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Bir yanda her tarafta ekonomik, sosyal ve siyasal krizler sürerken, ticaretin agresif ruhu
inatla dünyanın dört tarafında dolaşıyor. Bir yanı yıkılırken, diğer tarafta yeni dinamiklerle
yaşama dahil oluyor. Konkordatolar iflaslar, yeniden yapılanmalar derken batanların
yerine yenilerine, sarsılanların ricat sonrası toparlanmalarına tanık oluyoruz. Mobilya
sektörü de üç aşağı beş yukarı bu özet içinde tanımlanabilir. 

Eylül-Ekim ayları global tüm oyun aktörleri için önemli aylardır. Özellikle uluslararası
pazarları hedefleyen firmalar başta Çin olmak üzere, uzak doğunun devasa buluşma
noktalarında alıcılarıyla buluşurlar. Bu dev buluşmalar yanında, artık giderek daha çok
önem kazanan yerel pazarlar daha etkili çekim merkezleri olmaya başlıyorlar. Alıcıyı
çağırmak kadar, hedef alıcının yakınına, ayağına gitmek, yereli keşfetmek. Klasik mar-
keting anlayışı ötesinde, farklı argümanlarla küçük pazarları yakalayarak buradan yol
almak başka bir yaklaşımdır. Keza, ticari ve siyasal ambargolar sonucu pazara dahil
ülke alıcıları bu büyük merkezlere ulaşamıyorlar Vizeler, dil problemleri vs. sonucu kendi
yerel pazarlarında büyümeye çalışıyorlar. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar bu glo-
balizmin hala dışındadır. Doğru paydaşlarla, gerçekleşecek ortaklaşa çabalarla etkili
sonuçlar mümkündür. 

Bir yandan Uzak Asya’nın devasa fuarları, öte yandan küçük sayılacak yerel yakın
pazarlarda aktif katılımlarla hizmeti alana yayıp, ürün ve hizmetleri yeni alıcılara ulaştır-
mak için buralarda gerçekleşecek fuarlar önemli bir iletişim aracıdır. Eylül ayında uzak
doğunun en önemli fuarlarında uluslararası pazarı gözlemlerken, ekim ayında Türk ima-
lat sanayinin en önemli buluşma noktası olan Tüyap İntermob ve Makine fuarlarında ola-
cağız. Tüm bu etkinlikler pazar ilişkilerinin önemli unsurlarıdır.  Tüm sektörümüze verimli
bir fuar ve ticari bağlantılar diliyorum.

Saygılarımla
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Eylül-Ekim Ayları Sektörün Fuar Aylarıdır
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1- LİGNA 2019; Hannover, Almanya; 27 - 31 Mayıs 2019

2- EFE 2019; Kuala Lumpur, Malezya; 9 - 12 Mart 2019

3- MIFF 2019; Kuala Lumpur, Malezya; 8 - 11 Mart 2019

4- NTERZUM 2019; Köln, Almanya;  21 - 24 Mayıs 2019

5- CIFF GUANGZHOU 2019,Guangzhou, Çin; 
18 - 21 Mart 2019

6- MEBLE POLAND 2019; Poznan, Polonya;
12 - 15 Mart 2019

7- CIFF INTERZUM 2019; Guangzhou, Çin; 
28 - 31 Mart 2019

8- INTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; Zürih, İsviçre; 
14 Şubat 2019

9- IMM KÖLN; Köln, Almanya; 14 - 20 Ocak 2019

10- DUBAI WOOD SHOW 2019; Dubai, BAE; 
12 - 14 Mart 2019

11- KAHİRE WOODSHOW 2018; Kahire, Mısır; 
30 Kasım - 3 Aralık 2018

12- CIFF SHANGHAI 2018 (2); Şanghay, Çin; 
10 - 14 Eylül 2018

13- ORGATEC OFİS 2018; Köln, Almanya; 
23 - 27 Ekim 2018

14- SICAM 2018; Pordenone, İtalya; 16 - 19 Ekim 2018

15- XYLEXPO 2018; FieraMilano, İtalya; 8-12 Mayıs 2018

16 TÜYAP İNTERMOB & AĞAÇ İŞLEME  MAKİNELERİ
2018;  İstanbul, Türkiye; 13 - 17 Ekim 2018





eçtiğimiz yıl 106 ülkeden
9,684’ü yabancı toplam
66,587 ziyaretçiyi 35 ülke-

den 857 firma ve firma temsilciliği
ile buluşturan fuarlar, bu yıl da sü-
regelen başarısını tekrarlayarak
hem ziyaretçiler hem de katılımcı-
ların sektörel anlamdaki beklenti-
lerini karşılayacak yeni iş fırsatı
olanaklarını sunmayı hedefliyor.
Sektörün Avrasya ve Türkiye’deki
en önemli ticari platformu olan fu-
arlarımızda sergilenen ürün ve hiz-
met çeşitliliği ile bu yıl da ziyaretçi-

miz olacak mobilya, dekorasyon,
makine ve kimya sanayicilerinin
yanı sıra mimarlar, iç mimarlar,
endüstri tasarımcıları, kamu tüke-
timinden sorumlu satın alımcılar
ihtiyaçlarını tüm alternatifleri ile
karşılama imkanına kavuşacaklar.

Uluslararası niteliğiyle ağaç işleme
makinesi, mobilya yan sanayi ve
ahşap endüstrisi sektörünün her
yıl buluşma noktası olan fuarlar,
yeni yatırımlara yön verirken, fark-
lı pazarlara erişim kanalları açarak,

AVRASYA’NIN EN BÜYÜK AĞAÇ İŞLEME
MAKİNESİ, MOBİLYA YAN SANAYİ ve
AHŞAP ENDÜSTRİSİ FUARLARI’NA 

GERİ SAYIM BAŞLADI!
32. Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri
Fuarı WoodTech ve 
22. Uluslararası Mobilya
Yan Sanayi Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve 
Ahşap Teknolojisi  Fuarı
İntermob , 12 Ekim-16 Ekim
2019 tarihleri arasında
Tüyap Kongre ve Fuar
Merkezi, Büyükçekmece,
İstanbul’da gerçekleşecek. 
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sektörün büyüme hamlesine hız
vermeye devam edecektir.

FUARLARIMIZ, SEKTÖRÜN
İNOVATİF
YAKLAŞIMLARINA VE
HİZMET VERDİĞİ MOBİLYA
SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE
BÜYÜK İVME
KAZANDIRIYOR

Avrasya coğrafyasında etkinliği-
mizin gün geçtikçe geliştiği bir dö-
nemde Reed Tüyap, birikimlerini
ahşap sektörünün bu coğrafyada
dünya pazarında öne çıkabilmesi
için kullanmaktadır. Yıllar içerisin-
de genişleyen kapsamları, eklenen
yeni salonları, ürün gamının geniş-
lemesi, çalıştığı ulusal ve uluslar-
arası basın ve yayın organlarıyla
sektörün inovatif yaklaşımlarına
ve hizmet verdiği mobilya sektö-
rünün gelişimine büyük katkı 
sağlamaktadır.

Güçlü ve deneyimli kadromuz, ko-
lektif çalışma anlayışımız çerçeve-
sinde bir yıl önce hazırlıklarına
başladığımız, geniş kapsamlı etkin
bir pazarlama ve tanıtım anlayışıy-

la planladığımız fuarlarımız gerek
yurtiçinden gerek yurtdışından bü-
yük ilgi görmektedir. 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI
PAZARLARA ERİŞİM
SAĞLAYAN ULUSLARARASI
TİCARET PLATFORMU 

Sektöre yeni pazarlar sunmak için
pazarlama ağını genişleten Wood-
Tech ve İntermob fuarları sektör
ile ilgili STK’lar, kamu kuruluşları,
ilgili medya ve eğitim kurumların-
dan oluşan tüm sektörel ağı kapsa-
yacak şekilde hazırlanan fuar tanı-
tım ve pazarlama faaliyetlerimiz
içinde özel davet ve alım heyeti ça-
lışmalarımıza tüm sene yoğun bir
şekilde devam ettik.  Yurtiçi farklı
bölgelerden toplam 41 ilden gele-
cek yurtiçi alım heyetleri fuarları-
mızda Reed Tüyap davetlisi olarak
ağırlanacak ve katılımcı firmalar ile
buluşma imkanı bulacaktır. 

Türkiye ve hedef ülkelerdeki basılı
ve sanal medyada yer alan ilan ve
haber çalışmalarının yanı sıra, dü-
zenlenen yurtiçi ve yurtdışı tanıtım
faaliyetleri ile de hedef kitleyle fu-
ar hakkında gerekli tanıtım çalış-

maları 1987 fuarından bugüne ara-
lıksız sürdürülmüştür. Rusya, İran,
Gürcistan, Mısır, Makedonya, Bul-
garistan’da bulunan yerleşik ofis-
lerimiz aracılığıyla sektörün en
önemli pazarları arasında yer alan
Balkanlar, Batı ve Doğu Avrupa,
Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika
ve Orta Asya’da faaliyet gösteren
sanayi odaları, ticaret odaları, iş
adamları konseyleri, mimarlar,
mühendisler ve müteahhitler oda-
sı gibi meslek kuruluşları alım he-
yeti organizasyonu kapsamında
fuar hakkında düzenli olarak 
bilgilendirilmiştir. 

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından
sektörün önemli hedef yurtdışı pa-
zarları dikkate alınarak toplam 20
ülkeden (Almanya, Azerbaycan,
Belçika, Belarus, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Gürcistan, İsviçre,
İran, Kosova, Makedonya, Mısır,
Moldova, Özbekistan, Rusya, Sır-
bistan, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ür-
dün) alım heyetleri organize edil-
miştir. Bu önemli alıcılar fuarları-
mızı ziyaret edecek ve önemli ticari
işbirliklerine imza atacaklardır.   
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YURTDIŞI TANITIM
ÇALIŞMALARIMIZ

Satış ve pazarlamaya yönelik çalış-
malarımız yurtiçi ve yurtdışında fu-
ar katılımlarıyla sürüyor. İlk dura-
ğımız Mısır’da gerçekleşen Ahşap
ve Ağaç İşleme Makineleri sektö-
rünün Kuzey Afrika bölgesindeki
önemli bir fuar olan Cairo Woods-
how Fuarı’ydı. Daha sonrasında
proje ekibimiz Almanya’da gerçek-
leşen IMM Cologne+Living Kitchen,
İran’da gerçekleşen  İran Woodex
Fuarı, Bulgaristan’da gerçekleşen
Technomebel Sofia, Rusya’nın
Krasnodar şehrinde gerçekleşen

UMIDS Fuarları ve son olarak da
Mayıs ayında Almanya’da gerçek-
leşen sektörün önemli fuarların-
dan olan İnterzum ve Ligna fuarla-
rına katılarak WoodTech ve İnter-
mob 2019 Fuarları ile tanıtım çalış-
malarına devam etti. Ayrıca 4 gün
boyunca devam eden, önemli işbir-
likleri, temaslarda bulunduğumuz
ve oldukça verimli geçen Çekya ve
Slovakya pazarlama tanıtım çalış-
malarında bulunduk. Bu çalışmala-
ra ek olarak fuarımıza kadar Polon-
ya’da düzenlenecek olan Drema ve
Romanya’da gerçekleşecek Bife-
Sim Fuarlarında da tanıtımlarımız
devam edecektir. 

SEKTÖREL GÜÇ BİRLİĞİ!

Sektörlerinin öncü dernekleri olan
AİMSAD ve MAKSDER’in işbirliği ile
Reed Tüyap tarafından düzenle-
nen WoodTech ve İntermob Fuar-
ları katılımcılarına markalarını, hiz-
metlerini ve yeniliklerini tanıtma;
yeni işbirlikleri kurma ve büyüyen
pazarlardaki pazar paylarını geniş-
letme fırsatı sunuyor.

32 yıldır istikrarlı bir biçimde büyü-
yen WoodTech ve 22 yıldır mobil-
ya yan sanayimizin uluslararası pa-
zarlara açılan kapısı olan İntermob
fuarlarımız yarattıkları sektörel
güç birliği ile bölgemizde vazgeçil-
mez bir ticaret merkezi olarak öne
çıkmaktadır. Türkiye ve Avras-
ya’nın bu alanda en büyük uluslar-
arası fuarları olma başarısına ulaş-
mış fuarlarımız, değerli sektör
temsilcilerimizin, ilgili sivil toplum
ve medya kuruluşlarının desteğiy-
le endüstrimizin yurtdışı pazarlar-
da etkinliğini artırmasına ve ticaret
hacmini geliştirmesine hizmet et-
meye devam edeceklerdir.

GENİŞLEYEN KAPSAMIMIZ
VE GENİŞ ÜRÜN
YELPAZESİYLE SEKTÖRE
DEĞER KATIYORUZ 

2019 fuarı önümüzdeki dönemin
ürün ve teknolojilerini daha yakın-
dan incelemek adına önemli bir fır-
sat olacak. Fuar kapsamında yer
alan yatak mobilya tekstilleri, ak-
sesuarları, kapitone ve kumaş
kesme makineleri firmalarının ka-
tılımıyla her sene olduğu gibi bu
sene de kapsamımıza ve ürün ga-
mımıza katkı sağladık. 

Gelişen, değişen tüketici talepleri-
ni karşılamak için markalaşan, ar-
ge çalışmalarına hız veren ve gele-
ceği şekillendirmek isteyen 
katılımcılarımız için önemli bir
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Bu amaçla uzun süredir dergilerimiz ve dergilerimize reklam veren fir-
malarımızın tanıtımı için kullandığımız haftalık basın bültenlerimizi firma-
ların önemli kampanyaları ile etkinlik ve tanıtımları için de kullanacağız.
Yurtiçinde mobilya yan sanayi, aksesuar, makine, yüzey malzemeleri,
satıcı ve bayiler ile mutfak üreticileri satıcı ve ilgili malzeme satıcıları yarı
mamülcüler ile mobilya sektörünün hemen tüm seğmentlerinde faali-
yet gösteren binlerce firmaya ürün ve hizmetlerinizi ulaştırmak artık çok
daha kolay olacaktır. B&B iletişimin en hızlı  yolu olan anlık maillerle sizi
de hedeflediğiniz  pazarla buluşturuyoruz.  

Yurtdışında ihracat amaçlı çalışan firmalar için Avrupa’nın ve balkanlar
ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri  önemli mobilya alıcıları, üreticile-
rin adreslerine  gerçek tabanlı maillerle tanıtımınıza hizmet vereceğiz.

Ekin Yayın Grubu 
Sektörel Datalarını 
sizlerle paylaşıyor

Mobilya ve orman ürünleri ile Ahşap işleme makineleri
sektöründe 27 yıllık yayıncılık tecrübesi bulunan Ekin Yayın
Grubu, yıllar sürecinde oluşturmuş olduğu sektörel ve önemli
ulusal ve uluslararası mail datalarını sektör kullanımına açtı.

- Uluslararası standartlarda gönderim,

- Şeffaf ve kontrol edilebilir istatistiklerle siz de firmanızı 
her yerde tanıtınız. 

Gönderimleriniz için bizi arayınız.
www.mobilya dergisi.com.tr
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr
adresinden bize ulaşarak  data gönderim  fiyat listemizi isteyiniz.  
Ekin Yayın Grubu dijital pazarlama



platform olan WoodTech ve İnter-
mob, 2019 yılında daha da büyü-
yerek ağaç işleme makinelerin-
den, orman ürünlerine, mobilya
aksesuarlarından oturma grubu
ve yatak üretimi malzemelerine,
tamamlayıcı ürünlerden el aletle-
rine sektörün tüm ürün ve hizmet-
lerini kapsayacak geniş bir yelpa-
zeyi bir araya getirecek.

PROMATT ÖZEL BÖLÜMÜ

Büyüme potansiyeli gösteren
alanlarda sektörün ihtiyaçlarına
cevap verebilecek şekilde kapsa-
mını genişletmeye devam eden İn-
termob Fuarı bünyesinde yer alan
Promatt Özel Bölümü, Yatak İma-
latı Yan Sanayi, Ekipman, Ham
madde ve Makineleri sektörünün

nitelikli profesyonelleri için çekim
merkezi oldu. Katılımcı ve ziyaret-
çileri için uygun buluşma ortamı
sağlayan özel bölüm, her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da  beklentileri karşı-
layarak sektörün ticari hedeflerini
ve taleplerini merkez alan bir tica-
ret platformu yaratma yolunda
emin adımlar atmaktadır.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK
BULUŞMASINI
KAÇIRMAYIN!

Değerli sektör temsilcilerinin des-
teğiyle 12 – 16 Ekim 2019 tarihleri
arasında gerçekleşecek Türkiye
ahşap endüstrisinin gövde gösteri-
si ve güçlü pazarlama platformu
olan WoodTech ve İntermob fuar-
larını tecrübe edebilmek için online

davetiye doldurarak fuara ücret-
siz girin ve fuardaki yerinizi vakit
kaybetmeden ayırın.

E-Davetiye dolduran ziyaretçileri-
miz aradıkları ürün gruplarını gire-
rek bunları tedarik edebilen katılım-
cılarımızı görebilecek; bu katılımcı-
larımıza randevu ve toplantı talebi
gönderebilecekler. Katılımcılarımız
ziyaretçilerden gelen bu talepleri
değerlendirip, B2B toplantı progra-
mından takip edebilecek uygun bul-
dukları taleplere olumlu cevap ve-
rerek toplantı saatlerini ve yerlerini
netleştirebilecekler.

Detaylı bilgi için www.woodtechis-
tanbul.com ve www.intermobis-
tanbul.com web-sitelerini ziyaret
edebilirsiniz.
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Promatt Özel Bölümü- Ürün Grupları:
• Yatak Üretim Hatları

• Yatak Sanayi Makineleri

• Yaylar ve Yay Sistemleri

• Süngerler

• Test Laboratuarları

• Yazılımlar CAD/CAM Sistemleri

WoodTech Ürün Grupları:
• Ağaç İşleme Makineleri

• Orman Endüstri 

• Yüzey İşlem Makine 

• Birleştirme, Montaj, Ambalajlama 

• Taşıma, Depolama, Sipariş 

• Ahşap ve Plastik İşleme 

• Ahşap Artıklarını Değerlendirme 

• Ağaç Endüstrisi Bağımsız Mühendislik ve Servis
Hizmeti

• Makine Donanımı Sağlayan Firmalar

İntermob Ürün Grupları:
• Ahşap Orman Ürünleri ve Malzemeler

• Mobilya Aksesuarları

• Kimyasal Malzemeler

• Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri

• Üretim Alet, Ekipman ve Yardımcıları

• Hizmet Faaliyetleri
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Evsel ve Endüstriyel Ahşap
Atıkların Yonga levha

Üretiminde Değerlendirilmesi

LEVHA SEKTÖRÜNDE HAMMADDE KAYNAĞINA ALTERNATİF ÇÖZÜM: 

Özet
Orman kaynaklarımızdan yeterli miktarda hammadde sağlamadaki güçlükler ve kaynaklarının
kıtlığı ve artan fiyatlar geri dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Odun esaslı levha endüstrisinde geri
dönüşüm yolu ile elde edilmiş evsel ve endüstriyel kaynakların kullanılması orman ürünleri
sektörüne önemli kazanımlar sağlayacaktır. Evsel atıklar yaşam alanlarımızda önemli boyutlara
ulaşmıştır. Evsel ahşap atıkların yakılarak enerjiye dönüştürülmesi mümkün olabilir. Ancak atık
kağıtların geri dönüşümünde olduğu gibi tekrar değerlendirme yoluna gidilmesi sektörün
hammadde açığına önemli bir çözüm olabilir. Odun esaslı endüstriyel atıkların enerji üretiminde
hala kullanıldığını ifade etmek gerekir. Fakat önümüzdeki yıllarda evsel ve endüstriyel artıkların
yakıt olarak kullanımı yada odun briketi haline dönüştürülmesini kısıtlayacaktır. Evsel ve
endüstriyel ahşap atıkların özellikle yonga levha üretiminde değerlendirilmesi sosyal sorumluğun
bir gereğidir.
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iriş

Gelişen ve artan dünya nüfu-
su ile birlikte, sosyal koşul-

ların gelişmesine paralel olarak
orman ürünlerine olan ihtiyaç gi-
derek arttığı gibi orman varlığının
dünya üzerinde sürekli azaldığı göz
önüne alındığında odun hammad-
desi maliyeti de her geçen gün 
artmaktadır.

