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İnsanlık için önemli sayılacak günler yaşıyo-
ruz. Bu günleri on yıl sonra yakınlarımıza, ço-
cuklarımıza ve doğacak yeni nesillere nasıl 
anlatacağız? Şartlı refleksler edindik; kapıdan 
çıktığımız anda eskiden “anahtarımızı aldık 
mı?” diye çantamızı, cebimizi kontrol eder-
ken, şimdiki zamanlarda aklımıza ilk gelen şey 
“maskemi aldım mı?” oluyor. Yaklaşık 1,5 yıldır 
onunla yaşıyoruz; maskeler neredeyse altıncı 
duyu organımız oldu. Hayat ne kadar değerli 
değil mi? Bu değer, gerek kendimiz, gerekse 
de sevdiklerimiz, gelecekten beklediklerimiz 
ve daha bir çok şey adına çok önemli. Ölüme 
bir soluk kala, yine de yaşama umudu hücre-
lerimizde dolaşır. Pek çok dostumuzu, yakın-
larımızı bu pandemide kaybettik. Bu öyle bir 
hasar ki, salgın bittikten sonra da, fiziki dav-
ranışlarımız ve alışkanlıklarımızla bu maskeyi 
kolay terk edemeyeceğiz. Bıraktığı psikolojik 
hasarlar belki daha uzun zaman sürecek. Ka-
pandığımız durağan günlerde yeni alışkanlıklar, 
daha önceleri hiç farkına varmadığımız şeyler 
keşfettik. Kimileri kitap okudu,  izlemediği ka-
dar film izledi, ailesine ve çocuklarına bolca 
zaman ayırdı. Yıllardır dokunamadığı geçmiş 
anılarına dokundu, sosyal medyada gruplar ku-
ruldu ve ilkokuldan ortaokula, liseden üniver-
siteye kadar farklı sosyal çevreler ve arkadaş 
gruplarıyla geçmişe yolculuklar yaptık. Kaçı-
mız ilkokul 5. sınıf sıra arkadaşını hatırlıyordu 
ki? Bunları kendine iş edinen ve ülkenin dört 
yanında arayıp bulan insanlar oluştu; onlarla  
yenilenmiş ilişkiler kuruldu. Bir yandan insan 
yönümüzü geliştirirken, öznel hikayelerimize 
sahip çıkıp dayanışmalar kurarken, hiçbir şey 
yaşanmamış gibi, doğa talanı ve çevre katliam-
larıyla, kar ve para hırsı uğruna çocuklarımıza 
miras bırakmayı hayal ettiğimiz dünyanın altını 
üstüne getiriyoruz. Doğanın vahşi ve acımasız 

insanoğlundan intikamı olarak algılamamız ge-
reken pek çok felakete seyirci kalıyoruz. Yanı 
başımızda ormanlarımız, derelerimiz, yaylaları-
mız, en güzel sahillerimiz yok ediliyor. Dereleri 
ve göllerimizi kurutup, denizlerimizi kirleterek, 
belki de on yıla kalmadan pek çok balık neslini 
yok edeceğiz. Evet, bunca yaşananlardan son-
ra öğrendiklerimiz bireysel kurtuluşun egoizmi 
üzerinden olacaksa, unutmayalım ki, bu dünya 
hepimizin. Henüz dünya benzeri yaşam modül-
lerine sahip bir gezegen bulunamadı. Bulunsa 
da, 8,5 milyarlık dünya nüfusunun ancak yüz 
milyonda biri bu şansa sahip olacaktır. Bu top-
raklar, bu deniz, bu gökyüzü, bu ormanlar, he-
pimizin. Yok edersen, kendin de yok olursun. 
Tek başına kurtulmak yok; ya hep beraber ya 
da hiç birimiz! 

Dergimizin bu sayısında sizlere çok değerli 
araştırma dosyaları, güzel içerikler, ülkemizden 
ve dünyadan önemli haber ve yazılar hazırla-
dık. Dergimizin neredeyse  yüzde 70’i bu tip 
araştırma ve haberlerle doldu. Reklamın çok 
az, içeriğin çok zengin olduğu bir Mobilya Der-
gisi sanırım tüm okuyucunun hoşuna gidecek-
tir. Ama Mobilya Dergisi gibi 30 yıldır sektörün 
yazılı tarihine tanıklık eden bir yayını yaşatmak 
da, bir o kadar önemli olsa gerek.  Hepimiz bu 
hikayenin birer öznesiyiz; tıpkı sanayinin dönen 
çarklarının dişlileri gib. Bu nedenle de dişlililerin 
bir teki dahi kırılmamalıdır. Üreticisi, tedarikçisi, 
yayıncısı hep birlikte bu zor günleri atlatmak ve 
dayanışmayı sürdürmek dileğiyle, sağlıklı gün-
ler diliyorum. 

Saygılarımla,

Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Güçlü toplumlar, bilgi ve dayanışmayı 
gerçekleştirenlerdir
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REED TÜYAP tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan Sa-
nayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar 
Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen 
ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla 
sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya gel-
diği WoodTech ve İntermob fuarları, planlandığı tarihlerde 
sektörün tüm paydaşlarını eksiksiz buluşturuyor olacak.

WoodTech ve İntermob Bu Sene 
İlk Defa Hibrit!

Sektörün verdiği güç ile her geçen yıl uluslararası düzey-
de bilinirliğini ve gücünü arttıran WoodTech-İntermob 
Fuarları, fiziksel fuarın gücü ile dijital uygulamaların yeni-
likçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli ile bu 
sene ilk defa gerçekleşecek.

Yeni Nesil Fuarcılık uygulamalarının yer alacağı fuarlarda, 
yeni normal döneminin tüm gereksinimlerini kapsayan 
önlemler ile güvenli bir fuar deneyimi sunulacak.
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WoodTech ve İntermob Fuarları
9 Ekim’de Kapılarını Açıyor!

Reed Tüyap tarafından eşzamanlı olarak 
düzenlenen 34. WoodTech - Uluslararası Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri 
Fuarı ve 23. İntermob –Mobilya Yan Sanayi, 
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi 
Fuarı, 9 Ekim 2021 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da kapılarını 
açmaya hazırlanıyor.
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Business Connect Uygulaması ile Fuarları 
ONLİNE Ziyaret Edin!

En son gelişmelerin ve ürünlerin sergileneceği fuarlar, 
katılımcı ve ziyaretçilere sunduğu dijital çözümlerle ‘yeni 
nesil fuar’ anlayışıyla hibrit bir fuar olarak düzenlenecek. 

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuara gelemeyen ulus-
lararası ziyaretçiler ile WoodTech-İntermob katılımcıları 
için hayata geçirdiğimiz Business Connect Programı ile 
ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımız fiziksel fuarlarımız ön-
cesinde birbirleriyle olan toplantılarını planlayıp, fuar es-
nasında online görüşme yapabilecekleri gibi ayrıca online 
ürün kataloğundan katılımcı listesine kadar fuarla ilgili 
birçok detaya ulaşabilecekler.

Güvenli hizmet belgesi ile  
Temassız Fuar Ayrıcalığı!

Makine ve ahşap sektörünün çatısı olan WoodTech-İnter-
mob Fuarları Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 
Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ve tek 

fuarcılık şirketi olan Tüyap’ın ‘temassız fuar’ uygulaması 
ile gerçekleştirilecek. 

Dünya genelini etkisi altına alan pandemi nedeniyle ge-
çen sene almış olduğumuz ve bu sene de aynı şekilde 
bir dizi tedbirin uygulanacağı fuarlarımız, MyTüyap mobil 
uygulaması üzerinden alınan fuar davetiyesi ile ziyaret 
edilebilecek.  

Ziyaretçiler, bu uygulama ile fuar yaka kartlarını oluştu-
rup, mobil uygulamadaki QR kodu okutarak fuara giriş 
yapabilecekler.  MyTüyap uygulaması sayesinde fuarda 
ziyaretçiler bilgilerini, QR kodunu okutarak katılımcılarla 
paylaşacak.

Ajandanıza Not Alın: 09.10.2021

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını ge-
nişleten WoodTech ve Intermob Fuarları, 9-13 Ekim, 2021 
tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya 
ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını art-
tırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya 
devam edecek.

Detaylı bilgi için www.woodtechistanbul.com - www.in-
termobistanbul.com websitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
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Geçtiğimiz yıl ihracatta 4 milyar dolar sınırını aşan 
mobilya sektörü, 2023 yılındaki 10 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Dünyanın 
180 ülkesine ürünlerini ulaştıran Türk mobilya sektörü, 
tek yürek, tek bilek olarak yoluna devam ediyor. Mobilya 
sektörü, 22 – 27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek 
IIFF 2021 İstanbul Mobilya Fuarı’nda  (İstanbul Internatio-
nal Furniture Fair) güç birliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve 
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile dü-
zenlenecek IIFF 2021, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak toplam 260 bin 
metrekarelik alanda düzenlenecek.

22 – 27 Haziran 2021

Türkiye’de ilk kez iki fuar 
merkezinde aynı anda 

düzenlenecek olan IIFF 2021 
İstanbul Mobilya Fuarı,  22 – 27 
Haziran 2021 tarihleri arasında 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 

ile İstanbul Fuar Merkezi’nde 
eş zamanlı olarak toplam 

260 bin metrekarelik alanda 
gerçekleştirilecek. Avrupa’nın 

en büyük mobilya fuarı olacak 
IIFF 2021’de yerli ve yabancı  3 

bine yakın markanın ürünlerinin 
sergilemesi bekleniyor.

Türkiye’de ilk defa 

iki fuar merkezinde aynı anda 
‘’İstanbul Mobilya Fuarı’’
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Mobilya sektörünün dev buluşması
Avrupa’nın en büyük mobilya fuarlarından biri olarak sek-
tör profesyonellerinin karşısına çıkacak IIFF 2021’in yeni 
nesil fuarcılık anlayışıyla düzenleneceğini belirten Tüyap 
Fuarcılık Genel Müdür İlhan Ersözlü, konuyla ilgili şu açık-
lamalarda bulundu: “Ülkemizin iş gücü, kalite ve tasarım 
alanında gurur kaynağı olan mobilya sektörüne yakışır ve 
ilklerle dolu olan İstanbul Mobilya Fuarı’nı organize etmek-
ten mutluluk duyuyoruz. Mobilya sektöründe çok önem-
li bağlantılara sahip ülkelerde pazarlama faaliyetlerimiz 
devam ediyor, bu çalışmaların sonucunda önemli ihracat 
anlaşmalarının yapılmasını öngörüyoruz. Sektörün en bü-
yük buluşması olan bu dev fuara şahitlik etmeleri için tüm 
profesyonelleri bekliyor ve iş birlikçimiz Mos Fuarcılık ile 
en büyük destekçimiz Mobilya Dernekleri Federasyonu’na 
teşekkürlerimizi sunuyorum.”

80’in üzerinde ülkeden alım heyeti
Türkiye’de ilk kez iki fuar merkezinde aynı anda düzen-
lenen Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2021’e, 
yurt içinden ve yurt dışından 500’ü aşkın firmanın ve 3 
bine yakın markanın katılması bekleniyor. Balkan ülkeleri, 
Rusya, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Mısır, Tunus, Fas, 
Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Libya, Umman, Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere 80 ülke-
den alım heyeti çalışmaları devam eden fuarı, on binlerce 
sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda 
yapılması planlanan B2B İkili İş Görüşmeleri etkinliği ile 
önemli iş bağlantılarının kurulması hedefleniyor.

Gücünü dünyaya gösterecek

Sektörün ilklerle dolu, en büyük buluşması olan IIFF 2021, 
Türk mobilyalarının üretim, kalite ve tasarım gücünü dün-
yaya gösterecek. Fuarda, toplam 20 salonda modern & 
avantgarde mobilya, modüler mobilya, lüks mobilya, otur-
ma grupları, bebek, çocuk ve genç mobilyaları, yataklar, 
ofis/okul ve eğitim mobilyaları, tek kullanılan mobilyalar 
ve aksesuarlardaki en son trendler ziyaretçilerin beğeni-
sine sunulacak.

Tüyap Fuarcılık 
Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü







Tecrübeli gazetecilerin bile haber vermek iste-
mediği haberler var. Çünkü neredeyse kalbinizi 
parçalıyorlar. Bu böyle bir haber. Bugün sevgi-
li dostumuz, uzun süredir yazı işleri müdürü ve 
saygın meslektaşımız Helmut “Max” Merkel, 
kısa süreli ciddi bir hastalıktan sonra 67 yaşın-
da hayata gözlerini yumdu.

Helmut Merkel 1953’te Baden-Baden’de 
doğdu ve kariyerine ticaret basını yayıncısı 
Euwid’de başladıktan sonra 1988’de aramıza 
katıldı. 1992’de kendi reklam ajansını kurma-
dan önce Franz Schäfer’in başkanlığında baş 
editör yardımcısı olarak çalıştı. 1999’da kısa bir 
süre sonra MÖBELMARKT’ın genel yayın yö-
netmenliğini devraldığı yayın grubumuza dön-
dü. . Uzmanlığı, birçok seminer ve kongrede 
konuşmacı, tasarım yarışmalarında jüri üyesi 
ve danışman olduğu uluslararası mobilya en-
düstrisinde tanındı.

Max Merkel’in ölümünün yasını tutuyoruz. Ve 
dünyanın en saygın mobilya gazetecilerinden 
birinin uzmanlığını şiddetle özleyeceğiz. Max 
Merkel, sadece bizim tarafımızdan değil, aynı 
zamanda profesyonel katılımının ötesinde 
dünyanın dört bir yanındaki birçok meslektaş 
ve iş ortağı tarafından da bir arkadaş ve da-
nışman olarak değerlendirildi.

Max Merkel kanıyla seyahat ediyordu ve dün-
yanın her yerindeki mobilya fuarlarında ve pa-
zarlarında evindeydi. Şimdi son büyük yolcu-
luğuna başladı. Son derece üzülüyoruz ve dü-
şüncelerimiz, en derin sempati duyduğumuz 
karısıyla birlikte.

Kendine iyi bak Max!

Christine Ritthammer

Mobilya sektör yayıncılığı 
duayen bir gazeteciyi kaybetti

Son büyük yolculuk başladı

Helmut Merkel (Max)
1953’te Baden-Baden’de doğdu 
ve kariyerine ticaret basını 
yayıncısı Euwid’de başladıktan 
sonra 1988’de   Ritthammer yayın 
grubuna katıldı.  MÖBELMARKT’ın 
genel yayın yönetmenliğini 
devraldı.   Uzmanlığı, birçok 
seminer ve kongrede konuşmacı, 
tasarım yarışmalarında jüri üyesi 
ve danışman olduğu uluslararası 
mobilya endüstrisinde tanındı.

Uluslararası mobilya sektör yayıncılığı içinde onu 
tanımayan tek gazeteci ve sektör temsilcisi yoktur. 
Gerek Türkiye mobilya sanayi gerekse de Avrupa, 
Amerika ve uzakdoğuda saygıyla anılan Helmut 
Merkel (biz gazetecilerin Max’i) bizim de üyesi ol-
duğumuz İAFP uluslararası mobilya yayıncıları der-
neği’nin kurucu üyesi olan Helmut Merkelin ölümü 
tüm mobilya sektör basın camiasını derinden sars-
mıştır. Entelektüel birikimi, kişiliği, sektörde po-
zitif duruşu ve çalışkanlığıyla tanınan sevgili Max 
tüm gazeteciler için çok değerli bir kişilikti.Helmut 
“Max” Merkel, kısa süreli ciddi bir hastalıktan son-
ra 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tüm ailesi ve  
Ritthammer yayın grubuna, MÖBELMARKT dergi-
si çalışanlarına baş sağlığı diliyoruz. 

Ekin Yayın Grubu adına 

Nesip Uzun

Helmut Merkel (Max)
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DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ Mobilya dış ticaretinde son yıl-
larda göze çarpan başlıca gelişim mobilya pazarının dışa 
açılma oranındaki artıştır. 47 milyar dolara yaklaşan mo-
bilya dış ticaret açığı ile ABD, 70 milyar doları aşan ihracatı 
ile AB ve yaklaşık 56 milyar doları aşan mobilya dış ticaret 
fazlası ile Çin sektörün önemli aktörleri olarak dünya mo-
bilya piyasalarını yönlendirmektedirler. 4.1.İhracat Dün-
ya mobilya ihracatı, 2002 yılında 63,9 milyar dolar iken, 
2008 yılında 132,3 milyar dolara ulaşmış ancak, küresel 
ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 108,2 milyar dolara 
düşmüştür. Son sekiz yıllık dönemde yaklaşık olarak yıllık 
ortalama % 8 civarında bir büyümeyi ifade eden rakam-
lardaki bu artışın kriz sonrası dönemde biraz yavaşlama 
göstererek bu orana yakın bir şekilde devam edeceği dü-
şünülmektedir. Nitekim 2019 yılında dünya mobilya ihra-
catı bir önceki yıla göre %0,5 oranında artış göstererek 
197,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
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Dünya Mobilya 
Görünümü 2021

Dünya  mobilya sektöründe   2020’de yaşananlar ve 2021’de 
krizler ile toparlanmalar arasında olabilecekler üzerine:

Editör:NESİP UZUN
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2020 yılında dünya ekonomisi “Covid-19” salgını nede-
niyle bir şok yaşadı. Sağlık acil durumu ve ilgili çevreleme 
önlemleri, genişlik ve yayılma açısından tarihsel bir emsali 
olmayan küresel bir durgunluk yarattı ve iyileşme senar-
yoları çok belirsiz . Ülkeler arasındaki heterojen eğilimle-
rin bir sonucu olarak dünya GSYİH’sında reel anlamda yüz-
de 4,4’lük bir azalma : gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş 
ülkelere göre daha az olumsuz bir performans yaşamalı-
dır. Yüksek gelirli ekonomiler arasında, genel olarak, salgı-
nın Birleşik Devletler’deki genel etkisinin, önemli sayıda en-
feksiyona rağmen Avrupa’dakinden daha az olduğu tahmin 
edilmektedir.

Mali ve parasal teşvik (2008 krizi sırasında harekete geçi-
rilenden daha yüksek), aynı zamanda hanehalkı harcama-
larının yeniden düzenlendiği (eğlence, turizm ve ulaşımdan 
teknolojik ürünler ve ev için diğer sektörlere geçiş) görülen 
talebi güçlü bir şekilde destekledi. Avrupa’da, pandeminin 
farklı ülkelerde farklı ekonomik etkileri olmuştur ve iyileş-
me beklentileri de virüsün yayılma derecesine, onu kontrol 
altına almak için kabul edilen halk sağlığı önlemlerinin titiz-
liğine, ulusal ekonomilerin sektörel bileşimine ve yoğunlu-
ğuna bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. 
ulusal politika tepkileri. ÇinSanayinin büyümesi sayesinde 
“Kovid öncesi” beklentilerin çok altında da olsa yılı pozitif 
işaretle kapatan tek büyük ekonomi olacak. Diğer uçta, 
pandemiyi kontrol altında tutmakla meşgul olan ve bu ne-
denle en kötü durgunluklardan birini yaşayacak olan Hin-
distan’da ekonomik görünüm önemli ölçüde kötüleşti. Di-
ğer birçok gelişmekte olan piyasada da görünüm istikrarsız 
kalmaya devam ediyor. 2019 yılında ticaret gerilimleri nede-
niyle yavaşlama belirtileri gösteren dünya mamul mal tica-
retinde, yüzde 8’den fazla düşüşle yıl sonu bekleniyor.

Küresel senaryo 2021’de bir toparlanma gösterecek ve 
önümüzdeki iki yıl içinde büyüme devam edecek. Bu ne-
denle büyüme, ABD’den Çin’e ve Avrupa Birliği ülkelerine 
kadar tüm büyük ekonomilere genelleştirilecektir, ancak 
bu tür senaryolar son derece yüksek derecede belirsizliğe 
tabidir. Pandemi, aynı zamanda, çeşitli ülkelerde ve makro 
yakınlık alanlarında iç pazarın rolünü aşamalı olarak artır-
maya yardımcı olarak, geri dönüş yerelleştirme süreçleri-
nin hızlandırıcısı olabilir. Sadece pandeminin evrimi ve aşı 
ve tedavilerdeki ilerlemeyle yakından bağlantılı değil, aynı 
zamanda ekonomik sistemlerin dayanıklılığı ve diğer jeo-e-
konomik belirsizlik faktörleriyle (örneğin ABD-Çin gerilim-
leri, Brexit…) yakından bağlantılı olan çeşitli risk faktörleri 
varlığını sürdürmektedir.

Geçtiğimiz yıl, hem talep hem de arz tarafında salgının vur-
duğu mobilya sektörü için zorlu bir yıl oldu. Kilitleme politi-
kaları ve süreleri ülkeler, üretim segmentleri ve perakende 
faaliyetleri arasında farklılık gösterdi.

Dünya mobilya tüketiminin 2020’de yüzde 10 azalacağı tah-
min ediliyor (cari ABD doları cinsinden). İlk defa, 2020 yılın-
da tüm bölgelerin, farklı ekonomik yapıları (ciddi şekilde et-
kilenen sektörlere, dış finansal akışlara ve kriz öncesi per-
formanslara bağımlılık) ve pandemik evrimin karşı karşıya 

Başlıca mobilya ihracatı yapan ülkeler, 2014-2020.  
milyar dolar.

Başlıca mobilya ithal eden ülkeler, 2014-2020.  
milyar dolar.
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olduğu kontrol altına alma tepkilerini yansıtan, ülkeler 
arasındaki farklılıklar ile birlikte negatif büyüme yaşaya-
cağı öngörülüyor.

Sektör genelinde halihazırda mevcut olan bazı trendler yıl 
içinde hızlanarak şirketlerin stratejilerini etkiledi. Tüke-
tim tarafında, çevrimiçi kanalın rolü benzeri görülmemiş 
büyüme oranlarında arttı ve önde gelen üreticiler de doğ-
rudan pazara girdi.

Üretim tarafında, tedarik edilen ürünler (örneğin ofis 
alanlarında büyük değişiklikler, ev ofis segmentinde yük-
selme, çok işlevli, antibakteriyel yüzeyler, tüketicilerin re-
fahının artan ilgisi vb.) Gelişiyor. Gelecek için büyüme po-
tansiyelini temsil edebilirler . 

Ana mobilya üreticisi, dünya mobilya üretiminin yüzde 
41’i ile Çin’dir . Diğer büyük mobilya üreten ülkeler Amerika 
Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya’dır. 2011’den 2020’ye 
kadar Asya ve Pasifik’in mobilya üretim payı yaklaşık 11 
puan arttı. Sonuç olarak, 2020’de dünya mobilya üretimi-
nin yarısından fazlası Asya ve Pasifik’te gerçekleşti.

Önde gelen mobilya ithalatçıları Amerika Birleşik Devlet-
leri, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya’dır. 

2018 yılına kadar ABD’deki ithalat artışı, uluslararası mo-
bilya ticaretindeki büyümenin ana motoruydu. 2019 yılın-
da ABD mobilya ithalatındaki düşüş büyük ölçüde ticaret 
kısıtlamalarından kaynaklandı. ABD ile Çin arasındaki ti-
caret gerilimleri nedeniyle, Asya’dan toplam ABD mobilya 
ithalatı içinde, Çin’in payı, özellikle Vietnam’dan yapılan it-
halatın lehine azaldı. 2020 ön verileri, tüm büyük ülkelerin 
mobilya ithalatında önemli düşüşler olduğunu gösteriyor.

Mobilya ihracatının ana ülkesi Çin olup, onu uzaktan Viet-
nam, Polonya, Almanya ve İtalya izlemektedir.

Son on yılda, uluslararası mobilya ticareti tutarlı bir şekil-
de uluslararası ürün ticaretinin yaklaşık yüzde birini oluş-
turmuştur. 2020’deki büyük daralmanın ardından büyüme 
2021’de yeniden başlayacak ve mevcut ABD doları cinsin-
den kriz öncesi seviyeye 2022’de ulaşılması bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu’na göre, 2020’de salgın nedeniy-
le Dünya GSYİH’sindeki düşüş gelişmiş ekonomilerde  
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gelişmekte olan ülkelere göre daha şiddetli bir daralma 
ile yüzde 4,4 olarak tahmin edilebilir. Büyümenin 2021 ve 
2022’de yeniden başlaması bekleniyor, ancak pandeminin 
gelişimine ilişkin belirsizlikler yüksek ve aşağı yönlü risk-
ler önemli olmaya devam ediyor

2021 yılı için mobilya tüketiminin 2020’deki depresyon 
seviyelerinin üzerinde artması dünya çapında bekleniyor.

Büyük pazarlar arasında (ABD dolarının üzerinde mobilya 
tüketimi) mobilya tüketiminde daha büyük bir toparlanma 
olması beklenen ülkeler Çin ve Hindistan’dır.

Kaynaklar: 
. csilmilano.com
. Trademap
. Ticaret bakanlığı ihracat genel müdürlüğü 
raporları
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Folyo ve Dekor Kağıt Pazarı 2027’ye Kadar YBBO’da % 5,4 Büyüyecek

Folyo ve Dekor Kağıtta
Pazar Öngörüleri

Küresel dekor kağıdı pazarı 2018’de 3,7 Milyar ABD Doları 
değerinde idi ve tahmin döneminde (2019-2027) % 5,4 

YBBO ile genişlemesi bekleniyor. Dekor kağıdı, ahşap esaslı 
panellerin yüzeyini yükseltmek için kullanılan yüksek 

mühendislik ürünü ve teknik olarak gelişmiş özel 
kağıttır. Baz kağıdın mukavemetini arttırmak için dekor 

kağıdını emprenye etmek için melamin reçinesi kullanılır.  

Yayına hazırlayan: Nesip Uzun
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Dekor Kağıdı Pazarı: 
Dekor kağıdı, ahşap esaslı panellerin basılması ve emp-
renye edilmesinde taşıyıcı olarak kullanılır. İnşaat ve in-
şaat sektöründeki artış ile pazardaki moda trendlerinin 
dekor kağıdı pazarını genişletmesi bekleniyor. FAO’ya 
(Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) göre, 2017 yılın-
da toplam ahşap esaslı panel üretimi yaklaşık 402 Milyon 
m³’tür.

FMI analizine göre, küresel dekor kağıdı pazarı, tahmin dö-
neminde önemli bir büyüme göstermesi beklenen dünya-
daki organize mobilya tüketiminin artmasıyla da belirle-
niyor. Aşınmaya dayanıklı laminat parke üretiminde dekor 
kağıtları kullanılmaktadır. Dekor kağıdı pazarındaki üreti-
ciler, yüksek basınçlı laminatlar (HPL) ve düşük basınçlı 
laminatlar (LPL) için çok çeşitli ürünler, renkler, dokular 
ve tasarımlar sunmaktadır.

Future Market Insights (FMI) tarafından sunulan yakın 
tarihli bir analitik araştırmaya göre, 3,7 milyar ABD doları 
tutarındaki  dekor kağıdı pazarının 2019’da % 5,5’lik bir 
artış yaşadı.  . Baskı temelli kağıt, küresel gelirin neredey-
se yarısını oluşturarak en yüksek satışa devam edecek.  

Mobilya sektörünün artan dekor kağıdı tüketimi, satışları 
belirleyen en önemli faktör olarak gösteriliyor, bunu dö-
şeme ve panel sektörlerinde izliyor. Mobilya endüstrisi, ev 
mobilyası sektörünün güçlü büyümesine atfedilen düşük 
basınçlı laminat satışlarını belirgin bir şekilde artırmak-
tadır. FMI’nin dekor kağıdı pazarına ilişkin son kullanım 
analizine göre, satılan toplam mobilyanın neredeyse% 
60’ı hane halkıdır ve bu da muhtemelen düşük basınçlı la-
minatlara olan talebi daha da artıracaktır.

Avrupa’nın dekor kağıdı pazarındaki liderliği, dekor, döşe-
me ve paneller için gelişen uygulama senaryosuyla güçlü 
bir şekilde desteklenmektedir. FMI, Avrupalı   tüketicilerin 
toplam piyasa değerinde % 30’dan fazla pay alacağını ön-
görüyor. Bununla birlikte, Asya, Afrika ve Orta Doğu böl-
gelerindeki gelişmekte olan ekonomilerde talep artışının 
sağlıklı olduğuna da işaret ediyor.

Kağıt ve karton üretim ortamında sadece% 4’lük bir paya 
sahip olmasına rağmen, dekor kağıdı pazarı son zaman-
larda sağlıklı talep artışı gözlemliyor. Konunun uzman-
ları bu büyümeyi genel gelecek vaat eden ticaret senar-
yosuna ve estetik açıdan çekici mobilya ve dekor öğeleri 
için artan tüketici tercihine bağlıyor. Dekoratif kontrplak 
ve kaplama levhaların ilerleyen üretim senaryosu, ağaç  
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işleme sektörünün büyümesine fayda sağlamakta ve do-
layısıyla dekor kağıdı satışlarını desteklemektedir. Hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde laminat 
parke sektörünün gözle görülür şekilde gelişen kapsa-
mıyla, önümüzdeki yıllarda bir dizi dekor kağıdının yer al-
ması daha olasıdır.

Önizleme Analizi Ağırlık Bazında Küresel Dekor Kağıdı Pa-
zar Bölümlemesi   Ürün Tipine göre (Baskı Bazlı Kağıt Pa-
zarı, Emici Kraft Kağıt Pazarı, Diğerleri (Bariyer, Kaplama) 
Pazarı); Uygulamaya göre (Düşük Basınçlı Laminatlar 
Pazarı, Yüksek Basınçlı Laminatlar Pazarı, Kenar Bantla-
ma Pazarı); Son Kullanıma Göre (Mobilya ve Dolap Pazarı, 
Döşeme Pazarı, Panel Kaplama Pazarı, Mağaza Fikstürleri 
Pazarı) 

Önde gelen dekor kağıdı üreticileri, şu anda müşterilerin 
değişen spesifikasyon taleplerini karşılamak için esteti-
ği yükseltme konusunda strateji geliştiriyor. Ancak rapor, 
birincil odak noktasının stratejik satın almalar ve işbirlik-
leri olacağı görüşünde.

Pazar aktörlerinden biri olan Schoeller Technocell GmbH 
& Co. KG, kısa süre önce Calfornia’nın Alameda Co’sunu 
satın aldığını duyurdu. Birincisi, Çin’in önde gelen kağıt 
hamuru ve kağıt endüstrisi operatörleriyle işbirliği yapa-
rak dekor kağıdı için Çin pazarında genişleme çabalarına 
yatırım yapıyor. Schoeller Technocell kısa süre önce Çin’in 

tanınmış kağıt hamuru ve özel kağıt üreticisi Welbon 
Group ile güçlerini birleştirdi.

Finlandiya merkezli Ahlstrom-Munksjö Oyj, en sonun-
cusu Brezilyalı özel kağıt üreticisi MD Papeis’in Caieiras 
özel kağıt fabrikasının satın alınması olan M&A üzerinde-
ki stratejik odağı sürdürüyor. Kuzey Amerika’daki geniş-
leme stratejisinin bir parçası olarak, eski, yakın zamanda 
başka bir özel kağıt üreticisi olan Expera Özel Çözümleri  
satın aldı.

Neodecortech SpA kısa süre önce CORBETTA FIA srl’nin la-
minat üretim kolunun satın alımını tamamladı. Kısa süre 
önce Schattdecor Group, ABD merkezli Coating Company, 
Lexington, SC’yi satın aldığını duyurdu.

Dekor Kağıdı Pazarı: İtici Faktörler
Dekor kağıdı pazarı, laminat kullanan modern ürün tasa-
rımlarına doğru kentleşmeyi ve tüketici tercihlerini hız-
landırarak yönlendirilir . Dekor kağıdının emprenye edil-
mesi, diğer uygulamaların yanı sıra dolaplar, mobilyalar, 
döşeme ve demirbaşlar için dekoratif laminatın dayanık-
lılığını ve kalitesini arttırır. Dekor kağıdı pazarının, artan 
nüfus ve ürünün görsel görünümüne yönelik tüketici ter-
cihleri   nedeniyle Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ül-
kelerde yüksek büyüme göstermesi bekleniyor.
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Dekor folyo ve Kağıtlar

Küresel pazardaki ticaret maliyetlerindeki düşüş ve tek-
nik yenilikler , yakın gelecekte küresel dekor kağıdı paza-
rını canlandırması beklenen mobilya ve ahşap esaslı pa-
nel fiyatlarını düşürdü  . Ahşap işleme pazarlarında ithalat 
ve ihracat için standartlar ve sertifikasyon kriterlerindeki 
farklılıklar dekor kağıdı tüketimini artırmaktadır.

