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Yüz yüze fuarlarla sektör moral buldu
Dünya ekonomisinde pandeminin de etkisiyle
son iki yıl içinde yaşanan dalgalanmalar, başta üretim sektörü olmak üzere finanstan gıda
sektörüne kadar geniş bir yelpazede etkisini
gösterdi. Süreç günümüzde farklı gelişmelerle
kendini yeniliyor. Gelişmiş endüstri toplumları tüketim nesnelerinde ve üretim girdilerinde
önemli sorunlar yaşarken ve pandemiyi 3 faz
aşı ile atlatmaya çalışırken, Dünya sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Linda
Thomas-Greenfield, başta Afrika ülkeleri olmak
üzere Latin Amarika ve Asya’daki yoksul ülkelerde aşı oranlarının hala yüzde 2-3’ler düzeyinde seyrettiğini belirterek bunun bir insan hakkı
ihlali olduğunu söylüyor ve bu adaletsizliğin kabul edilemeyeceğini belirtiyor.
Bütün bunlara rağmen aşılamaların da etkisiyle, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere
dünyanın pek çok ülkesinde önce Hibrit fuarlar
ardından da yüz yüze fuarlar açılmaya başladı.
Ekim ayı içinde Türkiye, İtalya ve Amerika’da
mobilya sektörü için çok önemli olan ve pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen yüz yüze önemli fuarlar gerçekleşti. Türkiye’de İntermob ve
Woodtech, İtalya’da Sicam ve Amerika High
Point fuarları büyük bir katılım ve ziyaretçi ilgisiyle gerçekleşti. Her üç fuarla ilgili geniş haberleri dergimizin bu sayısında okuyacaksınız.
Yaklaşık 380 milyar dolar bir hacme sahip dünya mobilya pazarında, 90 milyar Euro mobilya tüketim değeri ile dünya pazarının yaklaşık
dörtte birini oluşturan Avrupa, Asya Pasifik’ten
sonra dünyanın en büyük ikinci büyük pazarıdır. AB mobilya sektörü, hem pazar açısından
hem de endüstriyel açıdan son derece entegredir (mobilya talebinin şu anda %80’inden
fazlası Avrupa üretimi tarafından karşılanmaktadır).Avrupa’nın küresel bağlamdaki rolü,
uluslararası mobilya ticaretinde de belirgindir:

Avrupa, dünya mobilya ithalatının yaklaşık yüzde 45’ini ve dünya mobilya ihracatının yaklaşık
yüzde 40’ını oluşturmaktadır.
Avrupa’daki en büyük pazarlar, toplam Avrupa
mobilya tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dır.
Yeni normalde yeni ev, ofis vb yaşam modülleri içeren mobilya taleplerinde ortaya çıkan ani
yükselmeler ve en önemli tedarik merkezlerinden olan Asya pazarları ile yaşanan lojistik kopukluk vb. etkenler nedeniyle oluşan sorunlar,
alıcıları yeni tedarik merkezleri arayışına yöneltti. Aynı zamanda sorunun küresel düzeyde
olması nedeniyle de ortaya çıkan pek çok durum, problemin bir süre daha devam edeceğini
gösteriyor. Keza petrol ve enerji fiyatlarının son
yılların en yüksek noktalarına ulaşmış olması ve
dolar bazında hammadde girdilerindeki artışlar,
dünya mobilya sektöründe bir bütün olarak yaşanan genel ve somut bir durumdur. Tüm bu
gelişmelere rağmen CSIL’e göre, önde gelen
pazarların 2022’de mobilya tüketimini Avrupa
ortalamasının üzerine çıkaracağı tahmin ediliyor. Türkiye yılın ilk yarısında ve 3. çeyrekte
bu süreci tüm tedarik sorunlarına rağmen başarıyla toparlamış ve cari açık vermemiştir.
Son çeyrekte ise özellikle Woodtech, İntermob
fuarlarındaki olumlu göstergeler ve yapılan iş
anlaşmaları, bu yılı başarıyla kapatacağımızı
gösteriyor.
2021 yılının son dergisini hazırladığımız bu sayımızda, sektörümüzün, yakaladığı bu fırsatlarla 2022’de daha iyi yatırım ve satışlar yapmasını diliyoruz.
Saygılarımla,
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

T-type Menteșe

3 yönden menteșe
tabanına montaj kolaylığı
Yüksek tolerans
Ayarlanabilir piston özelliği

Sizin zamanınız, bizim önceliğimiz.
T-type. En Hızlısı!
T-type, Titus’un yeni nesil menteşesi, dolap montajında zaman tasarrufu sağlar ve
‘ConfidentClose’ özelliğiyle mutfaklarda, yatak odalarında ve diğer birçok uygulama alanında
hayat boyu sürekli performansı garanti eder.

titusplus.com
starwoodyapimarket.com
Titus ürünlerinin Türkiye tek yetkili satıcısı Starwood Yapı Marketleri AŞ.’dir.

FUARLARDAN

WoodTech ve İntermob
Fuarları, 51 bini aşkın
ziyaretçiyi buluşturdu!
Reed Tüyap tarafından Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği
(AİMSAD) işbirliği ile 34’üncü Ağaç İşleme Makinesi - Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve
Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) işbirliği ile
23’üncü İntermob - Uluslararası Yan Sanayi, Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, mobilya ve ahşap
endüstrilerini 9-13 Ekim 2021 tarihlerinde eş zamanlı olarak TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da buluşturdu.
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FUARLARDAN

WoodTech ve İntermob Fuarları, 33 ülkeden toplam 431 firma ve firma temsilciliği ile 51.980 yerli ve yabancı profesyoneli tek çatı altında bir araya getirdi.
Almanya, Fransa, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Rusya, Tunus ve Ukrayna başta olmak üzere Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, İngiltere, İsrail,
Kuveyt, Özbekistan, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan’ın da
içinde bulunduğu 112 ülkeden 9.482 yurt dışı ziyaretçiyi
ağırlayan Avrasya’nın en büyük ağaç işleme makineleri ve
mobilya yan sanayi fuarları WoodTech ve İntermob Fuarları
katılımcılarından tam not aldı. Ayrıca TÜYAP’ın fuarcılık endüstrisindeki 42 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi ile yurt dışı
ofislerinin organize ettiği profesyonel Alım Heyeti Programı kapsamında 22 ülkeden 660’tan fazla üst düzey alıcı
ağırlandı.

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 167

Kasım - Aralık 2021
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WoodTech & İntermob Global ile
Hibrit Fuar Deneyimi
Bu yıl ilk defa hibrit formatta düzenlenen fuarlar, sektör
temsilcilerini yeni nesil fuarcılık deneyimiyle de tanıştırdı.
9-13 Ekim 2021 tarihlerinde fiziki fuar ile eş zamanlı gerçekleşen WoodTech & İntermob Global etkinliği, çeşitli
sebepler ile fuar alanına gelemeyen ziyaretçileri, fuar katılımcılarıyla dijital ortamda buluşturdu.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Bolivya, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Finlandiya, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Kenya, Mısır, Romanya gibi ülkelerin bulunduğu 78 ülkeden ziyaretçi
Business Connect Programını deneyimledi.

22 – 26 Ekim 2022’de görüşmek üzere…
WoodTech ve İntermob Fuarları, 2022 yılında da hibrit model ile sunulacak çözümler ile fiziksel ve dijital dünyanın
olanaklarını da kullanarak dijital platformlar üzerinden katılımcılarını ve ziyaretçilerini bir araya getirecek.
WoodTech ve İntermob Fuarları, 22-26 Ekim 2022 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmak üzere,
yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak
isteyen katılımcıları için etkin bir ticaret platformu olmaya
devam edecek.
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Fuarlar hakkında daha fazla bilgi için www.woodtechistanbul.com ve www.intermobistanbul.com adreslerini ziyaret
edebilir, sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

FİRMALARDAN

Türkiye’nin yeni
dijital bayiilik platformu
kuruldu
FURNICEPT, Türkiye’nin ilk dijital bayii olarak ocak
ayında müşterilerine mobilya yan sanayi ve aksesuar
ürünlerini sunmaya başlayacak.

Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine daha iyi hizmet vermek
için geliştirilen özel yazılıma sahip platform, bünyesinde
barındırdığı 16 öncü mobilya yan sanayi markasını tamamen dijitalleştirilen bayi yapısıyla temsil edecektir.
FURNICEPT, Türk mobilya yan sanayi’nin hedef kitlesinde
önemli yer eden küresel tasarım trendlerine uyan ürünlerle küratörlüğünü yaptığı ve tamamen ticari müşterilere
hizmet verecek ilk ve tek platform olma özelliğini taşıyor.
Yabancı dil desteği ile FURNICEPT, mobilya ve mutfak üreticileriAnin, tasarımcıların doğrudan sepetlerine ürün eklemesine olanak sağlayan basitleştirilmiş bir B2B sipariş
süreci tasarlar.
Lansmanda 16 markanın 1000’den fazla ürününü müşterilerine sunacak olan platform, tamamen dijitalleştirilen
bayi yapısıyla benzersiz bir satın alma deneyimini ve kul-
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lanım kolaylığını mobilya yan sanayinin hizmetine sunan
ilk platform olma özelliğini taşıyor.
Ürün danışmanlığından satın almaya, sipariş takibinden
nakliye hizmetlerine kadar tüm sürecin dijital hale getirildiği bu yeni bayilik konseptinde siparişler doğrudan
FURNICEPT tarafından yönetiliyor ve bu sayede alışveriş
ve nakliye süreci sorunsuz hale geliyor.
Mobilya donanımları, mutfak donanımları, kapı donanımları, kimyasalllar ve daha fazlasını bünyesinde barındıran FURNICEPT, yalnızca mobilya yan sanayi ve aksesuar
ürünlerini barındıran 8 ana kategoride ürünleri bünyesinde barındırıyor. Site kendine özgü, özel bir yazılımla hazırlanmakta olup 2022 yılı başında sisteme açılacaktır.
Mail:destek@furnicept.com

Tüyap İntermob & Woodtech 2021 Fuarları

Tüyap İntermob & Woodtech 2021
Fuarları kendi rekorunu kırıyor

Ülke ve dünya ölçeğinde yaşanan çok yönlü krizler bulaş
ve kapanmaların ertesinde, 2 yıl sonra yeniden başlayan
İntermob Woodtech fuarımız bu yıl hemen tüm beklentilerin üzerinde bir başarıyla gerçekleşti.
Mobilya ve orman ürünleriyle mobilya bağlantı elemanları,
Ahşap işleme makineleri ve hemen tüm yardımcı üretim
malzemelerinin sergilendiği Tüyap İntermob Woodtech
fuarı 9- 13 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap fuar merkezinde gerçekleşti.
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Tüyap İntermob & Woodtech 2021 Fuarları

Bu yıl 34.’sü gerçekleşen Woodtech Mobilya İşleme Makineleri ile 23.’sü gerçekleşen İntermob Mobilya Malzemeleri
Fuarı dünya genelinde ilgi gören kendi klasmanında da en
başarılı fuarlardan biridir. Ülkemiz mobilya üretiminin tarihsel gelişinde büyük rol oynayan ve pek çok inovatik yenilik ve gelişmenin de kaynağı olan Woodtech & İntermob
Fuarları bu yıl beklentilerin de ötesinde bir performans
sergiledi. Katılımcının ve ziyaretçinin oldukça memnun
ayrıldığı bu yılki fuar özellikle yurtdışı ziyaretçi profili açısından da memnuniyet verici geçti. Balkanlar, Ortadoğu,
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ile Avrupa ülkeleri
yanı sıra Kanada Latin Amerika dan da kayda değer bir ziyaretçi katılımcıları memnun ettiler. Öte yandan ziyaretçiler
de panel üreticileri dışında hemen her aradıklarını bulduklarını belirtirken makine imalatçıları bu yıl en yeni makine
modelleriyle fuarda göz doldurdular. Hemen her üretim
alanına uygun yerli makinelere onlarca firma tarafından
uluslararası markalarla rekabet koşullarına uygun halde
görücüye çıkarken, gerek tasarım ve görsellik gerekse de
işlevsellikleriyle beklentileri fazlasıyla karşıladılar. Fuarın
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KUSURSUZEŞLEŞME

Tüyap İntermob & Woodtech 2021 Fuarları

önemli bir bölümünü oluşturan Woodtech 1-2-3-10-13 ve
14. Holerde olmak üzere 6 salonda gerçekleşti.
4-5-6-7-8 salonlarda gerçekleşen İntermob bölümünde
ise özellikle aksesuarlar konusunda Türk üreticilerin geldiği nokta gerçekten de uluslararası global aktörleri de
zorlayacak ve Pazar paylarını önemli oranda etkileyecek
birbirinden başarılı ürünlerle fuarda göz doldurdular. İki
yıldır fuarlara katılamamanın da etkisiyle firmalar yüzlerce yeni ürün geliştirdiler. Kalitelerini arttırarak herbiri
kendi içinde önemli aşamalar kat ettiler. Kulp, menteşe,
kapı kolu, menteşe, sürme sistemleri, bilyeli ve düz raylar,
masa ayakları ofis donanımları, mutfak aksesuarları, kayar ve kalkar kapaklar, melamin ve pvc kenar bantları dijital bantlar, yüzlerce yapıştırıcı çeşitleri, mobilya boya ve
vernilkeri yüzey malzemeleri, laminat, ve yüzey desenleri,
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Tüyap İntermob & Woodtech 2021 Fuarları

profil ve kapı üreticileri ile sektörün hemen tüm bileşenlerinin yer aldığı çok geniş bir platformu tekrar bir arada
gördük. bu yıl 50 bine yakın ziyaretçinin geldiği fuarda
milyarlarca liralık sıcak iş bağlantıları kuruldu ve firmalar
yeni pazarlara yöneldiler. Bu haliyle de bu yılki Tüyap fuarı
sonuçları itibarıyla son yılların hemen her noktada rekorunu kırdığı ve memnuniyet yarattığı bir fuar oldu. Mobilya
dergisinin fuarın sürdüğü beş gün boyunca değişik günlerde gerçekleştirdiği memnuniyet anketlerinde özellikle
ilk üç gün başta olmak üzere katılımcı firmalar fuar boyunca bu trendin sürdüğünü belirttiler.
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Tüyap İntermob & Woodtech 2021 Fuarları

(WOODTECH standları
sayfa 108’de)
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34.’sü Gerçekleşen Woodtech ve
23. İntermob Fuarları’nda Yine Birlikteydik

Mobilya Dergisi,
bir sektörün tanığı ve
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30 yılda globallaşan
yazılı hafızasıdır
Ülkemizin sektördeki küresel aktörü olan İntermob fuarı iki yıllık
Pandemi yasaklarından sonra 9 Ekim 2021’de kapılarını sektöre açtı.
DSÖ ve Sağlık bakanlığı ile ilgili bakanlıkların izin ve kuralları doğrultusunda çok disiplinli kurallarla açılan Woodtech & İntermob fuarları
fuarın ilk gününden itibaren olağanüstü bir ilgiye tanık oldu. Sabahın
erken saatlerinde ülkenin dört tarafından gelen ziyaretçilere çevre
ülkelerden ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen davetli ve direk
müşterilerle fuar bir anda ticari şenliğe dönüştü. 9 salonun tıka basa
dolu olduğu yüzlerce standın doldurduğu salonlarda ziyaretçilerin
yoğunluğu dikkat çekti. Yüzbinlerce metre karelik fuar alanı stantlardan yürüme koridorlarına kadar şaşırtıcı bir kalabalığa sahne
oldu. Bu kalabalığı bizzat yaptığımız anketlerde nitelikli bir alıcıdan
oluştuğuna da tanık olduk.Fuar boyu yapılan mesafe ve maske ile hijyen anonsları da fuarın dikkat çeken disiplinlerindendi.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Bu yıl 23. Kez katıldığımız ve fuarın başlangıcından buyana tüm tarihine tanık olduğumuz İntermob fuarında yine
6-7 salonları girişindeki büyük fuayede yerimizi aldık.
İntermob ve Woodtech fuarlarının tek resmi basın partneri olan Mobilya dergisi fuar boyunca binlerce dergiyi
ücretsiz olarak dağıtarak sektörle buluşmasını tazeledi
ve fuar boyunca sektörün hemen tüm bileşenlerinin nabzını tuttu.
Ekin Yayın Grubu - Mobilya Dergisi standı sektörün buluşma noktası oldu. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce sektör
temsilcisini standımızda ağırlayarak sektör değerlendirmeleri yaptık, onlardan önemli bilgiler alarak genel değerlendirmelerimizi güçlendirdik. Mobilya dergisi standı
aynı zamanda katılımcı firmalarımızın da iade-i ziyaretlerine tanık oldu. Fuar boyunca 2000 adet Mobilya dergisi
ile uluslararası ziyaretçiler için de 750 adet derginin dağıtıldığı standımızda ayrıca fuarın 1. Ve 2. Günü katılımcı
firmalara da birer adet mobilya dergisi dağıtıldı. Haber,
içerik, araştırma ve yeniliklerle dolu dergimizde özellikle Pandemi sürecinde duyulan ilgi sektörel yayıncılığın
sektör için ne kadar değerli bir yayıncılık türü olduğunu
da göstermiş oldu. Sosyal mecrada binlerce sektör tarafından kullanılan ve saniyelik dönen reklamlarla hedef
kitlesini bulamayan deneyimler sonucu sektör bizzat
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hedef müşterinin masasında iki ay boyunca duran ve düzenli ulaşan mesleki sektör yayınlarını bu süreçte daha
iyi gözlemlemiş oldu. Tam da bu nedenledır ki. 30. Yayın
yılımızı kutladığımız bu günlerde. Türkiye’nin hemen her
yerinde masalarda ve sektörün arşivlerinde yeni ve eski
sayılarıyla yüzlerce mobilya dergisi rafları dolduruyor.
Standımızı ziyaret eden sektör temsilcileri bunu bizlere
gururla anlatıyorlar. Yıllardır dünyanın dört tarafında Türk
mobilya sektörünü dergilerimizle olsun, uluslararası etkinliklerimizle olsun özveriyle tanıttık. Farkındalık yarattık ve mobilya sektörünün makineden aksesuara malzemeden yapıştırıcı ve kimyasallara kadar büyük bir üretim
havzası, bölgenin en büyük mobilya üretim üssü olduğunu
yedi düvele anlattık. Sektörün bu günlere gelmesinde, ihracatının bu boyutlara ulaşmasında katkımız olduysa görevimizi yapmışız demektir. 30 yıl, tarih için küçük, ama
insan hayatı için uzun bir süredir . Sektörün yayın kültürünün olmadığı günlerden bugünlere uzun ve çetin yolardan
geçerek geldik. Önce dizgilerle, sonra masaüstü yayıncılıkla ardından da filmler, internet üzerinden ftp ve kalıba
dijital baskılara giden 30 yıllık yayıncılık tarihine de tanıklık ettik. Bir sayfa reklam vererek ürününü tüm ülke üreticilerine tanıtıp yıllarca bizler teşekkür eden paydaşlarımızla bu günlere geldik. Onlar bizleri yalnız bırakmadılar
bizler de yeni dünyanın tüm kanallarını kullanarak yolumuza devam ediyoruz. Nice fuarlarda birlikte olmak ve daha
büyük başarılara tanıklık yapmak umuduyla nice güzel fuarlar dileğiyle…
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MOBİ BOYA

Türkiye’nin en teknolojik
boya merkezi
Kayseri’de açılıyor
www.mobiboya.com
MOBİBOYA; ahşap, panel, mdf,
sunta, masif parçalar, cam,
fiberglass, otomotiv parçaları, dijital
baskı, masa, sandalye, kapı vb
malzemelerinin boyama ve kurutma
işlemleri için Kayseri küçük organize
sanayide dünya standartlarında bir
tesis hizmete açılıyor.