Ormancılık sektöründe ihtiyacı
karşılamak için ormanlardan elde
edilen tüm malzemelerin neredey-
se tamamına yakın kısmının değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Ancak
orman varlığının ilerleyen yıllarda
gireceği dar boğaz açıkça görül-
mektedir. Bu yüzden odun ve lig-
noselülozik materyaller dışında iş-
lenmiş ahşap geri dönüşümüne
geçişin hızlanması kaçınılmazdır. 

Hammadde olarak tamamen ev-
sel ve endüstriyel ahşap atıkların-
dan yonga levhanın üretilmesi,

dünya orman varlığının azalmasın-
dan dolayı ahşap geri dönüşüme
yönelebilirliğin belirlenmesine ışık
tutacaktır. Günümüzde tamamen
evsel ahşap atıklardan Türkiye’de-
ki bir sektörün yurt dışındaki fabri-
kasında yonga levha üretimi ger-
çekleştirilmektedir. Henüz ülke-
mizde ahşap geri dönüşümünün kı-
sıtlı bir alanı olduğundan ilerleyen
yıllarda ahşap geri dönüşüm süre-
cine girilecektir. Ahşap atık malze-
meler, günlük hayatta kullandığı-
mız tüm ürünleri kapsamaktadır.
Bunlar; masa, sandalye, koltuk gi-
bi aklınıza gelebilecek tüm mobilya
atıkları, endüstriyel olarak palet,
yonga levha, MDF, OSB, kereste
atıkları, yani kısacası işlenmemiş
odun hariç tüm atıklar levha üreti-
minde hammadde olarak kullanı-
labilmektedir. Ahşap atıklarının
endüstriyel katma değerli bir ürün
olarak tekrar sisteme kazandırıl-
ması dünya orman varlığının da en

büyük koruyucusu olacaktır. Ülke-
mizde ekonomik açıdan ahşap atık-
larının aktif üretime dahil edilmesi
durumunda orman ürünleri sektö-
rümüzdeki özellikle büyük firma-
ların yurt dışından hammadde alı-
mını azaltacak ve firmaların karlılı-
ğı ile birlikte önemli bir 
ithalat kalemindeki cari açığı da
azaltacaktır.

Yonga levha üretiminde orman ba-
kım, aralama çalışmalarından elde
edilen ince çaplı odunlar, kereste
endüstrisi atıkları halen kullanıl-
maktadır. Fakat ahşap atık geri dö-
nüşüm malzemelerinden yonga
levhanın üretilmesi orman varlığı-
nın korunmasına önemli katkısı
olacaktır. Özellikle yurt dışında da-
ha fazla yaygınlaşmış olan evsel
ve endüstriyel ahşap atıkların ül-
kemizde de üretime dahil edilebil-
mesi gerektiği açıktır. Ülkemizde
kağıt, plastik atık toplama ve geri
dönüşüm sistemleri oldukça 
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gelişmiş olup aktif olarak piyasa-
ya katma değerli ürünler üretildi-
ğini burada belirtmek gerekir. Fa-
kat ahşap atık toplama ağı ülke-
mizde henüz gelişim göstereme-
miştir. İlerleyen yıllarda levha
sektöründe işlenmiş atık ahşap
ürünlerinin tekrar geri kazanılması
ile üretime dönüştürülmesi sağ-
lanmalıdır. Bununla birlikte mev-
cut yonga levha üretim sistemin-
de yonga hazırlama evresinde
atıkların içerisinde mevcut olan
metal, plastik, tekstil gibi ürünle-
rin bertarafının sağlanması ve fab-
rikanın kısmen revize edilmesi 
gerekecektedir.

Türkiye’de son yıllarda ahşap
esaslı levha üretim miktarları Tab-
lo1’de gösterilmiş olup odun ham-
maddesine olan ihtiyacın derecesi-
ne ışık tutmaktadır.

Ahşap Geri Dönüşüm
Malzemeleri

Yonga levha üretiminde hali hazır-
da odun harici kullanılan orman ve
endüstriyel atıklar (kapak vs.) kul-
lanılmaktadır. Ancak Dünya or-
man varlığının her geçen gün azal-
ması göz önünde bulunduruldu-
ğunda evsel ve endüstriyel atık
malzemelerin değerlendirilmesi
kaçınılmazdır. Son zamanlarda

yonga levha üretiminde evsel ve
endüstriyel işlenmiş ahşap atık
malzemelerin kullanılması önem
kazanmıştır. 

Ahşap geri dönüşüm malzemele-
rinden, ahşap kompozit levha par-
çaları (yonga levha, MDF, kontr-
plak, OSB vs.), mobilya atıkları
(koltuk sandalye, dolap, masa,
vs.), kullanılmış palet atıklar yon-
ga levha üretiminde hammadde
olarak kullanılabilmektedir. Şekil 1
ve 2’de Ahşap atık malzemeler
görülmektedir.

Ahşap atıkların levha üretiminde
kullanılması durumunda yonga
levha üretimi iş akışında kısmı bir
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  ÜRETİM                                        2010             2011             2012           2013             2014             2015

  Orta ve Yüksek Yoğunluklu
  Lif Levhalar (MDF / HDF)          3.265.000      3.570.000     3.900.000    4.285.000     4.885.000     4.777.000

  Yonga Levha                            3.270.000      3.580.000     3.875.000    4.225.000     4.425.000     4.361.000

  Kontrplak                                     110.000         115.000        116.000       116.000        150.000        174.000

  Kaplama Levha                             96.000           88.000          85.000         84.000          85.000          87.000

  OSB                                               40.000           40.000          75.000         75.000          75.000          75.000

  Diğer Lif levhalar                            15.000           15.000          15.000         15.000          15.000          15.000

  Toplam Üretim                         6.796.000      7.408.000     8.066.000    8.800.000     9.635.000     9.489.000

Tablo1. Türkiye 2010-15 arası ahşap esaslı levha üretim miktarları (m3 /yıl) (FAO, 2019)

Görüldüğü gibi ülkemizde ahşap esaslı levha üretimi 2010 yılında toplam 6,796 milyon m3 iken, bu miktar
2015 yılında % 37.21 artışla 9,489 milyon m3 olmuştur.

Şekil 1. Ahşap geri dönüşüm
malzemeleri





değişiklik sözkonusu olacaktır. Şe-
kil 3.’te yonga levha üretimi iş akışı
örneği gösterilmiştir.

Evsel atıklar içerisinde kağıt, metal,
plastik, tekstil parçalarını da barın-
dırmaktadır. Bundan dolayı MDF
üretiminde işlenmiş ahşap atıkları-
nın bir çoğunun kullanımı kalitesel
olarak ciddi sorun teşkil edecektir.
MDF üretimi için kullanılabilme ihti-
mali olan ahşap atıkları palet atıkla-
rı olabilir. Bu yüzden bu atıklar yon-
ga levha üretiminde değerlendiril-
mesi tercih edilmektedir.

Evsel ve endüstriyel ahşap atık
malzemeler ucuz olduğundan lev-
ha maliyetlerini de ciddi oranda
düşürebilir. Avrupa birliğindeki ba-
zı ülkelerde ahşap atık ürünleri
fabrikalara ücretsiz olarak sadece
nakliye ücreti karşılığında vermek-
tedir. Toplanan ahşap atıklar 
büyük çekiçli kırıcılarda kaba ola-
rak parçalanarak taşıma 
esnasında sorun oluşturmaması
sağlanmaktadır.

Ülkemizde ahşap atık toplama ko-
nusunda, cam, kağıt, plastik ve
tekstil malzemelerinde olduğu gibi
bir atık toplama yönetimi yoktur.
Bu nedenle hammadde olarak üre-
timin sürekliliği sağlanması mev-

cut durumda zor olacaktır. Ancak
Avrupa birliğinde geniş çaplı özel
ahşap atık toplama şirketleri bu-
lunmaktadır ve birçok belediye
bünyesinde de yine atık toplama
birimleri faaliyet göstermektedir.
1980 yılından bu yana ahşap atık-
ları Avrupa ülkelerinde yonga lev-
ha üretiminde kullanılmakta ve ha-
li hazırda da çalışan birçok tesis
bulunmaktadır. 

Ahşap atıklarının çevreden toplan-
ması, katma değerli bir ürün haline
getirilmesinin yanında çevre te-
mizliği açısından da ciddi önem arz
etmektedir. Bu atıklar toplanmadı-
ğı takdirde görüntü ve çevre kirlili-
ği yaratacak, yakılarak kullanılma-
sı halinde de hava kirliliğine neden
olacaktır. İnsanoğlunun bir görevi
de çevre bilinci çerçevesinde dün-
yamızın geleceği için bu ve 
benzeri sektörlere gereken önemi
vermesidir.

Ahşap atıkları her evden çıkabile-
cek ve devamlılığı olan bir geri dö-
nüşüm materyalidir. Ortalama
olarak günümüzde mobilyaların
geri dönüşüm zamanı 10 yıl ve
aşağısına inmiş durumdadır. İn-
sanlar tüketim toplumu işareti
olarak moda ve dönemsel popü-

lerlikler için dahi ömrünü doldur-
mamış mobilyalarını sıklıkla değiş-
tirmektedir. Tüm bu sebeplerden
evsel ahşap atıklarının tekrar de-
ğerlendirilmesi önemlidir. Her yıl
açığa çıkan bu evsel ahşap atıkları
doğada çürümekte veya 
uygun alanda yakacak olarak 
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Ahşap Atıkları
↓

Kaba Öğütme
↓

Depolama
↓

Kaba Yongalama
↓

Depolama
↓

Temizleme Ünitesi
↓

İnce Yongalama
↓

Depolama
↓

Kurutma
↓

Eleme
↓

Depolama
↓

Tutkallama
↓

Dozajlama
↓

Serme
↓

Soğuk Pres
↓

Sıcak Pres
↓

Ebatlama
↓

Klimatize Etme
↓

Depolama
↓

Zımparalama
↓

Tasnif ve Depolama

Şekil 3. Ahşap atıklarından elde edilen
yonga levha iş akışı.





kullanılmaktadır. Yakacak olarak 
kullanılması halinde içerisindeki
kimyasallar nedeniyle hava 
kirliliğini de arttırmaktadır. Bu ne-
denle mobilya ve benzeri atıkların
geri kazanımı daha uygun 
olacaktır.

Üretilen mobilyalar için her yıl mil-
yonlarca ton odun kullanılmakta
olup dünya orman varlığını tehdit
etmektedir. Planlı ormancılığın
yaygınlaşması halen etkin şekilde
uygulanamamaktadır. Ülkemizde
evsel ahşap atıklarının kullanım
alanı ve toplama ağı gelişmiş de-
ğildir. Ancak bu ürünlerin katma
değerli ürün haline getirilmesi cid-
di bir çevre atık kontrolü 
yanında maddi olarakta kazanç
sağlayacaktır. 

Dünyada iklim değişikliği gerçeği-
nin her geçen gün daha da kendini
hissettirdiği bu dönemde geri dö-
nüşümün önemi yadsınamayacak
seviyededir. Geri dönüşüm sektö-
rü ülkemizde belirli alanlarda uy-
gulanmaya başlanmıştır. Ancak
evsel ahşap atıklar ile ilgili halen
tanımlanmış ve işlev gören bir en-
düstriyel ağ mevcut değildir. 

Avrupa ülkelerinde evsel ahşap
atıkları 1980’ li yıllardan bu yana
aktif olarak geri kazanılmaktadır.
Kazanılan ahşap atıklarının en
önemli kullanım alanı ahşap levha
sektörüdür. Çünkü üretilen yonga
levha, MDF ve OSB levhalarının
ana hammaddesi ahşap olduğun-
dan dolayı uygundur. Şuan ülke-
mizde levha sektöründe kapak

tahtası gibi endüstriyel atıklar ak-
tif olarak % 15-30 oranında kulla-
nılmaktadır. Atık kaynakların de-
vamlılığının sağlanamaması en bü-
yük dezavantajdır. Bunun yanında
levha atıklarının levha içerisindeki
oranının arttırılmasının bazı kalite-
sel özelliklerine de olumsuz etki
yaptığı bilinmektedir. Bu olumsuz
etkileri gidermek için daha fazla
tutkal ve kimyasal kullanımını be-
raberinde getirecektir. 

Evsel atıkların levha sektöründe
kullanılması normal odundan elde
edilen levha üretim aşamalarına
göre farklılık içermektedir. Bun-
dan dolayı üretim esnasında kalite
şartlarına uygun levha üretilmesi
zaman alacak ve tecrübe isteye-
cektir. Ülkemiz levha sektöründe
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Tablo 2. 
Evsel ahşap 
atıklardan
üretilen yonga 
levhanın fiziksel
özellikleri





Tablo 3. 
Evsel ahşap
atıklardan
üretilen yonga
levhanın
mekanik 
özellikleri

evsel atıkların kullanımının yaygın
olmaması dezavantajdır ve bir 
an önce uygun toplama temin 
aşamalarına başlanmalı daha son-
ra üretim şartlarına entegre edil-
melidir. Levha sektörünün en bü-
yük maliyet girdisi olan odun ham-
maddesi de bu yöntemle azaltıla-
bilir. Levha üretiminde önemli gi-
derlerden biriside enerji gideridir.
Yaş odun hammaddesi %70-150
rutubet arasında bulunmakta olup
yongalama işleminden sonra odun
içerisindeki suyun kurutma ile
uzaklaştırılması için ısı enerjine
olan ihtiyac fazladır. Ahşap atıkları
daha önce ısıl işlem gördüğünden
dolayı ham rutubeti %20-50 ara-
sıdır ve kurutulması için yaş oduna
göre çok daha az ısı enerjisine ge-
reksinim duymaktadır.

Evsel ve endüstriyel atıklardan
yonga levha üretmek mümkün-
dür. Evsel ahşap atıklardan üreti-
len yonga levhanın bazı fiziksel ve
mekanik özellikleri Tablo 2 ve 3’de

gösterilmiştir. Evsel ahşap endüs-
triyel atıklar, odun hammaddesi
yerine daha az maliyetli ve daha az
maliyet ile işlenebilecek bir mater-
yal olduğunu göstermektedir. 

Artan dünya nüfusunun ihtiyacını
karşılamak için tüm ahşap atıkların
değerlendirilmesi bir ihtiyaç ve ge-
rekliliktir. Aynı zamanda evsel ve
endüstriyel ahşap atıkların geri
dönüşümü sosyal sorumluluk
çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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astamonu Entegre, geniş desen
yelpazesi ve malzeme kombi-
nasyonları ile dikkat çeken me-

lamin kaplı panel koleksiyonunun yeni
ürünlerini kullanıcıların beğenisine
sundu. Mobilya ve iç mekan tasarı-
mında farklı uygulamalara olanak ta-
nıyan paneller, doğadan ve modern
yaşamdan ilham alan desenleri, ihti-
yaca yanıt veren özellikleri ile 21. yüz-
yılın yaşam alanlarını şekillendiriyor.
Mutfak ve ofis mobilyalarında, raf ve
duvar kaplamalarında tercih edilen
ürünler, teknik özellikleri, kalitesi ve
estetiği ile öne çıkıyor. Koleksiyonun
Fantezi Renkler skalasına katılan Aris
Grey ve Aris Antrasit, mermere ihti-
şamlı detaylar katarken, Ahşap Ürün-
ler arasında yer alan Trieste ve Pesa-
ro el işçiliğinin kusursuz estetiğini
gündelik mekanlara taşıyor. 

Doğal malzemeyi zengin
detaylarla buluşturan yeni
ürünler 

İlhamını doğadan alan Aris Grey ve
Aris Antrasit, mermerin asaleti ile al-
tının ihtişamını bir araya getiriyor. Al-
tın damar efektli mermer görünümü
ile öne çıkan dekorlar, evlere ve ticari
mekanlara hem şık hem zarif bir hava
katıyor. Geleneksel ahşap işçiliğinden
ilhamla tasarlanan Trieste ve Pesaro,
çarpıcı tasarımlara olanak tanırken,
mekanlara doğal bir dinamizm katı-
yor. İnce ahşap yüzeylerin çeşitli şe-
killerde kesildikten sonra yan yana
getirilmesinden esinlenerek tasarla-
nan dekor, el işçiliğinin estetik görün-
tüsü ile malzemenin üç boyutlu özgün
dokusunu gündelik yaşama taşıyor. 

K

� �
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Ahşabın doğallığını tasarım trendleri ile harmanlayıp yeni dekor alternatifleri geliştiren Kastamonu
Entegre, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Markanın melamin kaplı panel koleksiyonuna
eklenen Aris Grey, Aris Antrasit, Trieste ve Pesaro, yaşam alanlarını kişiselleştirmek isteyenler için
mermer görünümünden ahşap işçiliğinin en zarif örneklerine kadar farklı zevklere cevap veriyor.

Ahşap ve Mermerin Doğallığı El İşçiliği
ve Altın Detaylarla Zenginleşiyor



MATTPLUS PANEL
MÜKEMMEL PERFORMANS

Etkileyici matlık ve yüksek yüzey dayanımı...

"KUSURSUZ MATIN DOĞALLIĞI"

12-16 EKİM 2019 İSTANBUL - TÜRKİYE
SALON 7 STANT 7



in'deki mobilya endüstrisinde
tasarımın değerini pekiştir-
mek için uluslararası fikirler
ve trendler yaymak; uluslar-

arası markalara dünyadaki en
önemli mobilya pazarına erişmek
için ayrıcalıklı bir kanal sunmak;
küresel bir mobilya topluluğu
oluşturmak: bunlar, Çin Dış Tica-
ret Macalline Exhibition Co.
Ltd.'nin genel müdürü olan Yang
Huawei için, 44. CIFF Şangay fua-
rı’nın  hedefleridir.

Evden ofise, dış mekana, dekor-
dan mobilya tekstillerine, mobilya
endüstrisindeki makinelere kadar
tüm mobilya sektörünü temsil
eden 1.500'den fazla katılımcı, 8
Eylül'den Şanghay Hongqiao Ulu-
sal Fuar ve Kongre Merkezi'nde
yer alacak.

CIFF, dünya çapında 200 bölge ve
ülkeden 150.000'den fazla ziya-
retçiyi bekliyor ve onlara “Küresel
Yaşam için Bir Paradigma” teması
altında gruplanmış benzersiz bir
ürün ve tasarım etkinliği sunuyor.

Çin tasarımına yansımalar için ola-
ğanüstü ilham kaynakları ve ipuç-
ları, yaratıcı ve ticari yönleri mü-
kemmel bir şekilde bir araya geti-

ren kaliteli tasarımlı Asya ürünleri
ve en yenilikçi trendleri sunan Ta-
sarım Rüya Gösterisi (DDS) ile
EAST Tasarım Şovu tarafından su-
nulacak. ve rekabetçiliği teşvik
eden Çin tasarımının meşruiyetine
tanıklık edecek.

Ziyaretçilerin hedeflerine ve ilgi
alanlarına göre deneyimlerini ge-
liştirmek amacıyla, Çin’in uluslar-
arası tasarım tanıtım platformu
CIFF, fuar düzenini tamamen yeni-
den düzenledi.
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CIFF Shanghai 2019
Oyuncular: Tasarım
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Salon 3 "International & Lifestyle"
'da Thomasville Mobilya, Ele-
ments Uluslararası, Casa Chic, Jab
Mobilya, Haba, Brianform, Rossini
Mobilya, Cuunion, Lexington Mo-
bilya, Coco-Mat ve diğerleri de da-
hil olmak üzere yabancı markala-
rın geniş çaplı sunumunu sunacak
yeni koleksiyonlar aracılığıyla yeni
trendlere iyi bir bakış, böylece ye-
niliği teşvik ederek  rekabet yoluy-
la kalitenin arayışını teşvik eder.

Salon 6.1 "Outdoor & Leisure, Ho-
medecor & Hometextile", dış me-
kan mobilyalarının yanı sıra ev için
tekstil ürünleri ve aksesuarlara
tahsis edilecektir. Uluslararası alı-
cıların, aynı alanda, en iyi Çin mar-
kalarının önerdiği koleksiyonlarla
dış mekan, havuz ve plaj alanlarını
döşemek için çeşitli mobilya, san-
dalye, aksesuar ve dekor öğeleri ve
tenteler ve şemsiyeler bulmalarını
sağlayan olağanüstü bir fırsat, Hi-
gold, Evergaining, Lican, Zhenting,
Kailian, Derui, Paifeng, Caopu,
Gryto, Meiyaksin, Qinda, Baocheng,
Meiyang ve Yalees dahil.