Dekor kağıdı, kağıt  ve karton üretiminde en az paya sahip 
olsa da, özel kağıt segmentinin diğer kağıt bazlı ürünlere 
göre daha yüksek bir büyüme oranına sahip olması nede-
niyle bu segmentin önümüzdeki yıllarda büyümesi bekle-
niyor. Küresel dekor kağıdı pazarının önde gelen üreticile-
ri, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan 
bölgelerde küresel ayak izlerini genişletiyorlar.

Dekor Kağıdı Pazarı: İtici Faktörler
Dekor kağıdı pazarı, laminat kullanan modern ürün tasa-
rımlarına doğru kentleşmeyi ve tüketici tercihlerini hız-
landırarak yönlendirilir . Dekor kağıdının emprenye edil-
mesi, diğer uygulamaların yanı sıra dolaplar, mobilyalar, 
döşeme ve demirbaşlar için dekoratif laminatın dayanık-
lılığını ve kalitesini arttırır. Dekor kağıdı pazarının, artan 
nüfus ve ürünün görsel görünümüne yönelik tüketici ter-
cihleri   nedeniyle Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ül-
kelerde yüksek büyüme göstermesi bekleniyor.

Küresel pazardaki ticaret maliyetlerindeki düşüş ve tek-
nik yenilikler , yakın gelecekte küresel dekor kağıdı paza-
rını canlandırması beklenen mobilya ve ahşap esaslı pa-
nel fiyatlarını düşürdü  . Ahşap işleme pazarlarında ithalat 
ve ihracat için standartlar ve sertifikasyon kriterlerindeki 
farklılıklar dekor kağıdı tüketimini artırmaktadır.

Dekor kağıdı, kağıt  ve karton üretiminde en az paya sahip 
olsa da, özel kağıt segmentinin diğer kağıt bazlı ürünlere 
göre daha yüksek bir büyüme oranına sahip olması nede-
niyle bu segmentin önümüzdeki yıllarda büyümesi bekle-
niyor. Küresel dekor kağıdı pazarının önde gelen üreticile-
ri, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan 
bölgelerde küresel ayak izlerini genişletiyorlar.

Dekor Kağıdı Pazarı: Kısıtlayıcı Faktörler
Küresel Binalar ve İnşaat İttifakı’na (GABC) göre, 2017’de 
bina ve inşaat sektörü nihai enerji kullanımının yaklaşık% 
36’sını ve enerji ile ilgili CO’nun yaklaşık% 40’ını oluştu-
ruyordu. emisyonlar. Dekor kağıdının kullanılması değerli 
kaynakları koruyabilir.
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Ahşap esaslı ürünlerin kullanımına yönelik farklı bölgeler-
deki çevresel düzenlemeler, küresel dekor kağıdı pazarı-
nı olumsuz etkileyebilir. ABD’de, kompozit ahşap ürünler 
22 Mart 2019 tarihinden itibaren TSCA Başlık VI uyumlu 
olarak etiketlenmelidir. Bir ülke içinde üretilen veya ithal 
edilen ürünler, kalınlık, etiketleme, derece, dayanıklılık 
ve azaltabilecek diğer özellikler ile ilgili belirlenmiş stan-
dartlara uymalıdır. dekor kağıdı talebi.

Çeşitli Uygulamalar için Dekor Kağıdı
Düşük basınçlı laminatlar için dekor kağıdı emprenye re-
çinesi (örneğin Melamin veya fenol formaldehit) ile emp-
renye edilir ve ardından ahşap paneller üzerine ısı ve ba-
sınç yoluyla lamine edilir. Yüksek basınçlı laminatlar için 
çoklu dekor kağıdı katmanları, lamine edilen ve ısı ve yo-
ğun basınç altında birbirine bastırılan reçine ile emprenye 
edilir.

Emprenye edilmiş bu dekor kağıtları, ahşap esaslı pa-
nellerin yüksek basınç altında veya yapıştırıcı yardımı ile 
lamine edilmesinde kullanılır. Araştırmaya göre, yüksek 
basınçlı laminatlar, yüksek dayanıklılık ve opaklık nede-
niyle, özellikle döşeme uygulamalarında, düşük basınçlı 
laminatlara göre yüksek tercihe tanık olma olasılığı daha 
yüksektir.

Dekor kağıdı pazarındaki üreticiler, renk ve dokularla ilgili 
estetik özellikler sunarak, bireylerin dekor kağıtlarıyla il-

gili son derece zorlu gereksinimlerine yol açmaktadır. De-
kor kağıdı pazarına, konut ihtiyaçlarındaki artış ve dünya 
çapında artan kentleşme nedeniyle mobilya ve dolaplar 
segmenti hakimdir.

Dekor Kağıdı Pazarındaki Temel Gelişmeler  
ve Eğilimler

Schoeller Technocell GmbH & Co. KG

• 1 Ekim 2018’de, Schoeller Technocell GmbH & Co. KG’nin 
Kuzey Amerika bölümü, Alameda Company’nin Anaheim, 
California’daki tüm varlıklarını satın aldı.

• Şirket, Çinli bir kağıt hamuru ticaret şirketi ve özel kağıt 
üreticisi Welbon Group ile ortak girişim yoluyla işini Çin 
dekor kağıdı pazarına genişletmeye odaklanıyor.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

• Ahlstrom-Munksjö Oyj. işini satın almalar ve birleşme-
ler yoluyla genişletmeye odaklanıyor. 2018 yılında şirket, 
Brezilya’daki MD Papeis’in Caieiras özel kağıt fabrikasını 
satın aldı.

• Şirket, Kuzey Amerika özel kağıt iş segmentini genişlet-
mek için 2018 yılında, şirketin dekor kağıdı segmentini 
genişleten ve Yönetici Yönetim Ekibinin yeni bir üyesini 
atayan özel kağıt üreticisi Expera’yı satın aldı. 

Dünya Dekor Kağıdı Pazarı:  
Rekabetçi Manzara

KOEHLER GROUP, KÄMMERER Paper GmbH, SURTECO 
GmbH, Onyx Papers Inc., BMK GmbH, Ahlstrom-Munksjö 
Oyj., Schattdecor AG, Neenah Inc., Pudumjee Paper Pro-
ducts, Lamigraf SA, Schoeller Technocell GmbH & Co. KG, 
Lignadecor Uretim ve Pazarlama AS, Impress Surfaces  
GmbH, Coveright Surfaces Spain SA, Malta-Decor Sp. zoo, 
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Fortune Paper Mills, Pura Group, KJ SPECIALTY PAPER Co., 
Ltd., Hangzhou Fimo Decorative Material Co. Ltd. ve Car-
tiere di Guarcino SpA, diğerleri arasında küresel dekor ka-
ğıdı pazarının kilit oyuncularından bazılarıdır.

Küresel Finiş Folyoları Pazarına Genel Bakış
Son kat folyolar genellikle dekor son kat folyolar olarak 
makaralarda tedarik edilir ve ayrıca ahşap esaslı panelle-
ri kaplamak için kullanılır. Finish folyolar, çevre dostu lak 
sistemleri ile rafine edilmiş ve oldukça dirençli bir yüzey 
oluşturmak için reçinelerle emprenye edilmiş basılı özel 
kağıtlardır. Bu alt tabaka, öncelikle mobilya, panel kapla-
malarında ve iç tasarım uygulamaları için tek renkli ince 
ahşapların otantik reprodüksiyonları ve çok çeşitli yara-
tıcı dekoratif tasarımlar ve tonlar oluşturmak için kulla-
nılır. Esnek ambalaj için üretilen son kat folyolar genellikle 
su ve kimyasal iticidir.

Küresel Finiş Folyoları Pazar Dinamikleri
Son kat folyo pazarının büyümesini artıran başlıca fak-
törler, mobilya ve iç tasarım endüstrisinde yaygın olarak 
kullanılmalarıdır. Ambalaj endüstrisindeki hızlı büyüme ve 
teknolojik ilerleme, son kat folyo pazarının önemli ölçüde 
büyümesine yol açmaktadır. Giderek artan tüketici talebi, 
öngörülen yıllarda hızla büyüyen ambalaj alanlarından bi-
rinin ambalajını bitirmeye dönüşen sürdürülebilir ve rahat 
yaşam tarzlarına vurgu yapıyor. Konut tüketicileri için ta-
sarım esnekliği, kullanıcıların mekanın görünümünden ve 
hissinden ödün vermeyen işlenmemiş ahşap veya mine-

ral kaynakları tüketmeden egzotik üst düzey görünümler 
elde etmelerine olanak tanır. Konut dışı kullanıcılar için, 
son kat folyolar, dayanıklılık, lüks, zarif görünümlü mik-
roplara dayanıklı maliyet etkinliği, özelleştirilebilir yüksek 
darbe dayanımı, çeşitlilik gibi farklı özellikler için kullanılır.

Finish folyo pazarı aşağıdaki teknolojilere 
göre bölümlere ayrılabilir:

 Emprenye,  Kaplama, Kurutma

 Finish folyo pazarı aşağıdaki gibi format türüne göre bö-
lümlere ayrılabilir:

 Mobilya filmleri, Zemin filmleri

 Finish folyo pazarı aşağıdaki gibi bölgeler bazında bölüm-
lere ayrılabilir:

 Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, BDT ve Rusya, Ja-
ponya, APEJ, MEA

Küresel Finiş Folyoları Pazarı  
Bölgesel Görünümü

Avrupa’nın küresel son kat folyo pazarı için önemli bir pa-
zar olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’yı, yükselen ya-
şam standardı ile Çin ve Hindistan gibi ekonomiler nede-
niyle dünya çapında finish folyo pazarı için en büyük ikin-
ci pazar olması beklenen APEJ izliyor. Kuzey Amerika’nın 
büyüyen ambalaj uygulamaları nedeniyle küresel son kat 
folyo pazarına katkı sağlaması bekleniyor. Orta Doğu ve 
Afrika’nın gelişmekte olan ekonomileri ve değişen yaşam 
tarzı tercihleri   nedeniyle küresel finish folyo pazarında 
önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Küresel Finiş Folyoları Pazarının  
Önemli Oyuncuları

Küresel son kat folyo pazarındaki lider üreticiler aşağıda 
belirtilmiştir:

• SURTECO DÉCOR ,  İmpress. Schattdecor, INTERPRINTS, 
Möbelfolien GmbH Biesenthal

• Likora Dekorfolien GmbH , Lamidecor,  Turkuaz Dekor, La-
midecor:, Chiyoda
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Türkiye dekor kağıt ve folyo pazarında  
başlıca aktörler:

• Schattdecor, SURTECO DÉCOR, İmpress

• Lamidecor, INTERPRINTS, Turkuaz Dekor, Chiyoda

Bu analitik araştırma çalışması, pazarda her şeyi kapsa-
yan bir değerlendirme sunarken, tarihsel zeka, eyleme ge-
çirilebilir içgörüler ve endüstri tarafından onaylanmış ve 
istatistiksel olarak onaylanmış pazar tahminini öne sürü-
yor. Bu kapsamlı çalışmayı geliştirmek için doğrulanmış 
ve uygun varsayımlar ve metodoloji kullanılmıştır. Rapora 
dahil edilen önemli pazar segmentlerine ilişkin bilgiler ve 
analizler ağırlıklı bölümler halinde sunulmuştur. Rapor ta-
rafından kapsamlı bir analiz sunulmuştur.

• Pazar Dinamikleri

• Market boyu

• Pazar Bölümleri

• Talep ve Arz Eğilimleri

• Güncel Sorunlar ve Zorluklar

• Şirketler ve Rakip Görünümü

• Değer zinciri

• Teknoloji

Analiz Edilen Bölgesel Segmentler  

• Kuzey Amerika (ABD, Kanada)

• Latin Amerika (Meksika. Brezilya)

• Batı Avrupa (Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya)

• Doğu Avrupa (Polonya, Rusya)

• Asya Pasifik (Çin, Hindistan, ASEAN, Avustralya ve Yeni 
Zelanda)

• Japonya

• Orta Doğu ve Afrika (GCC, G.Afrika, K. Afrika)

Özgün ve ilk elden istihbarat derlemesi, raporda sunulan 
iç görüler, önde gelen endüstri uzmanlarının nicel ve ni-
tel değerlendirmelerine ve değer zinciri etrafındaki fikir 

liderleri ve sektör katılımcılarından gelen girdilere dayan-
maktadır. Büyüme belirleyicileri, makro ekonomik göster-
geler ve ana pazar eğilimleri, her bir pazar segmenti için 
pazar çekiciliği ile birlikte incelenip sunuldu. Raporda bü-
yüme etkileyicilerinin pazar segmentleri üzerindeki nite-
liksel etkisi de haritalandırıldı.

Raporda Öne Çıkanlar
• Ana pazarın ayrıntılı senaryosu

• Pazar dinamiklerindeki dönüşümler

• Hedef pazarın ayrıntılı segmentasyonu

• Değer ve hacme dayalı tarihsel, güncel ve tahmini piyasa 
büyüklüğü

• En son sektör gelişmeleri ve eğilimleri

• Rekabet ortamı

• Pazar oyuncularının benimsediği stratejiler ve yapılan 
ürün geliştirmeleri

• Bölgesel analizleriyle birlikte potansiyel ve niş 
segmentler

• Pazarın performansına ilişkin tarafsız analiz

• Piyasa oyuncularının rekabet güçlerini artırmaları ve 
sürdürmeleri için güncel ve sahip olunması gereken 
istihbarat

Kaynak:

• Fact.mr

• Fmi

Avrupa’nın küresel son kat 
folyo pazarı için önemli 
bir pazar olduğu tahmin 
edilmektedir. Avrupa’yı, 
yükselen yaşam standardı 
ile Çin ve Hindistan gibi 
ekonomiler nedeniyle dünya 
çapında finish folyo pazarı 
için en büyük ikinci pazar 
olması beklenen APEJ izliyor. 
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Mobilya Dergisi:            Firmanızla ve Surteco ile 
ilgili kısa bilgiler verebilir misiniz? Surteko ne 
zamandan beri Türkiye pazarında ? 

Surteco GmbH, dekoratif ve işlevsel yüzeyle-
rin önde gelen tedarikçilerinden biridir. Surte-
co ürün yelpazesi ile; baskılı dekoratif kağıt, 
emprenyeli dekoratif filmler, embos/release 
kağıtlar, kağıt veya plastik bazlı kenarlar, fi-
nish folyo (önceden ve sonradan emprenye 
edilmiş), dokunsal yüzeyler, kaplamalar olmak 
üzere pazarda benzersizdir.Firma, Felix Scho-
eller kâğıtlarının kurulduğu ve 1951 Bausch AG, 
1999’un Linnemann AG ile birleştiği 1872 yılına 
dayanmaktadır. 2014 Bausch Dekor &, Südde-
kor SURTECO DEKOR ile birleşmiştir. 2018 Plas-
tik ünite Döllken -KV GmbH’nin kağıt ünitesine 
birleşmesi ile SURTECO GmbH oldu. Genel mer-
kezi Almanya’da yer almaktadır. 700 Milyon Euro 
cirosu ve 4 kıtadaki üretim tesisleri, satış ofis-
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Mobilya Dergisi 2020-2021 yılı 
yüzey kağıdı ve folyo araştırma raporu:

Hanex Orman Ürünleri - Surteco 
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leri ve yaklaşık 3.000 çalışanıyla dünya çapında SURTECO, 
dekoratif sektörün en büyük gruplarıdır.

Süddekor, Bausch-Linnemann ve Döllken gibi tek grup 
üyelerin faaliyetleri 1990’lara kadar uzanmaktadır.

Mobilya Dergisi: Panel ve Mobilya ve dekorasyon sektö-
rüne yönelik Surteko markası altında hangi ürünler var,   
hedef pazarlarınız içinde Türkiye nasıl bir yer kaplıyor. 
Sıralama yaparsak nerede değerlendirebiliriz? 

Türkiye pazarındaki ana faaliyetimiz; laminat, ahşap işle-
me ve mobilya endüstrisi için baskılı dekoratif kağıt teda-
riğidir. Son yıllarda, Polytop  gibi haptik katmanların yanı 
sıra release kağıtlarıyla (aynı zamanda embos kağıtları 
olarak da bilinir) faaliyetlerimizi artırabildik.

Türk sanayisinin önemi kendinden açıklayıcıdır; sadece 
Avrupa MDF üretim kapasitesine bir göz atarsak - yıllık 
4.800.000 m3 MDF kapasitesi (+ 3.000.000 m³ Sunta) ile 
Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırayı almıştır. Ülkeler 
arasında belirli bir sıralama, bir pazarın önemini katego-
rize etmek için doğru yaklaşım olmayacaktır. Her pazarın; 
jeo stratejik olanakları, lojistiği (deniz yolu) vb. ile kendi 
değeri ve önemi vardır.

Mobilya Dergisi: Türkiye mobilya ve panel pazarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz, ürünleriniz açısından değerlen-
dirdiğimizde ürünleriniz   Mobilya  panel kaplama, kapı 
yüzeyleri, mutfak dolap kapak ve dekorasyon alanla-
rından en çok hangi segmentlerde kullanılıyor. 

Satış müdürümüz ve Türkiye’deki temsilcimiz HANEX ara-
cılığıyla;  Türkiye’deki müşterilerimizin ürün yöneticileri, 
tasarımcıları ve üretim sorumluları ile neredeyse her gün 
iletişim halindeyiz. İstanbul’da yeni kurulan showroomu-
muz ile deneyim ve bilgi alışverişi imkânlarımızı geniş-
lettik. Tüm bu kanallar aracılığı ile, Türk sanayisinin talep 
ve ihtiyaçlarına, müşterilerimizin takip ettiği projelerden 
bağımsız olarak bireysel çözümler buluyoruz. Döşeme, 
salon, banyo, mutfak ve dekorasyon alanları gibi tüm seg-
mentler için ürünlerimizi bulabilirsiniz.

Mobilya Dergisi: Pandemi sürecinde küresel pazarda ve 
Türkiye pazarında neler yaşadınız, 2020 yılında üretim 
ve talep eğrisinde neler oldu? Firma taleplerinde fazla 
bir talep oldu mu, olduysa tedarik noktasında sorun ya-
şadınız mı?

“Cocconing” olgusu Türkiye’de ve tüm dünyada yaşandı. 
Bunun anlamı: Özel hane insanlarının boş zaman etkinlik-
lerine veya tatile hiç harcayamadıkları parayı, karantina 
zamanını nihayetinde yeni döşemeler, yeni mutfaklar gibi 
özel alanların yenilenmesi için ücretsiz meblağları har-
camak için kullandıkları anlamına gelir. Tüm Avrupa’da ve 
Türkiye’de sektördeki rakamlar bu etkiyi kanıtlıyor. Şimdi-
ye kadar, tatil endüstrisi veya restoranlar gibi diğer birçok 
sektörün aksine; ağaç ve mobilya endüstrisi, önceki yıl-
larla aynı teklifleri koruyabilir veya hatta artabilirdi.

Salgının 1. dalgası sırasında (Mart-Nisan 2020); ciromuz-
da ve ürünlerimizde sipariş düşüşünü hissettik. Açıkça-
sı; müşterilerimizdeki fabrikalarda ve fabrikalarımızdaki 
kapanmalardan kaynaklanmıştı. Önceki soruda verilen 
açıklama ile; yılın geri kalanındaki talep, bu kırılmayı telafi 
edebilmiş ve yıl, tahmin edildiği gibi ve aşağı yukarı ön-
ceki yıllar düzeyinde kapanmıştır. 2020 yılının hiçbir anın-
da, esnek üretim planlaması ve müşterilerimizle sıkı ileti-
şim nedeniyle talepleri karşılamada herhangi bir sorunla 
karşılaşmadık.

Mobilya Dergisi: 2021’de beklentilerinizi nasıl 
görüyorsunuz;

2021’in ilk çeyreği, 2020’nin 2. yarısındaki talep ile aynı 
oranı göstermekte.

Ancak; 2021 iyi bir şekilde başlasa bile; ekonomik düzey-
de salgın sonuçlarının, nihai müşterilerin tüketim davra-
nışlarına etkisi neredeyse önceden tahmin edilemez hale 
geldi.

Elbette bu durum; yeni trendler, fuarlar vb. gibi diğer ka-
rarları ve eylemleri olumsuz etkiler.
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Mobilya Dergisi: Schatdecor  ilgili kısa bilgiler verebilir 
misiniz; ne zamandan beri Türkiye pazarındasınız? 

Schattdecor olarak uzun yıllardır Türkiye pazarındayız. 
2010 yılından itibaren Türkiye’deki fabrikamızda üreti-
me başladık. Tam on yıl önce beş çalışanla ve yalnızca bir 
üretim makinesiyle başlayan süreç, günümüzde dekoratif 
baskı alanında uzman 80 kişilik bir ekibe ve tam kapasite 
çalışan üç üretim hattına dönüştü. Bu yıl Nisan 2021’de 
10. Yılımızı kutladık . 

İstikrarlı büyümeyi ve bugün sektörde her bakımdan gü-
venilir olarak tanınan bir şirkete ulaşmayı sağlayan, tam 
10 yıl önce atılan bu adımdı. Kararlılığı ve Türk kültürünün 
değerleriyle yoğrulmaya hazır bir Alman şirketi.

Mobilya Dergisi: Panel ve Mobilya ve dekorasyon sek-
törüne yönelik neler üretiyorsunuz, hedef pazarlarınız 
içinde Türkiye nasıl bir yer kaplıyor. Sıralama yaparsak 
kaçıncı sırada? 

“Her türlü yüzey kaplama ve mobilya üretim elemanları 
(Suntalam, MDFlam, Laminat Parke, HPL & CPL Laminat) 
için gerekli dekor kağıdı,  melamin kağıdı, finish folyo ve 
thermoplastic folyo üretmekteyiz Hedef pazarlar içinde 

Türkiye ve Ortadoğu en büyük yeri kaplıyor. İlk sıralarda 
yer aldığımızı söyleyebiliriz.” 

Mobilya Dergisi: Türkiye mobilya ve panel pazarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz; ürünleriniz açısından değerlen-
dirdiğimizde ürünleriniz   Mobilya  panel kaplama, kapı 
yüzeyleri, mutfak dolap kapak ve dekorasyon alanla-
rından en çok hangi segmentlerde kullanılıyor?

Gelişen bir Pazar olarak değerlendirilebilir. Ürünlerimiz 
en çok mobilya panel kaplama olmak üzere dekorasyon 
alanlarındaki diğer tüm segmentlerde kullanılıyor.    Pazar 
payımızı ekibimizin müşterilerimize yakın olması ve yerli 
üretim sayesinde artırabildik.

Mobilya Dergisi: Pandemi sürecinde küresel pazarda ve 
Türkiye pazarında neler yaşadınız, 2020 yılında üretim 
ve talep eğrisinde neler oldu? Firma taleplerinde fazla 
bir talep oldu mu; olduysa tedarik noktasında sorun ya-
şadınızmı? 2021’de beklentilerinizi nasıl görüyorsunuz? 

Türkiye pazarında geçen yıla oranla büyük bir fark oluş-
madı. Hammadde tedariği ile ilgili olarak daha uzun teslim 
süreleriyle karşı karşıya gelindi. 2021 yılında da, pandemi-
ye bağlı olarak öngürülemeyen bir durum yaşanmaz ise, 
geçmiş yıllara paralel hareket edeceği beklenebilir.   
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“İstikrarlı büyüme ve her bakımdan güvenilir
olmayı sağlayan, tam 10 yıl önce atılan bir adımdı”

Schattdecor Türkiye Genel Müdürleri Selçuk 
Ülger ve Erkan Sürat ile, Schattdecor Türkiye ve 
mobilya sektörü hakkında bir söyleşi yaptık.
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ARAŞTIRMA Yüzey Kağıdı ve Folyo Araştırma Raporu

Mobilya Dergisi: Sayın Aksüt  Mobilya dergimizde bu 
sayıda sizi ve tüm dekor kağıt üreticilerini ilgilendiren 
bir konuyu ele aldık. Türk mobilya sektöründe artık en 
büyük kalemi oluşturan panel mobilya, dekor kağıtsız 
olmuyor, Lamigraf , bu pazarda gerek Türkiye’de ge-
rekse de küresel pazarda önemli aktörlerden biri, peki 
Lamigraf neler üretiyor ? Ne zamandan beri Türkiye 
pazarındasınız? 

Lamigraf, dekor kağıdı üretiminde 45 yıldır faaliyet gös-
teren dünyanın önde gelen baskılı dekor kağıdı üretici-
lerinden birisidir.  Merkezimiz Barselona, İspanya’da olup 
İspanya, Almanya, Brezilya ve 2021 yılı sonunda hizmete 
girecek olan Çin fabrikamızla sektörümüze hizmet ver-
mekteyiz. 2003 yılından beri Türkiye ve Ortadoğu’da ak-
tif faaliyet gösterip bölgemizdeki faaliyetlerimizi İstanbul 
ofisimizden yürütmekteyiz. İstanbul ofisimizde satış ve 

Mobilya Dergisi 2020-2021 yılı Yüzey Kağıdı ve Folyo Araştırma Raporu:

Tuğrul AKSÜT, Lamigraf Türkiye ve Ortadoğu Gn. Md.:

“Türkiye, global pazarlar arasında en önemli 
hedef pazarlarımızın başında geliyor”
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operasyonel faaliyetlerimizin yanı sıra Lamigraf Design 
Center olarak adlandırdığımız tasarım ekibimizle yine İs-
tanbul ofisimizden tasarım ve dekor renk çalışmalarımı-
zı yaparak pazarımıza hızlı dekor çalışmaları için destek 
olabiliyoruz. 

Mobilya Dergisi Panel ve Mobilya ve dekorasyon sek-
törüne yönelik neler üretiyorsunuz, hedef pazarlarınız 
içinde Türkiye nasıl bir yer kaplıyor. Sıralama yaparsak 
kaçıncı sırada? 

Ana ürünümüz olan dekor kağıdının yanı sıra finish folyo 
ve PVC ürün gruplarıyla hizmet vermekteyiz. Türkiye, glo-
bal pazarlar arasında en önemli hedef pazarlarımızın ba-
şında gelmektedir. Oldukça etkili, güçlü ve profesyonel 
bakış açısına sahip önemli oyunculardan oluşan ve global 
ölçekte saygı duyulan bir pazar yapısına kavuşan Türkiye, 
gelecek yıllarda da bu ivmesini sürdürecektir.

Mobilya Dergisi: Türkiye mobilya ve panel pazarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz, ürünleriniz açısından değerlen-
dirdiğimizde ürünleriniz   Mobilya  panel kaplama, kapı 
yüzeyleri, mutfak dolap kapak ve dekorasyon alanla-
rından en çok hangi segmentlerde kullanılıyor?

Sektörel olarak yıllar içerisinde oldukça önemli hamleler 
yapan ve yatırımlarla büyük bir hacme ulaşan Türk mo-
bilya sektörü, hem yerel, hem de uluslararası pazarlarda 
kalitesi ve tasarımlarıyla dikkate değer, modern tesislere 
sahip, trendleri yakından takip eden global etkinliğe sahip 
bir güç haline gelmiştir. İhracat pazarlarında artan etkin-
liği ve yeni kapasite yatırımlarıyla yakın gelecekte gücünü 
daha da artıracaktır.

Mobilya Dergisi: Pandemi sürecinde küresel pazarda ve 
Türkiye pazarında neler yaşadınız, 2020 yılında üretim 
ve talep eğrisinde neler oldu? Bu yıl 2021’de beklentileri-
nizi nasıl görüyorsunuz?

Biz Türkler, kaos ortamlarında dahi hızlı adaptasyon gös-
tererek verimli planlar yapabilme özelliğine sahibiz. La-
migraf olarak pandeminin başlangıcında oluşan belir-
sizlik dönemini iş ortaklarımızla birlikte yakın işbirliği ve 
uyum içinde oldukça iyi yönettik. Talebin dramatik olarak 
düştüğü ve arttığı dönemlerde dinamik ve esnek bir uyum 
çabasıyla 2020 yılı sektörümüz adına büyümeyle sonuç-
lanan bir yıl oldu. 2021 yılında hammadde dar boğazları-
nın önemli bir engel teşkil edeceğini görsek de geçtiğimiz 
dönemden edindiğimiz deneyimlerle 2021 yılını riskleriyle 
ve fırsatlarıyla değerlendirerek daha iyi yönetebileceği-
mize inanıyoruz.
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Türkiye’de alanında tek yerli üretici firma olan Turkuaz Decor,  yurtiçi ve 
yurtdışında Pazar payını arttırırken gerekli yatırımlarını da sürdürerek 
global bir aktör olma perspektifiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Turkuaz Decor firması Türkiye’nin ilk Finiş Folyo üreticisi olarak 1999 
yılında faaliyete başlamıştır. Halı hazırda mobilya ve ahşap endüstrile-
rine yönelik dekoratif kaplama amaçlı farklı malzemeleri toplam 15000 
m2 alana sahip 2 ayrı tesiste, 40 kişilik ekibiyle üretmektedir. Yeni tek-
nolojiyle donatılı fabrikalarımızda Yatırım süreci de devam etmektedir.

Firma ürünleri başlıca 3 ana gruptan oluşmaktadır: Baskılı ve Empren-
yeli Dekor Kağıtları, Finish Folyolar ve Thermoplastik Folyolar ( PP, PET 
ve Viniyl Folyolar, Papet)   Özellikle Mobilya, Mobilya Yarı mamül ve Kapı 
üreticileri için ürünler imal edilmektedir.

Türkiye pazarı oldukça gelişmiş ve Avrupa’da lider durumda ancak bu büyüklüğe pa-
ralel dekoratif baskılı ürünler imal eden yerli firma sayısı oldukça azdır. Mevcut ürün 
gamıyla hemen hemen tüm ahşap panel endüstrisi ve mobilya sanayi ile ilişkili geniş 
bantta çalışabiliyoruz. Felsefemiz öncelikle tam veya ara çözümler sunarak firmala-
rımıza destek olmaktır. 

Küresel salgın nedeniyle 2020 yılından bu yana üretim sektörlerinde farklı dalga-
lanmalar yaşandı.  Bu süreçte kimi zaman talep daralması akabinde ise t2020 yılının 
son çeyreğinde taleplerde önemli bir artış yaşandı.   Ayrıca ihracat kanallarının açık 
olması olası durgunluğun önüne geçti. Bizim açımızdan üretim ve imalat süreçlerin-
de pek önemli sorunlar yaşamasak da   ham madde fiyatlarındaki yükselme maliyet-
leri etkiledi.  Bu günlerde özellikle panel tarafında bazı sıkıntılar yaşansa da Türkiye 
gibi panel yatırımlarının dünya ölçeğinde gerçekleştiği ve küresel bir aktör duru-
munda olduğumuz bir alanda bu sıkıntılarında kısa sürede aşılacağına inanıyorum.

Bu yılın da 2020’ye benzeyeceği söylenebilir. Finansal dengesizlikler de tahmin yü-
rütmeyi zorlaştırıyor. Pandeminin yaz sonu itibariyle son ereceğini düşünerek ekim 
ayından itibaren yurtiçi ve yurtdışı ciddi bir fuar programı olacak.

Turkuaz Decor, geniş bir  
üretim bandına sahip

Dr. Sinan Övünç
Turkuaz Decor Ceo’su
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Mobilya Dergisi: Pandeminin gelişmesi nedeniy-
le, interzum’a tamamen dijital olarak ev sahipliği 
yapmaya karar verdiniz. İnterzum @home ziya-
retçileri için mağazanızda ne var?

Maik Fischer: Katılımcılarımız güvenilir planlar ya-
pabilmelidir. Pandeminin devam eden dinamik geli-
şimi nedeniyle, sektörle yakın koordinasyon içinde 
interzum’a tamamen dijital olarak ev sahipliği yap-
maya karar verdik. İnterzum @home’un özel dijital 
formatı, ziyaretçilere ticaret fuarını tamamen yeni 
bir şekilde yaşatıyor; aynı zamanda, onlara alıştık-
ları birçok avantajı sunar: endüstri uzmanlarıyla 
konuşmak ve ağ kurmak, sektörün yenilikçileri ve 

trend belirleyicileri tarafından sağlanan çok çeşit-
li ilhamlar. Tüm bunlar, tam da üreticilerin yeni bir 
tasarım sezonu için dürtülere ihtiyaç duydukları 
noktada.

