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Mobilya ve orman ürünleri ile aksesuar
sanayi için önemli bir mevsimin başındayız.
Bu aylar genel anlamda sektörün canlandığı
ve kışın durağan geçen ticari faaliyetlerin
durgunluğunun kırıldığı günlerdir. Bu
nedenle ülkemizde ve dünyanın diğer pek
çok yerinde Mart-Nisan-Mayıs ayları fuarla-
rın da yoğun olduğu aylardır. Sektör yeni
ürün ve tasarımlarını bu aylarda görücüye
çıkartır. Bizler de yıllardır bu aktiviteleri sizler
için izliyor ve yerinde  haberler yaparak, bu
bilgilere ulaşamayan sektör temsilcilerimize
dergimiz kanalıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu
çalışmalarımız sadece mobilyadaki yeni eği-
limler, renkler ve trendlerin tanıtılmasından
ibaret değil, özellikle son yıllarda pazarlama
ve üretim teknolojilerinde gerçekleşen yeni-
likleri de bu sayfalarda sizlere ulaştırmaya
çalışıyoruz. Mobilya sektöründe Endüstri
4.0 çalışmalarına yaklaşık 3 yıldır özel yer
veriyoruz. Hemen her sayımızda bu konuda
bir haber veya makale yayınlıyoruz. Bu alan-
da endüstri 5.0, robotik teknolojilerin ahşap
endüstrisindeki uygulamaları ile,  farklı yak-
laşımları sizlerle paylaşıyoruz.

Uzmanlar 2018 yılını, öncelinde yaşanan
önemli ekonomik kayıplardan sonra, bunlar-
dan sonuçlar çıkararak yaşanan karmaşık
problemlerin üstesinden gelmek için bir fır-
sat yılı olarak değerlendiriyorlardı. Ancak
geride bıraktığımız 4 ay içinde dünyada ve
yakın çevremizde yaşananlar, bunun hiç de
kolay olmadığını gözler önüne serdi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her
yıl Ocak ayında yayınlanan ve dünyayı bek-
leyen en önemli riskler hakkında küresel

uzmanların ve karar alıcıların görüşlerini
yansıtan raporda,  pek çok türün tükenme
tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden
olan biyo-çeşitlilik kaybından, yeni savaşla-
rın çıkabileceğine yönelik artan endişelere
kadar pek çok konuyu, geri dönüşü olma-
yan bir noktaya ittiğimiz ifade ediliyor. Keza,
Nisan başında yanı başımızda Suriye’ye
yapılan Amerika, Fransa ve İngiltere’nin
ortak müdahalesi ile yaşanan kritik anlar
nasıl bir ateş çemberi üzerinde bulunduğu-
muzu da gözler önüne seriyor. Küresel
Riskler Algı Anketi, uzmanların yüksek risk
altında geçecek bir yıla daha hazırlanmamız
gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle Nisan
ayı içinde  faizlerin yükselmesi, petrol ve
döviz hareketlerinin beklenenlerin çok
üstünde seyretmesi, 2018 yılının oldukça
çetin geçeceğini gösteriyor. Hemen her
sektörde yaşanan ithalata bağlı hammadde
fiyatlarının endekste ve borsada yükselmesi
imalat sanayini de olumsuz etkiledi. Şimdi
tüm bunların yanında, ani bir erken seçim
sürecine girdik. Bunun üretim ve reel eko-
nomiyi nasıl etkileyeceğini 2018 yılını zaten
üzerinde taşıdığı ağır yükleriyle değerlendir-
diğimizde görebiliriz. Gündem politik
atmosferin seçim propagandalarıyla ekono-
miyi arka plana atacağı bir gündemle yüklü
olarak geliyor. Tüm bunlardan ülkemiz için
hayırlı sonuçlarla çıkmamızı diliyorum.

Saygılarımla

Nesip Uzun

2018’in ağır gündemi





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.messef-

rankfurt.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

MAYIS  2018

HAZİRAN  2018

TEMMUZ  2018

AĞUSTOS  2018

EYLÜL  2018

EKİM  2018

KASIM  2018

ARALIK  2018
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1. Ağaç İşleme Makinesi ve 21. İn-
termob Fuarları 13 – 17 Ekim 2018
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezinde,  yerli ve ulus-

lararası ziyaretçilerine kapılarını açma-
ya hazırlanıyor. 2017 yılında, 14 salon ve
120.000 m2 sergi alanında, 34 ülkeden
842 firma ve firma temsilciliğinin katılı-
mıyla gerçekleşmiş Ağaç İşleme ve İn-
termob fuarları, 74.889 profesyonel
ziyaretçisini ağırladı. Sektörün en yük-
sek ticaret hacimli buluşması konumun-

daki fuarlar,  başarısını 2018 yılında da
devam ettirerek geçmiş yıllarda yakala-
dığı başarısını arttırarak sürdürmeyi
planlıyor.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Her-
sek, Bulgaristan, Cezayir,  Gürcistan,
Irak,  İran, Kosova, Libya,  Lübnan, Ma-
kedonya, Mısır, Romanya, Sırbistan,
Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Ür-
dün, Yunanistan, olmak üzere dünyanın
birçok yerinden profesyonel ziyaretçi
ile sektörün liderlerini buluşturan 

SEKTÖR DEVLERİ, REKOR
ZİYARETÇİYE HAZIRLANIYOR!

AĞAÇ İŞLEME
MAKİNELERİ VE
İNTERMOB
FUARLARI,
ENDÜSTRİLERİNİN
AVRASYA’DAKİ EN
BÜYÜK TİCARET
PLATFORMUNDA
BİR ARAYA
GELECEK OLAN
KATILIMCI VE
ZİYARETÇİLERİNİN
BEKLENTİLERİNİ
DAHA İYİ
KARŞILAMAK İÇİN
HAZIRLANIYOR!

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:146 Mayıs - Haziran 2018 14

FUARLARDANHABERLER

3



fuarlar, bu sene de beklenin üzerin-
de bir başarıyı hedefliyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Ziyaretçileri %23’ü yeni iş bağlantı-
ları kurma amacıyla, %28’i yeni eği-
lim, teknoloji ve ürünler hakkında
bilgi edinmek istediklerini,  %49’u
yeni tedarikçi, ürün veya hizmetler
bulma ve satın alma amacıyla fuarı
ziyaret ettiklerini belirtiyor. Ulus-
lararası niteliğiyle ahşap ve orman
ürünleri sektörünün her yıl buluş-
ma noktası olan fuarlar, yeni ticari
gelişmelere yön verirken, farklı pa-
zarlara giriş kanalları açarak,  sek-
törün büyüme hamlesine hız ver-
meye devam ediyor.

Yeni teknolojiler, yeni
ürünler, yeni pazarlar, 
yeni işbirlikleri

Dinamik ekonomisi, çevre ekonomi-
ler üzerindeki etkisi, hızlı gelişim po-
tansiyeli ve coğrafi konumu ile ge-
leceğin en önemli küresel ticaret
merkezlerinden biri olmayı hedefle-
yen Türkiye, mobilya yan sanayi,
orman ürünleri ve ağaç işleme ma-
kineleri sektörlerinde pazar payını

arttırmayı hedefliyor. Fuarlar, katı-

lımcı firmalara, ilgili sektörlerde,

bu hedeflerini yakalama fırsatı su-

narken; katılımcı firmalar da, yerli

ve yabancı rakipleri ile bir araya

gelme, bilgi paylaşımı, marka, hiz-

met ve yeniliklerini tanıtma, ürünle-

ri karşılaştırma, Ar-ge faaliyetleri-

ne yön verme, yeni işbirlikleri kur-

ma ve neticesinde büyüyen pazar-

lardan daha fazla kazanç sağlama

potansiyeline sahip oluyor.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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ABD
Almanya

Avusturya
Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Krallık

Çek Cumhuriyeti
Çin

Danimarka
Fransa

Güney Kore
Hindistan
Hollanda

İran

İrlanda
İspanya

İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya

Japonya
Kanada

Lüksemburg
Polonya
Portekiz

Romanya
Rusya

Slovenya

Singapur
Tayvan
Türkiye
Ukrayna

Yeni Zelanda
Yunanistan

2017 YILI KATILIMCI ÜLKELER 
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Türkiye’nin tüm illerinden ve dünya-
nın dört bir yanından gelecek olan
profesyonel ziyaretçiler ve alım he-
yetleri ile yeni pazarlara erişim ve
yeni iş ortaklıkları sunan fuarlar, zi-
yaretçileri için de aradıkları tüm
ürün ve hizmetleri bulabilecekleri
önemli bir ticaret platformu olma-
ya devam ediyor.

Endüstriyel etkinlikler
sektörün ışık kaynağı
olacak

Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob
Fuarları, sektörün nabzını tutan ko-
nular üzerine düzenlenecek olan et-
kinlikler ile günümüzün rekabetçi
koşulları ve yeni teknolojilerinin de-

ğerlendirilmesine yönelik etkin bir
bilgi paylaşım merkezi olacak. Fuar-
lar, bu kapsamda, Avrasya bölge-
sindeki en önemli sektörel buluş-
malardan birisi olarak, sektörün ön-
de gelen işadamlarının, bilim insan-
larının, akademisyenlerinin, kamu
yetkilileri ve gazetecilerinin bir ara-
ya gelerek fikir alışverişinde bulu-
nabilmelerine de olanak sağlıyor.

Eş zamanlı düzenlenen
fuarların yarattığı sinerji 

2 önemli sektör fuarının eş zamanlı
düzenlenerek, ziyaretçilerinin tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir
platform sunuyor. Bu sinerji’nin ve
pozitif etkileşimin; hedef kitleye uy-
gun şekilde, yurtiçi ve yurtdışından

seçilerek organize edilen alım he-
yetlerinin de dâhil olduğu fuarlar,
2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında
da katılımcı ve ziyaretçiler için vaz-
geçilmez bir tedarik platformu ol-
maya devam ediyor. 

Sosyal Medya Hesaplarımız
ile Ağaç İşleme Makineleri-
İntermob Fuarlarına dair
her şey sizinle

Sosyal Medya Kullanımının her ge-
çen gün daha önemli olduğu iş dün-
yasında, sizlerin tanıtımınız ve mar-
ka bilinirliğinizin arttırılmasına des-
tek olabilmek amacıyla Ağaç İşleme
Makineleri-İntermob Fuarları bu
mecrada da, etkinliğini her geçen
gün arttırıyor. Ağaç İşleme Makinesi
ve İntermob Fuarlarımıza Facebook
ve LinkedIn’den aktif olarak ulaşabi-
lir, sorularınıza cevap alabilirsiniz.
Türkçe ve İngilizce yapılan; Fuar ile
ilgili bilgilerin, sektörel veri ve ista-
tistiklerin paylaşılacağı sosyal med-
ya hesapları tüm sektörün buluşma
noktası haline gelen fuarlar ile ilgili
tüm yıl boyunca bilgi edinmenizi 
kolaylaştıracak.

Ağaç İşleme Makinesi ve mobilya
yan sanayinin uluslararası pazarla-
ra giriş kapısı olan İntermob fuarla-
rı, rakipsiz bir ticaret merkezi olarak
bu sene de sektör profesyonelleri
ile sektörün önde gelen firmalarını
bir araya getiriyor. 

Yerli ve uluslararası ziyaretçiler
açısından oldukça verimli bir pazar-
lama alt yapısı oluşturan İntermob
Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknoloji-
si Fuarı 13-17 Ekim 2018 tarihlerinde
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
kapılarını açıyor.

Detaylı bilgi için www.agacmakinesi.
com ve www.intermobistanbul.com

web-sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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www.exposicam.it

16 -19 EKIM
2018

PORDENONE
FUARI

Exposicam srl 
Tel: +39 02 86995712 

info@exposicam.it 

®



1- İZWOOD 2018; İzmir, Türkiye; 10-14 Nisan 2018

2- KAREBANT AZERBAYCAN Turu; Bakü, Azerbaycan

3- CIFF GUANGZHOU; Guangzhou, Çin; 28 - 31 Mart 2018

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

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

EKİN  YAYIN GRUBU 
ULUSLARARASI DERGİ DAĞITIMI
VE FUAR  KATILIMLARIMIZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

14- LIGNA 2017; Hanover, Almanya; 
22 - 26 Mayıs 2017
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u yazı dizisinde  İlişkili olduğumuz sektörün bu günlere
gelmesinde kilometre taşları olarak da niteleyebilece-
ğimiz çok önemli portreleri sizlere tanıştırıyoruz. Her bi-

rinin hikayesi gerçekte Türk sanayisinin de hikayesidir. Bu
nedenle bu çalışmalar sadece Mobilya dergisi okurlarını ay-
dınlatmak, onlara geçmişin izlerini taşımakla kalmıyor, bu
sektörün gelişim tarihini gelecek kuşaklara, kütüphanelere ,
ve arşivlere de taşıyarak araştırmacılara da önemli bir kay-
nak işlevini görecektir.  Tüyap Fuarcılık, değişik segmentler-
deki Türk fuarcılık sektörünün  bugünlere gelmesinde gerek
fuarcılık sektörüne gerekse de bu kanalla büyüyen Türk sa-
nayisine büyük emekleri olan bir isim. Tüyap Fuarcılıkla öz-
leşen bir isim olan Bülent Ünal ise sadece fuarcılık tecrübele-
riyle değil, entelektüel birikimi ve hemen her sektörde birik-
tirmiş olduğu donanımıyla, hobileriyle, uluslararası tecrübe-
leriyle  tam bir duayen. Bu nedenle Bülent Ünal’ın hikayesi
oldukça önem taşıyor.
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Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı ve
Tüyap Tüm Fuarcılık 

Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent  ÜNAL

▲ ▲

B

Dünden bugüne sektörde fark yaratanlar:

Değerli Mobilya Dergisi okurları,
Uzun süredir dergimizde başlatmış olduğumuz, ‘’sektörde iz
bırakanlar’’ yazı dizimizin bu ayki sayısında Türk fuarcılık
sektörünün ilklerinden ve duayenlerinden Tüyap Fuarcılık’ın
kurucusu Sn Bülent Ünal’ı konuk ediyoruz.  



Önce Bülent Ünal’ı tanıyalım, Bü-
lent Ünal kimdir? kısa bir öz geç-
miş ve furcılığa nasıl başladık so-
rusuyla başlayalım.

1944 yılında doğmuşum.  Bugün
itibari ile yaş 74. 52 yıldır durmak-
sızın çalışmanın keyfini yaşıyo-
rum.  Üretken olabilmek farklı bir
yaşam sevinci veriyor.  İşletme
ekonomisi eğitimi aldım.   1970’li
yıllarda Türkiye için yeni sayılır ko-
nularda, üretim planlaması ve
kontrolü, iş etüdleri, zaman etüd-
leri,  iş değerlendirme, stok kont-
rol konularında Eczacıbaşı guru-
bunda çalıştım. Az maaş ile çok
şey öğrendiğimi söylemeliyim.
Çünkü o dönemde Türkiye için çok
yeni olan bir reorganizasyon çalış-
ması bugün için hatırlanmayan ve
her biri ayrı bir değer olan Türk
Sevk ve İdare Derneği üyeleri tara-
fından yapılıyordu. Onlar ile birlik-
te çalışmak gerçekten iş hayatıma
çok şey kattı.  Arada serbest işler.

1975 yılında Türkiye’nin ilk Pazar
araştırma kuruluşu PİAR’ı bir gu-
rup arkadaşımla birlikte kurmam
ve Alman Çalışma Bakanlığı için Al-

manya’da Türk işçilerine dönük ya-
pacağımız araştırmalar o gün çok
gelişmiş Alman Fuar endüstrisini
tanımamızı sağladı.  Fuarcılık mes-
leği Türkiye’de çok sınırlı idi.  Başta
İzmir olmak üzere eğlence ile bü-
tünleşmiş halk ile iç içe bir çaba.
Sadece İstanbul’da değerli dost
Doğan Hasol’un girişimi ile Yapı En-
düstri Merkezinin iki yılda bir hazır-
lanan Yapı Fuarı ve bazı otel odala-
rında ve otel salonlarında hazırla-
nan küçük girişimler vardı.  Bir fuar
endüstrisi kurabilir miydik?  Çok
emek verdik; bu günler 39. yılımız.
Olmayan bir şeyi belirli konulara
odaklanmış ihtisas fuarlarını ve
Türkiye’nin yurt dışında tanıtımını
nasıl gerçekleştirebilirdik?..

Tüyap Fuarcılık Nasıl Kuruldu? İlk
fuarınız nerede,  hangi sektörde
gerçekleşti? ve bugün Tüyap fu-
arcılık nerededir? Ne kadar insan
istihdam ediyor?

İlk fuar denememiz İstanbul Ev Eş-
yaları Fuarı idi; sene 1981. Çok ba-
şarılı oldu.  Şimdiki adı Lütfü Kırdar
Kongre Merkezi olan bina İstanbul

Spor ve Sergi Sarayı idi. Yaz ayla-
rında tribünlerini sökerek fuar uy-
gulamalarına başladık. Sonra bü-
yük bir macera,  1982 yılında Türk
ihraç ürünlerini Çin Halk Cumhuri-
yeti’nde, o zamanki adı “Kızıl Çin”
idi, tanıtmak amaçlı ilk yurt dışı ça-
bamız.  Pekin’de “Türk Sanayi ve
Ticaret Sergisi”ni gerçekleştirdik.
Bu uzun ve ayrı bir hikaye.  Bugün
Tüyap 730 çalışanı ülkemizde İs-
tanbul, Bursa, Konya, Adana,
Samsun, Diyarbakır ve Erzu-
rum’da Fuar Merkezleri, Make-
donya, Bulgaristan, Rusya, Gürcis-
tan, İran, Ürdün ve Mısırda kendi
ofisleri olan, yurt içinde her yıl elli-
ye yaklaşan konuda 100 civarı Fu-
ar hazırlayan, ülke dışında en az on
yurtdışı fuarda ülkemiz ürünlerini
ilgilileri ile buluşturan bir yapıya
ulaştı.

Farklı sektörlerde fuar yapma dü-
şüncesi nasıl ortaya çıktı ve hangi
alanlarda bu düşünceniz hayata
geçti. Bu dönemde Türkiye’de fu-
arcılık hangi noktadaydı.

1980’li yıllar ülkemizin dışarı açıl-
ma yılları.  Ülkemiz üretimi belirli
iş kollarında ihtisaslaşmaya başla-
dı.   Bu gelişme beraberinde ihtiyaç
duyulan makine, teçhizat ve ham-
maddelerin doğru şekilde sergi-
lenmesi ve ilgilileri ile doğrudan
buluşturulması ihtiyacını yarattı.
Bunlar genellikle dış kaynaklı
ürünler idi.  Ülkenin katı rejimleri
değişmeye ve bir serbest pazar
ekonomisine geçiş başladı.  Sana-
yinin ihtiyacı olan malların başlan-
gıçta İstanbul’da sergilenmesi fu-
ar endüstrisinin önünü açmaya ve
İstanbul’un bir fuar şehrine doğru
gelişmesine imkan verdi.  Gümrük
birliği anlaşması, korumacı 
vergi yasalarının yumuşatılması
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pelidk.peliparke.com

TEKNOLOJİ, EL EMEĞİ
VE SANATI BİRLEŞTİREN
YENİ NESİL KAPILAR
ÜRETİYORUZ
Peli Dekoratif Kapılar yaşam 
alanlarına sıcak, samimi bir ortam 
yaratırken, doğal yapısıyla sürekli 
yenilenen, yaşayan bir unsur gibi 
ortamda var olmayı başarıyorlar. 

Koleksiyon, yüzeyindeki görünümü 
dokunduğunuzda hissetmenize 
olanak sunuyor. Aynı zamanda parlak 
ve matlığı yani karşıtlığı mekana 
hakim kılıyor. Bu tasarımlarda, 
yağmurun ritmini, karın sessizliğini, 
sonbahar yapraklarının sesini, lüksün 
zarafetini, gençliğin dinamizmini 
ahşabın en doğal haliyle 
mekanlarınıza taşıyabilirisiniz

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul fuarına bekliyoruz.

8-12 Mayıs 2018  |  Hol No: 12 Stand No: 241



beraberinde Sovyetler Birliği’nin
dağılması ile ortaya çıkan Tüyap’ın
büyük çabası ve örgütlenmesi ile
çok sayıda yeni  ülke İstanbul fuar-
larında buluşmaya başladı ve bu 
fuarların gelişmesine büyük bir iv-
me kattı.  

Avrupa ve dünyanın değişik böl-
gelerinde gerçekleşen fuarları ta-
kip ediyormuydunuz, Bugün 14 sa-
lona ulaşan Türkiye’nin en büyük
fuar alanının oluşmasında bu fi-
kirlerin etkisi oldu mu?

Bugün hazırladığımız bir çok fuar
kendi coğrafyamız  Avrasya’nın en
büyüğü ve etkilisi.  Başta ahşap
endüstrisi olmak üzere, Ambalaj,
Tıp, Plastik, Pencere, Cam,             Ev
Tekstili, Tarım, Metal İşleme,
Tekstil/Konfeksiyon, Savunma
Sanayii ve diğerleri. Her biri bölge-
nin en etkili uygulamaları.  Avrupa
Birliği içinde de ilk üçe giren, bazı
yıllarda, Avrasya’nın en büyük et-
kinlikleri. 

Sizce Tüyapta gerçekleşen en
önemli fuarlar hangileri ve Türk
sanayisine etkileri neler oldu?

39 yıldır hazırladığımız fuarlar ül-
ke ekonomisinin güçlenmesine ve
ihracatın artmasına büyük bir ivme
kattı.  Bugün 68.000 civarında ih-
racatçı firma var ise bunların bü-
yük çoğunluğu doğru hazırlanan
bu ticari fuarlarda ihracat ile tanış-
tı. Tüyap Fuarları ülkemizin önünü
açan, yeni teknolojiler ile ülkemi-
zin sanayicilerini çok kısa sürede
tanıştırma imkanı yaratan bir çok
iş kolunu hızla büyüten çok olumlu
etkiler yaratmaya devam ediyor.

Ahşap endüstrisi ülkemiz için çok
önemli iş kollarından biri.  Gerek
makine ihtiyacı ve gerek yan sana-
yiler ihtiyacı büyük ölçüde Tüyap
Fuarlarında yüksek bir tatmine
ulaşıyor.   101 ülkeden 75.000’e
yakın  ilgili bu fuarlarda bir araya
geliyor ve büyük bir dinamizm ya-
şanıyor.  Yenilikler bu çaba ile ilgi-
lilerine ulaştırılıyor. 

Geçmişe dönüp baktığımızda kısıtlı
zor imkanlar ile bir çok şeyi daya-
nışarak çözebildiğimizi görüyo-
rum.  Tepebaşındaki Fuar Merkezi-
miz zamanının en büyüğü en ulaşıl-
mazı idi.  Büyük ahşap makineleri-
nin oraya yerleştirilmesi farklı bir

hüner istiyordu ve bunu Tophane-
de konuşlanmış tamamı Roman
vatandaşlarımızdan olan ekipler
yapardı.  Makine taşırken ilginç ko-
mutları vardı.  “Manya, vira, cena-
ze işi” gibi her bir komut makineye
uygulanacak taşıma şekli ve yön-
lendirmeyi ifade ederdi.  İyi ki onla-
rı yapmışız bugünleri daha iyi 
anlayabiliyoruz.