Bunun yanı sıra, geniş bir iç döşe-
me yelpazesi: Vivabella, Disikai,
Flolenco, Hongda, My Déco Living

gibi firmalardan resimler, zen ve
çiçek sanatı, cam ve seramik akse-
suarlar, heykeller, aydınlatma,
dekoratif eşyalar, mobilya tekstil-
leri ve halılar. , Yaratıcı, Diamond
Star, Tianyifang, Jiahe Ruibao ve
Ruijia.

Hong Kong Adsale ile işbirliği için-
de CIFF tarafından düzenlenen bir
mobilya endüstrisi fuarı olan Şan-
gay Uluslararası Mobilya Makine
ve Ağaç İşleme Fuarı'nın ikincisi
olan CIFF Shanghai 2019 ile birlik-
te Salonlar 7.1 ve 8.1'de düzenle-
necek ve Çin'in önde gelenleri ta-
rafından hayata geçirilecek ve
üretim teknolojilerini ve her türlü
proses makinesini sunacak olan
Jintian Haomai, Weinig Powermat
ve Biesse gibi uluslararası üretici-
ler yer alacaklar.

� �



öln İnterzum fuarında sergi-
lediği desenlerden sonra 5
ay gibi kısa bir sürede desen

dünyasına yeni renk ve çizgilerini
sunan Gentaş,   Tüyap İntermob
fuarında bu yılki teması Galaksinin
gizemi olacak  Fantastik ve gizemli
bu dünyayı,  olağanüstü renk ve
çizgilerle yaşamımıza katarak
farklılık yaratacak. Fazlasını fuar-
da sizler de göreceksiniz.

Türkiye’nin Laminat sektöründe global markası Gentaş,
desen ve dekorlarıyla yine tasarım dünyasını coşturuyor.
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Gentaş’tan üç yeni ürün
İntermob Fuarı’nda 

tasarımcılara ilham verecek 
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Galaksinin gizeminden ilham alan Gentaş’ın yeni koleksiyonu

Koleksiyonumuzu yepyeni bir bakış açısı ile
tasarlarken,doğadan aldığımız ilhamı evre-
nin sınırsız güzelliğinde bütünleştirerek me-
kanlara taşımak için uçsuz bucaksız bir yol-
culuğa çıktık.

Bilinmeyenin yarattığı cazibeye dayanarak
birleştirdiğimiz renklerin, çizgilerin ortak
noktalarında kaybolduk. Kara delik fotoğra-
fının elde edilmesindeki mucizeye inandık,
Sonra o fotoğrafa bakarken bulduk kendimi-
zi. Miheng taşımız da bu eksende, evrendeki
birçok molekülden dünyamıza oradan tüm
ürün geliştirme  süreçlerimize yansıdı.

Translucent Laminat ile 
Tasarımda Sınır Yok

İstenilen her türlü tasarım , renk ve desenin basılmasıyla elde
edilen Translucent laminatlar, yüksek dayanıklılık özellikleri-
nin yanında ışık geçirgenliği ve aydınlatma özellikleriyle de ön
plana çıkıyor.

Translucent  laminatlar; tavanlar, tavan kaplamaları,asansör-
ler ,mutfak çekmeceler,, tezgahlar,bar masaları, yemek ma-
saları ve daha birçok alanda dekoratif çözümler sunuyor.

Mikro çizilmelere karşı özel bir katman ile imal edilen Translu-
cent laminat,parmak izini en aza indirgeyen mat yüzeyi ile de
dikkatleri çekiyor.

Yeni Nesil Mutfak Tezgahları

Kreasyonu yakın zamanda tamamlanacak yeni
kompak tezgahlar; renk alternatifleri, dayanım
ve hijyen özellikleriyle fark yaratan çözümler
sunuyor.

En önemli özellikleri ise;

Kolay temizlenebilme,

Yüksek darbe dayanımı,

Tüm mutfak tiplerinde yüksek nem dayanımı.











luslararası Malezya Mobilya
Fuarı (MIFF) Bu yıl gösterdiği
performansı ile son yılların

en önemli büyümesini gerçekleş-
tirdi.   MIFF’ bu yıl sadece çeyrek
asırlık yıldönümünü kutlamakla
kalmayıp aynı zamanda son 25 yıl-
da ilk kez milyar dolarlık satış hac-
mine ulaşmıştır. 

MIFF 2019  organizatörleri,  fuarın
sürdüğü dört gün boyunca 1.01
milyar dolar satış yapıldığını belir-
terek,  geçen yılın en yüksek de-
ğerleri olan 984 milyon dolar 
satış hacmine göre %3’lük artış
göstermiştir.

MIFF fuarı yine bu yıl bütün bu ba-
şarısını Uluslararası Malezya Tica-
ret ve Sergi Merkezi (MITEC) ile
Dünya Putra Ticaret Merkezi  esas
alınarak fuarın 100,000 metreka-
re genişletilmesinin  ardından elde
etmiştir. 

MIFF 2019 bu sene ziyaretçi sayısı-
nı %4 artırarak 20,478 ziyaretçiye
ulaştı. Bunların %39’u ilk kez fuarı

ziyaret edenlerden oluşuyordu.
Ziyaretçi sayısındaki artışın yanı sı-
ra, MIFF 2019 uluslararası alanda
130 ülkeden ve bölgeden 6,112 alı-
cı ile daha çok global alıcı çekmeyi
başardı. Yoğunluk, sayı olarak Ku-
zey Amerika ve Uzak Doğu’ya kı-
yasla artış gösterirken aynı za-
manda Güneydoğu Asya, Güney
Asya, Güneydoğu Asya Adaları,
Avrupa, Afrika ve Güney Ameri-
ka’ya kıyasla stabil kalmıştır. 

Alıcı sayısındaki bu artış sadece
MIFF için değil, ancak yüzlerce fu-
arcının yaptığı yeni deniz aşırı bağ-
lantılar için de bir nimet sayılabilir.
14 ülkeden toplam 600 alıcı – 346
Malezyalı ve 254 yabancı şirketler
olmak üzere— ‘’Tasarım İnsanları

Birleştiriyor’’ teması adı altında
yeni ürünler ve koleksiyonlar 
sergilediler.

İlgi odağında ise resmi olarak ‘’Ma-
lezya’nın Mobilya Kenti’’ adıyla
anılan Muar şehrinin tanıtımı vardı.
Güney üretim merkezleri ile güçlü
bağlantıları olan MIFF, Muar Mo-
bilya Derneği ile 2013 yılında yap-
tığı stratejik ortaklık sayesinde
bağlarını güçlendirdi.

MIFF 2020 İÇİN
TAKVİMİNİZİ İŞARETLEYİN

MIFF’in bir sonraki sayısı 6-9 Mart
2020 tarihlerinde aynı iki yerde
gerçekleştirilecek.
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MIFF, 2019’da rekor bir
büyüme yaşadı

Tema: ‘Daha Cesur & Daha İyi’

MIFF’in geçmiş performansları:

9.630  Malezyalı & yabancı katılımcı,
141 ziyaretçi ülke 

138.300 uluslararası ziyaretçi 

2018’den beri 100 bin metrekare fuar
alanı





DOMOTEX
11 - 14. 01. 2019
Hannover; Almanya

IMM / Möbelmesse 
14 - 20. 01.2019
Köln; Almanya

imm cologne /
LivingKitchen
14 - 20. 01. 2019
Köln - Almanya

Meuble Paris 2019
18 - 22. 01. 2019
Paris; Fransa

Maison & Objet 2019
18 - 22. 01. 2019
Paris; Fransa

WOODEX İRAN 2019
02 - 05. 02. 2019
Tahran; İran

Surface Design Show 
05 - 07. 02. 2019
Londra; Birleşik Krallık

Stockholm Furniture 
05 - 09. 02. 2019
Stockholm; İsveç

Interior Mebel
06 - 09. 02. 2019
Kiev - Ukrayna

Ambiente 2019
08 - 12. 02.2 019
Frankfurt; Almanya

Mexiko-Expo Mueble
Internacional Invierno
13  - 16. 02. 2019
Guadalajara - Meksika

Export Home /
Interdecoraçao
13 - 17. 02. 2019
Porto - Portekiz

Furnex & The Home
21 - 24. 02. 2019
Kahire - Mısır

Asia Pacific Sourcing 
26 - 28. 02. 2019
Köln; Almanya

FIPA 2019 - Otomatik kapı
sistemleri fuarı
27 Şubat 1 Mart  2019
ispanya

Kiev International Furniture
Forum (KIFF) MTKT
27. 02 - 02. 03. 2019 

Kiev - Ukrayna

Domotex USA
28. 02  - 02. 03. 2019
Atlanta - ABD

Furniture and Living
05 - 10. 03. 2019
Nitra - Slovakya

Vifa Expo 2019 Vietnam 
06 - 09. 03. 2019
Ho Chi Minh; Vietnam

Vietnam International
Furniture & Home
Accessories Fair
06 - 09. 03. 2019
Ho Chi Minh; Vietnam

Philippines International
Furniture Show (PIFS)
07 - 09. 03. 2019

Manila - Filipinler

Malaysian International
Furniture Fair (MIFF)
08 - 11. 03. 2019
Kuala Lumpur; Malezya

Comfortex 
09 - 11. 03. 2019
Leipzig; Almanya

Export Furniture Exhibition
(EFE)
09 - 12. 03. 2019
Kuala Lumpur; Malezya

International Furniture Fair
Singapore (IFFS)
09 - 12. 03. 2019

Singapur; Singapur

Endonesia International
Furniture Expo (IFEX)
11 - 14 .03. 2019
Jakarta; Endonezya

Dubai Wood Show
12 - 14. 03. 2019
Dubai; BAE

Meble Polska
12  - 15. 03. 2019
Posen - Polonya

3F Famous Furniture Fair 
16 - 20. 03. 2019
Dongguan Houjie; Çin

IDFF - Int. Dragon Furniture
Fair  
17 - 20. 03. 2019

Foshan-Shunde ; Çin

China International
Furniture Fair ( Home )
18 - 21. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Domotex Asia / Chinafloor
26 - 28. 03. 2019

Şanghay- Çin

China International
Furniture Fair ( Office )
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

China International
Woodworking (Machinery)
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Interzum Guangzhou
28 - 31. 03. 2019

Guangzhou; Çin

Domotex Shanghai 
26 - 28. 03. 2019
Şanghay ; Çin

CIFF - Office Furniture
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Interzum Guangzhou 
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Modef
02 - 07. 04. 2019

İnegöl - Türkiye

High Point Market Spring
06 - 10. 04. 2019

High Point - ABD

I Saloni Milano 
09 - 14. 04. 2019
Milan; İtalya

Salone del Mobile
09 - 14. 04. 2019
Milan; İtalya

Salone Del Complemento
Darredo
09 - 14. 04. 2019
Milan; İtalya

Home Expo India
16 - 18. 04. 2019
Yeni Delhi; Hindistan

Houseware Fair 
20 - 23. 04. 2019
Hong Kong; Çin

Evteks / CNR Expo İstanbul
23 - 27. 04. 2019
İstanbul - Türkiye

Mebel Expo 
24 - 26. 04. 2019
Taşkent _ Özbekistan

Index Mumbai
01 - 04. 05. 2019
Mumbai; Hindistan

Interzum Köln
21 - 24. 05. 2019
Köln; Almanya

Canadian Furniture Show
24 - 26. 05. 2019
Toronto ; QKanada

LignaPLUS
27 - 31. 05. 2019

Hannover; Almanya

Kitchen & Bath China 
27 - 30. 05. 2019
Şanghay; Çin 

Furniture Interior
Woodworking
12 - 15. 06. 2019
Almata; Kazakistan

FITECMA 2019  
02 - 06. 07. 2019
Buenos Aires; Arjantin

Manchester Furniture
Show
14 - 16. 07. 2019
Manchester - Birleşik Krallık

Australian International
Furniture Fair (AIFF)
18 - 21. 07. 2019
Melborn; Avustralya

Tecno Mueble Show / Expo
Mueble International
14 - 17. 08. 2019
Guadalajara - Meksika

Autumn Fair International
01 - 04. 09. 2019
Birmingham - İngiltere

Maison & Objet  
06 - 10. 09. 2019
Paris; Fransa

Ciff Outdoor & Leisure 
08 - 11. 09. 2019
Shanghai; Çin 

China International
Furniture Fair (CIFF) 
08 - 11. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

FMC China 2019 
09 - 12. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

FURNITURE China  
09 - 12. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

Maison Shanghai 
09 - 12. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

Furnica / Drema
10 - 13. 09. 2019

Posen - Polonya

WOODEX CEZAYİR
11 - 14. 09. 2019
Cezayir

BIFE-SIM
11 - 15. 09. 2019
Bükreş - Romanya

DUBAI INDEX 2019  
17 - 19. 09. 2019
Dubai; BAE

The Hotel Show 
17 - 19. 09. 2019
Dubai; BAE

SALON DE L HABITAT  
26 - 29. 09. 2019
Toulouse; Fransa 

Salone del Mobile Milano
Moscow
09 - 12. 10. 2019

Moskova - Rusya

Ambienta Zagreb 
10 - 13. 10. 2019
Zagreb; Hırvatistan

INTERMOB 2019 
12 - 16. 10. 2019
İstanbul; Türkiye

WOODTECH 2019 
12 - 16. 10. 2019
İstanbul; Türkiye

SICAM
15 - 18. 10. 2019
Pordenone; İtalya

VietnamWood 2019  
18 - 21. 10. 2019
Ho Chi Minh City; Vietnam

High Point Market Fal
19 - 23. 10. 2019
High Point; ABD

IDEO BAIN
04 - 08. 11. 2019
Paris; Fransa

Belgrade Furniture Fair
Now
05 - 10. 11. 2019
Belgrad; Sırbistan

Moskova Mebel 2019
18 - 22. 11. 2019
Moskova; Rusya

International Furniture Fair
Tokyo (IFFT)
20 - 22. 11. 2019
Taşkent; Özbekistan

CAIRO WOODSHOW
03 - 06. 12. 2019

Kahire; Mısır

Espritmeuble
07 - 10. 12. 2019
Paris; Fransa

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık
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tarwood Orman Ürünleri Sa-
nayi A.Ş, İnegöl’de bulunan
yeni Yonga Levha hattında ilk

levhasını üretti. Bu hat 1991 yılında
kurulmuş olan DIEFFENBACHER
hattı ile yer değiştirmiştir. Kutla-
ma esnasında, STARWOOD
CEO’su Hüseyin YILDIZ yeni tesis
projesi hakkında konuştu:

“Her ilk levha seremonisi yeni bir
bebeğin ailesi olmuş gibi hissettiri-
yor. Doğum yapan anne endişele-
ri, ağrısı ve bazı zorlujkları ile yüz-
leşir, aynı zamanda babanın kendi
endişeleri merakı vardır. Her çocu-
ğun duğumu ve her hattın “tesli-
mi” bir öncekinden daha güzel ve
daha heyecan vericidir.

İnegöl’deki projemiz ilk günden iti-
baren gerçek bir meydan okumay-
dı. DIEFFENBACHER ekibi ile birlik-
te, teslimat, zamanlama ve diğer
hususlar açısından sınırları zorla-
dık. Beklentilerimin ötesine geçtik.
STARWOOD süreçte çok şey öğ-
rendi ve en yeni ders DIEFFEN-
BACHER ile ekip çalışmasının gücü
oldu.

Çok sağlıklı bir diyalog, iletişim ve
karşılıklı iyi niyet sayesinde birçok
zorluğun üstesinden geldik. Böyle
bir projede, biraz öfke ya da kına-
ma olması kolaydır. Tüm zorlukla-
ra ragmen, sahadaki herkes mutlu
oldu. En önemlisi, kaza olmadı.
Şahsen, bu projede DIEFFENBAC-
HER ile işbirliği yapmak büyük
zevkti.

Son DIEFFENBACHER hattımız
1991 yılında hizmete girmişti. O za-
mandan beri büyük ilerleme kay-
dettik. Diğer iki kontinü yonga lev-
ha hattı eklenmesine rağmen, eski
DIEFFENBACHER hattımız bugüne
kadar çalışmaya devam etti. Onu
sadece yeni bir DIEFFENBACHER
hattı ile emekliye ayırabilirdik. Bu-
nun için bir sözüm var: Bir DIEF-
FENBACHER hattını sadece yeni bir
DIEFFENBACHER hattı ile değişti-
rebilirsiniz. Aksi halde çalışmaya
devam ediyor.

Starwood bir aile şirketi olduğu
için, sahipleri her zaman nitelikli ve
ana işlerine meraklı olan, DIEF-
FENBACHER gibi aile şirketleriyle

çalışmayı her zaman tercih ediyo-
ruz. Müşterilerinin ihtiyaçlarını an-
lamak için dinleyen, çok çalışan ve
benzer değerleri olan şirketler ve
insanlarla işbirliği yapmaktan ke-
yif duyuyoruz. Şirketimiz ve DIEF-
FENBACHER ailesi ile, şirket çalı-
şanları arasında çok fazla uyum
vardı. Bu durum,  projedeki işbirli-
ğini büyük bir zevk haline getirdi. ”

Starwood ve Dieffenbacher, İnegöl’de
yeni Yonga Levha tesisi kurdular
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Yaşama
Farklı Profilden
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Yenilikçi fikirlerle kullanışlı ve 
modüler yapıları ürünlerimize 
uygulayarak yıllara meydan okuyoruz.
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uruluşunun 50. yılında İtal-
ya’da üretime başlayan Kas-
tamonu Entegre, dekoras-

yon alanında yeniliklerin öncüsü
İtalya’nın tasarım DNA’sından ve
tüketici beklentilerinden hareket-
le, bu alandaki ihtiyaca cevap ve-
recek özel bir mekânı hizmete açtı.
Pesaro’da Kastamonu Entegre
Design Center adıyla açılışı ger-
çekleşen mekân, hem çalışanlara
hem de tüketicilere yeni ürün ve
dekorasyon fikirleri için ilham
oluşturmayı amaçlıyor. Pesaro
Belediye Başkanı Matteo Ricci ve
Marche Bölge Başkanı Luca Ceris-
cioli’nin de katıldığı açılışta konu-
şan Kastamonu Entegre CEO’su
Haluk Yıldız, İtalya mobilya sektö-
rüne yönelik ürün ihtiyacına daha
iyi yanıt verebilmek ve ürünlerinin
tasarım yönünü ön plana çıkarmak
amacıyla Pesaro’daki tasarım
merkezini hayata geçirme kararı
aldıklarını vurgulayarak şu açıkla-
malarda bulundu:

“İtalya’da giderek artan bir tüketici
talebiyle karşı karşıyayız. Marka
bilinirliğimizin artması mutluluk

verici bir gelişme. Dünyanın tasa-
rım ve dekorasyon merkezi konu-
mundaki İtalya’da, diğer ülkeler-
den farklı olarak sürekli yeni talep
ve beklentiler pazarı şekillendiri-
yor. Bu doğrultuda, geleceğin ta-
sarımlarını kullanıcılardan gelen
geribildirimler ve öneriler ışığında
birlikte şekillendireceğimiz bir ta-
sarım merkezini hayata geçirme
kararı aldık. İtalya’nın en büyük
Türk yatırımcısı olarak, Pomposa
tesislerimizde İtalyan ağaç bazlı
panel sektörüne önemli katkıda
bulunup, ithal ürünleri ikame eder-
ken, Pesaro’daki yeni tasarım
merkezimizle de bir Türk üretici
olarak bölgenin nabzını tutmaya
ve yeni fikirlerin tohumunu hep
birlikte atmaya devam edeceğiz.”   

Bir tasarım laboratuvarı:
Kastamonu Entegre Design
Center
Toplam 2.000 metrekarelik alana
sahip Kastamonu Entegre Design
Center’ın giriş katında, merkezin
ana bölümü oluşturan laboratu-
var yer alıyor. Pomposa tesisle-

rindeki ürün numunelerinin üretil-
diği laboratuvarda ayrıca, Kasta-
monu İtalya ekibi ve müşteriler-
den gelen talepler doğrultusunda,
özel siparişler de hazırlanıyor. Ge-
niş bir depolama alanının yer aldığı
giriş katında, önümüzdeki dönem
konferanslara ev sahipliği yapma-
sı planlanan bir bölüm ile ek bir
showroom alanı da bulunuyor.  