Mobilya Dergisi: Online etkinliğe hangi katılımcılar 
katılacak?

Maik Fischer: Şu anda en azından Nisan ortası-
na kadar devam edecek olan pazarlama süreciyle 
meşgulüz. Ancak Hettich, Häfele, Blum, Vauth-Sa-
gel, Grass, Kesseböhmer, Schüco Alu Competen-
ce, Titus, Samet, Rehau, Hawa Sliding Solutions, 
Hailo, Agoform, Sugatsune, Mesan gibi pazar lideri  

Interzum Direktörü Maik Fischer ile
İnterzum @home üzerine bir söyleşi

Koelnmesse Interzum Direktörü Maik Fischer
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firmaları şimdiden ikna edebildik. , Servetto, Elekt-
ra, Halemeier, Schattdecor, Impress, Surteco, Con-
tinental, Unilin, Fantoni, Sonae Arauco, Grupo Alvic, 
Senosan, 3B, Europlac, Leggett & Platt Internatio-
nal Bedding, Global Systems Group, Spühl, Masias, 
Fecken-Kirfel, Albrecht Interzum @home konsep-
tinden Bäumer, Vita Group ve Boyteks.

Mobilya Dergisi: Ticaret fuarı tam olarak neye ben-
zeyecek? Katılımcılar ve ziyaretçilerin etkileşime 
girmesi için ne gibi fırsatlar olacak?

Maik Fischer: Çok sayıda özellik sayesinde inter-
zum @home, olasılıkların tamamını sunacak. İn-
terzum @home 2021, katılan katılımcılar için iki 
ana hedefi karşılayacak: içeriğe, yani yeni ürünlere, 
bilgiye, anlayışlara ve trendlere ve ayrıca ağ fırsat-
larına odaklanacak. Bilgi aktarımı çözümlerinin yanı 
sıra ürün ve trendleri sunmak için çeşitli seçenekler 
olacaktır. İlgili platformlar arasında dijital katılımcı 
showroomları, ürün aşamaları (katılımcılar için sa-
nal sunum aşamaları), interzum aşamalarının yanı 
sıra yuvarlak masalar (katılımcılar tarafından dijital 
atölye oturumları) yer alacaktır. Bu dijital platform-
ların amacı, genel erişimin maksimize edilmesidir. 
Bu bağlamda, yeni uluslararası bağlantıların gelişti-
rilmesi, mevcut müşterilerle ilişkilerin sürdürülme-
si kadar önemlidir - özellikle şu anki sosyal uzaklaş-
ma zamanlarında. İnterzum @home’un ana amacı 
ve ana sürücüsü bu nedenle ağ oluşturmaktır. İş 
platformumuz, katılımcılara ve ziyaretçilere, tüm 
katılımcılar arasında bireysel işleri için tam olarak 
doğru kişiyi bulma şansı sunuyor. Görsel bir “keşif 
grafiği”, ilgili kişileri ve şirketleri eğlenceli ve etkile-
şimli bir şekilde keşfetmeyi son derece kolaylaştırır 
- ya ağlar aracılığıyla, kişisel bağlantılar aracılığıy-
la ya da belirtilen ilgi alanlarına göre bir eşleştirme 
hizmeti aracılığıyla. Sonuç olarak, platform özellikle 
kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlan-

mıştır. Kullanıcıların önceki dijital deneyimlerine ba-
kılmaksızın, ana sayfa, sözde lobi, onları tüm alanla-
ra yönlendirir. Ziyaretçilere güncel önemli noktalar 
gösterilir ve kişisel iletişim ve gündemlerine bir göz 
atabilirler. Bu şekilde interzum @home, her kullanı-
cıya gerçek bir ticaret fuarı deneyimi yaşatır.

Mobilya Dergisi: Ticaret fuarı için hangi fırsatları 
ve potansiyeli veya hangi gelişim perspektiflerini 
görüyorsunuz - her şeyden önce 2023 etkinliği de 
göz önünde bulundurulduğunda?

Maik Fischer: Bana göre, geleceğin ticaret fuarı 
konseptleri hibrit etkinlikler olacak, çünkü bunlar 
ticaret fuarında yerinde olup biteni çevrimiçi sunum 
ve katılıma uygun hale getiriyor; buna göre, etkinlik 
dünya çapında yayınlanabilir ve dijital ek teklifler ve 
daha uzun vadeli çevrimiçi varlıkla zenginleştirile-
bilir. Kabul edilirse bu, dijital bir platformun başarılı 
etkinlik formatı “ticaret fuarı” nın yerini alabilece-
ği anlamına gelmez, ancak koronavirüs krizinden 
sonra bile kesinlikle mantıklı ve kullanışlı bir şekilde 
genişletecektir. Dijital yapı taşları, sergi salonların-
daki fiziksel sunuma mantıksal olarak tamamlayıcı 
bir ilaveyi temsil ediyor. Böylelikle, ticaret fuarları-
mız, sadece katılımcı paydaşlardan çok daha fazla, 
dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşacaktır. 
Kabaca söylemek gerekirse: çevrimiçi bilgi ve içe-
rik, sitede deneyim ve sosyalleşme, her zaman akıcı 
geçişlerle. Her ikisini de birbirine bağlayan unsur, 
hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak mümkün 
olan ve önemini korumaya devam edecek olan ağ-
dır. Ancak bu, herkesin ticaret fuarlarını yeniden 
düşünmeye istekli olduğunu varsayar. Hiçbir olay 
diğerine benzemeyecek. Ismarlama analog-dijital 
takımlar yaratıyoruz. Ne kadar mükemmel uyuyor-
larsa, ticaret fuarının başarısı tüm katılımcılar için 
o kadar yankılanıyor.
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Bu yıl Pandemi nedeniyle  İnterzum’un Mayıs 2021 fuarı, 
tam teşekküllü bir dijital etkinlik olarak görücüye çıka-
cak. Önde gelen uluslararası ticaret fuarının yeni dijital 
platformu interzum @home, tüm katılımcıların dijital bir 
ticaret fuarı deneyimiyle birlikte ek uluslararası erişim 
elde etmelerini sağlayacak. Bu, dünya çapında daha fazla 
uluslararası karar vericiyle, fikir liderleriyle ve çoğaltıcı-

larla - bu yıl dijital olarak iletişim kurmala-
rına olanak tanıyacak. Yerleşik fiziksel 

etkinlikte olduğu gibi, çevrimiçi tica-
ret fuarı matrisi heyecan verici özel 
etkinliklerle zenginleştirilecektir. 

Yeşil akıllı malzemeler, yatak geri dö-
nüşümü ve trendlere adanmış üç çe-

kici dijital etabın yanı sıra, eşlik eden 
etkinlikler arasında  Köln Malzeme  konfe-

ransı, katılımcı vitrin olarak Ürün Aşamaları 
ve her zamanki programlarına uygun olarak su-

nulacak interzum ödülleri yer alıyor.

Bu yeni formatlarıyla birlikte, Köln iznterzum@
home bu yıl katılımcılar ve ticaret fuarı katılımcıları 

için dikkat çekecektir.

Interzum @home 2021
Bu yıl gerçekleşecek olan Interzum @home 2021 fuarı’nda , 
Konuşmacılar Köşesi , interzum ödülleri ile farklı ürün ve malzemeler  İle 
Cologne konferansı ve interzum ödülleri yanında  daha fazla  katılımcı 
-ziyaretçi iletişimi gibi  başlıca  konular öne çıkacaktır. 
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Katılımcılar için Ürün Aşamaları olarak bilinen dijital aşamalar, 
yenilikleri sunmaya ve katılımcılar ile ticari ziyaretçiler arasın-
da içgörü paylaşmaya odaklanacak. Burada mobilya üretimi ve 
iç yapı endüstrisi tedarikçileri, hedef sektörlerine iletmek is-
tedikleri konuları seçebilirler: yeni ürünler, en iyi uygulamalar, 
Ar-Ge veya belirli bir şirket için diğer önemli konular. Katılımcı 
sayısı sınırsızdır ve sahnelerdeki sunumlar, uzun bir süre için 
talep üzerine ilgilenen izleyicilere sunulacaktır. Ürün Aşama-
larındaki bölümler, katılımcılara oturum tabanlı sohbetler eşli-
ğinde içerik akışı için 20 dakika sağlar. Daha sonra isteğe bağlı 
video olarak görüntülenebilecekler. 

İnterzum @home için resmi etkinlik programının bir parça-
sı olarak, Ürün Aşamaları olağanüstü yüksek bir profilden 
yararlanır.

Köln İnterzum Malzeme  platformu ile tasarım ve yenilik konfe-
ransı, malzemelere ve sürdürülebilirliğe ayrılmıştır. 

 Interzum @home ile işbirliği içinde, konferansın başlatıcısı 
tasarımcı, Martin Beeh, yenilikçi şirketlerde tasarımcılar, mi-
marlar, iç mimarlar ve karar vericilerden oluşan bir izleyici kit-
lesini, malzeme konularında uluslararası uzmanların yaptığı bir 
dizi uzman görüşmesi ve bir seçki ile buluşturmayı  amaçlıyor.   
Malzeme uzmanı Beeh, “Tedarikçi ticaret fuarı interzum’un  
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galasını yalnızca dijital bir format olarak işaretlemek için, 
görüşmelerin kısa bir günlük özetini ve ustalık sınıfların-
dan çıkarımları çevrimiçi olarak Materials.cologne.TV’de 
ileteceğiz,” diyor   Beeh  ve konferans için yeni, ek bir özel-
liğin ana hatlarını çiziyor.

Yenilikçi ürünler için verilen interzum ödülü, uzun süredir 
tanınan ve çok beğenilen bir Sayfa ödülüdür ve bu yılki sa-
nal galasını da kutlayacak: Tedarikçiler tarafından mobil-
ya ve iç dekorasyon endüstrisine 2/3 ürün sunulması, jüri 
görüşmeleri ve ödüllerin tamamı dijital olarak gerçekle-
şecek. Ödül töreni, ardından interzum Trend Sahnesi’nde 
yayınlanacak.

Ticaret fuarının açılışı

İnterzum ödülü: akıllı malzeme ve tasarım, tasarımın kat-
ma değerli bir faktör olarak öneminin altını çiziyor ve yal-
nızca interzum @home katılımcılarına açıktır.

  Ödül kazananlar, ödülü uzun yıllardır güçlü bir ifade,  pa-
zarlama ve satışta kalite açısından ve bu alanların dışın-
daki bir çok alanda kendilerini rekabette olumlu bir şekil-
de farklılaştırmanın bir yolu olarak kullandılar. Bu şekilde, 
ödüllerin ve eşlik eden diğer etkinliklerin sunumu, önde 
gelen ticaret fuarının temel hedeflerini destekliyor: hedef 
yenilikçi fikirleri ticari bir kitleye başarıyla sergilemek, 
her iki yılda bir tüm sektörü bir araya getirmek ve mükem-
mel ve kalıcı ticari ilişkiler kurmaktır.

Koelnmesse - Mobilya, İç Mekanlar ve Tasarımda Küresel 
Yeterlilik: Koelnmesse, mobilya, yaşam ve yaşam tarzı 
alanlarında dünyanın en iyi ticaret fuarı organizatörüdür. 
Köln ticaret fuarı merkezinde, önde gelen uluslararası 
fuar imm cologne ve LivingKitchen, ORGATEC, spoga + 
gafa, interzum ve Kind + Jugend’in ticaret fuarı format-
ları, uluslararası üne sahip ve köklü endüstri buluşma yer-
leri arasında yer alıyor. Bu fuarlar, kapsamlı bir şekilde dö-
şemeli ve panel mobilya segmentini temsil ediyor.
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Irak 19 Mart 2003’te ABD önderliğindeki Uluslararası Koalis-
yon Güçleri tarafından işgal edilmiştir. Saddam Rejimi 9 Nisan 
2003’te devrilmiştir. İşgal sürecinde ülke, 21 Nisan 2003’te 
oluşturulan ve geçici bir hükümet işlevi gören “Geçici Koalisyon 
İdaresi” tarafından 28 Haziran 2004 tarihine kadar yönetilmiştir. 
Irak Geçici İdare Yasası’nın 4 Mart 2004’te yürürlüğe girmesinin 
ardından 28 Haziran 2004’te “Geçici Irak Yönetimi”nin iş başı-
na geçmesiyle işgal dönemi ve yönetimi sona ermiştir. 30 Ocak 
2005’te yapılan ilk seçimlerle, yeni anayasayı yapmakla görevli 
275 sandalyeli geçiş süreci parlamentosu ve hükümeti oluştu-
rulmuştur. Taslak anayasa 15 Ekim 2005’te düzenlenen bir refe-
randumla Anayasa olarak kabul edilmiştir. Kasım 2009’da seçim 
kanununda yapılan değişiklikle Temsilciler Meclisi’ndeki sandal-
ye sayısı 325’e yükseltilmiştir.
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Irak pazarı ve Türkiye 
100 milyar dolarlık projelerde Türkiye neresinde ?

Irak pazarı hem yakın hem uzak bazan çok yakın öyleki, 
daha on yıl öncesine kadar neredeyse günlük yüzlerce 

kamyonun birkaç gümrük kapısından hemen her tür ürün 
ve malzemeyi taşıdığı bu önemli Pazar bugün ve yarın her 

zaman için ilgi çekici ve tüm olumsuzluğuna rağmen şu 
an için dahi sihirli bir kutu gibi.

Ülke ekonomileri: IRAK



Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi
2005 yılında Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinden 
oluşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) teşekkül etmiş-
tir. 2006 yılından bu yana Irak’taki diğer bölgelere göre 
sağlanan daha güvenlikli ve istikrarlı ortam sayesinde 
bu bölgede ticari ve ekonomik faaliyetlerde artan bir se-
yir gerçekleşmiştir. Nüfusu yaklaşık 4,5 milyon olan Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 80.000 km kare alan kap-
lamaktadır. Bölgenin ekonomisi petrol, tarım ve turizme 
dayanmaktadır. Irak anayasasında tanınan bölgesel hü-
kümet başkanlığı, parlamento ve bakanlıklar Merkezi Hü-
kümete bağlı olarak çalışmaktadır. Erbil 1.116.000 kişilik 
nüfusu ile Irak’ın en kalabalık 4. vilayeti, Süleymaniye ise 
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1.088.000 kişilik nüfusu ile Irak’ın en kalabalık 5. vilaye-
tidir. Irak’ın toplam 143 milyar varillik petrol rezervinin 45 
milyar varili bölgede bulunmaktadır. Ayrıca bölgede zen-
gin doğalgaz rezervleri bulunmaktadır. Ülkemizin Irak’a 
ihracatının %70’inin IKBY yönetimine bağlı Erbil, Dohuk 
ve Süleymaniye’ye gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. 
Yine müteahhitlik hizmetlerimizin %80’i IKBY yönetimin-
deki illerde gerçekleştirilmiştir.

Irak, idari olarak 18 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyalet-
ler ve başkentleri (parantez içerisinde verilmiştir); Bağ-
dat (Bağdat), Selahattin (Tikrit), Diyala (Bakuba), Vasit 
(Kut), Maysan (Amara), T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 3 Bas-
ra (Basra), Zi Kar (Nasiriye), Mutanna (Samava), Kadisiye 
(Divaniye), Babil (Hilla), Kerbela (Kerbela), Necef (Necef), 
Anbar (Ramadi), Nineve (Musul), Dohuk (Dohuk), Erbil (Er-
bil), Kerkük (Kerkük), Süleymaniye (Süleymaniye).
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 2019 ve 2020 büyüme beklentileri Ortadoğu bölgesinden 
olumlu  seyrediyor. … 2019 ve 2020 yıllarında büyüme ora-
nının, genişlemeci kamu harcamaları ve toparlanan özel 
tüketim öncülüğünde, sırasıyla, %4,6 ve %5,3’e yükse-
lerek Ortadoğu bölge büyüme ortalamasının üzerinde 
seyredeceği beklenmektedir2 . Bu beklentiler Irak eko-
nomisinin son 10 yıllık tarihsel büyüme ortalaması olan 
%7,6’nın altında kalınacağını gösterse de ekonomik akti-

vitedeki toparlanmanın başladığına işaret etmesi açısın-
dan olumlu değerlendirilmektedir. Irak GSYH’si bileşenle-
rinde özel tüketim harcamaları %49 ile en büyük paya sa-
hiptir. Savaş döneminde göç ederek gelirlerini kaybeden 
3 milyondan fazla Iraklının tekrar evlerine dönmesinin ar-
dından önümüzdeki dönemde özel tüketim harcamaları-
nın artacağı tahmin edilmektedir. Yatırım harcamalarının, 
ekonomide %15 gibi görece düşük paya sahip olmasına 
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rağmen ülkede yakın dönemde oluşan alt yapı tahribatı, 
güven ortamındaki azalışa bağlı olarak yatırımların erte-
lenmesi ve üretimde çeşitlendirme ihtiyaçları nedeniyle 
büyümenin sürükleyicisi olması beklenmektedir. 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 2014 yılında 
DEAŞ terör örgütünün Irak topraklarının yaklaşık üçte bi-

rini işgal etmesiyle ülkede can ve mal güvenliği ortadan 
kaybolmuştur. Ülkede yaşanan savaş, siyasi ve iktisa-
di istikrarsızlık, Irak’ın tek ihraç ürünü olan ve bütçede-
ki payı %90-95’i bulan petrolün fiyatının aşırı düşmesi 
kamu gelirlerinin azalmasına ve Irak’ın büyük bir finansal 
krize girmesine yol açmıştır. Tüm bunlar ülkede bulunan 
yabancı sermayenin de hızla ülkeyi terk etmesine neden 
olmuştur. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı 2020 Dünya 
Yatırım Raporuna göre 2014-2019 döneminde Irak’ı terk 
eden yatırımlar 37 milyar dolara ulaşmıştır.
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Diğer taraftan Dünya Bankası’nın Ocak 2018’de yayım-
ladığı DEAŞ saldırılarından doğrudan etkilenen yedi eya-
letteki (Bağdat, Babil, Anbar, Selahattin, Nineve, Kerkük, 
Diyala) hasar ve ihtiyaç tespitini içeren raporda toplam 
hasar ve zararın 45,7 milyar dolar tutarında olduğu be-
lirtilmektedir. Rapora göre konut ve yerleşim alanları 16 
milyar dolar, kültürel miras ve turizm alanında 858 milyon 
dolar, sanayi ve ticaret alanında 5,1 milyar dolar, tarım ala-
nında 2,1 milyar dolar, altyapı alanında 7 milyar dolar, pet-
rol ve doğalgaz sahalarında 4,3 milyar dolar, kamu yöneti-
minde 745 milyon dolar ve çevre alanında 73 milyon dolar 
hasar ve zarara uğramıştır. Rapora göre, yedi eyaletin uğ-
radığı zarar ve ziyanın karşılanabilmesi için gereken yatı-
rım tutarı 88,2 milyar dolardır. Bunun 22,9 milyar dolarlık 
kısmına kısa vadede, 65,4 milyar dolarlık kısmına ise orta 
vadede ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm hasar ve zararın gide-
rilebilmesi için gereksinim duyulan yatırım miktarı konut 

ve yerleşim için 17,4 milyar dolar, kültürel miras ve turizm 
için 1,7 milyar dolar, sanayi ve ticaret için 10,6 milyar do-
lar, finans ve piyasalar için 9,3 milyar dolar, altyapı için 9,1 
milyar dolar, petrol ve doğalgaz için 7,2 milyar dolar, kamu 
yönetimi için 1,4 milyar dolar ve çevre için 5,5 milyar dolar 
olarak öngörülmüştür. Irak, yeniden yapılanma için ihtiyaç 
duyduğu finansmanı kendi imkanları ile karşılamaktan 
uzaktır. Dolayısıyla, yeniden imar için acil bir biçimde ya-
bancı sermaye ihtiyacı içindedir. 

Irak, Türkiye’nin ihracatında ilk 5 ülke arasında. İki ülke-
nin toplam ticaret hacmi, 15.5 milyar dolar. Hedef, ticaret 
hacmini 20 milyar dolara çıkarmak. Öte yandan, Irak’ın 
Ulusal Kalkınma Planı’na göre ihtiyaç duyulan projelerin 
tutarı 100 milyar doları buluyor. Irak Başbakanı Mustafa 
el-Kazımi, Türk firmalarını bu projelerden pay almaya da-
vet ediyor.
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Türkiye’nin, Irak’tan en fazla ithal ettiği iki üründen biri 
olan ham petrol, ülkenin toplam ihracatının yüzde 97’sini, 
milli gelirin de yüzde 60’ını oluşturuyor. 140 milyar varillik 
ham petrol rezervleri ile dünyada 5. sırada yer alan Irak, 
ham petrol üretiminde ise OPEC ülkeleri arasında Suudi 
Arabistan’dan sonra 2. sırada.

Irak’ın en fazla ihracat yaptığı ilk 3 ülke, yüksek enerji 
talebi olan, Hindistan (23,1 milyar USD) Çin (22,5 milyar 
USD) ve ABD’dir (12,1 milyar USD). Bu ülkelere yapılan ih-
racat toplam ihracatın %60’ını oluşturmaktadır. Türkiye 
(1,4 milyar USD) ise bu listede 11. sırada yer almaktadır. 
95,4 milyar dolarlık petrol ürünleri ihracatı toplam Irak 
ihracatının %98’ini oluşturmaktadır. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde ihracat ürün gamının çeşitlendirilemedi-
ği ve dış ekonomik gelirlerin petrol fiyatlarına ve petrol 
üretimini etkileyecek risklere karşı aşırı hassas olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Irak ile Türkiye arasında tarihi, kültürel yakınlık iki ülke-
nin ticari ilişkilerine de olumlu yönde yansıyor. Irak, Tür-
kiye’nin ihracatında ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ulusal 
Kalkınma Planı kapsamındaki altyapı ve üst yapı dahil olan 

birçok projede de hedef yatırımcı Türkiye olarak görülü-
yor. Birçok tüketim ürününde dışarı bağımlı olan Irak, pet-
rol fiyatları açısından bölgedeki en uygun ülke konumun-
da. 2020’de yapılan anlaşmalarla komşu pazarlar yatırım-
cılar için daha cazip hale geliyor.    

YATIRIMCI İÇİN NE TÜR  AVANTAJLAR VAR
Irak’ta geçtiğimiz yıl mayıs ayında parlamentodan onay 
alan yeni hükümet, sanayi ve tarım yatırımlarını genişle-
terek hem ham petrole bağımlılığı azaltmayı hem de ül-
keye gelen yatırımcıları zorlayan idari ve yapısal sorunları 
çözmek için adımlar attı. 2020’de Türkiye’yi ziyaret eden 
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak’ta yatırım açısın-
dan çok sayıda fırsat bulunduğunu belirterek, pazarda 
tecrübe sahibi Türk firmalarının bu fırsatları değerlendir-
mesini özel olarak istedi.

 Aralık 2020’de imzalanan ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması’ ile iki ülke yatırımcılarının karşılıklı iş yapma 
kolaylığı sağlandı. Uzun süredir gündemde olan ‘Yatırım-
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması’ anlaşmasının da im-
zalanması ile birlikte her iki ülke arasındaki yatırımların 
ivme kazanması bekleniyor.

Türkiye-Irak ticaret hacmi, 2019 yılında yaklaşık 13 milyar 
dolar iken, 2020’de pandemiye rağmen 15.5 milyar dolara 
yükseldi. Hedef ise bu rakamı kısa vadede 20 milyar dola-
ra çıkarmak. Sanayi ve gıda ürünlerinde dışa bağımlı olan 
Irak’ın ithalatında, B.A.E. ve Çin’den sonra yüzde 18.1’lik 
pay ile Türkiye, 3. sırada yer alıyor. Güçlü üretim altyapı-
sı, nitelikli insan gücü ve sektördeki tecrübesiyle Türkiye, 
Irak için ‘üretimde rol model’ bir ülke konumunda.

Genel Durum Irak, Türkiye’nin dış ticaretinde, özellikle de 
ihracatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin 
ihracatında Irak 2011-2014 döneminde 2., 2015-2016 dö-
neminde 3., 2017-2019 döneminde 4. sırada yer almıştır. 
Türkiye’nin Irak’a ihracatı 2013 yılında yaklaşık 12 milyar 
dolarla en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2014’ten sonraki 
yıllarda ise 9 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Tür-
kiye Irak’a en çok mücevherat, mobilya, un, tavuk eti, bis-
küvi ve gofret, hijyenik havlu ve bebek bezi, izole kablo ve 
teller, kuru baklagiller, soya küspesi, demir-çelik eşya ve 
plastik boru ihraç etmektedir. Irak Türkiye’nin ithalatın-
da önemli bir yer tutmamaktadır. Irak’tan sadece altın ve 
petrol ithal edilmektedir.

İthalat tarafında ise ilk 3 sırada yer alan ülkeler yakın coğ-
rafyada bulunan BAE (11,3 milyar USD), İran (9 milyar USD) 
ve Türkiye’dir (8,3 milyar USD). İthal edilen ürün dağılımı 
ihracata kıyasla daha homojen olup elektronik, makine ve 
otomotiv gibi yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler ilk 
sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye ikili ticarette dış ticaret fazlası veren ülke konu-
munda… İhracat ve ithalat Türkiye özelinde değerlendiril-
diğinde, 2018 yılında Türkiye’nin Irak’tan yaptığı 1,4 milyar 
dolarlık ithalata karşılık 8,3 milyar dolarlık ihracatla 6,9 
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milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde ettiği görülmekte-
dir. Irak’tan ithal edilen altın ve mücevherat ürünleri 1,25 
milyar dolarlık tutarla toplam ithalatın %88’ini oluştur-
maktadır. Irak’a en fazla ihraç edilen ürünler arasında 
altın ve mücevherat, değirmencilik ürünleri, plastik ve 
mobilyalar gibi aramalı ve düşük teknolojili ürünler yer al-
maktadır. Irak ekonomisindeki toparlanma beklentisine 
paralel olarak Türkiye’nin de ihraç ettiği tüketim ve yatı-
rım mallarına olan talebin önümüzdeki dönemde daha da 
güçlenmesi beklenmektedir. 

 Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracatta yaklaşık 3,4 milyar 
USD tutarında ekstra potansiyel olduğu hesaplanmak-
tadır. Potansiyel teşkil eden ürünler ağırlıklı olarak gıda 
sektöründe olup, bununla birlikte mobilya, yapı malzeme-
leri ve tekstil ürünleri de üst sıralarda yer almaktadır.

Türk yatırımcılar için Irak’ta enerji, makina, sulama sis-
temleri, tarım ekipmanları, müteahhitlik, otomotiv, gıda, 
tarım ürünleri, mobilya, tekstil gibi birçok sektörde ihra-
cat avantajları ve teşvikler bulunuyor. Irak halkının Türk 
mallarına güveni ve ilgisi çok yüksek. Türk yatırımcılar, 
bu yüksek güvenin avantajını da kullanarak Türk ürünle-
rinin pazar payını artırabilir. Türkiye, Irak’tan en fazla it-
hal ettiği ürünlerden biri olan işlenmemiş altını işleyerek 
mücevher olarak tekrar Irak’a satılıyor. Ham petrol ve al-
tın tedariki de Irak’tan sağlanıyor. Ham petrol, Irak’ın top-
lam ihracatının yüzde 97’sini oluşturuyor. Günde yaklaşık 
4.4 milyon varil ham petrol üreten Irak, 140 milyar varillik 
toplam rezervi ile dünyada en fazla rezerve sahip 5. ülke. 
OPEC üye ülkeler arasında Suudi Arabistan’dan sonra 2. 
sırada Irak yer alıyor.

HAK ETTİĞİ SEVİYEDE DEĞİL
DEAŞ krizinin patlak vermesi ile Türk firmalarının Irak’ın 
orta ve güney kesimlerine ürün ve hizmet akışını durdur-
mak zorunda kalması bu tabloda etkili oldu. Kuzey Irak 

Bölgesel Yönetimi’nin 2017 yılında yaptığı bağımsızlık re-
ferandumu da ticareti baltaladı. Ancak her iki kriz de bü-
yük oranda son bulmasına rağmen Türkiye-Irak ilişkileri 
hak ettiği seviyeye ulaşamadı. Türkiye’nin etkin olamadığı 
30 milyar dolar hacim ile Çin ve Hindistan, Irak’ın en büyük 
ticaret partneri oldu. İran da 2019 yılında Irak’la sınır kapı-
larını çoğaltarak iki ülke ticaretini rekor seviyeye çıkardı.

YENİDEN İMARDA SÖZ SAHİBİ OLALIM
Uzun yıllar süren savaş ve terör nedeniyle alt-üst yapısı 
harap olan Irak yeniden yapılanma için 100 milyar dolara 
yakın yatırım yapmayı planlıyor. Siyasi ve ticari girişimle-
re hız verilmesi durumunda Türk firmaların inşaat, ulaşım, 
haberleşme ve alt yapı gibi alanlarda bir adım öne çıkabi-
leceği belirtiliyor.

Irak kaynaklı verilere göre Irak, Türkiye ile yaptığı ticaretin 
dışında dünyanın dört bir yanından 944 kalem mal/ürün 
ithal ediyor. Türkiye bu ürünlerin yüzde 25’inde önemli bir 
üretici konumunda. Bu 944 kalem ürün içerisinde yer alan 
tam 113 ürün geçmiş yıllarda Türkiye’den tedarik ediliyor-
du. Kamu ve özel sektör iş birliği ile bu pazarda yeniden 
etkin konuma gelinebilir.

PAZARA GİRİŞTEKİ BEKLENTİLER VE ZORLUKLAR
• En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapımız, 1 milyon 
90 bin ile Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı oldu. Ovaköy Sınır 
Kapısı’nın açılması da stratejik olarak önemli.

• Irak’ın yerli üretimi yaygınlaştırmak amacıyla yumurta, 
makarna, şehriye, sofralık tuz, içecek, dondurma gibi iş-
lenmiş tarım ve gıda ürünlerine getirdiği ithalat yasakla-
rı ile artan gümrük vergileri, Türk ihracatçıları için önemli 
bir sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin üretimde güçlü 
olduğu bu ve benzeri ürünlerin üretiminde Irak’la işbirliği 
yapılabilir.

• Irak’taki finansman, bankacılık sistemi ve sigorta açı-
sından altyapı eksiklikleri de Irak’la iş yapan Türk firmaları 
için çözülmesi beklenen sorunların başında geliyor.

• EN ÇOK NELER ALIYOR?
• Makinalar, mekanik cihazlar, kara taşıtları, demir-çelik, 
mücevherci eşyası, plastikleri mobilyalar, aydınlatma ci-
hazları, örme giyim eşyası ve aksesuarı

KAYNAKLAR:
*Irak merkez bankası raporları

*Trademap verileri

* DEİK. Ekonomik araştırmalar raporu

*Trademap, İmf



FUARLARDAN

62 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 164           Mayıs - Haziran 2021

Bu yıl 47.’si gerçekleştirilen Ciff fuarı küresel düzeyde 
yaşadığımız pandemi sürecinde gerçekleşen en 
büyük mobilya ve yan sanayi fuarı. Covid şartlarında 
gerçekleşmesine rağmen binlerce katılımcı, gergüne 
denk gelen onlarca konferans hibrid etkinlikler, zoom 
toplantıları online etkinliklerle kendini yenileyen 
bir etkinlik oldu. Katılımcı ve ziyaretçilerin pandemi 
kurallarına uyarak gerçekleşen fuar geleneksel 
başarısını bu yıl da sürdürdü.

47. CIFF 
Guangzhou 
2021’de
olağanüstü 
bir başarı!
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CIFF tarafından endüstri profesyonellerine ilham 
vermek ve. buluşma, iletişim ve paylaşım anları, so-
mut bir gerçekliğe gönüştü.  Fuar hem Çin iç paza-
rını hem de küreselini sürdürmeyi amaçlayan stop 
‘iş platformu ticaret, CIFF Guangzhou 2021’in ina-
nılmaz başarısının temelinde yer alıyor.