Tüyap olarak bir  sorumluluğu-
muz da ülkemizin ekonomik ve
sosyal gelişmesine katkıda bulun-
mak.  Yeni Fuar alanlarını değişik
coğrafi bölgelerimizde faaliyete
geçirerek o yörelerin zenginleş-
mesine, dünya ile entegrasyonuna
imkan yaratmak.  2018 yılında Do-
ğu Anadolu’da Erzurum’da  “TÜ-
YAP ERZURUM” bu düşüncenin bir
sonucu olarak hayata geçiriliyor.
İstanbul Amiral gemisi diyebilece-
ğimiz bir konumda;  halen 120.000
m2 ile ülkemizin en büyük ve etkili
fuar alanı.  İçinde 630 odalı beş yıl-
dızlı bir oteli ve otuzu aşkın
20 kişiden -  1.250 kişiye değişen,
farklı büyüklüklerde toplantı sa-
lonları var ve İstanbul şehrinin
ikinci büyük oteli.  2020 yılı hedefi-
miz 150.000 m2 ye çıkartmak.  

Son söz olarak hakkını yemeden
Türk Hava Yollarına da olan teşek-
kür borcumuzu dile getirmeliyim.
Fuarların gelişmesinde ulaşım ve
nitelikli konaklamanın payı da çok
büyük.   THY bugün dünyada
300’den fazla şehirden hemen he-
men her gün İstanbul’a sefer yapı-
yor ve bu çabası ülkemizin fuarcı-
lık faaliyetlerinin gelişmesinde çok
büyük bir itici güç oluyor.

27 Mart 2018

Mobilya Dergisi için 

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı ve Tüyap Tüm

Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Bülent  ÜNAL  tarafından   hazırlanmıştır.
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Nesillerimizin ağaçların gölgesinde büyümesini istiyoruz. 
Ormanlarımızı yok etmeden kurumuş dal ve ağaçlardan

yeni nesil parkeler üretiyoruz.

peliparke.com

Biz doğamızı seviyoruz.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul fuarına bekliyoruz.

8-12 Mayıs 2018  |  Hol No: 12 Stand No: 241



Bu yıl İzmir'in yeni fuar
merkezi  Fuar İzmir'de  Tüyap
Fuarcılık tarafından Aimsad
(ağaç işleme makinecileri
sanayicileri derneği)'yle
birlikte yapılan ve  ikincisi
gerçekleşen İZWOOD 2018
Ağaç işleme makineleri fuarı
10-14 Nisan tarihleri arasında
yapıldı.  Fuara İstanbul, Bursa,
İnegöl ve İzmir'den makine
imalatçıları katıldılar. 

ge , Akdeniz ve İç anadolu böl-
gesinde konumlanmış mobil-
ya ve orman ürünleri ile mut-

fak ve ofis mobilyacı firmaları he-
defleyen fuarda firmalar son mo-
del makinelerini sergilediler. Bies-
se, Çetin Makine , Mızrak makine
ve Aes gibi firmaların pek çok çeşit
makinelerini sergiledikleri fuarda
Bölgeyi hedefleyen oldukça
önemli bir fuarı gözlemledik. Fua-
rın beslenmesi halınde sektör için
çok önemli bir lojistik nokta olan
İzmir bugün için geçmişte sahip ol-
madığı çok modern bir fuar kom-
pleksine ve altyapısına sahip. Bu
yıl plastik sanayicileri tarafından
düzenlenen PAGEV ile eşzamanlı
gerçekleşen fuara sektörün İzmir
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İzwood 2018 Ahşap işleme Makineleri    
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     fuarı gerçekleşti
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üreticileri de katılım sağlayarak bu
dinamizme katkı ürettiler, Çetin
makina, Üstünkarlı, ABM makine,
Hasmak gibi İzmir kökenli firmalar
destek verdiler. Bir kaç yapıştırıcı
ve sınırlı sayıda mobilya yan sana-
yi firmasının da katıldığı fuar Bu yıl
A bölümünde 1 salon olarak 
gerçekleşti.
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EED TÜYAP, Pencere ve Kapı
Sektörü Derneği (PÜKAD),
Pencere Üreticileri Kalite Bir-

liği (PÜKAB) ve Girişimci Alümin-
yum Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (GALSİAD) iş birliğiyle düzen-
lenen Avrasya Pencere, Cam ve
Kapı Fuarı 2018, 7 Mart Çarşamba
günü TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-
kezi'nde kapılarını açtı. 

İnovasyon harikası ürünler için Av-
rasya Pencere, Cam ve Kapı 2018

Son teknoloji kullanarak geliştiri-
len inovasyon harikası ürünlere ev
sahipliği yapan fuarın açılışında
sektör profesyonellerinin yanı sı-

ra katılımcı firmalar da yer aldı.
Pencere, cam ve kapı endüstrisinin
tüm yeniliklerini eş zamanlı olarak
bir araya getiren fuar kapsamında
birçok ürün katılımcılardan tam
not aldı. 

Alüminyum yine revaçta

Öte yandan fuar, güvenlik ve tek-
nolojiyle entegre edilen akıllı ürün-
lere de ev sahipliği yaptı. Yüksek
katlı binalarda kullanılmak üzere
geliştirilen inovasyon harikası
ürünleri de takipçileriyle buluştu-
ran fuar, hafifliğinin yanı sıra este-
tik ve modern görünümüyle de

günümüz inşaat sektöründe yo-
ğun olarak tercih edilen alümin-
yum ürünlerini de takipçilerinin 
beğenisine sundu.

REED TÜYAP tarafından organize edilen Avrupa’nın ikinci
Türkiye’nin ise en büyük ihtisas fuarı Avrasya Pencere, 
Cam ve Kapı 2018, tüm sektör profesyonellerini tek çatı
altında buluşturmaya devam ediyor. Fuar, 24 ülkeden 644
katılımcı firmanın yanı sıra, sektörün tüm bileşenlerini 7-10
Mart  2018 tarihleri arasında  Tüyap Fuar Merkezi’nde ağırladı.
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Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı sektör
profesyonellerini bir araya getirdi
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İzwood 2018’de ‘Ağaç İşleme
Teknolojileri Paneli’ yapıldı

üyap&Reed- Aimsad işbirliğiyle düzenlenen
İzwood 2018’de gerçekleşen Makine fuarın-
da fuarın 1. Ve 2. Günü Ağaç işleme teknoloji-

leri panelinin 2. Si gerçekleşti. 

2 Gün süren ve türkiye’nin değişik üniversitelerin-
den akademisyenlerin  ve sektörden deneyimli
temsilcilerin farklı konularda sundukları bildiriler-
le süren panelde akademik ve üretime yönelik ko-
nular işlendi. 

T
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zakdoğu Asya’nın en büyük,
uluslararası alanda da yine en
önemli fuar olan CİFF fuarına

her yıl mobilya sektörünün en
önemli üreticileri katılıyor.  Bu fua-
rın belirleyici özelliği ise tamamen
bir ticaret fuarı olmasından geliyor.
Çinli üretici ile ululslararası firmala-
rın birlikte yer aldıkları fuar, her yıl
dünyanın dört bir yanından gelen
uluslararası alıcıların hücumuna
uğruyor. Bu fuarda dünyanın he-
men her yerinden gelen satın alma-
cı ve ziyaretçiler var, bu nedenle
uluslararası katılım da çok fazla. Bu
yılda pek çok ülkenin  ulusal katılım
yaptığı gibi bazı büyük firmalar bü-
yük ve görsel standlarında  birey-
sel katılım gerçekleştirmişler.  Şüp-
hesiz bu fuara katılımın ana hedefi
esas olarak Çin pazarı olmamakla
birlikte Çin pazarı da her yıl daha

Haber ve Fotoğraflar: Nesip Uzun

Mobilya imalat ve Mobilya ofis
sektöründe dünyanın en
büyük fuarlarından biri olan
Guangzhou Ofis ve Mobilya
ekipmanlarıyla, ahşap işleme
makineleri fuarı bu yıl Çin’in en
önemli endüstri kentlerinden
Guanzhou’da 28-31 Mart 2018
tarihleri arasında yapıldı.
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Ciff Ofis 2018 ve Ciff Guangzhou   
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   2018 fuarları gerçekleşti
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fazla yabancı üreticilerin hedefi haline geli-
yor. Bunda etkili olan pek çok unsurun ya-
nında Çin giderek tüketim toplumu olmaya
başladı. On yıl önce 50-100 dolara çalışan
Çinli işçiler bugün 600-750 dolar arası üc-
ret alıyorlar. 

Beyaz yakalılarda ise bu ücret daha da faz-
la. Türkiye’de asgari ücretin en son zamlar-
la 1.603 TL’ye çıktığını düşünürsek bugünkü
kurlarla Çinli bir işçi TL bazında aylık 3000
TL  alıyor. Neredeyse iki katı ücrete denk
geliyor. Çin parası ile bir dolar 620 kuruş-
ken  1 dolar  4 TL’yi egale etmiş durumda.
Haliyle Çinde de yaşam standartları yükse-

liyor. AVM’ler, lüks yiyecek restaurantları
tıka basa dolu. Çin daha çok ihracat yapar-
ken iç tüketimi de arttırıyor. Bu durum sa-
dece Çin ürünlerine değil global dünyada
cazip markalara ilgiyi de hemen her sektör-
de arttırıyor. Nano teknoloji, elektronik ve
uzay bilimlerinde dünyanın etkin güçlerin-
den biri olan Çin’in,  gerçekte kalite anlamın-
da bir sorunu yok. Dünyaya üretim yapan
Çin sanayisi, müşteri  talebine uygun olarak
pazar talebine göre istenilen ürünü istenilen
kalitede üretiyor. Bu da kapitalist ve prag-
matik bir ticari yaklaşım olarak algılanmalı
yoksa üretemediklerinden değil. 



Yaklaşık 20 yıla yakın bir zamandır
Çin sanayi fuarlarını ve Çin’deki baş
döndürücü dönüşümleri izleyen bir
gazeteci olarak, son yıllarda hemen
her sektörde gerçekleşen Çin fuar-
larının gerek Guangzhou’da gerekse
de Shanghai’de tamamen uluslar-
arası ticaretin buluşma noktasına
dönüştüklerini gözlemlemekteyim.
Kısacası Çin sadece büyük bir global
oyuncu, büyük bir üretici ülke değil,
aynı zamanda dünya çapında büyük

aktörlerin ticari buluşma noktasına
dönüşmüş bulunmaktadır. Dünya-
daki büyük markalar Çin fuarlarına
katılmayı yıllık etkinliklerinin ayrıl-
mazları içine koymuş durumdalar.
Keza ziyaretçi noktasında da bu du-
rumu gözlemek mümkün, Her yıl
artan uluslararası ziyaretçi sayısı da
bu tespitlerimizi doğruluyor.

Bu yıl 28-31 Mart 2018’de gerçekle-
şen Ciff fuarlarına Ulusal ve birey-
sel katılım olarak toplamda 50’ye

40
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Dizaynerler 
Ciff Guangzhou'da
buluştu
Soldan Sağa (ayaktakiler):
Nesip Uzun - Mobilya Dekorasyon Dergisi, 
Jing Chao – Baldanzi&Novelli designers, 
Oliver Casiraghi – Casiraghi Global Media,
Emilia Prevosti - Edimotion,
Daniel Hutter – Ergonoma,
Fabrizio Todeschini - Edimotion,
Alessandro Novelli – Baldanzi&Novelli designers,
Alessandro Roj – Officebit,
Sezgin Aksu – Aksu/Suardi,
Geert Koster – Studio Koster,
Adriano Baldanzi – Baldanzi&Novelli designers

(Oturanlar):
Mauro Spinelli – CSIL,
Marzena Szulc – Biuro Kreacjia



Yumuşak ve Sade 
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GENTAS 
www.gentas.com.tr 

a touch to life 



yakın Türk firması katıldı. Ağırlıklı
olarak İnternational pavlion olan
14.1 ve 15. Hollerde, aksesuarcılar
ve yüzey malzemeleri ile orman
ürünlerinin bulunduğu salonlarda
yer alan Türk katılımcıları, aynı za-
manda yatak grubunda da farklı sa-
lonlarda sektörel olarak dağılmış
halde fuarda yer aldılar. 

Genel anlamda memnuniyetin göz-
lendiği CİFF 2018 fuarı’nda Ameri-
kan orman ürünleri ve ahşap sana-
yi, Amerikan Hardwood pavilyonu
altında çok sayıda firma ile katılır-
ken, Bu sektörde önemli bir aktör
olan Taiwan da yine gerek aksesuar
grubunda gerekse de ahşap işleme
makineleri grubunda ülke stantla-
rıyla yer aldılar. 

Ciff fuarı bir birine bağlı  ve her biri
300.000 m2’yi geçen  dev iki kom-
plexten oluşuyor. Ortasından her
biri  gidiş ve geliş olmak üzere 4‘er
şeritli  otobanın geçtiği bu kompleks
dev viyadüklerle birbirine bağlana-
rak 200 metrelik düz yürüyen mer-
divenlerle birleştirilmiş aradaki
alanda da pek çok stant fuarın deva-
mı olarak yer alıyor. , Ofis ve Maki-
ne ekipmanları 4-5-6-7-8-9-11-12-
13- salonlarında sergileniyor. 
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Makineler 9-10-11-12 de alt kattaki

devasa salonlarda yer alırken  Ofis

mobilyaları ise üç katlı  4-5-6-7’nci

salonlarda  ve makinecilerin üstle-

rindeki 2 ve 3. katlarda sergileniyor.  

Biesse, Homak , Wainig-Holzher ile

diğer İtalyan ve Alman makine üre-

ticilerinin büyük stantlarla ve geniş

bir makine grubuyla katıldıkları fu-

ar,  Avrupa makine üreticileri açısın-

dan da büyük öneme sahip. 

Ofis konseptinde ise koltuk sandal-
ye ve ağırlıklı ofis mobilyaları fuara
damgasını vurmuş. Çin ofis sektörü
bu yıl Alman, İtalyan, Amerikalı,
Avuaturalyalı ve İtalyan tasırımcı-
ları ağırladı. İtalya’da yaşayan Türk
tasarımcı Sezgin Aksu Çin’in en bü-
yük ofis mobilyacılarından Gevan-
co’nun bu yılki baş tasarımcısıydı.
Fuar boyunca Sezgin Aksu pek çok
panel ve etkinlikte tasarım dünyası-
nı anlattı. Gevanco’nun sergilediği
tasarımların büyük çoğunluğu Sez-
gin Aksu koleksiyonundan oluşu-
yordu. Sezgin Aksu Nisan ayında İs-
tanbul’da gerçekleşen ARCH+DSGN
Summit 2018’in de davetli önemli
konuklarındandı. Çin Guangzhou’da
geçirdiğim 5 gün boyunca Fuara
davetli olan ve  tasarımları bulunan
12 tasarımcıyla tanışma ve birlikte
tasarımın değişik boyutlarını ko-
nuşma imkanı bulduk. Yayıncılık ön-
cesi profesyonel olarak ilgilendi-
ğim aktif olarak da soyut ve sür-
realist çalışmalarımla 2 sergide
yer aldığım geçmiş sanat çalışma-
larımın keyfini yaşadım. Bu gün sa-
dece tasarım boyutuyla değil Mo-
bilya dergisinin 27 yıllık yayını bo-
yunca okuduğum ve tanıtımını yap-
tığım ürünlerle dünyanın hemen

her yerinde uygulanan yeni ürün ve

malzemeyi de tanıma imkanı bul-

dum. Tasarımda yeni açılımlar da

yeni malzemeler ve kompazit ürün-

leri tanıyarak onlardan farklı çalış-

malar üretebilmektir. 

Endüstriyel mobilya da uluslararası

rekabet bugün olağanüstü boyut-

larda, bu nedenle tasarım ürünleri

her yerde yüksek katma değerleriy-

le  ön plana çıkıyor. Kısacası İtal-

ya’nın ünlü ofis markalarına tasa-

rım yapan önemli designerler artık

Çin firmalarına da koleksiyonlar

üretiyorlar. Aman tasarımım çalınır

kompleksinin bu günkü hızlı trentle-

rinde ne kadar gerçekçi olduğu da

tartışılır. En son İmob fuarında sıra-

dan bir Anadolu firmasının oradan

burdan topladığı resimlerle yaptığı

ürünlerin resimlerini basına çektir-

meme kompleksini düşününce aklı-

ma yine Çin geliyor. Ama Nurus Ko-

leksiyon, Ersa, Bürotime gibi firma-

larımızın da artık bu önemli tasarım-

cılarla çalıştığını öğrenince belirleyi-

ci olanın bunlar olduğunu da söyle-

yebiliriz. Bu yılki Ciff 2018 izlenimle-

rimiz şimdilik bunlar. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:146 Mayıs - Haziran 2018 44

▲ ▲
FUARLARDANHABERLER





MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:146 Mayıs - Haziran 2018 46

FUARLARDANHABERLER

Ciff Ofis 2018 ve Ciff Guangzhou 2018 fuarlarında sergilenen tasarımlardan
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obilya Dergisi’nin bu sayfa-
larında son 2 yıldır aktif ola-
rak işlediğimiz Endüstri 4.0,

sanayide robotlaşma ve istihdama
etkileriyle ilgili yazılarımıza her sa-
yıda yer vermeye çalışıyorum. Bu
konuda uluslararası literatürde
ulaştığımız tüm verileri de sizlerle

paylaşmaya çalışıyorum. Dünya-
mızda sanayi sektörlerinde kurulu
robot sayısı, 2015 itibarıyla, 1 mil-
yon 600 bini aştı. Bu yüzyılın başı-
na değin bir yılda kurulan robot te-
sisi adedi 50 bin civarında idi.
2010’lu yıllarda bu rakam yılda
250 bini aşmakta. 

Birleşmiş Milletler UNCTAD veri-
lerinden derlediğimiz aşağıdaki
tablo bu temponun her yıl robot-
lar lehine artarak nasıl arttığını  ve
ülke ekonomileri bazında dağılımı-
nın nasıl  sergilendiğini gösteriyor
. UNCTAD verilerine göre, 2015 iti-
barıyla, toplam 1.6 milyon robot
stokunun yaklaşık üçte ikisi “geliş-
miş ülkelerde” kurulu. Burada Ja-
ponya ve ABD başı çekiyor. “Geliş-
mekte olan ülkeler” grubunda As-
ya ülkeleri hemen hemen bu gru-
bun rakipsiz tek lideri. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplam
robot stoku içindeki payı yüzde 15;
ancak Çinde son yıllarda gerçekle-
şen yatırımlarla yeni kurulan ro-
botların yüzde 27’si bu ülkede ger-
çekleştirilmekte. Bu performansı
ile Çin dünyada yeni robot kurulu-
munda başı çekiyor. Japonya 

Robotların 
artan sayısı 
ekonomi ve 
istihdamı 
nasıl etkiliyor?

Nesip Uzun
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yüzde 14 ve ABD yüzde 11’lik oran-
larıyla Çin’i izliyorlar. Önümüzdeki
yıllarda bu rakkamlar bu teknoloji-
lere eklemlenen yeni ülkelerle
farklı oranlarda yine robotlar lehi-
ne olarak artacak ve üretimdeki in-
san istihdamı ve işgücü sayısı ge-
rek otomasyon, yapay zeka ve ro-
bot üretimlerindeki artış sonucu
daha da düşecektir. 

Yine IRF den derlediğimiz bir başka
veriye göre, Uluslararası Robotlar
Federasyonu (IFR) tarafından dü-
zenli aralıklarla hesaplanan ve ya-
yınlanan    en son IFR rakamlarına
göre, imalat sanayiindeki küresel
ortalama 10.000 çalışan başına

74 robot birimindedir. 2015 yılında
rakam 66 birim idi.

IFR'ye göre, en otomatik beş ülke,
sırayla Güney Kore, Singapur, Al-
manya, Japonya ve İsveç. Bunu
Danimarka, ABD, İtalya, Belçika ve
Tayvan takip ediyor. Şu anda Çin,
robot yoğunluğu bakımından hala
23 numaradaki en hızlı büyüyen
robot endüstrisine sahiptir.

2020 yılına kadar IFR prognozuna
göre dünya çapında fabrikalarda
1.7 milyondan fazla sanayi robotu
kurulacak. Almanya'da, robot sek-
törünü  yıllık yüzde 5'lik bir büyü-
me bekliyor.

UNCTAD verileri kurulu robotların
işgücünün niteliğini de nasıl değiş-
tirmekte olduğunu gösteriyor. Bu-
na göre, sanayide istihdam edilen
her on bin işçi başına düşen kurulu
robot sayısında 370 adet ile Kore
dünya lideri. Bunu 320 robot ile
Japonya ve 170 ile İsveç izliyor.
Türkiye’de sanayide çalışan on bin
işçi başına düşen robot sayısı 18. 

Robotların sanayi sektöründe gi-
derek öncelikle vasıfsız, sonra da
vasıflı işgücünün yerini almaya
başlaması, “işin” niteliğini de de-
ğiştirmekte. İşgücünün vasıfsız iş-
lerden çıkarak giderek tasarıma,
inovasyona ve araştırma-geliştir-
me yoğun bilgi teknolojilerine yö-
nelmesi kaçınılmaz bir süreç ola-
rak karşımıza çıkıyor. 

Türkiye için kısa bir not: Türkiye
son on yıl boyunca her yıl milli ge-
lirinin yaklaşık yüzde 14’ünü konut
inşaatına ayırmakta. Bu rakam, on
yıllık birikimli toplamda 1 trilyon
dolarlık inşaat yatırımı demek. Bu
durum sanayileşmekte dahi geç
kalmış bu gün için teknoloji yatırı-
mı ağırlıklı bir dünyada  bilgi ser-
mayesine dayalı sanayileşme
hamlesi için  hiç de umut vaat eden
bir strateji değil. Ülkenin gelecek
vizyonunda söylemlerle  değil reel
yatırım ve projelere ihtiyaç var
planlamaların gelecek dünyanın
ihtiyaçlarına göre yapılması 
gerekiyor. 

Dünya                                          120.6                   253.7               1631.70

Gelişmiş Ülkeler                            56.6                     45.2                     58.7

Fransa                                             1.7                       1.2                       2.0

Almanya                                        11.7                       7.9                     11.2

İtalya                                                3.7                       2.6                       3.8

Japonya                                        18.2                     13.8                     17.6

İngiltere                                           0.7                       0.6                       1.1

ABD                                               11.9                     10.8                     14.4

Gelişmekte Olan Ülkeler               41.0                     52.9                     39.1

Afrika                                               0.2                       0.1                       0.3

Latin Amerika                                  1.4                       2.8                       2.0

Asya                                               39.4                     49.9                     36.8

Çin H. C.                                        12.4                     27.0                     15.7

2010

Yıllık Kurulum
(1000 adet)

Yüzde Paylar

Stok
(1000 adet)

2015 2015
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Arabistan’da gerçekleşen
ve Türkiye katılımı Ladin Fu-
arcılık tarafından organize
edilen Ahşap teknolojileri

ve Mobilya Yan Sanayi Fuarı, 5-8
Mart 2018 tarihleri arasında Cid-
de’de gerçekleşti. 