Merkezin 500 metrekareye yayı-
lan üst katında, İtalya koleksiyo-
nundan ürünlerin yer aldığı show-
room alanı ile pazarlama ve satış
ekibi ofisleri ve toplantı odası yer
alıyor.
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Kastamonu Entegre, İtalya’da
Tasarım Merkezi Açtı!





til sahibi yaşamların kapılarını
ardına kadar açan, geleceğin
ilham veren dekorasyon ön-

cülerinden olmanın yolu sürekli
keşfetmektir. Bu anlayış ile Roma
Kenarbantları, yaşam alanlarına
zevk katacak fikirlerden yola çıka-
rak ve geleceğin sınırsız seçenekle-
rine odaklanarak, müşterilerine
özgün bir stil ile sürekli ileriye doğ-
ru adım atma fırsatı sunuyor.

Roma Kenarbantları, kişiselleştiril-
miş tarzda sunduğu kenarbandı de-
korlarının yanı sıra, endüstriyel
tarzı yakından takip ederek hazırla-

nan koleksiyonunu ve yeni hizmet-
lerini, “Yarının Yenilerini” konsep-
tiyle tanıtmaya hazırlanıyor. 12-16
Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenecek olan İntermob Fua-
rı’nda, yeni yeri olan 14. Salon
1411/A numaralı standında tüketici-
leriyle buluşmayı hedefleyen Ro-

ma; ürünlerini Mükemmel Uyum,
Kontrast, High Gloss ve Matt, Ro-
maDoor ve Dijital Baskı kategorileri
altında beğeniye sunacak.

“Best of the Best” ödüllü
Duo Kenarbantları 

Roma, İnterzum 2019’da ilk kez tü-
keticilerle buluşan yeni ürün gru-
bu “Duo” kenarbantlarını da İnter-
mob 2019 fuarında sergiliyor.
Renk ve dekorların uyumu ile har-
manlanarak tasarlanan bu yeni
ürün serisi ile doğal desenlerin
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Roma Kenarbantları, ürün ve hizmetlerini İntermob 2019’da
yeni yerinde ziyaretçileriyle buluşturmak için hazırlanıyor. 

Roma Kenarbantları,
“Yarının Yenileri” Konseptiyle

İntermob 2019’da Yerini Alıyor
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kontrast kullanımıyla, yaşam alanlarında özgün bir

tarz yaratılması hedefleniyor. Mobilyalarda, üç bo-

yutlu derinlik hissi veren farklı karakteriyle, deko-

rasyona hareketlilik kazandıran Duo Kenarbantları,

bu özgün karakteriyle Interzum 2019’da “Best of

the Best” (En iyinin iyisi) ödülünün sahibi oldu.

Roma ayrıcalıklarıyla tanışın, kazanın

Geliştirilmiş koleksiyonunun yanı sıra, hizmetleriy-

le de sürekli adından söz ettiren Roma Kenarbant-

ları, bu yıl geliştirdiği 3 yeni hizmetiyle müşterileri-

ne fayda sağlamaya devam ediyor. 

“Metre bazında” kenarbandı siparişi verme kolaylığı

sayesinde Roma, Bant Servis hizmetiyle müşterile-

rine fire vermeden yüksek kazanç imkanı sağlıyor.

Bu yeni hizmet, Türkiye genelinde seçili Roma bayi-

lerinde, geniş Roma Kenarbandı koleksiyonunun

stok renk seçeneklerinden anında teslimat ile ihtiyaç

kadar kenarbandına hızlıca ulaşma avantajı veriyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şeklide

karşılamak üzere geliştirdiği yeni dijital hizmetleri

Kenarbandı Sihirbazı Mobil Uygulaması ve Bayi Por-

talı ile ise Roma, içinde bulunduğumuz dijital dönü-

şüm çağının trendlerini yakalayarak müşterilerinin

günlük işlerine hız kazandırıyor.

Kenarbandı Sihirbazı mobil uygulaması, sektörün en

trend yonga levha dekorlarıyla mükemmel uyum

sağlayan kenarbandı çözümlerini saniyeler içinde ek-

rana getirerek,  sadece 3 adımla aranan dekorun

renk, yüzey ve parlaklık derecesi ile tam uyumlu ke-

narbandını görüntüleme ve sorgulama olanağı sunu-

yor. Uygulamanın stok takip servisi, stoğu tükenmiş

ürünler yeniden üretildiğinde anlık bildirimler ve e-

posta aracılığıyla bilgilendirme yapıyor. 

Bir diğer dijital yenilik olan Bayi Portalı ise, bayileri-

ne, kendi kişiselleştirilmiş sayfalarında tüm sipariş-

lerini takip edebilecekleri, sevkiyat tarihlerini öğre-

nebilecekleri ve sevkiyat önceliklerini belirleyebile-

cekleri bir platform sunuyor. Yeni dijital çözümle-

riyle Roma, müşterilerinin gündelik iş hayatlarında

en sık ihtiyaç duydukları özelliklere sadece birkaç

tık ile ulaşabilmelerini amaçlıyor. 
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enilikçi hizmetleriyle, sektör-

deki rekabet ortamında avan-

tajlı olma fırsatı sağlayan Roma Ke-

narbantları,   mobilya sektöründe

yeni bir dönem başlatarak, “Bant

Servis” hizmetini tüketicileri ile bu-

luşturuyor. “Bant Servis” maran-

goz grubu müşterilerine diledikleri

metrajda kenarbandı satın alabile-

cekleri yeni bir iş modeli sunuyor. 

Daha az fire, daha çok
kazanç

Roma markasının tescilli hizmeti
“Bant Servis”, tüketici ihtiyaçlarını ve
isteklerini “hızlı” ve “pratik” olarak
karşılıyor. Seçili satış noktalarında
hizmete başlayan “Bant Servis”, mi-
nimum sipariş miktarı olmaksızın,
tüketicilere ihtiyaçları kadar kenar-
bandını diledikleri renk ve metrajda
satın alabilme avantajı sunuyor.

Minimum seviyede stok tutma, ihti-
yaç kadar metrajda kenarbandı si-
parişi verme ve fire vermeden,
yüksek kazanç sağlama imkanları
“Bant Servis”i öne çıkaran özellik-
lerden sadece bir kaçı.  Ayrıca geniş
Roma Kenarbandı koleksiyonundan
stok renklerini denemek, yepyeni
tasarımlar yaratmak ve, satışları
artırmak için mükemmel çözüm.

Roma ayrıcalıklarıyla
tanışın, kazanın

Roma markası bu yeni hizmetiyle,
bayileri için karlı bir iş kolu ve yeni
müşteri portföyü kazanmak için im-
kan yaratırken, alışılagelmiş stan-
dartların dışına çıkarak tüm müşteri-
lerine yüksek kazanç fırsatı sağlıyor. 
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Metre bazında "Bant Servis" Hizmeti
Şimdi Seçili Satış Noktalarında! 

Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu'nun lider, dünyanın en büyük
3. kenarbandı üreticisi Roma Kenarbantları, yeni ve tescilli
hizmeti “Bant Servis” ile özel fırsatlar sunuyor. 
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004 yılında doğal ahşap kap-
lamalı kapı yüzeyleri ve telalı
ahşap kaplama ithalatı ile

başladığı ticari hayatına 2008 yılın-
dan itibaren kasa ve pervaz sistem-
leri, süpürgelikler ve cam çıtaları gi-
bi tamamlayıcı ürünlerin üretimi ve
Türkiye genelinde kapı üreticilerine
satışı ve pazarlaması ile devam
eden ve hali hazırda kendi Pazar
segmentinde ve ürün grubunda
Türkiye’de ürün çeşitliliği, kalite üs-
tünlükleri, yüksek stok kabiliyeti ve
marka bilinirliği ve güvenilirliği ile li-
der pozisyonda olan ARTPAN, 12-16
Ekim 2019 tarihleri arasında 22.de-
fa düzenlenecek olan Tüyap Inter-
mob fuarında aynı yerinde 12.defa
yer almaya hazırlanıyor  ve yıllardır
sektöründe ve ürün grubunda yeni-
liklerin adresi olma vizyonuyla de-
vam ettirdiği Ar-Ge çalışmaları ile
üretici bayilerine servis vermeye
devam ediyor.

Doğal ahşap kaplamalı ürünler ile
çıktığı bu yolculukta pazarlama ve
reklam faaliyetlerine aralıksız de-
vam eden ARTPAN,  pazar dinamik-
lerini ve müşteri gereksinimlerini
dikkate alarak  lakelik kapı yüzeyle-
rini ve sonrasında da PVC, melamin
ve finish folyo ürünlerin son yıllar-
da piyasada fazlaca yer alması ile

birlikte gelen müşteri talepleri doğ-
rultusunda darbeye ve çizilmeye
karşı mukavemeti çok daha yüksek,
ısıya, sıcaklığa ,rutubete/neme ve
suya karşı dayanımı daha yüksek ,
petrol türevi olmadığından ve plas-
tik  içermediğinden ötürü rutubetle
ve sıcaklıkla koku yapmayan ,ka-
barmayan ve açma yapmayan CPL
Laminat ürünleri geliştirmiş ve 3 yıl
öncesinde ARTLAM markası ile pa-
zara sunmuş olup yatay ve dikey
olarak ahşap  kaplama mantığında
özel bir teknoloji ile yüksek stan-
dartlarda üretimi yapılan ARTLAM
göbekli laminat kapı yüzeyleri 14
mm göbek derinliği ve  kabartma çı-
talı 16 mm göbek derinliği ile  çok
özel görsel zenginliğinin yanı sıra
kalite detaylarındaki farklılıkları ile
ahşap kaplamalı ürünlere göre fiyat
ve maliyet avantajı sunması netice-
sinde kaliteye, farklılığa ve servis
kalitesine önem veren seçkin üreti-
cilerin tercihi olmuş ve önemli elit
projelerde yer almaya başlamıştır.

Aynı zamanda son dönemlerde ge-
liştirmiş olduğumuz Ottoman Serisi
Kapı yüzeylerimiz,  Klasik tarzda
üretilen Country ve Avantgarde ev
mobilyaları, mutfak ve banyo mo-
bilyaları ile konsept bütünlüğü oluş-
turmakta olup 6 mm yüzey kalınlığı

ve 22 mm göbek derinliği ile piyasa-
da yüksek CNC ve işçilik maliyetleri
ile üretilmekte olan bu tarzdaki ka-
pıların üretiminde ciddi maliyet ve
işçilik avantajı sağlamış olup  üst sı-
nıf lake, eskitme, altın veya gümüş
varaklı uygulamaları ile yüksek fi-
yatlı kaliteli işler yapan elit ve seç-
kin üretici müşterilerimizin tercihi
olmuş ve prestijli villa ve konut pro-
jelerinde kullanılmaya başlanmıştır.

ARTPAN ürün ve hizmet kalitesine
alışmış olan Türkiye genelinde
2000’ nin üzerinde ve son yıllarda
yoğunlaşan ihracat pazarlama faa-
liyetleri ile her geçen gün artan ih-
racatımız ile  dünya genelinde yak-
laşık 20 ülkede 100’ e yakın üretici
müşterimiz, ürünlerimizin detayla-
rındaki kalite farklılıkları yanı sıra
pazardaki 15 yılı aşkın tecrübesi,
yüksek stok gücü ,güvenilir  firma
ve marka  kavramlarını çok iyi algı-
lamakta ve  projelerinde problem
yaşamayacakları doğru üretici, te-
darikçi ve ürünler ile yer almaya
özen göstermektedirler.

Bu bağlamda, ARTPAN kalitesini
tercih eden binlerce seçkin üretici-
mize teşekkür ediyor,   Intermob
fuarında standımıza davet ediyoruz.

ARTPAN yenilikleri devam edecek..

ARTPAN, yeniliklerin
adresi olma vizyonuyla 
Tüyap İntermob 2019
Fuarı’na hazırlanıyor
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lusal ve uluslararası pazar-
larda mobilya, dekorasyon
ve  inşaat sektörlerine; MDF,

MDF-LAM, panel, profil ve parke
üretimiyle 5 kıtada 70’ten fazla ül-
keye ihracat yapan AGT'de önemli
bir atama gerçekleşti. Yatırımları-
na paralel olarak gelişen organi-
zasyonel yapılanması kapsamında
Genel Müdürlük görevine Didar
Sevdil Yıldırım getirildi. Sevdil Yıl-
dırım 2014-2017 yılları arasında
aktif olarak AGT’de Bağımsız Yö-
netim Kurulu Üyeliği Danışmanlığı
görevinde bulunmuştu.

Didar Sevdil Yıldırım, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşlet-
me Bölümü’nden mezun olduktan
sonra kariyerine 1988 yılında Ser-
maye Piyasası Kurulu’nda  (SPK)

uzman olarak başladı. 1999 yılına
kadar SPK’da Piyasa Düzenleme
ve Gözetim Dairesi, Denetim Dai-
resi, Araştırma ve Geliştirme Dai-
resi ile Uluslararası Menkul Kıy-
met ve Borsalar Komisyonları Bir-
liği IOSCO kurul/komisyonlarında
ve OECD çalışmalarında görev ya-
pan Yıldırım, 1999-2009 yılları
arasında Yapı Kredi Yatırım, Tur-
kish Yatırım ve BGC Partners'da
Genel Müdür yardımcılığı görevle-
rinde bulundu. Yıldırım, sonrasın-
da Yıldız Holding Kurumsal Finans-
man ve Sermaye Piyasaları Finans
Koordinatörlüğü’nü üstlendi, Tür-
kiye’de borsada işlem gören en
büyük girişim sermayesi yatırım
ortaklığını (Gözde Girişim Serma-
yesi Yatırım Ortaklığı) kurdu.

2012-2018 döneminde halka açık
ve halka kapalı şirketlerde (TAV
Havalimanları Holding A.Ş., İş Gay-
rimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,
Denizli Cam A.Ş. ve AGT A.Ş.) ba-
ğımsız yönetim kurulu üyesi ola-
rak görev yapan Yıldırım; bu şir-
ketlerde Denetim, Kurumsal Yö-
netişim, Riskin Erken Teşhisi ve
Yönetimi, Aday Gösterme komite-
lerinde komite üyelikleri ve baş-
kanlıkları üstlendi. “Establishment
and Design of a Financial Futures-
Options Market in Turkey 1997” ve
“Risk Management Through Futu-
res Markets in Agricultural Sector
and Evaluations for Turkey 1997”
adlı iki kitabı da bulunan Yıldırım,
evli ve iki çocuk annesidir.

AGT Genel
Müdürlüğüne

Didar Sevdil
Yıldırım

Atandı
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entler her zaman trendlerin,
inovasyonun, dijitalleşmenin
ve iletişimin lokomotifi oldu-
lar ve öyle olmaya da devam

edecekler. Bu gelişme oturma, ça-
lışma ve yaşam alanlarında mo-
dern yüzeyleri ve dolayısıyla yü-
zey uzmanı ve dekor geliştiricisi
olarak bizlere karşı yeni beklenti-
leri ortaya çıkarıyor; First, Second
ve Third Places. 

FIRST PLACE 

“First Place” kendi yuvamızı ifade
ediyor. Konut kıtlığı ve artan gayri-
menkul fiyatları “Skinny Houses”
gibi yeni ve yaratıcı çözümler ge-
rektiriyor. Bunun sloganı ise, daha

az eşya, daha fazla zaman! Sıcak
ve aydınlık yüzeyler doğal malze-
me renklerine olan talebi karşılı-
yor. ister mobilya dekoru olsun,
ister parke, bu dekor  modern, çok
yönlü bir dekordur, hoş vurgular
ortaya çıkarır! 

SECOND PLACE

“Second Place” ise işyerini, okulu
veya mesleki eğitim işletmesini
ifade ediyor. Ticari amaçla kullanı-
lan kentsel mekanlar az sayıda ve
oldukça pahalı. Buna karşı etkili bir
alternatif olarak: Coworking Spa-
ces “Ortak Çalışma Alanları” orta-
ya çıkıyor ve buda etkinlikler için
kreatif ve kompleks çalışma alan-
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KENTSEL TARZLAR: 
Yarının mekanları

Büyük şehirde oturmak, çalışmak ve yaşamak

K

Canyon Blizzard Oak :  Bu meşe
dekoru rustik elemanların kombine
edilmesiyle ve ince gri çizgilerle
hayat bulmuştur.   Vintege efektini
kireçle boyanmış alanlardan alır ve
çarpıcı gözenekleri ve ince çatlakları
rustik görünümünü güçlendirir. 



ları sunuyor. Coworking Spaces
bütünüyle son derece yaşanılası
ve kreatif donatılmış oldukların-
dan aksesuarlardan ve tekli mobil-
yalardan tasarruf edilmiyor. Açık
tonlu, İskandinav çağrışımlı ahşap
tarzı işlevsellik ve tasarım beklen-
tilerini karşılarlar. 

THIRD PLACE

“Third Place” olarak kentte bulu-
nan kamusal alanları, havaliman-
ları, tren garları, mağazalar ve
restoranları tarif ediyor. Göze hi-
tap eden bir görünüm için iyi ta-
nımlanmış kombinasyon olanakla-
rının da sunulması gerekir. İnce,
modern bir görünümlü, şık, rustik
öğeler içeren dekorlar, ahşap,
opak veya diğer malzemelerle çok
iyi kombine edilebilirler.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:154 Eylül - Ekim 201963

FİRMALARDAN HABERLER

Canyon River Oak : Su damlaları ve göze çarpan
planya darbeleri sıra dışı olan bu parke

dekorunun belirgin özelliklerinden yanlızca
bazılarıdır. Bu tarz mobilyalar günümüzde masif

ahşap segmentinde de büyük ilgi görmektedir.
Bu dekor fikrinin temelini zımparalanmış bir

yüzey ve küçük harelere sahip nispeten narin
yapılı bir meşe oluşturur.  

Waterford Oak : 
Bu parke dekoru
belirgin ve rustik

olarak tanımlanabilir.
Büyük hareli kısımlar,

renk değişimleri ve
çatlaklarla

vurgulanmaktadır.
Farklı zemin çeşitlerine

uygun olarak
işlenebilir.  

Waterford Oak : 
Bu parke dekoru
belirgin ve rustik

olarak tanımlanabilir.
Büyük hareli kısımlar,

renk değişimleri ve
çatlaklarla

vurgulanmaktadır.
Farklı zemin çeşitlerine

uygun olarak
işlenebilir.  
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aşadığımız süreçte üretici bir
firma olarak ülkemiz ekse-
ninde ekonomik gel-gitleri

sürekli hesaplamak ve  pazar al-
ternatiflerimizi yaratmak zorun-
dayız. Bu yüzyılda global pazarın
hareketli bir aktörü olmadan var-
lık sürdürmek çok zor. Dünya fir-
maları bırakın sadece iç pazar di-
namiğini, uluslararası iş ortaklıkla-
rı kazan - kazan ilişkileri içinde pek
çok marketing argümanlarını da
harekete geçirerek büyüme stra-
tejilerini geliştiriyorlar. Bu anlayış-
la ülkemizin ve bölgenin en büyük
fuarı olan İntermob’a  hazırlanmak
için kolları sıvadık. Portakal Kenar
Bantları olarak bu yılda 8. Holdeki

yerimizde ziyaretçilerimizi ağırla-
yacağız. Son 1 yıl içinde iç pazarda-
ki durağanlık, yönümüzü daha çok
yurtdışına çevirmemize sebep ol-
du. Bu yıl da İntermob da ihracata
dönük çalışmalarımız ağırlıklı 
olacaktır. 

Portakal Plastik olarak 2019 da ih-
racat hacmimizi geçen yıla göre
yüzde 90 arttırarak, toplamda
yüzde 40 seviyesinin üzerine çık-
tık. 2020 yılı başında devreye gire-
cek olan yeni yatırımlarımızla bu
oranı çok daha yukarılara çekece-
ğiz. Var olan pazarlarımızdaki pa-
yımızı korurken, Avrupa pazarında
etkimizi arttıracağız, ABD pazarına

giriş yapacağız. 

İç pazardaki durgunluğun 2020’de
harekete geçeceğini ve mobilya
sanayinin kendi ihracat pazarların-
daki etkilerini daha da arttıracağı
düşünüyoruz . Bu yüzden sunta-
lam ve mdflam üreticilerinin yeni
renklerinin tamamını İntermob’da
Portakal Plastik standında görebi-
leceksiniz. 

Bu İntermob da yenilenen internet
sitemizin tanıtımını ziyaretçilerimize
yapıp bizi dünyanın her yerinden on-
line takip etmelerini sağlayacağız. 

İntermob katılımcılarının iyi bir fu-
ar geçirmeleri dileği ile herkese
kolaylıklar diliyorum.

İntermob Fuarı, PORTAKAL PLASTİK 
için ticari buluşma noktasıdır
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www.artpan.com.tr     info@artpan.com.tr

 www.artpan.com.tr/mimarlara-ozel

linkinden ulașabilirsiniz. 

