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l FURNICEPT, 16 öncü mobilya yan sanayi markasını 
tamamen dijitalleştirilen bayi yapısıyla temsil edecektir. 

l FURNICEPT, küresel tasarım trendlerine uyan ürünler-
le küratörlüğünü yaptığı ve tamamen ticari müşterilere 
hizmet verecek ilk ve tek platform olma özelliğini taşıyor.

l Yabancı dil desteği ile FURNICEPT, mobilya ve mutfak 
üreticilerinin, tasarımcıların doğrudan sepetlerine ürün 
eklemesine olanak sağlayan basitleştirilmiş bir B2B si-
pariş süreci tasarlar.

l Lansmanda 16 markanın 1000’den fazla ürününü müş-
terilerine sunacak olan platform, tamamen dijitalleşti-
rilen bayi yapısıyla benzersiz bir satın alma deneyimi 
sunuyor.

l Ürün danışmanlığından satın almaya, sipariş takibin-
den nakliye hizmetlerine kadar tüm süreç dijital hale 
getirilmiştir.

l Site kendine özgü, özel bir yazılımla hazırlanmış olup, 
www.furnicept.com sitesinde satışlarına ve değişik sos-
yal medya platformlarında aktif reklam kampanyasına 
başlamıştır.

Aksesuarda Türkiye’nin Dijital Bayilik
Platformu Kuruldu

Türkiye’nin en iyi markaları
Furnicept platformunda

www.furnicept.com

Dijital Bayi Platformu

En iyi kalite - En uygun fiyatlar - Doğru teslimat
ve özel kampanyalar

FURNICEPT, lider mobilya ve mutfak aksesuarları markalarının dijital dağıtıcısıdır.

mail: destek@furnicept.com
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İyi başlayan bir yılın ilk çeyreğinde hemen yanı 
başımızda komşumuz Ukrayna’da başlayan Uk-
rayna – Rusya savaşı, dünya siyaset ve ekonomi 
dengelerini değiştirdi. Uzun bir süredir Ukray-
na’ya bağlı Donets’te başlayan yerel özerklik 
çatışmaları, sekiz yıl sonra devlet ilanı ve aka-
binde Rusya’nın ve 15 ülkenin bu kararı tanıma-
sıyla birlikte başlayan çatışmalar bir anda Rusya 
ile Ukrayna’nın sıcak savaşına ve ardından da 
Rusya’nın Ukrayna’yı ülkenin dört bir tarafından 
kuşatarak gerçekleştirdiği askeri kuşatma ve iş-
gale dönüştü. Tüm dünyayı bir anda şaşkınlığa 
çeviren bu hareket, dünyada huzur ve barışın  
diken üstünde  olduğunu da bizlere gösteriyor.

Donbas ve Luhans halkının merkezi hükümete 
bağlı ama kendi içinde özerk bir parlamento ve 
yerel özerklikli bir model olan  yerel bir yönetim 
talebi, BM özerklik ve yerel yönetimler anlaşması 
paralelinde bir yerel yönetim modeli olarak kabul 
edilebilir. Buna benzer eyalet ve yerel yönetim 
modelleri bugün başta Avrupa olmak üzere pek 
çok demoktratik ülkede uygulanan bir model-
dir. Ukrayna yönetiminin başkalarına güvenerek 
girdiği macera hem topraklarını kaybetmesine, 
hem de insanlarının ölümüne neden oldu. Ancak 
bunun hemen ertesinde Rusya’nın, Ukrayna’nın 
pek çok kentini işgal ederek bir ülkenin varlığını 
tanımaması ve bu işgali meşru sayması kabul 
edilemez bir durumdur. Bu andan itibaren Uk-
rayna işgal altında bir ülke konumuna gelmiştir.   
Büyük Rus milliyetçiliği ve emperyalizmi, tıpkı 
Amerika ve Avrupa gibi emperyalist yayılmacılığı 
hedefleyen kabul edilemez bir durum yaratmış-
tır. Bu durum askeri olarak zayıf durumda olan 
ülkeleri büyük askeri ve ekonomik veya finansal 
güçlerin tehditleri altına sokmuştur. Barış bu 
dünyada daha zor hale gelmiştir. Yıllardır Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’da süren enerji savaşları ve 

işgaller, insan hakları ihlalleri bu gün için tüm 
dünyayı da, mazlum halkları da tehdit eder du-
ruma getirmiştir.  Bu gün yaşadığımız bu işgal 
hareketi, dünyanın pek de güvenilir bir durumda 
olmadığını, her an Hitler gibi manyakların ortaya 
çıkarak dünyayı ateşe atabileceklerini de göste-
riyor. Bir yandan batının ve müttefiği Amerika’nın 
dünyada askeri ve ekonomik yayılma emelleri, 
öte yandan büyüyen Çin ve son savaşlarla da  
kendini Akdeniz sularına atan Rusya’nın hege-
monik girişimleri, dünyayı bir ateş fıçısına çevir-
miş durumdadır. Türkiye bütün bu kaosun orta-
sında, Cumhuriyet ayarlarına dönerek ve  kendi 
meşru egemenlik haklarını koruyup, yaşadığımız 
ve yaşayabileceğimiz başka maceralardan da 
uzak durmalıdır. 

Bu yılın başında gerçekleşen IFF İstanbul Mobil-
ya fuarı, sektöre de soluk aldırarak, önemli ihra-
cat bağlantıları sağladı. Türkiye sanayisi pek çok 
sektörde pandemiye rağmen çok başarılı fuarlar 
gerçekleştirdi ve bunun da ekonomiye ciddi et-
kileri oldu. Mobilya sektörü bütün olumsuzluk-
lara rağmen, 2021 yılında da açık vermeyen bir 
sektör oldu. Dünya petrol fiyatlarındaki hızlı yük-
seliş, döviz fiyatlarındaki yukarı doğru yükselen 
ivmeler, önümüzdeki günlerin kolay olmayaca-
ğını da gösteriyor. Ama her şeye rağmen ense-
yi karartmadan çalışmaya ve üretmeye devam. 
Üreten toplumlar her tür zorluğu aşabilecek 
güce sahiptirler. Barışın tüm dünyaya egemen 
olmasını diler, ölümlerin ve  gözyaşlarının olma-
dığı, çocukların yetim kalmadığı, savaşsız, güzel 
yarınlar diliyorum.

Saygılarımla,

Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Güvenilir bir dünya her gün
daha da zorlaşıyor
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Tüyap Tüm Fuarcılık, Mos Fuarcılık iş birliği ve Mobilya 
Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile Tüyap Fuar 

ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı 
düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda 80 ülkeden alım 

heyetinin yanı sıra yerli ve yabancı 121 bin 519 ziyaretçi 
ağırlandı. Yoğun ilgi nedeniyle 31 Ocak’a kadar uzatılan IIFF 
2022’de 3 milyar dolarlık iş bağlantısının da temelleri atıldı.

IIFF 2022, 138 ülkeden 

120 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

Mobilya sektörü,

IIFF 2022’de
3 milyar dolarlık iş bağlantısının 

temelini attı



FUARLARDAN

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2022 İstanbul 
Mobilya Fuarı, 80 ülkeden alım heyetinin yanı sıra 107 
bin 696’u yerli, 138 ülkeden 13 bin 823’ü yabancı olmak 
üzere toplam 121 bin 591 kişinin ziyaretiyle tamamladı. 
Türkiye mobilya sektörünün 36 bin üreticisinin en son 
ürün ve teknolojilerini, iki ayrı fuar merkezinde 25 salon 
ve 260 bin metrekareden fazla alanda dünyaya sergilediği 
fuarda, yüzlerce iş birliğine imza atılarak 3 milyar dolarlık 
iş bağlantısı gerçekleştirildi. 