İnşaat ve yapı sanayi etkinlikleriy-
le eş zamanlı gerçekleşen fuar bu
yıl mobilya yan sanayi malzeme-
leri ile birlikte farklı bir konseptte
ve eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Türkiye’den  Yapı grubu ve mobil-
ya malzemeleri grubundan pek
çok firma fuara  katılarak ürünleri-
ni sergilediler.   Özellikle yapı, in-

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:146 Mayıs - Haziran 2018 56

FUARLARDANHABERLER

S.

Wood Tech Design Expo, 
Suudi Arabistan Cidde’de gerçekleşti



şaat grubunda bilinen fuar, bir birinin tamamlayıcısı
olan ve yapı sektöründe de kullanılan mobilya mal-
zemeleri ile farklı bir uygulama gerçekleştirdi.  

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleşen Big 5
Show Suadi Uluslararası Yapı ve Yapı Malzemeleri
Jeddah Centre For Forums& Events’te düzenlendi. 

Fuarda Ekin Yayın Grubu’nun mobilya sektörü için 15
yılı aşkın süredir uluslararası alanda Türk Mobilya
sanayini tanıtmak amacıyla yayınladığı ve yurtdışın-
da ilgili profesyonel alıcılara dağıtılan FURNITURK
DECORATION & INDUSTRY dergimizin de dağıtımı

gerçekleştirildi.  Expo-
tim Fuarcılık’la çözüm
ortaklığı kapsamında
dağıtımı gerçekleştiri-
len Furniturk dergileri-
miz burada ilgiyle kar-
şılandı. Dergilerimiz 
gerek stantta gerekse
de katılımcı firmalara
tek tek dağıtılarak 
başarılı bir tanıtım 
gerçekleştirildi.
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amsan Entegre Ağaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş,
Türkiye’de  MDF,
MDFLAM  ve  Laminat

PARKE ürünlerinin üretimini
ilk defa gerçekleştiren firma
olmakla kalmıyor, dünya
sektöründe de adından söz ettiriyor. Çamsan, ulus-
lararası platformda seçkin bir yere sahip olan ve
yoğun inceleme süreçlerine tabi tutularak katılım sağ-
lanabilen Avrupa Laminat Parke Üreticileri Birliği'ne
(EPLF) kabul edilen ilk ve tek Türk parke üreticisi üye
olmanın haklı gururunu yaşıyor. 

1978 yılında faaliyete geçen Çamsan Entegre Ağaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş., kalite ve ürün yelpazesi açısın-
dan sektördeki liderliği devam ediyor. Çamsan’ın üye
kabul edildiği Avrupa Laminat Üreticileri Derneği
(EPLF), 1994 yılından bu yana laminat sektöründe
dünya çapındaki standartları belirleyen çok saygın ve
önemli bir organizasyon. Üye alımı konusunda son
derece titiz davranan EPLF yakın zamanda yayınladı-
ğı İnovasyon Manifestosu ile zemin döşeme pazarın-
daki trendlere, “Avrupa yapımı kalite ve yenilik” mesa-
jıyla cevap veriyor. 

EPLF, üyelerinin taahhüdü ve organizasyonun faali-
yetleri sayesinde, laminatın geliştirilmesi için önemli
uluslararası kilometre taşları kaydetmeye devam
ederken, Türk üye Çamsan da bu gelişmelerin bir
parçası olarak dünya endüstrisine yön verecek. 

Türkiye’nin ilk ve tek
EPLF üyesi parke
üreticisi: Çamsan

l l
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u yıl  16 - 19 Ekim 2018  tarih-
leri arasında, İtalya- Pordeno-
ne'de, 10. Düzenlenecek olan

SICAM, Mobilya Endüstrisi için Bi-
leşenler, Aksesuarlar ve Yarı Ma-
muller Uluslararası Fuarı  bu yılın
katılımcılarını  neredeyse tamam-
ladı: mobilya endüstrisinin bile-
şenleri ve aksesuarları için gittikçe
daha fazla uluslararası bir etkinlik
ve buluşma noktasına dönüşen SI-
CAM Fuarı’nda    katılımcı şirketle-
rin sayısı sürekli büyümeye devam
ediyor. Pordenone'de, 16 - 19 Ekim
19 Ekim tarihleri arasında, sektö-
rün tüm büyük uluslararası oyun-
cuları bu fuarda olacak. Sİcam eki-
bi yıl boyunca dünyanın farklı kıta-
larında onlarca fuarı dolaşarak
buralarda farklı dillerde on binler-
ce broşür dağıttılar fuarlara aktif
olarak katıldılar. 

SICAM  ekibi, Fuarların en yoğun
olduğu Mart ayında dünyanın dört
bir yanındaki fuarları kaçırmadılar:

Mobilya Endüstrisi için Bileşenler,
Aksesuarlar ve Yarı Mamuller
Uluslararası Fuarları, Ocak-Şubat
Mart , Nisan  ve Mayıs aylarında
Avrupa, Asya ve Güney Ameri-
ka’daki beş büyük uluslararası fu-
arda ve farklı ülkelerde lokal, böl-
gesel şehirlerde gerçekleşti. .

İlk randevu Şubat başında İran
Tahran woodex  fuarıydı. Yine
mart sonunda Uzakdoğunun
önemli fuarlarından CIFF ve İnter-
zum Ciff fuarlarında Sicam tanı-
tımları yapıldı. 

4 ile 7 Mart arasında Birming-
ham'daki KBB'de: SICAM 17 numa-
ralı salonda, Y112'de standıyla
önemli tanıtımlar gerçekleştirdi. .
Neredeyse aynı günlerde, 6-9 Mart
tarihleri arasında Exposicam ekibi
Güney Amerika'da da tanıtım yaptı:
SICAM fuar standında M & M Bogo-
tà standında. G84, salon 11-16.

Bangalore'daki Indiawood, bu yıl

Pordenone Fuarı'nın Hindistan pa-

zarına kendini göstereceği önemli

bir etkinlikti: Hindistan'ın ziyaretçi-

leri SICAM'la 330 numaralı salon-

da C303'te buluştular.

Mobilya sektörü için iki diğer ulus-

lararası etkinlik 12 Mart Pazartesi

günü başlayayan: Kiev'deki Wo-

odshow (stand E144) ve Kiev'deki

(Ukrayna) MTKT fuarlarıydı. 

!6 Ekim 2018 tarihine kadar bu ta-

nıtım çalışmaları sürdürülecektir.

Amaç sadece nitelikli katılımcı de-

ğil fayda üreten nitelikli alıcıları SI-

CAM’da buluşturmaktır. 
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SICAM 2018  tanıtımları 
bütün hızıyla sürüyor
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UALA LUMPUR’da, 8 Mart
2018’de başlayan ve sonraki
dört gün boyunca da önemli

bir alıcı grubunu katılımcı firmalar-
la buluşturan  Malezya Uluslar-
arası Mobilya Fuarı (MIFF),  bu yıl
yeni Malezya Uluslararası Ticaret
ve Fuar Merkezi'nde (MITEC)  Put-
ra Dünya Ticaret Merkezi'nde ziya-
retçi ve katılımcılarını ağırladı.   

Bu yıl 13 ülkeden 625 katılımcının
rekor sayıda yeni ürün ve yeni ko-
leksiyonlarıyla katıldıkları fuar alı-
cıların da büyük ilgisini çekti. 

UBM Malezya tarafından düzenle-
nen fuar, yeni fuar alanıyla birlikte
bu yıl  100.000 m2 büyüklüğe
ulaşarak ve % 25 daha büyüyerek

Güneydoğu Asya'nın en büyük mo-
bilya tedarik merkezi  haline geldi. 

Güçlü ticari ilişkiler oluşturmada
köklü bir üne sahip olan MIFF
2018, yeni katılımcıların ve alıcıla-
rın toplam varlığının üçte birini
oluşturan ekstra hız kazandı. Daha
büyük fuar alanı, tasarım kalitesi
ve iş fırsatları yaratmaya yönelik
yeni girişimlerin başlatılması için

Güneydoğu Asya’nın önde gelen global mobilya tedarik platformunda
katılımcılar ve alıcılar için güçlü bir sunum gerçekleşti. 
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MALEZYA ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI 

Büyük show’a yüksek not
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katılımcı ve alıcılara önemli bir fır-
sat yarattı. 

Bu tasarım, konseptinde  80 üst
segmentte Malezyalı şirketin ve
MIFF Timber Mart'ın küratörlüğü-
nü yaptığı designRena. Başarılı ça-
lışmalara imza attı. Millennials @
Design galerisindeki genç tasarım-
cılar, başarılı satışlar ve alıcılar-
dan büyük ilgi gördü. Galeri,
MIFF'in 2010 yılında başlattığı
MIFF Mobilya Tasarım Yarışma-
sı'ndan gelen genç tasarımcıların

yaratıcı yeteneklerini destekle-
mek için gösterdiği  çaba görülme-
ye değerdi. 

MIFF Genel Müdürü Bayan Karen
Goi şunları söyledi: “Bu yıl gerçek-
leşen fuarda MIFF’in küresel konu-
munu bir kez daha pekişti  ve ve-
rimli bir tedarik merkezi olarak
kendini Kanıtladı.  Biz yeni katılım-
cıları, alıcıları ve daha fazla ürünü
fuarımıza  çekmeye çalışıyoruz.

Bu da daha güçlü ve başarılı bir
sunum demektir. 
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Bu yıl Miff Fuarına katılan
Türkiye’den Çilek Mobilya,

genç mobilya grubunda Gold
Avard ödülü alarak başarılı
bir çalışma gerçekleştirdi. 

▲ ▲



Genellikle, katılımcılar mutlular,
Afrika ve Güney Amerika'dan daha
önce karşılaşmadıkları pazarlardan
ekstra iş temin ediyorlar. Birçoğu,
MITEC ve PWTC'de daha fazla ürün
lanse etmek ve gelecek yıl sunum-
larını büyütmek için daha büyük
stantlar istediklerini belirtti. MIFF'in
25. yıldönümü olan 2019'da daha
da iyi bir fuar için onlara daha fazla
müşteri odaklı ve tasarım odaklı
programlara bakacağız. ”

MIFF 2019, bu yıl piyasaya sürülen
“Design Connects People” tema-
sıyla yine aynı mekanlarda 8-11
Mart tarihleri   arasında yeniden
faaliyete geçecek.

Güneydoğu Asya'daki en büyük
uluslararası mobilya buluşma ye-
ri, MITEC'te 18 salon ve Putra Dün-

ya Ticaret Merkezi'nde (PWTC) 18
salonun birleşmesiyle % 25 bir
büyüme ile Fuar alanı toplamda
100.000 m2 arasında bir büyüme
gösterdi.

“Design Connects People” temasıy-
la uyumlu olarak, MIFF 2018, Ma-
lezya ve uluslararası tedarikçiler
tarafından daha fazla yeni ürün fikri
ve koleksiyonunu bir araya getiri-
yor ve ticaret zemininde tasarım
kalitesi ve yeni iş fırsatlarını vurgu-
lamak için canlı olarak hazırlanmış
unsurları bir araya getiriyor.

Uluslararası alıcılar ve birbirini ta-
kip eden yıllarda satış yapan genel
satış organizatörü ile UBM Malez-
ya, üçüncüsü yeni katılımcıların ve
135 ülkeden ön kayıtlı katılımcıla-
rın% 34'ü ilk kez gelen katılımcı-
lardan oluşuyor.  Dört günlük süre
içinde  940 milyon dolar satış re-
koru kırıldı. 

MIFF Kurucusu ve Başkanı Datuk
Tan Chin Huat hoş geldiniz sözle-
riyle başladığı açılış konuşmasında
“Daha büyük fuar alanı daha büyük
avantajlar getiriyor. MIFF artık
ürünlerimizi sergilemek ve alıcıları
daha rahat bir hale getirmek için
katılımcılarımıza daha yenilikçi
yollar sunabilir. MIFF 2018'in ken-
dileri için sadece üretken bir dene-
yim olmayacağına inanıyorum, an-

cak Bu fuar, Güneydoğu Asya'da
her yıl mobilya pazarını ziyaret et-
mesi ve Malezya mobilyası için 
en büyük ihracat platformu olma-
sı gereken ölçütleri daha da 
yükseltecek ”dedi 

Malezyalı üreticiler tarafından
üretilen ahşap mobilyalar da dahil
olmak üzere geniş kapsamlı ev ve
ticari ürünlerin yanı sıra Çin, Tay-
van, Endonezya, Hong Kong, Gü-
ney Kore, Hindistan, Japonya, Viet-
nam, Tayland'dan uluslararası ka-
tılımcılara özgü farklı malzemeler
ve tasarımlar için tamamlayıcı
ürünler bulunmaktadır. Türkiye,
Singapur ve Amerika Birleşik Dev-
letleri de bu fuarın bu yılki misafir-
leriydiler. Bu haliyle de Miff ziya-
retçileri bu yıl farklı kültürlere öz-
gü farklı ürün ve tasarımları da
görme imkanı elde ettiler. Bu yıl
Miff Fuarına katılan Türkiye’den
Çilek Mobilya, genç mobilya gru-
bunda Gold Avard ödülü alarak ba-
şarılı bir çalışma gerçekleştirdi. 
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arebant’ın ticaret departmanı tarafından dü-
zenlenen tur gerçek bir moral gezisi niteli-
ğindeydi. Tur boyunca Ticaret müdürü Tolga

Tuncay ve Bölge müdürlerinden Savaş  bey Müş-
terileriyle sürekli birlikte oldular.  Tabi ki bu turda
karebant müşterilerine tur boyunca başarıyla
rehberlik hizmetleri veren Tevfik Sümer Palazoğ-
lunu ve rehberimiz Nadir beyi de unutmamak ge-
rekiyor. 6 Nisan sabahı başlayan tur, Bakü’nün ta-
rihi mekanları, petrol alanları, İçeri Şehir, Şirvan-
şah sarayı, ateşgahlar, kız kalesi ve modern Bakü
mimarisinin güzel örnekleri gösterildi. Tur boyun-
ca Bakü’nün hemen her yerinden bol fotoğraf al-
dım. İçeri şehir ve her turisti etkilecek güzellikte
bir mimari yapıyla dolu ancak 20. Yüzyıl başında
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Karebant, Bakü turunu 170
müşterisiyle gerçekleştirdi

Nisan ayı içinde Karebant firması tarafından gerçekleştirilen ve üç tür şeklinde düzenlenen Bakü turu  aynı zamanda
firma ortaklarından Dinçer & Çarçioğlu firması sahibi Sevdiyar Aliyev’in de yaşadığı Azerbaycan’ın Başkenti. Her
turda 3 gün boyunca Türk misafirlerini ağırladı. Gerçekleşen gezide Azerbaycan’ın da en büyük mobilya malzemeleri
firması olan Dinçer & Çarçioğlu firmasını Bakü merkezindeki Showroom’u ziyaret edildi. Showroom sadece Karebnt
ürünlerini satmıyor aynı zamanda, Kastamonu Entegre, Agt, Çamsan, Egger gibi dünya çapındaki markaların da ana
distrübütörü konumunda. Showroom’da hemen her markanın geniş ürün yelpazesini görmek mümkün. 

K

Karebant ürünleri

Karebant
Satış Müdürü

Tolga Tunçay,
hoşgeldin

konuşması
yaparak

konukları
karşıladı.



Sovyetlerin yaptığı konutlar geniş
bulvarlı  meydanlar ve 1967 yılında
henüz bir çok ülkede metro yokken
burada metronun varlığı bu kentin
önemini birkez daha öne çıkarıyor.
Bugüne gelince , Özellikle Haydar
Aliev le başlayan sanata ve mimari-

ye verilen önem sonucu bugün ta-
sarımıyla dünya çapında önemli mi-
mari projeler arasında sayılan ve
projesini Filistinli ünlü mimar 
Zaha Hadid’in çizip yaptığı modern, 
füturistik ve sürrealist mimarinin
mükemmel örneği olan 
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Showroom’da gerçekleşen kokteyl

Showroom önü toplu fotoğraf

Bakü Şehir Merkezi

Ünlü Filistinli mimar Zaha Hadid'in konsept tasarımını;
Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Bekiroğlu 'nun detay

tasarımını yaptığı Haydar Aliyev Kültür Merkezi



Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve he-
men yanındaki modern spor kom-
pleksi de modern mimarinin görül-
mesi gereken eserlerindendir.  Zer-
düştlerin saf iyi tanrı inancını temsil
eden ateşin yalımları ve Hazar deni-
zinin rüya misali dalgalarını tasvir
eden oval ve radyüslü mimari yapı
övgüyü hak eden bir yapıt 
konumunda. 

Bakü’ye kadar gitmişken bu kadim
şehri biraz daha yakından tanıyalım

Bakü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin,

Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer
alan başkentidir. 2 milyonu aşkın
nüfusuyla, Kafkaslar’ın en büyük
şehri, en önemli kültür ve ticaret
merkezidir. 2015 Avrupa Oyunları
olimpiyat oyunları burada gerçek-
leşti ve 2018 Nisan ayı içinde de
dünyanın en zor formila yarışların-
dan olan kent içi dar sokak formila
yarışları düzenlenecek. Kentte şim-
diden önemli hazırlıklar yapılmış. 

Ülkenin en doğusundaki ve en
önemli sanayi, ticaret ve kültür
merkezi olmanın yanı sıra bir liman
kenti olarak da önemlidir. Şehirde
yaşayanların büyük çoğunluğunu
Azerbaycan Türkleri oluşturur. 

Bakü’nün tarihi çok eski tarihlere
dayanır. Kentin en önemli tarihi do-

kularından biri olan Şirvanşah sara-
yı, 7. yy’da feodal Şirvanşah devleti
tarafından  hazardenizi kıyısından
başlayark Qabala şehrine kadar
uzanan geniş bir arazide kurulmuş-
tur. Şehrin simgesi haline gelen sa-
rayın inşasına 7. Yüzyılda başlanmış
ve 9. yy ile 15. yy’a kadar sürmüş-
tür. 2000 yılında bu tarihi bölge
(içeri Şehir) Şirvanşahlar sarayı ve
kız kulesi birlikte Unesco’nun dünya
mirasları listesinde koruma altına
alınmış ve bu tarihten sonra gerçek-
leşen yoğun restorasyon çalışma-
larıyla Bakü turizmine kazanılmıştır.
Arap akınlarıyla bu tarihlerde Müs-
lüman inancının Şii mezhebini be-
nimseyen   Azerilerin önceki dinleri
olan Zerdüştlük bu ülkede halen
farklı rütüelleriyle korunan bir
inanç sistemi, Bugün hala kız kulesi
diye tanımlanan yüksek kule ise
gerçekte Zerdüştlerin kutsal ateş-
lerini yaktıkları Ateşgah diye nitele-
dikleri bir inanç alanıydı. Burada ku-
lenin en yüksek yerinde sürekli ateş
yanardı. Keza gerek Azerbaycan’da
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AGT StandıÇamsan 
Standı

Egger Standı

Kastamonu Entegre Standı Kastamonu Entegre Standı

AGT Standı





gerekse de geniş bir Ortadoğu ve
asya coğrafyasında bugün hala kut-
lanan Nevroz bayramı Zerdüşt inan-
cının günümüze ulaşmış yansıları-
dır. İnanca göre insanın iyi ve kötü
yanları vardır. Ateş onun iyi yanını
temsil eder ve o ateş yandığı sürece
de iyilik dünya’ya hakim olur. 

Bakü Şehri,  Şirvanşahlar zamanında
(M.S. 11. yüzyıl) başkent olmuştu. Da-
ha sonraları Moğol işgaline uğradı,
İranlılarla Ruslar arasında el değiştir-
di ve sonunda 1806’da Rus toprakla-
rına tamamen katıldı. 1920’de de
Azerbaycan’ın başşehri oldu.  Ba-

kü’nün önemi, eskiden Sovyetlerin
en büyük şehirlerinden biri olarak,
petrol sanayii ve yönetim merkezi
oluşundan kaynaklanırdı. 

Bakü’de petrolün varlığı 8. yüzyıldan
beri bilinmekteydi. 15. yüzyılda sığ
kuyulardan petrol çıkarılmasına baş-
lanmıştı. Romanya’da Ploeşti yakın-
larındaki ilk petrol çalışmalarından
hemen sonra Bakü’de de 1872’de
modern tekniklerle petrol çıkarılma-
ya başlanılmıştır. 20. yüzyılın başla-

rında dünyanın en büyük petrol böl-
gesi olan Bakü, 1940’lara kadar Sov-
yetlerin en büyük petrol sahasıydı.
Ancak günümüzde rezervlerin çoğu
tükenmiştir. Artık çok derinlere inil-
mesi ve denizde sondaj yapılması za-
rureti doğmuştur. 
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Cuma Mescidi

Ufak tefek hediyelik eşya mağazaları 
yol boyunca sıralanmış

Grubun kaldığı Hazar Denizi kenarındakı
Boulevard Hotel

Yüzyıllarca kullanılan kervansaraylar, artık ufak
cafeler olarak hizmet veriyor.

Surlarla çevrili eski şehrin pek çok 
giriş kapısından biri.

Modern Viyadük
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Bakü, körfezin çevresinde kat kat
yükselen bir şehir görünümündedir.
“İçeri Şehir” denilen eski Bakü tepe-
de kurulu olup etrafı surlarla çevri-
lidir.   İçeri Şehir, labirenti andıran
dar sokakları ve eski binaları ile il-
ginç bir manzaraya sahiptir. Eski ya-
pılardan başta Sink Kale Camii ve
minaresi, Şirvanşahlar Sarayı, Ada-
let Sarayı (Divan Han) ve Cuma Meş-
hed Minaresi olmak üzere cami, sa-
ray ve türbeler önem taşır. 

Bakü’nün hemen çıkışında neredey-
se yüzeyden toplanıyor hissi veren
irili ufaklı petrol çıkarma makineleri
çok geniş bir araziye yayılmış. Sa-
ğında solunda evler küçük mahalle-
ler, bu tesislerle iç içe girmiş du-
rumda, Kapısının hemen dibinde
bahçe içinde bir petrol çıkaran maki-
neyi görünce şaşırıveriyorsunuz.
Ancak sudan ucuz olması gereken
benzin 1.9 Manat. Bir manat yaklaşık
2 Türk lirası. İngiliz Amerikan, İsrail
ve Rus şirketlerinin yıllar önce yap-
tıkları kapitülasyonlara benzer an-
laşmalar sonucu ne yazık ki petrol
gelirlerinin aslan payı bu şirketlere
gidiyor. 

Tüm bu eserleri gezdikten sonra ise
Sevdiyar beyin konuğu olarak güzel
bir akşam yemeğinde müzik eşliğin-
de yorgunluk atıldı. Ticaretin fazla
konuşulmadığı farklı konseptte

günlük iş stresinin nispetten unutul-
duğu hoşça üç gün yaşandı ve her-
kesin mutlu olduğu güzel bir tur ol-
du. Bu da Karebantın hanesine yazı-
lan güzel bir artı oldu. 
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Aliağa Vahid 
(1895-1965) Dünya
çapında önemli
eserleri Azerbaycan
diline çevirmiştir.