Prestijli konut, otel, taahhüt gibi tüm 

projeleriniz için

MOBİLYA, LAKE VE LAMİNAT KAPI 

ÜRETİMİNDE ESTETİK PRATİK VE 

EKONOMİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...!

Detaylı teknik bilgi, doküman ve ürünlerin 

TEKNİK ÇİZİMLERİ & 3D MODELLERİ İÇİN

Renk Seçenekleri Color Options

CPL Teak
CPL Teak

CPL A. Ceviz
CPL A.Walnut

CPL Alaska Beyaz
CPL Alaska White
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5 Temmuz 2019’da St. Jo-
hann, Tirol'deki EGGER genel
merkezinde gerçekleştirilen

yıllık basın toplantısında, zorlu  fakat
bir o kadar da başarılı geçen 2018-
2019 mali yılına (30 Nisan 2019) iliş-
kin açıklamalar yapıldı. Önemli per-
formans göstergelerinde istikrarlı
bir gelişim gözlenirken, Grubun ciro-
su +%5,6 artış gösterirken düzeltil-
miş FAVÖK miktarı küçük bir gerile-
me göstererek -%4,7 oranında azal-
dı. 489,1 milyon euro tutarındaki re-
kor yatırım, bu tablonun ortaya çık-
masında önemli bir rol oynadı. Ek
olarak, en önemli projelerden biri
olan EGGER’in Biskupiec fabrikası ya-
kın zamanda tamamlanırken, böyle-
likle Grubun Polonya’da yer alan 19.
fabrikası, haziran ayının sonunda
faaliyete geçmiş oldu.

EGGER Grup Yönetimi, 2018-2019

mali yılında gerçekleştirilen 2.841,5
milyon euro değerindeki satış hac-
minden (bir önceki yıla göre +%5,6)
ve 425 milyon euro tutarındaki dü-
zeltilmiş faaliyet sonucundan (bir
önceki yıla göre -%4,7) son derece
memnun olduğunu belirtti. Düzeltil-
miş FAVÖK marjı olan %15 uzun va-
deli ortalamaya uyuyor. Öz kaynak
oranı ise %36,8 seviyesiyle yine
yüksek bir noktada (önceki yıl:
%40,8). Kereste dahil olmak üzere,
üretilen ham yonga levhaların mik-
tarı 8,8 milyon m3’e (+%3,5) ulaştı.
Bu miktar, ana üretim kapasitelerinin
tamamının kullanıldığı anlamına geli-
yor. Bunların yanı sıra EGGER, geçti-
ğimiz yıl grup genelinde ortalama
9481 çalışana da istihdam sağladı. 

2018 yılının ikinci yarısında küresel
ekonomik büyüme, başta euro böl-
gesinde olmak üzere gerileme gös-

terdi. İnşaat sektörünün tahmin edi-
lenden daha yavaş büyürken, geçti-
ğimiz mali yılda, Avrupa ve Rusya'nın
önemli pazarlarındaki koşullar EG-
GER için yeterli ve istikrarlı bir gelişi-
mi mümkün kılacak nitelikteydi. Şir-
ketin en önemli coğrafi pazarı olan
Batı Avrupa, 1.672 milyon euro
(+%4,7) değerindeki cirosuyla 2018-
2019 mali yılında da büyümeye de-
vam etti ve böylelikle toplam satış
gelirlerinin %58,9’unu oluşturdu.
Türkiye’de parke ürünleri satışında
yaşanan düşüşe ve OSB levhalara
olan talebin azalmasına rağmen,
tüm satışların %29,5'i Orta ve Doğu
Avrupa ile Rusya pazarlarında ger-
çekleştirildi. Rusya'da parke ve iç ta-
sarım ürünleri satışlarının artması
ve bölgedeki diğer satış noktalarında
ortaya çıkan büyüme sayesinde Tür-
kiye'deki gerileme durumu denge-
lenmiş oldu. 

2018-2019, EGGER için istikrarlı
sonuçların alındığı ve oldukça büyük
yatırımların yapıldığı bir mali yıl oldu

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2,84 milyon euro tutarında satış hacmine ve 425 milyon euro
tutarında düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) miktarına ulaştı.
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Avrupa dışındaki ülkeler de EGGER
için çok büyük önem taşıyor. 2018-
2019’da bu ülkeler, 330 milyon euro
ile toplam satışların %11,6’sını (bir
önceki yıla göre +%10) oluşturdu.
Arjantin’deki yeni fabrikanın satışla-
rıysa beklentilerin altında kaldı. EG-
GER Grup Yönetimi Satış ve Pazarla-
ma Üst Yönetimi’nden Ulrich Bühler,
"Yüksek enflasyon oranı, Arjantin
pezosunda yaşanan kur düşüşü ve
beraberinde gelen ekonomik gerile-
me nedeniyle, henüz açıldığımız Ar-
jantin pazarı bizim için oldukça zorla-
yıcı oldu," açıklamasında bulundu.

Rekor düzeyde yatırım

EGGER, 2018-2019 mali yılında gay-
rimenkul, fabrika ekipmanları ve
maddi olmayan sabit varlıklara
489,1 milyon euro değerinde yatırım
yaptı (önceki yıl: 483,8 milyon eu-
ro). Bu miktarın 78,1 milyon euro'su
bakım yatırımlarına, 411 milyon eu-
ro’su ise büyüme yatırımlarına yö-
nelik gerçekleşti.  Biskupiec (PL) ve
Lexington NC (USA)’deki sıfırdan ya-
tırım projeleri, grubun en büyük yatı-
rımları oldu. 

Odak noktası daima
sürdürülebilirlik

EGGER, yıllık sürdürülebilirlik raporu-
nu (mali olmayan tablo) yıllık mali ra-
poruyla birlikte bir kez daha yayınlı-
yor. Raporlar; ekonomik, ekolojik ve
sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin tüm
yaklaşımları, hedefleri ve eylemleri
içeriyor. 2018-2019 EGGER Sürdürü-
lebilirlik Raporu'nda, şirketin sürdü-
rülebilirlik faaliyetlerine ilişkin en ba-
şarılı uygulama örneklerine de yer
veriliyor.

2019-2020 için pozitif bir
perspektif

İçinde bulunduğumuz mali yılda EG-
GER, yapılan yatırımların kâr potan-
siyelinden yararlanmayı amaçlıyor.
EGGER Grup Yönetimi’nden Thomas
Leissing, bu konuda duyulan güveni;
"Geçtiğimiz aylarda, ekonomik geliş-
menin bazı pazarlarımızda gözle gö-
rülür düzeyde zayıfladığına tanık ol-
sak da 2019-2020 mali yılına bakışı-
mız olumlu. Rekabetçi endüstriyel
temelimiz sayesinde, elde ettiğimiz
sonuçları geliştirmeye devam ede-
ceğiz. Ayrıca, yeni 2020-22 EGGER
Dekoratif Koleksiyonu'nu yıl başında
piyasaya sürerek ilk serinin elde etti-

ği büyük başarıyı sürdüreceğiz." söz-
leriyle ifade etti.  EGGER, gelecek sü-
rece yönelik olarak da,  OSB ve ke-
restenin ağırlıkla satıldığı bölgeler-
deki taleplere dair pozitif bir gelişim
öngörüyor. Laminat parkelerin, Batı
Avrupa’da pazar baskısı altında kal-
maya devam etmesi beklenirken,
mobilya ve iç tasarım ürünlerinde
görülen istikrarlı gelişim, Rusya'daki
büyüme ve satışların zayıf bölgeler-
den alternatif pazarlara doğru kay-
ması gibi durumlar neticesinde EG-
GER, 2019-2020 mali yılında grup
genelinde satış hacminde sürdürüle-
bilir bir büyüme ve istikrarlı bir gelir
elde etmeyi bekliyor. 
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EGGER Grup Yönetimi’nden Walter Schiegl, Thomas Leissing ve Ulrich Bühler
(soldan sağa) pozitif bir iş yılının kendilerini beklediğini ve büyük planların hayata
geçirileceğini duyurdu.

28 Haziran 2019 tarihinde beklenen
an geldi: EGGER’in Biskupiec,
Polonya’daki yeni fabrikasında

üretime başlandı. 650.000 m3 ham
yonga kapasitesine sahip fabrika, son

teknoloji ürünü ekipmanlar ve
kaplama tesisleriyle donatıldı. 







u yıl dördüncüsü düzenlenen
Schattdecor Plaj Voleybolu
Etkinliği geçtiğimiz yıllarda da

olduğu gibi oldukça çekişmeli ve
heyecanlı mücadelelere sahne ol-
du. Bir şölen havasında geçen kar-
şılaşmaları Türkiye Voleybol Fe-
derasyonu’ndan gelen hakemler
yönetti. Maçları 400’ün üzerinde
seyirci izledi. 

Katılımcı firmaların turnuvaya kat-
tıkları heyecan görülmeye değer-
di. Sektörün önde gelen takımları,
Kalamış Marina da birincilik için 
yarıştılar. 

Turnuvaya katılan firmalar 
sırasıyla:  ASD, AGT, ÇAMSAN 
ENTEGRE, GENTAŞ, STARWOOD,
SCHATTDECOR, TEVERPAN ve 
VEZİRKÖPRÜ

8 takım İki ayrı sahada ve aynı an-
da başlayan karşılaşmalarda,
gruplarında ilk iki sırayı alan takım-
lar yarı final mücadelelerinde kar-
şı karşıya geldi. 

Dostluğun, fair play ruhunun hiç
eksik olmadığı turnuvada izleyen-
ler özellikle yarı final ve final mü-
sabakalarında inanılmaz bir heye-
cana tanıklık etti.  

Yarı final sonrası finale çıkan iki ta-
kım Vezirköprü ve Starwood oldu. 

Çekişmeli mücadele sonucunda
şampiyonluğu Vezirköprü’nün gö-
ğüslediği turnuvada ilk üç sırala-
ması şu şekilde oldu:

1. Peli Parke & Vezirköprü Orman
Ürünleri

2. Starwood Orman Ürünleri 

3. ASD Laminat 

Fair Play ödülüne ASD Laminat ta-
kımı layık görülürken,

En iyi oyuncu ödülünü Vezirköprü
firmasından Abdullah Yahşi aldı. 

En iyi taraftar ödülünün sahibi ise
Çamsan Entegre oldu. 

Ödül töreninin ardından tüm ko-
nuklar günün yorgunluğunu bera-
berce yenen keyifli bir akşam ye-
meğinde çıkarttılar. Katılan tüm
takımlara teşekkür ederiz. 
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4. SCHATTDECOR PLAJ VOLEYBOLU
Kalamış Spor Tesisi’nde gerçekleşti 
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irma yetkililerinden Satış ve
Pazarlama Müdürü Sayın
Koray Akkaya ‘’ Firmamız
hizmet odaklı bir firmadır,

50 den fazla ülkeye ihracatımızla
hem ürün, hem de hizmet kalite-
mizi ispat etmiş durumdayız. Fa-
kat çok yakınımızda bulunan Türki-
ye’nin en önemli mobilya üretim
noktalarından Ankara’da maale-
sef bu güne kadar yeterince aktif
biçimde yer alamadık. Hem bunu
telafi etmek, hem de artan ürün
gamımızı daha iyi tanıtmak ama-
cıyla Siteler ’de Karpuzlu 2 sokak-
ta esnafımıza hizmet etmeye baş-
ladık. Böylece Ankaralı dostları-
mız hem ürün çeşitlerimizi depo-

muzda bularak stok maliyeti yaşa-
madan tedarik edecek, hem de pa-
zarlama ekibimizdeki arkadaşları-
mıza daha kolay ulaşma rahatlığını
yaşayacaklar. 

Biliyoruz ki Ankara mobilya üreti-
minde öncü olmuş, yenilikleri çok
daha kolay kabul eden ve uygula-
yan bir pazardır. Bu nedenle yılso-
nuna doğru üretimine başlayaca-
ğımız özel nitelikli melamin ürün-
lerin de bu pazarda da kabul göre-
ceğine inancım tamdır. Bu ürün sa-
yesinde melamin kaplı sunta veya
MDF nin albenisini arttırarak yeni
bir boyuta taşımayı hedefliyoruz.
Bu tür ürünler şu anda Türkiye’de
üretilmese de mobilya tasarımının

kalbinin attığı İtalya’da birkaç üre-
tici tarafından üretilerek pazara
sunulmaktadır. Bizlerde Endüstri-
yel mobilya piyasasının merkezle-
rinden biri olan Kayseri bulunma-
mızdan ötürü, sektörün ihtiyaçla-
rını hızlı tespit edip, bu ihtiyaçların
çözümüne yönelik yatırımlar yapı-
yoruz. Yeni yatırımımızla beraber
Türkiye ve Avrupa Mobilya sektö-
rüne hizmet etmek için var gücü-
müzle çalışacağız.

Bunun yanı sıra üretiminde bulun-
duğumuz; profil, çekmece profili,
High Gloss Panel, standart ve çizil-
mez akrilik panel, kapı kasa ve per-
vazı da Ankaralı tüccar ve üretici-
lerin hizmetinde olacaktır.

ARKOPA, 
Krize Rağmen
Yatırımlarına

Devam Ediyor
ARKOPA, sektörümüzde yaşanılan krize
rağmen, müşterilerine daha iyi hizmet

verebilmek ve her geçen gün arttırdığı ürün
gamıyla renk ve desenlerini daha ulaşabilir

kılmak maksadıyla, Ankara Siteler’deki 
yeni deposunu hizmete açtı.
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astamonu Entegre, aylık
ekonomi dergisi Capital ta-
rafından her yıl hazırlanan

Türkiye’nin en yüksek ciroya sahip
500 şirketinin belirlendiği “Capital
500” sıralamasında, ciro ve ihra-
cat rakamları ile adından söz ettir-
di. Şirket, 2017 yılına göre cirosu-
nu yüzde 26 oranında arttırarak 3
milyar 619 milyon TL’ye çıkarttı.
Bu rakamlarla 100. sıraya yerle-
şen şirket, sektörlere göre “Daimi
Liderler” sıralamasında ise geçti-
ğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hem
cirosu hem de Türkiye’den ger-
çekleştirdiği 159 milyon 287 bin
dolarlık ihracat rakamı ile rakiple-
rini geride bırakarak zirvedeki yeri-
ni korudu. 

Uluslararası alandaki aktif konum-
larıyla ciro ve ihracat faaliyetle-
rinde yıllardır liderliğini korudukla-
rını vurgulayan Kastamonu Enteg-
re CEO’su Haluk Yıldız, kuruluşları-
nın 50. yılını kutladıkları 2019 yılın-
da, ihracat hedeflerini daha da ge-
liştirmeye odaklandıklarını belirtti.
Yıldız, yıl sonu hedeflerine yönelik

şu açıklamalarda bulundu: “İhra-
cat hedefimizi 220 milyon USD
olarak belirledik. Önümüzdeki yıl
da bu rakamlarla Türkiye’nin en
önemli araştırma raporlarında yi-
ne lider olarak konumlanacağımız-
dan şüphemiz yok. Global bir Türk
markası olarak ülkemiz için üret-
meye, ihracat başarılarımızla ül-
kemize değere katmaya devam
edeceğiz.” dedi.

Zirvenin değişmeyen
markası 

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sanayi
Odası’nın (İSO) açıkladığı Türki-

ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırma Raporu’nda, iç pazarda
ve ihracat faaliyetlerinde yıllardır
liderliğini koruyan Kastamonu En-
tegre, 3 milyar 619 milyon TL ciro
ile 46. sırada yer aldı. Şirket, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
açıkladığı  "Türkiye'nin İlk 1.000 İh-
racatçısı" araştırma sonuçlarında,
en fazla ihracat yapan 1.000 şirket
listesinde 20 basamak birden yük-
selerek, 111. sırada yer aldı. Şirket
bu rakamlarla, ağaç bazlı panel
sektöründe rakiplerini bir kez daha
geçmeyi başardı. 

Dünya laminat parke üretiminde
%6 pazar payına sahip bir Türk şir-
keti olarak, Amerika’dan Çin’e 100
ülkeye ihracat yaptıklarını hatırla-
tan Yıldız, “MDF, yonga levha, la-
minat parke, kapı paneli olmak
üzere ürün bazlı baktığımızda dün-
yanın ilk 4 üretici içerisinde yer alı-
yoruz. Başarımızın temel kaynağı-
nı, pazarı geliştirmeye yönelik
stratejik faaliyetler, ürün kalitesini
arttırmaya yönelik çalışmalara
odaklı başarılı Ar-Ge çalışmaları
ve elbette katma değerli ürün satı-
şındaki artış oluşturuyor.” dedi. 

Yıldız, yeni tesislerin üretime baş-
laması ile birlikte, 2019 yılında
toplam satış gelirinin %60’ını yurt
dışı operasyonlardan ve Türki-
ye’den yapılan ihracattan gelmesi-
ni hedeflediklerini sözlerine ekledi.  

Kastamonu Entegre, Sektör
Liderliğini Elden Bırakmıyor 

Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasında 

Ağaç bazlı panel sektöründe yarım asırlık başarı öyküsüyle öne
çıkan Kastamonu Entegre, sektördeki liderliğini koruyor. “Capital
500” sıralamasında 2018 yılı sonuçlarına göre cirosunu 3 milyar
619 milyon TL’ye çıkararak ilk 100 arasına giren şirket, bu başarısı
ile “Daimi Liderler” sıralamasında “Ağaç ve Orman Ürünleri”
sektöründe her yıl olduğu gibi bu yıl da liderliğini sürdürdü. 
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984 yılında gelişen teknolojiy-
le ahşabın kişiye ve kurumlara
özel işlenip geliştirilebileceği

hayaliyle kurulan AGT (Ahşabı Ge-
liştiren Teknoloji), bugün ahşap
bazlı panel sektöründe sadece
Türkiye’nin değil dünyanın önde
gelen şirketlerinden biri olarak
faaliyet gösteriyor. “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” liste-
sinde 182. sırada yer alan AGT,
ürettiği ürünlerin yaklaşık yüzde
50’sini katma değerli olarak başta
Kanada, Doğu Avrupa, Balkanlar,
Rusya ve Ortadoğu ülkeleri olmak
üzere 70’ten fazla ülkeye ihraç
ediyor. İlk İhracatını gerçekleştir-
diği 2000’li yıllardan bugüne ciro-
sunu yaklaşık 30 kat arttıran mar-
ka, yurt içi ve yurt dışında yaptığı
yeni yatırımlarla istihdama dolaylı
olarak 30.000 kişilik bir katkı sağ-
layarak, cari açığın azaltılmasına
da önemli ölçüde katkı sağlamayı
hedefliyor. 

Büyümesi hız kesmeden sürdüren
AGT, hem yurtiçi hem de yurtdı-
şından gelen yoğun talebi karşıla-
ma hedefiyle yeni yatırımlarla
üretim kapasitesini artırıyor. Bu

çerçevede modern üretim tesisle-
rine ek olarak II. MDF hattı yatırı-
mını gerçekleştiren AGT, yılın son
çeyreğinde devreye alacağı yeni
yatırımıyla yıllık MDF üretim kap-
asitesini 950.000 metreküpe çı-
karmayı, 40 milyon m²’in üzerine
çıkaracağı laminat parke üretimiy-
le de dünyadaki toplam arzın
%4’üne  doğrudan katkı sağlamayı
amaçlıyor.

5 kıtadaki 1000’den fazla satış
noktasında sunduğu dünya stan-
dartlarındaki kaliteli ve katma de-
ğerli ürünleriyle, milyonlarca in-

sanın hayatına dokunan AGT, dün-
yayı gelecek nesiller için daha ya-
şanılır bir yer yapabilme misyo-
nuyla tüm çalışmalarının odağına
insan odaklılığı ve sürdürülebilirliği
alıyor. Hammaddesini doğadan el-
de eden bir marka olarak doğadan
aldığını geri verme konusunda son
derece hassas davranan AGT, bu
çerçevede hayata geçireceği 5
MW Biyokütle Enerji Santrali ile
MDF üretimin sürecinde ortaya çı-
kan talaş, kabuk, toz gibi atıkları
yakarak ısıl enerjiden elektrik üre-
timi gerçekleştirmeyi planlıyor.
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OYUT PLASTIK olarak, 12 – 16
Ekim 2019 tarihleri arasında İs-
tanbul’da düzenlenecek Inter-

mob ve 15 - 18 Ekim 2019 tarihleri
arasında Pordenone’de gerçekleşe-
cek Sicam fuarlarında ürünlerimizi
sergileyeceğiz. İnovatif ürünlerimiz,
Intermob’da 8. salonda,  850 no’lu,
Sicam’da ise 9. salonda B1 no’lu fu-
ar standımızda “Mobilyaya Değer
Katıyoruz” mottosu ile, Dünya’nın
her bir köşesinden gelecek olan zi-
yaretçileri ile buluşacak. 