“Mobilya devleri, üretim için 
ülkemize demirleyecek”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri 
Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Fuarın, 
Türkiye mobilya sektörüne olan ve artan katkılarını kısa 
süre içinde göreceğiz. Fuarda temellerini attığımız iş 
birlikleri ve karşılıklı görüşmeler kısa süre içinde üretime 
dönüşerek, Türkiye’de 12 milyar doları bulan sektör 
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büyüklüğümüzü daha da artıracak. Bu büyüme ile ihracatımız ve dünya 
mobilya pazarındaki yüzde 2,2’lik payımız daha da yukarı taşınacak. 
Türkiye mobilya sektörünün dalga etkisini daha da artıracak ve 
2022, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak. Yine kısa 
süre önce rotalarını ülkemize çeviren küresel mobilya devleri, üretim 
için ülkemize demirleyecek. Tüm bunlarla birlikte ülkemiz, dünya için 
mobilya üreten, tasarım geliştiren, teknoloji ihraç eden, insan kaynağı 
yetiştiren bir yapıya fuarda yapılan iş birlikleriyle ulaşacak. Fuarımız, 
geçmişte sektörümüz adına hayal olan rakamlar ve hedeflerimizin 
temellerini güçlendirdiğimiz, geleceğe daha umutlu ve istikrarlı 
baktığımız küresel ölçekteki en önemli etkinliğimiz oldu. Birçok yerel 
markamız büyük ulusal üreticiyle birçok ulusal firmamız da küresel 
markalarla karşılıklı görüşmelerde ve iş birliklerinde buluştu. Teknoloji, 
tasarım, kalite ve yeni ürün üretimi için birçok ikili görüşme yapıldı” 
şeklinde konuştu.   
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“Bir hafta boyunca dünya 
mobilya sektörünün kalbi 

İstanbul’da attı”
Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü ise fuarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “IIFF 
2022 aynı anda iki fuar merkezinde eş zamanlı 
gerçekleşen Türkiye’nin ilk fuarı olması açısından 
fuarcılık sektörüne oldukça önemli bir deneyim 
kazandırdı. Bu açıdan Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık 
olarak dünyada adımızdan söz ettirmeyi başardık. 

Fuarımızın sonuçları mobilya sektöründe 2022 ihracat 
hedeflerinin tutturulmasında büyük katkı sağlayacak. 
Fuarımızda yurt içinden 107 bin 696, 138 ülkeden 13 
bin 823 ziyaretçi olmak üzere toplamda 121 bin 591 
ziyaretçiyi ağırladık. Yüzlerce yeni anlaşmaya ve karşılıklı 
görüşmeye de ev sahipliği yapan fuara 825 katılımcı ve 
3 bini aşkın marka katıldı. Fuarımızla birlikte bir hafta 
boyunca dünya mobilya sektörünün kalbi İstanbul’da attı. 
Aldığımız bu olumlu sonuçlar vesilesiyle fuarımıza katkı 
sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelecek sene 
düzenleyeceğimiz İstanbul Mobilya Fuarı’nın ikincisi için 
hazırlıklarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
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IIFF 2022’de sergilenen
yeni ürünlerden



http://www.hanex.com.tr
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IIFF 2022’de sergilenen
yeni ürünlerden
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IIFF 2022’de sergilenen
yeni ürünlerden
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IIFF 2022’de sergilenen
yeni ürünlerden
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Ülke ekonomisine ve ihracatına olumlu katkı sağlayan mobilya 
sektörünün bölgedeki önemli bir buluşması olan ESKİŞEHİR 
MOBİLYA Fuarı, nitelikli, çağdaş ürünlerin, özgün tasarımların 
yurt içi ve yurt dışından gelecek profesyonel ziyaretçilere 
topluca tanıtıldığı ticari bir platform olacaktır.

 Mobilya sektörünün yeni rotası 
Eskişehir Mobilya Fuarı

Eskişehir Mobilya Fuarı, Tüyap ve Eskişehir Mobilya Sanayi 
Kümelenmesi Derneği (ESMOS) iş birliğiyle mobilya sektörünü 
Eskişehir’de ilk kez bir araya getirecek. Yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği fuar, 23-27 
Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap 
Fuar Merkezi’nde mobilya trendlerini gözler önüne sermeye 
hazırlanıyor.

T.C. Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası’nın katkıları 

24 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 169                 Mart - Nisan 2022

ESKİŞEHİR MOBİLYASI
SEKTÖRLE BULUŞUYOR

TÜYAP Tüm Fuarcılık 

Yapım A.Ş. tarafından T.C. 

Eskişehir Valiliği, Eskişehir 

Büyükşehir Belediyesi, 

Eskişehir Ticaret Odası ve 

Eskişehir Sanayi Odası’nın 

katkıları beraberinde, Eskişehir 

Mobilya Sanayi Kümelenmesi 

Derneği’nin işbirliği ile 

hazırlanan ESKİŞEHİR 

MOBİLYA 2022 - Mobilya, 

İç Mimari, Halı, Dekorasyon 

ve Yan Sanayi Fuarı 23-27 

Mart 2022 tarihleri arasında 

Eskişehir Ticaret Odası - 

TÜYAP Fuar Merkezi’nde 

ziyaretçileri ağırlamaya 
hazırlanıyor.
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beraberinde, Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi 
Derneği’nin işbirliği ve KOSGEB’in destekleri ile 
hazırlanan Eskişehir’in ilk profesyonel mobilya fuarı olan 
Eskişehir Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon 
ve Yan Sanayi Fuarı ile bölge mobilya sektörü ziyaretçilerle 
buluşmak için gün sayıyor. Eskişehir Ticaret Odası - Tüyap 
Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, 23-27 Mart 2022 
tarihleri arasında Eskişehir mobilyasının önde gelen 
temsilcilerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacak.

Eskişehir’in ilk mobilya ihtisas 
fuarı olacak

Mobilya sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan 
bölgenin, tasarım, kalite ve üretim kapasitesinin 
görücüye çıkacağı fuarda; modern mobilyalardan, mutfak 
ve banyo mobilyalarına, ofis mobilyalarından, bebek 
ve genç odası mobilyalarına, yatak-baza gruplarından, 
bahçe mobilyaları, masa, sandalye ve aksesuarlara kadar 
uzanan geniş ürün yelpazesi sergilenecek. Eskişehir’de 
düzenlenecek ilk profesyonel mobilya fuarı olacak etkinlik, 
katılımcıların marka gücünü göstermesi açısından 
önemli bir ticaret platformu olacaktır. 2019’da dünyada 
en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 6 basamak 
birden atlayarak dünya 8’incisi olan Türk mobilya sektörü, 
dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için çalışmalarına 
var gücüyle devam ederken bu fuarla Eskişehir mobilya 
sektörünün saygın üretici ve ithalatçı firmaları yurt içi 
ve yurt dışından sektör profesyonelleri ile 5 gün boyunca 
bağlantı kuracak ve önemli iş birliklerine imza atacaklar.

Yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi : Bulgaristan, Yunanistan, 
Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, 
Azerbaycan, Cezayir, Irak, Filistin, Sudan, Umman, Mısır, 
Lübnan, Ürdün, Tunus, Libya gibi ülkelerden yabancı 
ziyaretçi çalışması yapılan fuar yeni ihracat bağlantıları 
için önemli bir platform görevi üstlenecek. Ayrıca 

ülkemizin yedi bölgesinde mobilya sektöründe faal olan 
35’in üzerinde önemli şehirden fuara olan talep her geçen 
gün artıyor.

 Fuar beş gün boyunca açık olacak: 23 – 26 Mart 2022 
tarihleri arasında 10.00 – 19.00, 27 Mart’ta ise 10.00 
– 18.00 saatleri arasında açık olan Eskişehir Mobilya, 
İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Yan Sanayi 
Fuarı  www.eskisehirmobilyafuari.com web sitesinden 
doldurulacak e-davetiye ile ücretsiz ve sıra beklemeden 
ziyaret edilebilecek.

• Eskişehir’de ilk defa düzenlenecek ihtisas 
fuarında bölge üreticileri ile bir araya gelerek 
mobilyanın son trendlerini yerinde görebilmek,

• Yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalarken, 
işbirliği içinde olduğunuz üreticilerin sektördeki 
imaj ve pazar gücünü kıyaslayabilmek,

• Fuar alanının OSB’ne yakınlığının getirdiği ulaşım 
kolaylığı sayesinde katılımcıların üretim tesislerini 
ziyaret edebilme, üretim kapasiteleri ve teknolojik 
altyapılarını yerinde görebilmek için  ücretsiz 
ziyaretçi davetiyenizi alın!