Rakamlar da bu başarıyı kanıtlar gibi 
Bu yıl gerçekleşen CIFF Guangzhou fuarı geçen yıla 
göre % 20,17 fazla ziyaretçiyle gerçekleşti. Bu da 
2019’a kıyasla, pandemiden önceki iki aşamadan 
fazla bir oran. Bu kadar zor zamanlarda bu büyük-
lükte bir artışı hayal etmek gerçekten zordu, bu di-
ğer şeylerin yanı sıra, fuarda sınırlı sayıda yabancı 
ziyaretçi ile de sonuçlandı.

Toplamda 8 günün ardından (4’ü birinci aşama için 
4’ü ikinci aşama için 4’ü) 31 Mart’ta sona eren 47. 
CIFF Guangzhou, 750.000 metrekarelik fuar alanın-
da yaklaşık 4.000 katılımcı arasında bölünmüş ve 
357.809 nitelikli ticari ziyaretçiyi cezbetmiştir.

 Devasa, yenilikçi, ilerici ve fütüristik bir etkinlik 
olan Ciff, tüm mobilya sektörünü tek bir çatı altın-
da toplayan dünyadaki tek etkinlik, Çin iç pazarı ile 
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uluslararası pazarlar arasında güçlü bir sinerji yaratabi-
len ve fuardaki hem etkinlikleri hem de iş eşleştirmesini 
çevrimiçi CIFF Cloud platformundaki etkinliklerle entegre 
edebilen bir etkinlik (yaklaşık 7,6 milyon görüntüleme elde 
etti) ve CIFF mini APP (2,36 milyon oturum açma kaydı), 
katılımcılarla ziyaretçiler arasındaki işbirliğini daha karlı 
hale getirme hedefini sürdürürken, aynı zamanda şu anda 
CIFF’e katılamayan yabancı alıcılara özel önem veriyor.

Çin Ulusal Mobilya Birliği başkanı Bay Xu Xiangnan’ın be-
lirttiği gibi, 47. CIFF Guangzhou 2021, tüm endüstriyel 
zincirin koordineli gelişimini aktif olarak destekledi ve   
sektördeki şirketlerin evrimine güçlü bir ivme kazandırdı. 
-pandemik dönem. International Business Daily (Çin Tica-
ret Bakanlığı’nın resmi basını) tarafından belirtildiği gibi 
bu, kalite, hizmet ve sonuçların sürekli iyileştirilmesi sa-
yesinde sektöre olan güveni artırdı.

Koridorlar her zamankinden daha kalabalık, stantların gi-
rişlerindeki kuyruklar ve dolu konferanslar, CIFF Guangz-
hou’nun son fuarını  karakterize ediyor, şüphesiz sektö-
rün ana markaları tarafından önerilen yenilikçi fikirler ve 
ürün tasarımıyla ziyaretçileri heyecanlandırdı. yeni talep-
ler ve yeni pazarlar. CIFF tarafından ünlü tasarımcılar, pa-
zar uzmanları, tasarım markaları, medya, ticaret birlikleri 
ve üniversitelerle işbirliği içinde düzenlenen 20 tasarım 
sergisinin ve 100’ün üzerinde konferansın üst düzey içe-
riği, Çin ürünlerinin niteliksel büyümesine tanıklık eden 
değerli ilham kaynakları olmuştur. Bu durum küresel öl-
çekte giderek daha fazla takdir edilmektedir.

 Biraz iyimserlik bulmanın gerçekten zor olduğu bir dö-
nemde, CIFF Guangzhou 2021, normalliğe hızlı bir dönüş 
için yalnızca daha fazla güven ve umut getirebilecek ola-
ğanüstü bir başarı yaşadı. 18-21 Mart 2021 tarihleri   ara-
sındaki ilk aşamada, hem iç hem de dış mekanlar için mo-
bilya ve dekor da dahil olmak üzere, ev yaşamı dünyasına 
dikkat çekildi.

 Ev Mobilyaları, erişilebilir tasarım ve kalite, doğal malze-
melerin kullanımını içeren sürdürülebilirlik kavramları ve 
stillerin büyüleyici bir birleşimi ile karakterize edilen, gi-
derek daha çok işlevli ve akıcı alanlar olarak tasarlanan ev 
ortamlarının özelleştirilmesi için orijinal çözümler sundu.
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Bugün sergilenen eserlerin hikayesi 1980 yılında Kuledi-
bi’ndeki atölyeye taşınan bir ceviz sandıkla başladı. Ben 
gördüğümde altmış yılın demlendirmesiyle daha da gü-
zelleşmişti. Sandığın sahibi babaannesinin dağılmış çeyiz 
sandığını kullanarak raflar yapmak istiyordu. Kendisinden 
bu sandığı aldım, ona yine cevizden gönlüne göre raflar 
yaptım. O ağaca mest olmuştum. Üzerine Türk çeyiz san-
dıklarının geleneksel motiflerinden birini büyük bir itinay-
la oydum. Bugün izleyeceğiniz parçalar arasında gönlü-
mün şahikası odur. O gün kırık dökük bir sandığın içindeki 
cevheri görecek terbiyeye ermeme vesile olan kişi 1967 
yılında Bingöl Sanat Enstitüsü’nün müdürü ve on beş ya-
şındaki, yer sofrasından başka eşya bilmeyen halime de-
korasyonun ve mobilyanın insan hayatının vazgeçilmez bir 
parçası olacağı fikrini vererek mesleğe başlamama vesile 
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Kastamonu Entegre’den
Kültür Mirasımıza Önemli Katkı

“Ağaçla Bir Ömür” Sergisi ile 
Ahşap Sanatına Yolculuk

Ahşap sanatının usta ismi Suat Yazıcı’nın 40 yıllık 
çalışmalarını bir araya getiren “Ağaçla Bir Ömür” sergisi 
ve kitabı, Kastamonu Entegre ve Üsküdar Belediyesi iş 
birliğinde sanatseverlerle buluştu.
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olan ağaç işleri öğretmenim Sezai Yalınes’tir. Meslek ya-
şamim ilerledikçe hem ağaca hem ahşap işçiliğine olan 
aşkım alevlendi. Bu

tutkunun büyümesinde ustalarımın ve yol arkadaşlarımın 
katkısı çoktur. Atölyelerde yapılan eserlerin en iyileri en 
güzelleri ortak

akıldan damıtılarak vücut bulanlardır. Ne mutluyum ki 
ben de böyle bir ortamın önce parçası ardından da sahibi 
oldum.

Kan bağıyla amcam ama daha çok vefa bağıyla ustam 
olan Hayri Yazıcı 1930’larda İstanbul’a Galata’nın Kule-
dibi’ne gelerek, son kuşak Rum ustalardan marangozluk 
mesleğini öğrenmiş. Mesleğini aşkla icra eden, zanaat-
kar, işini ve bilgisini sakınmayan bir ustaydı. Uzun yıllar bir 
çözümün zoruna girdiğimde rüyalarımda kendisine “Biraz 
daha yaşasaydın da beni daha iyi yetiştirseydin,” diye si-
tem etmişliğim vardır. Atölyeciliğim onun sayesindedir.

1970’li yıllardan başlayarak hem profesyonel işlerimde 
hem de eserlerimde yüksek mimar mühendis Mehmet Ta-
taroğlu’nun rehberliği volumu açmıiştır. Çizdiği ve yönet-
tiği sayısız projeler bir yana Mehmet Tataroğlu plastik sa-
natların her türlüsünü sindirmiş, sanat eserinin her deta-
yını okuyacak kadar uzmanlaşmış bir sanat aşığıdır. Beni 
de daha iyisini hep yüreklendirmiş, bilgilendirmiş sanatın 
izlerinin işlemesine vesile olmuştur. 
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Tataroğlu vesilesiyle tanıştığım, işimle kendimi kanıtla-
dığım saygıdeğer Suna ve İnan Kıraç ve büyük ailelerinin 
muhterem diğer üyeleri İstanbul’un ve zaman zaman Dün-
ya’nın en seçkin parçalarını incelememe, onlar üzerinde 
çalışmama fırsat vererek, işlerimi değerlendirip görüşle-
rini paylaşarak, çalışmalarımı övüp beni yüreklendirerek 
mesleğimi ve sanatımı yükseltmişlerdir. Bu işler, ortak 
akılla, araştırarak, konusunda uzman kişilerle tartışa-
rak, önce kâğıt üstünde Çözerek, tasarımı en iyi şekilde 
canlandıracak malzemenin marifetli ellerde zamana acı-
madan en yüksek sabırla işlenmesiyle oluşturulmuş, kırk 
yılda biriktirilmiştir. Hepsi Türkiye’de yetişmiş, tarafım-
dan bizzat seçilmiş, doğal şartlarda kurutulmuş değerli 
ağaçlar üzerine çalışılmıştır. Türkiye’de kendi ağacımı-
zın, Işçiliğimizin ve kendi ustalığımızın meyvelerini ortaya 
koymak niyetiyle sizlere sunduğum sergi ve beraberinde 
hazırladığımız kitap bir kişiyi bile bu mesleği seçmeye ve 
güzel eserler ortaya çıkarmaya cezbederse kendimi he-
defe ulaşmış sayarım. 

Bu eserlerin oluşmasında emeklerini, fikirlerini, destek-
lerini benimle  birleştiren yol arkadaşlarımı Sizlere sun-
mak isterim. Öncelikle Ağaç İşleri  Atölyesi’nin   erbapları:   
Gazi   Üniversitesi Ağaç İşleri  Öğretmenliği  Bölümü’nden  
okul arkadasim, yakin dostum ve otuz bes yillık sorunsuz 
iş ortağım Ali Başoğlu. Atölyecilik hayatimda hep yanim-
da olan, üreten, kardeslerim Servet ve Özcan Yazıcı. Us-
tamin adını verdiğim, atölyemi emanet ettiğim, ailemizin 
meslekteki üçüncü kuşağı oğlum Hayri Yazıcı. Ağaç işleri 
eğitimlerini tamamladıktan sonra yirmi beş yıldır yanımda 
mesleği aşkla ve ileri seviyede icra eden ahsap zanaatka-
ri yeğenlerim Alpaslan ve Fatih Mehmet Yazici. Kirk yıldır, 
oyma sanatında tüm isteklerimi en üst seviyeye çıkarma 
sabrini gösteren ahsap oyma zanaatkarı dostum Kaya 
Değer.

Ağacın Sanatını Yapmak
Ahşap ustası Suat Yazıcı’nın 1980’den bu yana ürettiği iş-
lerden bir seçkiyi sergilediği Ağaçla Bir Ömür ahşap işçili-
ğinin çeşitli örneklerini ve sanatçının farklı dönemlerdeki 
meraklarını yansıtarak izleyicilere geniş bir yelpazede ör-
nekler sunuyor. Osmanlı sonrası, erken Cumhuriyet döne-
mi ev kültüründeki bölgesel farklılıklar Suat Yazıcı’nın öz 
yaşam öyküsünden de izlenebilir. Yazıcı’nın kendi anlatı-
mıyla doğup büyüdüğü evde gördüğü, mobilya tanımına 
uygun parçalar sandıklar sofra altlıklarından ibarettir. 
Sandıkların Anadolu evinde en önem atfedilen mobilya 
olarak korunduğu, gerek çeyizlik gerekse tohumluk olarak 
kullanıldığı, ve bu işlevleriyle de en özenilen, usta işi üre-
tilen ve en çok bezenen parçalar olduğu söylenebilir. Yine 
Anadolu’da sandığa eşlik edebilen rahleler ve daha çok 
mimari unsurlar olarak karşımıza çıkan yüklük kapakları, 
nişler ve pervazlar bulunur.

Erken Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarının bir te-
zahürü olarak Yazıcı’nın da ahşap eğitimi bu örneklerle 
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ve yerel ağaçlarla sınırlı kalmış ancak sıkı bir işlik terbi-
yesiyle birlikte aktarılmıştır. Sanatçı, olasılıkla bölgede 
yetişecek öğrencilerin (zanaatkârların) ihtiyaç duyacağı 
donanımın bu olduğuna dair inanış nedeniyle yerel kalan 
eğitiminin yetersizliğini ancak İstanbul’daki atölyeye gel-
diğinde fark edecektir. Bingöl Sanat Enstitüsü’nde tasta-
mam edindiği en önemli şey ağaç işçiliğine olan tutkusu 
olmuştur. İstanbul Kuledibi’ndeki Hayri Yazıcı atölyesinde 
kendisini ustalara teslim eder. İki yıl sonra Ankara Yüksek 
Teknik Öğretmen İstanbul’daki atölyede düzeni içinde öğ-
rendikleriyle önemin öğretmenlerinden övgüler alacaktır. 
İstanbul’daki atölye ise bu okumuş çıraklarından proje ve 
teknik çizim konusunda destek görecek, kalkınacaktır. Bu 
iki tedrisattan birlikte geçmiş olmanın Suat Yazıcı’nın sa-
natı üzerinde olumlu etkileri olduğunu teslim etmek ge-
rek. İki ekolün sanatçıda sentezlenmesi asıl avantajı ol-
muştur ki bu ve benzer örneklerin daha evrensel bir sanat 
eğitimi için yol gösterici olması düşünülmelidir.

Suat Yazıcı’nın malzeme bilgisinin artması, farklı dönem-
leri temsil eden çeşitli nitelikte mobilyalarla atölyede mo-
bilyalarını stil tanıyacak, süslemeleri ve üretim teknikleri 
üzerine geniş bir repertuvara kavuşacaktır. Öte yandan 
sanatçı Anadolu ahşap sanatının, çeyiz sandığının kıyme-
tini de unutmaz. Bugün sergilenen yapitlar arasında hem 
koleksiyonun nüvesini oluşturan hem de ahşap işlerini bir 
sanat olarak okumakta ve ele almakta kendisine ilham 
verdiği için sanatçının en önde gelen eser saydığı yine bir 
çeyiz sandığı paneli olmuştur. tanışması İstanbul’dadır.

Bu etkisindeki ve teknik olarak görüp dönemin Fransız 
mobilya formları, bunların çok yönlülüğünü Sanatçının 
biçimde zengin ve farklı parçalardan oluşan külliyatı İş-
levlerine göre münferit mobilyalar, mimari unsurlar, beze-
meler ya da üst yüzey işlemleri bakımından cilalı, varaklı 
ve boyalı işler ana başlıkları altında ele alınabilecek bu ya-
pitlar bir bütün olarak Suat Yazıcı’nın yaşamı ve sanatını 
olduğu kadar Anadolu ve İstanbul’un, kent ve kırsalın ah-
şap işlerine yaklaşımlarını da bir elden görmeyi sağlıyor. 
Yansıtacak değişik şekillerde gruplanabilir. Sergide alan 
yer renklendirilmiş ahşap Edirnekâri tekniğiyle işlere ba-
kıldığında Suat Yazıcı’nın geleneğe olan merakı, yeni tek-
nikler öğrenmekteki hevesi ve bu tekniklerin dosdoğru ve 
özgün hallerine varmaktaki Israrinın yenilikçiliğiyle nasıl 
harmanlandığını is görmek mümkün. Geleneksel olarak 
kabartma ya da oyma ile hacimlendirilmemiş yüzeylerde 

uygulanan renk estetiğini ve formlarını oyma ahşapla bir-
leştirerek uygulaması, sergilenen boyalı işlerde Yazıcı’nın 
asıl katkısıdır. Resim sanatçısı Fikri Kaya’yla birlikte ta-
sarlanıp uygulanmış bu işler boya altından ahşap doku-
sunun görüldüğü bir saydamlıkta çalışılmıştır. geleneksel 
formu olan çiçek buketi ahşap üzeri oyma şeklinde yeni-
den can bulmuştur. Böylelikle her iki stilin güçlü yönleri 
bir araya gelerek Yazıcı’ya ait bir dilin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. 

“Kültürel mirasımıza  sahip çıkıyoruz”
Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global marka-
sı Kastamonu Entegre, köklü geçmişinin kaynağını oluş-
turan ahşap kültürüne dair değerli çalışmaları toplumla 
buluşturmaya devam ediyor. Şirket son olarak, gelenek-
sel ahşap sanatının duayen ismi Suat Yazıcı’nın 40 yılı  
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aşkın süredir ürettiği eserleri bir araya getiren retros-
pektif serginin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. 
“Ağaçla Bir Ömür” adlı sergi ve yayın projesi, sanatçının 
farklı dönemlerini ve çok yönlülüğünü yansıtmasının yanı 
sıra, Anadolu ve İstanbul’un, kent ve kırsalın ahşap ile olan 
ilişkisini nadide eserler aracılığıyla kayıt altına alıyor.

Kültürel mirasımızda önemli yeri olan ahşap işçiliğinin 
gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan proje-
ye ilişkin görüşlerini aktaran Kastamonu Entegre CEO’su 
Haluk Yıldız, “Temelleri 1969 yılında İstanbul’da atılan ve 
1970’te Anadolu’nun ahşap başkenti Kastamonu’da üreti-
me başlayan yarım asırlık bir şirket olarak, bu değerli mi-
rası günümüze taşıyan çalışmalara destek olmaktan gu-
rur ve mutluluk duyuyoruz. Yaşam alanlarını tamamlayan 
ürünlerimizle doğadan hayata köprü olurken, hayatımızı 
zenginleştiren kültür sanat çalışmalarında da bir köprü 
vazifesi görerek, kültür mirasımıza sahip çıkmaya ve bu 
kültürün nesillere aktarılmasına destek oluyoruz.” dedi.

Tekil mobilyalardan mimari unsurlara, 
bezemelerden varaklı işlere uzanan geniş 
yelpazesiyle Suat Yazıcı’nın eserleri farklı 
gelenekler ve teknikleri bir araya getiriyor. 
Sergide yer alan seçki, bir yandan sanatçının 
becerilerini, diğer yandan ağaç işçiliği 
teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne 
seriyor. Sanatkârlık hikâyesi 1980 yılında 
Kuledibi’nde küçük bir atölyede karşılaştığı 
ahşap çeyiz sandığı ile başlayan Yazıcı, 
günümüzde ahşap işçiliğini en iyi icra eden 
isimlerin başında geliyor. Türkiye’de yetişmiş 
değerli ağaçlar üzerine çalışmayı tercih eden 
sanatçı, eserlerinde de Türk geleneğini ve 
işçiliğini ortaya koymaya çalışıyor. 

Ağaçla şekillenen  
bir hayat

AHŞAP SANATI
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Masalık Doğal Ahşap Malzemeyle 
Kurutma Pratikleri; 

Çınar Ağaç Türü Örneği
Prof. Dr. Öner ÜNSAL, Arş. Gör. Hızır Volkan GÖRGÜN

Özet

Ülkemizde ve dünyada bir trend haline gelen 
yanlı doğal ahşaptan masa/sehpa üretimi, 
butik, özgün ve kıymetli ürün algısı nedeniyle 
kabul görmüş ve katma değerli ürün olarak yer 
bulmuştur. Kusurlu ahşabın da ürün yapımına 
uyumlu olması sayesinde hammaddenin 
kısmen hesaplı olabilmesi, epoksi ve cam 
takviyesiyle ürüne görsel zenginlik ve geniş 
yüzeyler kazandırılırken, ebatlanmamış 
parçaların da değerlendirilir hale gelmesi 
süreci ayrıca desteklemiştir. Buna karşın 
üretimlerde malzemenin kabuklu ve ebatlı 
oluşu, kurutmayla ilgili kaygıları da beraberinde 
getirmiştir. Bu noktada yetersiz ve bilimsel 
dayanağı olmayan kurutma bilgileri, bir yandan 
üretim maliyetlerini artırırken diğer yandan 
da son kullanım yerinde istenmeyen stabilite 
(boyutsal kararlılık) sorunlarına yol açmaktadır. 
Örneğin; biçme sonrası bu malzemelerin açık 
hava şartlarında çok uzun süre bekletilmesinin 
bir mecburiyet olduğu ve ancak bu şekilde 
kullanıma hazır olabileceği şeklinde kısmı 

yanlış algı mevcuttur. Hâlbuki teknik kurutma 
yöntemlerinden uygun olanının tercih 
edildiği teknik kurutma aksiyonlarıyla, kaliteyi 
koruyarak makul süre ve maliyetle sonuca 
gitmek mümkündür. 

 Yapılan bu çalışmayla, ön yargılar ve 
algılar yerine, geniş doğal ahşap malzemelerin 
bizzat kurutulmasıyla ortaya çıkan teknik 
doğrular üzerinden uygulamaya ışık tutulması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda Çınar ağaç 
türünden, doğal ahşap masa/sehpa yapımı için 
uygun, maksimum 8 cm kalınlık ve muhtelif 
genişlikte yanı alınmamış ve belli bir neme 
kadar doğal ön kurutulmuş keresteler, %16 
nemlere kadar, malzemede kabul edilemez 
kusurlar meydana getirmeden kurutularak 
kurutma süreleri ortaya konulmuştur. Sonuçlar, 
bu ağaç türü için, doğal ön kurutma sonrası 
çokta kesif olmayan teknik kurutma şartları 
uygulayarak, dışarıda aylarca, kontrolsüz 
hava şartlarında bekleterek zaman ve kapital 
kaybının gereksiz olduğu noktasında net 
fikirler sunabilmektedir. 
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Ahşap, yaşamın birçok alanında tercih edilen bir malze-
medir. Gelişen teknolojiyle birlikte birçok mühendislik 
ürünü ağaç malzeme (CLT, glulam, LVL, kontrplak, yonga 
levha, lif levha vb.) ile ürün çeşitliliği artsa da, sahip ol-
duğu avantajlardan dolayı masif ahşap hala popülerliği-
ni korumaktadır. Son yıllarda değişen iç/dış mekân ürün 
talepleriyle birlikte, doğal malzemelere olan yönelim di-
ğer sektörleri olduğu gibi ahşap sektörünü de etkilemiş, 
başta masa/sehpa olmak üzere birçok doğal ahşap ürün 
tercih edilegelmiştir (Şekil 1). Ancak masif ahşabın te-
min edilmesi, işlenmesi ve ürün olarak hazırlanması aşa-
maları dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Özellikle ye-
terli kuruluk sağlanmadığı takdirde malzemede önemli 
sorunlar oluşmaktadır.  Yeterli kuruluğun sağlanması ve 
korunmasının yaratacağı sürdürülebilirliğe olumlu örnek 
olarak; yüzyıllar geçse de günümüze kadar ulaşabilen ah-
şap ürünler ve hatta ahşap yapılar (Örn. Konya-Beyşehir, 
Eşrefoğlu Camii, URL), başta rutubet olmak üzere üretim 

sürecinin iyi yönetilmesiyle bu malzemenin ne kadar kul-
lanışlı ve uzun ömürlü olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Ahşapta kurutma ile kullanım yeri için uygun olmayan 
(halk arasında “acı suyun atılması” olarak tabir edilen) 
fazla su atılmaktadır. Kullanım yeri rutubet değerleri, 
dünya genelinde tüm kullanım yerleri düşünüldüğünde 
%5-19 aralığı iken, bahçe ahşabında %13-17, iç mekân 
ahşabında ise %6-10 aralığı şeklinde öngörülebilir. Kurut-
ma işlemi doğal (açık havada) ve teknik (kurutma fırınla-
rında) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Zor kuruyan 
ağaç türlerinin kalın kerestelerinde %40 nemlere kadar 
kurutmada ekonomik bir seçenek olan doğal kurutmada, 
şartlar bütünüyle kontrol edilemediği için kusurlar oluşa-
bilirken kurutma süreleri de uzamaktadır. Ayrıca doğal ku-
rutmada düşük sonuç nemlerine kadar kurutmakta müm-
kün olamamaktadır. Buna karşın teknik kurutmada, ka-
palı fırınlarda ortam şartları kontrol edilebildiği için kısa 
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Şekil 1. Doğal Masif Ahşap Ürünler (Sol: Kesme Tahtası, Sağ: Masa/sehpa)



sürede, kalite korunarak istenen düşük sonuç nemlerine 
kadar kurutmalar yapılabilmektedir. Ancak bu avantajların 
sağlanabilmesi için ağaç türü, kalınlık, başlangıç/sonuç 
nemi, teknik kurutma yöntemi, istifleme kalitesi başta ol-
mak üzere tüm parametrelere uygun hamleler yapılması 
gereklidir (Şekil 2).

Doğal ahşap masa tablalarının özellikle boyutları ve ter-
cih edilen türler bakımından, kurutulmaları nispeten uzun 
sürmekte ve kusur oluşma potansiyeli yüksek olmaktadır. 
Mevcut uygulamalarda biçildikten sonra doğal kurutmay-
la 6 ay ila 2 sene arasında kurutulabilmektedir. Bu uzun 
bekleme sürelerinden dolayı bir yandan nakde dönüştür-
me süresi uzarken stok maliyetleri artmakta, diğer yan-
dan da açıkta, ideal istifleme şartlarından uzak bekletil-
diğinde, renk değişimi başta olmak üzere birçok riskle 
karşı karşıya kalmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, Çınar ağaç türünden imal doğal 
ahşap masa tablalarının, teknik kurutma yöntemlerin-
den en yaygını olan klasik kurutmayla, doğal kurutmayla 
ön görülen kurutma sürelerinden çok daha kısa sürede ve 
kalite korunarak kurutulabilme olanakları yapılan deneme 
kurutmayla irdelenmiştir.

Malzeme ve yöntem:
Piyasadan temin edilen, 150 cm uzunlukta, kalınlıkları 4-8 
cm ve genişlikleri 61-72 cm arasında değişen 10 adet Çı-
nar (Platanus ssp.) masa tablası kullanılmıştır. Bu ağaç 
türüne ait keresteler önce %24-48 nem aralığına kadar, 
İ.Ü.C. Orman Fakültesi atölyesine ait üstü kapalı sundur-
ma da doğal kurutma şartlarında bekletilmiştir. %55-60 
arasında rutubete sahip örnek malzeme belirtilen nemle-
re kadar kontrollü doğal kurutma ile 1 ay kadar bekletil-
miştir. Bunun için örnekler açık havada ancak üstü kapalı 
bir sundurma altında bekletilmiştir. Bekletilirken kuruma-
ya bağlı bir kusur oluşmaması için direkt güneş ışığı al-
mayan, bu anlamda korunaklı diyebileceğimiz bir bölgede 
istiflenerek bekletilmiştir.

Ardından, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü pilot tesi-
sinde yer alan, laboratuvar tipi (1.5 m3 kereste alabilen) 
klasik kurutma fırınında kurutmaya alınmıştır. Kurutma, 
ilgili donanım ve yazılım aracılığıyla bilgisayar üzerinden 
yönetilmiştir. Kurutma öncesi ve sonrasında direnç tipi 
rutubet ölçerle (TS EN 13183-2 standardına göre) tabla-
ların rutubeti ölçülmüştür. Ayrıca fırının kereste rutubet 
sensörleri kullanılarak da, otomasyon üzerinden kurutma 

Şekil 2. Teknik kurutmada rutubet ölçümü ve düzgün istifleme örneği

Şekil 3: Kereste kurutma fırını ve kurutma kontrol sistemi
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boyunca rutubet takibi yapılmıştır. Bu tür kurutma ope-
rasyonlarında farklı kalınlıktaki kerestelerin aynı fırına 
konulması tercih edilmemesine karşın, piyasadan örnek 
malzeme temin şartlarının yarattığı mecburiyet nedeniy-
le bir tercih yapılarak 4 ile 8 cm arasındaki farklı kalınlık-
ların partiye dâhil edilmiştir. Buna karşın en riskli kalınlığa 
göre kurutma yapılmış, her bir kerestenin rutubet gidişi 
ve kurutma kalitesi tek tek takip edilerek sunulmuştur 
(Şekil 3 ve Şekil 5).

Örnekler fırında 2 cm kalınlığındaki istif çıtaları ile çıtalı 
sandık şeklinde istiflenmiştir. Ayrıca kurutma sırasında 
özellikle şekil değişikliği oluşmaması için üstten baskı 
sağlayan ağırlıklar yerleştirilmiştir. Böylece hem üstte 
serbest kalan, hem de alt sıralarda yer alan ebatlı tabla-
ların şekil değişimlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Kali-
te kontrolü için de, bu ebatlarda en çok görülen kurutma 
kusurlarından şekil değişikliği ve çatlaklar referans alın-

mıştır. Kurutma öncesinde çatlakların sınırı kalemle işa-
retlenerek ilerleme olup olmadığı incelenmiştir (Şekil 4). 

Tablalar fırında 30-35oC (son aşamada çok sınırlı sürede 
42˚C tespit edildi) sıcaklık ve %25-30 bağıl nem (ortala-
ma %5.5 denge nemi) şartlarına tabi tutulmuştur. Isıtma 
tertibatı devreye alınmadan elde edilen düşük sıcaklık de-
ğerleri nedeniyle, bu şartların teknik kurutma şartların-
dan ziyade hızlandırılmış doğal kurutma şartları olduğu 
söylenebilir. Isıtma ve nemlendirme tertibatı devreye alın-
mayarak, fan ve bacalar aktive edilerek daha çok hava ha-
reket hızından (istif katları arasında minimum 3 m/sn) ve 
kuru havadan (düşük denge nemi) yararlanılarak kurutma 
yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kurutmanın de-
ğerlendirilmesi için de sonuç rutubetleri ve süre ile birlik-
te malzeme kalitesi de önemli olduğundan, masa tablala-
rının kurutmaya girmeden önceki ve sonraki durumları da 
resmedilerek karşılaştırılmıştır.
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Doğru yapılmış istifler ile 
doğru, kaliteli ve homojen 
bir kurutma süreci 
gerçekleştirilecektir.

Şekil 4: Çıtalı ve üstten baskı 
uygulanmış kurutma istifi 

AHŞAP VE SU İLİŞKİSİ:
Sağ tarafta enine kesiti 
alınan bir ahşabın mikroskop 
altındaki görüntüsü.
İçi boş olan kısımlar hücre 
boşluklarıdır. Su bu iki alan 
arasında tutulmaktadır.





ARAŞTIRMA

Bulgular:
Gerçekleştirilen kurutma pratiğiyle, Çınar masalık mal-
zemelerde 13 günde %16-27 arası nemlere ulaşıldı. Diğer 
bir deyişle örneklerde, kalınlık ve başlangıç nemine bağlı 
olarak 2 puandan 21 puana kadar kuruma gerçekleşmiş-

tir (Şekil 5). Kalite bakımından, hiçbir tablada şekil deği-
şikliği (burulma, eğilme, oluklaşma vb.) gözlenmemiştir.  
Tablalarda kurutma öncesinde enine kesit çatlakları ol-
masına karşın, yeni çatlaklar oluşmadığı, sadece öz hiza-
sında bulunan çatlaklarda ilerleme olduğu tespit edilmiş-
tir (Şekil 6).

78 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 164           Mayıs - Haziran 2021

Örnekler

Rutubet (% - Kurutma Öncesi) Rutubet (% - Kurutma Sonrası)

Genişlik (cm) Kalınlık (mm)En Kesit Çatlak Genişlik (mm)
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Şekil 5. Çınar masalık tablaların kurutma verileri

Şekil 6. Çınar tablaların kurutma öncesi ve sonrası görünüşleri
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Şekil 6. Çınar tablaların kurutma öncesi ve sonrası görünüşleri
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Tartışma ve Sonuç:
Üreticilerin, tasarımda yaratıcılığı destekleyen bu tarz 
ebatlı ürünlerin sürdürülebilir kalitesi için olmazsa olmaz 
olan kurutma bilincine sarılmaları, duyum ve korkularla 
değil, teknik doğrularla hareket etmeleri gerekmektedir. 
Buna karşın bazı üreticilerde gözlemlendiği üzere; doğal 
ahşap ürünlerin cazibesinin artması nedeniyle gerekli 
özeni göstermeden kazanç amaçlı hızlıca piyasaya sürül-
mesi istenebilmektedir. 

Bu tespitlerden hareketle yapılan bu kurutma pratiğinde, 
öncelikle bu kurutmanın nihai bir kurutma aksiyonu olma-
dığı, yani %60 nemlerden, iç mekân için gerekli olan %10 

nemlere kadar yapılan müstakil bir kurutma olmadığı, bir 
doğal ön kurutma sonrası, %20 nemin altına inmenin he-
deflendiği söylenebilir. Bu esnada mümkün oldukça ko-
ruyucu kurutma şartlarını esas alan, aynı zamanda cebri 
sıcaklık uygulanmadığı için ekonomik diyebileceğimiz bir 
kurutma aksiyonu benimsenmiştir. 