Kız Kalesi 
(Ateşgah Kalesi)

Geleneksel kıyafetleri
içinde Azeri kız çocuğu

Yüzlerce yıldır aynı semaverde çay pişiren 
Bakülü esnaf Eski sanatları icra eden bir sanatkar

Hala talep gören Lenin 
resimli halı örmesi

İçeri Şehirde Restore Evler Dar Sokaklar

Kale İçinden Surlar Kapılar









Kastamonu Entegre’den 
Kültüre Büyük Katkı: 

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriye-
ti’ndeki yatırımlarıyla öne çıkan Kastamonu
Entegre, Tatarlar’ın tarihini harita ve görsel
malzemelerin yanı sıra güçlü bilimsel metin-
lerle okuyucuya aktaran “Atlas Tartarica” kita-
bını Türkçe’ye kazandırdı. 

Ağaç bazlı panel sektöründe kurduğu üretim
tesislerinin yanı sıra, bölgeye katkı sağlayan
hizmetleri ile öne çıkan Kastamonu Entegre,
orjinali Rusça olan “Atlas Tartarica” kitabının
Türkçe basımını üstlendi. Kastamonu Enteg-
re’nin katkıları ile hazırlanan kitap, Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği (TDBB), Tataristan Mercani Tarih Enstitüsü ve
Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu işbirliğinde
hayata geçti.  İlk kez Türkçe’ye çevrilen kitap, bölgenin
tarihini ve coğrafyasını geniş ve bütün olarak ele alan ilk
yayın olma özelliği ile öne çıkıyor. Eserde, Tatarlar'ın etnik

kökenleri, kurduğu devletler, hükümdar-
ları, ekonomisi, kültür ve dinleri, Tatar
halkının Rusya içindeki durumu kapsamlı
olarak anlatılıyor. Kitapta ayrıca Avrasya
kültürlerinin tarihsel gelişimi, farklı tarih-
sel dönemlerde Türk devletlerinin, Türk
hanlıklarının ve Türk kabilelerinin ne za-
man ve nereden nereye göç ettiklerini ve
bu göçlerde neler yaşadıklarını açıklayan
önemli bilgiler de yer alıyor.

Bilimsel sorumluluğunu Rafail Haki-
mov'un üstlendiği kitabın, proje yöneticiliğini Fahri Solak
yaptı. Eserin Türkçe'ye çevirisi ise Mimar Sinan Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu tarafından
gerçekleştirildi. Kastamonu Entegre’nin katkı sunduğu,
Türk ve Tatar tarihi açısından büyük öneme sahip prestij
kitap, yaklaşık 678 sayfadan oluşuyor.

“Atlas Tartarica” Kitabı  Türkçe’ye Çevrildi  

astamonu Entegre, ağaç bazlı
panel sektörünü temsilen Al-
manya’nın Dresden kentinde

düzenlenen Dekoratif Yüzeyler Kon-
feransı’na katılım gösterdi. Kasta-
monu Entegre Marka ve Kurumsal
İletişim Müdürü Naci Güngör’ün yap-
tığı, inovatif kurum kültürü başlıklı
sunumu iki yüze yakın sektör temsil-
cisi takip etti. 

Kastamonu Entegre, 19-21 Mart ta-
rihleri arasında Almanya’nın Dres-
den kentinde düzenlenen Dekoratif

Yüzeyler Konferansı’na katılım gös-
terdi. Sektöre yönelik, piyasa analiz-
leri ve eğilimler, yeni ürün ve uygu-
lamalar, üretim süreçleri ve temel
araştırmalar gibi başlıkları içeren
konferans, global ölçekli kurumları
ve sektör profesyonellerini bir ara-
ya getirdi. Kastamonu Entegre adı-
na, “Ahşap Panel Sektöründe Yeni-
likçi Kurumsal Kültür” başlıklı bir su-
num yapan, Marka ve Kurumsal İle-
tişim Müdürü Naci Güngör’ü çok sa-
yıda katılımcı takip etti. 

Konferansın son gününde gerçek-
leştirdiği sunumda, şirketin kurum-
sal inovasyon altyapısına değinen
Güngör, 2017’de başlayan dijital dö-
nüşüm sürecine vurgu yaptı. TİM ve
Sabancı Üniversitesi iş birliğinde yü-
rütülen “İnovasyon Odaklı Mentor-
luk” programı yanısıra “IDS 3D (Inte-
rior Design Studio 3D)” uygulaması
ile ilgili detaylı bilgi verdi. Güngör,

sunum sonrası şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Hem şirketimizin
vizyonu hem de küresel rekabetin
artması, güçlü bir inovasyon altya-
pısına sahip olmayı gerektiriyor.
Kastamonu Entegre’nin yer aldığı
TİM ve Sabancı Üniversitesi iş birli-
ğinde yürütülen “İnovasyon Odaklı
Mentorluk” programı, sürdürülebilir
bir kurumsal inovasyon altyapısının
gerçekleştirilmesine yardımcı olu-
yor. Yine geçtiğimiz yıl, mobil cihaz-
lara ücretsiz indirebilen IDS mobil
uygulama ile tüm ürünlerimizi dijital
platforma taşıyarak, her an, her
yerde ve daha hızlı parke, tezgah,
levha ve kapı yüzeyi seçimini müm-
kün kıldık. Bu gelişmeleri sektörün
öncü kurumlarıyla paylaşmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Sektörün en bü-
yük organizasyon firmalarından biri
olan Technical Conference Manage-
ment’a bu başarılı organizasyon için
teşekkür ederiz.” 
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Kastamonu Entegre, İnovasyon
Çalışmalarını Almanya’da Tanıttı  
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vinizde özellikle parke, dolap
gibi büyük değişiklikler yapa-
cağınız zaman karar vermek

zordur. Çünkü seçtiğiniz ürün uy-
gulandığında nasıl görüneceğini
hayal etmeniz gerekir. İnovatif, iş-
levsel ve trend yaratan ürünleriy-
le mobilya bileşenleri sektörüne
yön veren AGT, evini yenilemek is-
teyenlerin hayatını Mobil Uygula-
ma ile kolaylaştırıyor. AGT Mobil
Uygulama ile kullanıcılar Mdf –
Lam, Panel, Parke ürünlerinin
renk, model ve ölçü gibi tüm özel-
liklerini görebiliyor, ürünleri üç bo-
yutlu olarak inceleyebiliyor, karşı-
laştırma yapabiliyor. Kullanıcılara

farklı mekan görselleri üzerinden
AGT ürünlerini tasarlama imkanı
da sunan uygulama, ürünlerin bir
mekanda nasıl görüneceğine, renk
ve dokuların birbirleriyle uyumla-
rına ilişkin fikir sahibi olabilmeye
olanak tanıyor. Uygulamada kul-
lanıcılar seçtikleri ürünler için en
yakın bayiden veya harita üzerin-
den seçeceği AGT bayilerinden
teklif alabiliyor. İlham veren tasa-
rım ve dekorasyon fikirlerini
Trend Önerileri olarak sunan 
AGT Mobil Uygulama, ücretsiz
olarak tüm iOS ve Android cihaz-
larda kullanılabiliyor.

Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri markası AGT’nin
hayata geçirdiği AGT Mobil Uygulama herkesi kendi evinin mimarı
yapıyor. Tüm iOS ve Android cihazlara indirilebilen AGT Mobil
Uygulama, renk ve dekorları görüntüleme, mekanlar üzerinde
uygulamanın yanı sıra karşılaştırma, teklif alma gibi birçok
özelliğiyle evini yenilemek isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyor.
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AGT Mobil Uygulama ile
Evinizin Mimarı Olun
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enilikçi ve birçok konuda ön-
cü olan Peli Parke’nin ürün
gamında yer alan Comfort

Collection ağacın üzerindeki en
ince detayların bir araya geldiği
birinci sınıf bir koleksiyon.

Ormanların koruyucusu, doğa
dostu marka Peli Parke’nin,
Comfort Koleksiyonu birçok renk
ve desen seçeneğiyle farklı ya-
şam alanlarında uygulanabiliyor.
Ağacın sıcak duygusunu, yaşa-
yan bir canlı varlıkla yakınmışsı-
nız duygusu ile hissettiren Com-

fort Collection, kullanıldığı alan-
lara doğallığı ve rahatlığı taşıyor. 

Farklı ebat ve renklerdeki ürünle-
riyle pazara yön veren Peli Par-
ke’nin Comfort Koleksiyonu ya-
şam alanlarınızın her köşesinde
rahatlıkla kullanabileceğiniz, uni-
lin kilit sistemi sayesinde hızlı ve
kolay uygulanabilen bir seri. 

Koleksiyon yaşam alanları için
ideal zemin oluştururken, kulla-
nım ve temizlik kolaylığını da be-
raberinde getiriyor. 

PELİ PARKE’den Adı Gibi Konforlu Parke:

Ağacın doğal dokusunu
hissettiren ürün
tasarımları ile öne çıkan,
Peli Parke’nin özel
koleksiyonlarından olan
Comfort Collection
birbirinden farklı renk ve
desen seçenekleri ile
mekanlara hayat katıyor.
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COMFORT COLLECTION 





aşam alanlarına fonksiyonel
ve estetik ortamlar sunmak
için yaratıcı fikirlerle inovatif

çözümler üreten Peli Parke ‘Gol-
den Koleksiyonu’na kattığı yeni
renk ve desen seçenekleriyle me-
kanları şıklaştırıyor

Doğal hayatı zarafetle zemine taşı-
yan Peli Parke, Golden Koleksiyo-
nu’yla çıtayı yükseltiyor.  Üzerin-

den mevsimler geçmiş, mis gibi ba-
har yağmurlarını içine çekmiş ah-
şap görüntüsüne sahip olan kolek-
siyon, mekana ruhunu da taşıyor.

Van Kahve, Van Gri, Bal Meşe, Be-
yaz, Sonsuz Çam Beyaz, Porsuk ile
Antik Çam renk ve desen alternati-
fi bulunan Golden Koleksiyonu’na
şimdi Çaykara Meşe, Kumlu Meşe,
Modern Kestane, Ladik Meşe, Ak-

meşe ile Kömür Meşe renk ve de-
senleri de ekleniyor.

Doğanın tüm sıcaklığını ve doğallı-
ğını, şıklıkla muhafaza eden Gol-
den Koleksiyonu kullanıcılarına
ekonomik çözümlerin yanı sıra üs-
tün temizlik kolaylığı da sağlıyor.
Standart ölçüsü ve 4 tarafına açıl-
mış mikro derz paneller sayesinde
net görüntüyü size daha çok his-
settiriyor. Koleksiyon ıslak zemin-
ler haricinde tüm iç mekanlarda
kullanılıyor.

Zengin renk seçeneği ile üretilen
Golden Koleksiyonu, tercih edildiği
zeminlerde kusursuz bir ahenk
oluşturarak mekanlarınızı seçkin
kılıyor.
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PELİ PARKE’nin Golden Koleksiyonu ile
doğanın en renkli tonları mekanınızda

PELİ PARKE, 'GOLDEN' SERİSİNE 6 YENİ RENK SEÇENEĞİ İLE 
ZEMİNLERDE FARKINI ORTAYA KOYACAK
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astamonu Entegre, dünyanın
farklı yerinden üretici ve alıcı-
ları buluşturan önemli fuarlar-
da boy göstermeye devam

ediyor. Şirketin Mayıs ayındaki ilk
durağı, 20- 22 Mart tarihleri arasın-
da Çin’in Shanghay şehrinde gerçek-
leştirilen Domotex Asya Fuarı oldu.
Fuar, Asya'daki zemin kaplamaları
alanında en önemli fuarlardan biri
olmakla birlikte dünyanın ikinci bü-
yük fuarı olma özelliği taşıyor. Kas-
tamonu Entegre, Domotex Asya’nın
bu sene gerçekleştirilen 20. yıl gala
gecesindeki ödül töreninde “20 Yıl-
lık Üstün Katkı Ödülü”nü aldı. Kasta-
monu Entegre’nin Asya’daki ikinci
durağı Çin’in Guangzhou şehrinde
28-31 Mart tarihleri arasında düzen-
lenen “Interzum Fuarı” oldu. Fuar,
Asya’nın en büyük ve en kapsamlı
ahşap işleme makineleri, mobilya

üretimi ve iç dekorasyon fuarı ola-
rak öne çıkıyor. 

Kastamonu Entegre’nin en yeni tek-
nolojiye sahip tesislerde ürettiği
Floorpan ve Arfloor markalı lami-
nat parke ürünleri kalitesi ve çeşitli-
liği ile Asya’daki iki fuarda da adın-
dan söz ettirdi. Fuarlarda, 2018 yılı-
nın parke trendlerine yön veren
Stone, Deluxe ve Elite serileri ön
plana çıktı. Modern mekânların vaz-
geçilmezleri arasında yer almaya
aday üç seri, kalitesi, aşınmaya ve
çizilmeye karşı dayanıklılığı ile yo-
ğun ilgi gördü. Fuarda sektör pro-
fesyonelleri ve ziyaretçilerin beğe-
nisini toplayan “IDS 3D (Interior De-
sign Studio 3D)” mobil uygulama,
katılımcılara VR gözlükle sanal me-
kânda mekan içerisinde 360 derece
dolaşmalarına, farklı desen ve
renkteki Floorpan parkeleri mekan

içinde uygulanmış halini görmeleri-
ne olanak sağladı. 

Yeni seri Asya’ya ilham verdi 

Tüketiciye 30 yıl garanti süresi su-
nan Stone serisi, hijyen plus özelliği
ile öne çıkıyor. Hijyen plus özelliği ile
bakteri bulundurmayan seri, ahşa-
bın doğallığı ve taşın dokusundan il-
ham alıyor. Doğanın uyumunu ya-
şam alanlarına taşıyan bu mükem-
mel ikili, yenilikçi karakteriyle sıra dı-
şı tasarımlara ilham veriyor. Türki-
ye’de ilk ve tek AC6 aşınma sınıfın-
daki ürün, dayanıklılığı ile de sektöre
damgasını vuruyor. Özellikle de tra-
fiği yüksek alanlar için önerilen seri,
8 mm kalınlığında ve dört tarafı
derzli olarak kullanıma sunuluyor.
Deluxe serisi, 8 mm kalınlığı ile kul-
lanıcılara 15 yıl garanti sunuyor. 

Kastamonu Entegre, 
Yeni Koleksiyonunu Asya’ya Taşıdı! 

Kastamonu Entegre, Mayıs
ayında katıldığı iki büyük fuar
kapsamında yenilikçi
ürünlerinden oluşan 2018
koleksiyonunu Asya’ya taşıdı.
İlk olarak 20-22 Mart tarihleri
arasında Domotex Asya
Fuarı’na katılan şirket, yeni
ürünlerinin yanı sıra IDS mobil
uygulamasını da tanıtırken, 
“20 Yıllık Üstün Katkı Ödülü”nün
sahibi oldu. Ardından 28-31
Mart tarihleri arasında Çin’de
düzenlenen Interzum Fuarı’a
katılan Kastamonu Entegre,
Asya’daki bağlantılarını
kuvvetlendirdi. 

▲ ▲
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Sahip olduğu renk ve doku çeşitliliğiyle seçici davra-
nanlara yönelik kombinasyonlar yaratan seri, şıklık ve
estetiği modern çizgilerle buluşturuyor. Lüks yaşam-
dan ilham alan seri, yaşam alanlarına seçkin bir çözüm
önerisi sunuyor. Fazla kullanıma ve zorlanmaya daya-
nıklı seri, AC4 aşınma seviyesine sahip. Değişim çağın-
dan ilhamla tasarlanan Elite serisi, yaşam alanlarını bu
değişime hazırlıyor. Her mekânda gözle görünür deği-
şimin öncüsü seri, 12 mm kalınlığında ve dört tarafı
derzli olarak sunuluyor. AC4 aşınma seviyesi ile hem
ev hem de ofis ve mağaza gibi gezinimi yüksek alanla-
ra yönelik tasarlanan seri, 15 yıl garanti süresi veriyor.
Kastamonu Entegre’nin, tüm dünyanın ithalat yaptığı
Çin’e ihraç ettiği ürünler, Çin'li mobilya üreticilerinin
koleksiyonlarında tercih ediliyor.   

Mobil cihazlara ücretsiz indirilen “IDS 3D” ile
parke seçmek çok kolay!

İnovasyonu kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni
kabul eden Kastamonu Entegre, bu alana yönelik ger-
çekleştirdiği çalışmalarını “IDS 3D (Interior Design
Studio 3D)” adlı uygulama ile bir adım öteye taşıyor.
Uygulama kapsamında tüm ürünlerini dijital platfor-
ma aktaran Kastamonu Entegre, kullanıcılara 3D kar-
tela bölümünde, parke, tezgah, levha ve kapı yüzeyi
başlıkları altında pek çok renk ve yüzey seçeneği su-
nuyor. İstenilen ölçüde ekrana yansıtılabilen ürünler,
dokunmatik özelliği sayesinde 360 derece döndürü-
lerek, çoklu bakış açısı ile sunuluyor. Bu özellik ürün-
lerin yansıma, parlaklık ve baskı hareketlerini kusur-
suz olarak gözler önüne seriyor.      

Kastamonu Entegre’nin “IDS 3D (Interior Design Stu-
dio 3D)” projesi sanal showroom özelliği ile de fark
yaratıyor. Sanal showroom, seçilen mobilya ve yü-
zeylerde farklı ürünlerin denenebileceği gerçekçi bir
simülasyondan oluşuyor. Simülasyon, kullanıcıların
3D kartela deneyimi sırasında seçtikleri ürünlerin, de-
kore edilmiş bir mekânda nasıl duracağını görmeleri-
ne ve istedikleri değişiklikleri yapabilmelerine olanak
tanıyor. 
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imya sektörünün öncü şirketlerinden BETA
Kimya A.Ş.’de şirketin yeni yönetim organizas-
yonu yapılanmasıyla birlikte bayrak değişimi

yaşandı. BETA Kimya A.Ş.’nin kurucusu Adil Pelister,
31 yıldır sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini şirket
çatısı altında çeşitli yönetim kademelerinde görev
alan Cihat Sayacı’ya devretti. Ankara Gazi Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler bölümünden mezun olan Cihat Sayacı, Avus-
tralya Swinburne Üniversitesi’nde Uluslararası İşlet-
me Yönetimi alanında master derecesi aldı. 

Çalışma hayatına Saat ve Saat A.Ş.’de Dış Ticaret Uz-
manı olarak başlayan Sayacı, 11 yıldır Beta Kimya
A.Ş.’de Genel Koordinatör ve Genel Müdür Yardımcı-
lığı görevlerinde bulundu. 2017 yılından beri BETA
Kimya A.Ş. İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sür-
düren Cihat Sayacı Şubat 2018 itibariyle Genel Mü-
dürlük pozisyonuna atandı. İyi derecede İngilizce bi-
len Sayacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı’nın DEİK
Türkiye-Makedonya, DEİK Türkiye-Güney Afrika, DE-
İK Türkiye-Cezayir ve DEİK-BAE İş Konseyleri’ne üye-
likleri bulunuyor. 

BETA Kimya A.Ş.’de
Üst Düzey Atama

Türkiye’nin en
büyük yapıştırıcı
üreticilerinden 
BETA Kimya A.Ş.’nin
üst yönetiminde
önemli bir atama
gerçekleşti. Uzun
yıllardır şirketin
yönetim
kademelerinde
görev alan ve son
olarak Genel Müdür
Yardımcılığı
görevinde bulunan
Cihat Sayacı, 
BETA Kimya’nın yeni
Genel Müdürü oldu.
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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.

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

YAYIN GRUBUMUZDAN





stanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin
(İKMİB), İstanbul'da Haliç Kongre
Merkezi'nde yapılan seçimleri so-

nuçlandı.  Sektörümüzü de temsil
eden Beta Kimya A.Ş. kurucusu ve
yönetim kurulu başkanı Sn Adil 
Pelister, çalışmaları boyunca mes-
leki dayanışma ve “birlikte güçlü-
yüz” sloganıyla hoşgörü ve birlikte-
liğin de sesi oldu. 

1273 delegenin katıldığı seçimlerde,
1154 geçerli oyun 613’ünü alan Adil
Pelister, 535 oyda kalan diğer aday
Yavuz Eroğlu'nu geride bırakarak İK-
MİB’in yeni başkanı oldu. 

“Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla
seçime giren ve tüm alt sektörlerle
kimyanın tek sesi olma sözü veren
Pelister ve yönetiminin hedefleri
arasında; ihracatçının sorunlarına
kalıcı çözümler getirme, yeşil pasa-
portta alt sınırın 100 bin dolara çe-
kilmesi, ihracatçının finansmana ko-

lay erişmesi ve Dijital Ticaret Plat-
formu gibi pek çok yenilikçi proje
var. 

Aynı zamanda Beta Kimya A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı olan Pelister,
kimya sektörünü ihracatta 2. sıraya
taşıyacaklarını ve "adil, şeffaf ve ak-
tif" bir dönemin başladığını belirte-
rek şunları söyledi:

”Kimya sektörümüzün ihracattaki
tüm sorunlarını yeniden ele alacak,
kalıcı çözümlerimizle ihracatçımızın
önündeki zorlukları tek tek ortadan
kaldıracağız. 

- Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ye-
nilikçi projelerimizle birliğimizi yarın-
lara taşıyacağız. 

- Tüm alt sektörlerimizle tek vücut
olarak kimya sektörünün değerine
değer katacak yeni bir dönemi 
başlatacağız. 

- Geçmişten aldığımız güçle ihracat-
çımızın geleceğini hep birlikte inşa
edeceğiz. 

- Adil, şeffaf ve en önemlisi aktif bir
yönetim olacağız.

- Herkese kulak veren, fikirlerin ya-
rıştığı ve ortak akıl sonucunda yine
tek ses olacağımız bir yönetim anla-
yışıyla sektörümüzde sıçrama 
yapacak marka projelerimizi hayata
geçireceğiz." 

Pelister, son olarak, seçime katılan
tüm üyelere teşekkür ederken, oy
versin ya da vermesin herkesin yö-
netimi olacaklarının sözünü verdi.

BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Pek çok ara sektörü bünyesinde barındıran
(İKMİB), seçimlerini kazandı.  İKMİB ilk kez mobilya sektöründe bir başkanla yola devam edecek. 
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İKMİB’in yeni başkanı BETA Kimya A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
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Türk Telekom, Genel Müdürlük
Binasında GENTAŞ ürünlerini seçti 

ürk Telekom Ankara Genel Müdürlük binasın-
da GENTAŞ ürünleri  tercih edildi. GENTAŞ
çözüm ortaklarından Erfolg Tasarım tarafın-

dan uygulaması gerçekleştirilen proje kapsamın-
da, genel müdürlük bünyesindeki mobilya ve tavan
kaplamalarında, GENTAŞ tarafından üertimi yapı-
lan G-Pan ve G-Lam ürünleri kullanıldı.

T

Gazi Üniversitesi ve GENTAŞ işbirliği ile, 18 Ni-
san’da Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölü-
mü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencileri, Gen-

taş’ın Mengen fabrikasını ziyaret ettiler. Gentaş yet-
kililerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Gazi
Üniversitesi öğrencileri fabrikayı gezerek üretim sü-
reçlerini yakından görme fırsatı yakaladılar.

T

Gazi Üniversitesi’nden
GENTAŞ’a Ziyaret

l l
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uzey Afrikanın en zengin ve
önemli pazarı olan Ceza-
yir’de 22 – 25 Ocak 2019 ta-

rihinde SAFEX Fuar Merkezinde
organize edilecek olan Woodex
Algeria / Uluslararası Ağaç İşle-
me Makineleri, Mobilya Yan Sa-
nayileri ve Teknolojileri Fuarı ka-
tılımcılarına önemli iş fırsatları
sunacaktır. 