 NEDEN ZİYARET ETMELİSİNİZ? 

EV MOBİLYALARI

• Yatak Odaları

• Yemek Odaları

• Oturma Grupları

• Modüler Mobilyalar

• Bebek, Çocuk ve Genç 
Odaları

• Mutfak ve Banyo 
Dolapları

• Yatak, Koltuk ve 
Kanepe Çeşitleri

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ

• PerdeYatak Örtüleri, 
Nevresim Takımları

• Masa Örtüler

• Yatak, Yorgan, Yastık

• Makina ve El Halıları

• Döşemelik Kumaş
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Sektörün önde gelen alıcılarını fuar alanın merkezinde, Bü-
yük Satın Almacılar Alanı’nda konumlandırmayı planla-
yan Hardware Eurasia, yoğun İkili Görüşme programlarıyla 
verimli iş bağlantıları için birleştirici bir rol üstleniyor. Fuar, 
yeni nesil fuarcılık uygulamalarıyla dijital platformları kul-
lanarak yıl boyu görüşme imkanı sunuyor.

Hırdavat sektörünün ihracat ihtiyaçlarının doğru analizle-
riyle ortaya çıkan Hardware Eurasia, başta Avrasya bölge-
si olmak üzere tüm dünyadan sektör profesyonellerini fu-
arda ağırlamayı hedefliyor.

Dünyaya sektörümüzün gücünü birlikte göstereceğimiz, 
Avrasya’nın Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia fuarında sizler 
de yerinizi alın! 
Detaylı bilgi için: https://hardwareeurasia.com

Hardware Eurasia Sektörün Ticaret 
Platformu Olmaya Hazırlanıyor

Hardware Eurasia İstanbul Hırdavat Fuarı 23-26 Mart 
2022’de Reed Tüyap A.Ş. tarafından Hırdavat Sanayici ve 
İşadamları Derneği (HISİAD) işbirliğinde Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarları, ölçüm ve 
test aletleri ve ekipmanları, aşındırıcı ürünler, kimyasallar 
ve yapıştırıcılar, izolasyon ve yalıtım malzemeleri, dekoras-
yon ve tamirat malzemeleri, hortumlar ve sulama malze-
meleri, sıhhi tesisat malzemeleri, alçı, alçıpan ve yardımcı 
ürünleri, yapı hırdavatları, yük kaldırma ekipmanları, saç 
levha işleme makinaları ve aksesuarları, kompresör ve ha-
valı aletler gibi tüm sektörler ile bir şekilde ilişkilendirilebi-
lecek malzeme, ekip, ekipman ve makinelerin yer alacağı 
fuarda hırdavat sektörünün tüm ürün ve hizmetleri bir ara-
da sergilenecek.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde 10,6 milyar dolarlık ihracat raka-
mına imza atan hırdavat sektörü, 2020’ye göre %34’lük bir 
artışla başarısını ortaya koydu. Almanya, Irak ve Amerika 
Birleşik Devletleri hırdavat sektöründe en çok ihracat ya-
pılan ülkeler olarak başı çekti. Sektörün toplam ihracatının 
%48’i İstanbul’dan gerçekleşti. Bu önemli ihracat verile-
rinden alınan güçle Reed Tüyap Fuarcılık, HISİAD iş birliğiy-
le sektöre yakışan bir fuar düzenlemek için hazırlıklarına 
devam ediyor.

ÜCRETSİZ ONLİNE DAVETİYE İÇİN:

https://davetiye.tuyap.online/index.php?Fid=2903

Hardware Eurasia
AVRASYA’NIN HIRDAVAT FUARI 23-26 Mart 2022

Avrasya’nın Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, Reed Tüyap’ın 
uluslararası deneyimi ve HISİAD’ın sektör duayenliğiyle, 23-26 

Mart 2022 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektörün tüm 
bileşenlerini bir araya getiriyor!



Dünya döşemelik sektörü, 2020’deki krizden çıkışta 
dikkate değer ölçüde başarılı oldu.

Pandemi kaynaklı daralmanın boyutu sınırlıydı çünkü 
tüketiciler restoranlar, tatiller ve diğer boş zaman 
etkinlikleri için azalan harcamalardan elde edilen gelirin 
önemli bir kısmını genellikle mobilyalara ayırdı.

Dünya döşemelik tüketimi, 2020’de mevcut ABD Doları’nda 
%5 azaldı. Tüketimin, ülkeler arasında farklı iyileşme 
hızlarıyla birlikte, bir bütün olarak dünya için 2021’de 
pandemi öncesi düzeye dönmesi muhtemeldir. 

Dünya döşemelik tüketiminin yaklaşık %80’i on büyük 
pazarda gerçekleşmektedir: Çin, Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa, 
Avustralya, Kanada, Güney Kore ve İtalya. 

Toplam tüketim dünya çapında yavaş değişirken, 
neredeyse tüm büyük pazarlarda tüketimin bileşiminde 
büyük farklılıklar var. Başlıca tüketen ülkelerde, 2020’de 
Çin, Hindistan, birkaç Avrupa ülkesinde (özellikle Birleşik 
Krallık, İtalya ve Fransa) ve Kanada’da tüketimde önemli 

DÖŞEME MOBİLYA 
PAZARI VE TİCARET

Dünya döşemeli mobilya tüketimi yaklaşık 70 milyar ABD doları değerinde

ARAŞTIRMA
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azalma oldu. Olumlu bir performans gösteren büyük 
pazarlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Avustralya ve Güney Kore yer alıyor. 

 Döşemeli mobilyanın uluslararası ticareti 2016’dan 
beri her yıl cari ABD doları üzerinden artıyor. 2020’de, 
pandemiye rağmen 2019’a göre büyüme %4 oldu.

Mobilya endüstrisinde, döşemeli mobilya sektörü, hem 
ticaret akışı hem de üretken parçalanma açısından en 
küresel uluslararasılaştırılmış segmentlerden biridir 
ve üreticiler genellikle küresel değer zincirlerinde 
örgütlenmiştir. Bunun nedeni, mobilya endüstrisindeki en 
yüksek iş gücü yoğunluğundan biridir. 

Üretim yerelleştirmesi, diğer faktörlerin yanı sıra, bazı 
ülkeleri diğerlerinden daha rekabetçi kılan, işgücü 
tedarikindeki kolaylıktan etkilenir. Bu faktör sektör 
coğrafyasını yeniden şekillendirmekte ve firmaların 
üretim tesislerinin yerelleştirilmesi ile ilgili karar alma ve 
yatırım stratejilerini sürekli olarak etkilemektedir. 

Büyüme oranlarının, devam eden ticaret kısıtlamaları ile 
sınırlı olmasına rağmen, 2021 ve 2022’de pozitif kalması 
bekleniyor. 

DÜNYA DÖŞEMELİ MOBİLYA 
ÜRETİCİLERİ

‘Dünyanın en büyük 200 mobilya üreticisi ‘ 
(2021) raporunda analiz edilen ilk 200 mobilya 
üreticisi arasında 42 şirket, döşemeli mobilya üretiminde 
uzmanlaşmıştır ve yarısından fazlası üretimlerini merkez 
ülkelerinin dışında gerçekleştirmektedir. 

Üretimin bir kısmını çoğunlukla yurt dışına dağıtan 
şirketlerin merkezi Avrupa’da (çoğunlukla Doğu Avrupa 
ülkelerinde), ardından Asyalı üreticiler ve Kuzey Amerika 
şirketleri geliyor. 

Geniş çeşitlilikte üretim ayak izine sahip önde gelen 
Avrupalı   döşemeli mobilya üreticileri 3CGruppe, Himolla, 
Polipol, Cotta (hepsi Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan 
fabrikalara sahiptir), Ekornes (Norveç dışında Amerika 
Birleşik Devletleri, Tayland, Vietnam, Litvanya’da 
mevcuttur) ve Natuzzi’dir ( Çin, Brezilya, İtalya dışında 
Romanya).  