Sonuçta, bu tarz yüksek başlangıç nemlerinden başlaya-
rak %10 gibi düşük diyebileceğimiz nemlere kadar hızlı 
kurutmanın riskli olduğu kurutmalarda, %40’lara ka-
dar doğal ön kurutma yaptıktan sonra, %20 ve altındaki 
nemlere kadar çokta şartları zorlamadan teknik kurutma 
fırınlarında seri diyebileceğimiz şekilde kurutmalar yapı-
labileceğine dair bir açılım ortaya konmuştur. Ayrıca çınar 
ağaç türü özelinde, kereste kalınlığına bağlı olarak %48- 
%16 nem aralığındaki kurutmaların süre verileri kullanı-
larak, %10’lara kadar devam ettirilecek kurutma hamle-
siyle ortaya çıkacak süre verisine ulaşılabilmesi de imkân 
dâhilindedir. Bu noktada, 8 cm kalınlığındaki malzemede 
%48-27 nem aralığındaki, 6 cm malzemede ise %33-19 
nem aralığındaki kurutma süresinin 13 gün olması bir 
anahtar veri niteliği taşıyabilir. 

Ayrıca ifade etmek gerekir ki, bu çalışma kapsamında 
nispeten yüksek sonuç nemlerine ulaşılsa da, özellikle iç 
mekânda kullanılacak böyle riskli ürünlerde Türkiye şart-
larında %10 nemlere kadar kurutmanın öncelenmesi ürü-
nün kullanım yerindeki stabilitesi açısından son derece 
önemlidir. 

 Özetle bu tarz kurutmalarda kalitenin korunması için:

- Öncelikle mümkün oldukça aynı ağaç türü ve aynı kalın-
lıktaki, birbirine yakın başlangıç  nemlerine sahip ke-
restelerin aynı partide kurutulması,

- Doğru şekilde rutubet ölçümü ve takibi, 
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Şekil 7: Karaağaç kurutma pratiğine ait istif, enine kesitte U demiri 
uygulaması ve kurutma sonrası çatlağın durumu
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- Özellikle kalınlığı, yoğunluğu ve irsel özellikleri itibariy-
le zorlukları olan ağaç türleri kurutulurken belli bir neme 
kadar doğal ön kurutmanın devamında teknik kurutmaya 
geçilmesi, 

- Şekil değişikliğini engellemek için, istifleme kurallarına 
çok dikkat edilmesi ve ilave olarak üstten baskı mekaniz-
masının uygulanması,

- Sıkça görülen enine kesit çatlaklarını azaltmak için, sı-
cak- soğuk uygulanabilen mum vb. örtücü sıvılar(FPL, 
1999) veya S- U demiri, kırlangıç kuyruğu gibi bağlayıcıla-
rın kurutma öncesinde uygulanması ve

- Koruyucu kurutma programlarının tercih edilmesi ge-
rektiği söylenebilir.

Bu tür basit ama etkili tekniklere uyulduğu takdirde daha 
az maliyetle, daha kısa sürede kurutulmuş ve bu sayede 
daha uslandırılmış ahşap ürünlerin elde edilmesi müm-
kündür. Her şeye rağmen sonuçta belli oranda çatlaklı bu 
tarz ürünlerin, epoksi vb. estetik dolgu uygulamalarıyla 
çatlaklı kısımlar atılmak yerine doldurularak ürün kay-
bının önlendiği, bir yandan doğal görünümü korunurken 
katma değerinin de artırılmış olduğu unutulmamalıdır.

Çınar çalışmasının tecrübesi ışığında, karaağaçtan üre-
tilmiş, benzer ebatlarda masalık malzemelerde de bir 
deneme yapılmış ve yine makul diyebileceğimiz süreler-
de %13 nemlere kadar olumlu diyebileceğimiz sonuçlar 
alınmıştır. Bu kurutma pratiğinde ayrıca enine kesitlerin 
korunmasına yönelik bir önlem olarak, mevcut bir çatla-
ğa U demiri uygulaması yapılmış ve olumlu etkisi de göz-
lenmiştir (Şekil 7). Bu kurutma pratiğine dair sonuçlar da 
“Masalık Doğal Ahşap Malzemeyle Kurutma Pratikleri; Ka-
raağaç örneği” başlıklı diğer bir makalede ayrıca tüm de-
taylarıyla sunulabilir.

Son olarak, bu ve benzeri ağaç türlerinden imal, ebatlı ve 
aynı oranda riskli masif ahşap malzemelerinin kurutulma-
sında, kurutma süresini önemli oranda kısaltırken kalite-
yi muhafaza eden teknik kurutma yöntemi olarak; yüksek 
frekans+vakum (YFV) yöntemi ciddi bir alternatif olabilir. 
Yapılan denemeler, permeabilite (geçirgenlik) problemi 
olmayan ağaç türleri için, yüksek başlangıç nemlerinden 
düşük sonuç nemlerine kadar, birkaç gün diyebileceğimiz 
sürelerde sonuç alınabildiğini ortaya koymaktadır. Kaldı ki 
bu yöntemle kurutmanın doğru yönetilmemesiyle oluşa-
bilecek iç çatlağı kusuru kurutma sonrası görünmeyece-
ğinden (malzeme kurutma sonrası ebatlanmamaktadır), 
mekanik yüke maruz kalmayan masa ve benzeri ürünlerde 
sakınca teşkil etmemektedir.  
Prof. Dr. Öner ÜNSAL, Arş. Gör. Hızır Volkan GÖRGÜN 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman 
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bahçeköy, Sarıyer, İstanbul, 
Türkiye
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Doğal Kurutma: Ahşabın açık 
hava iklim şartlarında denge 
rutubetine ulaşıncaya kadar 
bekletilmesidir.

Örneğin, Düzce’de denge 
nemi (havanın bağıl nemi 
ve sıcaklığına göre) temmuz 
ayında ortalama %15-17’dir.

Hava Kurusu Rutubet Hali: 
Pratikte ağaç malzemenin 
açıkta doğal olarak 
kurutulması ile ulaşılan rutubet 
derecesidir.%10-20 arasında 
değişmektedir. Bilimsel 
çalışmalarda %12 olarak 
alınmaktadır.

Doğal Kurutma
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Global koleksiyonumuzdaki özel seriler: 
Pro 2021+ Parke Koleksiyonu

Kişiye özel mekanlar ve genel kullanıma açık işletmele-
rin oluşturduğu yaşam ve çalışma alanları... EGGER PRO 
2021+ Parke Koleksiyonu, tüm bu mekanlar için en iyi ze-
min seçeneklerini sunuyor. Her büyüklükte oda ve iç me-
kan tasarımı ve her türlü kullanım ve görünüm için doğru 
parkeyi sunuyoruz: Dayanıklı ve yüksek kaliteli GreenTec 
Design Parke, konforlu iki mantar katman içeren, rahatlı-
ğın ve sıcaklığın ön planda olduğu Comfort Parke veya çok 
yönlü klasik Laminat. Yetkili bayi müşterileri için sunulan 
avantajlardan biri, üst düzey kişiselleştirme ve esneklik-
tir. Koleksiyondaki tüm makaleler dünya çapında sunula-
cak. EGGER’in yetkili ortakları, kendi özel ürün seçkilerini 
oluşturabilecek. EGGER Parke Ürünleri Kategori Pazarla-
ma Direktörü Maria Nehring, “Müşterilerimizle bağ kurmak 
için tek bir global koleksiyonda bulunan özel serilerimiz-
den faydalanıyoruz,” diyor. Konseptin müşteriler tarafın-
dan beğeni toplamasından mutluluk duyan Nehring, “Müş-
terilerimiz bu konseptin sağladığı imkanları memnuniyet-
le karşıladı,” diye ekliyor.

EGGER, yeni PRO 2021 + Parke Koleksiyonu 
Design seçkisini sunar

Yeni Doğal: Yeni EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile birlikte Tirol merkezli ahşap malzeme üreticisi Design 
Parke ürün yelpazesini büyütüyor. EGGER GreenTec Design Parke, kapsamlı çalışmalar sonucunda şık tasarımı 

ve yüksek direnci bir araya getiriyor.
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Doğallık işlevsellikle buluşuyor: 
EGGER Design Parke

Dış kaplamalarımız da levhalarda kullanılan iç malzeme-
lerde olduğu gibi yüksek malzeme kalitesine sahiptir. 
Otantik ahşap veya taş görünümleri, GreenTec Design 
parkenin doğallığıyla tüm mekanlarda dikkatleri üstüne 
çekmesini sağlar. 

Burada, yaşam alanı konforu ve işlevsellik birbirini 
tamamlar.

Doğal olarak GreenTec Design Parke dekorları, tüm zemin 
kategorilerini kapsayan ve diğer tüm dekorlar gibi şirke-
tin stillerine entegre edilebilen EGGER tasarım konsep-
tinin bir parçasıdır. Kıdemli Dekor Yönetimi Uzmanı Ayla 
Schwarzmayr, “Stillerimiz güncel trendleri yakalar ve iç 
tasarım için ilham kaynağıdır,” diyor.

“Future Retro” stili, geçmişi ve geleceği şık bir şekilde 
buluşturan mermer, terazzo ve ceviz gibi reprodüksiyon-
ların ve doğal yüzeylerin modern bir şekilde yorumlandığı 
serimiz. Doğal malzemelere duyulan istek ise “Pure Natu-
re” serisi ile karşılanıyor. “Meşe, bir numaralı ahşap tren-
di olmaya devam ediyor,” diye ekliyor Ayla Schwarzmayr. 
“Doğal damarlı, çatlaklı veya budaklı meşe görünümünde 
olması hiç fark etmiyor. Meşe dekorları yumuşak ve doğal 
özellikleriyle ön plana çıkıyor ve heyecan verici kontrast-
lar oluşturuyor.”

“Light Urban” stili, İskandinav tasarımından ilham alıyor. 
Bu stilde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak aydınlık 
ve ferah tasarımlar kullanılıyor. “Perfect Imperfection” 
temasındaki dekorlar ise tamamen farklı olmasına rağ-
men bir o kadar heyecan verici. Kullanılmış Görünüm ve 
Endüstriyel Stil, belirgin olmayan düz hatlı şekiller ve yü-
zeylerle bir araya gelerek yaşam alanlarında etkileyici bir 
atmosfer yaratıyor. 

EGGER GreenTec Design Parkenin avantajları: 
Sağlam, doğal, suya dayanıklı

Sağlam, suya ve lekeye dayanıklı yüzey, günlük kullanım 
yoğunluğuna ve gerilimine dayanırken entegre mantar 
tabaka da istenmeyen sesleri güvenilir bir şekilde emer. 
Böylece darbe sesi yalıtımı için ek bir mat kullanmadan da 
içinizi rahat tutabilirsiniz. 

Yenilikçi aşınma tabakası sayesinde GreenTec Design 
Parkeler sağlamlıkları ile ön plana çıkar, mikro çiziklere ve 
lekelere karşı dayanıklıdır ve bakımları kolaydır.

Sıradan vinil parkelerin aksine EGGER GreenTec Design 
Parke, içeriğinde hiçbir şekilde PVC bulundurmaz.

PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile EGGER artık tüm dekor-
larında esnek CLIC it! montaj sistemini kullanıyor. Ürün 
Yönetimi Direktörü Jörg Hüls, bu sistemi şöyle açıklıyor: 
“CLIC it! sistemimizin kullanımı çok kolay. Bu sayede, ter-

cih edilen montaj yöntemini montajı yapan kişinin inisi-
yatifine bırakıyoruz. Parkeler yüzer yöntemle ya da yapış-
tırılarak teker teker, sıra sıra veya bastırma tahtası yar-
dımıyla ihtiyaç duyulan şekilde monte edilebiliyor. Piyasa 
araştırmaları bu sistemin müşterilerden yüksek oranda 
kabul gördüğünü gösterdi.”  

Suya dayanıklı yüzeye sahip özel ürün yapısı, taşıyıcı mal-
zeme olarak GreenTec levha ve forma uygun montaj siste-
mi CLIC it! ile GreenTec Design Parke, 72 saate kadar suya 
dayanıklıdır. Bu nedenle banyolar vb. için de uygundur.

Kaymaz yüzey olarak geliştirilmiştir. Tüm ürünler kullanım 
sınıfı 33 gereksinimlerini karşılar ve bakım gerektiren ti-
cari uygulama alanlarına da uygundur.

Doğru ebattaki parkeyi seçerek tüm yaşam alanlarına son 
dokunuşu yapabilirsiniz. EGGER GreenTec Design Parke-
lerin 2 farklı versiyonu vardır. Oldukça geniş odalar Large 
ebatındaki uzun parkeler ile optimum şekilde döşenirken 
küçük odalar, Classic ebatındaki dar parkelerle daha bü-
yük görünecektir. 

A’dan Z’ye uyumlu: 
EGGER ürün ve aksesuar yelpazesi 

Parke döşeme ile ilgili en önemli şey hiç şüphesiz parke-
nin kendisidir. Ancak en iyi sonuçları doğru aksesuarları 
kullanarak alabilirsiniz. İşte bu yüzden, EGGER bu alanda 
da birbiriyle uyumlu ürünler sunuyor. EGGER yüzer döşe-
melerini monte ederken doğru alt tabakayı seçmek çok 
önemlidir. Bu montaj sırasında size çok zaman kazandırır 
ve parkelerin kullanım ömrü için büyük önem taşır. EGGER 
uzmanları, GreenTec Design Parkelerin, parkeleri mineralli 
alt zeminden gelen artık neme karşı koruyan yüksek kali-
teli buhar bariyerine monte edilmesini önerir. 
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Dekorla aynı tonda veya beyaz renkteki süpürgeliklerimiz, 
uyumlu parke profilleriyle bir araya gelerek arzu ettiğiniz 
görüntüyü tamamlar. Böylece maksimum işlevsellik ve 
sağlamlık çarpıcı bir görünümde bir araya gelir. Aksesu-
ar yelpazemiz, döşendikten yıllar sonra bile parkelerinizin 
ilk günkü gibi olmasını sağlayacak yüksek kaliteli bakım 
ürünleriyle tamamlanır.

Ahşaptan daha fazlası, daha fazla 
şeffaflık demektir 

Verimli kaynak üretimi ve çevresel etkilerin azaltılması: 
EGGER tesislerinde işlenen ağaçlar, özel olarak sürdürü-
lebilir ormancılıkla elde edilmektedir. Böylece hem doğaya 
bilinçli yaklaşımımızla katkıda bulunuyoruz hem de sağ-
lıklı bir iç mekan atmosferi yaratıyoruz.

“Ahşaptan daha fazlası” misyonuna sadık kalan Tirol mer-
kezli ahşap malzeme üreticisi, faaliyetlerinin sürdürülebi-
lir olmasına, kaynakları korumaya ve iklim koruma çalış-
malarını desteklemeye önem veriyor. 

Sürdürülebilirlik göstergeleri ise ürünlerin, bu vaatleri ye-
rine getirmemize ne kadar yardımcı olduğunu gözler önü-
ne seriyor. Bu göstergeler her bir ürünümüzün çevresel 
performansını hem şeffaf hem de anlaşılır kılıyor.

Ağaçlar birkaç on yıl içerisinde yeniden büyürken fosil 
ham malzemelerinin oluşması milyonlarca yıl sürer. Bu ne-
denle yenilenebilir ham maddeleri kullanmak büyük önem 
taşır. Gösterge, ürünü imal etmek için kullanılan malze-
menin ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan (odun, ka-
ğıt) ve ne kadarının fosil kaynaklardan geldiğini (tutkal, 
cila, reçine) gösterir. EGGER GreenTec Design Parkede ye-
nilenebilir kaynak oranı %67’dir. Bu da Tirol merkezli ah-
şap bazlı malzeme üreticisinin her ürün için biyoekonomi-
ye olan katkısını şeffaf bir şekilde ifade ettiği anlamına 
gelir.

Doğal kaynakları koruma amacı doğrultusunda mevcut 
ürünler en uygun şekillerde yeniden kullanılmalı, geri dö-
nüştürülmeli ve kullanıma kazandırılmalıdır. EGGER, Gre-
enTec Design Parkelerinde kereste endüstrisi yan ürün-
lerinden (odun yongası, talaş vb.) %61’ini kullanarak geri 
dönüşüm ekonomisine katkı sağlar. Ürün bileşenlerinin 
kalanı inceltilmiş ahşap, tutkal ve kağıt gibi yeni kaynak-
lardan oluşur.

Dijital hizmetler ve pazarlama araçları 
EGGER, pazarlama araçları konusunda da ileri görüşlü 
olduğunu kanıtlıyor. Bu ileri görüşlülük, sektörde vazge-
çilmez olan, performansı kanıtlanmış dokunabileceğiniz 
ürün numunelerine ve POS’lere ek olarak çeşitli dijital hiz-
metlere de dayanıyor: Bunların en başında ipuçları, trend-
ler ve çeşitli bilgiler sunan kapsamlı bir kurumsal internet 
sitesi geliyor. EGGER, hayallerindeki dekoru satın almadan 
önce evinde nasıl duracağını görmek isteyenler için EG-
GER Floor Visualizer adlı yeni bir dijital araç sunuyor. Bu 
aracın kullanımı son derece kolay. Uygulama, EGGER ana 
sayfasından (www.egger.com/myfloor) kolayca başlatı-
labiliyor. Bayi arama işlevi ve myEgger’deki numune ma-
ğazası bağlantısı, müşterilere yeni ürünlerin görselleş-
tirilmesinden evlerine uygulanmasına kadar olan tüm 
aşamalarda yardımcı oluyor. Mobil kullanım için optimize 
edilen aracımız, hem bayi ve montaj ekiplerinin oda gör-
selleştirmelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilmesi-
ni sağlar hem de ürünlerin evlerinde nasıl duracağını ön-
ceden görmek isteyen müşteriler için uygundur. 

Kendini kanıtlamış ve adını duyurmuş Virtual Design Stu-
dio (VDS) da benzer şekilde çalışıyor. Buradan EGGER par-
ke ve mobilya ürünleri seçilip sanal odalarda bir araya 
getirilebiliyor. EGGER Parke Ürünleri Kategori Pazarlama 
Direktörü Maria Nehring, “Bu araç mimarlar tarafından bü-
yük beğeni topladı,” diyor. 

Kullanıcılar ayrıca kurulum videolarını ve ilham verici ürün 
videolarını EGGER YouTube kanalında bulabilirler.
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Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’nun lider, dünyanın en bü-
yük 3.kenarbandı üreticisi ROMA Kenarbantları, pandemi 
tedbirleri kapsamında bu yılki bayi toplantısını dijital plat-
form üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirdi. 25. Kuruluş 
yıldönümünü kutladığı toplantıda Türkiye’nin farklı nok-
talarındaki bayilerini, “Zirvede Hep Birlikte” sloganıyla bir 
araya getirdi. Ünlü sunucu Kadir Çöpdemir’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen toplantıda, 2020 değerlendirmesi, 
2021 hedefleri ile yeni yatırım planları paylaşıldı. 

Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, Yurtiçi Satış 
Müdürü Mustafa Gönülal, Tutkal Ürün Müdürü Özgür Erars-
lan ve Pazarlama Müdürü Burcu Ceylanoğlu tarafından 
gerçekleştirilen sunumlarda; yeni yatırım planları,yeni 
ürünler, ürün gruplarındaki gelişmeler, dijital ve çevrimdı-
şı servisler hakkında bilgi verildi. ROMA’nın sektöre sun-
duğu çeşitli servisler ise ünlü oyuncular tarafından sah-
nelenen eğlenceli skeçlerle sunuldu. Interaktif soru-ce-
vap, ödül töreni ve anket sorularının da yer aldığı dijital 
bayi toplantısı ile katılımcılar verimli olduğu kadar keyifli 
dakikalar da yaşadı..

“EGGER Group olarak, ROMA markasıyla Türk Mobilya en-
düstrisine 25 yıldır  lider bir şekilde hizmet vermenin 
haklı gururunu yaşadıklarını belirten” Satış ve Pazarlama 
Direktör Vitali Behar,  “Salgın sürecini de yakından takip 
ederek hem mevcut hem de gelecek dönemler için yol ha-
ritalarını bu bilinçle oluşturduklarını”  da sözlerine ekledi.

150’ye yakın katılımcı ile 8 Nisan tarihinde gerçekleşen 
ve yaklaşık 2 saat devam eden organizasyon, 2020 yılın-
da çeşitli kategorilerde gösterdikleri yüksek performans 
bayilerin ödül töreniyle sona erdi.

“Zirvede Hep Birlikte” mottosuyla  
25. Yılında Roma Kenarbantları

ROMA, 25.kuruluş yılını, dijital platformda 
gerçekleştirdiği bayi toplantısıyla kutladı.

 Kadir Çöpdermir’in sunumuyla 
oldukça keyifli bir toplantı gerçekleşti.

Oldukça yoğun bir katılım olan toplantı  
keyifli ve bol sohbetli gerçekleşti.

 Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, 2020 yılı 
değerlendirmesi ve gelecek yatırımlar hakkında bilgilendirdi. 

 EGGER Gebze tesisinde gerçekleşen toplantıya Michael Egger 
Junior’da  Roma Kenarbantları bayileriyle buluştu.
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Maksder (Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği) olağan 
genel kurul toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. 
62 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimli genel kurulda 
2021-2023 yılları arasında 3 yıl boyunca Mobilya aksesuar 
sektörünü temsil edecek yeni yönetim kurulu ve denetim 
kurulu seçimleri gerçekleşti. İki ayrı listenin sunulduğu 
genel kurul seçimlerinde Dernek tüzüğü gereğince üç yıl 
görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuru-
lu üyelerinin seçimi, yapılan oylama sonucunda aşağıda-
ki şekilde sonuçlanmıştır. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 
aşağıdaki gibidir. 

Bir önceki dönemde Maksder Başkanlığı yapan   Sn, Ali-
Osman Mertöz görevi kısa bir konuşma ile yeni yönetim 
kurulu başkanı Sn Tekin Çınar’a devretti. Konuşmasın-
da bunun bir görev devri olduğu ve görev yaptığı dönem 
boyunca gerek üye sayısında gerekse yeni etkinlikler ve 
tanıtım konusuna önem verdiklerini bunu içinde  ellerin-
den geldiği oranda diğer yk üyeleriyle birlikte çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini dile getirerek,   yönetime  gelen yeni 
arkadaşlara da bundan sonraki süreçte deneyim ve des-
teklerini sunacaklarını söyledi. Yeni yk başkanı Çınar ise 
Sn Mertöze yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ede-
rek maksder’de bundan sonra aynı duygu ve düşüncelerle 
aynı duygu ve düşüncelerle hizmet edeceklerini belirterek 
kendilerine verilendestek için kendisi ve yeni yönetim ku-
rulu adına teşekkür etti. 

MAKSDER’de Nöbet 
Değişimi Gerçekleşti

1.    Tekin ÇINAR – Yönetim Kurulu Başkanı

2.    Hakan PAKOY – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3.    Mustafa KETEN – Sayman Üye

4.    Kevork KALAYCIYAN – Üye

5.    Ömer KARASU – Üye

Maksder Yönetim Kurulu
Görev Dağılımı 
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   Endüstriyel       Tasarımcı

Adnan    Serbest: 



?
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      “Tasarımcılar     
      Dünyayı
   Kurtarabilir
 mi?”     

   Endüstriyel       Tasarımcı

Adnan    Serbest: 
Sürdürülebilir bir 

gelecekte tasarımcıya 
biçilen rol nedir? 

Tasarımcılar dünyayı 
değiştirebilir mi?

Tasarım kar odaklı 
kapitalist sistemle 

yönetilen gelişmiş ülkeleri, 
sürdürebilir yeni bir gelecek için 

samimiyete, dünyayı yöneten  
tüm liderlere kaybolan güven 

ortamını yeniden inşa etmeye,  
büyük insanlığın yaşama şeklini 
tamamen yeniden düzenlemeyi 

düşünmeye davet etmelidir.
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Tasarımcılar, ‘Sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir 
yaşam alanları yaratmak’ temasını tartışmak için Desig-
nlook İç Mimari ve Tasarım Platformunda buluşuyor. De-
signlook konuşmacılarından Endüstriyel Tasarımcı Adnan 
Serbest, sürdürülebilir bir gelecekte tasarımcıya biçilen 
role dikkat çekiyor. 

Konuşması hakkında bilgi veren gündemi değerlendiren 
Adnan Serbest; ‘Büyük insanlık yavaş yavaş sona doğru 
geliyor, dünyamızın sonsuz sandığımız kaynakları tükeni-
yor. Yavaş yavaş yavaşlayıp yavaş bir yaşama geçmeli az 
olanla yetinmeliyiz. Alıştığımız yaşam tarzlarımızı sürdür-
mek yerine, yeni bir yaşam biçimi bilinci oluşturmalıyız. Bir 
anlamda Covid – 19’dan alınacak dersler var. Bugün büyük 
insanlık, Covid - 19 ile büyük bir mücadele içinde, görün-
meyen küçük bir virüs düşmanımız oldu. Birde görünür 
kıldığımız virüsler var, bugün büyük insanlığın en tehlikeli 
virüsü eşitsizlik. Bu günlere nerden geldik, gelecekte sür-
dürülebilir yeni bir yaşam formları yaratmak istiyorsak, 
bugünlere geldiğimiz yoldan geleceğe gidemeyiz. Sürdü-
rülebilir bir gelecekte tasarımcıya biçilen rol nedir, tasa-
rımcılar dünyayı değiştirebilir mi? Şu anda dünyada iki gö-
rüş hâkim bir kısım insanlar, tasarımcılar bu güne kadar 
insan yaşamını iyileştiren iyi şeyler yaptılar derken, diğer 
taraftan evet ama bu iyi şeylerin yanı sıra dünyanın bu 
gün içinde olduğu kaosun mimarı da onlar diyorlar’ dedi.  

Tasarımın Empati Çağı Başladı
Tasarımın empati çağı başladığını söyleyen Adnan Ser-
best; ‘Tasarım artık belirli bir sınıfa hizmet vermekten 
kaçınmalıdır. Zengin yoksul yaşlı genç arasında açılan 
uçurumlar siyasal ekonomik sosyal kültürel çevresel 
tüm oluşumlara duyarlı olmalıdır. Tasarım zanaatkârlığın 
ruhunu sanatın ifade ediş biçimini bilimin buluşunu mü-
hendisliğin keşfedişini tasarımsal tavrıyla ilişkileri kur-
gulayıp sentezleyerek yaşamın tüm alanlarına yayması 
gerekmektedir. Akademik tavrı sivil toplum kuruluşlarını, 
endüstriyi, yerel yönetimleri, kamuyu bir araya getirecek 

platformların oluşmasında liderlik edip katalizör göre-
vi üstlenmek olmalıdır. Mutlaka toplumun tüm bireylerini 
seyirci olmaktan çıkarıp, katılımcı olmaya davet etmeli-
dir. Tasarım kar odaklı kapitalist sistemle yönetilen geliş-
miş ülkeleri, sürdürebilir yeni bir gelecek için samimiyete, 
dünyayı yöneten tüm liderlere kaybolan güven ortamını 
yeniden inşa etmeye, büyük insanlığın yaşama şeklini ta-
mamen yeniden düzenlemeyi düşünmeye davet etmelidir’ 
dedi. 

Designlook Online
Tasarımcılar, ‘Sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir 
yaşam alanları yaratmak’ temasını tartışmak için Design-
look İç Mimari ve Tasarım Platformunda buluştu.. Etkinliğe 
katılan tasarımcılar arasında, Mimar ve Endüstriyel Tasa-
rımcı Ron Arad, doğadaki mekanizmalardan ilham alarak 
tasarımlarını geliştiren Biyomimetik Mimar ve TED Konfe-
ranslarının ‘Sürdürülebilir Mimari’ konusunda aranan ko-
nuşmacısı İngiliz 

Mimar Michael Pawlyn, Rockwell Group Avrupa Eski Direk-
törü Diego Gronda ve Endüstriyel Tasarımcılardan Defne 
Koz  ve Adnan Serbest yer alıyor. Etkinlik konuşmacıları, 
sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilir obje, mekan ve 
hizmet tasarlamanın önemine dikkat çekiyor. 

Sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir yaşam alanları 
yaratmak ana temasıyla 15-18 Nisan 2021 tarihleri arasın-
da gerçekleşen  Designlook Online Event, sergileme vit-
rini, b2b platformu ve webinarlardan oluşan, iç mimari ve 
endüstriyel tasarım disiplinlerini   kapsayan online bir et-
kinlik olarak tasarlandı. 

İç Mimari, tasarım ve dekorasyon sektörünü buluşturacak 
olan Designlook Online Event destekçileri arasında, İdea-
list İç Mimarlık Derneği ve ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar 
Meslek Kuruluşu yer alıyor. Etkinliğin webinar sponsorlu-
ğunu, ofis mobilyalarında sağlıklı ve sürdürülebilir tasa-
rımlar hazırlayan Bürotime yapıyor.
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Yetkililerden fuarların yeniden başlaması için belirli bir tar-
ih isteniyor. “Salone del Mobile.Milano, yeniden başlatma 
için yetkililerle aracılık  ve görüşmeler yapan   . Federleg-
noArredo Eventi’nin yeni kurumsal yapısıyla Salone del Mo-
bile’ın başkanı olarak onaylanan Claudio Luti , sektör için, 
Milano için tüm ülke için önemli ”diyor .

Yerel makamlarla, sırasıyla Milano Belediye Başkanı Gi-
useppe Sala ve Lombardiya Bölgesi Başkanı Attilio Fon-
tana ile 23 Martta  yapılan iki görüşmenin ardından Luti, 
“ Milano 2021 için tanımlanan tarihe yalnızca birkaç ay 
kaldı ve Etkinliğin devam etmesini sağlamak ve şirketlere 
ve ziyaretçilere güven vermek için çalışıyoruz. Ama hala 
çözülmesi gereken bazı düğümler var ”dedi. 

“Herkes istiyor   -diye  devam ediyor – Luti;  İş için değil, 
aynı zamanda bu çok zor ve sancılı salgın aylarında çok 
fazla eksik olan sosyalleşmeyi yeniden keşfetmek istiy-
oruz  . Ama şimdi kurumların bize kesin cevaplar vermesi 
çok önemli. Belediye başkanından ve Validen, Milan’ı Eylül 
ayında Salone ile yeniden başlatmanın lokomotifi yapmak 
için gerekli desteği sorduk. Ama biz hükümetten kesin-
lik cevabı bekliyoruz .

Bu nedenle, yetkili bakanlar ve Fiera Milano için hazırlanan 
bir notta, fuarların yeniden başlama olasılığına netlik ka-
zandırılmasını istiyoruz. Ancak bir sonraki Dpcm’de fuar-
lar için bir başlangıç   olursa, çalışmalarımızı onaylayabi-
leceğiz ”.dedi. 

Salone del Mobile 2021: İtalyan 
Hükümetinden garantiler istiyor

Ahşap sektörü Yeni Avrupa Bauhaus’unu destekliyor

Salone del Mobile 2021: İtalyan 
Hükümetinden garantiler istiyor. 

 
  
Yetkililerden fuarların yeniden başlaması için belirli bir tarih isteniyor.
“ Salone	del	Mobile.Milano,	yeniden	başlatma	için	yetkililerle	aracılık		ve	görüşmeler	yapan			
.	FederlegnoArredo Eventi'nin yeni kurumsal yapısıyla Salone del Mobile'ın başkanı 
olarak onaylanan Claudio	Luti , sektör	için,	Milano	için	tüm	ülke	için	önemli ”diyor . 
Yerel makamlarla, sırasıyla Milano Belediye Başkanı Giuseppe	Sala ve Lombardiya 
Bölgesi Başkanı Attilio	Fontana	ile 23 Martta  yapılan iki görüşmenin ardından Luti, 
“ Milano 2021	için	tanımlanan	tarihe	yalnızca	birkaç	ay	kaldı	ve	Etkinliğin	devam	etmesini	
sağlamak	ve	şirketlere	ve	ziyaretçilere	güven	vermek	için	çalışıyoruz.	Ama	hala	çözülmesi	
gereken	bazı	düğümler	var ”dedi.  
"Herkes	istiyor   -diye  devam ediyor – Luti;  İş	için	değil,	aynı	zamanda	bu	çok	zor	ve	
sancılı	salgın	aylarında	çok	fazla	eksik	olan	sosyalleşmeyi	yeniden	keşfetmek	istiyoruz	
	.	Ama	şimdi	kurumların	bize	kesin	cevaplar	vermesi	çok	önemli.	Belediye	başkanından	ve	
Validen,	Milan'ı	Eylül	ayında	Salone	ile	yeniden	başlatmanın	lokomotiLi	yapmak	için	gerekli	
desteği	sorduk.	Ama	biz	hükümetten	kesinlik	cevabı	bekliyoruz	. 
Bu	nedenle,	yetkili	bakanlar	ve	Fiera	Milano	için	hazırlanan	bir	notta,	fuarların	yeniden	
başlama	olasılığına	netlik	kazandırılmasını	istiyoruz.	Ancak	bir	sonraki	Dpcm'de	fuarlar	
için	bir	başlangıç	olursa,	çalışmalarımızı	onaylayabileceğiz ”.dedi.  