BOYUT PLASTİK, 2001 yılında İstan-
bul’da kurulmuş olan Alim Şirketler
Grubu’nun bir üyesidir. Balkan Ülke-
leri’ndeki Mobilya ve İnşaat Sektör-
lerine yönelik ağaç bazlı panel
(MDF, yonga levha, laminat parke,
kapı paneli)  ihracatı yapmak üzere
kurulmuş olan Alim Grup, günü-
müzde Karadağ, Sırbistan ve Make-
donya’da toplam 14 bin m²’lik alana
sahip depo ve satış ofisleri aracılığı
ile bölgedeki satış faaliyetlerini sür-
dürmektedir. İstanbul’da 15 bin m2
kapalı alana sahip yeni merkez bina-
sında ise, Boyut markasıyla mobilya
sektörü için kenar bandı ve dekora-
tif folyo üretmektedir. 

Alim Grup, bölgedeki uzmanlığı ve
sektörel bilgi birikimi sayesinde hız-
lı bir büyüme ivmesi yakalayarak,
45 milyon Euro’luk kısmı direkt ol-
mak üzere toplamda yıllık 75 mil-
yon Euro değerinde ihracat hacmi-
ne ulaşmıştır.

2005 yılında kurulan BOYUT PLAS-
TİK, yüksek kalitede kenar bandı üre-

terek dünya pazarına sunmaktadır.
Yıllık 8 bin ton kapasiteye sahip İs-
tanbul'daki modern ve yüksek tekno-
loji üretim tesisinde PVC, ABS, 3D,
kategorilerinde üretim yaparak üre-
timinin yarısını 50'den fazla ülkeye
ihraç etmektedir.

Dekoratif folyo ürün kategorisinde
yer alan ve Türkiye’de ilk kez Boyut
Plastik tarafından üretilen Platinum
Seri’mizin estetik dokunuşu ile alışı-
lagelmiş, standart kalıpların dışına
çıkan, avangart, yenilikçi ve ihtişam-
lı bir dekorasyon yaratabilirsiniz.

Profil sarma folyosu olarak MDF
profile ve alüminyum boy kulpa kap-
lanmak üzere, mobilya, kapı sereni,
tavan taç dekorasyonu, süpürgelik,
duvar panel kaplamaları, kenar pro-
fili, dolap kapı kulpları, mobilya ayak-
ları, origami ayaklar ve kenar süsleri
gibi uygulamalar için 0.30 mm kalın-
lığında, 35 cm veya 70 cm genişliğin-
de üretilmektedir. Düz zemine lami-
nasyon olarak yapışma imkanına sa-
hip olup, laminasyon işlemi profil

hatlarındaki panel makinasında veya
soğuk preste yapılabilmektedir.1.2
mm kalınlığında üretilerek, kenar
bandı olarak da kullanılabilmektedir.

Mobilya imalatında sürekli değişen
müşteri ihtiyaçlarına uyum sağla-
yan yeni konsept ve fikirleri, ürün
kalitesine, teknoloji ve inovasyona
olan bağlılığıyla birleştiren BOYUT
PLASTİK, mobilya sektörümüze da-
ha iyi hizmet verebilmek için 2019
yılına kadrosunu daha da güçlendi-
rerek, hızlı büyüme hedefi ile girdi.
2018 yılında Hadımköy’deki yeni ve
modern tesisimize taşınan ve 2019
yılı itibariyle tam kapasiteyle üreti-
me başlayan Boyut Plastik olarak,
inşaat sektöründe yaşanan krize
rağmen bu yıl satışlarımızı % 30 ar-
tırmayı hedefliyoruz. Toplam üreti-
mi 40 bin ton ( 110 milyon Euro ) se-
viyesinde olan Türkiye Kenar Bandı
pazarında 2018 yılında ihracat bir
önceki yıla göre % 20 artarak 18 bin
ton seviyelerinde gerçekleşmiş
olup, iç pazar ise % 20 oranında ge-
rileyerek 22 bin ton olmuştur.

BOYUT PLASTİK, Intermob ve Sicam
Fuarlarında, ürün inovasyonlarını ve

kenar bandı çözümlerini tanıtacak

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:154 Eylül - Ekim 2019 78

FİRMALARDANHABERLER

B

� �









u yıl 15. Gerçekleşen Uzakdo-
ğu mobilya pazarı için önemli
fuarlardan biri olan Efe fuarı

2019 Martında gerçekleştirdiği et-
kinliğinden memnun olarak önü-
müzdeki 2020 yıl hedeflerini de
büyütüyor. Önceki yıl için katılıcıla-
rın hedefledikleri ziyaretçi ve an-
laşmaları gerçekleştirdiklerini be-
lirten fuar yetkilileri bu yıl ‘Her yıl
daha büyük ve daha iyi bir fuar ‘ te-
ması altında 2019 hedeflerini aş-
mak için çalıştıklarını belirtiyorlar.
2019 Mobilya İhracat Fuarı (EFE)
12 Mart’ta Kuala Lumpur KLCC de-
ki fuar alanındaki gösterisini son-
landırdı. Güneydoğu Asya’nın en
önemli uluslararası mobilya fuar-
larından biri olan organizasyon 9-
12 Mart 2019 tarihleri arasında
Kuala Lumpur Kongre Merkezi’nde
(KLCC) gerçekleşti. Fuar, Malezya
Mobilya Konseyi (MFC) ve EFE Ex-
po Sdn. Bhd. Tarafından sunuldu.
2019 yılı ile EFE’nin 15. Fuarına  ve
kutlamalarına damga vuruldu.

Fuarı açılışı, Sanayi Bakan Yardım-
cısı YB Datuk Seri Shamsul Iskan-
dar Mohd Akin tarafından temsil
edilen Temel Sanayiler Başkanı YB
Puan Teresa Kok tarafından resmi
olarak açıldı.   

Alıcılar, Malezya ve Asya çapında
300’den fazla katılımcının daha
önce görülmemiş çeşitlikte yeni
ürünleri ve koleksiyonları ile karşı-
laştılar.   Efe, alıcılar için değişik
konseptte mobilya temin etme
merkezi olmayı hedefliyor. .  2019
yılından sonra daha geniş çapta
denizaşırı alıcıları ve güçlü bir yo-
ğunlukta ilk defa fuara gelen alıcı-
ları %9.0’dan fazla kazanç sağla-
yarak 35,000 metrekarelik alan-
da Asya tüketim sezonunu kalkın-
dırmak amacıyla buluşturmuştur.
Yerel misafirlerin sayısı %34.43
artarak 5,591 kişiye ulaşırken;
uluslararası alıcıların sayısı %5 ar-
tarak 8,246’ya yükselmiştir. Top-
lam ziyaretçi sayısı %15.0’lık bir
artış kat ederek 13,900 kişiye

ulaşmıştır ve geçen sene 8 olan
hol sayısı bu yıl 9’a yükselmiştir. 

15. yılında EFE Fuarı’nda Ev, Yatak
Odası, Koltuk, Mutfak, Ofis, Çocuk,
Salon ve Dış Mekan Mobilyalarını
aksesuarları ile birlikte sergile-
miştir.  Güçlü ticari özelliğiyle öne
çıkan, EFE 2019, yeni  katılımcılar
ve alıcıların varlığından önemli bir
oranda artış sağlamıştır.  Bu yıl
Endonezya   tasarımları, el işi ve
dekorasyonları teşhiri, ile ilk kez
Endonezya Mobilya ve Zanaat
İmalatçılarının (IFPF) katılımıyla
gerçekleşti.
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EFE 2019, Mobilya İhracatı İçin
Buluşma Noktası Olmayı Hedefliyor

Bu yılın teması: Her Sene Daha Büyük ve Daha İyi Bir Fuar









AS Mutfak Aksesuarları
2018 yılı itibariyle mutfak
ve mobilya aksesuarları

sektöründe faaliyet gösterme
amacıyla kurulmuştur.

İleride kurulacak yeni ve modern
üretim tesislerimizin başlangıcı ve
zemini olarak tasarlanmış 6 bin m2

kapalı alan ve 70 deneyimli ve seç-
kin çalışanı ile İstanbul İkitelli Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde üretime
başlamış olup, son teknoloji üre-
tim hattıyla kaliteli ve fonksiyonel
ürünler sunmayı hedeflemektedir.

Başlıca 9 ürün grubumuz olup,
bunlar; kiler, çekmece sepeti, kö-
şe dolabı, dolap içi, bar, döner se-

pet, set arası, gardırop ve ayak
gruplarıdır. İleride bu ürün grupla-
rımızda çeşitliliğimiz artacaktır.

Bugün geldiğimiz noktada özellikle
mutfak aksesuarlarında ergono-
mik ve dekoratif ürünleri doğru fi-
yatlama ve en iyi termin ile siz de-
ğerli müşterilerimize sunmanın
heyecanı içindeyiz.

Mutfak aksesuarlarında sürekli
değişen müşteri ihtiyaçlarına
uyum sağlayan yeni konsept ve fi-
kirleri, ürün kalitesi, teknoloji ve
innovasyonla birleştiren Mas Ak-
sesuar, mevcut ve yeni ürünlerle
12 - 16 Ekim 2019 tarihleri arasında
Tüyap Fuar Merkezi’nde 14. Salon
ve 1414 numaralı stantta sizlerin
beğenisine sunulacaktır.
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MAS MUTFAK AKSESUARLARI,
Intermob 2019 İstanbul Fuarı’nda
sizlerle tanışmak için hazırlanıyor
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-12 Eylül’de, Mobilya Çin
2019, 25. yılını Pudong Şan-
gay’da kutlayacak ve yakla-

şık 3.500 seçkin katılımcı, marka,
kaliteli ürünleriyle  mobilya en-
düstrisine yenilikler getirecek. En-
düstriyel yapının mobilya endüs-
trisindeki büyük dönüşümüne rağ-
men, fuar platformu hala güçlü ve
halen ticari dolaşımda önemini ko-
ruyor. Mobilya pazarında dünya-
nın önde gelen ticaret fuarı olan
Furniture China, dünya çapındaki
mobilya tüccarlarına mobilya üre-
timi, tasarımı ve perakende anla-
mında iş değerini en üst düzeye çı-
karmasında yardım etmeye karar-
lı bir şekilde çalışmaktadır.

Furniture China “İhracat yönelimi,

üst düzey yurt içi satış, özgün ta-
sarım ve endüstri rehberliği” poli-
tikasına bağlı kalarak, China ev
mobilyaları, sözel  mobilyalar ve
bir dizi mobilya hammaddesi ser-
gileme ve alım satımı için önemli
bir platform sunuyor.

Furniture China, 9-12 Eylül
2019’da Shanghai’de başlıyor

Her yıl eylül ayının ikinci haftasında, dünyanın dört bir yanından gelen her türlü kaliteli
mobilya ürünleri için, profesyonel alıcılar, tasarımcılar ve tüketiciler tarafından ziyaret
edilen China International Furniture Expo'da (aynı zamanda Furniture China olarak da
bilinir) bu yıl daha büyük bir alanda ve uluslararası markanın katılımı ile gerçekleşiyor. 
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2019 Fuar'ına Genel Bakış

Fuar, SNIEC (Mobilya Çin için) ve
SWEECC (Maison Shanghai için) ol-
mak üzere iki mekanda 350.000
metrekarelik bir alanı kapsıyor.
Böyle büyük bir ölçeğe dayanarak,
uygun kaynak sağlama amaçları-
na rehberlik etmek için daha net
bir ürün sınıflandırması yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle, Furni-
ture China ve Maison Shanghai,
farklı pazar ihtiyaçlarını daha iyi
karşılamak için konumlandırmayı
farklılaştıracak.

Mobilya Çin ve ortak etkinlikleri
FMC China ve FMC Premium, çağ-
daş, döşemeli ve klasik stillerin,
masa ve sandalyenin, dış mekan

mobilyalarının, hammadde, ku-
maş, mobilya donanımının, deri ve
döşemelik parçaların imalatı, mo-
bilya endüstrisinde alt ve üst etki-
leşimli bağlantı.

Fuara yoğun talep nedeniyle,
stand alanı etkinlikten 3 ay önce
bile tamamen doluyor. Yerel Çin
mobilya markalarının katılımı yüz-
de 85'i geçiyor ve geri kalanı KU-
KA, Ashley, MANWAH, ZOY Evi,
MLM, HTL, Keeson, Asiades, Expo-
casa, La Casa, Odir ve Olevere,
Actona, Diesheng gibi denizaşırı ül-
kelerden geliyor , Debrah's, Su-
reeco, ÜCRETSİZ SAPACE, Meixin,
Davis Tekstil, Hightex, Qigu Yeni
Malzemeler, Ligo Deri, Pengxiang,
Qiaojia Dekoratif Malzemeler, Yu-
long, Loctek, Foresco, OKIN, King-
decor, Lunbo ve Remacro.

Bu yılın yeni katılımcıları, toplamın
yaklaşık yüzde 25'ine ulaşıyor.
LightSpace ve KUNDESIGN, Tasa-
rım Salonlarındaki 42 yeni gelen-
lerden ikisi haline geldi. Ayrıca İn-
giltere'den Gillmore, Brezilya'dan
İdelli ve İskandinav markaları olan
thornam ve Leeke de, E1, E2 Salo-
nunda sergilenen 29 ülke ve böl-
geden toplam 222   katılımcısını
topladığı Uluslararası Marka Salo-
nuna yeni bir kan olarak canlılık ka-
zandırdı. SNIEC'de W6 ve E12. Fu-
arda, alıcılar İngiltere, Almanya,
Hollanda, İspanya, Portekiz, İtalya,
İskandinav ülkeleri, ABD, Kanada,
Avustralya, Yeni Zelanda, Brezil-
ya, Japonya, Kore, Singapur'dan
çeşitli mükemmel yabancı marka-
larla tanışma şansına sahip ola-
cak. Malezya, Filipinler, Endonez-
ya, Hindistan, Sri Lanka, Tayland
ve Vietnam.

L'Ameublement français (Fransa),
BelgoFurn (Belçika), İtalya'nın Ve-
neto bölgesi, Malezya Ahşap Kon-
seyi (Malezya), KFFIC (Kore) ve İh-
racat Teşvik Konseyi (Hindistan)
tarafından düzenlenen uluslarara-
sı pavyonlar, Mobilya Çin 2019'a
katıldı.
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ürkiye’nin önde gelen ahşap
bazlı panel ve laminat parke
markası AGT, kurulduğu

günden bu yana dünyanın dört bir
yanında milyonlarca insanın ya-
şam alanlarına renk, kalite ve es-
tetik katıyor. Hijyenik ve benzersiz
dokuları, zengin renk ve desen içe-
ren koleksiyonuyla fark yaratan
AGT’nin parke koleksiyonları üs-
tün sızdırmazlık, ısıya ve aşınmaya
dayanıklılık, leke tutmama, kolay
temizlenme gibi özellikleriyle dik-
kat çekiyor. “Yenilik isteyene”
mottosuyla ahşap zeminlere eşsiz
bir dokunuş yapan AGT, ünlü tasa-
rımcı Defne Koz imzasını taşıyan
Türkiye’nin ilk özel tasarım lami-
nat parke serisi AGT Design By
Defne Koz markasıyla sunuyor.

Parke dünyasına yepyeni bir viz-
yon katan AGT Design By Defne
Koz serisi, ahşabın yapısında bulu-
nan doğal damarlarını ve organik
desenleri geometrik çizgilerle har-
manlayan Spark ve Bliss adlı iki

farklı üründen oluşuyor. Işığın
yansımasıyla değişen ipeğin doku-
suna benzerliğiyle dikkat çeken
Bliss, zengin bir zemin kaplama-
sıyla dingin ve huzurlu bir atmos-
fer yaratmak isteyenlere hitap
ediyor. 10 mm kalınlığı ve NTR sac
özelliği sayesinde uzun yıllar gü-
zelliğini koruyor. Spark ise mozaik
şekilde düzenlenmiş tasarımıyla
etkileyici ve güçlü bir zemin yaratı-
yor. 12 mm kalınlığa ve Register
emboss sac özelliğine sahip
Spark, özellikle geniş odalar ya da
otel lobisi gibi büyük alanlar için
mükemmel bir tercih oluşturuyor.
Bliss’in bitter, brown, cream ve
grey; Spark’ın ise brown, cream,
cafe ve grey olmak üzere dört
renk seçeneğini bulunuyor.

Özgün tasarımlarıyla zemin kapla-
masında modaya yön veren AGT
Parke, bir diğer yeni serisi Effect
ile doğayı yaşam alanlarına taşı-
yor. Gerçek ağaç hissi veren de-
senleriyle birebir eşleşen senkro-

nize yüzey dokusuyla da dikkat çe-
ken Effect, ilhamını yine doğadan,
adını ise Alp, Pamir, Ural, Fuji, Ti-
bet, Altay, Everest, Toros gibi
dünyanın farklı zirvelerinden ala-
rak benzersiz renkleriyle  naturel-
liğe bir kez daha vurgu yapıyor. Ef-
fect’in dayanıklılığı, ses ve ısı yalı-
tımı artırılmış özelliklere sahip 8
mm, 10 mm Effect Exclusive ve 12
mm Effect Premium olmak üzere
üç farklı seçeneği bulunuyor.
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AGT Parke ile 
Şimdi Yenilenme Zamanı
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asan Gazlı  Amortisör, sek-
törde her sene yüzde 100
büyümektedir. 2017 Ağus-
tos ayında BİMED Amorti-

sör’ü satın alarak bünyesine kat-
mıştır. Böylelikle  her türde amor-
tisör imalatı yapmaya başlamıştır
(mobilya, otomotiv, mutfak, me-
dikal, endüstriyel gruplar gibi).

2018 yılında taşındığı yeni fabrika-
sında 4670 m2 açık 4000 m2 kapalı
alanda üretim yapmaktadır.

Mevcut üretimin yüzde 50 siyle 27
ülkeye ihracat yapmaktadır. Sahip
olduğu ISO 9001 Kalite yönetimi
sertifikasına uygun olarak proses
yönetimi gerçekleştirmektedir.

Dünyada Türkiye’yi temsilen
amortisör imalatında dünya dev-
leriyle yarışarak pazar payını her
geçen gün arttırmaktadır.  Sektör-
de her geçen gün kalite, üretim,
AR-GE ve teknolojik yatırımları de-
vam etmektedir.Alanında yetkin

bir kadro  ve teknik  ekibe sahiptir.

Türkiye’nin adetsel anlamda en
fazla üretim yapan firmasıdır.

İntermob 2019 Fuarı’nda 5. Holl
533B nolu standta misafirlerini
karşılayacaklarını belirten Gasan
yetkilileri, ‘’Misyonumuz sektö-
ründe dünya lideri arasında yer
alarak her geçen gün pazar payını
ülke ve firma olarak arttırmaktır’’
diyorlar.

2010 yılında Bursa’da Kurulan ve sadece mobilya sektörü için değil otomotiv sektöründen
sağlık gıda tarım endüstrisi için de üretim yapan Gasan® Gazlı Amortisör Ltd. Şti. pek çok
sektöre ve uluslararası pazara yönelik üretim yapıyor. Kurulduğu günden bu yana gerek

üretim kapasitesini arrtıran gerekse de makina teknolojisini geliştiren ve yenileyen Gasan,
mevcut üretiminin de yüzde 50’sini ihracat yapıyor.
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Gazlı Amortisörde Türkiye’nin
büyüyen gücü: GASAN
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obilya ve kapı aksesuarları
ile donanımlarının öncü
markası Häfele, ayrıca mi-

mari çözümlerle de sektöre yön
veriyor. Aydınlatma sistemlerinde
Loox LED Aydınlatma ve Ses Sis-
temleri alt markasıyla hizmet ve-
ren firma yeni bir stratejik satın al-
mayla bu alandaki yetkinliğini 
genişletti.

Stuttgart’ta faaliyet gösteren mi-
mari aydınlatma firması Nimbus’u
üretim tesisiyle birlikte satın alan
Häfele, böylece fabrika sayısını
6’ya çıkartmış oldu. Nimbus’un
kurucusu ve sahibi Dietrich Bren-
nestuhl ise şirket yönetiminde ka-
larak ürün portföyünün yenilikle-
rini, geliştirilmesini ve tasarımını

aktif olarak yönetmeye devam
edecek.