Cezayir modern limanları, yer al-
tı zenginlikleri, son yıllarda sana-
yileşme alanında atılan önemli
adımlar, inşaat alanındaki yatı-
rımları ile Kuzey Afrika’nın sant-
ral ülkesi konumundadır. 11 Afri-
ka ülkesi ile serbest ticaret an-
laşması olan Cezayir, bu ülkele-
rin ticari merkezi konumundadır.
Ayrıca Cezayir, Arap Ülkeleri
Serbest Bölgesi’ne 2010 yılı 

başından itibaren katılmış 
bulunmaktadır.

Cezayir hükümetinin ülkedeki sa-
nayiyi geliştirmek için önemli
teşvikler vermesi ve alt yapı ya-
tırımlarını hızlandırması sonu-
cunda, ülkede ciddi bir dönüşüm 
başlamıştır. 

Gerek coğrafi yakınlık, gerekse
tarihsel ilişkiler sayesinde bu
bölgeyle ticaretini artıran Türk
şirketleri de,  Cezayir pazarında
dev adımlar attılar. îlk olarak in-
şaat firmalarının girdiği bu pazar-
da bugün demir çelikten tarıma,
gıdadan hazır giyime yüzlerce
firma faaliyet gösteriyor.

Yıllık ihracatı 70 milyar dolar dü-
zeyinde seyreden Cezayir, bunun
yüzde 95’ten fazlasını petrol

▲ ▲
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Zengin Cezayir Pazarında
Hemen Yerinizi Alın

Mobilya ithalatına getirilen yasak, yan sanayinin önünü açtı… 
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ürünlerinden elde ediyor. Ülkenin
yıllık ithalatı ise 60 milyar dolar
civarında. Dışarıdan makine, elek-
tronik cihazlar, demir çelik ve
plastik mamuller, makine aksam-
ları ve yan sanayileri alıyor. Yak-
laşık 38 milyon nüfusu bulunan
Cezayir uzun süredir yılda ortala-
ma 25 milyar dolar dış ticaret faz-
lası veren bir ülke.

2010 yılı mayıs ayında yürürlüğe
konulan 3. Kalkınma Planı kapsa-
mında 286 milyar dolarlık altyapı
yatırımı yapmayı planlayan Ceza-
yir, bugün bunların önemli bir kıs-
mını hayata geçirdi.

Petrol fiyatlarında son yıllarda
yaşanan düşüş tüm petrol üreten
ülkeleri olduğu gibi Cezayir’i de
olumsuz etkiledi. Buna rağmen
başta başkent Cezayir olmak üze-

re Konstantin, Oran, Anaba, Setif
gibi şehirlerde toplu konut inşaat-
ları, şehirlerarası demiryolu pro-
jeleri, şehir içi raylı ulaştırma pro-
jeleri, baraj, otel ve çeşitli kamu
binalarının inşaatları devam edi-
yor. Bu projelerin toplam değeri-
nin 6 milyar dolar mertebesinde
olduğu tahmin ediliyor.

Cezayir’in 11 ülke ile serbest tica-
ret anlaşması var. Bu sayede Fas,
Tunus, Moritanya, Mali gibi ülke-
lere de Cezayir üs yapılarak tica-
ret yapılması mümkündür.

Geçen yıl içerisinde Cezayir Hükü-
meti, ülkedeki sanayiyi geliştir-
mek için bitmiş ürünlerin ithalatı-
na yasak koydu. Bu politika ile ül-
kede üretimin geliştirilmesi he-
deflenmektedir. Ülkede yeni fab-
rika açanlara yer, enerji vb. konu-

larında ciddi destek mevcut. Bu
gelişmeleri göz önüne aldığımızda
yan sanayi, makine ve ekipman
üreten firmalarımızı Cezayir’de
önemli bir potansiyel beklemek-
tedir. Woodex Alger Fuarımız da
tüm bu gelişmelerle paralel ola-
rak bu önemli pazarda firmaları-
mızın maksimum verim almasını
sağlayacak bir organizasyon 
olacaktır. 

Katılımcı Sektörler:

Ağaç İşleme Makineleri, Yan Sa-
nayileri ve Teknolojileri, Mobilya
Yan Sanayi, Mobilya Aksesuarla-
rı, Döşemelik Kumaş ve Deriler,
Mobilya Sistemleri, Yapıştırıcı ve
Tutkallar, Boya-Vernik Ürünleri,
Kapı ve Kapı Yan Sanayi
ürünleri,  İç Dekorasyon Ürünleri.
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Türkiye’de Yapılan Mobilyada Tüketici
Tercihleri Konulu Bazı Çalışmalar ve

Değerlendirilmesi

Türkiye’de Yapılan Mobilyada Tüketici
Tercihleri Konulu Bazı Çalışmalar ve

Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Nur Müge Güngör

İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Mobilya ve Dekorasyon Programı

Özet: Bu makale ülkemizde yapılan mobilyada tüketici
tercihleri konulu çalışmaları incelemek ve değerlendirmek
amacı ile hazırlanmıştır. Makalede 1997-2017 yılları arasında
yayınlanmış mobilyada tüketici tercihleri konulu bazı
bilimsel çalışmalar özetlenmiş; tüketici tercihlerinin
geçmişten günümüze durumu ve değişim süreci incelenmiş;
satın alma kararında son derece önemli olan tüketici
tercihleri değerlendirilerek, sektör için önemli olan
sonuçlara ulaşılmıştır.  
Günümüzde mobilya işletmelerinin varlıklarını devam
ettirebilmeleri ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için sadece
pazarlama stratejilerini değil, bu stratejilere destek olacak
altyapılarını da geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü
Türkiye’de tüketim alışkanlıklarının ve tüketici tercihlerinin
hızlı bir şekilde değiştiğini görülmektedir. Bu doğrultuda,
işletmeler günümüz tüketicisinin mobilya satın alırken
taleplerini hangi değişkenler üzerinden şekillendirdiğini
bilmelidir. Bu değişkenler sosyo-ekonomik ve demografik
yapıya göre değişmekle beraber;  genel olarak fiyat,
tasarım, fonksiyonellik, kalite ve markadır. Yapılan
araştırmalar incelendiğinde Türkiye’de mobilyada tüketici
tercihlerinde esas alınan diğer hususlar ise detaylı bir
biçimde; satın alma ve ödeme kolaylığının olması, satış
sonrası teslim ve servis hizmetinin yeterli olması, kalite
belgesinin olması, garanti süresinin olması, sağlam olması,
konforlu olması, kullanılacağı odanın ölçüleri ile uyumlu
olması, temizliğinin kolay olması, insanın vücut ölçülerine
uygun olması, bulunduğu yerin ve diğer eşyaların stiline,
rengine uyumlu olması, güzel görünümlü, sırt, adale, bel ve
ayak ağrıları gibi sorunlara sebep olmaması şeklinde
belirtilmektedir. Günümüz yoğun rekabet ortamında,
işletmeler yukarıda belirtilen özelliklere uygun ürün
üretmek yanında,  tasarım ve yeni malzemelerin kullanımı
konusundaki dünyadaki gelişmeleri de takip etmeli; müşteri
beklentileri ile birlikte tasarım sürecini geliştirici yönde
çalışmalarını sürdürmeli ve özgün tasarım anlayışına önem
vermelidir. Günümüzde bilimsel çalışmaların da bu konulara
kaydırılması uygun bulunmaktadır.  
Anahtar kelimeler: Mobilya tüketici tercihleri, Mobilya seçimi, 
Mobilya seçiminde dikkat edilecek hususlar. 
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GİRİŞ

Türkiye’de mobilya tüketici
tercihleri konulu günümüze kadar
yapılmış olan bilimsel çalışmaların
özetlenmesi çalışmaların hangi
alanlarda yoğunlaştığını ve hangi
alanlarda eksiklikler olduğunu tes-
pit etmek, gelecekte araştırmaların
hangi alanlara kaydırılması gerekti-
ğini belirlemek bakımından önemli
görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ya-
pılan mobilyada tüketici tercihleri
konulu bilimsel araştırmaları ince-
leyerek elde edilen önemli sonuçla-
rı ortaya koymak, konuya genel bir
bakış açısı sağlamak ve bundan son-
ra yapılacak araştırmalara yön gös-
termektir. Çalışmada ayrıca Türki-
ye’de mobilya tüketici tercihlerinin
geçmişten günümüze değişim süre-
ci incelenmiş; gelişim odaklı olarak
mobilya tüketici tercihleri için birta-
kım önerilerde bulunulmuştur.

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ülkemizde yapılmış olan mobilyada
tüketici tercihleri konulu birçok kay-
nağa ulaşılmış; bu bilimsel çalışma-
lardan bazıları geçmişten günümü-
ze yayınlanma tarihlerine göre aşa-
ğıda özetlenmiştir. 

KURTOĞLU, A., KOÇ, K.H., ERDİN-
LER, S. (1997) “Mobilya- Kullanıcı
İlişkileri İle Mobilya Seçiminde Dik-
kat Edilecek Hususlar” adlı makale-
lerinde 1997 yılı itibariyle, ülkedeki
nüfus artışı, buna paralel olarak,
hızlı sosyal gelişmeler, yaşam sevi-

yesinin yükselmesi, genç kuşağın
oranının fazlalığı, ataerkil yaşam
düzeninden ayrılması ve tüketici
beklentilerinde zamanla ortaya çı-
kan farklılaşmaların mobilya talebi-
ni artırdığı ve talep edilen mobilya-
larda beklentilerin de değiştiğini be-
lirtmişlerdir. Bu hususlar gözönün-
de tutularak, makalede mobilyada
standardizasyon, kalite ve kullanıcı-
mobilya ilişkileri ile kullanıcıya uy-
gun mobilya seçimi, mobilya satın
alırken karşılaşılan sorunlar ve dik-
kat edilecek hususlar konuları hak-
kında ayrıntılı bilgi verilmiştir (1).
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Çalışmada mobilya ve kullanıcı ara-
sındaki temel bağlantının eylem ol-
duğu, kullanıcının bağımsız özellik-
leri olarak tanımlanan cinsiyet, yaş,
ırk, kültür grubu, gelir grubu gibi ka-
rakteristikleri belirlenip, eylem
özellikleri bazında antropometrik,
duyusal, algısal ve zihinsel boyutla-
rı saptanmadan; kullanıcıya uygun
mobilyanın tanımlayıcı  özelliklerin-
den söz edilemeyeceği, başka bir
deyişle kullanıcı ve mobilya özellik-
leri arasında dolaylı ve doğrudan et-
kileşimler bulunduğu belirtilmekte-
dir. Örneğin; bir koltuğun boyutsal
ve biçimsel özelliklerinin, kullanıcı-
nın antropometrik, duyusal, algısal
ve zihinsel boyutlarına, kültür ve
gelir grubu özelliklerine, kullanıcının
oturma eylemine ilişkin eylem yapış
biçimi, eylem bağları gibi özellikleri-
ne bağlı olarak ortaya çıktığını 
belirtmişlerdir (1). 

Makalede 1997 yılı itibariyle Türki-
ye’de mobilya satın alımı ile ilgili tü-
ketici şikayetlerinin yoğunlaştığı ko-
nular da belirtilmiştir. Bu konular
şunlardır: Üreticiler sipariş koşulla-
rına teslim süresi ve mobilyanın
özellikleri itibariyle uymamakta, sa-
tış sonrası hizmetler son derece ye-
tersiz bulunmakta, mal ve hizmet
kalitesi genellikle düşük bulunmak-
ta, mobilyaların konuta taşınması
aşamasında da sorunlar yaşanmak-
ta, hammaddenin hazırlanma süre-
cinde yeterli hazırlık işlemlerinin ye-
terince yapılmamakta, garanti bel-
gesi ve tanıtma ve kullanım kılavu-
zunun ise verilmemektedir (1). 

BURDURLU, E., İLÇE, A.C., CİRİTÇİ-
OĞLU, H.H. (2004) “Mobilya Ürün
Özellikleri İle İlgili Tüketicilerin Ter-
cih Öncelikleri” adlı araştırmaların-
da, farklı sosyo-demografik özellik-
li mobilya kullanıcılarının, satın al-

ma anında öne çıkardığı ürün özel-
likleri ile ilgili tercih önceliklerini be-
lirlemeyi amaçlamışlardır. Amaca
yönelik olarak anket çalışması yü-
rütülmüş; anket Ankara’da ikamet
eden farklı sosyo-demografik ve
ekonomik özellikli 685 kişi ile bağ-
lantı kurularak uygulanmış; öncelik-
le ankete konu olan bireylerin sos-
yo-demografik ve ekonomik özellik-
leri ortaya konmuş, sonra bu özel-
liklere dayalı olarak bireylerin mo-
bilya ürün özellikleri ile ilgili tercih
öncelikleri ortaya konmuş, değiş-
kenler arası ilişkiler istatistiksel
analize tabi tutularak sonuçlar 
yorumlanmıştır (2). 

Çalışma sonucu şöyle özetlenebilir:
Herhangi bir demografik veya eko-
nomik özellik göz önüne alınmadan
değerlendirildiğinde tüketicilerin
mobilya satın alırken öncelik verdik-
leri ürün özellikleri birinci sırada
mobilyanın fiyatı, ikinci ve üçüncü sı-
rada mobilyanın kalitesi ve kalite
belgesinin bulunması şeklindedir.
25-35 yaş aralığındaki tüketiciler
mobilya satın alımında birinci önce-
likli ürün özelliği olarak fiyatı öne çı-
karırken diğer yaş gruplarındaki tü-
keticiler kaliteyi ve ürünün kalite
belgesinin olmasını tercih etmekte-
dirler. Erkekler satın alınan mobil-
yanın kaliteye bağlı olarak uzun sü-
reli kullanılabilmesini ve özellikli
(birden fazla fonksiyona cevap ve-
ren) ürün olmasını ön plana çıkarır-
larken, kadınların satın alımda eko-
nomikliği ön plana çıkardıkları sonu-
cuna ulaşılmıştır. Evliler birinci ön-
celikli mobilyanın fiyatını, ikinci ve
üçüncü öncelikli olarak mobilyanın
kaliteli ve kalite belgesinin olmasını
istemektedirler. Bekarlar öncelikli
olarak mobilya seçiminde kaliteyi
tercih etmektedirler. İlköğretim ve
lise mezunları satın alma kararla-
rında birinci sırada mobilyanın fiya-
tını, ikinci ve üçüncü sırada ise 
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mobilyanın kalitesi ve kalite belgesi-
nin olmasını ön plana almaktadırlar.
Üniversite mezunlarında tercihler-
de ilk iki sırada mobilyanın kalitesi
ve kalite belgesinin olması, üçüncü
sırada ise mobilyanın malzemesi ön
plana çıkmaktadır. Mobilya satın
alırken gelir seviyesi düşük olan tü-
keticilerde fiyat ve fonksiyon (ihti-
yaç giderme) öncelikli satın alma
kararı ön plana çıkmakta, gelir sevi-
yesi arttıkça satın almada estetik,
kalite, az bulunurluk vb. ürün özel-
likleri önemli kriterler olmaktadır.
Araştırmada ayrıca satın almada
hemen hemen tüm tüketici özellik-
leri etkili olduğundan pazarlamada
“tüm pazar stratejisi” yerine pazar
segmentasyonuna dayalı “hedef
pazar” stratejisi esas alınmasının
uygun olacağı önerilmektedir. Buna
göre pazar tüketicilerin özelliklerine

göre bölümlere ayrılmalı, her 
bölüme giren tüketicilerin istekleri-
ne cevap veren mobilyalar 
tasarlanmalıdır (2).   

“Markalı Mobilya Tercihi Üzerine
Kullanıcı Karakteristikleri ile Sosyo-
Ekonomik Özellikleri” adlı çalışma-
larıyla ARSLAN, DORUK ve BUR-
DURLU (2009) yaş, cinsiyet, mede-
ni durum, meslek gelir seviyesi, ika-
met edilen semt ve oturulan evin
mülkiyet durumu gibi bazı kullanıcı
karakteristiklerinin ve sosyo-eko-
nomik yapının markalı mobilya ter-
cihi üzerine olan etkisini araştırmayı
amaçlamışlardır. Amaca uygun ola-
rak hazırlanmış anket 1038 kişiye
Ankara’nın ilçelerinde uygulanmış-
tır. Anket verilerinin analiz sonucu-
na göre, cinsiyet ve eğitim durumu
dışındaki kullanıcı özelliklerinin mar-
kalı mobilya tercihinde etkili olduğu

belirlenmiştir. Ayrıca, kullanıcıların
konutların mekan özelliği göz önüne
alınıp hem markalı hem de markasız
mobilya tercih ettiği, oturulan evin
mülkiyetine sahip olma, evlilik, yük-
sek gelir seviyesi ve yüksek gelirli
bir mesleğe sahip olma gibi özellik-
lerin markalı mobilya tercihini etki-
lediği belirlenmiştir. Çalışma sonu-
cuna göre; ikamet edilen konuta sa-
hip olunması markalı mobilya terci-
hini arttırmaktadır. Tüketiciler kul-
landıkları mobilyalarda sırasıyla
oturma grubu, yatak odası, yemek
odası ve çocuk odası mobilyaları
alırken daha çok markaya dikkat et-
mektedirler. Markasız mobilya ter-
cihleri ise; sırası ile çalışma odası,
yemek odası, mutfak-banyo mobil-
yaları ve aksesuar ürün satın alı-
mında ortaya çıkmaktadır. 40 ve
üzeri yaşlarda markalı mobilya ter-
cihi daha yüksektir. Eğitim düzeyi ile
ilişkisi bulunan meslek mensubu tü-
keticilerin markalı mobilya tercihi
daha yüksek oranlardadır. Çalışma-
da ayrıca, mobilyaların pazarlan-
ması faaliyetlerinde, tüketicilerin
sosyo-ekonomik ve demografik
özelliklerine göre pazar bölümle-
mesinin yapılmasının ve hedef pa-
zar seçilirken markalı mobilya üreti-
cilerinin marka ile ilgili kullanıcı gö-
rüşlerini dikkate almasının işletme-
lerin doğru yapılanmasında yararlı
olacağı önerilmektedir (3). 
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TÜREDİ. H. (2010) “Zonguldak İli
Mobilya Sektöründe Satış Sonrası
Hizmet Üzerine Bir Araştırma” adlı
yüksek lisans tezinde mobilya tüke-
tici tercihlerini firma seçiminde etki-
leyen satış sonrası hizmet konusu
incelenmiştir. Çalışmada mobilya
sektöründe artan rekabet ortamının
şirketleri satış sonrası hizmetlere
önem vermeye yönelttiği belirtil-
miş; gelişen sektörde değişen müş-
teri beklentilerini karşılayabilmek
için satış sonrası hizmet çalışanları-
nın kendilerini geliştirme zorunlu-
lukları bulunduğu açıklanmıştır. Ça-
lışma kapsamında Zonguldak ilinde
mobilya tercih ve satış sonrası hiz-
met ile ilgili faktörlerin ortaya ko-
nulması amaçlanmıştır. Anket yön-
temi uygulanmıştır. Sonuç olarak
tüketicilerin gelir seviyesi, eğitim
durumu, meslek dağılımı, yaş grup-
ları, medeni halleri gibi demografik

faktörlerinin satış sonrası hizmet 
ihtiyaçlarını etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır (4). 

“Konjoint Analizi ile Ofis Mobilyası
Tüketicilerinin Tercihlerinin Belir-
lenmesi” adlı çalışmalarıyla ÇEVİK
ve YİĞİT (2011) tüketicilerin ofis mo-
bilyaları tercihlerini belirlemeyi
amaçlamışlardır. Tüketicilerin ter-
cihlerinde en önemli özellik kullanı-
lan malzemenin kalitesi ve uygula-
nan işçilik olarak belirlenmiştir. An-
cak tüketicilerin tercihlerde çok faz-
la malzeme ve işçilik harcanan
ürünleri çok da tercih etmedikleri
görülmüştür. Tercihlerde ikinci
önemli özellik “ servis ve garanti”
şartları, diğerleri ise sırasıyla mar-
ka, tasarım ve uygunluk faktörü-
dür. Fiyat faktörünün beklendiği gibi
ilk sıralarda yer almamasının nede-
ni, ofis mobilyası müşterilerinin te-
melde 2 gruba ayrılmasıdır. Birinci

grubun fiyat duyarlılığının düşük ol-
duğu, kişilerin aldıkları üründen say-
gınlık ve imajlarına güç katmasını
bekledikleri belirlenmiştir. İkinci ve
daha büyük bir grubun ise daha çok
ürünün temel fonksiyonunu göz
önünde bulundurduğu ve gruptaki
müşterilerin en çok faydayı en dü-
şük fiyat ile satın almak istedikleri
belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca
ofis mobilya sektöründe piyasanın
teslim sektörüne çok da duyarlı ol-
madığı; yani müşterilerin satın al-
maya karar verdikten sonra bir mik-
tar beklemeyi kabul ettikleri belir-
lenmiştir. Ancak erken teslim süre-
si tüketiciler için arzu edilen bir du-
rum olarak tespit edilmiştir (5). 

ARPACI ve OBUZ (2013) “Tüketicile-
rin Mobilyaya İlişkin Tercihleri” adlı
araştırmalarında tüketicilerin mo-
bilyaya ilişkin tercihlerini araştır-
mışlardır. Araştırmada tüketicilerin
mobilyaya ilişkin tercihleri mobilya
satın alma özellikleri tercihi, mobil-
yada kullanım özellikleri tercihi,
mobilyada dekorasyon özellikleri
tercihi, kullanıcı beklentileri tercihi
olarak 4 ayrı grupta incelenmiştir.
Bu dört gruba ait alt ölçekler ise;
(1)mobilya satın alma özellikleri ter-
cihi ile ilgili olarak;  mobilyanın satış
sonrası teslim ve servis hizmetinin
yeterli olması, satın alma ve ödeme
kolaylığının olması, kalite belgesinin
olması, fiyatının ekonomik olması,
garanti süresinin olması, satın alın-
madan önce piyasa araştırması ya-
pılması, mobilyanın bilinen marka
olması, tanınmış firmanın ürünü ol-
ması, kaliteli olması; (2) mobilyanın
kullanım özellikleri tercihi ile ilgili
olarak; mobilyanın dayanıklı ve sağ-
lam malzemeden yapılmış olması,
kullanışlılığı, insana rahatlık ve kon-
for sağlaması, çekmecelerin kolay
açılıp kapatılabilmesi, kullanılacağı
odanın ölçüleri ile uyumlu olması,
kullanım amacına uygun olması, 
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temizliğinin kolay yapılabilmesi, in-
sanın boyutlarına uygun olması, zo-
runlu bir ihtiyaç olması; (3) mobil-
yada dekorasyon özellikleri tercihi
ile ilgili olarak; bulunduğu yerin ve
diğer eşyaların stiline/modeline uy-
gun olması, bulunduğu yerin ve di-
ğer eşyaların rengine uygun olması,
modeli (klasik/modern), evdeki eş-
yalarla uyumlu olması, modaya uy-
gunluğu, güzel olması; (4) kullanıcı
beklentileri tercihi ile ilgili olarak
ise; ailenin ve ailedeki bireylerin
zevkine uygun olması, ihtiyaçlarına
uygun olması, sırt, adale, bel ve
ayak ağrıları gibi sorunlara sebep
olmaması, rahatsız ve huzursuz et-
memesi, sevilen mobilya olmasıdır.
Bu esaslar doğrultusunda anket

formları hazırlanmış ve tüketicilere
uygulanmış; elde edilen bulgular
aşağıda özetlenmiştir (6). 