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen , Yeni Avrupa Bauhaus hare-
keti çağrısında , ahşabın yapılı çevrenin 
bir karbon yutucusuna dönüştürülme-
sinde anahtar bir rol oynayabileceğini 
öne sürdü1. Düşüncelerinin merkez-
inde, yakın zamanda Yeni Avrupa Bau-
haus Üst Düzey Yuvarlak Masası’nın 
büyükelçisi olarak atanan ve ilk kon-
feransın açılış konuşmasını yapacak 
olan Almanya’daki Potsdam İklim Etki 
Araştırmaları Enstitüsü’nden Profesör 
Hans-Joachim Schellnhuber yer 
alıyor. Wood4Bauhaus Alliance.

Başkanın ilham verici yeni girişimi-
ni memnuniyetle karşılayan Avrupa 

ahşap temelli sektör , paydaşlar için 
açık bir platform oluşturmak için 
Yeni Avrupa Bauhaus’u ( Wood4Bau-
haus.eu ) için Ağaç Sektörü İttifakını 
başlattı . Bu yeni kurulan sektörel it-
tifak, birkaç şemsiye kuruluş tarafın-
dan başlatılmıştır: Ahşap araştırma, 
yenilik ve eğitim için InnovaWood 
AB ağı, Avrupa Ahşap Tabanlı Pan-
el Federasyonu ( Epf ), Avrupa Ağaç 
İşleme Endüstrileri Konfederasyonu 
( Cei-Bois ), Avrupa Federasyonu Yapı 
ve Ağaç İşçileri Dairesi ( Efbww ) ve 
Avrupa Kereste Fabrikası Endüstrisi 
Örgütü ( Eos). Ayrıca Horizon 2020 
proje konsorsiyumu Basajaun ve 
WoodCircus’un da desteğine sahiptir.

wood4bauhaus.eu , Yeni Avrupa Bau-
haus’un aktif bir Ortağı olmayı hede-
fliyor ve ilk girişim olarak 8 Nisan 
2021’de ahşap sektörünün yeni Bau-
haus’a nasıl katkıda bulunabileceği 
konusunda bir Sanal Konferans 
düzenleyecek.

Ahşap, son derece çok yönlü bir doğal 
malzeme ve mükemmel bir dairesel 
malzemedir. Ahşap kullanan uzun 

ömürlü ürünler, binalarda ve yaşam 
alanlarında onlarca yıl hatta yüzyıl-
larca karbon depolayabilir. Konferans, 
Döngüsel Ekonominin dönüştürücü 
gücüne ilişkin farkındalığı artırmayı, 
yenilikçi ahşap bazlı ürünlerin ve bina 
sistemlerinin çok yönlülüğüne ışık 
tutmayı ve Yeni Avrupa Bauhaus için 
ahşap sektörü ile özel ortak yaratım 
ortaklıkları önermeyi amaçlamaktadır. 

Epf Genel Müdürü Clive Pinning-
ton’ın vurguladığı gibi : “ Ahşap ve 
ahşap bazlı panel ürünleri doğal, 
sürdürülebilir ve iklime pozitiftir. En-
erji tasarruflu yapı ve yenilikçi mobilya 
malzemeleri dahil olmak üzere çok 
sayıda fayda sunarlar ve bu neden-
le Yeni Avrupa Bauhaus hedeflerine 
mükemmel bir şekilde uyarlar ”.

Konuşmacılar arasında mimarlar, 
tasarımcılar, endüstri temsilcileri, 
araştırmacılar ve politika yapıcılar yer 
alıyor. Daha fazla bilgi, konferans ve 
kayıt programının tam programı için 
lütfen konferans web sitesini ziyaret 
edin: wood4bauhaus.eu
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Avrupa Ahşap Tabanlı Paneller Federasyonu (Epf) , 24 Avrupa Ahşap Tabanlı Paneller Federasyonu (Epf) , 24 
Mart 2021’de video konferans ile düzenlenen genel kuru-Mart 2021’de video konferans ile düzenlenen genel kuru-
lunda oybirliğiyle İsviçre Krono Grubu CEO’su Martin Bret-lunda oybirliğiyle İsviçre Krono Grubu CEO’su Martin Bret-
tenthaler’i Epf’in başkan adayı olarak seçti. İşte o zaman tenthaler’i Epf’in başkan adayı olarak seçti. İşte o zaman 
mevcut başkan Paolo Fantoni’nin üst üste üçüncü görev mevcut başkan Paolo Fantoni’nin üst üste üçüncü görev 
süresi sona erecek. ve Steico CEO’su Tobias Schindler, der-süresi sona erecek. ve Steico CEO’su Tobias Schindler, der-
hal yürürlüğe girecek şekilde yönetim kuruluna. Steico’dan hal yürürlüğe girecek şekilde yönetim kuruluna. Steico’dan 
Martin Brettenthaler ve Tobias Schindler , derhal yürürlüğe Martin Brettenthaler ve Tobias Schindler , derhal yürürlüğe 
girecek şekilde yönetim kuruluna seçildiler. Genel kurul , girecek şekilde yönetim kuruluna seçildiler. Genel kurul , 

İsviçre Krono grubundan Max von Tippelskirch ve Stei-İsviçre Krono grubundan Max von Tippelskirch ve Stei-
co’dan Boris Buchwald’ın Epf yönetim kurulunun da ilgili co’dan Boris Buchwald’ın Epf yönetim kurulunun da ilgili 
istifalarını kabul etti .istifalarını kabul etti .

Brettenthaler, 8 Nisan 2021’de Epf’i , tasarım, sürdürülebil-Brettenthaler, 8 Nisan 2021’de Epf’i , tasarım, sürdürülebil-
irlik, erişilebilirlik, satın alınabilirlik ve çevreyi birleştirmeyi irlik, erişilebilirlik, satın alınabilirlik ve çevreyi birleştirmeyi 
amaçlayan çevresel, ekonomik ve kültürel bir proje olan amaçlayan çevresel, ekonomik ve kültürel bir proje olan 
Yeni Avrupa Bauhaus ( Wood4Bauhaus ) konulu ahşap sek-Yeni Avrupa Bauhaus ( Wood4Bauhaus ) konulu ahşap sek-
törü konferansında bir konuşma yapacağı zaman temsil törü konferansında bir konuşma yapacağı zaman temsil 
edecek. edecek. 

 DEUTSCHE MESSE AG’de Alexander Wurst 
ayrılıyor; Christian Pfeiffer görevi devraldı

Martin Brettenthaler,
EPF’nin başkan adayı oldu

Alexander Wurst (52) 30 Eylül 2021’de Deutsche Messe 
AG’den ayrılıyor. Deutsche Messe’de toplam 19 yıldır çalışan 
Wurst,  2008’den beri “Domotex”, “Ligna” ile “Uluslararası 
Ticaret Fuarları” bölümünden sorumluydu.  

Konuyla ilgili Deutsche Messe aşağıdaki açıklamayı yaptı. 
‘’Alexander Wurst, Deutsche Messe’deki yaklaşık 20 yıllık 
kariyerinde, kendini işine adamış bir bölüm yöneticisi 
olarak, şirketimizin ve onun ‘Uluslararası Ticaret Fuarları’ 
bölümünün gelişimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip 
oldu. Bu görevde   müşterilerimizle yakın ve güvene day-
alı işbirliği içinde - portföyündeki ticari fuar markalarını 
yurtiçi ve yurtdışında başarıyla geliştirmiştir. Deutsche 
Messe AG ile olan sözleşmesini feshetmek için Bay Wurst 
ile en iyi koşullarda bir anlaşmaya vardık ”diyor Dr. Deut-
sche Messe Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Köckler. “Bay 

Wurst’e, şirkette geçirdiği yaklaşık 20 yıl boyunca pek çok 
dürtüsü, yaratıcılığı ve eylemci zihniyeti için teşekkür et-
mek istiyorum.

1 Nisan 2021 itibariyle, Christian Pfeiffer (44 yaşında) geçi-
ci olarak “Uluslararası Ticaret Fuarları” bölümüne başkan-
lık edecek ve bu nedenle, bölüm portföyündeki tüm ticaret 
fuarlarının tüm müşterileri için doğrudan temas halinde 
olacak. Bay Pfeiffer, “Ligna” da departman başkanı olarak 
kendi sorumluluğunun yanı sıra bu görevi de üstleniyor.

Köckler: “Christian Pfeiffer, ‘Ligna’ departman başkanı 
olarak son yıllarda ahşap işleme endüstrisi için önde gelen 
ticaret fuarının olumlu gelişimini kararlı bir şekilde ilerlet-
miştir ve mükemmel endüstri ve satış bilgisinin yanı sıra 
yüksek bir yönetim düzeyine sahiptir ‘’ dendi. 
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MEBLE POLSKA ve  
EV DEKOR Fuarı  
MAYIS’ta sadece 
ONLINE olacak

Pandeminin bir sonucu olarak, bu yıl geleneksel formülde Pandeminin bir sonucu olarak, bu yıl geleneksel formülde 
ticaret fuarı düzenlemmenin mümkün olmaması nedeni-ticaret fuarı düzenlemmenin mümkün olmaması nedeni-
yle,    MTP Grup, dünyanın her yerinden mobilya ve iç mekan yle,    MTP Grup, dünyanın her yerinden mobilya ve iç mekan 
işinin temsilcilerinin doğrudan temas ve işinin temsilcilerinin doğrudan temas ve 

seyahatle ilgili sağlık riskleri olmadan ONLINE buluşmasını seyahatle ilgili sağlık riskleri olmadan ONLINE buluşmasını 
ve görüşmeler yapmasını sağlayacak alternatif bir çözüm ve görüşmeler yapmasını sağlayacak alternatif bir çözüm 
hazırladı.hazırladı.

- Önümüzdeki aylarda salgın durumunun gelişimine ilişkin - Önümüzdeki aylarda salgın durumunun gelişimine ilişkin 
belirsiz tahminler nedeniyle Grupa OVP yönetimi, etkin-belirsiz tahminler nedeniyle Grupa OVP yönetimi, etkin-

liğin 24-28 Mayıs 2021 tarihleri   arasında yalnızca ONLINE liğin 24-28 Mayıs 2021 tarihleri   arasında yalnızca ONLINE 
formatında yapılmasına karar verdi. MEBLE POLSKA & EV formatında yapılmasına karar verdi. MEBLE POLSKA & EV 
DEKOR - ONLINE Edition. MEBLE POLSKA Ticaret Fuarı Direk-DEKOR - ONLINE Edition. MEBLE POLSKA Ticaret Fuarı Direk-
törü Józef Szyszka Sizi mobilya ve iç mekan işinde alıcı ve törü Józef Szyszka Sizi mobilya ve iç mekan işinde alıcı ve 
satıcıları buluşturan B2B toplantılarına davet ediyor satıcıları buluşturan B2B toplantılarına davet ediyor 

Józef Szyszka, bu zor durumda alıcılar, distribütörler ve Józef Szyszka, bu zor durumda alıcılar, distribütörler ve 
üreticilerle güvenli ve sanal bir şekilde buluşmak, teklifinizi üreticilerle güvenli ve sanal bir şekilde buluşmak, teklifinizi 
sunmak ve yeni potansiyel yükleniciler kazanmak için ideal sunmak ve yeni potansiyel yükleniciler kazanmak için ideal 
bir çözüm sunuyoruz dedi. bir çözüm sunuyoruz dedi. 

İTO Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi 
Sureti İnternetten Alınabilecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerinin, Faaliyet Belge-
si ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti’ni alması için “İTO 
Portal’a üye olma” ve “sözleşme imzalayarak Oda’ya 
gönderme” şartı kaldırıldı. Üyeler, söz konusu belgeleri 
artık internetten temin edebilecek.

İTO açıklamasına göre, İTO’nun her iş günü ortalama 
5 bin adet ürettiği ve ihale başvurusu, banka kredi-
si ve vize müracaatı gibi resmi işlemlerde kullanılan 
Oda’ya kayıtlı olduğunu gösteren Faaliyet Belgesi ile 
firmanın güvenilirliğini ifade eden onaylı Ticaret Sicil 
Gazetesi Sureti’ni www.ito.org.tr adresinden elektronik 
imzalarını kullanarak temin edebilecek. Söz konusu iki 
belgeyi almak için İTO Portal’a üye olma ve sözleşme 
imzalayıp Oda’ya gönderme şartı kaldırıldı. Faaliyet 
Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti talep eden fir-
ma yetkilisi, www.ito.org.tr adresine tıklayarak, online 
işlemler menüsünden belge başvurusu yapabilecek. 
Ödeme yapıldıktan sonra elektronik imzalı belge gün 
içinde talep eden kişi ve kuruma iletilecek.
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Ağaç işleme sektöründe dördüncü çeyrek.  Ağaç işleme sektöründe dördüncü çeyrek.  
2020 yılı üretim ekonomisi açısından,küresel sağlık al-2020 yılı üretim ekonomisi açısından,küresel sağlık al-
anında  gerçekten karmaşık bir yıl olmuştur.  Ekonomik anında  gerçekten karmaşık bir yıl olmuştur.  Ekonomik 
eğilime son çeyrekte  bazı iyimserlikler getirdi. Geçen yılın eğilime son çeyrekte  bazı iyimserlikler getirdi. Geçen yılın 
Ekim-Aralık döneminde ağaç işleme ve mobilya endüstrisi Ekim-Aralık döneminde ağaç işleme ve mobilya endüstrisi 
teknolojisi , siparişlerde 2019’un aynı dönemine göre yüzde teknolojisi , siparişlerde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 
3,7 büyüme kaydetti. uluslararası müşteriler (artı yüzde 3).3,7 büyüme kaydetti. uluslararası müşteriler (artı yüzde 3).

“Hiç şüphe yok ki 2020’nin son haftaları, endüstrinin mev-“Hiç şüphe yok ki 2020’nin son haftaları, endüstrinin mev-
cut zorluklarla yüzleşebileceğini, ihracat görevini yeniden cut zorluklarla yüzleşebileceğini, ihracat görevini yeniden 
teyit ederek ve küresel ölçekte en önemli ve talepkar teyit ederek ve küresel ölçekte en önemli ve talepkar 
olan İtalyan pazarına odaklanmaya devam edebileceği-olan İtalyan pazarına odaklanmaya devam edebileceği-
ni gösterdi,” İtalyan üreticileri temsil eden Confindustria ni gösterdi,” İtalyan üreticileri temsil eden Confindustria 
üye derneği Acimall’ın başkanı Luigi De Vito dedi . “Bu yılın üye derneği Acimall’ın başkanı Luigi De Vito dedi . “Bu yılın 
ilk haftaları hala tüm tedarik zincirinde cesaret verici bir ilk haftaları hala tüm tedarik zincirinde cesaret verici bir 
eğilim gösteriyor olsa da, piyasanın iyileştiğini söyleye-eğilim gösteriyor olsa da, piyasanın iyileştiğini söyleye-
bilmemiz için dikkatli olmalı ve gelecek çeyrekleri bekle-bilmemiz için dikkatli olmalı ve gelecek çeyrekleri bekle-
meliyiz. Bu yöndeki önemli destek kesinlikle Endüstri meliyiz. Bu yöndeki önemli destek kesinlikle Endüstri 
4.0’dan gelecek İtalyan hükümeti tarafından önümüzdeki 4.0’dan gelecek İtalyan hükümeti tarafından önümüzdeki 
iki yıl boyunca uygulamaya konulan yeni teknoloji satın al-iki yıl boyunca uygulamaya konulan yeni teknoloji satın al-
maya yönelik teşviklerin genişletilmesi ve geçiş planı. “maya yönelik teşviklerin genişletilmesi ve geçiş planı. “

Şirketlerin istatistik numunesinde Acimall Çalışmaları Ofi-Şirketlerin istatistik numunesinde Acimall Çalışmaları Ofi-
si tarafından üç ayda bir anketler gerçekleştirilir.      (önce-si tarafından üç ayda bir anketler gerçekleştirilir.      (önce-
ki çeyrekte karşı 3.1)   fiyat artışı 2020 başından bu yana ki çeyrekte karşı 3.1)   fiyat artışı 2020 başından bu yana 
yüzde 1,2 oranında Gelirler arttı 2019’un 4. çeyreğine göre yüzde 1,2 oranında Gelirler arttı 2019’un 4. çeyreğine göre 
yüzde 17,2. Noktalarına kadar geldi.yüzde 17,2. Noktalarına kadar geldi.

Görüşülen kişiler kalite anketinde net geri bildirim verdiler : Görüşülen kişiler kalite anketinde net geri bildirim verdiler : 
Örneklemin yüzde 50’si pozitif bir üretim eğilimi gösterdi, Örneklemin yüzde 50’si pozitif bir üretim eğilimi gösterdi, 
yüzde 6 negatif ve yüzde 44 sabit. Örneklemin yüzde 78’ine yüzde 6 negatif ve yüzde 44 sabit. Örneklemin yüzde 78’ine 
göre istihdam sabit, yüzde 6 azaldı ve yüzde 16 arttı. Örnek göre istihdam sabit, yüzde 6 azaldı ve yüzde 16 arttı. Örnek 

şirketlerin yüzde 56’sına göre mevcut stoklar sabit olup şirketlerin yüzde 56’sına göre mevcut stoklar sabit olup 
yüzde 11 artarken yüzde 33 azalmaktadır.yüzde 11 artarken yüzde 33 azalmaktadır.

Tahmin anketine göre , örneklemin yüzde 50’sinin ihra-Tahmin anketine göre , örneklemin yüzde 50’sinin ihra-
cat için istikrarlı bir eğilim beklediğini , yüzde 39’unun cat için istikrarlı bir eğilim beklediğini , yüzde 39’unun 
toparlanmanın konsolidasyonunu öngördüğünü ve yüzde toparlanmanın konsolidasyonunu öngördüğünü ve yüzde 
11’inin azalmadan korktuğunu fark etmek ilginçtir . İtalya 11’inin azalmadan korktuğunu fark etmek ilginçtir . İtalya 
pazarı için beklentiler farklı: Yüzde 45 işin daha da büyüye-pazarı için beklentiler farklı: Yüzde 45 işin daha da büyüye-
ceğine inanıyor, yüzde 33 istikrarlı bir eğilim bekliyor ve ceğine inanıyor, yüzde 33 istikrarlı bir eğilim bekliyor ve 
yüzde 22 ileride olası bir daralma görüyor.yüzde 22 ileride olası bir daralma görüyor.

İtalya’da Ahşap ve mobilya teknolojisi: 
2020’nin dördüncü çeyreği

 
Görüşülen kişiler kalite	anketinde net geri bildirim verdiler : Örneklemin yüzde 50'si 
pozitif bir üretim eğilimi gösterdi, yüzde 6 negatif ve yüzde 44 sabit. Örneklemin 
yüzde 78'ine göre istihdam sabit, yüzde 6 azaldı ve yüzde 16 arttı. Örnek şirketlerin 
yüzde 56'sına göre mevcut	stoklar sabit olup yüzde 11 artarken yüzde 33 
azalmaktadır. 
Tahmin	anketine göre , örneklemin yüzde 50'sinin ihracat için istikrarlı bir eğilim 
beklediğini , yüzde 39'unun toparlanmanın konsolidasyonunu öngördüğünü ve yüzde 
11'inin azalmadan korktuğunu fark etmek ilginçtir . İtalya pazarı için beklentiler farklı: 
Yüzde 45 işin daha da büyüyeceğine inanıyor, yüzde 33 istikrarlı bir eğilim bekliyor 
ve yüzde 22 ileride olası bir daralma görüyor. 
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37,4 
milyar lira azalarak 3 trilyon 611,8 milyar liraya geriledi.

FAİZLERİN PİYASAYA FARKLI ETKİLERİ:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (ban-
kalar arası dahil) 25 Aralık ile biten haftada 37 milyar 358 
milyon 106 bin lira azalarak 3 trilyon 649 milyar 179 mil-
yon 459 bin liradan, 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin  
liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 
azalışla 1 trilyon 536 milyar 845 milyon 627 bin lira, yaban-
cı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,52 azalarak 1 
trilyon 939 milyar 471 milyon 344 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 366 
milyon dolar artarak 262 milyar 108 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 234 milyar 
804 milyon dolar olurken, bunun 148 milyar 331 milyon 
dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 473 
milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mev-
duatları oluşturdu.

FAİZ ARTIŞLARIYLA BİRLİKTE TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 
AZALIYOR
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kre-
dileri yüzde 0,16 artarak 638 milyar 515 milyon 538 bin li-

raya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,57 azalışla 
554 milyar 106 milyon 38 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi 
kartları bakiyesi yüzde 1,56 artışla 195 milyar 921 milyon 
523 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 67 
milyon 112 bin lirası konut, 7 milyar 751 milyon 981 bin lirası 
taşıt ve 377 milyar 696 milyon 445 bin lirası diğer krediler-
den oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi 
de 22 Ocak ile biten haftada 2 milyar 318 milyon 850 bin 
lira azalarak 3 trilyon 442 milyar 215 milyon 943 bin liraya  
geriledi.

Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsil-Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsil-
cisi Yaser Tai-hsiang Cheng, 7 yıllık Türkiye görevi cisi Yaser Tai-hsiang Cheng, 7 yıllık Türkiye görevi 
süresince Tayvan’dan Türkiye’ye yatırımın 10 kat, Tür-süresince Tayvan’dan Türkiye’ye yatırımın 10 kat, Tür-
kiye’yi ziyaret eden Tayvanlı turist sayısının da 4 kat kiye’yi ziyaret eden Tayvanlı turist sayısının da 4 kat 
arttığını söyledi.arttığını söyledi.
Tayvan ve Türkiye’nin birbirine uzak iki ülke olmasına rağmen Tayvan ve Türkiye’nin birbirine uzak iki ülke olmasına rağmen 
iş birliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken iş birliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken 
Cheng, “Geçen 7 sene içerisinde ülkelerimiz arasında 10’un Cheng, “Geçen 7 sene içerisinde ülkelerimiz arasında 10’un 
üzerinde iş birliği mutabakat zaptı imzalanmış olup, somut üzerinde iş birliği mutabakat zaptı imzalanmış olup, somut 
faydalar elde ettik.” ifadesini kullandı.faydalar elde ettik.” ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY) 2015’te Taipei-İstanbul arasında Türk Hava Yollarının (THY) 2015’te Taipei-İstanbul arasında 
direkt uçuşlarına başladığı hatırlatan Cheng, “Türkiye’yi zi-direkt uçuşlarına başladığı hatırlatan Cheng, “Türkiye’yi zi-
yarete gelen Tayvanlı turist sayısı 4 kat artarak senede 120 yarete gelen Tayvanlı turist sayısı 4 kat artarak senede 120 
bin kişiye ulaştı ve Tayvan’dan Türkiye’ye doğrudan yatırım-bin kişiye ulaştı ve Tayvan’dan Türkiye’ye doğrudan yatırım-
lar 10 kat artarak 640 milyon dolar seviyelerine geldi.” diye lar 10 kat artarak 640 milyon dolar seviyelerine geldi.” diye 
konuştu.konuştu.

Cheng, bunların yanı sıra Tayvan ve Türkiye arasında başta Cheng, bunların yanı sıra Tayvan ve Türkiye arasında başta 
ticaret, teknoloji, insani yardım, kültür, turizm, eğitim, tıbbi ticaret, teknoloji, insani yardım, kültür, turizm, eğitim, tıbbi 
ve adli yardımlaşma, suçlularla mücadele ve diyanet işleri ve adli yardımlaşma, suçlularla mücadele ve diyanet işleri 
gibi çeşitli alanlarda da iş birlikleri yapıldığını anlattı.gibi çeşitli alanlarda da iş birlikleri yapıldığını anlattı.

İki ülke arasında birçok alanda iş birliği yapılabileceğine İki ülke arasında birçok alanda iş birliği yapılabileceğine 
inandığını vurgulayan Cheng, Çin yönetimi tarafından ikili inandığını vurgulayan Cheng, Çin yönetimi tarafından ikili 
ilişkilerin engellenmesine izin verilmemesi gerektiğinin al-ilişkilerin engellenmesine izin verilmemesi gerektiğinin al-
tını çizdi.tını çizdi.

Kaynak haber : İstanbul Ticaret GazetesiKaynak haber : İstanbul Ticaret Gazetesi

Bankacılık sektöründe
mevduatlar azaldı

Son 7 yılda Tayvan’dan Türkiye’ye 
yatırımlar 10 kat arttı



Singapurda Nisan ayında gerçekleşen, FLA - 2020-2021 
yılı uluslararası mobilya tasarımı başarı ödülleri serono-
misi GERÇEKLEŞTİ. Mobilya dergisi kurucu ve genel yayın 
yönetmeni Nesip Uzun Uluslararası Jürü üyesi olarak yer 
aldığı ve webinar üzerinden gerçekleşen ödül töreni se-
renomisi. Farklı ülkelerden oluşan Jüri üyelerinin webinar 
üzerinden yaptıkları değerlendirme  konuşmalarıyla ulus-
lararası basına ve tanıtıldı. 

FLA uluslararası tasarım ve 
dekorasyon ödül töreni  

gerçekleşti
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, eğitimden Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, eğitimden 
sağlığa ve gıdaya insan hayatını doğrudan ilgilendiren sağlığa ve gıdaya insan hayatını doğrudan ilgilendiren 
tüm sektörleri etkiledi.tüm sektörleri etkiledi.

Salgın sürecinden karlı çıkan sektörlerden biri teknoloji Salgın sürecinden karlı çıkan sektörlerden biri teknoloji 
oldu. Uzaktan çalışma ve sokağa çıkma yasaklarının da oldu. Uzaktan çalışma ve sokağa çıkma yasaklarının da 
etkisiyle e-ticaret, oyun, telefon ve bilgisayar alanlarında etkisiyle e-ticaret, oyun, telefon ve bilgisayar alanlarında 
iş yapan şirketlerden bazıları bu dönemde marka değer-iş yapan şirketlerden bazıları bu dönemde marka değer-
lerini yüzde 90’a yakın artırırdı.lerini yüzde 90’a yakın artırırdı.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, Tesla, Space Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, Tesla, Space 
X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Elon X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Elon 
Musk, Ocak 2020’den Ocak 2021’e kadar olan dönemde Musk, Ocak 2020’den Ocak 2021’e kadar olan dönemde 
servetini yaklaşık 7’ye katladı. Musk, 210 milyar dolarlık servetini yaklaşık 7’ye katladı. Musk, 210 milyar dolarlık 
serveti ile şu anda zirvede bulunuyor.serveti ile şu anda zirvede bulunuyor.

Söz konusu dönemde Çinli teknoloji şirketlerinin sahipleri Söz konusu dönemde Çinli teknoloji şirketlerinin sahipleri 
de servetlerini artırdı. Teknoloji şirketi Tencent’in Kurucu-de servetlerini artırdı. Teknoloji şirketi Tencent’in Kurucu-
su Pony Ma, Ocak 2020’de 38,7 milyar dolar olan servetini su Pony Ma, Ocak 2020’de 38,7 milyar dolar olan servetini 
Ocak 2021’de 70,7 milyar dolara çıkardı.Ocak 2021’de 70,7 milyar dolara çıkardı.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en 
zengin 500 kişi listesinde ilk 10 sıradaki iş insanlarının zengin 500 kişi listesinde ilk 10 sıradaki iş insanlarının 
7’si teknoloji merkezli işler yapıyor.7’si teknoloji merkezli işler yapıyor.

TEKNOLOJİNİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİTEKNOLOJİNİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ
Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değer-Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değer-
li 500 Markası” raporuna göre de teknoloji şirketleri, li 500 Markası” raporuna göre de teknoloji şirketleri, 
salgının damgasını vurduğu 2020’de marka değerlerini salgının damgasını vurduğu 2020’de marka değerlerini 
büyük oranda artırdı.büyük oranda artırdı.

Sektörler bazında bakıldığında, marka değeri en yüksek Sektörler bazında bakıldığında, marka değeri en yüksek 
sektör teknoloji oldu. Teknoloji sektörü, 2020 verilerinde sektör teknoloji oldu. Teknoloji sektörü, 2020 verilerinde 
yüzde 15 olan marka değerini 2021’de yüzde 17,1’e çıkardı.yüzde 15 olan marka değerini 2021’de yüzde 17,1’e çıkardı.

Teknolojiyi, yüzde 13,1 ile perakende, yüzde 12,1 ile bank-Teknolojiyi, yüzde 13,1 ile perakende, yüzde 12,1 ile bank-
acılık, yüzde 6,95 ile telekom ve yüzde 6,85 ile otomotiv acılık, yüzde 6,95 ile telekom ve yüzde 6,85 ile otomotiv 
sektörü takip etti.sektörü takip etti.

Marka değerlerinin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Marka değerlerinin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 
ABD, yüzde 46,04 ile ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 19,96 ABD, yüzde 46,04 ile ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 19,96 
ile 2. oldu.ile 2. oldu.

En değerli markalar listesinde En değerli markalar listesinde 
aslan payı yine teknolojininaslan payı yine teknolojinin
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 
500 Markası-Global 500-2021” raporunda sektörel bazda aslan payını yine teknoloji alırken, listenin ilk 500 Markası-Global 500-2021” raporunda sektörel bazda aslan payını yine teknoloji alırken, listenin ilk 
4’ünde ABD’li teknoloji şirketleri bulunuyor.4’ünde ABD’li teknoloji şirketleri bulunuyor.
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Dünya turizminin 
en kötü yılı  
2020 oldu
2020’de turizm sektöründeki ekonomik 
kayıp 1,3 trilyon dolar olurken, sektörde 
100 ila 120 milyon istihdamın risk altında 
olduğu açıklandı.

Merkezi Madrid’de bulunan Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 2020’de 
dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayı-
sının bir yıl öncesine oranla yüzde 74 düştüğü-
nü açıkladı.
“Turizm tarihinin en kötü yılı” ifadesini kulla-
nan BMDTÖ, salgından dolayı getirilen seyahat 
kısıtlamalarıyla turizm sektöründe, geçmişte 
örneği olmayan bir krizin yaşandığını vurgula-
dı.
BMDTÖ, salgın öncesindeki yakın tarihte tu-
rizmdeki en olumsuz verilerin dünyadaki tu-
rist sayısında yüzde 4’lük düşüşün olduğu 
2009’daki küresel ekonomik kriz döneminde 
görüldüğünü ancak mevcut durumun kıyasla-
ma yapılamayacak kadar kötü olduğunu vur-
guladı.
Kovid-19’un 2020 yılında turizm sektöründe 
yaklaşık 1,3 trilyon dolar ekonomik kayıp ya-
rattığı ve bu rakamın, 2009 küresel ekonomik 
krizi sırasında kaydedilen kayıplardan 11 kat 
daha fazla olduğuna işaret edildi.
Mevcut krizden, dünya turizm sektöründe ço-
ğunluğu KOBİ’ler olmak üzere 100 ila 120 mil-
yon turizm istihdamının da risk altında olduğu-
nun altı çizildi.
Dünya genelinde 2020’de turist sayısı en fazla 
düşen bölge, yüzde 84 ile Asya ve Pasifik oldu.
2019’a göre 2020’de yüzde 71’lik düşüşün kay-
dedildiği Avrupa’da ise turist sayısının 500 mil-
yondan fazla gerilediği kaydedildi.