Merkezi Asya’da bulunan ve delokalize olmuş hemen 
hemen tüm şirketler, diğer Asya ülkelerinde (çoğunlukla 
Vietnam, Tayland ve Malezya) fabrikalar açmıştır. Önde 
gelen örnekler arasında Morris Holdings ve Superb 
Creation sayılabilir. Ağırlıklı olarak ihracata yönelik 
üreticiler olan bazı şirketler, piyasaya sürme süresini 
kısaltmak ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki 
son ticari gerilimlerin üstesinden gelmek için Kuzey 
Amerika’da (örneğin KUKA) veya Avrupa’da (Man Wah 
olarak) tesisler açtı. diğer Asya ülkeleri).

KAYNAK: CSIL’in raporu Dünya Döşemeli Mobilya 
Endüstrisi (Temmuz 2021 baskısı) ), 2021-2022 döşemeli 
mobilya tüketim tahminleri)
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Tasarım dünyasındaki son trendler ve değişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda ürün yelpazesini sürekli güncelleyen 
Kastamonu Entegre, melamin kaplı panel serisi Vision’u 
yeni dekorlarla zenginleştirmeye devam ediyor. Mobilya 
ve iç mekân tasarımında çok çeşitli uygulamalara olanak 
tanıyan Vision 2022 panel koleksiyonunda, ahşap tonları, 
fantazi desenler ve düz renkler olmak üzere 12 yeni dekor 
yer alıyor. 

Doğanın dilinden konuşan 
mekânlar 

Ahşabın Vision ailesine yeni eklenen ahşap dekorlar, 
doğayla aynı dili konuşmanın yanında farklı renk tonları 
ve dokuları klasikten moderne hemen her tarza uyum 
sağlıyor. Garden Meşe ve Bilbao, doğal dokusu ile hemen 
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Kastamonu Entegre 
Vision 2022 Koleksiyonu ile 

mekânlara yenilikçi dokunuş
Zengin desen yelpazesi ve malzeme kombinasyonları ile 
tasarımcılara geniş bir özgürlük alanı sunan Kastamonu 
Entegre, Vision 2022 panel koleksiyonunu kullanıcılarla 

buluşturdu. Farklılıkları uyum içinde bir araya getiren Vision 
dekoratif paneller, zamansız iç mekân tasarımlarına katkıda 

bulunurken, ilk günkü görüntüsünü uzun yıllar koruyor. 



her tarza uyum sağlarken, canlı renk tonuyla dikkat 
çeken Belmonte, mekânda sıcak bir atmosfer yaratmak 
isteyenler için ideal tercihi oluşturuyor. Ascona doğal 
rengi ve dokusu kadar kolay işlenebilen yapısıyla, Alpine 
kalıpların dışında dekorasyon çözümlerinde gösterdiği 
üstün performansla, özel bir dokuya sahip Navarro ise 
mutfak, banyo vb. kullanım alanlarındaki yüksek dayanımı 
ile öne çıkıyor. Kendine has rengiyle yaratıcılığını 
göstermek isteyenler için ideal bir seçim olan Cabana 
ve yaydığı pozitif enerjiyle çalışma alanlarına verimlilik, 
evlere huzur katan Argos ise özellikle koyu tonlardan 
vazgeçmeyenlere hitap ediyor.

Yaratıcılığı tetikleyen renk 
ve dokular

Fantazi dekorlardan Marmol ve Luanda, mermerin 
asaletini ahşabın sıcaklığıyla buluşturuyor. Mutfaktan 
yatak odasına ve ofise kadar farklı alanlarda kullanılabilen 
bu dekorlar, özgün yapısı ile sıra dışı tasarımlara ilham 
veriyor. Yumuşak renk tonuyla uygulandığı mekâna ferah 
ve rahatlatıcı bir hava katan Spring, bahar esintisini 
yaşam alanlarına taşımak için ideal bir seçenek sunuyor.

Mekânlarda zamansız, 
uzun ömürlü şıklık

Yeni düz dekorlardan Costa da yumuşak renk tonuyla 
yaşadığı mekâna pozitif bir hava katmak isteyenlerin 
tercihini oluşturuyor.

31MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 169                 Mart - Nisan 2022

FİRMALARDAN



32 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 169                 Mart - Nisan 2022

SEKTÖRDEN

Genel kurul ile ilgili açıklama yapan Yeni Başkan 
Ercan Sarıkaya ’’Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar 
ve Döşemeciler Odası Genel Kurulu’na teşrif eden 
üyelerimizin katkılarıyla şehrimize ve sektörümüze 
yakışır bir genel kurul gerçekleştirdik. Yola çıkarken 
“Sektörün geleceğine birlikte imza atalım” demiş, 
dualarınız ve desteğinize talip olmuştuk.  Önce Allah’ın 
izni, sonra tecrübemize, bilgimize, projelerimize güvenen 
üyelerimizin teveccühüyle, işinin erbabı, şehrini ve ülkesini 
seven, sektöre hakim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım 
onay aldı ve seçimleri kazandık. Bize destek veren tüm 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi oy veren, vermeyen 
tüm üyelerimizle birlikte, güç birliği içinde sektörümüze 
hizmet etme, inşallah sektörün geleceğine hep birlikte 
imza atma zamanı. Allah hiçbirimizi utandırmasın’’ diye 
konuşarak, verilen görevin bilincinde tüm sektöre ayrım 
yapmaksızın hizmet edeceklerini belirtti.

Kayseri Marangozlar 
Mobilyacılar Döşemeciler 
Odası Genel Kurulu yapıldı
12.01.2022 Tarihinde yapılan Kayseri 
Marangozlar Mobilyacılar Döşemeciler 
Odasının Genel Kurulunda Üyelerin 
çoğunluğu tarafından seçilen yeni 
yönetim kurulu  göreve başladı.



https://www.tuzunticaret.com.tr


Globalde Büyüyen Şirketler 

Schattdecor

FİRMALARDAN

Schattdecor, 1985’de Almanya’da kurulan 10 yıldır ise Türkiye lokasyonundan dünya 
çapındaki müşterilerine baskılı veya emprenye edilmiş dekor kağıdı ve bitmiş 
yüzeylerden oluşan geniş bir ürün portföyü sunan Global bir sanayi kuruluşu.

Başlıca müşteri kolları, yonga levha sanayisi ve mobilya endüstrilerinden oluşurken, 
bu endüstriler aracılığıyla mimarlar, tasarımcılar ve müteahhitler ile de iletişim kuruyor.

Genel Müdür Selçuk Ülger:
“İstanbul sanayi odası (ISO) 2020 verilerine ve sıralamasına 
göre Türkiye Schattdecor Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasında. Sadece 10 yılda sağlanan bu sonuç çok büyük 
bir başarı. Pandemi sırasında büyümeye devam etmiş hatta 
büyümesi hızlanmış bir global şirket olsak da, 2021 yılında bizim 
de çok büyük zorluklarla karşı karşıya geldiğimizi belirtmemiz 
lazım. Kısa süreli inişler olsa da istikrarlı çıkışımızı devam 
ettirdik. Herşeye rağmen, rekorların yılını yaşadık diyebiliriz.”  

“Global büyüme ivmesini arttırma ve ürün gamımızı da 
genişletme hedefi ile, mobilya endüstrisi için PET bazlı 
sürdürülebilir düz lake laminat yüzeyler üreten ve işleyen yine 
Alman bazlı Fine Decor firmasından %50 hisse satın aldık.  
Schattdecor, bu sayede müşterilerine mobilya yüzeyleri için 
çevre dostu alternatif malzemeler olan monokrom ve baskılı 
Pet filmler sunacak. Fineflex adıyla pazara sunulacak ürün, PET 
bazlı,  çevre dostu, formaldehit içermeyen termoplastiklerden 
oluşan bir ürün. Sürdürülebilir ürünler gelecekte de önceliğimiz 
olmaya devam edecek.”
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Genel Müdür Erkan Sürat:
“Pazar artık daha fazla esneklik ve daha çok hız istiyor. 
Grubumuzun globalde geçtiğimiz yıllardaki büyümesi, 
müşteri tarafından gelen taleplerin de büyümesini 
beraberinde getirdi. Farklı lokasyonlarda yeni üretim 
hatlarını devreye aldık. Diğer gelişmeler ardı ardına 
planlamaya devam ediyor. Yeni teknolojilere yatırım, 
kapasite artırımı, sürdürülebilir ürün çeşitliliğinin 
arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve 
dijitalleşme bunların en başında geliyor.”