Häfele yenilikçiliğinin bir
parçası

Aydınlatmayı mobilyanın dördün-
cü boyutu olarak gördüklerini be-
lirten Häfele Türkiye ve Bölge Ül-
keler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uy-
tun, “2011 yılından beri Loox ile
dünya çapında trend belirleyici ve
sektör lideriyiz. Yakın gelecekte iş
ortaklarımızın mobilyadaki ışıktan
sofistike tasarımlı oda aydınlat-
masına kadar tüm ihtiyaçlarına bü-
tüncül çözümler sunabileceğiz” di-
ye konuştu.  

Bu yatırımın “Häfele yenilikçiliği”

nin bir parçası olduğunu söyleyen
Hilmi Uytun, “Vizyoner bakış açı-
mızla hem yeni ürünler geliştiriyor
hem de yeni teknolojileri ürünleri-
mize entegre ediyoruz. Bu yatırım
sayesinde mimari aydınlatma
ürünleri alanında da güçleneceğiz
ve mimari aydınlatmayı akıllı ay-
dınlatma sistemimiz olan Häfele
Connect’e entegre edeceğiz” dedi.

“Mobilya aydınlatma artık
projelerin ve üreticilerin
olmazsa olmazı” 

Yakın bir zamana kadar mağaza-
lar, oteller, sergi salonları için 
işlevsel aydınlatma çözümleri
sunduklarını belirten Hilmi Uytun, � �
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HÄFELE yeni yatırımlarla büyüyor
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“Konutlara özel geliştirdiğimiz yen iş modelimiz Hä-
fele Concept ile konut projelerinin mutfak, banyo,
giyinme alanları ve vestiyerlerinde mobilya aydın-
latmayı evlerde olmazsa olmaz bir sistem haline
getirdik. Ayrıca mutfak, banyo, salon mobilyası,
gardırop ve vestiyer üreticileri de mobilya aydınlat-
ma ürünlerimizi üretimlerine dahil ediyorlar” diye
konuştu.

Loox ile yalnızca mobilyanın içini aydınlatmadıkları-
nı söyleyen Uytun, “Farklı ürün çeşitleri ve senar-
yolarla mobilyaya entegre edilebilen aydınlatma
ürünlerimiz var. Ayrıca Häfele Connect isimli uygu-
lamamız ile mobilyaları da akıllı hale getirdik. Akıllı
cihazlar ile mekanların ve mobilyaların aydınlatma-
sı ihtiyaca ve duyguya göre tek dokunuşla yönetile-
bilecek” diye konuştu.

Nasıl çalışıyor? Ne fayda sağlıyor?

Loox LED aydınlatma ürünleri spot lambalardan
şerit LED’lere, özel tasarım ürünlerden süpürgelik
aydınlatmasına kadar geniş bir seçenekte sunulu-
yor. Ayrıca açma kapama anahtarı, hareket sensö-
rü, kumanda veya akıllı cihazlar ile yönetilebilen uy-
gulamalara kadar da farklı alternatifler mevcut.
Loox ayrıca soğuk beyaz ışık, sıcak beyaz ışık ve
multi-beyaz ışık olmak üzere de üç farklı renk seçe-
neği de sunuyor.

Peki mobilya aydınlatma günlük hayatımızda nasıl
bir fark yaratabilir? Örneğin mutfakta yemek hazır-
larken tüm mutfak mobilyalarınızı beyaz ışık mo-
dunda açıp hem tüm mekanı hem tezgahınızı aydın-
latıp detaylara hakim olabilirsiniz. Ancak mutfak
masanızda yemek yemeye geçerken sarı ışığa ge-
çebilir ve ihtiyaç duymadığınız ışıkları artık kapata-
bilirsiniz. Önceden oluşturduğunuz aydınlatma se-
naryoları arasında kumanda ile kolayca geçiş 
yapabilirsiniz.

Aynı şekilde sabah çok erken saatte evden çıkarken
veya geç saatte eve döndüğünüzde, kapakla birlik-
te otomatik açılan aydınlatma ürünleri sayesinde
vestiyer ve gardırobunuzun içini rahatlıkla görür ve
kimseyi rahatsız etmezsiniz.

Loox ayrıca gün içinde duygularınıza da kolayca
uyum sağlar. Yoğun bir günün sonunda dinlenme
moduna geçerken ışığın tonunu ve şiddetini kolayca
değiştirebilirsiniz. � �
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ŞERİTÇİOĞLU’dan 
CAR BLU MOBİLYA

BAĞLANTI ELEMANI

YALIN AMBALAJ, KOLAY
MONTAJ, TEK ÜRÜN

FLAT-PACK

● 6 cm delik çapı. Kapaksız 
kullanılır. Montaj sonrası estetik
görüntülüdür.

● Bantlama makinesi olduğu takdir-
de bütün delik makineleri ile birlik-
te kullanılabilir.

● Düz alyan, yıldız tornavida ve şarjlı
matkap ile kolayca monte edilir.

● Tek kalem ürün ile stok tutma ve
stok takip kolaylığı sağlar.

● Tekrar tekrar kullanma imkanı
vardır.

● 2 çeşit ürün ile bütün kalınlıkları
kapsar (12-30mm).

Kullanım: 

● Proje (hotel, hastane, vb.)

● Ev (tekli, ikili, köşe takımlarında tekli, ikili, vb.)

Avantajları: 

● Hijyen, sağlık: Artık oturduğunuz yerde 
yatmıyorsunuz. Mekanizmanın içinden çıkan 
yatak üzerine yatıyorsunuz.

● Konfor: 14 cm yatak yüksekliği ile 365 gün aynı
yatakta uyuyabilirsiniz.

● Farklı en: İhtiyaca göre tekli, ikili olarak farklı 
ölçülerde yatak olabiliyor ( 80 cm, 100 cm, 
120 cm, 140 cm, 160 cm).

● Yatak uzunluğu: 198 cm. Ek konfor ve kullanım
kolaylığı.

● Farkı 2 versiyon;
EPONA 14 
(8 cm ayak yüksekliği)
EPONA 14 SHL 
(15 cm ayak yüksekliği) Projelerde koltuğun 
kolay temizlenmesini sağlar.

Akıllı eylemler, daha iyi konfor
� �

ŞERİTÇİOĞLU’dan
Katlanıp Yatağa

Dönüşen Somya
Mekanizmaları





imya sektörünün lider üreti-
cilerinden BETA Kimya A.Ş.,
bölgenin en önemli fuarla-
rından INTERMOB’da yeni

ürünleri ve akılcı çözümleriyle boy
gösterecek. 12-16 Ekim tarihlerin-
de TÜYAP Kongre ve Fuar Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek INTER-
MOB’da 6. Hall, 622A ve 631D
No’lu iki farklı stantta tüketicilerle
buluşacak BETA Kimya A.Ş., geç-
miş yıllarda olduğu gibi yeni ürün
lansmanlarıyla göz dolduracak. 

Son bir yılda farklı ürün kategori-
lerinde 10’dan fazla yeni ürüne im-
za atan BETA Kimya A.Ş, APEL ve
MitreApel markaları altındaki ürün
gamını genişletmeyi sürdürüyor.

Sosyal yaşam alanları, ortak ka-
mu noktaları, otel, okul, yurt ve
AVM gibi pek çok alandaki kapı,
pencere, çatı ve şaft kapaklarında
kullanılabilen yeni APEL PF 380
Yangına Dayanımlı Köpük’ün ilk
kez tanıtılacağı fuarda, mobilya ve
ahşap endüstrisine yönelik pek
çok ürün de, yerli ve yabancı sek-
tör profesyonellerinin beğenisine
sunulacak. 

Kağıt, karton, ahşap ve kumaşla
yapılan tüm model ve maketler
için özel olarak geliştirilen APEL
Ahşap ve Hobi Tutkalı’nın yanı sıra
yeni Autobond, Stonebond ve De-
bonder ürünlerini de INTERMOB’da
ilk kez vitrine çıkacak. 

Sayacı: “Yeni ürünlerimizle
birlikte ihracattaki
yükselişimiz devam
edecek”

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da
INTERMOB’a, ihracat ve iç pazar
için hazırladıkları iki ayrı özel

stand ile katılacaklarını belirten
BETA Kimya A.Ş. Genel Müdü-

rü Cihat Sayacı, “Son dönem-
de özellikle Ar-Ge ve ino-
vasyon alanlarında büyük
bir atılım içindeyiz. BETA
Kimya A.Ş. çatısı altındaki
jenerik markalarımız Apel

ve MitreApel ile yepyeni
ürünlerimizi piyasa sunmayı
sürdürüyoruz. INTERMOB,

yeni ürünlerimizin lansmanları
açısından da bizim için çok önemli
bir vitrin. Dolayısıyla geçen yıl ol-
duğu gibi bu sene de ihracat ve iç
Pazar için iki ayrı standla fuardaki
yerimizi alacağız. Yangına daya-
nımlı PU Köpük ve pek çok yeni
ürünle birlikte hem yurt içi hem de
yurt dışından gelen sektör pro-
fesyonellerinin beklentilerine ce-
vap vereceğiz. INTERMOB fuarın-
da yine her zaman olduğu gibi yapı
kimyasalları, yapıştırıcı lar ve tek-
nik aerosoller ürün gruplarındaki
son trendleri belirlemeye ve ihra-
cattaki yükselişimizi sürdürmeye
devam edeceğiz.” dedi. 

Türkiye’nin en büyük
yapıştırıcı ve tutkal
üreticilerinden BETA Kimya
A.Ş., mobilya ve ahşap
endüstrisine yönelik akılcı
ürünleriyle 12-16 Ekim 2019
tarihlerinde INTERMOB
fuarında yerini alacak. BETA
Kimya ailesinin yeni üyesi
APEL PF 380 Yangına
Dayanımlı Köpük ürününün ilk
kez görücüye çıkacağı fuarda,
APEL ve MitreApel’in mobilya,
ahşap ve orman ürünleri
endüstrisine yönelik inovatif
ürünleri sektör
profesyonelleriyle buluşacak.
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BETA Kimya A.Ş., yeni ürünlerini
ilk kez INTERMOB’da tanıtacak











MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Pratik yapıştırma çözümleriyle, yüksek performansı yakalayın!
“Pratik Yapıştırma Çözümleri”  

Mükemmel yapışma hızı  fonksiyonel

yarattığı eşsiz mukavemet  

Geniş ürün yelpazemizi

EGGER Dekor A.Ş.
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eni makina parkuru ve artan
üretim kapasitesiyle, 4 bin
m2‘si kapalı olmak üzere,

toplam 10 bin m2 alan üzerine ku-
rulu yeni fabrikasında üretime
başlayan DİZAYN EKOL’ün genel
müdürü İlker Mahmut Göğüş’le bir
sohbet gerçekleştirdik.

2019 YILI SEKTÖR VE FİRMANIZIN
YATIRIMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALA-
BİLİR MİYİZ?

2019 yılında daralan piyasa eko-
nomisine rağmen yatırımlarımız
ve büyüme hedeflerimizden sap-
madan yolumuza deva ettik. Hazi-
ran 2019 yılında yeni fabrikamızda
üretime başladık. Kaplama, boya-
hane ve imalatta yeni makinaların
yatırımını yaparak üretim kapasi-
temizi arttırdık. Dizayn ekol plastik
olarak üretimden, sevkiyat ve
ürün teslimine kadar olan süreçte
kaliteli, doğru ürün, zamanında
teslim prensiplerimizden taviz

vermeden müşteri memnuniyetini
önceliğimiz olarak üretimimize de-
vam edeceğiz.

EN SON KATILDIĞINIZ INTERZUM
ÇİN VE EKİM AYINDAKİ INTERMOB
FUARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ
NELERDİR?

Yurtdışındaki fuarlara katılmaya
özen gösterip ihracatımızı daha
yukarı seviyeye taşımak istiyoruz.
İlk defa katıldığımız ÇİN INTERZUM
FUARI da bizim için son derece ya-

rarlı ve faydalı bir fuar oldu. Yurt-
dışı fuarlarına 2020 yılı içerisinde
de katılımlarımız devam edecek.

INTERMOB bizim için önemli fuar-
lardan bir tanesi. 2019/2020 yılı
için hazırlamış olduğumuz yeni se-
ri kulp ve ayak koleksiyonlarımızı
ilk defa bu fuarda müşterilerimizle
buluşturacağız.

Fuarın sektörümüz için yararlı
geçmesini temenni eder tüm katı-
lımcılarımıza iyi fuarlar dilerim.

DİZAYN EKOL, Yeni
Fabrikasında Üretime Başladı
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urulduğu günden itibaren sü-
rekli büyüme trendi içerisinde
olan UNIMAK, bizi yüreklendi-
ren, gücümüze güç katan 

değerli müşterileri ile büyümeye 
devam ediyor. 

Bu kapsamda UNIMAK üzerinde ça-
lışmakta olduğu UNIMAK NORTH
AMERICA projesinde satış, showro-
om, depo, ofisler ve toplantı odala-
rından oluşan idari bina iç mimari ça-
lışmaları ve tadilatlarının bütün aşa-
malarını tamamladı. 

UNIMAK altı yıl önce başladığı Ameri-
ka Kıtasında pazar arama faaliyetle-

rini, bu bölgede öncelikle pazar payı-
nı artırmak ve sonrasında satış son-
rası destek, teknik servis ve yedek
parça tedariği gibi konularda felsefi
olarak olduğu gibi, fiziki olarak da ya-
tırımcının yanında olmak için 5 yıl ön-
ce aldığı yatırım kararı kapsamında
Kanada’nın Ontario eyaleti Toronto
şehrinde satın aldığı 2 bin m2 kapalı
alanı bulunan depo, showroom ve
satış ofisi amaçlı gayri menkulün
proje, tadilat ve dekorasyon işlemle-
rini tamamladı. Yine bu kapsamda
UNIMAK’ın üretim gamında bulunan;
Flat Laminasyon Hatları, Kapı Üretim
Hatları, Yükleme ve İstifleme Sis-
temleri, Profil Sarma Makineleri,
Folyo Dilimleme Makineleri ve daha
birçok makine ve ekipmandan oluşan
toplam on konteyner dolusu makine
ve ekipmanın sevkiyatı yapılmış olup
UNIMAK NORTH AMERICA stoklarına
girmiş durumdadır. Yine bu kapsam-
da Amerika’nın Michigan eyaletinde
bin m2 depolama alanı kiralanmış
olup bu bölge için üretilen makineler
sevkiyata hazırlanmıştır.

Dünya ticaretinin ve pek çok tekno-
lojinin kaynağı olan bu ülkede ‘’Made

in Türkiye’’ damgalı makinelerimizi
satmakla kalmadık, bölgede yaptığı-
mız yatırımlarla ihracatımızı artıra-
rak ülkemiz ekonomisine katkı yap-
tık. Sektörel cari açığımızın kapan-
masına katkı verdik. Böylece, gele-
ceğe yönelik önemli projelerinin de
alt yapısını kurduk. 

Bilgi birikimimiz ve sektörel tecrübe-
mizi birleştirerek son 5 yıldır üzerin-
de çalıştığımız UNIMAK NORTH AME-
RICA artık açılış için (Grand Opening)
günler sayıyor. Açılış esnasında mü-
hendis ve teknisyen ekibimiz hazır
bulunacak ve showroomda bulunan
tüm makineler çalışır vaziyette tutu-
lacak olup davetli müşterilerimize
demo yapılacaktır. 

UNIMAK GRUP ŞİRKETLERİ olarak iş
yatırımlarımızı daima büyüterek
uluslararası pazarda global bir ak-
tör olmayı hedefledik. Bugün bu he-
deflere ulaşmış olmanın haklı 
gururunu tüm UNIMAK dostlarıyla
paylaşıyoruz. 

Hep söylediğimiz gibi  “Closer than
you think... ! “  yani global müşterile-
rimize fiziksel olarak da artık 
“Çok daha yakınız... ! “. 

UNIMAK NORTH AMERICA Açılışı
İçin Geri Sayım Başladı
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Nizamettin Coşkun

UNIMAK Yön. Kur. Başkanı

























rtan üretim sanayi ile birlikte
dünyanın özellikle gelişmekte
olan ülkelerinde büyüme eği-
limleri gösteren ve en önemli

istihdam sektörlerinden biri sayılan
Mobilya endüstrisi bugüne kadar
emek yoğun el işçiliği ve sanatkârlar
elinde kendine önemli pazarlar ya-
rattı. Sektörde yeni ürün ve malze-
melerin ortaya çıkması ve üretimin
birkaç makine ile gerçekleşebilir ol-
ması sonucu bir sanattan öte finan-
sal yatırım ve tasarım ile marketing
unsurların devreye girmesi sonucu-
nu da doğurdu. Bu paralelde uzun

ekonomik yatırımlar gerçekleştiren
marka ve firmalar pazarda önemli
birer aktör haline geldiler. Ancak 21.
Yüzyılın gelişen çok yönlü teknolojik
ve endüstriyel yenilikleri bu sektör-
de de çok hızlı bir dönüşüm sağladı.
Rekabetin artık emek ve ucuz işgücü
gibi unsurlarla değil, yatırım ve ma-
kineleşmeyle geliştiği bir sürece
doğru evirildi. Bu süreç son 4 yıldır
olağanüstü bir hızda seri imalat ve
robotik yatırımlara doğru gelişiyor.
Başta Almanya, İtalya olmak üzere
bu sürecin başını çeken ülkeler yakın
zamanda tekrar üretimin ana mer-

kezleri olacaklar. Artık büyük ser-
mayelerin rol alacağı bu sektörde
kullanılan malzemeler değiştikçe
yatırım maliyetleri ve ürün gamları
da değişiyor. Bu süreçte, artık mo-
bilya demek ahşap ve kumaş olma-
yacak farklı kompozit ürünlerin sa-
nayiye girmesi kişiye özel seri ve hız-
lı üretim merkezlerinin oluşması,
markete gider misali ürnünüzü seçip
hemen ürettirip alabileceğiniz alter-
natiflerin de olacağı bir üertib şekli-
ne doğru gidiyoruz. Büyük ölçekli
üretimlerde artık robotlar insanların
yerine çalışacak ve sıfır hatayla üre-

Dünya Mobilya Endüstrisinde
Yatırımların Yönü Değişiyor

Yarının Endüstriyel Dünyasına Entelektüel Farklı Bir Bakış

NESİP UZUN
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tim gerçekleşecek, alışverişler sa-
nal marketlerde üç boyutlu tasarım-
larla detaylı sunulacak ve alışveriş-
lerin %90’ı bu sanal marketlerden
gerçekleşecektir. Tüm bunlar Show-
room, stoklama lojistik personel vb
gibi büyük üretim ve  pazarlama ma-
liyetlerini minimuma indirerek hem
üretici hemde alıcı lehine avantajlar
yaratacaktır. 

Geleneksel endüstrinin çok büyük bir
özelliği olan ve son yıllarda Asya'da-
ki mobilya üretiminin hızlı bir şekilde
artmasına katkıda bulunan son küre-
selleşme eğilimleriyle alakalı olarak
. 2019'da Milano'daki Salone del Mo-
bile fuarında gerçekleştirilen CSIL
World Furniture Outlook seminerin-
de de bu görüşlerimize paralel daha
geniş bir küresel pazar eğilimleri
içinde yer alan AB'deki mevcut mo-
bilya pazarına ilişkin görüşler ortaya
konuldu. 

CSIL’e göre, seminerde sunulan ve-
rilere dayanarak, küresel mobilya
tüketimindeki genel eğilim önümüz-
deki yıllarda yıllık bazda% 3 oranın-
da (reel olarak) devam etmesi bek-
lenen bir büyüme gerçekleşiyor. Ön-
ceki yıllarda olduğu gibi, en hızlı bü-
yüme oranının Asya'da olması bek-
leniyor,  Benim öngörülerime göre
de Örneğin  Çin ülkesi bir üretim
merkezi kadar tüketim eğilimlerinin
de  ortaya çıktığı özellikle gelişmiş
kentlerde hemen her türlü markanın
mutlaka olması gerektiğini hissettiği
bir Pazar alanına dönüşmüş, Avru-
pa’nın hemen tüm önemli yiyecek,

içecek markaları tekstil ve kozmetik
sanayi bir bütün olarak buralarda.
Dünya çapındaki en büyük mağaza-
larını Shanghai ve Guangzhou Hong
kong gibi yerlerde açıyorlar. Sadece
Tesla’nın Shanghai de 2 showro-
om’u var, Ünlü İtalyan mobilya mar-
kaları burada Apple’ın en büyük ma-
ğazası burada. ancak diğer ana tüke-
tim bölgelerinde de buna benzer eği-
limler artıyor.    