SEKTÖREL YATIRIMLAR

DOSYA

AVRUPA BİRLİĞİ VE KAYSERİ ORTAK YAPIMI!
Mobi boya tesisi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulmuştur.
Yüksek teknolojilerle donatılan tesiste, dünya mobilya standartlarına uygun su bazlı boyalar kullanılmakta ve boyama süreci tam otomatik makinelerle
tamamlanmaktadır.
MOBİBOYA TESİSİNDE SUNULAN HİZMETLER:

Oymalı işler için 3D HEESEMANN
zımpara hatları
Dünya markası HEESEMANN 3D ZIMPARA MAKİNELERİ her
türlü zımpara işlemini yapabilecek kapasitededir. Zımpara işlemi yapılırken bant sistemi sayesinde boyama işlemi
de aynı anda yapılabilmektedir, bu da Mobilya kapakları ve
oymalı malzemeler için mükemmel çözümler sunar.

EXCIMER MÜKEMMEL MATLIK
Dünyada yeni uygulanan EXCIMER teknolojisi, MOBİBOYA
tesisinde uygulanmaya başlandı! Çizilmeye dayanıklı parlamayan mat ürün boyayabilen EXCIMER tam otomatik UV

Mobilya sektörünün Türkiye’deki Silikon
Vadisi’nde Mobitek’ten sonra yerini alan
Mobiboya, sektöre kattığı değerle mobilya ve
metal üreticilerini aynı ölçüde güçlendiriyor.
Mobilya ve metal KOBİ’lerinin kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.
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leri optimize eder ve çocuklarımıza temiz bir dünya bırakılmasına katkıda bulunur.

DALDIRMA ÜNİTESİ

YAPABİLECEKLERİNİZİN SINIRI YOK Kontrol etmesi zorlu
birçok operasyondan oluşan boyama süreçlerini güvenilir biçimde yöneten MOBİBOYA, ileri teknoloji robotları ve
makineleri ile kusursuz bir sonuca ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır. Burada, astar, yüzey boyama, zımparalama,
renklendirme, vernikleme, dijital baskı ve kurutma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hem de hiçbir şeye dokunmadan. MOBİBOYA, aynı alanda bulunan ileri teknoloji masif
mobilya üretim ve işlem merkezi olan MOBİTEK ile birlikte
KOBİ’lere Kayseri’de hizmet veren entegre bir tesistir.

MOBİBOYA’da 3D ayak ve benzeri ürünler için tam otomatik
UV kurutmalı DALDIRMA BOYAMA hizmeti verilmektedir

MOBİBOYA SAYESİNDE

ve IR KURUTMALI üretim modülü MOBİBOYA tesisinde sektörün hizmetine sunuluyor.

PERDE BOYAMA DÖKME SİSTEMİ
Hiç bir malzeme kaybı olmadan minimum işçilik ve dakikada 15 metreye varan bir hız ile perdeleme işlemi yapılıyor?

İLERİ TEKNOLOJİ, ÇEVRECİ YATIRIM
Sıfır atık ve %100 verimlilik felsefesiyle yola çıkılan MOBİBOYA’da, tüm boyama işlemleri akıllı robotlarla ve programlanabilir makinelerle yönetmektedir. Ayrıca, konusunda uzman tecrübeli ve nitelikli çalışanlar sürecin kusursuz işlemesine katkı sağlamaktadır. MOBİBOYA kullandığı
çevreci teknolojiler ve su bazlı boyalar sayesinde maliyet-
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• Malzemeleriniz dünyanın en iyi marka zımparalama makinaları ile zımparalanır. • Ürünleriniz solvent kullanılmadan,
sararmaya dayanıklı, kokusuz su bazlı boya ile boyanır. •
Dakikada 15 metreye ulaşan bant hızı ile boyanırken UV ile
kurutulur. • Çok daha az boya ile çok daha fazla alan boyanabilir. • 9 eksen robot boyama sayesinde işçilikten kazanırsınız. • Boyanan malzemeleriniz son teknoloji paketleme robotu ile paketlenir

DOSYA SEKTÖREL YATIRIMLAR

DOĞAYA SAYGILI ÇEVRECİ

FULL OTOMATİK PAKETLEME

Tüm hatlar üzerinde işlem tekrarına girmemek ve hızı arttırmak için ihtiyaç olan yerlerde IR ve UV KURUTMA MAKİNELERİ vardır. Bu İşlem hızını dakikada 15 metreye çıkarmakla kalmaz boya kalitesini de önemli ölçüde arttırır.

Yüksek teknolojiyle donatılmış robot kontrollü paketleme
ünitesi, işlemlerinizin kaliteli ve eksiksiz bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. MOBİBOYA, işlemlerin sonunda kaliteli ve tam otomatik, robot kontrollü, soğutma sistemli
bir paketleme ünitesine sahiptir. Bu sistem müşterilerinizin size olan güvenini arttıracaktır.

ÖRNEK HAZIRLAMA ÜNİTESİ İLE SIFIR HATA PAYI!
Örnek Hazırlama Ünitesi sayesinde seri üretime girmeden
önce, istediğiniz işlemi küçük örnek parçalar üzerinde
deneyebilirsiniz. Böylece, maliyet, enerji ve iş gücünden
tasarruf edebilir, hata payınızı minimuma indirerek hem
zamandan hem de üretimden kazanabilirsiniz.

MOBİBOYA TESİSİ HANGİ
HATLARDAN OLUŞUYOR?
UV Boya Hattı

Tam parlak (%95 gloss) ve Tam mat (%5 gloss)
Excimer

Yatay Sprey Boya Hattı

Roller Coater & Roller Texture
Rulo Boya Sürme ve Desen Hattı

Perde Lak Dökme Hattı
Daldırma Boya Hattı

5 Eksen Robot Sprey
Boya Atım Hattı

Dijital Baskı Hattı

Boşaltma ve Paketleme Hattı
Tam Otomatik

Örnek Hazırlama Ünitesi
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DOSYA

DİJİTAL BASKI ÜNİTESİ
MOBİBOYA en son teknolojiye sahip dijital baskı hizmeti
vermektedir. İstek üzerine dijital baskı yaptığınız malzemelerin üzerine UV kurutmalı vernik atılarak dayanımları
arttırılmaktadır

360° BOYA ROBOTU HER TÜRLÜ
3D YÜZEY BOYAMA
Artık boya yapan firmalarımızın da BOYAMA ROBOTU var.
9 eksen 360˚ derece boya yapabilen boyama robotu, MOBİBOYA tesisinde faaliyete başladı. Konveyörler üzerinde
taşınan malzeme boyama robotu ile boyanarak UV KURUTMA MAKİNELERİ ile aynı anda kurutulabilmektedir. ROBOT
PAKET

SPREY BOYAMA SİSTEMİ
Eğer boyayacağınız malzeme kapak veya oymalı ise MOBİBOYA tesisi sizin için tam otomatik SPREY BOYAMA HATLARI ile hizmetinizdedir.

ÖRNEK HAZIRLAMA ÜNİTESİ
müşterinize boyayacağınız malzemenin sunulabilmesini
ve hata paylarının en aza indirilmesini sağlar.
İletişim: Tel: +90 (352) 336 31 09 -10
www.mobiboya.com info@mobiboya.com
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Sicam:

Beklentileri Aşmak
12-15 Ekim tarihleri arasında Pordenone’de
düzenlenen Sicam’ın on ikinci baskısı,
en iyimser tahminleri bile geride bırakan
bir başarı elde etti. İtalya ve diğer 28
ülkeden 540’ın üzerinde katılımcı ile etkinlik, 20202021 döneminde devam eden ve hatta tasarım ve
üretim kapasitesini yoğunlaştıran mobilya endüstrisi
için bileşen ve aksesuar sektörünün gücünün
gerçek bir teyidi oldu.
Mobilya endüstrisi profesyonelleri, İtalya’ya ek olarak 97
kadar yabancı ülkeden 7.200’den fazla şirketi temsil ederek katıldı . Yüzde 66’sı İtalya’dan ve yüzde 34’ü yurtdışından geldi. Pandeminin yayılmasını engellemek için uygulanan tüm kısıtlamalar ve uluslararası uçuş tarifelerinin
hala 2019 seviyelerinden uzak olması nedeniyle etkinliğe
giden haftalarda bu yaygın temsili hayal etmek zordu.
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“ Ama yine de birçok şirket bize inanıyordu ve bizimle yatırım ,” açıkladı Carlo Gobbi , Sicam kurucusu ve organizatörü. “ Piyasa durumunu tam olarak takip ettiler ve yeni işlerin bu formatta somut bir şekilde geliştirilebileceğinin
farkında olarak, yüz yüze ticaret fuarlarına geri dönmek
için gerçek bir arzuları vardı. Tüm hesaplara göre, salonlardaki atmosfer pandemi öncesi zamanlarda görülene
benziyordu ve yeniden bağlantı kurmak ve daha da yoğun
bir şekilde normal çalışmaya geri dönmek için açık bir istek vardı.
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Carlo Gobbi , “ Bu yıl, Pordenone’ye gelip SICAM’a bizzat katılmayı seçenlerin çok tatmin edici bir deneyim yaşadıkları her zamankinden daha fazla doğru, “ dedi. “ Tescili sayısı
açıkça bu kanıtlamak etkinlikte alınan 2022 yılında dönmek için. Biz kendi kornamızı çalacak kişiler değiliz, bunun yerine bize etkinliğin işe yarayıp yaramadığını şirketlerin kendi eylemleri gösteriyor. ” Sicam 2021 kesinlikle
çok etkili olduğunu gösterdi. Bu ilk toparlanma döneminde yüz yüze etkinlikler olarak düzenlenen ticaret fuarları,
iş dünyasının hala çok güncel ve hayati olan bu köklü araç
olmadan yapamayacağını açıkça gösterdi.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği

Las Wegas

High Point Mobilya Fuarı
ziyareti başarılı geçti
Bu yıl 15/10/2021 ile 21/10/2021 tarihleri
arasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı
destekleriyle gerçekleşen ve sektörün
rekabetçiliğini güçlendirmek , Türk
mobilya üreticilerinin uluslararsı tercrübe
ve vizyonunu geliştirmek amacıyla
gerçekleştirilen Mobilya UrGe Projesi
ilk yurt dışı programını ABD’nin Kuzey
Karolina eyaletinde High Point Market
Week’e gerçekleştirdi.
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Bursa’da kurulu önemli mobilya firmalarının da yer aldığı seyahatte firmalar, 9 bin kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen ve alanında sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen fuarda
sektördeki yenilikleri yakından görme ve yeni işbirliği fırsatı yakaladı. BTSO tarafından gerçekleştirilen bu önemli organizasyon
pandemi koşullarında sekteye uğrayan yurt dışı programlarının da
yeniden kapısını açtı. Üyelerini küresel fuar acentesi ile Almanya,
Fransa ve ABD’deki sektörel fuarlara taşıyan BTSO, Mobilya UrGe
Projesi kapsamında da yine ABD’de 11 milyon metrekarelik alanda
düzenlenen High Point Market Week’e çıkarma yaptı. Yılda 2 kez
düzenlenen fuar programına, BTSO Meclis Üyesi Durmuş Kumru,
TOBB Bursa KGK Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Sevgi Saygın, BUTTİM Başkanı Sadık Şengül’ün de aralarında bulunduğu UrGe üyesi
25’e yakın firma katıldı. Fuarda sektör temsilcileri mobilya sektöründeki son gelişmeleri inceleme şansı buldu.

FUARLARDAN

BTSO Meclis Üyesi Durmuş Kumru, Mobilya UrGe’si üyelerinin ilk ihracat yolculuğunda çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Fuar alışılmışın aksine tek bir
binada, stantlarla dolu bir yapıdan ziyade 11 milyon metrekare gibi geniş bir alana yayılması sebebiyle farklı özelliğe
sahip. Bu fuarda 100 ülkeden katılımcı ürünlerini sergiledi.
Bu gezi aracılığıyla bölgenin ihtiyaçlarını yakından görme
fırsatı bulduk. BTSO’nun öncülüğünde Ticaret Bakanlığı’mızın destekleriyle devam eden UrGe projesi firmalarımıza yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum.” dedi.
TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, mobilya temsilcilerinin BTSO liderliğinde sektörün kalbinin attığı bir bölgede
ihracat için yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini
söyledi. Fuarda 2 binden fazla katılımcının yer aldığını belirten Sevgi Saygın, “BTSO üyelerinin ihracat odaklı büyümesi noktasında UrGe projeleri büyük önem arz ediyor. Kümelenme mantığıyla hareket eden firmalar güzel bir sinerji
oluşturuyor.” diye konuştu.
BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, ABD’nin tedarikçi açısından
önemli bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek, “Türk firmalarına ciddi anlamda ihtiyaç var. Görüşme yaptığımız ABD’li
firmalar Çin ile yaşanılan sıkıntıları Türkiye ile çözmek istediklerini söylediler. Biz ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Ödevlerimize çalıştık. Sipariş alan firmalarımız var. Fuar beklentimizin üzerinde geçti.” ifadelerini kullandı.
UrGe Proje Üyesi Aknur Yatak Firması Sahibi Ümit Çelenk,
Bursa’da yatak ve baza üretimi yapan bir firma olduklarını ve ilk yurt dışı programına UrGe kapsamında çıktıklarını
söyledi. Çelenk, BTSO’ya ve Ticaret Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.
UrGe Proje Üyesi Albatur Endüstri Firması Tasarım Sorumlusu Can Teoman, verimli bir ABD programı geçirdiklerini belirterek, “ABD’de Avrupa, Ortadoğu ve farklı ülkelere
ihraç ettiğimiz ürünlerin çok dışında farklı tarz var. Bizim

ABD’ye bireysel olarak gelme şansımız pek yoktu. UrGe projesi, ihracat hedefleyen firmalarımız için güzel bir fırsat.”
açıklamalarında bulundu.
Fuara Gasan Gazlı Amortisör firması Yönetim kurulu başkanı ve BTSO üyesi Munir Gültepe ile birlikte giden, firmanın Dış Ticaret Sorumlusu Burak Aras, 52 ülkeye ihracat
yapan firmanın ABD pazarındaki konumunu güçlendirmek
istediklerini belirtti. Aras, “Bu fuarda birçok firma ile görüşmeler yaptık. Hatta birkaç firmada kendi ürettiğimiz
ürünleri bizzat gördük. Türkiye’den alamayacağımız birçok
bilgiyi bizzat ABD’ye gelerek öğrenme fırsatımız oldu. Firma olarak yaptığımız istişarelerle bu bölgedeki pazarlama
stratejimizi de belirleyeceğiz. ” ifadelerini kullandı.
Damatek mobilya aksesuarları firması sahibi Ercan Kazan,
mobilya için metal aksesuarlar ürettiklerini belirtti. “Bizim
için çok geç kalınmış bir coğrafya” diyen Kazan, sözlerini
şu şekilde sürdürdü: “Bireysel olarak fuara gelmemiz zor
olabilirdi. UrGe ile çok farklı bir pazarı inceleme imkanı bulduk. BTSO ve Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.”
Mobilya UrGe üyeleri, ABD temasları kapsamında High Point Market Week fuarının organizatörü olan High Point Market Authority CEO’su Tom Conley ile bir araya geldi. Heyet,
dünyanın en büyük mobilya uzmanlık kütüphanesi olan Bienenstock Mobilya Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Firmalar,
merkezde 1543 yılından günümüze kadar ulaşan 5 bin’den
fazla derlenmiş cilt, süreli yayın ve orijinal materyalden
oluşan koleksiyonları inceleme fırsatı yakaladı. Heyet ayrıca ABD temaslarında ülkenin en büyük sektörel yayın
organlarından olan Dergimiz Mobilya dergisinin de üyesi
olduğu IAFP (International Alliance Furniture Publication) Dünya Mobilya sektör yayıncıları derneği üyesi Furniture Today dergisi yayıncılarından Broch Rush ile görüşme
gerçekleştirdi.
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Osmaniye Bölgesi
Orman Ürünleri Sektörüne
Genel Bir Bakış
Bilge YİĞİT

K.Hüseyin KOÇ

Orman Endüstri Mühendisi, sorumlu yazar,
bilgeyigitttt@gmail.com

İÜ.C Orman Fakültesi, Öğretim Üyesi,
hkoc@iuc.edu.tr

ÖZET
Araştırmada, Osmaniye ili Orman Ürünleri Endüstrisinin genel
durumu incelenmiştir. Bu kapsamda, bölgedeki kamu kuruluşları,
Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarından da yararlanılarak orman
ürünleriyle uğraşan firmalar belirlenmiş, sonrasında yüz yüze
anket uygulamasıyla firmaların durumları değerlendirilmiştir.
Firmaların, üretim konuları, kapasiteleri, kapalı ve açık alanları,
tescilli sermayeleri, hammadde temin koşulları, çalışan sayıları ve
profili ile bölgedeki kamu kuruluşlarından ve mesleki örgütlerden
beklentileri, bölgesel veya ülkesel pazar sorunları, teşvik ve destek
koşulları ele alınmıştır. Firma düzeyinde uygulama, Osmaniye’de
bulunan 14 orman ürünleri firması ile
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sınırlandırılmıştır. Araştırma sonunda, firmaların birçok bölgesel ve
ülkesel sorunla karşılaşsalar da Osmaniye ilinin yeni ve gelişmekte
olmasının avantajlarını kullanıp kendilerini daha ileri taşıyabilecek
kapasitede oldukları sonucuna varılmıştır. İlde bulunan orman
ürünleri firmalarının yeterli alt yapı ve destekle gelişime açık
oldukları görülmekte olup gerek Osmaniye ekonomisinin
gelişmesinde ve gerekse endüstride rekabet gücünün artmasında
büyük rol oynayacakları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Osmaniye, Orman Ürünleri, Bölgesel
Kalkınma, Rekabet Gücü

ARAŞTIRMA

1. GİRİŞ

Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner
(AA - Osmaniye Dumanlı Yaylası)

Türkiye orman ürünleri endüstrisi ve bu endüstrinin alt dalları ile dünyanın birçok ülkesinde önemli bir konuma yerleşmiştir. Bu gelişiminin günümüz dünyasında birçok sebebi
vardır. Bu sebepler arasında teknik ve sosyal kültürel etkenlerin rolü büyük ölçüde bulunmaktadır. Artık yaşadığımız çağda insan nüfusunun artması gibi ana etkenler ile
beraber birçok temel ihtiyaçlarımızda da artışlar yaşanmaktadır. Öncelikle inşaat sektöründe gerçekleşen gelişmeler ve insanın yaşam tarzını daha rahat bir tarza çevirmede büyük önem arz eden ahşap esaslı malzemelerin geniş ürün yelpazesine sahip olması başlıca sebeplerdendir.
Daha sonra ise teknolojinin gelişmesiyle artan çevre kirlilikleri aynı zamanda yine nüfus artışlarıyla beraber ortaya
çıkan kaynakların tükenme riski, doğallığın ve yenilenebilir kaynakların önemini arttırmıştır. Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin karşısına birçok alternatif ürün çıkmasına ve kullanılmasına rağmen ahşabın kullanımın arttığı
ve ikinci plana atılmadığı bilinmektedir. Ahşabın kullanım
alanları da giderek gelişme göstermekte ve otomobil gibi
kara ulaşım araçlarının yanında hava ulaşım araçlarının
da yeni kullanım alanları arasında olduğu gözlemlenmektedir. Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin kullanımı ülkemizde endüstriyel anlamda yaşanan noksanlıklara rağmen
zaman içerisinde giderek gelişmektedir (Koç ve diğerleri,
2017).
Bu çalışma, Osmaniye ilinde bulunan Orman Ürünleri Endüstrisi alanında hizmet veren işletmelerin endüstrinin
sahip olduğu çalışma alanlarından hangisiyle sektöre dahil oldukları, bu sektör ile bu ilde bulunan işletmeler olarak karşılaştıkları hem bölgesel hem de ülkesel sorunlar
ile bu işletmelerin genel durumlarını ve Osmaniye Ticaret
ve Sanayi Odası ile Osmaniye iline ve ilçelerine ait belediyelerin bu sektörde bulunan bu işletmelere sağladıkları
bilgilendirme, yardım ve katkılarını incelemek amaçlarıyla yapılmıştır. Çalışma yapılırken Osmaniye ilinde bulunan
Orman Ürünleri Sektörü içerisinde yer alan küçük-orta ölçekli işletmelere yerinde inceleme ile anketler yapılmıştır.
Elde edilen verilerin Osmaniye’de bulunan bu işletmelerin
sorunlarının saptanmasına, bu sorunların giderilmesine ve
işletmelerin gelişmeleri adına çözüm bulunması için katkı
sağlaması ümit edilmektedir. Anket sonucundan elde edilen veriler Microsoft Excel’de tablolar ve grafikler oluşturularak incelenmiştir.

2. ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE
OSMANİYE İLİ SANAYİSİ
2.1. Dünya’da Orman Ürünleri Sektörüne
Genel Bakış
Orman ürünleri endüstrisi, ormandan sağlanan birincil ve
ikincil hammaddelerin çoğunlukla da odunun çeşitli alet ve
makinelerle son kullanım için uygun hale dönüştürülmesini
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lerinin üretimini oluşturan bıçkı sanayi; kaplama, kontrplak, lif levha, yonga levha gibi ürünlerin üretimini sağlayan
levha sanayi ve kağıt hamuru ile kağıt sanayi şeklindedir.
İkinci grupta ise birinci grupta üretilen ürünleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkaran sanayi işletmeleri yer almaktadır. Bunlar; ahşap parke, doğrama, inşaat elemanları, mobilya, müzik aletleri ve oyuncak gibi sanayilerdir
(Demirci, 2005).

sağlayan işletmelerin oluşturduğu bir sanayi alanıdır. Bu
sanayi dalı hammadde olarak kullanılan odunun işlenme
amacına ve kullanılan teknolojilere göre değişmesiyle beraber en çok bütünleşen haliyle iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Birinci grupta yer alan sanayi işletmeleri odun
hammaddesini doğrudan olarak kullanıp işlemektedirler.
Birinci gruba ait bu sanayiler; birincil imalat sanayi ana
grubu olarak isimlendirilen kereste ve ambalaj malzeme-

2018 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın oluşturduğu Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu Raporu araştırma
verilerine göre, dünyadaki yıllık yuvarlak odun üretimi yaklaşık 3. 4 milyar m3 seviyelerine yakın olup, bunun %53’ü
yakacak odun ve %47’si endüstriyel odundur. Yakacak
odunun yaklaşık %90’ı gelişmekte olan ülkeler tarafından
üretilip tüketilmekte olup, endüstriyel odun üretiminin
%79’u ise sanayileşmiş yani gelişmiş ülkeler tarafından
üretilmektedir. Endüstriyel odun üretiminde önemli ülkeler; ABD, Kanada, Rusya Federasyonu, Brezilya ve Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. Yakacak odun üretimi ve tüketimi açısından belli başlı ülkeler de Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti,
Brezilya ve Endonezya şeklindedir.
Tablo 4’de toplam istihdam ile çalıştırılan iş gücü
oranı ürünlere ve bölgelere göre verilmektedir.

Tablo 1: Dünyada Orman Ürünlerinin Üretimi ve Ticaretinin Değişimi (KB verileri, 2018)
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2014 yılında yayınlanan FAO’ya ait “State of the World’s
Forest” isimli yayının “Enhancing the Socioeconomic
Benefits from Forests” versiyonunda ormancılık sektöründe resmi verilere göre dünyada 13.2 milyon kişinin çalıştığı, bununla birlikte yaklaşık 41 milyon kişinin
de kayıt dışı çalıştığı belirtilmektedir (KB verileri, 2018).
2.2. Türkiye Orman Ürünleri Sektörüne
Genel Bakış
Son yıllar içerisinde Türkiye sahip olduğu orman varlığı
ile endüstriyel odun üretiminde hatırlı bir artış gerçekleştirmiştir. Şekil 4’de Türkiye’nin endüstriyel ve yakacak
odun tüketimi yıllara göre verilmiş olup, burada verilen
bilgilere göre de 2000 yılında 7,3 milyon m3 endüstriyel
odun ve 10,4 milyon m3 yakacak odun üretimi gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yıllarda negatif seyir eden bu
durum 2003 yılına gelindiğinde değişmeye başlamış ve
endüstriyel odun üretimi artarken, yakacak odun üretimi

azalmıştır. Ülkenin endüstriyel odun ihtiyacını karşılamada yetersiz olsa da, 2016 yılında önemli bir ilerleme olarak
sayılabilecek olan 13,3 milyon m3 değerinde endüstriyel
odun üretimine ulaşıldığı anlaşılmaktadır (Koç ve diğerleri, 2017).
2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör
Raporuna göre, Ağaç Mamulleri Ve Orman Ürünleri Sektörü Türkiye’nin 58 öncü sektöründen birisi olmakla beraber
imalat sanayi içersinde yer almaktadır. Bu sektörün temel
yapılanması kereste, parke, doğrama, levha (kontrplak, lif
levha ve yonga levha) sanayi dalları üzerine oluşturulmuş
ve 1950’li yıllarda hayata geçirilmiştir.

Şekil 2: Türkiye’nin Endüstriyel ve Yakacak Odun Tüketimi (Koç
ve diğerleri, 2017)

Yukarıda bahsi geçen rapordan edinilen bilgilere göre,
ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü 2000’den sonra
özelleştirilen şirket ve kuruluşların en eski örneklerinden

Tablo 2: Ormancılık Sektöründe Toplam İstihdam ve Çalıştırılan İşgücünün Oranı (KB verileri, 2018)
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3., dünyada 5. sırada yer almaktadır. Türkiye’de lif levha
ve yonga levha sektörü üretimde hızlı bir artış sağlamış
ve bu sayede dünya çapında ilk 5 içerisine girmeyi başarmıştır. Bu başarıya sahip olmasına rağmen sektör sadece
üretimini yaptığı bu levhaların %10-12’sini ihraç edebilmektedir (Koç ve diğerleri, 2017).

biridir. Özel sektörde, yapısal düzenlemeler ve teknolojik
gelişim geçiren sektörde, birçok firma kendi alanlarında
hizmet vermeye devam etmektedir. Odun ve odun esaslı hammaddelerinin kullanıldığı mobilya ve kağıt ürünleri
bu alanın dışında tutulmaktadır. Son yıllarda birçok sektör
içerisinde hammaddeleri yer alan odun dışı orman ürünleri, ağaç ürünleri ile orman ürünleri sektörlerine katılarak
sektörün ürün yelpazesini genişletmiş ve özellikle ihracat
anlamında yeni pazarlar açılmaktadır.
Ülkemizde kereste ve parke işletmeleri, iş yeri miktarı ve
istihdam açısından yaygın oldukları gibi öne de çıkmaktadırlar. 2012 yılında tahmin edilen üretim 6,35 milyon m3
sayısını işaret etmektedir. Sanayinin hammadde, işletme
yapılanması, kalite, standardizasyon, iyi yetişmiş insan
gücü ve finans gibi sorunlara çözüm üretememesi nedeniyle mevcut dış pazarlarda iç pazarda olduğu kadar dinamik bir yapıya sahip olamamaktadır. Bu nedenle sanayinin
dış pazarda sahip olabileceği rekabet şansı azalmaktadır
( TOBB, 2012).
Türkiye’de 14 adet lif levha ve 13 adet yonga levha işletmesi bulunduğu Yonga Levhacılar Derneğinin kayıtlarında bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde ki kapasitenin MDF
levhada 6,7 milyon m3 ve yonga levhada da 5,1 milyon m3
olduğu bilinmektedir. Türkiye lif levha üretiminde Avrupa
ülkeleri arasında 1., dünyada 2. sırada yer almaktadır. Yonga levha üretiminde ise ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında

Mobilya sanayisinde işletmelerce hammadde olarak kereste, kaplama, kontrplak, lif levha ve yonga levha gibi
malzemeler kullanılmaktadır. Türk mobilya endüstrisi,
ağırlıklı olarak geleneksel yöntemler kullanan atölye tipi
ve küçük ölçekli işletmeleri içermektedir. 2012 yılı Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) verilerine
göre, Türkiye mobilya sektöründe büyük ve küçük olarak bulunan tüm üreticiler ve perakende mağazalar ile
birlikte neredeyse 60.000 şirket 260.000 kişi istihdamı
bulunduğu görülmektedir (Yurdakul ve diğerleri, 2013).
2.3. Osmaniye İl Sanayisi
Osmaniye ili Avrupa’yı Ortadoğu’ya bağlayan demir yolları üzerinde ve de elektrik, doğalgaz, petrol hatlarının
Doğu Akdeniz kavşak noktasında bulunmaktadır.
Bu özelliklerinden dolayı il daha önemli olmaktadır. Yenilerde hizmet vermeye başlayan, neredeyse 100 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 10 binden fazla işçiye istihdam
sağlayan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, il ekonomisi
üzerinde önemli bir etki sağlamaktadır (DOĞAKA, 2016).
Uzun yıllar Osmaniye ili, Adana çekirdek sanayiye bağlı
kalarak bu yıllar boyunca tarım ve tarıma dayalı ticareti
ağırlıklı olarak yapmaya devam etmiştir. Osmaniye ekonomisini ve ticaretini olumsuz etkileyen olaylardan birisi
ise Habur Sınır Kapısı’nın kapanması olmuştur. Bu nedenle gelişme gösterebilecek otomotiv yan sanayi ile bakım
ve onarımına dair olan küçük sanayi tesislerinin gelişmesi durmuştur. Bu durum şu şekilde ifade edilecek olursa
hem iyi sanayi merkezlerine yakın hem de kolay ulaşım
imkanlarına rağmen kendine ait bir sanayi kuramamanın
sorunlarını yaşamıştır (DOĞAKA, 2016).

Şekil 3: Osmaniye İli’ninSektörel Dağılımı (DOĞAKA, 2016)
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Şekil 4:Orman Ürünleri Firmalarının İş Alanları

Bölgede oluşan küresel değişiklikler ile birlikte kontrollü sanayileşme sürecini devam ettirmekte olan Osmaniye’nin sanayileşme sürecini etkileyen en önemli faktör,
çevre illere oranla küçük ve yeni bir il olmasına rağmen
sanayi için alt yapısının bulunmasıdır (DOĞAKA, 2016).

3. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmanın hedefinde Osmaniye ve çevresinde bulunan Orman Ürünleri Sektöründeki firmalar vardır. Firmalar
ile anket yapmanın temel amacı bu şehirde bu alanda bulunan işletmeler olarak karşılaştıkları sorunların ve sektöre genel bakışlarının neler olduğunu ortaya koymaktır.
Osmaniye yeni ve nispeten küçük bir şehir olduğu için var
olan sanayi alanlarının ve yapılan teşviklerin bu firmalar
için ne kadar yeterli olduğu uygulanan ankette bulunan
sorular ile saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında anket uygulanan firmalar Osmaniye il merkezinde
ve ilçelerinde bulunmaktadır. Anketler sadece özel sektör
içinde yer alan işletmelere uygulanmıştır.
Anketleri uygulama aşamasında öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın veri tabanında kayıtlı olan firmaların,
bu sayfada yer alan iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Daha
sonra bilgilerine ulaşılan bu firmalar aranarak randevu
alınmıştır. Firmalar ile yüz yüze gerçekleşecek şekilde anket uygulaması yapılmıştır. Bu sayede oluşabilecek hata
payı azaltılmıştır.
Araştırmada veri toplama tekniği olarak tek tip anket
formları kullanılmıştır. Bu anket, Osmaniye ilinde bulunan
orman ürünleri alanında hizmet veren firmalarla ilgili bilgi
edinmek amacıyla oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. Firma
yetkilileri bu ankette kendilerini, bağlı oldukları odaları ve
içinde bulundukları sektörü değerlendirmeye almıştır.
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Osmaniye ili Orman Ürünleri Endüstrisi işletmelerine uygulanmıştır. Yöneltilen sorular bulundukları endüstri ve
yer aldıkları şehir gözetilerek oluşturulmuştur. Firma anketi, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, işletme bilgilerinin yazılacağı bölümdür. İkinci bölüm, işletme çalışanlarına yönelik soruların bulunduğu bölümdür.
Üçüncü bölümde ise sektör bilgilerine dair sorular yöneltilmektedir. Bu üç bölüm içerisinde hem çoktan seçmeli
sorular hem de görüşlerin belirtilebileceği açık uçlu sorular yer almaktadır.

4. BULGULAR
4.1 Firma Anketlerinin İncelenmesi
Firmalara, kendi durumlarını ortaya koyan ve sorunları ile
gelişimleri için gerekli olan çözümlere dair birçok soru sorulmuştur. Buradan elde edilen veriler grafiklere dökülerek yüzdelik dilimler ile gösterilmiştir.
4.1.1 Firmaların Sektördeki İş Alanları
Osmaniye ilinde bulunan işletmelerin orman ürünleri endüstrisi içersinde hangi alanlarda iş yaptıkları ankete
verdikleri cevaplar sonucunda oransal olarak Şekil 4’de
verilmiştir.
Şekil 4’te görüldüğü gibi orman ürünleri işletmelerinin
%29’u mobilya üretimi, %22’si kereste üretimi, %14’ü
ankette diğer olarak belirtilen ahşap doğrama ve palet
üretimi, %14’ü mobilya ve diğer üretimleri, %7’si kereste
ile ahşap yapı imalatı, %7’si parke, mobilya ile ahşap yapı
üretimi ve son olarak geriye kalan %7’lik oranda ise kereste ile mobilya üretimi yapmaktadır.

ARAŞTIRMA

4.1.2 İşletmelerin Yıllık Üretim Kapasiteleri
Yapılan anket çalışmalarında işletmelere üretim kapasitelerinin ne kadar olduğuna yönelik açık uçlu bir soru sorulmuştur. Burada verilen cevaplarda ki miktarlar m2 cinsinden belirli aralıklara ayrılarak grafik oluşturulmuş ve
Şekil 5’de verilmiştir.
Şekil 5’te görüldüğü gibi işletmelerin %36’sının yıllık üretim kapasitesi 0-5.000 m2, %43’ünün yıllık üretim kapasitesi 5.000-10.000 m2, %7’sinin yıllık üretim kapasitesi 10.000-15.000 m2, %7’sinin yıllık üretim kapasitesi
20.000-25.000 m2 ve geriye kalan %7’sinin yıllık üretim
kapasitesi ise 25.000-30.000 m2 aralığındadır.

Böylelikle Türkiye mobilya üreticilerinin Avrupa’da ilk 5,
dünyada ilk 10 içerisinde yer alabileceği öngörülmektedir.
2018, Kalkınma Bakanlığı Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Çalışma Grubu Raporuna göre, odun hammaddesinin 2023
yılına kadar artacağı ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası
kapsamda daha çok payının olacağı belirtilmektedir.
Yapılan çalışmalar ışığında görülmektedir ki ithalatta gerileme yaşanıp, ihracatta ilerleme görülmesi sektör dış
ticaretine olumlu etkiler sağlamaktadır. Türkiye gerek
mobilya gerekse diğer orman ürünleri alanlarında günden güne artış göstermekte ve gelişime açık bir hale
gelmektedir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
2021 yılında oluşturulan Ticaret Bakanlığı verilerine göre,
Türkiye 2020 yılı mobilya ithalat değeri önceki yıla göre
%9,1 azalma göstererek 498 milyon dolar düzeyine kadar
inmiştir. İhracata bakıldığında ise sektörün toplam ihracatta ki payı %2’dir. 2001 yılında 192 milyon dolar olan
ihracat 2020 yılında 3 milyar 422 milyon dolara ulaşarak
önemli bir artış gerçekleştirmiştir. 2020 yılı içerisinde ortaya çıkan ve bütün dünyada etkisi görülen salgına rağmen mobilya ihracatı önceki yıla göre %12 düzeyinde artış
göstermiştir. 2019 yılı itibari ile dünya mobilya ihracatında Türkiye’nin payı %1,57 şeklindedir.
2020, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mobilya Sektörü Raporuna göre, sektör hedefleri doğrultusunda gelecek iki yıla
kadar Türkiye’nin bu sektör için üretimde 25 milyar dolara, ihracatta 10 milyar dolara ulaşacağı düşünülmektedir.