Pazarlama ve Tasarım Müdürü 
Begüm Çalı Özdemir:

“Yabancı sermayeli bir Alman şirketi olarak,Türkiye iç 
satış ve ihracat hedeflerini gerçekleştirmek için en 
yoğun çalışmalarımız lokal veya internasyonel tasarım 
ve pazarlama faaliyetlerimizi çeşitlendirerek hızlandırma 
yönünde. 2022 ve sonrası için pandemi ile ilgili 
kısıtlamaların azalmasını umut ile beklerken, planlarımızı 
son hız geliştirmeye devam ediyoruz.”
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LIGNA’nın yeni Başkanı Stephanie Wagner, ağaç işleme ve 
ahşap işleme endüstrisi için dünyanın önde gelen ticaret 
fuarının projesinden ve dolayısıyla içerik ve operasyonel 
yönetiminden sorumlu olacak. On yıldan fazla bir süredir 
Deutsche Messe AG’de çalışıyor ve son olarak LIGNA Proje 
Direktörüydü. Wagner, 1 Aralık 2021’den itibaren geriye 
dönük olarak LIGNA Başkanı olarak görev yapacak.

Hendrik Engelking, “Bayan Wagner’de son derece 
deneyimli bir meslektaşımızın bu stratejik açıdan önemli 
pozisyonu doldurmasından çok memnunuz” diye açıklıyor. 
“Ahşap endüstrisinde tanıdık bir yüz ve katılımcılarımız, 
ortaklarımız ve müşterilerimizle başarılı işbirliğini 
sürdürecek.”

“Uzun bir boş ticaret fuarı takvimi ve yalnızca çevrimiçi 
formatlardan sonra, nihayet LIGNA 2023 ve LIGNA 
ile tekrar mevcudiyet platformları sunabilmeyi her 
zamankinden daha fazla sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yaz 
Konferansı hepimiz gerçekten özledik. sitede kişisel 
alışveriş ve ağ kurma” diyor Stephanie Wagner.

Bir sonraki LIGNA, 15 - 19 Mayıs 2023 tarihleri   arasında 
gerçekleştirilecek. Katılımcılar şimdi LIGNA mağazasına 
kayıt yaptırabilirler.

Bundan önce, 1. Rosenheim LIGNA.Konferansı 1 ve 2 Haziran 
2022’de yapılacak. Etkinlik, yeni nesil eğitim kurumu 
Rosenheim Teknik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile 
birlikte Deutsche Messe tarafından düzenleniyor. ahşap 
teknolojisi alanlarında yüksek nitelikli profesyoneller bu 
çalışmada yer alacaklar. 

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiyi www.ligna.de adresinde 
bulabilirsiniz.

Dijital ağ ve içerik platformu 
Rosenheim LIGNA. Konferans 

2022 yazının başlarında
Hannover, Almanya.   LIGNA, 15 - 19 Mayıs 2023 tarihleri   
arasında gerçekleştirilecek.  COVID-19 pandemisinin 
ardından dünya çapında devam eden yüksek enfeksiyon 
seviyesi, aşılama konusundaki yavaş ulusal ve uluslararası 
ilerleme ve dolayısıyla seyahat kısıtlamalarının devam 
etmesi nedeniyle, Deutsche Messe, VDMA Ağaç İşleme 
Makineleri ile birlikte bu kararı aldı. Dünyanın önde gelen 
ağaç işleme ve ağaç işleme tesisi, makine ve aletleri 
ticaret fuarını iptal etme karaı bu koşullarda verildi.

Deutsche Messe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen 
Köckler, “Pandemi sonrasındaki belirsizlikler dünya 
çapında hala çok yüksek. VDMA ile yakın istişare içinde, 
bu nedenle LIGNA’yı 2021’de fiziksel bir etkinlik olarak 
iptal etmeye karar verdik” diyor.   Ayrıca Rosenheim LIGNA.
Konferans’ı yaz başında planlıyoruz. 2022. Her iki etkinlik 
formatı için de, yakın zamanda düzenlenen HANNOVER 
MESSE Digital Edition’dan birçok yeni iç görü ve olumlu 
deneyimi birleştiriyoruz.”

“Bu etkinlik döngüsünde LIGNA’yı iptal etme kararı 
hepimiz için çok zor oldu. Ortağımız Deutsche Messe ve 
katılımcılar, ağaç işleme ve ağaç işleme endüstrisindeki 
şirketler ile birlikte LIGNA’yı dünyanın en önemli fuarı 
olarak tutmak için mücadele ettik.
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Bir sonraki düzenli LIGNA, 
15 - 19 Mayıs 2023 tarihleri   

arasında gerçekleştirilecek.   
27 Eylül - 1 Ekim2021  tarihleri   
arasında yapılması planlanan 

etkinlik  yapılamadı.

Bir sonraki LIGNA Fuarı
Mayıs 2023’te

LIGNA 2022’de  gerçekleşmeyecek



https://www.baytek-baylar.com.tr/TR
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2022’nin
İlham Veren

Markası:

AGT
Parke ve Panel 
sektörlerinin lider 
markası AGT, duvar 
yüzey çözümleri ile 
de ahşap bazlı panel 
sektörüne yeni bir 
kategori açarak, 
pazarını çeşitlendiriyor. 
AGT 2022’de parke, 
panel ve profil ürün 
gruplarında çeşitliliğini 
arttırarak, ülkemizin 
Dünya’ya katma değerli 
ürün sunan öncü 
markalarından biri 
olmaya devam ediyor.
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Ulusal ve uluslararası pazarda panel, profil ve parke üre-
terek, beş kıtada 1000’den fazla satış noktası ile ülkemizi 
temsil eden AGT, 2022’de katma değerli ürünlere olan il-
gisini devam ettireceğini açıkladı. AGT; sektörünün ilham 
veren markası olmaya devam edecek.

Özellikle panel ve profil grubu ürünlerindeki malzeme çe-
şitliliğini ve uygulama kategorilerini çeşitlendirerek mo-
bilya ve dekorasyon sektörüne hazır çözümler geliştiren 
AGT, bu vizyonuyla daha kısa sürede tamamlanan prestijli 
iç mimari projelerin ve katma değerli mobilyaların malze-
me tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Mobilya ve dekorasyon sektörünün basın temsilcileri ile 
Antalya fabrika yerleşkesinde gerçekleşen basın buluş-
masında yeni dönemi değerlendiren AGT İcra Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya; “Tasarımlarımızla ilham 
vererek, mimarlarımızın ve mobilya tasarımcılarımızın ha-
yatlarını kolaylaştırırken; ülkemizin ihracat değerini yük-
selteceğiz” şeklinde konuştu.
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Yeni Showroom Konsepti 
“Design Box”

2020’de başlayan ve etkisini halen devam ettiren pande-
mi koşullarında, üretim sektörünün yeni bir döneme gir-
diğinin altını çizen Çetinkaya, AGT’nin bu sürecin başın-
dan itibaren gerekli değişimleri düzenlediğini belirtti. Bu 
sayede çalışma hayatında sürekliliği sağlayarak, müş-
terilerinin beklenti ve taleplerinde aksaklık yaşatmadan 
çözüm ürettiğini hatırlattı. 2021 yılında pazara sundukları 
Supramat panel serisi ve duvar profilleri ile Dünya paza-
rında büyük ilgi gördüklerini, yeni showroom konsepti De-
sign Box’lar ile en yeni AGT koleksiyonlarının deneyimleme 
merkezi ve tasarımcılar için ilham merkezi inşa ettiklerini 
ifade eden Çetinkaya, şunları ekledi: “Design Box, AGT’nin 
önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı vizyonu anlatıyor. 
Fuar deneyiminin showrooma taşındığı Design Box kon-
septi ile AGT, ziyaretçilerine ilham vermeyi hedefliyor. İlki  
Antalya fabrika yerleşkemiz, idari bina fuayesinde açılan 
Design Box bir çeşit deneyimleme merkezi olarak dikkat 
çekiyor. Üstelik virtual olarak da ziyaret edilebilen Design 
Box, Yurtdışı bayilerimiz için bile deneyimleme merkezi 
olma işlevine sahip.” 