Araştırma kapsamına alınan tüketi-
cilerin daha çok orta yaş grubunda,
yarıdan çoğunun kadın, lise ya da
yüksekokul mezunu tüketiciler ol-
duğu, ev sahibi olan ve mobilyayı
vadeli satın alan tüketicilerin çoğun-
lukta olduğu tespit edilmiştir. Tüke-
ticilerin mobilyaya ilişkin tercihle-
rinden mobilyada satın alma özel-
likleri tercihinin mobilyada seçme-
ye yönelik özellikler tercihi ve mo-
bilyada dekorasyon özellikleri terci-
hinin yaşa göre anlamlı bir farklılık
göstermediği; mobilyada kullanım
özellikleri tercihi ve kullanıcı bek-
lentilerinin anlamlı şekilde farklılaş-
tığı tespit edilmiştir. Mobilyada sa-
tın alma özellikleri tercihi ve mobil-
yada seçmeye yönelik özellikler
tercihinin cinsiyete göre farklılaş-
madığı, mobilyada dekorasyon
özellikleri tercihi, kullanım özellikle-
ri tercihi ve kullanıcı beklentilerinin
cinsiyet ile farklılaştığı; mobilyada
kullanım özellikleri tercihinin ise
medeni duruma göre farklılaştığı
belirlenmiştir (6). 

ERDİNLER, E.S., KOÇ, K.H. (2015)
“Mobilyada Tüketici Tercihleri ve
Tasarım Beklentileri” adlı çalışma-

larında tüketicinin kişisel yaşam or-
tamlarını oluştururken tercihlerini
etkileyen faktörlerle, üreticinin ta-
sarım stratejilerini incelenmeyi
amaçlamışlardır. Araştırma için
mobilya işletmelerine işletmenin
tasarım yönelimleri, müşteri profil-
leri, mobilya tarzları, tasarım stra-
tejileri, zaman içinde tasarım stra-
tejilerindeki değişimleri içeren anket
formu uygulanmıştır. Anket uygu-
lanan işletmeler müşteri potansiye-
li ve tasarım konusunda ilgili de-
partmanı bulunduran daha çok bü-
yük ölçekli işletmelerdir. Elde edi-
len sonuçlar şöyledir: Belirtilen
özellikte ve büyük ölçekli mobilya
firmalarının %95’i yurtiçine yönelik
üretim yapmaktadır. Mobilya üreti-
cilerinin yurtdışı müşteri profili ise
Ortadoğu (%45), Türki Cumhuriyet-
leri (%32), diğerleri ise Avrupa ve
Afrika ülkeleri (%32) olarak sıra-
lanmaktadır. Tasarımcılar ürettikle-
ri mobilya tarzının daha çok modern
mobilya (%68), yarı klasik –yarı
modern tasarım (%36) olarak be-
lirtmişlerdir. İşletmeler tasarım
stratejilerindeki önceliklerinin ise
müşteri memnuniyetini arttırma,
yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını
arttırma ile marka ve imaj yaratma
ve/veya sürdürme olarak belirtmiş-
lerdir. Tasarım stratejilerini belirle-
yen faktörlerden en önemlilerinin
ise tüketici talebi ve konut planı ol-
duğu tespit edilmiştir. Üreticilerin
tasarımlarında esas aldıkları başlıca
faktörleri ise imaj, müşteri beklenti-
lerini karşılama, fonksiyonellik, kul-
lanım ömrü, fiyat olarak belirtmiş-
lerdir. Ayrıca üreticilerin mekan-ya-
şam kombinasyonuna yüksek dere-
cede önem verdiği saptanmıştır (7). 

Tüketicilerin satın alma sırasında be-
lirttikleri tasarım beklentilerinde,
öncelik olarak imaj, fonksiyonellik
ve hijyenik olması, kolay temizlene-
bilmesi konularına önem verdikleri;
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güvenlik ve fiyat özelliklerini ise da-
ha az önemsedikleri ortaya çıkmış-
tır. Araştırma sonunda tasarım sü-
recinin geliştirilmesi ve müşteri bek-
lentilerinin daha iyi karşılanmasına
yönelik sunulan öneriler şöyledir: (1)
Müşteri talepleri ve gereksinimleri
daha çok göz önünde bulundurulma-
lıdır. Müşteri ve üreticiler tasarım
konusunda bilinçlendirilmelidir. (2)
Malzeme ve teknolojideki yenilikleri
tasarıma aktaracak kişilerin eğitim-
leri ve bilgilerinin sürekli yenilenme-
si gerekmektedir. (3)Özgün tasarım
anlayışına daha çok önem verilmeli-
dir. (4) Mobilya tasarımı özgün,
fonksiyonel, güvenilir ve en önemlisi
üretilebilir olmalıdır (7). 

KORKUT, D.S.,KAVAL, S. (2015)
“Mobilya Seçiminde Tüketici Tercih-
leri: Düzce İli Örneği” adlı çalışmala-
rında Düzce ilinde ikamet eden tüke-

ticilerin mobilyaya ilişkin tercihleri-
nin belirlenmeyi amaçlamışlardır.
Anket uygulaması ile yapılan çalış-
ma sonucunda elde edilen bulgular
şöyledir: Katılımcıların %38’si mo-
bilya tercih ederken marka ve kalite
değerlendirmelerini tek başına,
%29,4’ünün ise eşi/nişanlısı ile bir-
likte yapmayı tercih ettiği; ayrıca
katılımcıların %54,3’ünün ihtiyaç
nedeniyle mobilya aldıkları ve %
83’ünün mobilyayı bulunduğu ilden
satın almayı tercih ettikleri belirlen-
miştir. Ayrıca katılımcılar mobilya
satın alınmasında satış sonrası ye-
dek parçaların temininin kolay ol-
ması, dayanıklılığı, garanti süresinin
uygunluğu ve ekonomik ömrü gibi
faktörlerin çoğunlukla önemli oldu-
ğunu, satıcının ikna yeteneğinin etki-
sini ve internetten kıyaslanabilme
özelliklerinin ise ara sıra önemli ol-

duğunu belirtmişlerdir. Araştırma
ile ayrıca tüketicilerin mobilyaya
ilişkin tercihlerinde fiyat ve kalite
değerlendirilmesi yaparak karar
verdikleri belirlenmiştir (8).  

OKCU, O., KEKEÇ MORKOÇ, D.
(2017) “Tüketicilerin Mobilyaya İliş-
kin Tercihlerinin Belirlenmesi: Sos-
yal Medya Üzerinden Bir Araştırma”
adlı çalışmalarında tüketicilerin bir
mobilyayı satın alırken veya kulla-
nırken nelere dikkat ettiğini ya da
nelere dikkat etmesi gerektiğini be-
lirlemeyi amaçlamışlardır. Bu doğ-
rultuda anket çalışması yapmışlar;
sosyal ağlardan facebook uygula-
masını veri toplama aracı olarak
kullanmışlardır. Araştırma sonucu
şöyle özetlenebilir: 1. Tüketicilerin
mobilya satın alma tercihinde önce-
likle teslim ve servis hizmeti önem-
lidir. 2.Tüketiciler mobilyanın kulla-
nışlı ve dayanıklı olması ile oda ölçü-
leri ile mobilyanın uyumunu önem-
semektedir. 3.Tüketiciler mobilya
satın almada dikkate aldıkları esas-
ları, daha büyük mekanlara taşınıl-
ması durumu, mevcut mobilyanın
eskimesi, aile, çocukların büyümesi
ve evlilik olarak belirtmişler; rek-
lam ve arkadaş gruplarından etki-
lenmelerinin ise en düşük oranda
olduğunu ifade etmişlerdir. 4.Tüke-
ticiler satın almaya karar vermeden
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piyasa araştırması yapmaktadırlar.
5.Satın almalarda mobilyada ayrıca
renk, biçim, estetik ve kalite gibi
özelliklere dikkat edilmektedir (9). 

3. DEĞERLENDİRME

Yapılan çalışmalar incelendiğinde
Türkiye’de mobilyada tüketici ter-
cihlerinde esas alınan hususlar de-
taylı bir biçimde; mobilyanın satın
alma ve ödeme kolaylığının olması,
satış sonrası teslim ve servis hiz-
metinin yeterli olması, kalite belge-
sinin olması, garanti süresinin ol-
ması, sağlam olması, konforlu ol-
ması, kullanılacağı odanın ölçüleri
ile uyumlu olması, temizliğinin ko-
lay olması, insanın vücut ölçülerine
uygun olması, bulunduğu yerin ve
diğer eşyaların stiline, rengine, mo-
daya uygun, güzel görünümlü, sırt,
adale, bel ve ayak ağrıları gibi so-
runlara sebep olmaması şeklinde
belirtilmektedir. 

Mobilya tüketici tercihleri yanında
tüketici için çok değerli olabilecek
mobilya satın alınırken dikkat edil-
mesi gereken hususların bilinmesi
de önemlidir. Bunlar aşağıda 
özetlenmiştir (10): 

- Yerel malzemelerin kullanıldığı,
gerektiğinde tamir edilebilen mo-
bilyalar tercih edilmelidir. 

- Geri dönüşümlü malzemelerden
yapılmış mobilyalar tercih 
edilmelidir. 

- Belirli bir süre garanti kapsamın-
da bulunan mobilyalar satın alın-
malı ve ürün ile birlikte mutlaka
garanti belgesi alınmalıdır.

- İhtiyacın sipariş üzerinden karşı-
lanması durumunda satıcı ile
mutlaka ayrıntılı bir sözleşme
imzalanmalıdır.

- Satın alma birden fazla mobilya
arasından seçilerek yapılmalı. 
Alternatif mobilyalar da 
değerlendirilmelidir. 

- Mobilyanın fonksiyonel, dayanık-
lı, estetik, rahat, uygun fiyatlı ol-
ması uygundur.

- Mobilyanın yüzeyleri kolayca
renk değiştirmemeli ve 
çizilmemelidir (10). 

4. SONUÇ

Ülkemizde mobilyada tüketici ter-
cihleri konulu çalışmalardan tüketi-
ci tercihlerinin belirlenmesine yöne-
lik aşağıda belirtilen önemli sonuç-
ları çıkarmak mümkündür. 

1. Tercihlerde cinsiyet dışında tüm
tüketici özellikleri açısından, fi-
yat öncelikle göz önüne alınan
ürün özelliğidir. Bunu ürünün ka-
liteli olması ve kalite belgesine

sahip olması, kullanım kolaylığı
izlemektedir.

2. Tüketicilerde oturulan evin mül-
kiyetine sahip olma, evlilik, yük-
sek gelir seviyesi ve yüksek ge-
lirli bir mesleğe sahip olma gibi
özellikler markalı mobilya terci-
hini etkilemektedir. Bu doğrultu-
da tüketicilerin sosyo-ekonomik
ve demografik özelliklerine göre
pazar bölümlemesinin yapılması
ve hedef pazar seçilirken marka-
lı mobilya üreticilerinin marka ile
ilgili kullanıcı görüşlerini dikkate
alması işletmelerin doğru yapı-
lanmalarında yarar olacaktır.

3. Özellikle ofis mobilyaları tercih-
lerinde tüketici açısından en
önemli özellik kalite ve uygula-
nan işçiliktir. Önem sırasına göre
diğer önemli özellikler servis ve
garanti, marka, tasarım, kulla-
nım amacına uygunluktur. 

4. Günümüzde genel olarak tüketi-
ciler seçimlerinde; zevklerine
uygun, rahat, kullanışlı, uzun
ömürlü mobilyaları seçmeye
dikkat etmekte ve satın almaya
karar vermeden piyasa araştır-
ması yapmaktadırlar. 

5. Günümüzde tüketiciler mobilya
satın alma tercihlerinde, teslim
ve servis hizmetinin önemli ol-
duğunu; reklam, arkadaş ve
komşulardan etkilenme, yazılı-
görsel medyanın etkisi konusun-
da kararsız kaldıklarını ifade 
etmişlerdir. 

Ülkemizde mobilyada tüketici ter-
cihleri konulu çalışmalardan işlet-
meler için pazarlama stratejilerini
belirlemeye yönelik aşağıda belirti-
len önemli sonuçları çıkarmak
mümkündür. 

1. Günümüz yoğun rekabet orta-
mında özgün tasarımlı, fonksi-
yonel, güvenilir, kaliteli ve dün-
ya standartlarını yakalamış 
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mobilyaların üretilmesinin sağ-
lanması gerekmektedir. 

2. Günümüzde işletmeciler, alıcılar
ve pazarlamacılar tarafından
mobilyada kalite kavramı anlaşıl-
mış ve standardizasyonun üreti-
ciye, ekonomiye ve tüketiciye
faydaları yeterince bilinmektedir. 

3. Pazarlamada “tüm pazar strate-
jisi” yerine pazar segmentasyo-
nuna dayalı “hedef pazar” stra-
tejisi esas alınmalıdır. Buna gö-
re, pazar tüketicilerin özellikleri-
ne göre bölümlere ayrılmalı, her
bölüme giren tüketicilerin istek-
lerine cevap veren mobilyalar
tasarlanmalıdır. Tüketici özellik-
leri gelir seviyesi, yaş ve eğitim
seviyesi gibi özellikler olarak
açıklanabilir.

4.İşletmelerce satış sonrası servis
hizmetlerinin uygulanması, kali-
teli ve sağlık koşullarına uygun,
düşük fiyatlı ürünlerin üretimi iş-
letmelere pazarlamada rekabet
üstünlüğü sağlamaktadır. 

5. Günümüz yoğun rekabet orta-
mında işletmeler tasarım ve ye-
ni malzemelerin kullanımı konu-
sundaki dünyadaki gelişmeleri
de takip etmeli, müşteri beklen-
tileri ile birlikte tasarım sürecini
geliştirici yönde çalışmalarını
sürdürmeli ve özgün tasarım an-
layışına önem vermelidir.

6. Pazarlamada “tüm pazar strate-
jisi” yerine pazar segmentasyo-
nuna dayalı “hedef pazar” stra-
tejisi esas alınmalıdır. Buna gö-
re, pazar tüketicilerin özellikleri-
ne göre bölümlere ayrılmalı, her
bölüme giren tüketicilerin istek-
lerine cevap veren mobilyalar
tasarlanmalıdır. 

7. Tüketiciler seçimlerinde; zevkle-
rine uygun, rahat, kullanışlı,
uzun ömürlü mobilya seçmeye
dikkat ettiklerinden, tasarımcılar
günümüzde sadece estetik değil,
fonksiyonellik ve konfor gibi
değerleri de ön plana 
çıkarmalıdırlar.

8. 1990’lı yıllar itibariyle Türki-
ye’de mobilya satın alımı ile ilgili
tüketici şikayetlerinin yoğunlaş-
tığı konular; üreticilerin sipariş
koşullarına teslim süresi ve mo-
bilyanın özellikleri itibariyle uy-
maması, satış sonrası hizmetle-
rin son derece yetersiz bulun-
ması, mal ve hizmet kalitesinin
genellikle düşük olması, mobil-
yaların konuta taşınması aşama-
sında sorunlar yaşanması, 
garanti belgesi, tanıtma ve kul-
lanım kılavuzunun verilmemesi
iken; günümüzde bu problemle-
re işletmeler çözüm 
getirmişlerdir. 
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aminat parke üretiminde dün-
yanın en büyük 4 üreticisinden
biri olan Kastamonu Enteg-
re’nin Floorpan ve Artfloor

markaları, tüketicilerin ihtiyaçlarına
ve beğenilerine yönelik üç yeni par-
ke dizisi sunuyor. Türkiye’de lami-
nat parke döşenen her üç evden bi-
rinde bulunan iki markanın 2018 yılı-
na özel serileri Stone, Deluxe ve Eli-
te, mekânları daha güçlü, lüks ve
seçkin kılıyor.       

Taş gibi parkenin yeni adı: Stone 

Tüketiciye 30 yıl garanti süresi su-

nan Stone serisi, hijyen plus özelliği

ile öne çıkıyor. Hijyen plus özelliği ile

bakteri bulundurmayan seri, ahşa-

bın doğallığı ve taşın dokusundan il-

ham alıyor. Doğanın uyumunu ya-

şam alanlarına taşıyan bu mükem-

mel ikili, yenilikçi karakteriyle sıra

dışı tasarımlara ilham veriyor. Tür-

kiye’de ilk ve tek AC6 aşınma sınıfın-

daki ürün, dayanıklılığı ile de sektöre

damgasını vuruyor. Özellikle de tra-

fiği yüksek alanlar için önerilen seri,

8 mm kalınlığında ve dört tarafı

derzli olarak kullanıma sunuluyor.   

Parkede seçkin bir öneri: Deluxe 

Deluxe serisi, 8 mm kalınlığı ile kul-
lanıcılara 15 yıl garanti sunuyor. Sa-
hip olduğu renk ve doku çeşitliliğiy-
le seçici davrananlara yönelik kom-
binasyonlar yaratan seri, şıklık ve
estetiği modern çizgilerle buluştu-
ruyor. Lüks yaşamdan ilham alan
seri, yaşam alanlarına seçkin bir çö-
züm önerisi sunuyor. Fazla kullanı-
ma ve zorlanmaya dayanıklı seri,
AC4 aşınma seviyesine sahip.     

Değişimin en şık seçeneği: Elite

Değişim çağından ilhamla tasarla-
nan Elite serisi, yaşam alanlarını bu
değişime hazırlıyor. Her mekânda
gözle görünür değişimin öncüsü se-
ri, 12 mm kalınlığında ve dört tarafı
derzli olarak sunuluyor. AC4 aşın-
ma seviyesi ile hem ev hem de ofis
ve mağaza gibi gezinimi yüksek
alanlara yönelik tasarlanan seri, 15
yıl garanti süresi veriyor.  

Stone, Deluxe ve Elite Serileri 
2018 Parke Trendlerini Belirliyor  

Kastamonu Entegre’nin Floorpan ve Artfloor markaları 2018
yılına üç yeni seri ile girdi. Stone, Deluxe ve Elite serileri

2018 yılının parke trendlerine yön verirken, doğanın sade ve
zarif dokusunu, güçlü çizgilerle dekorasyona taşıyor.

Modern mekânların vazgeçilmezleri arasında yer almaya
aday üç seri, kalitesi, aşınmaya ve çizilmeye karşı

dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor.    
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ki gün süren etkinliğin ilk günün-
de Köln Messe yetkilileri ile Hol-
landa’nın en önemli teknopark-
larından biri olan Amsterdam is

biggest start-up ecosystem in eu-
ropa  ve eğitim içerikli kreatif ça-
lışma alanları ve innovation eği-
timlerinin gerçekleştiği aynı za-
manda pek çok yazılım ve dona-
nım firmalarının da bulunduğu bir
teknoloji parkını gezdik.  İkinci gün

▲ ▲
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Orgatec 2018 Avrupa
konferansı gerçekleşti

23-27 Ekim 2018 tarihinde
gerçekleşecek olan
Avrupanın en önemli Ofis
fuarı olan Orgatec 2018
için bu yıl 24-25 Nisan
tarihleri arasında
Hollanda’nın Amsterdam
kentinde European Press
Conference düzenlendi.
Konferansa Mobilya
dergisinin de dahil olduğu
Avrupa ülkelerinden
toplam  53 gazeteci katıldı.

İ





ise gerçekleşen bir kanal turundan
sonra Amsterdam A’DAM To-
wer’a gidildi. Tower’ın farklı katla-
rı gezildikten sonra Burada ger-
çekleşen 2018 Orgatec tanıtım
toplantısına geçildi. Toplantıda bu-
yıl Orgatec’te gerçekleşecek yeni-
likler tanıtıldı. Bu yıl düzenlenecek
olan Orgatec fuarı hakkında konu-
şan Köln Messe Genel Müdürü
Katharina C. Hamma’’

Bu yıl Orgatec 2018 140.000
m2’ye çıkarak önceki yıla oranla
%8 bir alan büyümesi yaşıyor. Fu-
ar alanının %65’i Almanya dışın-
dan gelen yabancı şirketlerin katı-

lımından oluşuyor. Bu da bir önce-
ki yıla göre %5 bir artış anlamına
geliyor. Çin, Hong Kong, Güney Ko-
re, Portekiz, İspanya, Tayvan ve
Türkiye’den olmak üzere 545 şir-
ket fuara katılacak dedi. Bu yılki
Orgatec’te planlamacılar ve mi-
marlar için çok önemli fırsatların
oluşacağını da belirten Hamma,
Coworking, New working, Calışma
alanları ve 4.0 sürdürülebilir mal-
zemeler, akıllı evler ve yeni trend-
ler, planlamacılar ve tesis yöneti-
cilerine yönelik projeler ve pek çok
etkinlik alanlarıyla tam bir farkın-
dalık fuarı olacak dedi.
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5-17 Nisan tarihleri arasında
Roma Plastik, iş ortaklarına
kültürel yapısı ve tarihi doku-

su ile öne çıkan Viyana’ya bir gezi
düzenledi. Seyahat kapsamında ilk
olarak EGGER Unterradlberg fab-
rikası ziyaret edildi. Burada Fabri-
ka Satış Müdürü Peter Böhm şir-
ket tarihçesi ve üretim tesisi ile il-
gili genel bir sunum yaptı. Ardın-
dan, Türkiye Satış Müdürü Musta-
fa Gönülal dünyadaki yeni trendle-
ri ve pazarlama faaliyetlerimizi iş
ortaklarımızla paylaştı. Üretim sü-
reçlerini yakından görme fırsatı

yakalayan kafilemiz tesisin yapısı,
işleyişi ve EGGER’in sürdürülebilir-
lik politikası hakkında da bilgi sahibi
oldu. EGGER’in yeni yatırımı olan
otomatik yüksek raflama sistemi
özellikle dikkat çekti.

Seyahatin ikinci durağında, Orta
Avrupa’nın bir numaralı distribü-
torü JAF’ın genel depo ve modüler
üretim operasyonu ziyaret edildi
ve iş yapışı hakkında bilgi alındı.
Son olarak Avusturya’nın önde
gelen ofis mobilya üreticisi Neu-
doerfler’in showroom’u gezildi;

şirket tanıtımı ve dizayn çalışmala-
rıyla ilgili sunum izlendi. Bu ziya-
retler sayesinde iş ortaklarımız,
EGGER’in yurt dışındaki bayi yapı-
lanmasını, pazarlama ve marka
yönetimi stratejilerini daha yakın-
dan deneyimleme fırsatı buldular. 

Seyahatin turistik tarafında, Viya-
na şehir turu, Schönbrunn Sarayı
ve keyifli akşam yemekleriyle
süslenen gezide, ziyaretçiler ayrı-
ca 450 yıllık bir konser salonu
olan Kursalon’da harika bir klasik
müzik konserinin tadını çıkarttılar. 
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Roma Plastik ve iş ortakları Viyana’da

Hem Ticaret, Hem Ziyaret! 
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ndustrie 4.0'ın merkezinde fikir-
leri ve çalışmalarıyla hangi ül-
keler var? Almanya, Fransa, İs-
panya ve diğer ülke standların-
da neler konuşuldu. Önde gelen

küresel forumlarda özellikle  Sa-
lon 8 karşılaştırmalar yapmanıza
olanak tanıyor. Alman şirketleri
de heyecan verici şekilde Endüstri
4.0 projelerine odaklanmış du-
rumda. .