Şekil 5:Osmaniye’de Bulunan Orman Ürünler
İşletmelerin Yıllık Üretim Kapasiteleri
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Osmaniye’de bulunan orman ürünleri işletmelerin yıllık
üretim kapasitelerine, tescilli sermayelerine, kapalı ve
açık alan durumlarına bakıldığında küçük ve orta ölçekli
işletmelerdir. Fakat bu küçük ve orta ölçekli işletmeler gerek Osmaniye’nin konumundan kaynaklı gerekse teknolojinin ilerlemesi ile orman ürünleri sektörünün büyümesinden kaynaklı olsun gelişme gösterebilecek işletmelerdir.
Gelişmekte olan Osmaniye sanayisi düşünüldüğünde
orman ürünleri firmalarının il içerisinde artış göstereceği
kabul edilebilir bir durum olmaktadır. Bu durum gerçekleştiği halde Osmaniye ili, etrafında bulunan ve gerisinde
kaldığı büyük şehir sanayileri ile rekabet haline daha çok
girebilecektir.
İşletmelerin var olan hammadde, pazar gibi konularla birlikte bölgesel ve ülkesel sorunlarına kesin çözüm bulunduğunda; büyüme oranları ile ürün çeşitliliğinde artışlar
yaşanacağı düşünülebilmektedir.
Her ne kadar işletmeler müşteri beklentilerini karşıladıklarını düşünse de yukarıda belirtildiği gibi sorunlar çözüme kavuştuğu hallerde işletmeler sadece büyümekle kalmayacak daha çok müşteriye daha çok ulaşacak ve memnuniyetlerini arttıracaktır.
Bütün bunların gerçekleşmesinde Osmaniye Ticaret ve
Sanayi Odasının, Osmaniye İl Sanayi Müdürlüğünün ve Osmaniye il ve ilçelere ait belediyelerin sorumlulukları büyüktür. Yapılan çalışmada görülmüştür ki işletmelerin gelişimleri adına bu kurumlardan beklentileri oldukça fazladır. Birçok işletmeye göre, bu kurumlar var olan sorunlara
çözüm getirip ve de sağladıkları teşviklerde artışlar görülürse işletmeler için gelişim daha kolay bir hal alacaktır.
İl içerisinde yaşanan fiyat farklılıkları, kalifiye elaman
ihtiyacı gibi sorunların giderilmesi ile işletmelerin çevre
illerdeki gelişmiş sanayiler içinde yer alan birincil orman
ürünleri firmalarına bağlılıklarının azalması için bu endüstri alanında ki var olan firmaların büyümesi ve de yeni
firmalar kurulması ile gerçekleşeceği ortaya çıkmıştır.
İşletmelerin sektöre yönelik sanayi sitesi isteklerinin
gerçekleştirilmesi ve ayrıca istedikleri hal ile durumlarda böyle bir şeyin gerçekleşebileceği onlara kurumların
belirli iletişim araçları ile belirtilmesi halinde Osmaniye
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orman ürünleri sektörü gelişim gösterebilir ve rekabet
gücünü önce Akdeniz Bölgesinde daha sonra da tüm Türkiye’de arttırabilir.
Son zamanlarda bilinen bir gerçek vardır ki Türkiye’de orman ürünleri endüstrisi hızla gelişmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda da anlaşılmıştır ki Osmaniye içersinde
yer alan orman ürünleri sektörü de gelişmek için yeterli
potansiyele sahiptir.

KAYNAKÇA
DEMİRCİ, S., 2005, Türkiye Mobilya Endüstrisinin
Sorunları ve Çözüm Önerileri, Politeknik Dergisi, 369 –
379, İzmir.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı,Doğaka Bülten, 2016,
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 3 Aylık Dergi, Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye.
KOÇ, K. H., DİLİK, T. ve KURTOĞLU, A., 2017, Türkiye
Orman Ürünleri Endüstrisine Stratejik Bir Bakış, IV.
Ulusal Ormancılık Kongresi : “İnsan - Doğa Etkileşiminde
Orman ve Ormancılık” , Ankara: Türkiye Ormancılık
Derneği,483-495.
T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018, On Birinci Kalkınma Planı
(2019-2023), Ormancılık Ve Orman Ürünleri Çalışma
Grubu Raporu, Ankara.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020, Mobilya
Sektörü Raporu.
T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021, Mobilya Sektör Raporu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2012, Türkiye
Orman Ürünleri Meclis Sektör Raporu.
TOBB, 2015, Türkiye Orman Ürünleri Meclis Sektör
Raporu.
YURDAKUL, Ü., ÇOLAK, M., ÇETİN, T., 2013, Mobilya
Endüstrisinde Kullanılan Hammaddeler ve Tedarikinde
Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi, 220-227.
YİĞİT, B., 2021, Osmaniye Bölgesinde Bulunan Orman
Ürünleri Firmalarının Gelişimleri Üzerine Bir Çalışma,
Bitirme Tezi, Danışman Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ, İ.Ü.C
Orman Fakültesi, İstanbul, 2021

FİRMALARDAN

Kastamonu Entegre’ye Merve Benice imzalı ilham merkezi

Tasarım dünyasının yeni buluşma
noktası KEAS Konsept Stüdyo açıldı
Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, mimarlık, tasarım ve dekorasyon
dünyasına tasarımcı-iç mimar Merve Benice imzalı yeni
bir merkez kazandırdı. Şirketin İstanbul, Altunizade’deki
Genel Müdürlük Binası’nda yer alan KEAS Konsept Stüdyo, Kastamonu Entegre’nin global vizyonunu yansıtan bir
deneyim ve uygulama alanı olarak hayata geçirildi. Fuaye, showroom, toplantı odası ve üç yüz kişilik oditoryum
bölümlerinden oluşan 1000 metrekarelik bu alan; tasarım
ve ilham merkezi, yeni nesil çalışma alanı, etkinlik mekanı
fonksiyonlarını bir arada sunuyor.

Akyıldız: “Taze fikirlere ve yeni tasarımlara
ilham olacak”
Dünyadaki son tasarım trendlerini ve teknolojileri yakından takip ederek katma değeri yüksek yenilikçi ürünleri
pazara sunduklarını vurgulayan Kastamonu Entegre Satış
ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız şunları ifade etti:
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“Bugün 6 ülkede faaliyet gösteren global bir markayız ve
yarım asırdan uzun süredir yaşam alanlarını sağlıklı, konforlu ve estetik ürünlerle buluşturuyoruz. Tüm ürün yelpazemizi ilham verici, farklı uygulama alternatifleri ile sunan
KEAS Konsept Stüdyo’da, 50 yılı aşkın sektörel birikimimizi, akıllı teknolojiler ve son tasarım trendleri ile bir araya
getirdik. Neredeyse tamamı özel tasarlanmış modüllerden oluşan KEAS Konsept Stüdyo, mimarlar, tasarımcılar, iş ortaklarımız ve sektör profesyonellerinin yanı sıra
mimarlık ve tasarım öğrencileri ile dekorasyona ilgi duyan
herkesin kullanımına açık olacak. Dünyanın 100 ülkesinde
tercih edilen Kastamonu Entegre ürünlerinin, KEAS Konsept Stüdyo çatısı altında taze fikirlere ve yeni tasarımlara ilham olacağına inanıyoruz.”
Tek amacımız markamızı ve ürünlerimizi tanıtmak değil,
sektörün gelişimine de katkıda bulunmak diyen Akyıldız,
“KEAS Konsept Stüdyo sadece bir showroom değil, yaşayan bir merkez. Farklı disiplinlerden sektör profesyonellerini bir araya getirerek sinerji oluşturacak, yaratıcı üretimi tetikleyecek bir mekan. Tasarımcı ve üretici, öğrenci ve
profesyonel, üniversite ve sanayi bu mekanda daha fazla
bir araya gelme fırsatı bularak deneyimlerini paylaşacaklar, birbirlerinden öğrenecekler, bu sayede hem ağaç bazlı
panel hem de mobilya sektörü bu sinerjiden olumlu yönde
etkilenecek.” şeklinde konuştu.

ni en iyi şekilde yansıtmaya özen gösterdiklerini belirten
Benice, “Öncelikle hedef kitlelerimizi belirleyerek onların
ihtiyaç ve taleplerine odaklandık. Hedef gruplarımızdan
mimar ve iç mimarlar için proje grupları ile çalışabilecekleri; mobilya firmaları, tasarımcılar için etkileyici ve bilgilendirici bir ortam hazırlamaya özen gösterdik. Bayilerin
ise burada marka kültürünü tüm bileşenleri ile görmesini
ve birer marka elçisi olarak gurur duymalarını istedik. Mekanın hikayesini oluştururken buranın aynı zamanda bir
deneyim merkezi olması için çalıştık” dedi.
Ziyaretçilerin mekâna girdikleri andan itibaren rahat edebilecekleri, çalışabilecekleri, fikir üretebilecekleri, sosyalleşecekleri ve bilgilenecekleri bir alan yaratarak herkesin üzerinde pozitif etki oluşturmayı hedeflediklerini
söyleyen Benice şöyle konuştu:
“Öncelikli amaçlarımızdan biri de ürünlerin deneyimlenmesiydi. Bu amaç bizi, mekân içinde kullandığımız geometrileri oluşturmaya yöneltti. Ürünü doğru sergileme ve
teşhir etmemizi, aynı zamanda bu ürünleri yardımcı malzemeler ile dekorasyon öğesi olarak kullanarak mekânın
konseptini ve stilini oluşturmamızı sağladı. Şirketin tüm
ürün gruplarına yer vererek mekân tasarımını oluşturduk.”

Odaktaki heykelsi ağaç figürü
markayı simgeliyor
Kastamonu Entegre’nin kalite ve estetik konusundaki
hassasiyeti, Merve Benice imzalı KEAS Konsept Stüdyo’nun tasarımında da kendini gösteriyor. Benice, KEAS
Konsept Stüdyo’yu tasarlarken markanın ürün gruplarının
ana malzemesi ve ham maddesi olan ağaçtan ilham aldıklarını vurgulayarak “Ağaç figürünü stilize ederek heykelsi
bir yapı ile odak noktası haline getirdik. Bu aslında bizim
çıkış noktamız oldu. Ağaç gövdesinin dalları şeklinde stilize edilmiş tavan dekorasyon öğeleri ise markanın ürün
gruplarının çeşitliliğin, firmanın her zaman ileri doğru
yükselmesini, yenilenmesini ve genişlemesini betimliyor”
diye konuştu.
Kastamonu Entegre’nin sektöründe lider, globalleşmiş,
köklü bir firma olmasından yola çıkarak firma değerleriMOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Kayseri’de
Sektör Ziyaretleri
Nesip Uzun

Mobilya sektörümüzün İstanbul’dan sonra en büyük üretim kentlerinden olan Kayseri, bu sektörün
hemen her ürün grubunda ana ve yan sanayi olarak gelişmiş bir kentimizdir. Gerek iç pazarda gerekse de ülke ihracatında mobilya ve pek çok üretim sektöründe her yıl daha da gelişen Kayseri’de
Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük modern tesisi
Mobiboya’yı görmek ve haberleştirmek maksadıyla ziyaret ettik. Yüzlerce üreticinin ortaklığıyla
kurulmuş bir kooperatif olan ve bu haliyle Türkiye’nin en büyük entegre boya hattı olan MOBİBOYA yönetim kurulu başkanı sn Ercan Sarıkaya
bizlere Mobiboya ve Mobitek tesislerini gezdirdi,
tesis hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kuruluşu on
yıl öncesine dayanan ve çok büyük emekler, özverili çalışmalarla bugünlere gelen tesiste Başkan
Ercan Sarıkaya’nın çabaları çok değerli.

Avrupa birliği destek fonları bakanlıkla ilişkiler,
prosedürler, bürokratik formaliteler derken Kayserili girişimciler tüm bunları aşarak ortaya büyük
bir eser, muhteşem bir üretim hattı çıkarmışlar.
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Benzeri Avrupa’da dahi zor rastlanacak bu yatırımın yerli üreticilerimize ve ihracat dünyamıza katacakları sadece döviz gelirleri olarak değil, aynı
zamanda üretim kalitesiyle hizmet verdikleri firmaların ürün kalite standartlarını da görülür derecede yükseltecekler. Ahşap kullanımının dünyada ve ülkemizde arttığı son yıllarda tamamen
ekolojik çevreye saygılı su bazlı kompenantlarla
yüksek kalitede hizmetler sunacaklar.

Kayseri mobilya yurdu; varınca da hatırlı dostlar
çok fazla ama, uğrayamadığımız dostlarımız alınmasınlar. Bu sefer kısa zamanda bir kahve içimi
gibi oldu. Ancak Kayseri’de daha çok işimiz olacak;
sektör nerde biz oradayız. İkinci durağımız Arkopa oldu. Sevgili Onur Kılıçer ve değerli dostumuz
Haluk Kılıçer’in misafirperverliği ve ardımızdan
şoförüyle gönderdikleri pastırmaları da yerken insan bu kadar mı nazik olur demeden düşünemiyoum. Arkopa’da ilk kez yıllar öncesi 90’lı yıllarda Büyük ağabey Ömer kılıçerle İstanbul’da Eron
firmaları kanalıyla tanışmıştım, sonraki yıllarda
İnterzum fuarlarında sık sık sohbetler yapardık,
2000’li yıllarda ise Onur ve Haluk beyleri tanıma
şansım oldu. Onurla yıllarca yurtiçinde ve yurtdışı
fuarlarda birlikte olduk. İnsanları incitmemek için
çaba harcayan güzel insanlar.

Sonra ayaklarımız bizi Özdemir Malzemecilik’e
götürdü. Öğlen telefonlaşmamıza ve ona saat
15:00’te geleceğim dememe rağmen, ancak saat
18:00’de varabildim. O da umudunu yitirmiş olmalıydı ki, arabasına binip fabrikadan ayrılacakken
ben geldim. Bir çay içimi derken, tüm randevularını iptal edip kalan zamanını bana ayırması ikinci
bir onur oldu.

On yıl önceki Mısır sohbetleri, sektör konuları
derken önce Showroom’unu görüp oradan Erciyes
yollarına doğru tırmandık. Dönüşte Anne babası
hayrına yaptırdığı o güzelim Sağlık Ocağı ve Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ettik. İnsanın böyle
güzel, vefalı dostlarının olması çok güzel, Hele
de anne baba için topluma açık hizmetler yapmak
çok onur duyulacak bir davranış. Doğup büyüdüğü
semtte onların adını taşıyan bir eser yapıp onu ilgili kurumlara teslim etmişler. Eline sağlık sevgili
Erdal. Ardından Tüyap İntermob fuarında standımıza gelip nazikçe iadei ziyaret yaptı. Bu meslek te
en güzel şeylerden biri de dostlar biriktirebilmek.
Dostların ve sevildiğin kadara varsın. Dostlukların
çoğalması dileğiyle….
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‘’İşimiz kapı üretmek; güvenli ve
zevkli kapılar üretmek bizim işimiz’’

Kapıda küreselleşen
bir Türk markası:

ARTPAN
İşi kapı üretmek, pörtföy işe çok geniş Laminat kapıdan
kompozite Amerikan kapıdan özel tasarımlara kadar türkiye genelinde kurulu geniş ağı ve uluslararası zinciriyle
şöhreti bu sektörde her geçen gün daha da büyüyen bir
marka ARTPAN. Bu büyümeyi firma kolay oluşturmadı şüphesiz, yıllardır gerçekleşen sağlıklı yatırımlar, doğru bir
ekip çalışması ve iyi bir yönetici kadronun başarısı bu.
Cem Gürlerin yıllara dayalı sektörel tecrübesiyle kurulan
ARTPAN, kayseri’den dünyanın dört yanına ve Türkiye’nin
sayılı projelerine imza atıyor. Tabi Cem Gürler hep işin
merkezinde , mutfağında, pazarın her noktasında müşteri
odaklı ve uzun erimli yaklaşımlarla müşterinin ve paydaşlarının da nabzını tutuyor. Piyasa talepleri ve ihtiyaçlarını
da yakından izleyen Gürler, sektörün pandemi süreci içinde yaşadığı zorlukları tedarikçilerine de yaşatmadan nonstop üretime devam demiş. Sadece üretim süreci değil
tasarım ekibi de boş durmamış.
Bu yıl 9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyap
fuar merkezinde gerçekleşen ve bölgemizin en prestijli
fuarı olan İntermob 2021’de bu ürünlerle fuarda en dikkat
çeken stantlardan biriydi. Yüzlerce model ve özel üretim
yeni kapılar bu fuarda görücüye çıktı. Fuar boyunca yurt
içinden ve yurtdışından gelen ziyaretçileri ve müşterilerini ağırlayan Gürler ‘‘2 yıl aradan sonra gerçekleşen intermob bu yıl gerçekten her yönüyle başarılı bir fuar oldu. Bu
sadece bizler için değil uzun zamandır Pandemi nedeniyle
yeniliklerden uzak duran ve sektördeki gelişmeleri izleyemeyen müşterilerimiz için mükemmel bir buluşma oldu.
Onlarla pek çok konuyu ve yeni taleplerini konuşma fırsatımız oldu. Bu yıl yurtdışı ziyaretçide de önemli bir profil
değişikliği gözledik, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler
oldu ve ürünlerimiz çok büyük bir beğeni topladı. Özellikle bu yıl fuara koyduğumuz yeni modellerimiz, geleneksel
motiflerimizin öne çıktığı kapı modellerimiz çok ilgi gördü. Yatırım, yeni modeller, kalite ve kapasite miktarlarımızı arttırarak kalite belgelerimiz ve AR-GE faaliyetlerimizle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’ dedi
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Doğayla uyumlu
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yaşam kalitesi
ve konforu
EGGER PRO Comfort Parke, Tirol’deki ahşap bazlı malzeme üreticisine ait parke
koleksiyonundan bir “mantar” ürün olup sunduğu doğallık ve yaşam konforu ile
beğeni topluyor. İki yumuşak mantar tabakası sayesinde bu ürün huzur, konfor
ve sıcaklık sunar. Aynı zamanda, doğallık ve sorumlu kaynak tüketimine yönelik
en yüksek standartları da yerine getirir. En yüksek emisyon standartlarını
karşılıyor ve sağlıklı bir iç mekan atmosferi yaratıyoruz.

Herkesin bildiği üzere doğadan gelen en popüler malzeme
mantardır. Şu sıralar yenilenebilir ham maddeler yeniden
rağbet görüyor ve şarap mantarlarından moda aksesuarlarına ve inşaat sektöründeki yalıtım malzemelerine kadar
çok çeşitli uygulama alanlarında kendine yer edinebiliyor.
EFP Pazarlama Kategorisi Başkanı Maria Nehring “Sağlıklı yaşam konusu önem kazanırken sürdürülebilir tüketici
davranışı giderek iç tasarım alanında daha görünür hale
geliyor.” diyor ve ekliyor, “Doğal ve kaynak tasarrufu sağlayan ürünlere yönelik bir talep artışı var. Comfort Parke
sayesinde EGGER, en yüksek doğallık ve sorumlu kaynak tüketimi taleplerini karşılarken yalnızca kendinizi düşünerek
değil aynı zamanda çevreye karşı duyarlı olarak doğru karar
vermenin yanı sıra rahatlık hissini sonuna kadar yaşamanıza olanak sağlıyor.”