Panel’de Dünya Lideriyiz
Panel sektöründe kalite ve duyarlı üretim anlayışıyla ül-
kemiz mobilya sektörüne değer katan AGT, High Gloss pa-
nel serilerinde Dünya’nın en çok ilgi gören markası olarak 

Ahmet Çetinkaya 
Hakkında:

20 yıla aşkın süredir 

mobilya sektöründe 
üst düzey yönetici 

pozisyonlarında çalışmış 

Ahmet Çetinkaya, 8 yıldır 

AGT’de İcra Kurulu’nda 

görev yapmaktadır.  

Hali hazırda kurumun İcra 

Kurulu Başkan Yardımcısı 

olan Çetinkaya,  

Yıldız Üniversitesi Fizik 

Lisans  bölümü mezunudur. 
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dikkat çekiyor. Dünya’daki saygın bayi yapısı ile bu far-
kındalığı kazandıklarını anlatan AGT İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Çetinkaya, 2021 için de şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“AGT, Türkiye ve Dünya’da saygın bayi yapısı ile High Gloss 
Panel koleksiyonlarında en çok tercih edilen marka ko-
numuna ulaşmıştır. Parke ürün grubunda ise ülkemizin 
en çok tercih edilen markasıdır. Parke koleksiyonlarında 
farklı kalınlık, yüzey özellikleri, etkileyici desen seçenek-
leri ile AGT, bu ürün grubunda trendlerin belirleyicisi ko-
numuna gelmiştir. 2010’lu yıllarda Türkiye laminat parke 
pazarında  %70 seviyelerinde ithal ürünleri uygulanırken, 
bugün AGT’nin iç pazar ve ihracatta gösterdiği başarı ile 
Türkiye’deki ithal parke uygulama oranı %5’lerin altına 
düşmüştür. Aynı zamanda ülkemiz, laminat parke ihraç 
eden önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmiş-
tir.  AGT’ni ihracattaki ve iç pazardaki başarısının faktör-
leri; hissedilen yüzey dokuları, trendleri belirleyen renk 
uyumu, üretiminde insan sağlığına ve çevreye duyarlı 
prosesleridir.”

Bilinçli Üretim ile Yarına Hazırız
Yaşanan iklim kriziyle birlikte tüm Dünya’da tedarik ağın-
daki sürdürülebilirlik anlayışının da önemine dikkat çeken 
Çetinkaya, AGT ürünlerinin geri dönüşümü desteklediği-
ni ve sıfır atık anlayışıyla üretildiğini belirterek şunları 
söyledi: “ Yaşadığımız iklim krizi üretici firmaların tedarik 
ağında da seçimlerini sürdürülebilir çözümler sunan fir-
malar aracılığıyla yapmasını daha da önemli hale getirdi. 
AGT, mamül sağlayıcısı olarak çok uzun yıllardır geri dönü-
şüm ve doğaya katkı unsurlarını ana gündeminde tutuyor. 

EPD, FSC, Blue Angel, E0 gibi sertifikalarla doğa dostu ve 
insan sağlığını önemseyen üretim anlayışını tescilleyen 
AGT, sıfır atık politikasına da uyumlu üretim yapıyor.  Aynı 
zamanda  üretim atıklarını AGT Enerji bünyesindeki sant-
ralde elektrik enerjisine dönüştürüyor. Dünya’daki geliş-
me ve beklentileri yakından takip eden ve proseslerini 
buna göre sürekli geliştiren firma, ülkemiz mobilya üreti-
cilerinin ürünlerine katma değer sağlıyor. Türkiye mobilya 
ihracatında marka değerini arttırmanın yolu, AGT’nin fark 
yaratan çözüm ve tasarımlarını endüstriyel mobilya üreti-
mi ile birleştirmekten geçiyor.” 

2022’de Değer Üretmeye 
Devam Edeceğiz

AGT’nin 2022 yılında da mobilya ve dekorasyon sektörü-
ne katkı sağlayacak yeni serileri; parke ürün grubundaki 
yeni register koleksiyonları ile 5 kıtada 1000 den fazla sa-
tış noktasında ülkemizi temsil etmeye devam edeceğini 
belirten Çetinkaya; “Dövize dayalı hammadde girdileriyle 
üretim yapan bir sektörün temsilcileri olarak planlı ve ris-
ki yönetebilen bir yapıya sahibiz. Bu sebeple 2022 yılında 
da verimli ve etkin çalışmalarımız ile sektörümüze değer 
üretmeye devam edeceğiz.” dedi.



https://www.555.com.tr
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AGT DESIGN BOX SUNUMU 
16 Şubat 2022 tarihinde Antalya 
AGT Showroom’unda gerçekleşti

Mobilya ve dekorasyon sektörünün basın 
temsilcileri ile Antalya fabrika yerleşkesinde 
gerçekleşen basın buluşmasında, sektörel 
ve yerel basın davet edilerek Mimar Hasan 

Günsev tarafından tasarlanan Design Box’ta 
ürünlerin tanıtımı yapıldı.



1984 yılında bir profil fabrikası olarak  üretime başlayan 
AGT, bugün 38 yılda Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
toplam 500 bin metrekare alana kurulu modern üretim 
tesislerinde; MDF, MDF-LAM, Panel, Profil üretimi ile 
mobilya; duvar paneli, parke ve süpürgelik üretimi ile de 
inşaat sektörüne hizmet veren ve ülkemizi dünyanın 
hemen her yerinde başarıyla temsil eden bir marka 
oldu. Kendi üretim alanında gerek profil gerekse parke 
sektöründe uluslararası bir marka ve aktör olan AGT, 
üretimi içindeki hemen tüm ürün gruplarında ciddi 
yeniliklere de imza atıyor. Ülkemizde profil malzemesini 
ilk kez mobilyacının kullanımına sunarak hem hazır panel 
mobilyada hem de profilleri ve panelleri pek çok alanda 
kullanarak dekorasyonun da anlayışını değiştirdi. Pek 
çok önemli projelerde artık bu duvar profilleri kullanılarak 
hem zamandan tasarruf ediliyor hem de üretimi günlerce 
sürecek el işi ve emek yoğunluğu hatasız şekilde 
minimuma inebiliyor. Bu haliyle AGT sadece profil ve 
panel parke üretmiyor güncel renk ve desenleriyle 
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çalıştığı dünya çapındaki tasarımcılarla da ürünlere 
uygulamalarıyla hayat veriyor. Her bir ürün ve malzeme 
tikel dünyasından AGT‘nin tasarımlarıyla işlevsel bir 
ürüne bazen bir yatak odasında duvar paneli, yatak 
başlığı, keson kapağı bazen da ofislerde masa dolap 
kapağı, bölücü panel olabiliyor, kullanımı hayallerinize 
oranla genişleyebilen ender ürünler bunlar. İşte AGT’nin 
Design Box’ında Mimar Hasan Günsev, Defne Koz ve pek 
çok tasarımcının tasarladığı ürün, renk ve desenler 
burada kolektif bir çalışmanın ürünü olarak sektöre 
sunulmuş. Örneğin sıradan bir beyaz dolap arkalığında 
Defne Koz tasarımı parkeler dikey kullanılarak geleneksel 
uygulamalar bir tarafa atılarak dolabın bütününe değer 
katılmış ve ilk görselliği elbise dolabınızda yaşıyorsunuz. 
IKEA gibi tasarım satan ama ürün kalitesinde aynı özeni 
göstermeyen, arkalıklarda 1 mm’lik mukavva benzeri 
malzemeler kullanan markalar karşısında AGT, üreticilere 
toplam maliyette ürün fiyatını çok etkilemeyip değer 

katan tasarımlar sunuyor. Banyo ve mutfak uygulamaları 
ise birbirinden güzel ilham kaynaklarıyla oluşturulmuş. İlk 
gün tüm bu ürünlerin sergilendiği Antalya Showroom’unda 
AGT’de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet 
Çetinkaya’nın “hoş geldiniz ve basın sunumu” ertesinde, 
Marka ve Pazarlama Grup Müdürü Sn. Bahri Keçeli’nin 
konuya ilişkin açıklamaları sonrasında sabah kahvaltısı, 
ardından da tümüyle otomosyanla çalışan yeni fabrikayı 
gezdik. Büyük bir teknolojik yatırıma tanık olduğumuz 
bu yeni organizasyonda AGT, geleceğe yönelik de önemli 
çalışmalara imza atmış. Üretim tam kapasite 24 saat 
durmaksızın sürüyor. Bir yandan farklı ünitelerde çoklu 
ürünlerin üretimi, bir yandan depolama ve nakliyelerle 
canlı bir yaşama tanık olduk. Showroom’da Nihal Cip 
Hanımefendi’nin sunumu ve etkinlik boyunca Nuray Artış 
Hanım’ın tüm basın mensuplarıyla tek tek ilgilenmesi ile 
başarılı bir organizasyon gerçekleşti.