İspanya, Endüstriyel İn-
ternet Konsorsiyumu (IIC) gibi ül-
keler için diğer ulusal grup pav-
yonları ile birlikte, Alman Platt-
form Industrie 4.0, çeşitli bölge-
sel birliklerle birlikte Salon 8'de
yer aldılar. Örneğin, "Hessen Üni-
versitelerinden Yenilikler" adlı
grup standında, TU Darmstadt
"Mekatronik Sistemler için Bulut
tabanlı dayanıklılık izleme" sun-
makta ve Darmstadt Üniversite-
si'ndeki CCASS, "Nesnelerin İnter-
neti'nden Yolculukta Destek" te-

masını sergilediler. Industrie 4.0
için gerçekleşen pek çok oturumla
yerinde bir genel bakış sağlamanız
için pek çok fikir ve öneriler sunul-
du. Dünyanın önde gelen forum In-
dustrie 4.0'ı içeren etkinlikler
programı, Endüstriyel İnternet ile
buluşuyor.    Hannover ticaret fua-
rı boyunca  Industrie 4.0'  ana te-
ma oldu.

Hannover'de ve dünyada robot
sayısı artıyor. Eskiden sadece iki
yılda bir ortaya çıkan robotik dün-
yasındaki en üst sınıf gelişmeler
artık baidöndürücü hızda gelişiyor. 

Üretim otomasyonu, yıldan yıla
dünya çapında hız kazanıyor. Bu,
Uluslararası Robotlar Federasyo-
nu (IFR) tarafından düzenli aralık-
larla hesaplanan ve yayınlanan ro-
bot yoğunluğundan çıkarılabilir.
En son IFR rakamlarına göre, ima-
lat sanayiindeki küresel ortalama
10.000 çalışan başına 74 robot bi-
rimindedir. 

2015 yılında rakam 66 bi-
rim idi.  IFR'ye göre, en otomatik
beş ülke, bu sırayla Güney Kore,
Singapur, Almanya, Japonya ve İs-
veç. Bunu Danimarka, ABD, İtalya,
Belçika ve Tayvan takip ediyor. Şu
anda Çin, robot yoğunluğu bakı-
mından hala 23 numaradaki en hız-
lı büyüyen robot endüstrisine sa-
hiptir. 2020 yılına kadar   dünya
çapında fabrikalarda 1.7 milyon-
dan fazla sanayi robotu kurulacak.
Almanya'da, sektör yıllık yüzde
5'lik bir büyüme bekliyor.

HANNOVER MESSE'de
sergilenen en büyük 10 robot üre-
ticisi, Japon şirketleri tarafından
yönetiliyor. Ancak, bir Alman-Çinli
şirket olan KUKA da bunlardan bi-
ri. KUKA'nın merkezi, Salon 17'de
Yaskawa ve Yamaha ile birlikte
bulunuyor. Gripperlerde lider olan
dünya pazarı, Schunk, burada da
bulunabilir.

ENTEGRE OTOMASYON, 
HAREKET VE SÜRÜCÜLER

23-27 Nisan 2018 de Hannover Messe de gerçekleşen
bir dizi forumlarda Endüstri 4.0 ve robatlar konuşuldu.
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ünümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan-
lar, yüksek binalar, daralan yeşil alanlar, kala-
balık gibi birçok nedenle doğaya giderek daha

fazla özlem duyuyor. Bu duruma bir nebze de olsa
çözüm üretmek isteyenler dekorasyonda doğal
dokulara, renklere yer vererek doğayı yaşam alan-
larına taşımaya çalışıyor. İnovatif, işlevsel ve trend
yaratan ürünleriyle mobilya bileşenleri sektörüne
yön veren AGT, dekorasyonda 2018 yılında bu
trendin devam edeceğinin altını çiziyor. Bu yıl ahşap
ve mermerin birlikteliğinin yükselen değer olacağı-
na dikkat çeken AGT, bloğunda da paylaştığı öne çı-
kan dekorasyon trendlerini şöyle özetliyor: 

Mobilyada canlı, parkede doğal renkler
moda 

2018 yılında mobilyalarda bronz, gümüş, gold, ki-
remit gibi canlı ve iddialı renkler öne çıkarken par-
kede gerçek ağaç hissi veren, açık renkler öne çıka-

Dekorasyonda Trend
Doğallıktan Yana
Dekorasyonda Trend
Doğallıktan Yana

Türkiye’nin lider mobilya bileşenleri markalarından AGT, bu yıl yaşam alanlarında ahşap ve mermer
birlikteliğine dikkat çekiyor. Parkede gerçek ağaç hissi veren doğal dokuların ve açık renklerin
popülerliğini artıracağını belirten AGT, yaşam alanlarını yenilemek isteyenlere ipuçları da veriyor.
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cak. Parkede mat ve derzli yüzey-
lerin yanı sıra senkronize yüzeyler
de popüler olacak. AGT parke ko-
leksiyondaki en yeni serilerden
Natura Slim & Large, ağaç doku-
sunu hissettiren yapısıyla bu tren-
di yansıtıyor. Panelde ise parlak
yüzeyler ve mermer görünümlü
renkler daha çok tercih edilecek.
Özellikle mutfak ve banyolarda
retro panel ve kaplamalar, metal
destekleyiciler ya da tutacaklarla
bir arada sıkça karşımıza çıkacak.
Panel ve kaplamaların yanı sıra
ahşaptan yapılma malzemelere,
aksesuar olarak da rastlayacağız.
AGT Panel High Gloss serisinde
yer alan Efes modeli de mermeri
andıran dokusuyla dikkat çekiyor. 

Modern atmosfer için 
gri parke
Parkelerin rengini seçerken önce-
likle kullanacağınız alanı ve ihti-
yaçlarınızı dikkate almalısınız. Ör-
neğin işyerinizde veya evinizde sı-
cak ve samimi bir hava yaratmak
istiyorsanız doğal renklerdeki par-
keleri tercih edebilirsiniz. Mekanda
modern bir atmosfer yaratmak is-
tiyorsanız gri renkli bir parke kul-
lanabilirsiniz. Bej ve beyaz ağırlıklı
bir renk paleti ile doğal meşe yü-

zeylerin farklı tonlarını bir araya
getirerek hafif ve dinlendirici bir
ambiyans yaratabilirsiniz. Açık
renk parkeler yaşam alanları daha
aydınlık ve geniş gösterir. Eğer
tercihiniz koyu renklerden yana ise
mekanda karanlık bir atmosfer
oluşmaması için parkenizi açık
renkli mobilyalarla kombinleyebi-
lirsiniz. Ancak bu parkelerin, çok
sık temizlik gerektirdiğini de 
unutmamalısınız.

Küçük değişiklikler büyük
etkiler yaratır

Değişikliğin ilk kuralı fark yarat-
maktır. Yaşam alanlarınızda fark
yaratmak içinse çok büyük deği-
şikliklere gitmenize gerek yok.
Eğer zemin kaplamalarınızı değiş-
tirmek ya da duvar boyalarınızı ye-

nilemek size fazla radikal geliyor-
sa, değişiklikle ufak adımlarla baş-
layabilirsiniz. Bu adımlardan ilki ve
belki de en etkilisi; mutfak, banyo,
oturma odası ya da yatak odanız-
da tercih edebileceğiniz panel ve
profil değişiklikleridir. Farklı bü-
yüklük, doku ve desendeki panel-
ler; mutfak ya da banyo dolapları-
nızda fark yaratabileceği gibi, ta-
mamen size özel bir kitaplık orta-
ya koymanızda da size yardımcı
olabilir. Kenar, taç, süpürgelik, yü-
zey, masa ayağı veya kapak gibi
çeşitlendirmelere gideceğiniz pro-
filler de yaşam alanlarınızın değişi-
minde bir ‘Big Bang’ etkisi yarata-
bilir. Örneğin açık renkteki süpür-
geliklerle daha ferah bir mutfağa
kavuşabilir ya da sade duvar pro-
filleriyle salonunuza kolayca yeni
bir görünüm kazandırabilirsiniz.
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ran’ın mobilya yan sanayileri ko-
nusunda en önemli ve tek fuarı
olma özelliği taşıyan Woodex

Fuarı’na katılan Genç Boya ve Ver-
nik, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle
dikkatleri üzerine topladı.

Sektör profesyonelleri, üreticiler,
dağıtıcı kanallar gibi farklı iş kolla-
rından ziyaretçilerin yoğun ilgi
gösterdiği fuarda Genç, sektörü
yakından takip ederek ticari ilişki-
lerini güçlendirdi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan Kayalar Kimya Genel Mü-
dür Yardımcısı Tolga Kayalar “Ka-

yalar Kimya çatısı altında üretimini
yaptığımız Genç Boya ve Vernik
sektöründe lider markalardan biri-
dir. Woodex Fuarı ile önemli ihra-
cat potansiyeli olan İran pazarını
yakından takip etme fırsatı yakala-
dık ve ticari ilişkilerimizi güçlendir-
dik. Yurt dışındaki fuarlar mevcut
ihracat hedeflerimizi geliştirmede
ve potansiyel müşterilere ulaş-
mada bizim için büyük önem taşı-
yor. Katıldığımız fuarlarda sektö-
rün ihtiyaçlarını somut veriler dâ-
hilinde analiz edebiliyoruz. Bu bilgi-
leri Ar-ge bölümleri ile paylaşa-

rak, sektörün ihtiyaçlarına uygun

ürün/hizmetler geliştirebiliyoruz.

Kayalar Kimya olarak Türkiye ve

İspanya'da toplam 59 bin metre-

kare alana kurulu son teknolojiyle

donatılmış, en ileri otomasyon sis-

temine sahip tesislerde ürettiği-

miz ürünleri 60 ülkeye ihraç edi-

yoruz. Türkiye dışında Azerbaycan

ve Cezayir pazarlarında da lider

konumdayız. Yıl içerisinde katıldı-

ğımız fuarlarla hedeflediğimiz pa-

zarlarda daha aktif ve agresif ol-

mayı amaçlıyoruz.” dedi.

Genç Boya ve Vernik 12 – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında İran’ın Tahran
şehrinde düzenlenen Woodex Fuarı’nda inovatif ürünlerini sergiledi.
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GENÇ BOYA VE VERNİK, İRAN
WOODEX’TE ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ









019'un başında tamamlanma-
sı beklenen modern ofis bina-
sında, EGGER'in Kuzey Ameri-

kalı ofis personeli çalışacak. Ayrı-
ca yerel elemanların yetiştirilece-
ği ve gelişimlerinin teşvik edileceği
bir eğitim merkezinin de kurulması
planlanıyor. Bina mimarlara, tasa-
rımcılara, ticari müşterilere ve
mobilya sanayi müşterilerine EG-
GER ürün ve hizmetlerinin tanıta-
bilmesini de sağlayacak. 

Yönetim binası, ileride kurulacak
olan üretim tesisi için gerekli olan
temeli de oluşturuyor. Lexington,
Kuzey Karolina projesinin ilk aşa-
masında EGGER kaplama yapabi-
len bir yonga levha tesisi kuracak.
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2EGGER Grubu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Lexington, 
Kuzey Karolina'da ahşap bazlı malzeme fabrikası kuracağını
duyurmuştu. Ofis binasının temel atma töreniyle birlikte ilk adım
atılmış oldu. 2019 yılının başında, yaklaşık 80 idari personel yeni iş
yerlerine taşınabilecekler. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, üretim
tesisinin inşaatına 2018 yılının sonunda başlamayı planlıyor.

▲ ▲

EGGER Lexington, Kuzey Karolina'daki
ofis binasının inşaatına başladı



MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Pratik yapıştırma çözümleriyle, yüksek performansı yakalayın!
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Yaklaşık 260 milyon avroluk yatı-
rım hacmine sahip olan bu ilk aşa-
ma, gelecek altı yıl içinde 400 kişi-
ye istihdam yaratacak. Üretim te-
sisinin inşaatına 2018 yılının sonun-
da başlanması ve tesisin 2020 yı-
lında üretime geçmesi bekleniyor. 

Kuzey Karolina tesisi, EGGER’in Ku-
zey Amerika’daki müşterilerine

daha iyi hizmet vermesini sağlaya-
cak olan ultra modern lamine yon-
ga levha üretim sistemlerine sahip
olacak. EGGER'in ABD ve Kana-
da'daki önceki dağıtım faaliyetleri
açıkça gösteriyor ki ürünlerin çe-
şitliliği, kalitesi ve fiyatlandırma
politikası sayesinde mimarlar, ta-
sarımcılar, toptancılar ve endüs-

triyel müşteriler tercihlerini EG-
GER'den yana kullanıyor. Lexing-
ton, Kuzey Karolina’da kurulması
planlanan üretim tesisi, EGGER’in
Kuzey Amerika'daki ahşap bazlı
malzeme pazarındaki varlığını güç-
lendirecek ve müşterilerin ürünle-
re rahatça ulaşmasını sağlamanın
yanı sıra teslimat hızını arttıracak. 
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ayalar Kimya, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde 50 kadın
çalışanına özel teraryum

atölyesi düzenledi. Terrarium
Heaven’ın kurucusu Berna Eren’in
eğitmenliğinde düzenlenen etkin-
likte Kayalar Kimya’nın kadın çalı-
şanları cam kavanozlarla terar-
yum yaparak şık saksılar içinde
kendi mini sukkulent bahçelerini
tasarladılar.

Şirketin kilit pozisyonlarında kadın
yöneticilerin olduğuna vurgu ya-
pan Kayalar Kimya CEO’su Ersin
Kayalar, “Kayalar Kimya çeşitliliğe
önem veren, cinsiyet eşitliği konu-
sunda oldukça hassas bir firmadır.
Sadece sosyal yaşamda değil iş
yaşamında da kadınların hak ettik-
leri konuma ulaşması öncelikleri-
miz arasında geliyor. Elinin değdiği
her şeyi güzelleştiren Kayalar
Kimya’nın emekçi kadınlarıyla bir-
likte bu anlamlı günde stres ata-

rak keyifli bir gün geçirdik.” dedi. 

Terrarium Heaven kurucusu Berna

Eren rehberliğinde düzenlenen et-

kinliğe katılan ünlü modacı Siren

Ertan, yaptığı minyatür bahçe ile

moda tasarımındaki yeteneğini te-

raryum çalışmasında da gösterdi.
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Biesse Group’un İstanbul Kampüsü’nde
Açılan “Yeni Showroom”da Rekor
Satışlara Ulaşıldı
Biesse Group’un İstanbul Kampüsü'nde yer alan yeni Showroom’unun 29-31 Mart
tarihlerinde gerçekleşen açılış etkinliğine 500’ün üzerinde ziyaretçi katıldı.



Üç gün süren etkinlik boyunca ziyaretçilere, yenilikçi Made-in-Biesse maki-
nelerini ve teknolojilerini içeren 1500 m²’lik yeni Showroom, yeni modern
ofisler, eğitim merkezi ve özel servis ve yedek parça alanlarını kapsayan
2100 m²’lik benzersiz Biesse Türkiye Kampüsü tanıtıldı. Biesse Türkiye
CEO’su ve Grup Şirketler Satış Direktörü Federico Broccoli açılış konuşma-
sında; “Türkiye'nin ilk, tek ve en büyük çalışan Showroom ve eğitim merkezi-
ni açmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yeni Showroom sayesinde, artık her
zamankinden daha iyi bir şekilde, iş ortaklarımıza mükemmel yerel servis ve
destek sunabileceğiz. İş Ortaklarımıza nihai Biesse deneyimini garanti 
edeceğimiz için rakiplerimize kıyasla inkar edilemez bir avantajımız var. 
Grubumuzun iş ortaklarımıza ve onların memnuniyetine olan bağlılığını nasıl



ortaya koyduğunu ve önemli yatırımlarımızın sonucunu
herkesin görebilmesi için sizleri yeni Showroom’umuzu
ziyaret etmeye davet ediyoruz”şeklinde konuştu.

Etkinlik boyunca, Biesse makinelerinde ürün demoları
yapıldı. Showroom’da sürekli olarak sergilenen Biesse
çözümleri arasında: Ebatlama teknolojisinden (Selco
WNT 6); Kenar bantlamaya (yenilikçi AirForce System
ile donatılmış Sream A, Stream B, Jade 340, Akron 1440
ve Aktif Edge); CNC makinelerden (Rover B Edge, Rover
K, Rover K FT ve Rover A Smart 5 Eksen); Delik makine-
lerine (Brema Eko 2.1 ve Skipper 130) ve Kalibre&Zım-
para makinelerine (Opera 5, Opera 7 ve S211), yanısıra
İleri Mühendislik Materyalleri teknolojisine (Materia CL)
ait birçok makine çeşidi bulunuyor. Dahası, Showroom
içerisinde yer alan bLab odasında, ağaç işleme makine-
leri endüstrisine özel geliştirilmiş ileri düzey yazılım
araçları serisi bSuite demoları Biesse uzmanları tarafın-
dan ziyaretçilere gösterildi. Bu program, ileride Biesse
Türkiye personeli ve müşterilerinin bilgilerini güçlendir-
meyi amaçlayan diğer faaliyetler için de kullanılacaktır.
Çok yakında, müşterilerin tüm makinelerini Biesse ser-
vis merkezine bağlayarak onlardan maksimum verim el-
de etmesini sağlayan yeni Biesse IoT platformu Sophia
da etkin olarak kullanılmaya başlayacaktır.

Etkinliğin ikinci gününde, iş ortaklarının, önemli misafir-
lerin ve İtalyan Konsolosluğu yetkilisinin katılımıyla
Showroom’un resmi açılışını yapmak üzere “Kurdele



Kesme Töreni” gerçekleştirildi. Federico Broccoli açılış
konuşmasını “Biesse Türkiye ve Biesse Group'un tüm
çalışanlarına, bu açılışı başarılı kılmak için gösterdikleri
yoğun ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek
isterim. Bölgede en iyi hizmeti verecek olmamızın ve ye-
ni Showroom'a yaptığımız büyük yatırımın Türk müşteri-
lerimiz tarafından takdir edileceğini düşünüyorum. Baş-
ta Giancarlo Selci, Roberto Selci ve Stefano Porcellini ol-
mak üzere bu vizyona inanan herkese ayrıca teşekkürle-
rimi sunuyorum. Bu projeye olan inançları olmasaydı bu-

gün burada olmazdık.” şeklinde sonlandırdı.

Biesse Group açılışın ardından, tüm misafirlerine min-
nettarlığını göstermek üzere, Crowne Plaza Asia Ho-
tel'de 350'den fazla davetlinin katıldığı ve geleneksel
Türk & İtalyan dans performansıyla renklenen bir Gala
Yemeği düzenlendi.

Açılışın başarısı, 3 gün süren etkinlikte elde edilen 1.6
milyon €’luk gerçekleşen satış ve önümüzdeki günlerde
tamamlanacak olan siparişler ile tescillendi!



Biesse Group, 
2018 Avrupa İş Ödülleri'nde
Dijital Teknoloji Ödülü’nü Kazandı!



İş dünyasının önemli liderleri, politikacılar ve akademis-
yenlerden oluşan bağımsız bir jüri tarafından seçilen 
11 kategorinin en iyileri, yarışmanın son aşamasında 
ülkelerini temsil edecekler. Aslında bu ödül, 22-23 
Mayıs’ta Polonya'da devam edecek olan yarışmanın ilk
etabı niteliğindedir.

Biesse, Endüstri 4.0'ın potansiyeline güçlü bir şekilde
inanıyor ve bir yılı aşkın bir süredir, araştırma ve geliştir-
meye yönelik önemli yatırımlarla, makine sektöründe
devrim yaratacak bir proje yürütüyor: Üretim yönetimini
basitleştiren ve kolaylaştıran, müşterilere geniş çaplı
hizmet sunan gelişmiş bir hizmet platformu. Çünkü, 
geleceğin dijital fabrikalarında, verilerin sürekli olarak
izlenmesiyle, seri üretimden kişiselleştirilmiş üretime
geçişin izlenmesi mümkün olacaktır.

Avrupa İş Ödülleri, 2007'den beri Avrupa’daki iş dünya-
sında başarı, yenilikçilik ve etiği teşvik ederek bölgedeki
en yenilikçi işlere ışık tutmaktadır. 2016/17 Ödülle-
ri'nde, 34 ülkede 33.000'in üzerinde organizasyonla 
işbirliği sağlanmıştır.

RSM; özellikle ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Japonya,
Brezilya, Singapur, Hindistan, Avustralya ve Güney Afri-
ka başta olmak üzere dünyanın tüm büyük ülkelerinde
faaliyet göstermektedir. RSM International aynı za-
manda, global denetim firmalarından oluşan büyük bir
iletişim ağına sahip IFAC’ın (Uluslararası Muhasebeci-
ler Federasyonu) da bir üyesidir. Federasyonun amacı
sektördeki en yüksek kalite standartlarını tespit etmek
ve üyeleri tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını
gözlemlemektir.

Biesse Group, RSM tarafından
düzenlenen en büyük kurumsal
yarışma olan Avrupa İş
Ödülleri'nde İtalya için Dijital
Teknoloji Ödülü’nü kazandı. 



Biesse, çift etkinlik özelliği ile 
13. Dubai Woodshow Fuarı’nda
yeni standartlar belirledi
13.  Dubai Woodshow 
12-14 Mart 2018'de
Dubai'deki Dünya Ticaret
Merkezi'nde gerçekleşti.
Biesse, 10 yıl boyunca 3 farklı
teknoloji için teknolojik
çözümler sunan 200
metrekarelik bir stand ile bu
fuara katıldı. Fuarda,  işleme
operasyonlarının
performansını destekleyen bir
yazılım platformu olan bSuite
ve Biesse'nin araçlar için
resmi ortağı Wirutex'e ayrılmış
bölümler de vardı.



Biesse, bu yıl müşterilerini ve ziyaretçilerine, başka hiç-
bir katılımcının öneremeyeceği eşsiz bir deneyim sun-
mayı başardı: Aslında, Biesse Ortadoğu'da düzenlediği
özel bir servisle, Biesse'nin kendi Dubai'sinde düzenle-
nen teknoloji turuna birçok ziyaretçi katıldı. Dubai Sili-
con Oasis kampüsündeki  tesisleri, tüm Bölge'deki türü-
nün tek showroom'unu temsil etmekte ve sürekli olarak
yaklaşık 10 adet tam fonksiyonlu makineye sahiptir.
Showroom'da özel bir satış ekibi ve teknisyen ekibi, ziya-
retçilerin tamamı için eksiksiz bir Kampüs gezisi düzen-
ledi. Bu sayede katılımcılar, bir buçuk saatin boyunca,
hem Dubai Woodshow fuarında hem de Kampüste, Bies-
se teknolojisinin tüm çeşitlerini görme şansına ulaştılar.

Bu yıl, Biesse’nin teknolojilerine hayran olan binlerce ka-
tılımcının yanı sıra, fuar sırasında çeşitli ülkelerden ge-
len 150'den fazla ziyaretçi, Biesse’nin standında önemli
ticari ilişkiler kurdu pek çok teklifler verilerek başarılı bir
çalışma gerçekleştirildi. Fuarda, üç gün boyunca 1,3 mil-
yon avroluk sipariş üzerine Biesse Ortadoğu'ya verildi.