Her odada doğayı hissedin
EGGER PRO Comfort Parkedeki konfor özelliklerinin sırrı iki
mantar katmanında yatıyor. Mantar, en muhteşem doğal
malzemelerden biridir. Ortalama 200 yıl yaşayan, Akdeniz
bölgesi menşeli ve yavaş büyüyen bir ağaç olan mantar
meşesinin kabuğundan elde edilir. Ağaç 25 yaşına geldiğinde gövdesi ilk kez soyulur ve ardından dokuz yılda bir soyulmaya devam edilir. Mantar meşesinin en önemli özelliği
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kendisini yenilemesidir. Her soyulmadan sonra kabuk tekrar büyür. Bu nedenle, mantar tabakası toplanırken hiçbir
ağaç kesilmez veya kalıcı olarak zarar görmez. Ayrıca soyulmuş bir mantar meşesi, soyulmamış bir ağaçtan daha
fazla karbondioksit (CO 2) tutar.
EGGER tesislerinde işlenen ağaçlar, özel olarak sürdürülebilir ormancılıkla elde edilmektedir. Böylece hem bilinçli
yaklaşımımızla doğaya katkıda bulunuyor hem de sağlıklı
bir iç mekan atmosferi yaratıyoruz.
“Ahşaptan daha fazlası” misyonuna sadık kalan Tirol merkezli ahşap malzeme üreticisi, faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına, kaynakları korumaya ve iklim koruma çalışmalarını desteklemeye önem veriyor.
Sürdürülebilirlik göstergeleri ise ürünlerin, bu vaatleri yerine getirmemize ne kadar yardımcı olduğunu gözler önüne 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 nedenle yenilenebilir ham maddeleri kullanmak büyük önem
taşır. Gösterge, ürünü imal etmek için kullanılan malzemenin ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan (odun, kağıt) ve ne kadarının fosil kaynaklardan geldiğini (tutkal,
cila, reçine) gösterir. EGGER Comfort Parkede yenilenebilir kaynak oranı %87’dir. Bu da Tirol merkezli ahşap bazlı malzeme üreticisinin her ürün için biyoekonomiye olan
katkısını şeffaf bir şekilde ifade ettiği anlamına gelir.
Doğal kaynakları koruma amacı doğrultusunda mevcut
ürünler en uygun şekillerde yeniden kullanılmalı, geri dönüştürülmeli ve kullanıma kazandırılmalıdır. EGGER, Comfort Parkelerinde kereste endüstrisi yan ürünlerinin (odun
yongası, talaş vb.) %52’sini kullanarak geri dönüşüm ekonomisine katkı sağlar. Ürün bileşenlerinin kalanı inceltilmiş ahşap, tutkal ve kağıt gibi yeni kaynaklardan oluşur.
Doğallıkta yapay hiçbir şeye yer yoktur. Hiçbir PVC ve plas-
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tikleştirici madde içermeyen EGGER Comfort Parke, sağlıklı iç mekan atmosferleri oluşturur ve doğallığı sonuna
kadar yaşamanızı sağlar. İç mekan havasının kalitesi, giderek daha iyi yalıtılmış ve hava geçirmez olan binalarda
temel odak noktalarından biri haline geliyor. Blue Angel,
A+ veya M1 gibi tanınmış çevre dostu etiketler, zeminin
zararsız olduğunu belgeler. Düzenli dahili ve harici kalite
denetimi, yüksek kaliteli ürün garantisi sunar.

Doğasında konfor var
Ses emici, ısı yalıtımlı, elastik: Mantar; yaşam konforu,
huzur ve rahatlık sağlayan gerçek bir doğal mucizedir.
Daha fazla huzur ve sessizliğe ne dersiniz? EGGER Comfort Parke ile aradığınızı bulacaksınız: Üst tarafındaki
yumuşak mantar katmanı, oda gürültüsünü etkili şekilde
azaltır. Mantar, bal peteği yapısındadır ve havayla dolu sayısız hücreden oluşur. Ortalama 1 santimetreküp mantarda yaklaşık 36 milyon hücre bulunur. Bu özelliği ile belki
de mantar dünyadaki en doğal ses yalıtımı maddesidir:
Hücrelerin içindeki hava, odadaki sesi emer. Laminatlara
kıyasla Comfort Parkeler oda gürültüsünü %43’e kadar
azaltır. Ayrıca ürünün alt tarafındaki entegre mantar altlık matı da darbe sesini azaltır. Burada da mantar içindeki
hava cepleri, bitişik odalarda ses yalıtım etkisi sağlar.
EGGER Comfort parke üzerinde yürüyen herkes, bu ürünün diğer parkelerden farklı olduğunu hissedecek. Mantar
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hücrelerine basınç uygulandığında, boşluklardaki hava
sıkışır ve basınç kaldırıldığında serbest kalır. Bu esneklik,
omurga ve eklemlerde olumlu bir etki yaratır.
Çok sert bir zemin, yüksek titreşim enerjisi nedeniyle
kaslarımızı ve tendonlarımızı zorlarken çok yumuşak bir
zeminde de yorucu bir etki söz konusudur. EGGER Comfort Parkeler ustaca bu dengeyi yakalar ve yürürken ya da
ayakta dururken konfor ve rahatlama hissi yaşarsınız.
Mantarın içindeki milyonlarca hava hücresi etkili ses yalıtımı sunmakla kalmayıp eklemlerde rahatlama sağlar. Etkili ve doğal bir yalıtım maddesi görevi görür. Sonuç olarak
Comfort Parke ayaklarınızın altını sıcak tutar. Ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarıp doğal ve sıcak bir zeminde
yalın ayak yürümek için daha güzel bir sebep olabilir mi?

Sürdürülebilir pratiklik
Yıllara dayanıklı parkeler
EGGER Comfort Parke, sağlamlığı ile ön plandadır. EGGER
Comfort Parkenin doğa dostu, UV korumalı aşınma katmanı lekelere karşı dayanıklıdır, kolayca temizlenir ve dekor görünümünde solmalara izin vermez. Kullanım sınıfı
31 veya 32 olduğundan, tedavi uygulama klinikleri veya
otel odaları gibi özel yaşam alanları dışındaki mekanlar
için de uygun bir zemin çözümüdür.

Kurulumu kolay
Comfort Parkelerin kurulumu kolay ve hızlıdır
EGGER, tüm parke ürünlerinde CLIC it! kurulum sistemini kullanır. Ürün Yönetimi Direktörü Jörg Hüls, bu sistemi
şöyle açıklıyor: “CLIC it! sistemimizin kullanımı çok kolay.
Bu sayede, tercih edilen döşeme yöntemini montajı yapan
kişinin inisiyatifine bırakıyoruz. Parkeler yüzer yöntemle teker teker, sıra sıra veya bastırma tahtası yardımıyla
monte edilebiliyor. Piyasa araştırmaları bu sistemin müşterilerden yüksek oranda kabul gördüğünü gösterdi.”
Mantar kaynaklı entegre darbe sesi yalıtımı sayesinde

ilave altlık matı gerekmez. EGGER uzmanları, mineralli alt
zeminlere kurulum yaparken zemini yükselen neme karşı
koruyan EGGER Alu Flex gibi ek bir buhar bariyeri kullanılmasını önerir.

Her şey birbiriyle uyumlu
İster dekorla aynı ton ister beyaz renkteki süpürgeliklerimiz ya da uyumlu parke profilleri: EGGER Comfort Parke
için birçok tamamlayıcı ürün sunuyoruz.

Göze çarpan tasarım
Birbirinden farklı seçeneklerle otantik dekorlar: EGGER
Comfort Parkeler yalnızca kendinizi iyi hissetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zengin bir görsellik sunar.
Sıra dışı görünümler elde etmek için modern dijital baskı
teknolojisinden faydalanıyoruz. Doğrudan yumuşak mantar yüzeye yapılan yüksek kaliteli baskı, mantarın özelliklerini koruyarak katkısız bir mantar deneyimi garanti eder.

Üstün özellikli mantar
Classic, Large ve Kingsize olmak üzere üç levha formatı
ile EGGER Comfort Parkeler tüm odalarınız için ideal çözümler sunar: Küçük odalar kısa, dar parke levhaları ile
daha büyük görünürken, geniş odalar uzun ve geniş olanlarla en iyi şekilde ön plana çıkarılır.

Yerden ısıtma sistemleri ile
daha fazla sıcaklık
EGGER Comfort Parke, doğal ısı yalıtımı sağlar. Yerden ısıtma sisteminin olduğu yerlere kolayca döşenebilir. Üstelik,
ayağınızın altındaki rahatlatıcı sıcaklık hissini daha ileriye taşır. Üst mantar tabakanın yalıtım etkisini destekler.
İşin özü, zeminin genel olarak dengeli yapıda olmasıdır. İç
katmandaki yüksek oranda sıkıştırılmış ahşap elyaf levha, ısının üst yüzeye iyi bir şekilde aktarılmasını sağlar.
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Bursa’dan dünyaya açılan

GASAN, beş kıtaya
Gazlı Amortisör satıyor
Gazlı Amortisor üretiminde kurulduğu 2009 yılından bu
yana gerek kapasite, gerekse de işletme olarak sürekli bir
büyüme yatırımı yapan Gasan, Gazlı amortisör üretiminde
küresel düzeyde önemli bir aktör haline geldi. Münir Gültepe tarafından kurulan firma ,ürün gamını sürekli arttırarak hitap ettikleri sektörlerin sayısını da çoğaltıyor.
Mobilya üretiminin mutfak ofis oturma grubu çekyatlar
vb pek çok çeşidinde pratik ve işlevsel özelliğinden dolayı
çok tercih edilen ürünleri bu sektörlerin ,yanı sıra otomotiv sektöründe , hastane mobilyaları ile ofis koltuklarında
da kullanmaktadır.
Gasan ortalama bir atölyeden, bugün 6000 m2 alanda modern üretim hatları ve teknolojik yatırımlarıyla Türkiye’nin
en büyük üretim kapasitesine sahip bir firma olmuş. İSO
9001 ve ISOTS Amerikan Global Standartları sertifikasına
da sahip olan GASAN ‘da Üretilen tüm ürünler testlerden
geçerek tüketiciye ulaşıyor.
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Kurulduğu günden bu yana ihracatı ana hedef haline getiren firma iç pazar kadar dış pazar hedeflerini de yıllardır
yatırım yaptığı uluslararası sektörel fuarlarda gerçekleştirmiş. Bu gün gazlı amortisör pazarında sektörün en
büyük üreticisi ve Pazar payına sahip Çin’e ürün satan
Gasan, Asya’dan Afrika’ya Avrupa’nın hemen her ülkesine
Rusya ve Latin Amerika’ya kadar çok geniş bir pazara ihracat yapmaktadır.
Ekim ayında gerçekleşen İntermob fuarında oldukça
zevkli ve minimal tarzda hazırlanmış standında Müşterilerini ağırlayan Gasan aynı zamanda İtalya Sicam fuarında
İtalyan temsilcisi kanalıyla ürünlerini sergiledi.
İntermob fuarı ertesinde 15 Ekim 2021’de Amerika Las
Wegas’ta düzenlenen ve Amerika’nın en önemli mobilya
fuarı olan High Point fuarına da giderek önemli tanıtımlar
ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ekim ayında gerçekleşen bu üç büyük etkinlikten de memnun ayrılan Gasan
2021 yılının Pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen
yılı iyi kapattıklarını belirtti.
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Han Tümertekin, Venedik’e
yeni bir uğrak noktası
kazandırdı
Kastamonu Entegre, mimarlar,
tasarımcılar, dekorasyon meraklıları
ve iş ortakları için bir ilham merkezi ve
buluşma noktası olarak hayata geçirdiği
KEAS Konsept Stüdyo’da ilk etkinliğini
gerçekleştirdi. Kastamonu Entegre CEO’su
Haluk Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinlikte ünlü mimar Han Tümertekin,
Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık
Sergisi’nde yer alan “Yan Yana” projesiyle
ilgili detayları paylaştı. Kastamonu
Entegre’nin sponsorları arasında yer aldığı,
deniz şehri İstanbul’dan ilhamla hayata
geçirilen proje, dünyanın dört bir yanından
gelen ziyaretçileri Venedik sahilinde “yan
yana” getiriyor.
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Ağaç bazlı panel sektörünün lider markası Kastamonu Entegre’nin global vizyonunu yansıtan KEAS Konsept Stüdyo, mimar ve tasarımcıları akıllı teknolojilerle donatılmış
ürünler ve son trendlerle buluşturuyor. Fuaye, showroom, toplantı odası ve oditoryumdan oluşan toplam 1000
metrekarelik mekân, ziyaretçi deneyimini göz önünde
bulundurarak taze fikirlere ilham verme hedefiyle hayata geçirildi. Salt ürünlerin sergilendiği bir alan sunmanın
ötesinde, sektörün yeni buluşma noktası olarak tasarlanan KEAS Konsept Stüdyo’nun ilk konuğu, ünlü mimar Han
Tümertekin oldu.

“KEAS Konsept Stüdyo
global vizyonumuzu yansıtıyor”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız, “KEAS Konsept Stüdyo’yu global vizyonumuzu yansıtan bir deneyim ve uygulama alanı olarak
hayata geçirdik. Ürünlerimiz elli yılı aşkın süredir hem yurt

Fotoğraflar: Cemal Emden
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içinde hem yurt dışında konforlu, güvenli yaşam alanlarına dönüşerek insanlarla buluşuyor. Bu dönüşüm yolculuğunda, insan hayatına dokunduğumuz noktada, mimarlar,
iç mimarlar ve tasarımcılar en önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor” diyerek, Türkiye’de mimarlık kültürünün
gelişimine ve dünyada temsil edilmesine destek vermeyi
bir misyon olarak gördüklerinin altını çizdi. “Şirketimizin
en önemli üretim üslerimizden İtalya’da, ünlü mimarımız
Han Tümertekin ve proje ortaklarına ait ‘Yan Yana’ projesi
ile mimarlık ve sanat sahnesine çıkmak bizim için onurdur” diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Venedik Bienali
17. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye’den bir mimarın ilk kez yer alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Sanayi ve tasarım dünyası arasında sinerji aratan nitelikli işlere imza
atmaya devam edeceğiz.”

“Ziyaretçilerin alandan ayrılması için
güvenlik geliyor”
Açılış konuşmasının ardından Han Tümertekin, kızı ve
meslektaşı Zeynep Tümertekin moderatörlüğünde “Venedik Bienali Deneyimi: Birlikte Nasıl Yaşayacağız?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Ünlü mimar, Venedik Bienali
için ilk daveti 1991 yılında kızı Zeynep 8 aylıkken aldığını,
30 yıl sonra bu kez kızının da dahil olduğu bir ekiple Venedik Bienali’nde yer almanın hoş bir anı olduğu söyledi.
Ekiple çalışma nedenini bienalin sorusu ile açıklayan Tümertekin “Sergiye adını veren ‘Birlikte nasıl yaşarız?’ sorusunu birey olarak yanıtlamak yerine, birlikte bir cevap
oluşturabiliriz diye düşündüm. Mimarlık disiplini dışından
kişileri de sürece dahil etmeyi önemsedik. Toplumbilimci
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Ayfer Bartu Candan, daha önce birlikte çalıştığım mimarlar Hayriye Sözen, Hakan Tüzün Şengün, video sanatçısı
Mert Kaya, kültür sanat yöneticisi Tuna Ortaylı Kazıcı, mimar ve fotoğrafçı Sena Özfiliz, inşaat mühendisi Ahmet
Topbaş bu yolculukta bize eşlik etti” dedi. Eser için İstanbul’dan ilham aldıklarını söyleyen Tümertekin “Öncelikle
İstanbul’da yaşamanın bir aradalığa ilişkin ne tür bilgiler
içerdiğine baktık. Kamusal alanlar içinde sosyal ve ekonomik farklılıkların önemsenmeden yaşandığı tek yerin
sahiller olduğunu gördük. Venedik de yaşantının yoğun
olarak kıyıda geçtiği bir şehir. Buradan hareketle, Arsenale’deki sergi alanında suyla karanın birleştiği hatta bir
müdahale yaptık. İnsanların sohbet edebileceği ahşap
bir konstrüksiyonu suyun üzerine karanın uzantısı olarak yerleştirdik. Yoğun bienal temposu içinde insanların
soluklanacağı, yan yana gelip eserler hakkında konuşabilecekleri bir alana sahip olmalarını hedefledik. İnsanlara
birlikte olacakları bir alan sunduktan sonra, gerisini onlar
hallediyor. Ziyaretçiler yarattığımız alanda yemek yiyor,
dinleniyor ve hatta güneşleniyor. Bienalin kapanış saatinde bile alanda o kadar çok insan oluyor ki, ayrılmalarını
sağlamak için güvenlik geliyor.” diye konuştu.

“En az fiziksel müdahale ile en yoğun
duyguyu yaratmaya çalışıyoruz”
“Hiçbir zaman bir yapı türünün mimarı olmak istemedim.
Her yapı ayrı bir şey öğretir” diyerek, mesleki yaklaşımı ve
felsefesi hakkında da bilgiler veren Han Tümertekin, “Yerin önemine inanarak proje yapan bir ekibiz. Mekânı kurarken hiçbir şeyin bir diğerinden değersiz olmadığına, mimarlığın sonunda mekânla dile geldiğine inanıyoruz. Gündelik hayata yönelik bir öneri sunarken de en az fiziksel
müdahale ile en yoğun duyguyu yakalamaya çalışıyoruz.
Bienale davet edilme nedenimizi de bu gerekçe oluşturuyor.” dedi.
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Birlikte “Yan Yana” yaşayacağız
Lübnanlı mimar ve yazar Hashim Sarkis’in küratörlüğünde
hazırlanan “Birlikte Nasıl Yaşayacağız?” temalı bienal sergisinde katılımcılar, dünyanın yüzleştiği sorunlara karşı
insanların bir arada yaşayabilecekleri mekânlar tasarladı.
Bu soruya cevaben mimarlık, mühendislik, sosyal bilimler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla “Yan Yana” (Side by side) adlı strüktürü tasarlayan Han Tümertekin ve Proje Ortakları, bienalin ana
mekânlarından Arsenale’nin en dikkat çekici eserlerinden
birine imza attı. Ana malzeme olarak ahşabın kullanıldığı,
özel tasarım bir çelik strüktürle desteklenen devasa yerleştirme, ziyaretçilere tarihi Venedik tersanesinin kıyısında keyifli bir mola ve sohbet imkânı sunuyor. Aynı zamanda çeşitli bienal etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Venedik
Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 21 Kasım tarihine
kadar ziyaret edilebilecek.