Büyüme genel olarak sürdürülür-
ken,  endüstrinin bir özelliği olan ve
son yıllarda Asya'daki mobilya üreti-
minin hızlı bir şekilde genişlemesine
katkıda bulunan son küreselleşme
eğilimi de buradaki üretimin aynı
oranda sürdürülemeyeceğini, ya-
vaşlayacağını ve  yeni pozisyonların
kapıda olduğunu gösteriyor.   

Son 30 yıl içinde uluslararası mobil-
ya sektörü içinde gerçekleştirdiğim
çalışmalar değişik ülke raporları ve

analizleri toparlarsak, bu gün gerek
Asya bölgesinde gerekse de Avrupa
bölgesinde gerçekleşen yeni durum-
lar Asya’nın emek yoğun azami öl-
çekteki yoğun üretim avantajlarının
yakın gelecekte artık bir avantaj ol-
maktan çıkacağı ve katma değerli
ürünlerin asıl alıcısı olan gelişmiş ka-
pitalist metropol insanının  tercihle-
rinin de buna uygun gelişeceğini gös-
teriyor.   “bunun nedeni birkaç eşza-
manlı faktör ve kendine yakın kendi
yaşam tarzına uygun olanı seçme
arzu ve isteği gibi pek çok neden 
sayılabilir. 

Ülkeler arası ekonomi savaşları da
şüphesiz bu süreçleri etkileyen
önemli sorunlardan biri olacaktır.
ABD , Çin arasında gerçekleşen ve
yarın nereye varacağı belirsiz 
gerilimler ambargolar ve gümrük
vergilerinde sürekli yeni düzenleme-
ler de bu süreçleri etkileyecek ve 
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sadece ABD değil AB de bu
sürece dahil olacaktır. Bu
gün bu gerçeği hemen ya-
kın çevremizde sıcak ola-
rak yaşamaktayız. Türki-
yenin toplamda 50-60
milyar dolarlık ihracat pa-
zarının olduğu Ortadoğu ve
kuzey Afrika pazarı  Arap
baharı adıyla ABD ve Batılı
emperyalist güçlerin Tür-
kiye’yi de içine sürükleye-
rek başlattıkları öperas-
yonlar sonucu sadece ül-
keler mahvolmadı milyon-
larca insan öldürülüp ülke-
lerinden göçetti ülke eko-
nomileri yerle bir oldu,
kaynaklar yeni sermaye

güçleri tarafından paylaşıl-
dı. Sonuç: Türkiye bu gün
bu ülkelerde artık ticari
olarak da devletlerarası
diplomasıde de yok. Yük-
sek vergiler ve vizelerle
Türkiye ile ilişkiler mini-
mum noktaya inmiş du-
rumda. Petrol doğal gaz ve
diğer madenler batılılar ta-
rafından işletiliyor atanmış
kukla yöneticiler kabile
usulü yöntemlerle ülkele-
rinde terör estiriyorlar.   

Avrupa  yavaşlayan  üre-
tim artışına rağmen,  halen
dünya mobilya endüstri-
sinde dünyanın ikinci büyük
üretici bölgesi  ve toplam

sektör üretiminin yaklaşık
dörtte birine karşılık 
gelen lider bir oyuncu 
konumundadır. 

ABD’nin 1970 ler sonrası
Çindeki öncül yatırımlarını
saymazsak AB mobilya
sektöründe ülke dışındaki
büyük yatırımlarını  2004
yılı sonrasında yeni AB ül-
kelerine yaptı. Alman-
ya’nın Polonya yatırımları
keza Romanya, Litvanya,
Çek ülkelerine yapılan yatı-
rımlar yanında yakın za-
manda yine AB üyesi olan
Ukranya, Belarus ve uzak
asyada başta Çin olmak
üzere Taiwan Vietnam gibi
ülkelere yatırımlar yapıldı. 

Avrupada bu yatırımlar
gerçekleşirken Çinin ola-
ğanüstü ihracat patlaması
ve büyümesi gerçekleşti.
Ancak mevcut üretim ve
pazarlama sistemiyle ge-
lecekte varlığını tehlikede
gören Çin, geleneksel üre-
timin kıskacından çıkarak
modern üretim,  yakın za-
manda hemen her sektör-
de “markalaşma / know-
how” satın alımları ve di-
ğer Avrupalı mobilya üre-
ticileri ve farklı sektörler-
de  yapılan diğer ortak an-
laşmalar veya birleşme-
lerle ters yönde yatırım
akışları yarattı. Şirket bir-
leşmeleri, büyük ölçekte
satın almalar ve doğrudan
yatırımlarla finans dünya-
sında da öne çıktı. Krizin
yarattığı ekonomik sorun-
lardan dolayı zor durumda
olan önemli markaları
dünyanın pek çok yerinde
olduğu gibi Türkiye’de de
satın almalarla  her alanda
global bir aktör durumuna
geldi.

Türk mobilya sanayisine
gelince son yıllarda iç pa-
zardaki olağanüstü daral-
ma, satınalma değerlerin-
deki düşüş, yaşanan eko-
nomik sorunlar, dışa ba-
ğımlı hammadde kaynak-
ları ve dövizdeki negatif
dalgalanmalar sonucu ön-
ceki yıllara oranla negatif
bir büyüme yaşadı. Bu du-
rum her iki pazarda da ya-
şandı. Tüm bunlardan do-
layı da  gerek mobilya, ge-
rekse de orman ürünleri
ve mobilya yan sanayi diye
tanımlayabileceğimiz ara
girdi sektörü ve mobilya
aksesuarları sektörü yö-
nünü ihracata çevirmiş du-
rumda. Ancak uluslararası
pazardaki mevcut aktörle-
rin güçlü olması Çin ve Av-
rupa firmalarının gücü ile
stabil olmayan bazı pazar-
ların varlığı da barajı yük-
seltiyor. Burada Türk fir-
malarının düştüğü büyük
bir hata ise yeni pazarlar
aramak yeni müşterilere
ulaşmak yerine kolaycıl
davranarak aynı alanda
üretim ve ihracat içindeki
başka bir Türk firmasının
müşterisine yönelip fiyat
endeksli haksız rekabet gi-
bi kolaycıl ticari faaliyetle-
re yönelmesi. Bu durum
zaten küçük  pazar ilişkile-
rinden kurtulamayan ve
birbirleriyle dirsek tema-
sında bulunan, sık eleman
transferi gerçekleştiren
şirketlerde çokça rastla-
nan bir durum olmaktadır.
haliyle düşük katma değer
yaratan bu tür ticaret hem
ülke menfaatlerine hemde
firmaların kazançlarına
yansımaktadır. 
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Değerli Mobilya Dergisi okurları,

Mobilya dergimizin Temmuz –
Ağustos 153. Sayısında, makine
firmalarımızdan Karabudak
Makina’nın adı, Hannover Ligna
fuar haber yazısında bir yazım
hatası sonucu yanlış yazılmıştır.
Yazıdaki hatalı firma adını
KARABUDAK MAKİNA olarak
düzeltiyoruz.   

Saygılarımızla
Mobilya Dergisi

DÜZELTİ 
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NIMAK, hizmet verdiği sek-
törler için, Tuzla Kimyacılar
OSB de bulunan 4 bin m²’lik
kapalı alana sahip olan üre-

tim tesisinde, pazarın talep ettiği
makine, ekipman ve tesisleri yük-
sek teknoloji ve kalite standartları
altında üretmektedir. Bugün 70’den
fazla ülkeye ihracat yapmanın ge-
tirdiği satış öncesi ve sonrası hiz-
metler, depolama alanları ve üre-
tim-planlama hızı gelişimi ile bun-
dan 10 yıl sonrasını ön görerek bu-
günden daha iyi olmak ve değerli
müşterilerimize en iyi hizmeti sağ-
lamaya devam etmek adına yatırım
kararı almıştır. Üslendiği misyon ve
sahip olduğu vizyon ile UNIMAK sü-
rekli büyüme trendi içerisindedir.
Bu bağlamda ihtiyaç duyulan kap-
asite ihtiyacını karşılamak üzere sü-

rekli yatırım yapmaktadır. Dolayı-
sıyla yeni fabrika yatırımını gerçek-
leştirmek üzere İmes Yalova İhtisas
Organize Sanayi Bölgesinde gelece-
ği de düşünerek 40 bin m² sanayi
arsası satın almış durumdadır. 

Ağustos 2019 yılı itibarıyla alt yapı
çalışmaları başlamış olan Yalova
İmes OSB de sanayi arazileri yatırım
sahiplerine 2020 yılı ilk aylarından
itibaren kendi fabrika inşaatlarını
başlatmak üzere, tüm alt yapısı ta-
mamlanmış olarak teslim edilmeye
başlanacaktır. UNIMAK satın aldığı
ve OSB içerisindeki konumu geçtiği-
miz hafta belirlenmiş olan fabrika
arazisi üzerine 30 bin m² kapalı alan
inşa edecektir. Böylece ülkemizde
Ağaç İşleme Makineleri sektörü-
nün, Dünyada ise kendi sektörünün

en büyük ve modern fabrikasını
kurmuş olacaktır. 

Bu yatırımın tamamlanmasıyla
UNIMAK 400 kişilik ek istihdam ve
iş imkanı oluşturarak, ülkemiz için
istihdam kaynağı oluşturacaktır.
Katma değeri yüksek ürünler üre-
tecektir. İhracat rakamlarını artıra-
rak ülke ekonomisine yaptığı katkıyı
artıracaktır. Böylece ülkemizin
2023 hedeflerine kendi alanında
önemli katkı vermiş olacaktır.

Ülkemizin önemli sanayi kuruluşla-
rından olan AGT Ağaç Sanayi A.Ş.
nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Ahmet Söylemez büyüğümü-
zün dediği gibi (Kendisine buradan
saygılarımızı iletiyoruz) ; 

‘‘Köklerimiz bu topraklarda dalları-
mız Dünya’yı sarıyor’’  

UNIMAK’tan
On Kat

Büyüme
Hamlesi

2015 yılında kooperatif olarak kurulan Yalova İmes OSB, ilerleyen yıllarda yeterli
üye sayısına ulaşarak OSB’ye dönüştü. UNIMAK, Türkiye’nin en büyük ve modern
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacak olan Yalova İmes OSB’de 40 bin m2

fabrika arazisi satın alarak kendisini on kat büyütecek yatırım hamlesini başlattı.
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Tasarımın dijital  
dönemle buluşması.
Yeni HOMAG Makina  
Jenerasyonu.
Dijital geleceğin yeni yüzü. Size komplike işlemlerinizde başarılı bir şekilde eşlik etmek için yeni makinalarımızı 
benzersiz ve modern şekilde tasarladık. Makinalarınıza dijital destek alarak üretiminizi adım adım optimize edin.

12. – 16.10.2019 tarihleri 
arasında Istanbul TÜYAP 
fuarına sizleri bekliyoruz.
Salon: 3 / Stand: 311

www.homag.com www.turhan.com.tr YOUR SOLUTION



Artan beklentileriniz  
için ideal çözümler.
SAWTEQ B-300

Hızlı ve hatasız 

Otomatik olarak 3 profil ve 20° pah 
işlemlerinin hızlı takım değiştirmelerinde  
tekrarlanabilir hassasiyet

3 farklı tutkallama tekniği 

Tek makina üzerinde Poliüretan, EVA  
ve sıfır tutkal izi ile airTec teknolojisi. Farklı 
ürünlerde hızlı ayar geçişleri.

Yüksek verimlilik 

25m/dk kadar besleme hız ve parça 
 arası kısa mesafe 

SAWTEQ B-300 

Kesimde çok yönlü kullanım ve birbirine entegre makinalarla üretim.  
Küçük alanda yüksek performans

Kesintisiz malzeme akışı için hassas 
geçişler

Artan taleblerinize ideal çözüm

Sizinle birlikte gelişen makineniz birçok 
modifikasyona açıktır

Kullanım esnasında esneklik

birbirini takip eden üretim aşamaları için 
özel donanımlar

Yüksek kapasiteli talepleriniz  
için esnek ve özel donanımlar.
EDGETEQ S-500

EDGETEQ S-500 

Kenar bantlamada esneklik

YOUR SOLUTION



Büyük hedefler için 
mükemmel başlangıç.
SANDTEQ W-100

SANDTEQ W-100 

Profesyonel zımpara için giriş seviye makina.
Kaliteli Sonuçlar

acp® veya eps® pad baskı sistemleri 
arasında seçiminizi yapın

Makina uyumu

Kademesiz ayarlanabilir besleme hızı

Maksimum Esneklik

Her üniteye bağımsız motor

Minimum Vibrasyon

Masif gövde konstruksiyonu

SANDTEQ W-300 

Kalibrasyon, kaplama ve cila (highgloss) zımparası için çözümler
Kaliteli Sonuçlar

acp® veya eps® pad baskı sistemleri 
arasında seçiminizi yapın

Makina uyumu

Kademesiz ayarlanabilir besleme hızı

Maksimum Esneklik

Her üniteye bağımsız motor

Sabit konveyör yüksekliği

hareketli gövde yapısı sayesinde hat içinde 
kullabilme özelliği 

Mükemmel yüzey  
kalitesini gör ve hisset. 
SANDTEQ W-300

www.homag.com www.turhan.com.tr



Kolay kullanım.
Hassas profilleme. 
MOULDTEQ M-300

360° özgür çalışma alanı

Bumper güvenlik teknolojisi sayesinde 
makineye her tarafından erişim 

Kolay makine kullanımı

powerTouch2 standardında mevcut

Esnek kullanım

3-,4- ve 5- eksen çözümler

Hızlı ve Hassas

senkronize hareketler ve lineer 
yataklamalar

MOULDTEQ M-300

4 taraflı planyalamadan komple profil işlemine kadar
Maksimum Esneklik

kademeli besleme ve ayarlanabilir mil  
devir sayısı

Kolay makine kullanımı

powerTouch2 standardında mevcut

Hızlı ayar süresi

Kolay ve hızlı takım değişikliği ProLock-Mil 
sabitleme ile  gerçekleşir

İdeal güç aktarımı

Her mil için bağımsız bir motor

360° çalışma özgürlüğü.
Sınırsız olanaklar.
CENTATEQ P-110

CENTATEQ P-110 

Yatay CNC işlemlerinde iddialı çözümler.

YOUR SOLUTION
HOMAG TÜRKİYE
Barbaros Mahallesi Halk Caddesi, Palladium Ofis ve Residence Binası, No. 8/A KAT: 2 - 204/209
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Yeni CENTATEQ T-300 CNC işlem
merkezikapak üreticileri, iç deko-
rasyon, mobilya üreticileri, kara-
van üreticileri ve fuarlar için stand
üretenler için ideal bir makinadır. 

Şaşırtacak bir performans seviye-
sine sahiptir: Dört adet çalışma
bölgesi, iki adet nesting tablası
üzerinde üç farklı çalışma modu
(senkronize, bağımsız, çift taraflı)
ve sadece tek bir kontrol sistemi
ile makina sadece bir operatör ile
yönetilebilir. 

Konsept sadece 64 m2 kadar bir

yerleşim alanına ihtiyaç duyar, iki
adet freze, iki adet tam donanımlı
delik kafası, ve iki adet bıçak değiş-
tirme magazini sunulur ve en yeni
güvenlik ve kontrol teknolojisi ile
dizayn edilmiştir.

Toplamda, kullanıcıya 1550 x
6400 mm kadar bir çalışma sahası
sunar. Her iki tabla da ayrıca birey-
sel olarak kullanılabilir. 5-eksen
freze mili de ayrıca CENTATEQ T-
300 makinesına bağlanabilir. 

HOMAG, Tüyap Woodtech Fuarı’nda
Yine Ağırlığını Hissettirecek
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Yeni Çok Yönlü CNC İşlem Merkezi: Alan gereksinimleri ve
performans arasında optimum denge

Yeni CENTATEQ P-210 CNC serisi,
her iki tarafta tahrik motorlu bir
köprü şase tasarımına sahiptir. İki
adet bağımsız çalışan Z ekseni ile
ayrı ayrı yataklanmış bir delik gru-
bu ile freze işlemleri ve özel ünite-
lerin kullanılması için de dikey fre-
ze ünitesi bulunur. Mekanik tutucu-
lar ve vakum fincanlarının kade-
mesiz olarak ayarlanabilmesi için
çift devirli vakum sistemi ve çift

hava girişli konsol sistemi bulunur.
CENTATEQ P-210, patentli hızlı
matkap değiştirme sistemine sa-
hip olan maksimum 21 adet dikey
ve 10 adet yatak delik grubu ve
24’lü takım değiştirme magazini ile
donatılabilir. Bu makinada artık ke-
nar bantlama da mümkün... Bütün
bu yeni özelliklere rağmen, bir alt
model olan P-110 modelinden biraz
daha fazla yer kaplamaktadır ve
makinaya üç taraftan erişim
sağlanabilir. 

Makine kolay kullanım paketi, ma-
kinayı direk olarak makina gövde-
sinden kumanda edebilmeyi de

sağlar. Mobil kontrol paneli yeni
powerTouch 2 sistemidir ve PC87
makina kontrol ünitesine sahiptir.
Geçmişten gelen HOMAG tecrübe-
sine ek olarak, günümüzde gelişti-
rilen tüm bu yenilikler sayesinde
bu seri mainamız hem rahat kulla-
nım hem de yüksek performans
seviyesini yapalamaktadır.  

CNC İŞLEM MERKEZLERİNDE CENTATEQ T-300 SERİSİ
Çift tablalı makina ile esnekliğinizi de ikiye katlayın



FİRMALARDAN HABERLER

CENTATEQ N-600 nesting maki-
nası parçalara freze ve delik iş-
lemlerini yapar—istenirse 5-eksen
teknolojisiyle—ve hatta istendiği
taktirde bağlantı aparatlarının di-
rek olarak parçalar üzerine takıl-
masını sağlar. LIGNA fuarında HO-
MAG, bu işlemi yeni Cabineo besle-
me sistemi ile Cabineo delik ünitesi
üzerinde sergiledi ve daha sonra
da bütün işlemleri bitmiş olan par-
çalar CENTATEQ’in çıkış bölümüne
taşındılar, sonrasını ise FEEDBOT
C-500 işleme devam etti. Parçala-
rı nesting makinasından dışarıya
taşımak için kullanılan robot, par-
çaları tek tek doğru sırada alarak
düzenli bir istif oluşmasını sağladı.

Bu istif öyle bir şekilde hazırlanı-
yor ki, her bir istif olabildiğince
fazla adette tekil parçaya sahip
olabiliyor. Sonuç olarak oluşan is-
tif geometrisi ile istif yükseklikleri
azaltılıyor ve nakliye maliyetleri
düşüyor. Buna ilaveten istif daha
stabil oluşuyor, böylece parçalar

daha sonraki kenar bantlama iş-
lemleri için mükemmel bir şekilde
hazırlanıyor. Otomatikleştirilmiş
bir sistem kullanılması ürünlerini-
ze değer katıyor ve üretim kapasi-
tenizin artışını sağlıyor. Böylece
yüksek seviyede kaliteli üretim
yapmış oluyorsunuz.

DRILLTEQ D-500 makinesi komple
modifiye edildi. Makine, CNC maki-
nelerinde dikey işlemler sonrasın-
da yardımcı makine olarak kulla-
nılması için tasarlandı (genellikle
nesting makineleri ile ‘’konsept’’
olarak alınır) ve yatay delik ve/ve-
ya kavale çakma işlemleri için kul-
lanıldı. Şimdi de, DRILLTEQ D-510
modeli freze işlemlerini de yerine
getirebiliyor, yani günümüzde kul-
lanılan bütün bağlantı aparatları
için işlemleri yerine getirebilecek,
örneğin; Lamello, Clamex, ve
menteşe delikleri. Makina ayrıca
ihtiyaç duyulduğu takdirde belli
bağlantı aparatlarını da kendisi
yerleştirebilmektedir.

Bütün işlem adımları intelliGuide
operatör yardımcı asistan sistemi

ile desteklenmektedir. Sistem,
LED ışıklarını kullanarak makine
operatörüne sırasıyla hangi işlem
adımının yapılması gerektiğini 
bildirmektedir.
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CENTATEQ N-600 ile Nesting: 
Kenarlar hariç her şey yapılabilir

Delik, freze ve pres: komple bir kenar işleme
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