https://www.samet.com.tr
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Kişisel diyalogda, gelecekteki yeniliklerinin temelleri 
bir kez daha atılacak. interzum daha sonra bir kez daha 
çok çeşitli fikirler, ilhamlar ve yenilikler sunacak. Küresel 
endüstrinin önde gelen ticaret fuarı olarak, yarının 
yaşayan ve çalışan dünyalarımızın tasarımı için merkezi 
iletişim noktasını oluşturuyor ve bu nedenle tüm mobilya 
dünyasına yeni bir ivme kazandırmak için mükemmel bir 
yer. interzum, yenilikçi konseptler ve yeni yaklaşımlar 
anlamına gelir. Her iki yılda bir, küresel ürün kariyerleri 
burada yeniden doğuyor.

İster Köln’de ister çevrimiçi: Ticaret fuarı, mobilya 
endüstrisindeki ve iç tasarımdaki oyunculara yeni 
tasarlanmış çözümleri uluslararası bir izleyici kitlesine 
sunmak için ideal ortamı sunuyor 
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Köln interzum  09  – 12 Mayıs 
2023 tarihleri arasında yapılacak
Mesafe zamanı nihayet bitti. Interzum 2023’te, tüm tedarikçi endüstrisi, mevcut ve 
gelecekteki zorluklar için ortak çözümler tasarlamak için bir kez daha bir araya gelecek.



2019 yılında 152 ülkeden 74.000 ihtisas ziyaretçisi bilgi 
edinmek, geleceğe bir bakış atmak, yeni iş ilişkileri 
kurmak ve somut iş anlaşmaları yapmak üzere Köln’e 
geldi. 190.000 m² üzerinde % 80’i Almanya dışından 
olan 60 ülkeden 1.805 katılımcı firma da burada ürünlerini 
tanıttı. 2021 yılında pandemi nedeniyle interzum @
home adı altında sanal olarak düzenlenen interzum, 
uluslararası mobilya yan sanayi sektöründe artık sadece 
kendi kendisiyle yarışır bir konuma yerleşmiş bulunuyor.

Sektörün merkezi iletişim platformu interzum, fikirlerini 
tüm dünyaya bir seferde tanıtmak isteyen firmalar için 
ideal bir çıkış noktası oluşturuyor. Tam anlamıyla iyi iş 
bağlantıları kurmak isteyenlerin Köln’deki bu etkinliği 
kaçırmaması yerinde olur!
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ZOW, mobilya endüstrisinin tedarikçileri için yaratıcı 
bir atölye ve sipariş fuarıdır . Mobilya üretimine 
yönelik ürün üreticileri, mobilya imalat sanayisinden 
alıcılar, tasarımcılar, ustalar, mimarlar, marangozlar 
ve ürün geliştiriciler ile buluşmaktadır. Ürün yelpazesi 
açıkça Malzemeler ve Doğa, Tekstil ve Makineler, İşlev 
ve Bileşenler olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır.

Mobilya sektöründeki gelişmelerin tartışıldığı, 
bilgilerin paylaşıldığı ve yeni iş bağlantılarının 
kurulduğu bir platformdur. Bir sonraki ZOW - 
dokunmak, denemek ve tartışmak için fuar etkinliği ve 
iş toplantısı   03 - 05 Mayıs 2022 tarihleri   arasında Bad 
Salzuflen’de gerçekleşecek .

ZOW – 2022, 
03 - 05 Mayıs 2022 
tarihleri   arasında 
Almanya- Bad 
Salzuflen’de 
gerçekleşecek

ZOW, Almanya’nın mobilya endüstrisi ve iç 
tasarım için önemli bir tedarikçi etkinliğidir.



https://loweray.com.tr
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Geliştirdiği ürünlerle doğadan hayat köprü olan 
Kastamonu Entegre, nitelikli yaşam alanlarına katkıda 
bulunan parke ustaları için yeni bir kampanya başlattı. 
Projelerinde Kastamonu Entegre’nin Floorpan ve Artfloor 
marka laminat parkelerini tercih eden ustalar, “Usta Eller” 
adlı mobil uygulama üzerinden puan biriktirerek binlerce 
hediye kazanıyor.

Beş bini aşkın hediye seçeneği
Floorpan ve Artfloor ustaları, laminat parke kutularının iç 
kısmındaki QR kodları okutarak ya da kodu ekrana girerek 
“Usta Eller” uygulamasında puan biriktirmeye başlıyor. 
Her yeni kullanıcıya 2500 hoş geldin puanı tanımlanan 
uygulamada, dekupaj makinesinden darbeli matkaba, 

akıllı telefondan televizyona kadar 5 bini aşkın hediye 
alternatifi var. 

Ödül kataloğunda ihtiyaç ya da ilgi alanına uygun 
hediye bulamayanlar, Ne İstersen kategorisi üzerinden 
istedikleri ürünün detaylarını belirterek kendilerine özel 
hediyeler tanımlayabiliyor. Çok çeşitli hediye seçenekleri 
sunan “Usta Eller” uygulaması, tercih edilen ürün ya da 
hizmet için yeterli puanın bulunmadığı durumlarda eksik 
puanların kredi kartı, EFT, havale ile tamamlanmasına ya 
da anlaşmalı bankalardan taksitle ödeme yapılmasına da 
olanak tanıyor.

Detaylı bilgi için: https://www.keas.com.tr/tr/
keas-ustaeller

Parke ustalarına özel ödüllü uygulama

“Usta Eller”,
Kastamonu Entegre’den

Hediyeler Kazanıyor



http://www.ozdemirmalzeme.com/tr/index.php
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Mükemmel çalışma performansı, şık tasarımı, geniş ayar 
imkanları ve kolay montaj edilebilir yapısı ile Multi-Mech, 
sektörün geleceğine yön veren bir ürün olarak SAMET’in 
ürün gamındaki yerini almıştır. 

Türkiye’nin lider, dünyanın ise en büyük Mobilya teknik 
aksesuarları üreticilerinden SAMET’in geliştirdiği Mekanik 
İkili Kalkar Kapak Sistemi Multi-Mech, mutfaklarda 
yer alan duvar ünitelerinde kullanıcıların hayatlarını 
kolaştırmak için tasarlandı. 
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SAMET Mekanik İkili Kalkar Kapak Sistemi

Multi-Mech, Mutfakları ve 
Yaşam Alanlarını Değiştirmek İçin Hazır!

SAMET’in deneyimli AR-GE 
mühendislerinin geliştirdiği  
Multi-Mech, mükemmel 
fonksiyonu ve sofistike tasarımı ile 
sektör profesyonellerinin ve son 
kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Mükemmel Mekanizma ile 
Kusursuz Açılma ve Kapanma

Zarif bir açma hareketi ile açılan, istenilen seviye 
durdurulabilen duvar ünitesi kapağı, sahip olduğu 
minimalist tasarım ve ölçüler ile kabin içerisinde 
maksimum kullanım alanını sunmaktadır.

SAMET’in geliştirdiği inovatif damper mekanizması 
ile kapak açılırken de yavaşlatma fonksiyonu devreye 
girerek, hızlı ve sert açılmalara karşı daha stabil bir 
açılma deneyimi sunulmaktadır.

Multi-Mech mükemmel açılma performansı sonrasında 
kusursuz bir sessizlik ile yavaş bir şekilde kapanmaktadır. 

Kapak açma ve kapatma fonksiyonları gerçekleşirken, 
kullanıcılar mükemmel fonksiyon ve kusursuz sessizliği 
deneyimleme imkanı bulur.