FUARLARDAN

imm Köln 2022:

Yeni yıla dinamik başlangıç g eri dönüyor
İş merkezi, Avrupa ticareti için kilit bir konuma sahiptir imm kolonya’ya şahsen katılmak için birçok neden vardır
Avrupa ticareti ve Alman pazarı için kilit bir konuma sahip olan uluslararası bir iş merkezi olarak imm cologne,
bir kez daha tekerlekleri harekete geçiriyor! “İki yıl aradan sonra nihayet yüz yüze karşılaşmaların geri dönme
zamanı geldi. imm kolonya 2022, şirketlerin pandeminin
neden olduğu aradan sonra uluslararası bir izleyici kitlesine önemli trendleri ve yenilikleri sunacağı ilk İç Mekan
İş Etkinliği olacak ”diyor Ticaret Fuarı Yönetimi Başkan
Yardımcısı Matthias Pollmann. Son rakamlar, endüstri fuarının pazar için önemini teyit ediyor. Avrupa bağlamında
Almanya, son 15 ayda yaşanan olaylara rağmen mobilya
üreticileri için en güçlü satışların yapıldığı pazar olmaya
devam ediyor. Alman Mobilya Endüstrisi Birliği (VDM) Genel Müdürü Jan Kurth, “Önemli Alman mobilya pazarına
erişim ve uluslararası alıcılarla temaslar sağlayarak, imm
kolonya Almanya’nın içinden ve dışından mobilya üreticileri için büyük iş potansiyeli sunuyor” diye açıklıyor. Konumun önemi aynı zamanda Avrupa sınırlarının ötesinde de
artıyor – aslında her yöne. Bu nedenle, özellikle bu zamanda, şirketlerin kendilerini pazara sergilemeleri özellikle
değerlidir. Ticaret için, fuarı ziyaret etmek de faydalıdır
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çünkü her iki hedef grubun da sağlam bir temel üzerinde
yeni işler yaratmasının tek yolu budur. “Uzman ticaret, yüz
yüze ticaret fuarı formatını hala son derece alakalı olarak görüyor. Sektörün acilen biraz ticari normalleşmeye
ihtiyacı var. Ürünleri deneyimleme, trend araştırması ve
etkinlikte ağ oluşturma ve yerinde sipariş verme, iş için
çok önemlidir ve uzmanlaşmış ticarette sürdürülebilir bir
müşteri deneyiminin temelini oluşturur” diyor Alman Federal Birliği Genel Müdürü Christian Haeser. Mobilya, Mutfak ve Mefruşat Ticareti (BVDM). “Yenilikçi, dijital formatlarla güçlendirilmiş imm kolonyanın yeniden başlatılması
doğru sinyali gönderiyor!”
Kriz deneyiminden sonra imm kolonya, şirketlerin pazardaki konumlarını değerlendirmeleri ve ziyaretçilerin mevcut ortaklarına ince ayar yapmaları için ideal bir yerdir. Bu,
konseptlerin ve ürünlerin yenilenmiş, kapsamlı bir karşılaştırmasını yapma şansıdır. Yüz yüze görüşmeler daha
sonra gelecekteki yenilikleri için zemin hazırlayacaktır.
Bu nedenle imm kolonya, pek çok ticaret ziyaretçisinin
pozisyonlarını belirlemesine şüphesiz yardımcı olacaktır:
pandemide ne işe yaradı? Hangi tedarik zincirlerine güvenebilirdim? Hangi ortaklar bana yardımcı oldu ve hangi
yeni ortaklara ihtiyacım var? Ocak ayında imm kolonya’ya

Almanya’da mobilya üretimi, 2021’in ilk yarısı:
8,4 milyar Euro
bunun 5,6 milyar Euro’su (%67) Almanya’da kaldı
bunun 2,8 milyar Euro’su (%33) ihraç edildi
Almanya’da mobilya için dış ticaret dengesi,
2021’in ilk yarısı: 9,2 milyar Euro
bunun ihracatının 4,2 milyar Euro’yu (%45)
oluşturduğu
ithalatın 5,0 milyar Euro’yu (%55) oluşturduğu
Almanya’dan en çok ihracat yapılan ülkeler
Fransa: 719 milyon Euro (%17)
İsviçre: 598 milyon Euro (%14)
Avusturya: 521 milyon Euro (%12)
Almanya’ya yapılan en önemli ithalat kaynakları
Çin Halk Cumhuriyeti: 719 milyon Euro (%30)
Polonya: 598 milyon Euro (%27)
İtalya: 521 milyon Euro (%4)

şahsen katılmak için başka bir neden. Bu, endüstriyi hem
katılımcılar hem de ziyaretçiler için gelecekteki başarı
için itici gücü bir araya getiriyor.

Etkili ağlar oluşturulduğunda herkes
büyümeden yararlanır
imm kolonya Direktörü Claire Steinbrück, “Uluslararası
diyalogdan herkes yararlanır” diyor. Bu, yeni ve farklı ticaret ortakları için fırsatlar yaratır. Başarılı olmak istiyorsanız piyasaları ve oyuncuları iyi tanımanız ve yurtdışında
size sunulan fırsatlardan yararlanmanız gerekiyor. Sonuç
olarak, son birkaç yılda elde edilen kanıtlar, imm kolonya
ziyaretçilerinin kalitesinin her geçen yıl arttığını ortaya
koydu,” diye açıklıyor Steinbrück. Matthias Pollmann ve
Claire Steinbrück liderliğindeki ekip, imm kolonya 2022
ziyaretçileri açısından, bir kez daha, Avrupa’ya odaklanan perakende ticaret ve iç mekan profesyonelleri dünyasından çok sayıda ulusal ve uluslararası karar vericinin
katılmasını bekliyor. Ticaret fuarını ziyaret edip etmeme
kararı, normalden çok daha spontane ve daha kısa sürede
alınıyor. Ancak şu anda, ticaret ziyaretçileri arasında fuarlara olan ilginin yeniden arttığını görüyoruz. Yüz yüze diyalog arzusu çok açık” diyor Pollmann. Ticaret fuarlarına
olan ilgi, imm kolonya için mevcut katılımcı numaralarından da anlaşılmaktadır. Fuar alanının yüzde 70’inden fazlasının rezerve edildiği (Eylül 2021 itibariyle) imm kolonya,
ticaret fuarı sektörünün yeniden başlamasının ardından
yalnızca ilk değil, aynı zamanda yazının yazıldığı sırada Avrupa’daki en büyük iç mekan fuarı olacak.
Kaynak: Alman Mobilya Sanayicileri Derneği (VDM)

KISA KISA

Biesse, Forvet’i
satın aldı
Biesse Group , cam işleme için özel otomatik makineler
üreticisi Forvet Costruzione Macchine Speciali SpA’nın
hisselerinin yüzde 100’ünü yaklaşık 41 milyon Euro
değerinde bir anlaşma ile satın almak için bir sözleşme
imzaladı. Biesse Group’un stratejik planı doğrultusunda
bu operasyon, Grubun Intermac marka teknolojileriyle
1980’lerin ikinci yarısından beri içinde bulunduğu bir
sektör olan cam işleme merkezlerinin ürün portföyünü
artıracak.

Dialock Kilit Sistemleri
ile projelerinize Häfele
imzası atın!

“ Bu, teknolojilerimizle mükemmel bir şekilde entegre olabilen tamamlayıcı endüstriyel çözümlerle cam
işleme merkezleri yelpazesini tamamlamamıza ve
böylece teknolojik olarak gelişmiş müşterilere yüksek
düzeyde üretkenlik ve esneklik garanti edebilen modüler
hatlar ve otomatik sistemler sunmamıza olanak tanıyan
stratejik bir satın almadır ” dedi Roberto Selci , Biesse
Group CEO’su.

Modern ve son derece işlevsel Dialock Elektronik Kilit
Sistemleri, masa yanı çekmecesinden her türlü mobilyayı
yetkilendirmeye yönelik tanımlanan tek kilit özelliği ile
güvenilir, ekonomik ve temassız bir kullanım sunuyor.
Dialock Elektronik Kilit Sistemlerine; otel, hastane, ofis,
fabrika ve ev çalışmalarınızda yer vererek müşterilerinize
daha esnek yaşam alanları sunabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve ürünümüzü keşfetmek için profilimizdeki linki ziyaret edin. WWW.HAFELE.COM.TR

Assolegno: “İtalyan Ahşap Borsasını” sundu
Assolegno’nun genel kurulu 14 Ekim’de gerçekleştirildi
ve bu sırada tüm ahşap tedarik zincirini bir araya getirmeyi
hedefleyen “ İtalyan Ahşap Borsası ” projesi sunuldu. Hammadde bulmanın zor olduğu ve odun fiyatlarının geçtiğimiz
günlerde de belirttiğimiz gibi “karmaşık” bir dönemde geldiği bir proje, rekor seviyelere ulaştı. Ve tam da bu bağlamda,
“Ahşap Borsası”, İtalya için yıllardır en iyi şekilde kullanılmamış bir mirası geliştirebilir. FederlegnoArredo’nun bir
parçası olan ulusal ahşap inşaatçıları derneği Assolegno,
sınırlarımızdaki 11 milyon hektara rağmen ahşabın yüzde
85’inden fazlasının yurt dışından ithal edildiğini tespit etti.
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GÜNCEL

Yelkenbiçer: “
asıl işimiz şimdi başlıyor”
Paris Anlaşmasının onaylanması çok önemli bir adımdır ama,

Paris Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 2021 boyunca konuya ilişkin sayısız etkinlik ve basın
açıklaması yaparak, yetkilileri iklim krizini durdurmaya ve
küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması’nı onaylamaya davet
eden EGİAD’ın çalışmaları da sonuç vermiş oldu.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan EGİAD Ege
Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni
Yelkenbiçer, 195 ülkenin onayıyla kabul edilen Paris Anlaşması’nın, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen
mücadelede tarihsel bir dönüm noktası olduğuna dikkat
çekerek, “Anlaşma, aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde, daha istikrarlı, daha sağlıklı bir gezegen, daha adil toplumlar ve daha canlı ekonomilerin olduğu bir dünya bırakmak adına da önemli bir fırsattır. Bu Anlaşma, küresel ölçekte temiz enerjiye geçişte
tüm dünyaya yol gösterecek. Söz konusu geçiş, ilgili tüm
politik kararlarda, iş ve yatırım davranışlarında değişikliğe gidilmeyi zorunlu kılıyor. Paris Anlaşması, neredeyse tüm dünya emisyonlarını kapsayan, iklim değişikliği
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GÜNCEL

konusundaki ilk çok uluslu anlaşma özelliğine sahip. Paris Anlaşması, dünya için bir başarıdır. AB’ nin düşük karbon ekonomisine giden yolunu doğrular niteliktedir. G-20
ülkelerinden sadece Türkiye’nin eksik kaldığı bu önemli
adım sonunda tamamlanmış oldu. Türkiye çok büyük ve
önemli bir adım atmıştır. Paris Anlaşmasının onaylanması
çok önemli bir adımdır ama asıl işimiz şimdi başlıyor” dedi.
EGİAD konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde WWF-Türkiye
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliği ile düzenlediği “İklim
Krizi ve AB Yeşil Mutabakat” toplantısı ve STK iş birliği ile
düzenlediği “AB Yeşil Mutabakatı” toplantılarında ve yaptığı sayısız basın açıklamalarında konunun sıkı takipçisi
olmuştu. Yelkenbiçer gerçekleşen toplantılarda; “Paris
Antlaşması’nı onaylamalıyız” söylemiyle gündeme gelmişti. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın özünde iklim ve çevreyle
ilgili zorluklarla mücadele konusunda yeni taahhütler öngören geniş ve etkili düzenlemelere haiz bir yol haritası
sunduğunu ifade ederek, 2030’a kadar karbon salınımını

yüzde 50 oranında azaltmak ve akabinde 2050’de sıfıra
indirmek hedefi olan AB Yeşil Mutabakatı’nda bu hedeflere
ulaşabilmek için sektörler özelinde kriterler, yeni vergiler
ve iş modelleri gibi uygulamaların aşamalı olarak getirileceğini hatırlatmış; “Yeşil Mutabakat çerçevesinde karbon
kaçağını azaltmak amacıyla sınırda karbon düzenlemesi
mekanizmasıyla AB’de uygulanan iklim değişikliği politikaları ile uyumlu düzenlemeleri hayata geçirmemiş AB dışı
ülkelerden gelen bazı mallar için getirilmesi planlanan ek
yükümlülüklerin uygulanacağı bir sistemin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Yeşil Mutabakatı’na
göre AB, artık başka ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmaları için aday ülkelerin Paris Antlaşması’nı “onaylama ve etkin bir şekilde uygulaması” ön şartını getiriyor. Her tehdit
bir fırsat barındırır bakış açısıyla AB Yeşil Mutabakatı’na
yaklaşmak gerekir. Türkiye’nin düşük karbonlu üretimi
desteklemesine ve bu şekilde yüksek karbonlu ülkelere
göre avantajlı konuma gelerek, AB ülkelerine yaptığı ihracatta pazar payını artırmasını da sağlayabilir” demişti.
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ROMA Kenarbantları, Intermob 2021’e
“Dönüşüm” temasıyla katıldı
75.000’den fazla uluslararası ziyaretçiyle Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın önde gelen fuarları
arasında yer alan Intermob, bu yıl da konusunda uzman mobilya yan sanayi, aksesuar ve orman
ürünleri üreticilerine ev sahipliği yaptı.

ROMA Kenarbantları, pandemi sebebiyle verilen
aranın ardından “Dönüşüm” temasıyla yer aldığı fuarda, markaya ait yeni ürün ve dijital hizmetlerini
ziyaretçileriyle paylaştı.
9 - 13 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, ROMA standı çok sayıda yerli ve uluslararası
ziyaretçiye ev sahipliği yaparken; Mükemmel Uyum,
Tasarımda Kontrast Çizgiler, High Gloss ve Super
Matt, RomaDoor, Dekoratif Metal, Dijital Baskı kenarbantları ve Romabond Mobilya Tutkalları sergilenen ürünler ve konseptler arasında yer aldı.
Covid-19 pandemisiyle, sürekli değişen dünyaya
ve yeni dinamikler uyum sağlama ve yenilenme gerekliliğinden ilham alınarak oluşturulan “Dönüşüm”
teması ile tasarlanan fuar alanında ürünler, oda
konseptleri halinde, bitmiş mobilyalar kullanılarak
sergilendi. Fuarda, kenarbantlarının yanı sıra, yeni
PerfectSense Feelwood texture plakalar da Türkiye
pazarında ilk kez müşterilerin beğenisine sunuldu.
Fuarı ve standa gösterilen yoğun ilgiyi; “Sektörün
lider markası olarak, pandemi sebebiyle verilen
aranın ardından büyük bir heyecanla katıldığımız
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Intermob fuarında, beklediğimizin üzerinde ziyaretçi ve talep ile karşılaştığımız için oldukça mutluyuz.” sözleriyle değerlendiren Satış ve Pazarlama
Direktörü Vitali Behar, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen dijital çalışmalara hız kesmeden devam
edilirken, yüz yüze temasın da önemini bildiklerini
ve gelecek dönemlerde de önemli fuarlarda yer almaya devam edeceklerini belirtti.

FİRMALARDAN

Kastamonu Entegre’den yeni bir ilk:

Gıdayla temasa uygun panel yüzeyleri
Çalışmalarıyla sağlıklı ve estetik yaşam alanlarına katkıda bulunan Kastamonu Entegre, yeni ürün ve teknolojileri
pazarla buluşturmaya devam ediyor. Pandemi döneminde
Hijyen Plus özellikli parke ve panelleri ile önemli bir ihtiyaca yanıt veren firma, üstün ürün kalitesini yeni bir belgeyle tescilledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi
yönetmeliğine uygun şekilde yapılan migrasyon testleri
sonucunda Glossmax, GlossmaxPro ve Mattplus laklı parlak ve mat paneller ile Medelam ve Teknolam melamin kaplı paneller “Gıdayla Temasa Uygundur” belgesi almaya hak
kazandı. Kastamonu Entegre, Türkiye’de sektöründe bu
belgeyi alan ilk firma oldu.

İnsan sağlığını koruma altına alan
yüzey teknolojisi
Geniş dekor ve renk seçenekleriyle özgün iç mekân tasarımlarına olanak tanıyan panel ürünleri, mutfakların kimlik kazanmasında önemli bir rol üstleniyor. Mutfaklarda
kullanılacak panellerin estetik ve dayanıklı olması kadar,
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insan sağlığını tehdit etmeyecek bir yapıda üretilmesi
ise kritik öneme sahip. Intertek Laboratuvarı’nda yapılan
migrasyon testleri sonucunda “Gıdayla Temasa Uygun”
olduğu tescillenen Kastamonu Entegre Glossmax, GlossmaxPro, Mattplus, Medelam ve Teknolam paneller, hijyen
koşulları ihlal edilmediği sürece bu özelliklerini koruyor.

SEKTÖRDEN

18 Ülke’den prestijli
ve kendi ülkelerinde
lider durumundaki
dergilerin oluşturduğu
ve her ülkeden bir
yayın grubunun
temsil edildiği dünya
çapındaki en saygın
sektör derneklerinden
biri olan IAFP ‘nin 2021
yılı genel kurulu 29
Ekim 2021 tarihinde
zomm üzerinden
gerçekleşen toplantıyla
gerçekleştirildi.

IAFP

(International Alliance of
Furnishing Publications)

Uluslararası Mobilya
Yayıncıları Derneği

Genel Kurulu Yapıldı

Toplantı her ülkede farklı saat dilimlerinin olması ve ortalama bir zamanın yakalanması açısında ülke saatleri önceden belirleberek gerçekleştirildi.
Buna göre; Gudalajara (Meksika) 8am || Greensboro (ABD)
9am || Curitiba (Brezilya) 10:00 || Hastings (İngiltere)
14:00 || Brüksel (Belçika) 14:00 || Nürnberg (Almanya)
15.00 || Białystok (Polonya) 15.00 || Târgu Mureş (Romanya) 16:00 || Sofya (Bulgaristan) 16:00 || İstanbul (Türkiye)
16:00 || Moskova (Rusya) 16:00 || Mumbai (Hindistan) 18:30
|| Pekin (Çin) 21:00 || Singapur 21:00 || Seul (Kore) 22:00 ||
Tokyo (Japonya) 22:00 || Fitzroy (Avustralya) 23:00
2014-2015 yılında yayın grubumuzun 2 yıl boyunca başkanlık yaptığı IAFP ye daha sonra Rusya’dan Mebelny Biznes magazine dergisini temsilen Artem Vasiliev 2 dönem
başkanlık yaptıktan sonra Bu yıl gerçekleşen genel kurul
sonucu 2021-2023 yılları içinde IAFP’iyi temsilen Singapur’dan Furniture Furnishing Dergisi adına Casey Loo
IAFP başkanlığına, İngiltere’den Furniture News dergisini
temsilen Paul Farley başkan yardımcılığına, Genel sekreterliğe ise Amerika Furniture Today Dergisinden Bill Mc
Loughlin getirildi.
Olağan yıllık faaliyet raporları ve uluslararası sektör değerlendirmelerinin yapıldığu genel kurulda üye tüm ülkelerde pandemi nedeniyle mobilya sektörünün yaşadığı sorunlar ele alındı. Bu süreçte sektörel yayıncılığın
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sektör üzerindeki etkileri, sektörün pandemi sürecinde
sosyal medya kadar mesleki yayınlara da çok ciddi bir yöneliminin olduğu, ortaya konuldu. Sosyal medyanın anlık
tanıtımı yerine kurumsal firmaların ve önemli aktörlerin
sektörel yayınların sürdürülebilirliği ve b&b özellikleri nedeniyle hedef kitleye doğrudan ulaşmasının etkileri ortaya kondu. Sektörel yayınların gelişen internet dünyasında
hemen tüm tanıtım argümanlarını kullanarak sahip oldukları gerçek ve güvenilir datalarıyla müşterilerine daha çok
hizmet getirdikleri, tüm sosyal medya imkanlarını bu yola
kanalize aderek çoklu bir hizmet gerçekleştirdikleri gerçeği de ortaya çıktı. Toplantı bir süre önce kaybettiğimiz
Almanya üyemiz Mebel Markt dergisi editörü Helmut Max
Merkel’e sektöre yapmış olduğu katkıları ve uluslararası
saygınlığından dolayı adına onursal bir ödül verme kararı
aldı. Genel kurulumuz önümüzdki 12 ay için çalışma programını da belirleyerek görev dağılımı yaptı.

mrü, Titus sürgü taban frenli menteşeyi mutfaklar da dahil olmak üzere çeşitli dolap uygulamaları için
ygun bir çözüm haline getirir.
FİRMALARDAN

80.000 kez açma-kapamaya
uzatılmış menteşe kullanım
ömrü, Titus sürgü taban frenli
menteşeyi mutfaklar da dahil
olmak üzere çeşitli dolap
uygulamaları için uygun bir
çözüm haline getirir.