MARKA DEĞERİNİ BİR YILDA YÜZDE 87 ARTIRAN MARKA DEĞERİNİ BİR YILDA YÜZDE 87 ARTIRAN 
APPLE, ZİRVENİN YENİ SAHİBİAPPLE, ZİRVENİN YENİ SAHİBİ

Brand Finance raporuna göre, geçen yıl 140,5 milyar Brand Finance raporuna göre, geçen yıl 140,5 milyar 
dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan ABD’li Apple, dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan ABD’li Apple, 
marka değerini yüzde 87 artırarak 263,3 milyar dolar ile marka değerini yüzde 87 artırarak 263,3 milyar dolar ile 
zirvenin yeni sahibi oldu.zirvenin yeni sahibi oldu.

Amazon, 2020’de 220,7 milyar dolar olan değerini yüzde Amazon, 2020’de 220,7 milyar dolar olan değerini yüzde 
15 artışla 2021’de 254,1 milyar dolara yükseltmesine 15 artışla 2021’de 254,1 milyar dolara yükseltmesine 
karşın zirveden 2. sıraya geriledi.karşın zirveden 2. sıraya geriledi.

Listede 3. sırada yer alan Google, 2020’de 188,5 olan Listede 3. sırada yer alan Google, 2020’de 188,5 olan 
marka değerini yüzde 1,4 yükselterek 191,2 milyar marka değerini yüzde 1,4 yükselterek 191,2 milyar 
dolara çıkardı.dolara çıkardı.

Marka değerini en çok artıran şirketlerden Marka değerini en çok artıran şirketlerden 
biri Bill Gates’in sahibi olduğu ABD’li Micro-biri Bill Gates’in sahibi olduğu ABD’li Micro-
soft oldu. 2020’de 117 milyar dolar marka değer-soft oldu. 2020’de 117 milyar dolar marka değer-
ine sahip olan şirket, değerini bir yılda yüzde ine sahip olan şirket, değerini bir yılda yüzde 
20 artırarak 140,4 milyar dolara yükseltti.20 artırarak 140,4 milyar dolara yükseltti.

İLK 20’DE 4 ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİİLK 20’DE 4 ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ
Listede merkezi Çin’de bulunan bazı teknoloji şirketler-Listede merkezi Çin’de bulunan bazı teknoloji şirketler-
inin yükselişi de dikkati çekti. 2018 yılına kadar en inin yükselişi de dikkati çekti. 2018 yılına kadar en 
değerli markalar listesinde ilk 20’de sadece bir tekno-değerli markalar listesinde ilk 20’de sadece bir tekno-
loji markası bulunan Çin, 2021’deki listede ilk 20’ye 4 loji markası bulunan Çin, 2021’deki listede ilk 20’ye 4 
teknoloji markasını yerleştirmeyi başardı.teknoloji markasını yerleştirmeyi başardı.

Listede 10. sırada yer alan Çin’in mesajlaşma uygu-Listede 10. sırada yer alan Çin’in mesajlaşma uygu-
laması WeChat, 2020’de 54,1 milyar dolar olan marka laması WeChat, 2020’de 54,1 milyar dolar olan marka 
değerini 67,9 milyar dolara çıkardı. WeChat, listede 9 değerini 67,9 milyar dolara çıkardı. WeChat, listede 9 
basamak birden yükseldi.basamak birden yükseldi.

İlk 20’de yer alan diğer Çinli teknoloji markaları Ten-İlk 20’de yer alan diğer Çinli teknoloji markaları Ten-
cent, Huawei ve Taobao oldu. Marka değerini en çok cent, Huawei ve Taobao oldu. Marka değerini en çok 
artıran Taobao, 2020’de 36,9 milyar dolar olan değerini artıran Taobao, 2020’de 36,9 milyar dolar olan değerini 
yüzde 44 yükselişle 53,3 milyar dolara çıkardı.yüzde 44 yükselişle 53,3 milyar dolara çıkardı.

Çinli teknoloji şirketleri arasında Huawei’nin düşüşü ise Çinli teknoloji şirketleri arasında Huawei’nin düşüşü ise 
dikkati çekti. Son yıllarda ABD ve Çin arasında yaşanan dikkati çekti. Son yıllarda ABD ve Çin arasında yaşanan 
ticaret savaşlarında adı sıkça gündeme gelen Hua-ticaret savaşlarında adı sıkça gündeme gelen Hua-
wei’nin marka değeri 65 milyar dolardan 55,3 milyar wei’nin marka değeri 65 milyar dolardan 55,3 milyar 
dolara geriledi.dolara geriledi.
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Yabancılara gayrimenkul satışının önünün Yabancılara gayrimenkul satışının önünün 
açılmasının ardından geçen 8 yıllık sürede açılmasının ardından geçen 8 yıllık sürede 
İstanbul’dan 83 bin 815 adet, Antalya’dan 51 bin İstanbul’dan 83 bin 815 adet, Antalya’dan 51 bin 
845 adet, Bursa’dan 11 bin 895 adet konut satıldı.845 adet, Bursa’dan 11 bin 895 adet konut satıldı.

Türkiye’de yabancılara konut satışının önünün açılması Türkiye’de yabancılara konut satışının önünün açılması 
sonrası 2013-2020 döneminde yabancıların aldığı ev sonrası 2013-2020 döneminde yabancıların aldığı ev 
sayısı 220 bin 351 adede ulaştı.sayısı 220 bin 351 adede ulaştı.

TÜİK istatistiklerine göre, yabancılara konut satışının TÜİK istatistiklerine göre, yabancılara konut satışının 
önünü açan Mütekabiliyet Yasası’nın yürürlüğe girmesi önünü açan Mütekabiliyet Yasası’nın yürürlüğe girmesi 
sonrası 2013’ten bu yana Türk vatandaşı olmayanlara sonrası 2013’ten bu yana Türk vatandaşı olmayanlara 
yapılan ev satışında hareketlilik yaşanıyor.yapılan ev satışında hareketlilik yaşanıyor.

Aradan geçen 8 yılda satılan konut sayısı 220 bin ade-Aradan geçen 8 yılda satılan konut sayısı 220 bin ade-
di aşarken, özellikle son 3 yılda hareketlilik arttı. Bu di aşarken, özellikle son 3 yılda hareketlilik arttı. Bu 

süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019’da süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019’da 
görülürken, geçen yıl salgının etkisiyle 40 bin 812’ye görülürken, geçen yıl salgının etkisiyle 40 bin 812’ye 
geriledi.geriledi.

Satış rakamı 2018’de 39 bin 663, 2017’de 22 bin 234, Satış rakamı 2018’de 39 bin 663, 2017’de 22 bin 234, 
2016’da 18 bin 189, 2015’te 22 bin 830, 2014’te 18 bin 2016’da 18 bin 189, 2015’te 22 bin 830, 2014’te 18 bin 
959, 2013’te ise 12 bin 181 adet olarak gerçekleşti.959, 2013’te ise 12 bin 181 adet olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA LİDER İL İSTANBUL’DA YABANCIYA SATIŞTA LİDER İL İSTANBUL’DA 
RAKAM 84 BİN ADETE YAKLAŞTIRAKAM 84 BİN ADETE YAKLAŞTI

Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin 
815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 
38 pay alan İstanbul, 2015’te Antalya’dan al-38 pay alan İstanbul, 2015’te Antalya’dan al-
dığı liderliği bir daha bırakmadı. Kentin toplam dığı liderliği bir daha bırakmadı. Kentin toplam 
satıştan aldığı pay geçen yıl yüzde 47’ye kadar  satıştan aldığı pay geçen yıl yüzde 47’ye kadar  
yükseldi.yükseldi.

İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen 
Antalya’da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut Antalya’da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut 
satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde 
23,5’i bu ilden yapıldı. En çok konut satışı gerçekleşen 23,5’i bu ilden yapıldı. En çok konut satışı gerçekleşen 
ilk 10 il listesinde 6 şehir 8 yıl üst üste yer aldı. Bunlar-ilk 10 il listesinde 6 şehir 8 yıl üst üste yer aldı. Bunlar-
dan Bursa’da 11 bin 895, Ankara’da 10 bin 1, Yalova’da 9 dan Bursa’da 11 bin 895, Ankara’da 10 bin 1, Yalova’da 9 
bin 354, Sakarya’da 6 bin 352 adet konut satıldı.Geçen bin 354, Sakarya’da 6 bin 352 adet konut satıldı.Geçen 
sürede Aydın, Muğla ve Mersin 7 kez listede yer alırken, sürede Aydın, Muğla ve Mersin 7 kez listede yer alırken, 
Trabzon ve Samsun da son yıllarda ön plana çıkmaya Trabzon ve Samsun da son yıllarda ön plana çıkmaya 
başladı.başladı.

6 YILDA IRAKLILAR 33,5 BİN,  6 YILDA IRAKLILAR 33,5 BİN,  
       İRANLILAR 18,5 BİN ADET KONUT ALDI       İRANLILAR 18,5 BİN ADET KONUT ALDI

TÜİK’te yer alan 2015-2020 dönemi uyruklarına göre TÜİK’te yer alan 2015-2020 dönemi uyruklarına göre 
satış istatistiklerine göre, zirvede Iraklılar yer aldı.satış istatistiklerine göre, zirvede Iraklılar yer aldı.

Son 6 yılda Türkiye’den en çok konut alanlar 33 bin 544 Son 6 yılda Türkiye’den en çok konut alanlar 33 bin 544 
adetle Iraklılar olurken, onları 18 bin 464 adetle İran-adetle Iraklılar olurken, onları 18 bin 464 adetle İran-

2020 yılında yabancıya 2020 yılında yabancıya 
konut satışı 220 bin adedi aştıkonut satışı 220 bin adedi aştı
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lılar, 13 bin 540 adetle Suudi Arabistan vatandaşları ve lılar, 13 bin 540 adetle Suudi Arabistan vatandaşları ve 
12 bin 859 ile Ruslar takip etti.12 bin 859 ile Ruslar takip etti.

Söz konusu sürede en çok konut alan ilk 20 millet liste-Söz konusu sürede en çok konut alan ilk 20 millet liste-
sine giren Kuveytliler 10 bin 898 adet, Afganistanlılar 9 sine giren Kuveytliler 10 bin 898 adet, Afganistanlılar 9 
bin 143 adet, Almanya vatandaşları 7 bin 209 adet, İn-bin 143 adet, Almanya vatandaşları 7 bin 209 adet, İn-
gilizler 6 bin 391 adet, Ürdünlüler 5 bin 109 adet konut gilizler 6 bin 391 adet, Ürdünlüler 5 bin 109 adet konut 
aldı.aldı.

Türkiye’den gayrimenkul yatırımı tercih eden Mısırlılar 3 bin Türkiye’den gayrimenkul yatırımı tercih eden Mısırlılar 3 bin 
753 adet, Kazakistanlılar 3 bin 743 adet, Ukrayna vatan-753 adet, Kazakistanlılar 3 bin 743 adet, Ukrayna vatan-
daşları 3 bin 711 adet, İsveçliler de 3 bin 384 adet konut  daşları 3 bin 711 adet, İsveçliler de 3 bin 384 adet konut  
edindi.edindi.

Bu sürede bazı yıllarda listeye giremese de Yemen, Filis-Bu sürede bazı yıllarda listeye giremese de Yemen, Filis-
tin, Lübnan, Libya, ABD ve Çin vatandaşları da en çok ko-tin, Lübnan, Libya, ABD ve Çin vatandaşları da en çok ko-
nut alanlar arasında kendine yer buldu.nut alanlar arasında kendine yer buldu.

İthalattaki artış kasım ayında devam etti İnşaat mal-İthalattaki artış kasım ayında devam etti İnşaat mal-
zemeleri ithalatı yılın ikinci yarısındaki artış eğilimini zemeleri ithalatı yılın ikinci yarısındaki artış eğilimini 
sürdürdü. Ağustos ayında başlayan ithalattaki artış kes-sürdürdü. Ağustos ayında başlayan ithalattaki artış kes-
intisiz olarak kasım ayında da devam etti. Böylece oc-intisiz olarak kasım ayında da devam etti. Böylece oc-
ak-kasım döneminde ithalat 2019 yılının aynı dönemine ak-kasım döneminde ithalat 2019 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla 
yıllık ithalat 6,92 milyar dolar oldu ve 2019 yılı ithalatının yıllık ithalat 6,92 milyar dolar oldu ve 2019 yılı ithalatının 
da üzerinde gerçekleşti. İlk el konut satışlarının da üzerinde gerçekleşti. İlk el konut satışlarının 
payı 2020’de 31,3’e geriledi Konut sektöründe satış payı 2020’de 31,3’e geriledi Konut sektöründe satış 
büyüklükleri, hem yeni konut başlangıçları hem de buna büyüklükleri, hem yeni konut başlangıçları hem de buna 
bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayisine yönelik ta-bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayisine yönelik ta-
lep için önem taşıyor. Bu çerçevede toplam satışların lep için önem taşıyor. Bu çerçevede toplam satışların 
ilk el satışlar ile ikinci el satışlar arasındaki dağılımı ilk el satışlar ile ikinci el satışlar arasındaki dağılımı 
da önem gösteriyor. Türkiye’de ilk el satışlar ile  ikinci da önem gösteriyor. Türkiye’de ilk el satışlar ile  ikinci 
el satışların payları 2013-2018 arasında birbirine yakın el satışların payları 2013-2018 arasında birbirine yakın 
gerçekleşirken ilk el satışların payı 2018 yılında yüzde gerçekleşirken ilk el satışların payı 2018 yılında yüzde 
47,4 ile en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak 2019 ve 47,4 ile en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak 2019 ve 
özellikle 2020 yılında ilk el satışların payı gerileyerek özellikle 2020 yılında ilk el satışların payı gerileyerek 
2020 yılında yüzde 31,3 ile son 8 yılın en düşük seviye-2020 yılında yüzde 31,3 ile son 8 yılın en düşük seviye-
sine indi. İpotekli konut satışlarının payı 2020’de yüzde sine indi. İpotekli konut satışlarının payı 2020’de yüzde 
38,2’ye yükseldi İpotekli konut satışları 2013 yılında 38,2’ye yükseldi İpotekli konut satışları 2013 yılında 
yüzde 39,8 ile toplam satışlar içinde en yüksek payına yüzde 39,8 ile toplam satışlar içinde en yüksek payına 
erişmişti. İzleyen yıllarda ipotekli satışların payı düşerek erişmişti. İzleyen yıllarda ipotekli satışların payı düşerek 
2018 yılında yüzde 20,1’e kadar inmişti. 2020 yılında ise 2018 yılında yüzde 20,1’e kadar inmişti. 2020 yılında ise 
ipotekli konut satışlarının payı yeniden önemli ölçüde ipotekli konut satışlarının payı yeniden önemli ölçüde 
arttı ve yüzde 38,2 oldu.arttı ve yüzde 38,2 oldu.
Kaynak İMSAD Ocak 2021 raporuKaynak İMSAD Ocak 2021 raporu

Konutta yıllık  
1,5 milyon adetlik 
satışla tüm zamanların 
rekoru kırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ra-
kamlarına göre, konut satışları 2020’de bir 
önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 
499 bin 316’ya ulaştı. Bu dönemde ipotekli 
konut satışları ise yüzde 72,4 artarak 573 
bin 337 oldu.
Türkiye geneli konut satışında geçen yıl 1,5 
milyon adetle tüm zamanların yıllık rekoru 
kırıldı. Sektör temsilcileri, bu rekora en bü-
yük katkıyı “yeni normale geçiş sürecinde 
kamu bankalarınca başlatılan düşük faiz-
li destek kredisinin” sunduğu görüşünde 
birleşiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ra-
kamlarına göre, konut satışları 2020’de bir 
önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 
499 bin 316’ya ulaştı. Bu dönemde ipotekli 
konut satışları ise yüzde 72,4 artarak 573 
bin 337 oldu.
Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 
409 bin 314 adetle 2017’de görülmüştü. 
Salgına rağmen bundan önceki en yüksek 
rakama göre yüzde 6,4 artış yaşandı. Bun-
dan önceki en yüksek rakamdan 90 bin 
adet fazla konut satışı gerçekleşti.
Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük 
katkıyı “yeni normale geçiş sürecinde 
kamu bankalarınca başlatılan düşük faiz-
li destek kredisinin” sunduğu görüşünde 
birleşirken, vatandaşın konuta olan ihtiya-
cının da önemine dikkati çekiyor.
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Uzun zamandır gerek ABD verekse de biraz da Abd’nin Uzun zamandır gerek ABD verekse de biraz da Abd’nin 
baskıları sonucu oluşan Çin krizinde  Avrupa Birliği (AB) ile baskıları sonucu oluşan Çin krizinde  Avrupa Birliği (AB) ile 
Çin arasında 6 yıldan beri devam eden yatırım anlaşması Çin arasında 6 yıldan beri devam eden yatırım anlaşması 
müzakerele-rinde 2020’nin sonunda sürpriz bir şekilde müzakerele-rinde 2020’nin sonunda sürpriz bir şekilde 
anlaşmaya varıldı. Anlaşma sonrası Avrupa menşeli anlaşmaya varıldı. Anlaşma sonrası Avrupa menşeli 
şirketlerin Uzak Doğu pazarına girişinin kolaylaşması şirketlerin Uzak Doğu pazarına girişinin kolaylaşması 
bekleniyor.bekleniyor.

Dünya yeni yıla AB ve Çin arasında mutabakata varılan Dünya yeni yıla AB ve Çin arasında mutabakata varılan 
ticari anlaşma haberiyle girdi. 6 yıldır süren görüşmel-ticari anlaşma haberiyle girdi. 6 yıldır süren görüşmel-
erin son dakikada uzlaşmayla bitmesi, “AB, Çin Seddi’ni erin son dakikada uzlaşmayla bitmesi, “AB, Çin Seddi’ni 
aştı” şeklinde yorumlandı. Öte yandan, bu anlaşmay-aştı” şeklinde yorumlandı. Öte yandan, bu anlaşmay-
la AB, Uzak Doğu’yu ticari ortak haline getirdi. Varılan la AB, Uzak Doğu’yu ticari ortak haline getirdi. Varılan 
uzlaşma sayesinde Avrupalı şirketlerin, Çin pazarında uzlaşma sayesinde Avrupalı şirketlerin, Çin pazarında 
kolay rekabet etmesinin yanı sıra AB ve Çin arasında kolay rekabet etmesinin yanı sıra AB ve Çin arasında 
eşit ve adil ticaretin hayata geçmesi ve iş fırsatlarının eşit ve adil ticaretin hayata geçmesi ve iş fırsatlarının 
artması bekleniyor.artması bekleniyor.

AB Konseyi, AB ülke liderleri ve Çin Devlet Başkanı Şi AB Konseyi, AB ülke liderleri ve Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping, ‘AB-Çin Liderler Toplantısı’nda video konfer-Cinping, ‘AB-Çin Liderler Toplantısı’nda video konfer-
ans yöntemiyle buluştu. AB Komisyon Başkanı Von der ans yöntemiyle buluştu. AB Komisyon Başkanı Von der 
Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, müzakere Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, müzakere 
sonucunda prensip anlaşmaya varıldığını sosyal me-sonucunda prensip anlaşmaya varıldığını sosyal me-
dya hesabından paylaştı. Çin medyası da anlaşmanın dya hesabından paylaştı. Çin medyası da anlaşmanın 
olumlu sonuçlandığını duyurdu.olumlu sonuçlandığını duyurdu.

 ZITLIKLAR BİRLEŞTİRDİ Mİ? ZITLIKLAR BİRLEŞTİRDİ Mİ?
Avrupa ve Uzak Doğu’nun ekonomi devi Çin arasında Avrupa ve Uzak Doğu’nun ekonomi devi Çin arasında 
yıllardır birçok konuda zıtlık yaşanıyordu. AB ve Çin yıllardır birçok konuda zıtlık yaşanıyordu. AB ve Çin 
arasında 2014 yılında başlayan müzakereler sonucunda arasında 2014 yılında başlayan müzakereler sonucunda 
yılsonunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma sonucu yayın-yılsonunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma sonucu yayın-
lanan bildiride, tarafların sürdürülebilir kalkınma ilke lanan bildiride, tarafların sürdürülebilir kalkınma ilke 
ve değerlere dayalı bir yatırım ilişkisini hedefledikleri ve değerlere dayalı bir yatırım ilişkisini hedefledikleri 
belirtildi. Anlaşmada Çin, AB yatırımcıları için büyük belirtildi. Anlaşmada Çin, AB yatırımcıları için büyük 
bir oranda piyasa erişimi sağlanmasını, piyasa bozucu bir oranda piyasa erişimi sağlanmasını, piyasa bozucu 
uygulamaları yasaklamasını ve kamu desteklerini daha uygulamaları yasaklamasını ve kamu desteklerini daha 
şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

ANLAŞMANIN KAPSAMINDA NELER VAR?ANLAŞMANIN KAPSAMINDA NELER VAR?
* Çin, kamu desteklemelerinde daha net şeffaf olacak.* Çin, kamu desteklemelerinde daha net şeffaf olacak.

* Çin, kamu şirketleri hizmet alımlarında AB firmalarına * Çin, kamu şirketleri hizmet alımlarında AB firmalarına 
ayrımcılığı kaldıracak.ayrımcılığı kaldıracak.

* Zorunlu teknoloji transferi uygulaması yasaklanacak.* Zorunlu teknoloji transferi uygulaması yasaklanacak.

* AB piyasaları da Çinli yatırımcılara açık olacak.* AB piyasaları da Çinli yatırımcılara açık olacak.

AB, Çin ilişkilerinde son durumAB, Çin ilişkilerinde son durum





FİRMALARDAN

Her yıl Starwood fabrikada öğrencilerin katılımı ile ger-
çekleştirilen atölye çalışması bu yıl 6 Şubat – 3 Mart ta-
rihleri arasında yapılan sanal oturumlar ile Kunter Şeker-
cioğlu yürütücülüğünde 14 farklı üniversitenin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Atölye sonunda ortaya çıkan ürünler sa-
nal ortamda kalmayarak üretimleri de gerçekleştirildi ve 
seminer günlerinde online olarak izleyiciler ile paylaşıldı.

Bu sene ilave olarak 4-5 Mart tarihleri arasında Ece Yalım 
ile Color Driven Design atölyesi, Eyüp Atalay ile Tasarım ve 
Teknoloji atölyesi, Vera DG ile Kaligrafiti atölyesi 23 farklı 
üniversiteden 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

4 – 6 Mart tarihleri arasında ise hem online eğitim atölye-
leri hem de söyleşiler düzenlendi.

Cam Ayna Kullanımı, Yonga Levha – MDF, Bağlantı Eleman-
ları, Renklerin Kullanımı, Koltuk Oturma Grubu Nedir, San-
dalye Tasarımı başlıkları altında gerçekleştirilen online 
eğitimler ile sektörümüz ile ilgili konularda uzman kişiler 
bilgi ve birikimlerini dinleyiciler ile paylaştılar. 

Söyleşi kısmında ise 4- 5 Mart tarihlerinde Kunter Şeker-
cioğlu İle Endüstriyel Tasarımın Oyun Alanları, Demir Obuz 
ve Nil Deniz ile Ofis Tecrübeleri, Defne Koz ile Tasarımla 
Uluslararasılaşma, Alpay Er, Ahmet Güleç, Okan Güler, 

112 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 164           Mayıs - Haziran 2021

STARWOOD
I’M DESIGN TASARIM ETKİNLİĞİ

7. KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pandemi önlemleri dolayısı ile etkinliği yüz yüze 
gerçekleştirme imkanının olmadığı bu dönem 
ertelemek yerine sanal ortamda Starwood I’m 
Design tasarım etkinliği ve atölye çalışmaları 4-6 
Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



FİRMALARDAN

Hüseyin Yıldız ile İnegöl’de Tasarım, İnegöl’den Tasarım 
başlıklarında söyleşiler gerçekleştirdi.

Etkinliğin son günü 6 Mart tarihinde ise Emmanuel Ruffo 
ile I’m Design Chat, Maurizio Manzoni ile Tasarıma Bakış, 
Andrew Dent ile Yeni Nesil Alternatif Malzemeler konu-
lu keyifli sohbetlerin gerçekleştiği söyleşiler ile etkinlik 
tamamlandı.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (İMOS) öncülüğün-
de ve Starwood Orman Ürünleri ana sponsorluğunda bu yıl 
7.si gerçekleştirilen Starwood I’m Design tasarım etkinli-
ği ile bir kez daha farklı kültür ve disiplinlerdeki, yolu tasa-
rımdan geçen öğrenci ve profesyoneller sanal ortamda da 
olsa bir araya gelme fırsatını yakaladılar.

Starwood firmasından Volkan Yıldız ‘’ I’m Design tasarım 
etkinliği ilk günden beri bizim çok önem verdiğimiz bir 
projedir. Bu yıl da enerjimizden bir şey kaybetmeden et-
kinliği sanal ortamda gerçekleştirdik. Bizim için de keyifli 
bir tecrübe oldu. Bu etkinlik sayesinde bugüne kadar bir-
çok tasarımcı arkadaşımız sektörümüz ile tanıştı ve hiz-
met veriyorlar. İlerleyen yıllarda bu kişilerin sayısı daha da 
artacak ve tasarım kalitemiz çok daha iyi yerlere gelecek. 
Starwood olarak ilk günden bu inancın bir parçası ve ana 
destekçisi olmaktan çok mutluyuz’’ dedi.
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Mobilya ve iç mimari endüstrilerinin lider etkinliği Inter-
zum, bu yıl pandemi nedeniyle interzum@home ismiyle 
dijital olarak gerçekleşecek. 4 – 7 Mayıs tarihleri arasında 
çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak ve ziyaretçilerini 
ağırlayacak olan fuarda, Häfele yenilikleri de Häfele Dis-
coveries platformu ile keşfedilebilecek. 

Häfele, uluslararası bir ticari fuar olarak tasarladığı Häfe-
le Discoveries ile müşterilerini, global ve yerel çaptaki ye-
niliklerini keşfedebilecekleri heyecanlı bir yolculuğa da-
vet ediyor. Häfele Discoveries platformunda, ziyaretçiler 
dört gün boyunca tüm canlı etkinlikleri eş zamanlı olarak 
takip edebilecek ve Häfele Türkiye’nin organize ettiği pa-
nel ve yayınlara katılabilecekler.

Türkçe dil seçeneği ile globalde 
daha çok keşif

Häfele Discoveries’in, 150 ülkede ve 16 dilde eş zaman-
lı olarak ziyarete açılacağını belirten Häfele Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Türkçe dil seçeneği de bulu-
nan platforma Türkiye üzerinden kayıt olanların Häfele’nin 
global çaptaki yeniliklerini Türkçe dilinde keşfedebilecek-
leri gibi sadece Häfele Türkiye’de bulunan yenilikleri de 
tek bir alandan ziyaret edebileceklerini söyledi. 

Hibrit bir fuar deneyimi vadettiklerini belirten Hilmi  
Uytun, “Häfele Discoveries ziyaretçileri, Häfele’nin yeni 
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Häfele yeniliklerini dijitalde keşfetmek için geri sayım başladı

HÄFELE DISCOVERIES 4 MAYIS’TA!
Türkiye ve dünya çapında mobilya ve mimari donanımlar alanında yenilikçi 

ürünlere ve akılcı çözümlere attığı imza ile tanınan Häfele, pandemiyle 
birlikte dijitalleşmeye başlayan ticari hayatta yeni bir evren yarattı: Häfele 

Discoveries. Tümüyle bir fuar deneyimi olarak tasarlanan Discoveries 
platformu yeniliklerin keşfi ve canlı etkinlikler için 4 Mayıs’ta başlıyor.



ürün ve hizmetlerini deneyimlemek isterlerse Häfele Sa-
tış Temsilcilerimiz ile randevulaşarak adeta bir fuar ziya-
ret eder gibi platformu birlikte gezebilirler. Üstelik bunu 
bir yıl boyunca, ister evlerinin konforunda ister ofislerin-
de ekipleriyle birlikte yapabilirler. Ayrıca Häfele Discove-
ries için yaptığımız tüm hazırlıkları İstanbul Dudullu Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde yer alan genel müdürlük binamızın 
showroom’unda da sergiliyoruz. Dijital deneyimle yetin-
mek istemeyen müşterilerimizi fiziksel bir Häfele dene-
yimi için showroom’umuzda, pandemi kurallarına uygun 
olarak ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.  

Öne çıkan yenilikler 
Häfele Discoveries platformuna giriş yapanlar Kara Or-
manlar Bölgesi isimli lobi alanından ziyarete başlayıp, 
Canlı Sohbetler alanından panel ve yayınları takip edebi-
lecekler. İlham Veren Mekanlar Dünyası bölümünde Häfele 
globalin tüm yeniliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri 
aydınlatma, mutfak, oturma ve yatak odaları, mikro ya-
şam, otel, ofis, karavan, bağlantı elemanları, çekmeceler, 
kayar kapı ve kapak sistemleri, giriş kontrol sistemleri, 
kalkar kapak makasları, mobilya kulpları, menteşeler ve 
hizmet bölümleri bekliyor. Türkiye seçeneğiyle kayıt olan 
ziyaretçiler ise Häfele Türkiye menüsü altında 11 renk-
te bir dünyanın anlatıldığı “Renk Fark Yaratır” bölümü dı-
şında; mobilya kulpları, kapı kolları, açılır tezgah ve masa 
donanımları, kiler sistemleri, eviyeler, stor sistemleri, te-
massız ürünler, katlanır yatak donanımları, kayar kapı do-
nanımları, mobilya menteşeleri ve mobilya kilitleri bölüm-
lerinde en yeni ürünleri keşfedebilirler. 

Harvard Business Review Türkiye iş birliğiyle 
iki önemli panel 

Häfele Discoveries platformunda 5 ve 6 Mayıs 2021 tarih-
lerinde Häfele Türkiye ve Harvard Business Review Türki-
ye iş birliği ile inşaat sektörünün güncel konuları iş dün-
yasının fikir önderleri ve liderleriyle masaya yatırılacak. 

Pandemi Sürecinde Konut Projelerinde  
Değişen Trendler 

5 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak olan 
panelde, pandeminin etkisiyle konut projelerinde yaşanan 
değişim ve dönüşüm irdelenecek. Yaşam alanlarından 
beklentilerin değişimi, inşaat sektöründe yaşanan dönü-
şüm ve sektör oyuncularının bu değişime uyumu, potan-
siyel iş modelleri ve stratejileri gibi başlıkların ele alına-
cağı panelin moderatörlüğünü Harvard Business Review 
Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yapacak. Ko-

nuşmacılar ise GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve PwC Or-
tağı ve Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri Ersun Bayrakta-
roğlu, GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Sinpaş GYO Genel 
Müdürü Seba Gacemer ile Häfele Türkiye İcra Kurulu Baş-
kanı Hilmi Uytun olacak. 

Mikro Yaşam Alanlarını Baştan Tanımlamak
6 Mayıs Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak olan 
ikinci panelde, pandemiyle birlikte mikro yaşam alanları-
na olan ilgi ele alınacak. Bu alanların mimari tasarımı, gay-
rimenkul sektöründe ‘tiny house’ toplu yaşam alanlarının 
kurulumu ve arkasındaki strateji ile bu yaşam alanlarında 
işlev ve mobiliteyi destekleyecek mobilya ve mimari dona-
nım fikirleri tartışılacak. Panelde EAA Emre Arolat Archi-
tects Ortağı Mimar Emre Arolat, NEF Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erden Timur, Servotel Corporation Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer İsvan ve Häfele Türkiye İcra Kurulu Başkanı 
Hilmi Uytun konuşmacı olarak yer alacak. Panelin mode-
ratörlüğünü ise yine Harvard Business Review Türkiye Ge-
nel Yayın Yönetmeni Serdar Turan üstlenecek.

Häfele uzmanları yenilikleri anlatacak
Häfele Türkiye’den uzman danışmanların en yeni Häfele 
ürünlerini anlatacakları videolar ise 4 Mayıs saat 14:00’te 
Mutfak Mobilyasında Yenilikler, 5 Mayıs saat 14:00’te Ev 
Mobilyasında Yenilikler ve 7 Mayıs saat 14:00’te Ofis Mobil-
yasında Yenilikler başlıklarıyla yayınlanacak.

Häfele Discoveries ile heyecan dolu bir keşif yolculuğuna 
çıkmak isteyenler 4 Mayıs’tan itibaren discoveries.häfele.
com adresinden ücretsiz kayıp yaptırabilir.