“Dubai Woodshow'un bir parçası olmak, sektörümüze
özgü bir fuarda yer almak ve diğer 55 katılımcı arasında
yer almaktan dolayı Biesse olarak memnuniyet duyduk.
Bu yılki Dubai Woodshow katılımımız, , doğrudan katılım
olarak 10. yılımızdır ve özellikle bu yıl sonuçlarından do-
layı gurur duyuyoruz, çünkü yeni Dubai Kampüsü'müz
ahşap sektörüne başka bir örneği olmayan bir deneyim
sunuyor.  Hem Show'da hem de Kampüsümüzde bulu-
nan makinelerimiz ve teknolojilerimize bir göz atın ve bu
özel kampüsün yıl boyunca açık olduğunu ve demolar
için her zaman ziyaret edilebileceğini vurgulayın ”diye
açıkladı Manganelli.



nimak Mühendislik Makine
Sanayi’nin Kurucusu ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Niza-

mettin Coşkun’un kızı Duygu Coş-
kun, 22 Nisan 2018’de Raffles Ho-
tel de gerçekleşen ve yakın aile
çevresi ile iş dünyasından yakın
dostlarının davet edildiği bir tören-
le,  Nişanlısı Taner Bölükbaşı ile
evlendi. Duygu Coşkun, aynı za-
manda Unimak Mühendislik Maki-
ne firmasında uzun yıllardır önem-
li pozisyonda, firmanın son yıllar-
daki büyüyen performasında etkisi
olan başarılı genç kadın yöneticile-
rimizden biri. Firmanın üç sac
ayaklarındandır denebilir. Kalaba-
lık bir davetli topluluğunun bulun-

duğu düğünde önce  gerçekleşen
bir kokteyl ve ardından anılarla
yüklü, Duygu Coşkun’un nişanlısı
Taner Bölükbaşı ile yaşadıkları dü-
ğün öncesi mutlu anlarını belgele-
yen bir video gösterisi yapıldı. Ar-
dından Beşiktaş Belediyesi nikah
memuresi  tarafından gerçekleşen
düğün töreni yapıldı. Evlilik belge-
leri davetliler eşliğinde geline ve-
rildi. Düğün töreni süresince Da-
mat beyin ailesi ve Nizamettin
beyle eşleri misafirleriyle ilgilen-
diler. Müzik ve dans eşliğinde sü-
ren tören ardından yenen akşam
yemeğiyle davetliler Nizamettin
Çoşkun’un bu mutlu anına da 
tanıklık ettiler.   

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:146 Mayıs - Haziran 2018 162

FİRMALARDANHABERLER

U
Unimak Ailesi’nin Mutlu Günü

l l

















Fulya Mah. Vefa Deresi Sok. No: 9 Şişli - İstanbul

+90 212 356 00 56 +90 212 356 00 96

info@ladin.com.tr www.ladin.com.tr LADİN FUAR VE KONGRE ORG. HİZM. A.Ş.

7. ULUSLARARASI MOBİLYA YAN SANAYİ ve AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI FUARI

26 - 29 EYLÜL 2018                   Cakarta, ENDONEZYA

RAKAMLARLA 2016 YILINDA IFMAC&WOODMAC
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ilano'daki Weinig Group fuar
programı tamamen müşte-
rinin yararına olacak şekilde

tasarlanmıştır. “Think Weinig” slo-
ganı altında, masif ahşap ve panel
işleme makinelerinde ve sistemle-
rinde market lideri olan Weinig A.G
yaklaşık 1.000 m2 üzerinde top-
lam 20  ürün  sergileyecek ve bun-
ların hepsi işletmelerin farklı üre-

tim şekillerinde üreticinin rekabet
avantajlarını güvence altına alacak
şekilde tasarlandı.  

Her hedef grup için
mükemmel cevaplar

Hem geleneksel üretim yapan iş-
letmeler  hem de sayısallaştırıl-
mış daha yüksek ölçekte seri üre-
tim yapan  şirketler, Hall 4'teki
Weinig standında üretim gereksi-
nimleri için doğru çözümler bula-
caklardır. Ziyaretçiler, yalnızca en
yüksek W 4.0 dijital standardı ağ
bağlantılı çözümleri deneyimle-
mekle kalmayacaklar, aynı za-
manda daha gelişmiş yeni makine-
leri de görme imkanı bulacaklar.  

Weinig teknolojisi, her tür verimli-

lik ihtiyacına göre hazırlanmış oto-
masyona sahip bağımsız makine-
ler ve  basit işletim konseptleri ile
giderek daha fazla karmaşıklık
teknolojilerin optimal yönetilebi-
lirliğini sağlamada Weinig felsefe-
sini paylaşmaktadır. Uluslararası
sıcak satış tekniklerini esnekleşti-
rerek , kaynak verimliliğini ön
planda tutarak akıllı teknoloji ve
sistem entegrasyonunu gündem-
de tutacak 

Weinig W 4.0 dijital standardında,
en son teknoloji, entegre üretim
ve ağ iletişimi bir araya gelerek
deneyimler sunacak. Kişisel gör-
sel deneyim, kara kutunun dışında
seyircilere canlı olarak yayınlana-
cak. Weinig Ser-Vivid App gösteri-
leri ise çok büyük ilgi çekecek.  

Xylexpo 2018'deki Weinig Grubu:
HEDEF: Müşteriler için

maksimum fayda

▲ ▲
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Boyuna ve enine yönde kesimde 
yüksek verimlilik :
Boyuna ve enine yönde kesim 
i˜lemi söz konusu oldu°unda, 
Weinig’in uzmanlı°ı, zemine 
monte çoklu dilme ve yüksek hızlı 
optimizasyonlu boy kesme maki-
neleriyle entegre tarayıcı sistem-
leri ve otomatik hareketli çoklu 
dilme makinelerine kadar uzan-
maktadır. Milano'daki stand 
mevcut portföyün bir kesitini 
içerecek. Göze çarpan özellikler 
arasında 250 m / dak'ya varan 
besleme hızına ve üç kalitenin 
kamera tabanlı tesbitine sahip 
OptiCut  260 boy kesme makine-
si  bulunmaktadır. OptiPal + 
OptiResult yazılım paketi, özellik-
le ekonomik üretim için 
tasarlanmı˜tır. 
Sunumlarda hattın  tek tek parça 
kesiminden nasıl  daha verimli 
kesildi°ini gösterecektir. Yazılım, 
ürün ve parça listesi yönetimi, 
sipari˜ giri˜i ve kesim listesi 
olu˜turma, optimum verim için 
kesim listelerinin ön optimizas-
yonu ve ekran destekli makine 
i˜lemine ve kesme i˜leminden 
sonra taslakların  tanımlanması 
için toplama listelerinin olu˜turul-
masına kadar çe˜itli fonksiyonlar 
sunmaktadır. Milano'daki 
Anoth-er sergisi, OptiCut C serisi 
için, manuel i˜lemlerin otomatik-
le˜tirilmesine en uygun giri˜ 
olarak EasyStop otomatik 

konumlandırma sistemi olacak. 
Sistem ayrıca mevcut boyuna 
kesim makinelerine  entegre edile-
bilir. BKS bant rezekslerine yeni bir 
ek, SplitAssist lazer geni˜li°i 
ölçümüdür. Burada optimize 
edilmi˜ bir yüzey i˜lemi kolayla˜tı-
rıyor. Kanıtlanmı˜ FlexiRip 3200 ˜u 
anda malzemenin   en uygun ˜ekil-
de sökülmesini sa°lamak için 
kesme yüksekli°ini tanıma özelli°i -
ne sahiptir.

Kullanımı kolay yeni yan ekleme 
presi (Masif Panel Presi)
Weinig, Milano'da yan ekleme presi 
(Masif Panel Presi) alanında yeni bir 
yenilik sunacak. ProfiPress L,  
ProfiPress B Weinig'in tüm 
know-how'ını tek bir makinede 
yüksek frekansla presleme ve 
Dimter baskı teknolojisiyle birle˜ti-
rerek  pencere kasa ve  kanatları-
nın, kiri˜lerin ve masif panellerin 
üretimini  önemli ölçüde basitle˜ti-
riyor. Özellikle yandan ve üstten  
uygulanan yüksek baskı sistemle-
ri,  mükemmel derece fugalar 
arasında en az kod farkıyla presle-
meyi garanti ediyor.

Weinig fingerjoint ekleme tekno-
lojisi sayesinde yüksek katma 
değer yaratma
Weinig’in birle˜tirme teknolojisin-
deki uzmanlı°ı da standda temsil 
edilecek. Kısa ah˜ap taslak parça-
lar  için kompak Ultra TT 1000 

parmak birle˜tirme hattı sergile-
necek. Hat boyunca çalı˜an 
manuel veya otomatik olarak 
çalı˜tırılan bir otomatik döner 
tabla ile orta büyüklükteki 
i˜letmelerde artık taslak parçala-
rın ticari kullanımı için daha 
mükemmel çözümler sunuyoruz.  
Aynı makinede  1,500 mm'ye 
kadar maksimum giri˜ boyları 
i˜lenebilir.

Nextec küçük işletmelerde 
devrim yaratıyor
˙lk çıkı˜ını Milan'da sergileyen 
seçkin Weinig ürünlerinden 
biri,de  Weinig Group bünyesin-
deki panel i˜leme uzmanı 
Holz-Her'in yeni Nextec teknoloji-
sidir. Nextec, mürettebatın çalı˜-
ma biçimini de°i˜tirir  ve gelece-
°in zorlukları için onları donatır. 
Teknoloji, modern mobilya kapla-
maları, verimli üretim ve etkin 
satı˜lar için eksiksiz bir çözüm-
dür. Nextec sadece üç adımda 
ölçüye göre üretilmi˜ mobilyalar 
üretebilir. Seri, halen bir dizi 
modelleriyle  piyasadadır ve 
çe˜itli otomasyon bile˜enlerine 
sahiptir. 
Xylexpo’da,  Nextec 7707 ve 
Nextec 7735 lift'te iki versiyon 
sergilenecek. ˙kincisi 5 eksenli 
teknoloji ve bir kaldırma masası 
ile donatılmı˜tır. Buradaki entegre 
5 eksenli kafa, tüm açı ve vericile-
rin CNC hassasiyeti ile i˜lenmesi-
ni sa°lar. 300 mm'ye varan bir 
kaldırma yüksekli°i ile, makine 
tamamen yeni bir uygulama 
olarak açılır.
Holz-Her, öncü Nextec'in yanı sıra 
Weinig standında bir dizi makine 
daha sunacak. Bunlar, Holz-Her 
zero-joint teknolojisi ile CNC 
i˜leme ve kenar bantlama 
çözümleri olacaktır.. Milano'da 
sergilenecek Lumina serisi, 
Glu-Jet tutkalı ile donatılmı˜tır.





u yıl gerçekleşecek olan
2018 Xylexpo fuarı,  etkinli-
ğin 50 yıllık başarı öyküsün-
de bir dönüm noktası olacak:

Tüm alan hemen hemen birkaç
hafta içinde  satıldı ve dördüncü
bir salonun eklenmesiyle, fuar 35
bin net metrekare alana ulaştı. Bir
önceki fuarda 29.189 seviyesin-
den önemli bir ilerleme kaydeder-
ken, alan genişlemesi 2014 yılına
göre yüksek bir seviyeye ulaştı.

Pek çok "iniş ve çıkış"dan sonra,
Xylexpo - FieraMilano-Rho'da 8

Aralık - 12 Mayıs 2018 tarihleri   
arasında düzenlenecek olan ahşap
işleme ve mobilya endüstrisi tek-
nolojisinin bienal uluslararası fua-
rı, birçok nedenden dolayı boyut-
larını bulmuş gibi görünüyor: derin
bir dönüşüm sürecinden geçen
teknolojik bir sektörün tüm büyük
aktörleri bu fuarda olacak. 

Xylexpo'da bulacağınız yeni “IoT”
alanı, vizyonları ve yeni üretim sü-
reçleriyle ilgili pek çok konsept ve
trendin yanı sıra “Industry X.0” ko-
nularına da değiniyor. Son yıllar-
da, Milan fuarı, ikincil işleme için
"yüksek teknoloji" kavramına uyan
her şeyin kapsamlı ve ayrıntılı bir
incelemesini sunan açık bir yöne
doğru ilerliyor. Bu dönüşüm açık-

ça görülebilir: Xylexpo, "teknoloji
dönüşümü" nin çok hızlı olduğu,
kullanıcı gereksinimlerinin pazarı
"kovaladığı" ve üretim sistemle-
rinde hızlı değişimlere yol açtığı
tüm segmentler için giderek artan
bir referans haline geliyor.

Bu durum, 18 binin üzerinde tekil
ziyaretçinin beklediği, 44 binin üze-
rinde erişimin tamamının muhase-
beleştirildiği, başarılı olacağı düşü-
nülen bir çalışma.   Xylexpo 2018,
Profesyonel ziyaretçilerin 17.415,
iki yıl öncesine göre 14,2 yüzde da-
ha fazla olduğu ve yurtdışından
beş binin üzerinde ziyaretçinin ka-
tıldığı, 2016 yılına kıyasla bir büyü-
me eğilimi sergilediği, oldukça çe-
kici bir fuar olacak. .

Giriş kuponu olmadan gelenlerin
bir bilet almak zorunda kalacak-
ken, xylexpo.com web sitesinde ön
kayıt yaptıranlar için girişin ücret-
siz olduğunu hatırlatmak gerekir.

XYLEXPO 2018, BAŞLAMAK İÇİN HAZIR
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Birleşme ve devralmaların süren
eğiliminin bir sonucu olarak, katı-
lımcı firma sayısı temelde değiş-
medi, yaklaşık 420 şirket. Katılım-
cılar kataloğu (beş dilde) bir süre-
dir fuar web sitesinde yayınlandı:
sadece Xylexpo'ya katılanların ve
standlarının nerede olduğunu gör-
mek için tıklayın. Bu bilgileri gün-
cellenen Matching app uygulama-
sıyla birleştirin (Apple Store ve
Google Play'de mevcut) Mağaza
ziyaretinizi önceden organize et-
mek, katılımcılardan bilgi almak
ve, tarihleri   ve toplantıları düzen-
lemek, Xylexpo 2018'de harcadığı-
nız her dakikayı en iyi şekilde de-
ğerlendirmek mümkün

Bu yl, organizatörler Milano'ya
mümkün olduğunca çok sayıda
uluslararası alıcı getirme taahhü-
dünü artırdı:  İtalyan Ticaret Ajansı
ve Fiera Milano ile işbirliği ile , 20
ülkeden 300'ün üzerinde operatö-
rün katılımını güvence altına ala-
cak. Fuar salonlarının koridorla-
rında pek çok yeniliğe “dokun”.

XA-XYLEXPO ARENA 

Dördüncü bir salonun eklenmesiy-
le, 2010 yılında piyasaya sürülen
Xylexpo Arena'nın Milano'daki
“Giulio Natta” Kimya, Malzeme ve
Kimya Mühendisliği Bölümü gibi
değerli ortaklıkları içeren bir etkin-
lik takvimi ile restore edilmesi için
yer ayrılacak. Ahşap-mobilya  zin-
ciri için en önemli Avrupa labora-
tuvarı olan Polytechnic ve Catas,
yapıştırıcıların ve kaplamaların
sürdürülebilirliği hakkında bir top-
lantı programı sunuyor. Bu ilginç
sunumlar arasında Panguaneta,
Marlegno gibi tanınmış şirketler ve
kurumlardan on beş konuşmacı
yer alacak.

Agroils, Arsonsisi, Akzo Nobel,
Ica, Merck Grubu, Gruppo Lechler,
Valcucine.

“Endüstri X.0” konuları, Accenture
tarafından düzenlenen ve her biri
güncel endüstriyel devrimin belirli
yönleri konusunda uzmanlaşan
dört toplantıda tartışılacak ve
Brescia Üniversitesi'nin bir örneği
olan Iq Consulting tarafından yapı-
lan derinlemesine sunumlar, Diji-
tal teknolojiye, 3D baskıya, proje
kültürüne ve tedarik yönetimine
adanmıştır.

Perşembe ve cuma günü, sabah
saatlerinde, "Joinery 4.0" hakkın-
da konuşacak Kosmosoft'tan Ste-
fano Frignani'nin yer aldığı, pence-
re üreticileri ve daha genel olarak
marangoz ve marangozlar için iki
seminer var.

Xylexpo Arena 2018'deki bir diğer
önemli aktör ise ahşap ve kağıt ha-
muru endüstrisinde “durum tespi-
ti” nin sıcak konusuyla ilgilenen
Conlegno / FederlegnoArredo
olacak.
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örünenin Ardındaki Singapur”
sergisi, ülkenin bilinmeyen
yüzünü yerelden ve farklı ba-

kış açılarıyla görünür hale getiri-
yor. Sergi, yaşadıkları ülkenin me-
selelerini konu edinen fotoğraf sa-
natçılarının oluşturduğu PLAT-
FORM adlı topluluğun iki yıllık ça-
lışmalarını yansıtıyor. 05 Nisan
Perşembe günü ziyarete açılan
serginin küratörlüğünü, aynı za-
manda fotoğraf sanatçısı olan Tay
Kay Chin üstleniyor.

PLATFORM topluluğunun, Singa-
pur’a farklı bir bakış getiren üre-

timleri her zaman desteklediğini

ifade eden küratör Tay Kay Chin,

topluluğun sanatçılara, ülke hak-

kındaki görüşlerini sunabilecekleri

bir alan açtığını vurguluyor. Tay

Kay Chin, ağırlıklı olarak belgesel

fotoğrafçılık ve fotojurnalizm

alanlarında uzman sanatçılardan

oluşan PLATFORM topluluğunun

amacını “Kolektif bir biçimde üret-

tiğimiz imgeler, Singapur denen bu

küçük kırmızı noktanın bizim için ne

anlama geldiğini dünyaya gösteri-

yor.” sözleriyle özetliyor.

Pera Müzesi’nden Singapur’a Uzanan Bir Sergi: 

▲ ▲
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“Görünenin Ardındaki Singapur”

Pera Müzesi, Singapur’un
görünmeyen yüzünü 
keşfe davet ediyor! 
05 Nisan - 20 Mayıs 2018
tarihleri arasında
gerçekleştirilecek “Görünenin
Ardındaki Singapur” sergisi,
yaşamını Singapur’da
sürdüren fotoğraf
sanatçılarının özgün bakış
açılarını yansıtıyor ve ülkedeki
gündelik hayatın “sıradan”
kabul edilen manzaralarını
izleyicilere sunuyor.





"Öteki"nin Gözüyle Hayata
Bakmaya Ne Dersiniz?

Ödüllü yazar Habib Bektaş’ın yepyeni iki romanı Sevginin Gizli Tarifi ve
İşte Senin Hikâyen Altın Kitaplar etiketiyle tüm kitapçılarda! 

Habib Bektaş, “öteki”nin derdine değinmeyi, ötekiyi “beriki”leş-
tirmeyi kendine görev bilen bir yazar olarak gençler için kaleme
aldığı Sevginin Gizli Tarifi ve İşte Senin Hikâyen adlı kitaplarında
da toplumda kadın olmayı, engelli olmayı ve erkek çocuk rolleri-
ni ele alıyor.  Ve “farklı olanı” ötekileştiren dilimize satır araların-
da vurgu yaparken toplumsal eşitliği işaret edip toplumun diline
ve yarınlarına yön vermeye devam ediyor!

Siz de "öteki"nin gözüyle hayata bakmaya 
ne dersiniz? 

Bektaş, Sevginin Gizli Tarifi adlı ki-
tabında bedensel engelli bir genç
kızla başarılı bir aşçı olmaya aday
genç bir erkeğin kesişen hayatını,
aşka evrilen arkadaşlıklarını bir
serüven içinde anlatıyor. Eve ka-
panmış engelli hikâyelerinin aksi-
ne özgüveni yüksek, azimli bir
genç kız olan Aysel’in sorgulattığı
“engelli” kavramı, toplumda en-
gelli bireye bakışı bizlere bir kez
daha gösteriyor. 

Habib Bektaş, İşte Senin Hikâyen
adlı romanında ise erkek çocukları-
nın kız çocuklarına bakışını, kızları
küçük görmesini, akran zorbalığını
bizlere hatırlatıyor.

Ercüment, evde yaşadığı sorunlar-
dan sonra evden kaçıp Çatalca’daki
“Aziz Dede’nin Çiftliği”ne gitmeye
karar verir. Arkadaşları Gül ve Şük-
rü de bu yolculukta ona eşlik eder
fakat Ercüment ve Şükrü’nün Gül’ü
sürekli küçük görmeleri Gül’ü çile-
den çıkarır. Ve Gül sonunda bu iki
gence sıkı bir ders verir. Macera
tam da o noktada başlar! 

l l
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SANATKÜLTÜR

Derinlikli bir araştırma niteliği taşı-
yan “Görünenin Ardındaki Singapur”
sergisi, 35 sanatçının yapıtlarını bir ara-
ya getiriyor. Sergide yer alan sanatçı-
lar: Zinkie AW, Amrita CHANDRADAS,
Sam CHIN & Samuel HE, CHOW Chee
Yong, John CLANG, CHUA Chin Hon, Er-
nest GOH, Philip HO, KOH Yee Chao, Ed-
win KOO, LIM Weixiang, Bob LEE, Sean
LEE, Nicky LOH, Graciela MAGNONI,
Nadir MEHADJI, Joseph NAIR, Deanna
NG, Dara ONG, ORE Huiying, SIM Chi Yin,
Darren SOH, TAY Kay Chin, Matthew
TEO, THAM Kok Leong, UNG Ruey Lo-
on, Patrick VAN DAM, WEE Teck Hian,
Tom WHITE, Bernice WONG, Shyue
WOON, Vanissa YUNIBANDHU, Robert
ZHAO Renhui.

Küratör ve sanatçı Tay Kay Chin, 05 Ni-
san Perşembe günü saat 18:30’da bir
söyleşi gerçekleştiriyor. 

“Görünenin Ardındaki Singapur”
sergisi 20 Mayıs 2018 tarihine
kadar ziyaret edilebilir. 

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye
10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar
günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri ara-
sında gezilebilir. Müzede Cuma günleri
hem uzun hem de ücretsiz! “Uzun Cu-
ma”larda müze 18:00 - 22:00 saatleri
arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebi-
lir. “Genç Çarşamba” günlerindeyse
tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret
edebilir.

l l
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FİRMALARDAN HABERLER

hşap işleme makinelerinin önemli markaların-
dan ve uzun uıllardır Türk mobilya imalat sana-
yi tarafından da yakından tanıman Holz-Her,

mobilya dergisinin bu sayısında dergimizle birlikte
dağımını gerçekleştirdiği farklı konseptte bir kampan-
ya ile sektörün değişik seviyelerindekifirmalara uygun
farklı seçeneklerdeki makinalarını sunuyor. 

Panel ebatlama makinelerinden kenar bantlama
makineleri, CNC makineleri ve CNC işlem merkezleri
gibi panel mobilya üreten firmalara farklı seçenekler-
de makineleri bir kampanya özel bir fiyatı içinde
sunuyor. l l

Holz-Her’den 
özel bir kampanya
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