Sürgü taban menteşeye entegre edilmiş birinci sınıf fren sistemi
Piyasadaki en çok yönlü frenli menteşe!

Starwood Yapı Market’ten 3. nesil
sürgü taban frenli menteşe
3. nesil sürgü taban frenli menteşe B-type-i3, mobilyaların kullanım ömrü boyunca tutarlı ve güvenilir açma-kapama ile birinci sınıf performans gösteren yeni tip Titus
piston içerir. Yeni piston teknolojisi sayesinde fren ayarı,
menteşe tasına monte edilmiş piston tarafından otomatik olarak yapılır. Tüm menteşe boyları mevcut olup çok
çeşitli kapak ve köşe uygulamalarında kullanılmak için
tasarlanmıştır.
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Yavaş kapanma stili, Titus ‘ConfidentClose’ özelliğine uygun olarak ayarlanmıştır. Bu sayede kapak hızlı bir sekilde
kapanırken frenleme, kapağın kapanmasına 30 derecelik
bir açı kalmışken başlar ve kapak son derece yumuşak ve
sessiz bir biçimde kapanır.

KISA KISA

Schattdecor AG, Fine Decor GmbH’den hisse aldı
Schattdecor ve Fine Decor’dan haberler: İki pazar liderinin
birleşmesi ile şirketler, uzun yıllar sonucu elde edilen dekor ve tasarım uzmanlığının birleşimine ve geri dönüşümlü
PET film şeklindeki yenilikçi ve sürdürülebilir bir alt katmana güveniyorlar. Her iki şirketin yönetimi şunları söylediler: “Sektöre, zorlu müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi
çözümler sunan benzersiz, geleceğe dönük ve sürdürülebilir bir ürünü sunmak için güçlerimizi birleştiriyoruz.”
Fine Decor, mutfak ve mobilya endüstrisi için PET bazlı
sürdürülebilir düz lake laminat yüzeyler üretiyor ve işliyor. Dekoratif film üreticisi, geri dönüşümlü malzemeden
düz bir renk veya dekor baskılı bir mobilya yüzeyi üretmek için kullanılmasına imkan veren üretim döngüsü ile
kendi teknolojisini geliştirdi. Defolu malzemeler bile şirketin kendi üretim tesisine geri gönderiliyor ve tamamen
işleniyor. Sürdürülebilir yüzey, elastik ve neme dayanıklı
olup, bileşimi sayesinde termoform filmlere çevre dostu bir alternatif sağlıyor. Ayrıca, son derece dayanıklı ve
çizilmeye karşı dirençli olmasının yanı sıra özel parmak izi
bırakmayan özelliği ve bilhassa da hoş dokunuşlu yüzeyi
sayesinde ön plana çıkıyor.
Fine Decor’da yüzde 50 hisseye sahip olan Schattdecor,
Bitmiş Yüzeyler alanındaki ürün portföyünü genişletecek
ve gelecekte müşterileri için PET bazlı filmlerin baskısını
yapacak ve işleyecek. İlk ortak ürün, her iki şirket tarafından Fineflex adıyla pazara sunulacak.
Film üreticisi Fine Decor, planlanan yeni ortak adımlar ve
gelecekteki projeleri heyecanla bekliyor. Fine Decor şirketinin kurucusu Hasan Sekmann, şunları söyledi: “Bizim gibi
büyüme, ilerleme ve sürdürülebilir katma değerli yenilikçi
gelişmelere yönelik vizyona sahip olan Schattdecor gibi bir
ortağın yanımızda olması bizim için bir kazanç. Avrupa’daki
üretimimizle müşterilerimiz için istikrarlı tedarik zincirleri
oluşturuyoruz ve bu yerel katma değer sayesinde mobilya
sektörü için güvenilir bir ortağız. Birlikte geleceği şekillendirebiliriz. Çünkü tam olarak burası, tasarım uzmanlığı,
en gelişmiş teknolojiler ve yaratıcı yeteneklerin bir araya
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geldiği yerdir. Bunlar, tutku, motivasyon ve yıllar içinde
oluşturulan bir ağla eşleştirildi.”
Schattdecor AG’nin Genel Müdürü Roland Auer, şöyle
konuştu: “Fine Decor ile ortaklığımız sayesinde ‘One
Source. Unlimited Solutions’ misyonumuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. “Alman malı” ile çağdaş ve yenilikçi
çözümler sunuyoruz ve birbirimizi, uzmanlığımız ve mevcut
ağımızla güçlendiriyoruz. Fine Decor ile insanlara ve ürünlere yönelik tutkumuzu ve gelecek vizyonumuzu paylaşan
bir ortak bulduk.”
Kreatif Direktör Claudia Küchen şunları söyledi: “Sektörün ihtiyacı olan şey tam da bu. Bu birleşme ile güncel
bir tasarıma ve Avrupa’da giderek artan çevresel talepleri
karşılayan geri dönüşümlü bir alt katmanla eşleşen birinci
sınıf baskı kalitesine duyulan ihtiyacı karşılıyoruz. Şirket
içi geliştirmelerimiz ve çevre dostu, formaldehit içermeyen termoplastiklerden oluşan yeni ürünlerimizle yönümüzü
belirledik. Şimdi geleceğe yönelik bundan sonraki adımı
atıyoruz.”
Satış Direktörü Frank Schumacher, şunları ekledi: “Piyasa, yeni ve sürdürülebilir olarak üretilmiş yüzeylere hazır.
Schattdecor’da, bir süredir ağırlıklı olarak kağıt bazlı dekor
işi için alternatif alt katmanlar arıyoruz. Hasan Sekmann
ve Fine Decor’daki ekibi ile birlikte artık ürün stratejimizin
uygulanması için mükemmel ortağı bulduk.”
Film üreticisi Fine Decor, 2004 yılında kuruldu ve lake
laminatlar alanında kendi sektöründeki öncü şirketlerden
biridir. Fine Decor, teknolojileri ve yenilikçi gücü sayesinde
pazardaki taleplere hızlı bir şekilde tepki verirken, aynı zamanda trendlere yön veren konumdadır. Dünya çapında,
20’den fazla ülkedeki uluslararası müşteriler, şimdi ona
güveniyor.
İki şirkette, Fine Decor ve Schattdecor, ürünlerinin
sürdürülebilir ve çevre dostu üretimine yönelik aynı taleplerin peşinden gitmekte ve sürekli olarak ürün portföyünü
ve müşteri hizmetlerini genişletmek için çalışmaktadır.

FİRMALARDAN

Kastamonu Entegre
tüm yurt dışı tesisleriyle
Global 50’de!
Türkiye ağaç bazlı panel sektöründe yurt dışına yatırım
yapan ilk şirket olarak yirmi yılı aşkın süredir global ölçekte üretim yapan Kastamonu Entegre, bugün Avrupa’nın 4.,
dünyanın 6. büyük üreticisi olmanın gururunu yaşıyor. Capital Dergisi’nin hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük
Türk Şirketleri / Global 50 Türk Şirketi” araştırmasında
her yıl başarılı sonuçlara imza atan şirket, 2020 listesinde tüm yurt dışı tesisleriyle ilk 50’de yer almayı başardı.
Rusya pazarının en büyük MDF üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Kastamonu Rusya, bu yılki araştırmada 15. sıraya yükselirken, grubun ilk yurt dışı yatırımı ve dünyanın
üçüncü büyük kapı paneli üreticisi olan Kastamonu Romanya da yükselişini sürdürerek 25. sıraya yerleşti.
Grubun Balkanlar ve Orta Avrupa pazarındaki hakimiyetinde önemli paya sahip olan Kastamonu Bulgaristan ve
Natron Hayat (Bosna Hersek) şirketleri ise “Yurt dışında
kurulu Türk şirketlerinde 2. Lig” listesinden “Yurt dışında

kurulu Türk şirketlerinde 1. Lig” listesine yükseldi. Bulgaristan tesisi 50 şirket arasına 43. sıradan girerken, Natron Hayat da 44. sırada yer aldı.
2017 yılında kurulan ve %100 geri dönüşümlü üretim yapan Kastamonu İtalya ise hızlı büyümesine devam ederek
“Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” listesine
50. sıradan giriş yaptı. İtalya tesisi ayrıca, “Yurt Dışında
En Hızlı Büyüyen 10 Şirket” listesinde 3. sırada yer aldı.

Yıldız: “Hijyen+ özellikli ürünler geliştiriyoruz”
Globaldeki konumlarını her geçen yıl güçlendirdiklerini
belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Yeni tesis ve makine yatırımlarıyla kapasitemizi, teknoloji altyapımızı ve katma değerli ürün çeşitliliğimizi sürekli geliştiriyoruz. Pandemi döneminde, artan iç talebi de göz önünde bulundurarak, yurt dışı yatırımlarına ek olarak yurt içi
yatırımlarına da ağırlık verdik.” dedi.
Pandemi nedeniyle kırılan tedarik zincirinin ve Çin menşeli ürünlerde yaşanan kalite problemlerinin etkisiyle çevre
ülkelerin yeni tedarikçisi konumuna geldiklerini belirten
Yıldız, bu dönemde oluşan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Hijyen+ özellikli parke ürünlerine ek olarak bu dönemde geliştirdikleri
Hijyen+ panel ürünlerinin de ilgi gördüğünü vurguladı.
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KISA KISA

Ligna, Innovation Network, Yeni dijital platform,
uluslararası ahşap endüstrisini birbirine bağlıyor
igital.Innovative.Interactive: LIGNA.Innovation Network, 27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında inandırıcı bir
başlangıç yaptı. Uluslararası ahşap işleme ve işleme
endüstrisi için yeni dijital etkinlik, bu zorlu zamanlarda
böyle bir formatın önemini etkileyici bir şekilde gösterdi. 120 katılımcı şirket ve endüstri, siyaset ve araştırma
alanından 80’den fazla tanınmış konuşmacı sektör için
yeni dürtüler belirledi ve perspektifler gösterdi.

Dijital. Yenilikçi. Etkileşimli
Deutsche Messe AG CEO’su Dr. Jochen Köckler (Kaynak
Deutsche Messe AG)
LIGNA.Innovation Network , 27-29 Eylül 2021 tarihleri
arasında inandırıcı bir çıkış yaptı. Uluslararası ahşap
işleme endüstrisi için yeni dijital etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik bu zorlu zamanlarda böyle bir formatın
önemini etkileyici bir şekilde gösterdi. 120 katılımcı şirket ve endüstri, siyaset ve araştırma alanından 80’den
fazla tanınmış konuşmacı sektör için yeni dürtüler belirledi ve perspektifler gösterdil.er
5.000’den fazla kayıtlı katılımcı sektördeki yenilikleri
ve trendleri öğrendi. Bu, LIGNA.Innovation Network’ü
açık bir şekilde dünyanın en büyük ahşap endüstrisi
konferanslarından biri yapar. Etkinlik, Deutsche Messe
Hannover tarafından VDMA Ağaç İşleme Makineleri
Derneği ile birlikte LIGNA’nın odak temaları doğrultusunda düzenlendi.
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“ Expo Konferansı ve Networking dijital formatı geniş bir
ilgi ile karşılaştı ve birçok tanınmış şirketler, uzmanları
ile sektör temsilcileri LIGNA.Innovation sonrası klasik
fikirlerini değiştirdi. ,” Dr Jochen dedi Köckler, Deutsche Messe AG, Hannover CEO’su. “Etkinlik, endüstri
için fırsatları vurguladı ve Yeşil Malzeme İşleme, Ağaç
İşleme Dönüşümü ve Prefabrik Yapı İşlemleri olmak
üzere üç odak konusu etrafında diyaloğu teşvik etti. Bu,
endüstrinin koşullarının değiştiği yerde yeni bir çığır
açmaya hazır olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı.”
Bernhard Dirr, “Burada şirketler tarafından sunulan yenilikler ve etkileşimli konferans programında tartışılan
konular, iş ve toplumdaki mevcut zorlukların üstesinden gelmek için alışverişin ne kadar önemli olmaya
devam ettiğini açıkça ortaya koydu” dedi. VDMA Ağaç
İşleme Makineleri Derneği Genel Müdürü. “Bir ticaret
fuarında sahip olduğumuz kişisel teması kaçırmış olsak bile, LIGNA.Innovation Network, dijital etkinliklerin ne kadar bilgilendirici ve ilham verici olabileceğini
açıkça gösterdi.”

Kapsamlı ürün incelemeleri
120 ulusal ve uluslararası şirket, kapsamlı ürün incelemeleri ve en iyi uygulamalar gösterdi ve canlı yayın ve
görüntülü sohbetler aracılığıyla somut çözümler hakkında bilgi verdi.

MINDA Industrieanlagen GmbH Yönetici Ortağı Robert
Falch şunları ekledi: “LIGNA gibi bir etkinlik. İnovasyon

Ağı böyle zamanlarda çok önemli. Şu anda müşterilerle yüz yüze görüşemiyoruz, bu yüzden en azından
kendimizi tanıtma fırsatımız var, aynı zamanda iletişim
kurmak için de.Beklentilerimiz tam olarak karşılandı.
LIGNA’nın, gelecekteki LIGNA etkinlikleri için iyi bir itici güç sağlayacağını hayal edebiliyoruz, böylece daha
sonra gerçek hibrit etkinliklere sahip olacağız.Yeniden
ne zaman buluşabileceğimizi dört gözle bekliyorum.
2023’teki bir sonraki LIGNA’daki kişi. Ancak paralel eşlik eden dijital formatlar sunmak da önemli olacak.”

KISA KISA

Biesse Group, İtalya, Pazarlama ve İletişim Başkanı
Raphaël Prati, dijital formatın öneminin altını çiziyor:
“Kendi işlerini geliştirebilmeleri için müşterilerimize
yenilikleri yaymak önemlidir. LIGNA. İnovasyon Ağı harika oldu. hedef kitlemize farklı bir şekilde ulaşmamıza, haberlerimizi yayma ve çözümlerimizi LIGNA ile
bağlantılı geniş bir kitleye sunmamıza olanak sağladığı
için bizim için bir fırsat.

Ağaç Endüstrisi Zirvesi
Geleceğe yönelik bir biyoekonomi için diyaloğu teşvik
etmek amacıyla, Ağaç Endüstrisi Zirvesi ilk kez dijital bir
etkinlik olarak başlatıldı. Çevrimiçi konferans, endüstri
ve siyaset alanından, odun temelli biyoekonomiyi çeşitli açılardan inceleyen 30’dan fazla uluslararası uzmanı
bir araya getirdi.
Kuratorium für Waldarbeit und Forstwirtschaft eV
(KWF) Odun Lojistik ve Veri Yönetimi Bölüm Başkanı Alexander Kaulen, “Sürdürülebilirlik ancak biyoekonomi
ile uygulanabilir bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu, ormancılık endüstrisi tarafından güvenilir bir hammadde
tedarikini gerektirir” diye açıklıyor. “Ağaç Endüstrisi
Zirvesi aracılığıyla işleme endüstrisinde odun tedari-

kinden sonra biyoekonomi hakkında çok fazla bilgi aldım. Endüstrilerin profesyonel bağlantısının kongrenin
büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum.”

eğitim asbest, iş sağlığı ve güvenliği, dijital ölçüm veya
dijitalleştirme gibi çeşitli konularda dürtüleri ve önerilerde bulundu.
Holzbau Deutschland, Alman Kereste Yapı Ödülü
2021’i sundu. Ödül kazanan projeler arasında Ludwigsburg’daki Bauhofstraße Hotel’in yeni inşaatı,
Nürnberg’deki St. Martha Kilisesi’nin yeniden inşası,
Berlin’deki Metropolitan Okulu’nun genişletilmesi ve
Prinz-Eugen-Park’taki Ekolojik Model Yerleşimi konsepti
yer alıyor. München, Almanya’nın en büyük bitişik ahşap
inşaat yerleşimi.

LIGNA Forum dijital
Ünlü konuşmacılar sayısallaştırma ve ağ vasıtasıyla Ağaç Dönüşümün konuyla ilgili fikir ve görüşlerini
sundu. Burada dijitalleşmedeki mevcut ve gelecekteki gelişmeler vurgulandı ve zanaat işletmelerinden endüstriyel gruplara kadar sektör için fırsatları
tartışıldı.
Odak noktasında, ahşap yapılarda Prefabrik Yapı
İşlemleri, ahşabın yapı malzemesi olarak kullanımı ve
ahşap yapıların planlanması, prefabrikasyonu ve montajındaki ilgili adımlar tartışıldı. Ahşap işçiliği de ihmal
edilmedi. “En Spotlight Handwerk “, uzmanlar bu tür

DIPA (Dijital Baskı Derneği) Sempozyumu’nun ikinci konferansında “Kendi yüzeyini tasarla” sloganı altında, uzmanlar ve kullanıcılar yüksek kaliteli ve bireysel
yüzeylerin tasarımında güncel trendleri vurgulayarak
deneyimlerini aktardılar.
Bir sonraki LIGNA, 15-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.
ilk Rosenheim LIGNA.Konferansı 1 - 2 Haziran 2022
tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. Bu konferans,
Deutsche Messe tarafından ahşap teknolojisi alanında yüksek nitelikli genç profesyoneller için dünyaca
ünlü eğitim kurumu TH Rosenheim ile birlikte organize
edilecek. .
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BETA Kimya A.Ş., Intermob Fuarı’nda
sektör profesyonellerinden tam not aldı
Jenerik markaları Apel ve Mitreapel ile mobilya, ahşap ve
orman endüstrisi alanlarına yönelik geliştirdiği 100’den
fazla ürünü Intermob Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle
buluşturan BETA Kimya A.Ş., yurt içi ve yurt dışından gelen
ziyaretçilerden tam not aldı.
Su bazlı ahşap tutkalları, hızlı yapıştırıcılar, poliüretan
bazlı yapıştırıcılar, poliüretan köpükler, hotmelt yapıştırıcılar ve bantlar kategorisinde yer alan inovatif ürünlerle
akılcı çözümler sunan BETA Kimya A.Ş., son kullanıcılara
yönelik pratik ambalajlı yeni nesil ürünlerini de uygulamalı
olarak tanıttı.