“Häfele Discoveries ziyaretçileri, Häfele’nin yeni 
ürün ve hizmetlerini deneyimlemek isterlerse 

Häfele Satış Temsilcileri ile randevulaşarak 
adeta bir fuar ziyaret eder gibi platformu birlikte 

gezebilirler. Üstelik bunu bir yıl boyunca,  
ister evlerinin konforunda ister ofislerinde 

ekipleriyle birlikte yapabilirler.”

FİRMALARDAN
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Kastamonu Entegre, 
Uluslararası Fuar Takvimini

Interzum ile Açtı
Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu 

Entegre, katıldığı yurt dışı fuarlar ile ürünlerini dünyanın dört bir yanında 
profesyonellerle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle 

ara verilen ya da dijital ortama taşınan fuarlar ziyaretçilerini yeniden 
ağırlamaya başlarken, Kastamonu Entegre de Interzum Guanghzou Fuarı ile 

sezona merhaba dedi. Şirket, mobilya ve dekorasyon dünyasının önemli 
oyuncularını buluşturan Interzum 2021’de, çevre dostu ve hijyenik ürünleri 

başta olmak üzere, öne çıkan yeniliklerini özel bir seminer ile tanıttı.



FİRMALARDAN

Sektördeki global konumunu her yıl pekiştiren Kasta-
monu Entegre, uluslararası fuarlarda Türkiye’yi başarıyla 
temsil ediyor. Pandemi koşulları nedeniyle Interzum Gu-
anghzou 2021 fuarında Çinli iş ortağı tarafından temsil 
edilen şirket, fuar kapsamında düzenlediği seminer ile 
yeni ürünlerini uluslararası pazarın beğenisine sundu. 
Mobilya ve dekorasyon sektörlerinden 200’ü aşkın firma-
nın bir araya geldiği fuarda, ekstra parlak Glossmax Pro-
ve ekstra mat Mattplus panel serileri, modern ve estetik 
tasarımları ile dikkat çekti. Zararlı mikroorganizmaları 
%99.9 oranında ortadan kaldıran Hijyen+  özellikli parke 
ve paneller, yanmaya dayanıklı kapı paneli DoorFR ve suya 
dayanıklı Aquamax laminat parkeler, son dönemde artan 
hijyen ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren özellikleriyle 
yoğun ilgi gördü. Fuarda ayrıca, Floorpan ve Artfloor parke 
koleksiyonlarına dahil olan yeni dekorlar da sektör pro-
fesyonellerine tanıtıldı. 

Yıldız: Çin’deki pazar payımızı artırmayı 
hedefliyoruz 

Bu yıl Interzum’a fiziksel olarak katılamasalar da tekno-
lojik imkânlar sayesinde etkinliği yakından takip etme 
fırsatları olduğunu belirten Kastamonu Entegre CEO’su 
Haluk Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çinli iş orta-
ğımız Global Select aracılığıyla, Interzum’da ilk kez düzen-
lediğimiz seminerde yeni ürünlerimizi ve trend dekorları-
mızı geniş bir kitleyle paylaşma imkânı bulduk. Ayrıca hij-
yen, yalıtım, yangın güvenliği konularında özel çözümler 
sunan ürünlerimizi de fuar kapsamında tanıttık. Gördüğü-
müz ilgiden memnunuz. Çin’deki artan potansiyele önem 
veriyor ve pazar payımızı buradaki bayilerimiz aracılığıyla 
daha da artırmayı hedefliyoruz.”

123MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 164           Mayıs - Haziran 2021



124 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 164           Mayıs - Haziran 2021

FİRMALARDAN

Kastamonu Entegre, geliştirdiği inovatif 
ürünlerle katma değerli ürün yelpazesini ge-
nişletmeye devam ediyor. Başta kapı paneli 
olmak üzere pek çok mobilya ve dekorasyon 
ürününde kullanılabilen DOORFR paneller, 30 
dakikaya varan yanma dayanımı ile güvenlik 
ve doğallığı bir arada sunuyor. 
Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global lideri 
Kastamonu Entegre, yeni teknolojiler ve son trendlerden 
ilham alan ürünleriyle sağlıklı, güvenli ve estetik yaşam 
alanlarına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Ahşabın doğallı-
ğını ve sıcaklığını iç mekânlara taşıyarak doğadan hayata 
köprü olan marka, dekor çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiya-
ca hitap eden ürünler sunuyor. 

Özel tutkal formülasyonu ile yonga levhada yanmaya da-
yanımı bir üst seviyeye taşıyan Kastamonu Entegre, DO-
ORFR panel ürünü ile çok çeşitli iç mekân tasarımları-
na imkân tanıyor. Başta kapı paneli olmak üzere pek çok 
mobilya ve dekorasyon ürününde kullanılabilen 35 mm 
kalınlığa sahip özel ölçülü bu panel, 30 dakikaya varan 
yanma dayanımı ile iç mekân güvenliğine önemli katkıda 
bulunuyor.

  Teknik Özellikler

• TS EN 13501-1+A1

Yangına Tepki Sınıflandırması (TS EN 13823): B s1 d0

• TS EN 13501-1+A2

Yangına Dayanım Sınıflandırması (TS EN 1634-1): EI30

• Panel ölçüsü: 35 x 930 x 2100 mm

DOORFR Yanmaya Dayanıklı Panel ile
İç Mekânlar Daha Güvenli 
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Star Alüminyum Paz. San. Ve Tic Ltd. Şti, 31 yıllık sektörel 
deneyimiyle geldiği bu günkü noktada, İstanbul’un sek-
törel ticaret merkezleri olarak kabul edilen üç noktada 
hizmet üretmektedir. 80’li yıllarda mobilya aksesuar, bağ-
lantı elemanları, mobilya profilleri ve dekorasyon amaçlı 
profillerden, mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün yel-
pazesi için en önemli merkezlerden biri olan Çağlayan’da 
başlayan sektörel yolculuğuna, bu gün ikitelli organize 
bölgesi Başakşehir’de üretim ve  merkez binası, Ümrani-
ye’de sektörün kalbi sayılacak Dudullu  Nato yolu üzerinde 
yeni modern binasında ve Türkiye geneli bayileri, dağıtım 
ve satış noktalarıyla sektöründe önemli bir tedarikçi, üre-
tici firma konumuna gelmiştir.  1990 yılından beri uzun 
soluklu, kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki diğer firma-
lar arasında ön plana çıkmayı başarmıştır. Günden güne 
pazar ağını genişleten firmamız Çağlayan, İkitelli ve Du-
dullu’ daki mağazalarında müşterilerin ihtiyaçlarına geniş 
ürün yelpazesiyle cevap vermektedir.

Star Alüminyum, Çağlayan’daki satış mağazasını büyüte-
rek, 5 katlı ofis ve showroomun yer aldığı 2 bin metreka-
relik merkez binası haline getirmiştir. (Şubelerle beraber 
toplam 4250 metrekarelik kapalı alan) Burada 2000 çeşit 
ürünün sergilendiği showroomda müşteriye seçenek ko-
nusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Alüminyum sek-
törü ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen büyük fu-
arlarda yerini alan Star Alüminyum,  müşteri portföyünü 
9000’e çıkararak önemli bir Pazar ağı oluşturmuştur. 

Kaliteye önem veren anlayışı ile ISO 9001:2000 Kalite Sis-
tem Standardı’nı rehber olarak kabul eden Star Alüminyum 
üretimden sevkiyata kadar tüm birimlerinde kalite kont-
rolünü büyük bir titizlikle denetleyerek 70 kişilik eğitimli 
ve tecrübeli ekibiyle, satış öncesi ve sonrası eksiksiz, ka-
liteli hizmet vermeyi şirket vizyonu olarak benimsemiştir.

Kendine özgü 1300 adet kalıbıyla yurtiçi ve yurtdışına 
profil satan firmamız, gelişen teknolojiyi yakından takip 
ederek gelen her türlü talebi müşteri memnuniyetini de 
göz önüne alarak karşılamaktadır. Müşteriye taahhüt edi-
len zamanda ve eksiksiz ürün teslimatı konusundaki du-
yarlılığıyla sektördeki farkını ortaya koymuştur.

Firmamız aynı zamanda mobilya kapak profilleri, bölücü 
paneller, kapı kasaları, bankolar, fuar stantları, yönlendiri-
ci tabelalar ve merdiven korkuluğu gibi birçok imalatların 
dışında, müşteri istekleri doğrultusunda, proje bazında 
her türlü özel ürün taleplerini de eğitimli ve tecrübeli eki-
biyle yerine getirebilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılandırılmış pazarlama ağı 
ile 32 ülkeye ( Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Orta 
Doğu, Orta Asya ülkeleri ) yaptığı ihracat neticesinde de 
sektördeki pazar payını her yıl büyütmektedir. 

Firmamız çok kısa bir zaman içinde E-Ticaret kanalıyla  
Pandemi sürecinde  daha iyi deneyimlenen pazarda yeni 
dinemikler oluşturarak yeni satış sistemlerine de önemli 
yatırımlar gerçekleştirmiştir. 

STAR ALÜMİNYUM:
“Sürdürülebilir Köklü İlişkileri 

Benimseyerek Bu Günlere Geldik”
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Mobilya sektörü ülkemizin can alıcı sektörlerinden biri ve 
lokomotifi düzeyinde; 250 bin kişiye istihdam sağlayan 
bir sektör. Bilgili ve bilinçli mobilya tasarımcıları ve üreti-
cileriyle, mobilyanın çeşit ve dizaynında zengin ürün yel-
pazesine sahip olan Masko ise hem dünyanın hem Türki-
ye’nin en büyük mobilya kenti. 7 kıtada 220 ülkeye ihracat 
yapan Masko Mobilya Kenti, 778 mağazasıyla muhteşem 
bir hizmet sunuyor. Dünyaca ünlü markaların da bulundu-
ğu Masko Mobilya Kenti’nde, yatak odasından yemek oda-
sına, oturma odasından bebek odasına, ofis masasından 
makam koltuğa, bahçe mobilyasından, avizeye kadar bir 
evin, iş yerinin birçok tamamlayıcı ürün yelpazesini bir 
arada bulabilirsiniz. Masko, Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Mutlu ile her geçen gün daha da sağlam temeller ve 
gelecek hedefleri oluşturuyor. Masko’yu bir şirket gibi 
profesyonel bir şekilde yönetmeyi başaran Masko Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, pandemi sürecini de 
son derece iyi yöneterek sürekli yeniliklere de imza atıyor. 

Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük mobilya ken-
ti olan Masko Mobilya Kenti tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 nedeniyle hepimizin çoğunlukla evlerimizde kal-
maya özen gösterdiği bu dönemde hizmeti önünüze geti-
riyor ve 360 görüntü ile online olarak tüm Masko’yu gez-
menize, keyifle alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor. Yani 
360 sanal tur ile Masko Mobilya Kenti’ni daha yakından in-
celeyebilir ve her yerini gezebilirsiniz. 

Evde, işte, yolda bulunduğunuz her yerde istediğiniz her 
an cep telefonunuz, bilgisayarınız elektronik bir cihazınız 
ile www.masko.com.tr adresinde bulunan 360 bölümüne 
gelerek Masko’da bulunan tüm sokakları gezebilirsiniz. Bu 
sanal tur sayesinde hem Masko’yu daha yakından tanıya-
cak hem de çoğunlukla evde kaldığımız bugünlerde biraz 
da olsa keyiflenebilecek ve ihtiyaçlarınıza yönelik en son 
teknoloji ürünleri görüp seçebileceksiniz. Dünyaca ünlü 
markaları ile toplam 778 mağazası bulunan Masko’ya artık 
360 görüntü ile online olarak bir tık ile ulaşabilir, keyifle 
mağazaları dolaşabilir ve istediğiniz ürün veya ürünlerin 
seçimini yaparak siparişinizi verebilirsiniz. Keyifli alışve-
rişler dileriz.

MASKO online mağazasını
sanal platforma açtı

BİR TIKLA MASKO’NUN, 778 MAĞAZASINI KEYİFLE DOLAŞABİLİR, SEÇİMİNİZİ YAPIP SİPARİŞİNİZİ VEREBİLİRSİNİZ

7 kıtada 220 ülkeye ihracat yapan, 778 mağazayı bünyesinde barındıran hem dünyanın hem Türkiye’nin en büyük mobilya 
kenti Masko, bir yeniliğe daha imza attı. Masko Mobilya Kenti, 360 sanal tur ile gezebilir ve daha yakından izleyebilirsiniz. 
Neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı internet üzerinden temin ettiğimiz bugünlerde Masko Mobilya Kenti de hizmeti önünüze 
getiriyor ve 360 görüntü ile online olarak tüm Masko’yu gezmenize, keyifle alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor.
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SEKTÖRDEN

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD)’ın 30 
Mart tarihinde gerçekleşen 25. Olağan Genel Kurulu’nda, 
ağaç bazlı panel sektörünün tecrübeli ismi, Kastamonu 
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, oy birliğiyle yeniden dernek 
başkanı seçildi.

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) üyele-
ri, yeni yönetimi belirlemek üzere 30 Mart 2021 Salı günü 
25. Olağan Genel Kurul’da bir araya geldi. 2018, 2019 ve 
2020 yıllarında gerçekleştirilen faaliyetlerin aktarıldığı 
toplantıda, Başkan Haluk Yıldız öncülüğünde yürütülen 
çalışmalar ve sektörel girişimler üyelerle paylaşıldı. Top-
lantının ardından yapılan seçimde, Kastamonu Entegre 
CEO’su Haluk Yıldız oy birliğiyle bir kez daha YOMSAD Baş-
kanlığına seçildi. 

Yıldız: “Yerli ve milli üretimimizle ekonomideki payımızı ar-
tırmaya odaklanacağız”

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine ve yöne-
time seçilen üyelere gösterilen ilgi ve güvene teşekkür-
lerini sunan Başkan Haluk Yıldız şunları söyledi: “Türkiye 
ağaç bazlı panel sektörü olarak, global çapta işler başar-
maktayız. Zorlu pandemi koşullarına rağmen, 2020 yılı 
boyunca sektör olarak bir dizi riski üstlenerek tam ka-
pasiteye yakın çalıştık. Ülkemizde üretilen yonga levha 
ve MDF’nin yaklaşık % 80’ini iç piyasaya vererek katma 
değerli ürün arzını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, 
sektörümüz için elbirliğiyle çalışmaya ve birlikte değer 
üretmeye gayret edeceğiz. Umuyoruz ki, yenilenebilir ham 
maddeye dayanan yerli ve milli üretimimizle Türk ekono-
misindeki payımızı daha da artıracağız.” 

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, YOMSAD Başkan-
lığının yanı sıra, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Baş-
kanlığı görevini de başarıyla sürdürüyor. 

Haluk Yıldız 
Yeniden
YOMSAD 
Başkanlığına 
Seçildi
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,  
YOMSAD Başkanlığının yanı sıra,  
TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Başkanlığı 
görevini de başarıyla sürdürüyor. 
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Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider, dünyanın 
altıncı büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre, strate-
jik yatırımlarıyla üretimdeki gücünü pekiştirmeye devam 
ediyor. Samsun Yonga Levha Tesisi’nde yenileme ve kapa-
site artırımına yönelik 600 milyon TL’lik yatırımı tamamla-
yan şirket, mevcut katlı yonga levha tesisini kontinü tesi-
se dönüştürdü. Devreye giren yüksek kaliteli levha ve la-
minasyon hatları ile Samsun’daki yıllık üretim kapasitesi 
yaklaşık 2,5 kat artarak 500 bin metreküpe ulaştı. Yüzde 
30 pazar payı ile Türkiye’nin sektör lideri olan Kastamonu 
Entegre, Samsun Yonga Levha Tesisi’nde 120 kişiye daha 
iş imkânı sağlayarak, tesis genelinde toplam 300 kişiyi 
istihdam etmiş oldu. 

Artan iç pazar taleplerine yönelik  
yeni yatırımlar 

Ağaç bazlı panel endüstrisinin, mobilya sektörü ile bir-
likte ülkemizde cari fazla veren nadir sektörlerden oldu-
ğuna dikkat çeken Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıl-
dız, Samsun yatırımına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: 
“Bu ay itibariyle ülkemiz için çok değerli bir yatırımı daha 
hayata geçirdik. Samsun’daki eski tesisimizin faaliyeti-
ne son vererek, yıllık 500 bin metreküp üretim hacmine 
sahip yeni kontinü tesisimizde levha üretimine başladık. 
Böylece şirketimizin toplam üretim kapasitesini 6 mil-
yon metreküpe ulaştırarak iç pazarın taleplerini en üst 
seviyede karşılamayı sürdüreceğiz.” Türkiye’nin büyüme 
hedeflerine ulaşmasında ağaç bazlı panel sektörünün 
önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız; “Bu yıl da 
yurt içinde tesis ve makine yatırımlarımıza ara vermeden 
devam edeceğiz.” dedi.

Kastamonu Entegre, 600 Milyon TL’lik 
Samsun Yatırımını Tamamladı
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WEINMANN 2019’da geleceğin üretimini ilk kez  
LIGNA - smartPrefab’de sundu. Bu tipteki ilk sistem şu anda 

Almanya’nın önde gelen prefabrik ev üreticilerinden biri olan 
WeberHaus’ta uygulanmaktadır. İlk bölüm zaten tamamlandı.

HOMAG, WeberHaus’taki 
ilk WEINMANN 

smartPrefabrik uygulaması
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Robot, sapların işlenmiş veya işlenmemiş olmasına bağlı 
olarak iki aşamalı bölgeden ahşabı alır. Örneğin kayış, tu-
tacak veya korkuluk olmasına bağlı olarak, çapraz, uzun-
lamasına veya çapraz olarak yerleştirilebilirler. Farklı ah-
şaplar için farklı döşeme yöntemleri vardır.

Robot, 75 kg’a kadar olan gövdeleri kaldırır. 
Robot kontrol edildiğinde, alma ve bırakma konumları 
WEINMANN yazılımı kullanılarak hesaplanır. Parça ağırlığı, 
kurulum konumu ve kurulum rutini dahildir. Alma nokta-
sından yükleme noktasına kadar olan rota, robot kontro-
lörünün sürüş programı kullanılarak hesaplanır.

Robotların baştan sona kullanıldığı yeni sis-
tem teknolojisine ilişkin ilk bilgiler.

Robot, standartları çerçeve çalışmasına otomatik olarak 
ekler.  SmartPrefab’in ilk bölümü WeberHaus’ta zaten ku-
ruldu.   Son derece otomatikleştirilmiş üretim, esnekliği 
ve hassasiyeti artırır ve aynı zamanda ergonomik çalışma 
alanları sunar. 

Tamamen otomatik olarak çalışan ve ağa bağlı otonom 
hücreler, ahşap yapı için yeni olanaklar sunar. Bu yüksek 
derecede otomatikleştirilmiş üretim için WeberHaus, 
üretim salonunu 2.000 metrekare genişletti. WeberHa-
us genel müdürü Gerd Manßhardt, “Robotik kullanımıy-
la yüksek derecede esneklik ve hassasiyet bekliyoruz,” 

diyor. Manßhardt, “Ek olarak, ergonomik işyerlerinin ta-
nıtımına ve böylece çalışanlarımızın fiziksel yükünü ha-
fifletmeye odaklandık” diye devam ediyor. Böylelikle We-
berHaus, modern üretim ve geleneksel işçiliğin kombi-
nasyonunu mükemmelleştirdi.

İlk istasyonda, WEINMANN tarafından çerçeve çalışma is-
tasyonuna entegre edilen robot, standartları çerçeve ça-
lışmasına otomatik olarak ekler. Robot, standart tutacak-
ların yanı sıra özel tutacakların yanı sıra 700 mm ila 3.500 
mm uzunluğundaki üst ve alt kirişlere erişir. Daha uzun 
üst ve alt kayışlar doğrudan WEINMANN doğrama siste-
minden taşınır. Robotun tutabileceği maksimum parça 
ağırlığı 75 kg’dır. 

Bir sonraki bölüm, 2021 yaz tatillerinde WeberHaus’ta uy-
gulanacaktır. Yerleştirme işlemi kullanılarak HOMAG CNC 
panel işleme merkezinde önceden kesilmiş olan paneller, 
sözde raf arabaları aracılığıyla robotun kullanımına sunu-
lur. Robot, panelleri alıyor, tam otomatik olarak ölçüyor ve 
tanıyor ve bunları çerçeve çalışmasına yerleştiriyor. İkinci 
bir robot, sabitleme ve işlemeyi devralır. Paneller paralel 
olarak yerleştirilir ve sabitlenir. Tüm sistem WEINMANN 
ortağı Granit’in bir MES sistemi tarafından kontrol edili-
yor. WEINMANN proje departmanı başkanı Jörg Groß, “Bu 
üretim sistemi, robotik ile tamamen otomatik olan dünya-
daki ilk sistemdir” diye bitiriyor.
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Deutsche Messe, COVID-19 salgınının dünya çapında de-
vam eden yüksek enfeksiyon seviyesi, aşılamadaki ya-
vaş ilerleme ve seyahat kısıtlamalarının varlığı nedeniyle, 
dünyanın önde gelen ticaret fuarı LIGNA 2021’i  iptal et-
mek zorunda  kaldı.

Deutsche Messe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Kö-
ckler, “Pandeminin ardından ortaya çıkan belirsizlikler 
dünya çapında hala çok yüksek. VDMA ile yakın istişare 
içinde, bu nedenle LIGNA’yı 2021’de fiziksel bir etkinlik 
olarak iptal etmeye karar verdik”, diyor Deutsche Messe 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. AG. “Sektöre yenilikler, bilgi 
alışverişi ve ağ oluşturma için bir platform sunmak ama-
cıyla, alternatif olarak Eylül sonunda piyasaya sürülecek 
bir dijital ağ ve içerik platformu kuracağız. Ayrıca yaz ba-
şında Rosenheim LIGNA Konferansını planlıyoruz. 2022. 
Her iki etkinlik formatı için de, yakın zamanda barındırılan 
HANNOVER MESSE Dijital Sürümü’nden birçok yeni içgörü-
yü ve olumlu deneyimleri bir araya getiriyoruz. “

“Bu etkinlik döngüsünde LIGNA’yı iptal etme kararı hepi-
miz için çok zordu. Ortağımız Deutsche Messe ve katılım-
cılar, ahşap işleme ve ahşap işleme endüstrisindeki şir-
ketler ile birlikte, LIGNA’yı dünyanın en önemli şirketi ola-
rak tutmak için mücadele ettik. Bu yıl endüstri platformu. 
Piyasanın taahhüdü, bu belirsiz zamanlarda bile sonuna 
kadar son derece yüksek oldu. Bu, son haftalarda hepimi-
ze çok fazla kuyruk rüzgarı sağladı. LIGNA’da, tüm maki-
neyi hesaba katmak zorundayız parklar, uzun bir hazırlık 
süresi ve büyük bir çaba ile canlı operasyonda tasarlanır, 

kurulur ve sunulur. Bu, aylarca süren ticaret fuarı planla-
masını gerektirir. LIGNA’yı tutma konusunda bir karar ver-
mek zorunda kalmamızın nedeni budur. sonbaharda müş-
terilerimize gerekli planlama güvenliğini sağlamak için.
Şirketlerin inovasyon döngüleri ve Mayıs 2023’te tekrar 
gerçekleşecek olan bir sonraki LIGNA göz önünde bulun-
durulduğunda başka bir erteleme bir anlam ifade etmiyor. 
Ne yazık ki, bu yıl iptalin alternatifi yok “, diye ekliyor Dr. 
Bernhard Dirr, VDMA Ağaç İşleme Makinaları Genel Müdürü.

Dijital ağ ve içerik platformu 2021  
sonbaharında piyasaya sürülecek

“LIGNA’nın benzersiz satış noktası, eksiksiz üretim hat-
larına kadar aletlerin, makinelerin ve ekipmanların canlı 
tanıtımlarıdır. LIGNA’nın anlamı budur ve etkinliğin mar-
ka özünü oluşturan da budur. Şimdi LIGNA’yı planlamaya 
ve hazırlamaya odaklanıyoruz. Deutschen LIGNA ve Ağaç 
İşleme Şovları Global Direktörü Christian Pfeiffer, başka 
bir uluslararası ve yenilikçi ticaret fuarı olarak bir sonraki 
düzenli gösteri tarihi olarak Mayıs 2023’te keşfedilecek, 
dokunulacak ve denenecek teknolojiyle bu canlı deneyi-
me sahip olmak, “ Messe. “ Odaklandığımız konuların yanı 
sıra dijital ağ ve içerik platformu ile Bu yılın eylül ayında 
ve 2022 yazının başlarında Rosenheim LIGNA. Konferan-
sı, LIGNA uluslararası ahşap işleme ve işleme endüstri-
sinin itici gücü olmaya devam edecek“ diye devam ediyor 
Pfeiffer.

LIGNA Fuarı, 15 - 19 Mayıs 2023 
tarihlerinde yapılacak
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Kurulduğu günden itibaren sürekli büyüme trendi içeri-
sinde olan UNIMAK, bizi yüreklendiren, gücümüze güç ka-
tan değerli müşterileri ile büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda UNIMAK üzerinde çalışmakta olduğu UNI-
MAK NORTH AMERICA projesinde satış, showroom, depo, 
ofisler ve toplantı odalarından oluşan idari bina iç mimari 
çalışmaları ve tadilatlarının bütün aşamalarını tamamladı.

UNIMAK 6 yıl önce başladığı Amerika kıtasında pazar ara-
ma faaliyetlerini, bu bölgede öncelikle pazar payını artır-
mak ve sonrasında satış sonrası destek, teknik servis ve 
yedek parça tedariği gibi konularda felsefi olarak olduğu 
gibi, fiziki olarak da yatırımcının yanında olmak için 5 yıl 
önce aldığı yatırım kararı kapsamında Kanada’nın Ontario 
eyaleti Toronto şehrinde satın aldığı 2.000 m² kapalı alanı 
bulunan depo, showroom ve satış ofisi amaçlı gayri men-
kulün proje, tadilat ve dekorasyon işlemlerini tamamladı. 
Yine bu kapsamda UNIMAK’ın üretim gamında bulunan; 
Flat Laminasyon Hatları, Kapı Üretim Hatları, Yükleme ve 
İstifleme Sistemleri, Profil Sarma Makineleri, Folyo Dilim-
leme Makineleri ve daha birçok makine ve ekipmandan 
oluşan toplam 10 konteyner dolusu makine ve ekipmanın 
sevkiyatı yapılmış olup UNIMAK NORTH AMERICA stokları-
na girmiş durumdadır. Yine bu kapsamda Amerika’nın Mic-
higan eyaletinde 1000 m² depolama alanı kiralanmış olup 
bu bölge için üretilen makineler sevkiyata hazırlanmıştır.

Dünya ticaretinin ve pek çok teknolojinin kaynağı olan bu 
ülkede ‘’Made in Türkiye’’ damgalı makinelerimizi satmak-
la kalmadık, bölgede yaptığımız yatırımlarla ihracatımızı 
artırarak ülkemiz ekonomisine katkı yaptık. Sektörel cari 
açığımızın kapanmasına katkı verdik. Böylece, geleceğe 
yönelik önemli projelerinin de alt yapısını kurduk.

Bilgi birikimimiz ve sektörel tecrübemizi birleştirerek son 
5 yıldır üzerinde çalıştığımız UNIMAK NORTH AMERICA ar-
tık açılış için (Grand Opening) günler sayıyor. Açılış esna-
sında mühendis ve teknisyen ekibimiz hazır bulunacak 
ve showroomda bulunan tüm makineler çalışır vaziyette 
tutulacak olup davetli müşterilerimize demo yapılacaktır.

UNIMAK GRUP ŞİRKETLERİ olarak iş yatırımlarımızı daima 
büyüterek uluslararası pazarda global bir aktör olmayı he-
defledik. Bugün bu hedeflere ulaşmış olmanın haklı guru-
runu tüm UNIMAK dostlarıyla paylaşıyoruz.

Hep söylediğimiz gibi  “Closer than you think...!” 
“yani global müşterilerimize fiziksel olarak da artık  
“Çok daha yakınız...!”

UNIMAK NORTH AMERİKA AÇILIŞI İÇİN 
GERİ SAYIM BAŞLADI
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İtalya Menkul Kıymetler Borsası’nın STAR bölümünde 
(Milan) kote edilen önde gelen çok uluslu Biesse Group, 
yeni şubelerin açılmasıyla uluslararası ağını genişletti-
ğini duyurdu. İsrail, Japonya ve Brezilya’da stratejik ola-
rak tanımlanan pazarlardaki varlığını güçlendirmek için. 
Grup, teknolojik ve organizasyonel yatırımlar ve inorga-
nik büyüme fırsatları ile birlikte uluslararası kalkınmanın 
gelecekteki hedeflerine ulaşmanın anahtarı olacağına 
inanmaktadır.

1980’lerin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 
denizaşırı şubesini açtığından beri, küreselleşme grubun 
stratejisinin temel taşlarından biri olmuştur.

Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta ve Uzak Doğu, 
Asya ve Okyanusya’da 39 şubesi bulunan grup, müşterile-
rine sunduğu hizmeti sürekli olarak iyileştirmek için geniş 
kapsam ve iyi bir yerel mevcudiyet sunmaya çalışmakta-
dır. Bu uluslararası mevcudiyet aynı zamanda profesyonel 
gelişim ve en iyi yetenekleri cezbetmenin yanı sıra grubun 
tüm kaynaklarının kültürel zenginleştirilmesi için bir fır-
satı temsil etmektedir.

Biesse İcra Kurulu Başkanı Roberto Selci, “Küreselleşme, 
Grubumuzun gelişimini her zaman yönlendiren temel fak-
törlerden biridir ve bugün, yurtdışında elde ettiğimiz kon-
solide ciromuzun yaklaşık% 85’i ile bunun başka bir yolu 
olamaz - dedi Biesse İcra Kurulu Başkanı Grup. - Artan kü-
resel varlığa odaklanmamız, yıllar içinde ürünlerimizi ve 
hizmetlerimizi tüm dünyaya dağıtmamızı mümkün kılmış-
tır: denizaşırı şubelerimiz, bu stratejik pazarlarda yerel 
olarak faaliyet göstermek için çok önemlidir, aynı zaman-
da yerel özelliklere tam olarak saygı duyuyor ve bunları 
inşa ediyor. ”

 
İsrail

Grup, İsrail’de oluşturulan AdlerInlight Teknoloji Gözlemevi ile 
ortaklık yoluyla geliştirilen Open-I projesi olan Open-I projesi ile 
başlayan başarılı işbirliğinin gösterdiği gibi, İsrail ile her zaman 
son derece ilgilendi. İtalya’da endüstri ve yeniliği bir araya ge-
tirmek. Yeni ofis, bu girişimi daha fazla desteklemenin yanı sıra, 
grubun ticari potansiyelini geliştirmesine de olanak tanıyacak.

Japonya
Japonya’ya yayılması, öncelikle yerel ağaç işleme endüstrisinin 
yenilikçi tavrı nedeniyle, mükemmel potansiyele sahip bir ülke-
ye yatırım yapma arzusunu yansıtıyor. Yerel yönetim becerileri 
ve grup uzmanlığının birleşimiyle, yeni şube, grubun Shinx ile 
önceki ortaklığı sayesinde halihazırda faaliyette olan bir iş kur-
masına olanak tanıyacak.

Brezilya
Biesse, cam ve taş işleme ekipmanı sattığı Brezilya’da zaten bir 
varlığa sahip ve Grup, büyümesi beklenen bir sektör olan ağaç 
işleme pazarına girerek bu varlığını genişletiyor. Brezilya’daki 
varlığı, diğer Güney Amerika ülkelerindeki fırsatların daha ya-
kından değerlendirilmesine de izin verecektir.

Uluslararası genişleme programının bir parçası olarak Grup, Lit-
vanya’daki yeni bir ortakla yapılan bir anlaşma yoluyla ortak ağı-
nı da güçlendiriyor.

ABD şubesi de Charlotte N.C. kampüsünde yeni bir binanın inşa-
sı ile daha da geliştirilecek ve Kuzey Amerika şubelerinin toplam 
alanını 15.000 metrekarenin üzerine çıkaracak.

Biesse Group, İsrail, Japonya ve Brezilya’daki yeni şubeleriyle

uluslararası varlığını genişletiyor