Sayacı: “Ar-Ge ve inovasyondan aldığımız
güç ile ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz”
Intermob Fuarı’nda 50’ye yakın ülkeden 1000’in üzerinde
sektör profesyoneliyle bir araya geldiklerini belirten BETA
Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, “Pandemi koşulları dolayısıyla uzun bir süredir fiziksel katılımlı fuarlar ertelenmişti. Ancak yılın ikinci yarısı itibariyle yurt dışında
Rusya, Özbekistan ve Dubai’de sektörel fuarlara katılmamızın ardından, şimdi de ülkemizin en önemli sektörel fuarlarından Intermob’da yer alarak bayilerimizden son kullanıcılarımıza kadar geniş bir müşteri kitlesiyle buluşma
fırsatı yakaladık. Bu yılki fuarda yine iç pazar ve ihracat

106

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 167

Kasım - Aralık 2021

özelinde hazırladığımız iki ayrı standımız ile su bazlı ahşap tutkalları, hızlı yapıştırıcılar, poliüretan bazlı yapıştırıcılar, poliüretan köpükler, hotmelt yapıştırıcılar, teknik
aerosoller ve ilk kez sergilediğimiz bantlar kategorisinde
ürünlerimizi tanıttık. 100’ün üzerinde bir ürün gamı ile katılımcılardan tam not almanın mutluluğunu yaşadık. Bantlar kategorisindeki ürünlerimizin yanı sıra, özellikle yakında zamanda son kullanıcılara yönelik olarak geliştirdiğimiz pratik ambalajlı ve multifonksiyonel ürünlerimize de
yoğun bir ilgi vardı. Ar-Ge ve inovasyondan aldığımız güç
ile ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ederken, tüketicilerden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Ortadoğu, Afrika, Asya, Balkanlar
ve Türki Cumhuriyetlerden pek çok bayimiz ve potansiyel
müşterilerimizle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sektör profesyonelleri, bayilerimiz, son kullanıcılar ve tüm
paydaşlarımızın takdirini toplamanın mutluluğunu bir kez
daha yaşadık. Önümüzdeki dönemde, tüketici trendlerine
göre geliştireceğimiz pek çok yeni ürünü, hitap ettiğimiz
lokomotif sektörlerle buluşturmaya devam edeceğiz. ‘Hayatın her anında, BETA Kimya A.Ş. yanınızda’ mottomuzla
mobilyadan yapıya, otomotivden havacılığa ve günlük yaşamın bir parçası olan ev tipi ürünlerimizle birlikte hem
satış kanallarımızı hem de ürünlerimizin kullanım alanlarını genişleteceğiz.” dedi.

Tüyap İntermob & Woodtech 2021 Fuarları
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FUARLARDAN

Ağaç İşleme Makineleri sektörü, WoodTech Fuarı’nda
50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

5 günlük fuardan, 350 milyon
TL’lik ticaret hacmi
Dış ticaret fazlası vererek ülke
ekonomisine katkı sağlayan
sektörlerden biri olan ağaç işleme
makineleri sektörü, WoodTech
fuarıyla da önemli bir ticaret
hacmi sağladı. 5 gün süren fuar
boyunca 350 milyon TL’lik iş hacmi
gerçekleştirildi. Fuar sonrasında
da devam edecek olan işbirlikleri
sayesinde sektör ihracatının önemli
ölçüde artması bekleniyor. Fuarda
önemli satışların gerçekleştiğine
ancak sonrasında da işbirliklerin ve
ticaretin yoğun devam edeceğine
dikkat çeken Ağaç İşleme Makine
Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Genel
Sekreteri Arif Onur Kaçak, birçok
firmanın, Avrupa ve Rusya’ya bayilik
vereceğini söyledi.
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Son 5 yılda ihracatını yüzde 69 artıran ağaç
işleme makineleri sektörünün küresel buluşması gerçekleşti. Ağaç İşleme Makine
Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile
Reed TÜYAP tarafından organize edilen ve
sektörünün Avrasya Bölgesi’ndeki en büyük
buluşma noktası olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı “WoodTech”in 34’üncüsü Tüyap Fuar Merkezi’nde
kapılarını başarılı bir ticaret hacmi ile kapattı. İNTERMOB Mobilya Aksesuarları, Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojileri Fuarı
ile birlikte 500 direkt katılım, 300 yabancı
marka temsilcisi ile toplam 800 katılımcının yer aldığı fuarda 110 ülkeden 10 bine
yakını yabancı olmak üzere toplamda 50 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Özellikle Rusya,
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Ukrayna ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda 5 gün boyunca 350 milyon
TL’lik ticaret hacmi sağlandı.

FUARLARDAN

10 BİNE YAKIN YABANCI ZİYARETÇİ
Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, WoodTech fuarının hem
katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Özellikle katılımcılar fuarın fiziki olarak yapılmasından çok memnun
oldu. Katılımcılarla yaptığımız görüşmelerde, gerçekten
makine ihtiyacı olan, ticaret yapmak isteyen bir ziyaretçi
profiliyle karşılaştıkları yönünde geri dönüşler aldık. Özellikle hafta içi günlerde yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının
neredeyse eşit olduğunu söylediler. Yabancı ziyaretçilerin ilgisi ve yoğunluğu pandemi de göz önüne alındığında
katılımcıları memnun etmiş görünüyor. Özellikle Rusya,
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Ukrayna ve Balkanlar’dan gelen
ziyaretçilerin yoğun ilgisi söz konusuydu. 10 bine yakını
yabancı, 40 bin üzerinde yerli olmak üzere toplam 50 bin
üzeri ziyaretçi geldi. Fuardaki ticaret hacmi 350 milyon TL
oldu. Katılımcıların yüzde 90’ı fuara katılmaktan memnun
olduğunu belirtti. Yine, katılımcıların yüzde 95’i ziyaretçilerin niteliğinden memnun.”

TÜRK FİRMALAR, AVRUPA’YA BAYİLİK VERECEK
Pandemiye rağmen herkesin memnun kaldığı kaliteli bir
fuar geçirdiklerini söyleyen Kaçak, Avrupalı rakipleriyle
yarışan teknolojilerin fuarda sergilendiğine dikkat çekti.
Seri üretim hatları, robot teknolojileri, yüzey işleme makineleri, panel ve masif mobilya makineleri ile dijitalleşmenin öne çıktığı birçok ürünün fuarda yer aldığını kaydeden
Kaçak, “Bazı sebeplerle fuara gelemeyen ziyaretçiler ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda hibrit fuarda katılımcılarla
görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarın hibrit olması, reel fuara
katkı sağladı ve memnuniyeti artırdı. Katılımcılarla yaptığımız görüşmelerde fuar sonrası önemli satış ve bayilik
anlaşmaları yapacaklarının bilgisini aldık. Farklı birçok firma, Avrupa ve Rusya’ya bayilik verecek. Fuarda da önemli
satışlar gerçekleşti ancak sonrasında da işbirliklerin ve

ticaretin yoğun devam edeceğini düşünüyoruz. Ticaret
rakamlarının daha da ivme kazanacağı, Türk makine sektörünün dünyanın farklı coğrafyalarına yayılacağını öngörüyoruz.” dedi.

İHRACATTA HEDEF 140 MİLYON DOLAR
Sektörün mevcut durumunu da değerlendiren Kaçak, şu
açıklamalarda bulundu: “Ağaç işleme makineleri sektörümüz son 5 yılda dış ticaret fazlası veriyor. Sektörümüz son
20 yılda 11 kat büyümüş durumda. 2020 yılında ihracat rekoru kırdık. Geçen yılı 110 milyon dolar ihracatla kapattık.
Bu yılın ilk altı ayında üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatımız yine aynı dönemde yüzde
45 oranında arttı. Son 5 yılda ise ihracatta yüzde 69’luk
artış yakaladık. Bu yılı da 140 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Sektörümüzün küresel büyüklüğü 12
milyar Euro civarında. Türkiye, bu alanda ihracatta dünyada ilk 10 arasında ve küresel pastadan yüzde 2 oranında
pay alıyor.”

RAKAMLARLA AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ
2020 yılı ihracatı

: 110 milyon dolar

2021 yılı ihracat hedefi : 140 milyon dolar
Küresel büyüklük

: 12 milyar Euro

Türkiye’nin
küreselden aldığı pay

: Yüzde 2

WoodTech fuarındaki
ticaret hacmi
: 350 milyon TL
Fuara gelen
yabancı sayısı

: 10 bine yakın kişi

Fuardaki toplam
ziyaretçi sayısı

: 50 bini aşkın kişi
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Bosch Termoteknik
Akademi, Mesleki Teknik
Anadolu Liselerinde
uygulama atölyeleri
kuruyor
BOSCH, yaptığı atölye yenilemeleriyle eğitime destek
vermeye devam ediyor! Bosch Termoteknik Akademi,
Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde yeni uygulama atölyelerini kullanıma sundu.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bosch Termoteknik
arasında yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
kapsamında Bosch Termoteknik Akademi, eğitime
verdiği desteklerle öğrencilerin daha kapsamlı ve kaliteli uygulamalı eğitim almalarına ve kalifiye insan
kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bosch Termoteknik Akademi; eğitim kurumlarına
verdiği hizmet içi eğitim, öğretim amaçlı cihaz ve görsel materyal destekleri haricinde, Milli Eğitim Bakanlığı
ile 2016 Kasım ayında imzaladıkları “Eğitim Kurumları İş
Birliği Protokolü” kapsamında farklı meslek liselerinde
yenileme çalışmalarına da imza atıyor. Meslek Lisesi
öğrencilerinin bulundukları bölgelerde ihtiyaç duydukları son teknoloji ısıtma, klima ve havalandırma ekipmanları ile atölyeleri yeniliyor.
Son olarak Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ndeki atölye Bosch VRF klima sistemleri ve sistem otomasyonu, Bosch split klima sistemi
ve Buderus yoğuşmalı kombi sistemleri kullanarak
yenilenirken; Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde bulunan uygulama atölyelesi Bosch
ve Buderus konvansiyonel ve yoğuşmalı kombi sistemleriyle donatıldı. Bosch Termotenik Akademi Antalya
Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi laboratuvar açılışına Bosch Termoteknik Akademi Müdürü
Suat Eyi de katıldı.

FİRMALARDAN

Biesse Türkiye,

2021 Tüyap Woodtech

Fuarı’nda da, gelişen teknolojileri ve uzman ekibi sayesinde

başarısını yukarı taşıyor
İstanbul, 20 Ekim 2021 – 34. Uluslararası Ahşap İşleme
Makineleri Fuarı TÜYAP Woodtech, 9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Biesse Türkiye, bu fuar sayesinde 1.500 m²’lik stand alanında teknolojiye yön veren
ve yenilikçi çözümlerinin potansiyelini, çalışır şekilde sergilediği 15 farklı makinesini uzman ekibi eşliğinde tanıtarak ziyaretçilerini ağırladı. Stand alanında Biesse makineleri ve bilgisayar programları arasında entegrasyona imkân tanıyan, devrim niteliğinde bir yazılım platformu olan
bSolid ve makinelere uzaktan bağlanarak her türlü teknik
destek, arıza çözümü ve yedek parça ihtiyacının gerçek
zamanlı olarak takibinin sağlandığı yeni IoT platformu
olan SOPHIA da standın özel bir alanında Biesse uzmanları
tarafından tanıtıldı.
Biesse Türkiye, TÜYAP Woodtech 2021 fuarında hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen ziyaretçileri ve gerçekleştirilen satışları açısından başarılı rakamlar elde etti. Bununla beraber sektörün bölgeye ait pazarında Biesse Türkiye Grup Şirketi’ne vermiş olduğu olumlu tepki de bir kez
daha onaylanmış oldu.
Biesse Türkiye Operasyon Direktörü Yelda Akıncı Woodtech Fuarı’na dair şu bilgileri paylaştı: “Uluslararası bir fuar
olan TÜYAP Woodtech Fuarı’nda; 1500m2’lik standımızda
geniş ürün yelpazesinde sergilediğimiz tamamen Endüstri 4.0’ a uyumlu teknolojilerimiz ile bu yıl başarılı ve verimli
bir fuar geçirdik. Standımızda hem Türk hem İtalyan uzmanlarımızdan oluşan 60 kişilik ekibimiz sayesinde tüm
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ziyaretçilerimizi ve müşterilerimizi ihtiyaçlarına yönelik
en iyi çözümleri sunarak ağırladık. Türkiye ile Orta Doğu
bölgesi başta olmak üzere birçok müşterimizin gelişen
ve yeni yatırımlarında birlikte iş ortaklığı yapmak üzere
anlaşmalar imzalayarak, hedefimizin üzerinde satış gerçekleştirdik. Biesse Türkiye’ye kurulduğu ilk günden beri
destek veren ve güvenen tüm iş ortaklarımıza teşekkür
ediyorum.
Fuar sonrasında, her daim sergilediğimiz Biesse teknolojilerimizi yakından keşfetmek ve deneyimlemek isteyen
değerli iş ortaklarımızı, İstanbul / Maltepe kampüsümüzde bulunan sektörün ilk, tek ve en büyük çalışan Showroom’ umuza davet ediyorum.”

Hakem Heyeti
Prof. Dr. Ahmet Kurdoğlu

Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

KOSGEB

Prof. Dr. Abdullah Sönme

Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu

Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fakültesi

Prof. Dr. Nusret AS

Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fakültesi

Prof. Dr. Erol Burdurlu

Prof. Dr. Hasan EFE

Gazi Üniversitesi

Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Gökay Nemli

Prof Dr. Hüseyin Koç

Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Prof Dr. Tuncer Dilik

Prof. Dr. Musa Atar

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

KISA KISA

Hymmen’in memnuniyeti:
“TechTogether” için iyi rakamlar
Hymmen’in 27-29 Eylül 2021 tarihleri a rasında kendi teknik
merkezindeki kendi bünyesindeki sergisinde teknolojik yeniliklerini canlı olarak müşterilerine sunduğunda
Hymmen’in mottosu, dijital yerine tekrar yüz yüze olarak
gerçekleşti.
Bu amaçla, Hymmen birlikte gelen özel makine ve tesis
üreticileri bir grupla, Baykuş  (Doğu Vestfalya-Lippe), “adlı
alternatif bir olay biçimini başlatmaya karar verdi- Ağaç Yeterlilik TechTogether ilgilenen müşteriler ile birlikte ahşap
teknolojisi getirmek”. Odak noktası, şirkete özel dijital formatlarla desteklenen teknoloji, yenilikler, yeni gelişmeler
ve müşteri çözümleri hakkında kişisel alışverişlerdi.
“ Bu yılki TechTogether 2021 olay formatında olumlu pek
çok durum yaşandı. Yeni gelişmeleri bizzat görmek için 10
Avrupa ülkesinden yaklaşık 100 konuk oradaydı.
Bu etkinlikte,“ Satürn ” dijital baskı hattının ve Uv bazında karton malzemelere dijital dekor baskısı için yüksek

hassasiyetli aktarıma sahip “ Jupiter ” dijital baskı hattının canlı gösterimleri yapıldı . Müşteriler ayrıca “ Dle Plus”
dijital yapılanma süreci, “ Calender Coating Inert ” kaplama süreci ve üretim sürecini gösteren yüzey örnekleri ve
grafiklerle kanıtlanmış çift bantlı pres teknolojisini tanıma
imkanlarına sahip oldular.

Weinig,
Kasım ayında
“Masif Ağaç
Zirvesi”ni
gerçekleştiriyor
09-11 Kasım tarihleri arasında

Weinig’in tarihindeki ilk dijital etkinlik gerçekleşecek. Üç gün boyunca, ilgilenen herkes çeşitli panel tartışmalarına, açılış konuşmalarına ve
uzman röportajlarına katılabilir. “ Solid Wood Summit “ etkinlik başlığı altında Weinig, masif ahşap işlemenin tüm
yönleri, güncel trendler ve ileriye dönük fikirler hakkında
yoğun bilgiler sunuyor.
Weinig, müşterilerine daha fazlasını sunmak için bu yıl
yeni bir platform da sunuyor : Weinig.Experience .(Weinig
deneyimi) Hem program hem de merkezi bağlantı nok-
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tasıdır, çünkü aynı anda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı
Weinig’in gelecekteki etkinlikleri için yol gösterici fikir ve
dijital evi oluşturur.
Kasım ayında, Solid Wood Zirvesi , bu durumda ilk dijital, Weinig.Experience etkinliği olacak. Katkılar hem
İngilizce hem de Almanca olarak yayınlanacak ve kendi
ofisinizin veya ev masasının rahatlığında izlenebilecek
çevrimiçi sunum sırasında, uzmanlar entegre bir sohbet işlevi aracılığıyla geri bildirim ve takip soruları için
hazır olacaklar.

FUARLARDAN

25-30

OCAK

2022
İSTANBUL FUAR MERKEZİ,
YEŞİLKÖY
TÜYAP FUAR VE
KONGRE MERKEZİ

DÜNYA
MOBİLYASININ
BULUŞMA NOKTASI
Kıtaları buluşturan
İstanbul, dünya
mobilyasının
en önemli
oyuncularını
bir araya
getiriyor.

İKİ FUAR
MERKEZİNDE
BİRLİKTE
DÜZENLENEN
AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK
MOBİLYA
FUARI

İSTANBUL MOBİLYA FUARI

istanbulmobilyafuari.com
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği
ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan İstanbul Mobilya Fuarı
için geri sayım başladı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile
İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak; brüt 260.000
m²’lik bir alanda düzenlenecek olan İstanbul Mobilya Fuarı; Ürün gruplarına göre ayrılmış 23 Salonda 3000’den
fazla marka katılımı ile ülkemizde bu güne kadar en büyük
fuar olurken Avrupa’da da kendi alanında en büyük ikinci
fuar olma konumuna erişmiş olacak.
Dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen ve hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin dört
gözle bekledikleri fuar, mobilya sektöründe 2022 yılının
en çok konuşulan ve üzerinde uzun süre değerlendirmeler yapılacak bir etkinlik olmayı hedefliyor. Fuara henüz üç
ay varken tüm salonların dolu olması, etkinliğin gücünü
gösteriyor.
Gerek Mosfed Türkiye Mobilya dernekleri Federasyonu-
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Uluslararası
İstanbul
Mobilya
Fuarı

nun ve Tüyap fuarcılığın geniş imkanları içinde gerçekleşecek fuar aynı şekilde büyük bir interlandı kapsıyor.
Yurtiçi ve yurtdışından gelecek alım heyetleri için şimdiden önemli bağlantıların yapıldığı fuarın beklenen hedeflerin üzerinde bir ticari gelir gerçekleştirmesi bekleniyor.
Bu sene Tüyap Fuarcılık ile MOS Fuarcılık organizasyonu
tarafından gerçekleştirilen ve tüm mobilya sektörünü tek
çatı altında toplayacak olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türk mobilya sanayimize dünya arenasında, yeni
pazarlara ulaşma noktasında da bir fırsat ortamı oluşturacaktır. Dünya mobilya sektörü içindeki gücü de her
yıl artan Türk mobilya sektörü ülke genelinde önemli bir
istihdam alanı olduğu kadar, cari açık da vermeyen etkin
sanayilerimizden biri olmaya devam ediyor. Pandemi sonrası önem ve etkisi daha da artan Türk mobilya sektörü bu
fuarla gücünü daha da arttırarak yeni pazarların da kapısını aralayacaktır.