Elegan Tasarım ve  
Kusursuz Uyum

Multi-Mech, geniş renk yelpazesi ile farklı mobilya 
tasarımları ile kusursuz bir uyum yaratır, üstelik dekoratif 
süs kapakları üzerinde farklı logolarla kişiselleştirme 
imkanını da beraberinde getirir.

Geniş ve yüksek ahşap ve alüminyum kapaklar ile 
kusursuz bir uyum içerisinde çalışan Multi-Mech yüksek 
taşıma kapasitesi ile Mobilya tasarımlarında esneklik 
sunmaktadır. 

57MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 169                 Mart - Nisan 2022

FİRMALARDAN



FUARLARDAN

2021 yılında gerçekleşen fuarın beklentilerin de ötesinde 
bir başarı ile sona ermesi nedeniyle fuara bu yıl daha 
fazla talebin olduğunu belirten Sicam Fuarı Gn Müdürü ve 
orginizatör Carlo Cobby, ‘’ 2 yıllık bir pandeminin küresel 
etkilerinden sonra gerek Avrupa üreticisi, gerekse de 
sektörün küresel aktörleri bu fuarı büyük bir dikkatle 
izlediler, fuarın yapılması için çok önemli çalışmalar 
yaptık, fuar kadar önemli sosyal sorumluluklarımızın da 
olduğunu, Sicam gibi dünyanın her yanından gelecek 
olan ziyaretçilerin sağlığını korumak fuarın bu kriterlerini 
oluşturmak için bizler de olağanüstü bir çaba harcadık. 
Bildiğiniz gibi Sicam fuarı diğer fuarlardan farklı bir 
konsept içinde gerçekleşiyor, bu haliyle de dünyada ender 
fuarlardan birisidir. Biz bu kriterleri hiç bir fedakarlıktan 
kaçınmadan uyguladık. Sonuçta gerçekten başarılı bir 
fuar oldu. Bu başarıyı gerek ziyaretçi bazında gerekse 
de katılımcı firmalarımızın memnuniyetleri açısından 
değerlendirebiliriz.  Bu deneyimlerimizin ışığında 18-21 

Ekim 2022 tarihinde yine Pordenone’de sektörümüzü 
ağırlayacağız. Geçen yıl İtalya ve diğer 28 yabancı ülkeden 
540’ın üzerinde katılımcıyla, Fuar gerçek bir fuar oldu ve 
bu fuarın gücünü teyit etti.  90’dan fazla ülkeden mobilya 
endüstrisinden profesyoneller, 7.200’den fazla şirketi 
temsil etti. Ziyaretçilerin %66’sı İtalya’dan ve %34’ü yurt 
dışından geldi bu başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik.’’ 
dedi. 
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MOBİLYA SEKTÖRÜ, 
13.’sü gerçekleşecek 
SICAM Fuarı’na hazırlanıyor
12-15 Ekim 2021 tarihleri   arasında Pordenone’de 
düzenlenen 12. SICAM fuarı’ndan sonra bu yıl 13. 
Gerçekleşecek ve 18-21 Ekim 2022 tarihleri arası 
yapılacak Sicam fuarı için Avrupa’nın ve alanında 
lider uluslararası ahşap üreticileriyle mobilya 
aksesuarları, bağlantı elemanları , Yüzey malzeme 
firmaları şimdiden yerlerini ayırıp anlaşmalarını 
yapmış durumdadırlar. 



https://www.disakulp.com
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Geçtiğimiz 60 yıla baktığımızda büyüme, ürün ve 
hizmetlerin sürekli geliştirilmesi, şirketin uluslararası 
bir niteliğe kavuşması ve yeni pazarların açılması gibi 
manzaralar karşımıza çıkıyor. Tüm bu yeniliklerle birlikte 
EGGER’de hiç değişmeyen şeyler de var. “Eşsiz ahşap 
malzemesine olan tutkumuz bizi her gün yeniden motive 
ediyor. Açık ve net değerlere sahip bir aile şirketi olarak 
faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz, 
tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız için güvenilir bir iş 
ortağı olmak istiyoruz. Serüvenimize Tirol’de başladık 
ve kendimize uluslararası düzlemde bir yer edinmeyi 
başardık” diyor Michael Egger. 

Gelişimimiz, gösterdiğimiz 
performansa bağlıdır 

Fritz Egger Sr., “Ahşap çöpe atılamayacak kadar 
değerlidir” mottosuyla şirketimizin temellerini attı. 
Ardından trendlere yön verici nitelikte bir kararla, yeni 
bir yola girmek üzere kereste fabrikasını kapattı. Çünkü 
ahşap artıklarını değerli ürünlere dönüştürmek istiyordu. 
18 Aralık 1961’de, ilk EGGER yonga levha tesisi St. Johann, 
Tirol’de (AT) faaliyete geçti. 60 yıl sonra, EGGER Grubu’nun 
10 ülkede 20 tesisi, 24 uluslararası satış ofisi ve 
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Serüvenine 1961 yılında, Tirol’de bir kereste fabr ikası olarak başlayan EGGER, dünyanın 
önde gelen ahşap bazlı malzeme üreticilerinden biri haline geldi. Kurucumuz Fritz Egger 

Sr.’ın öncü ruhu, bugün hala şirketimizin karakterini şekillendirmeye devam ediyor. 
Oğulları Fritz ve Michael Egger ise şirketi uluslararası arenaya taşımış ve tam kapsamlı 

bir tedarikçi haline getirmiştir. 60. yıldönümü vesilesiyle aile şirketimiz, yeni bir kurumsal 
videoyu sizlerle paylaşıyor.

EGGER
60 yaşına giriyor



10.000’den fazla çalışanı var. Ürün yelpazemizde uyumlu 
dekorlarla ahşap bazlı malzemelerden oluşan kapsamlı 
bir ürün portföyünün yanı sıra mobilya ve iç tasarım, 
yapısal ahşap konstrüksiyon ve ahşap bazlı zeminler için 
üretilmiş malzemeler yer alır. Kurucumuzun değerleri ve 
vizyonları, bugüne kadar şirketimizin ticari faaliyetlerinin 
temelini oluşturmuştur. “Kararlarımızı dikkatli bir şekilde 
veriyoruz. Sürdürülebilir ve bağımsız bir şekilde çalışarak 
kazandıklarımızla yatırım yapıyoruz. Ayrıca el sıkışmanın 
önemine inanıyoruz.” diyor Fritz Egger. Bu ileriye dönük ve 
ayakları yere basan yaklaşımla, büyümemiz gelecekte de 
devam edecek. 

Yeni kurumsal videomuz 
EGGER’in hikayesini anlatıyor 

Yıldönümü vesilesiyle ahşap bazlı malzeme üreticisi olan 
şirketimiz 13 dakikalık yeni bir kurumsal videoyu sizlerle 
paylaşıyor. Video, EGGER Grubu’nun çok yönlü hikayesini 
anlatmanın yanı sıra geçmişe, bugüne ve geleceğe 
bir bakış sunuyor. Videonun odak noktasındaysa 
çalışanların bakış açıları yer alıyor. Şirket sahipleri ve 
Grup Yönetiminin yanı sıra çalışanlar da şirketi tanıtıyor 
ve EGGER’i onlar için özel kılan şeyleri anlatıyor. EGGER’i bir 
de St. Johann’daki ilk tesis müdürü Manfred Dittrich’ten, 

makine mühendisliği çırağı Alexander Dorfer’den, Rus 
kalite müdürü Anastasiya Cherkasova’dan ve Polonyalı 
satış çalışanı Roman Klejzerowicz’den dinleyin. Farklı 
bölge ve tesislerdeki çalışanlar bu videoda düşüncelerini 
sizinle paylaşıyorlar. Onları birleştiren şey ise Grup 
bünyesindeki ortak değerler ve bir malzeme olarak 
ahşaba duydukları tutku. Videoda, başlangıçtan beri 
EGGER Grubu’nun karakterini şekillendiren temalar ele 
alınıyor. Bu temalar arasında uluslararası büyüme, ürün 
ve hizmetlerin müşteri odaklı oluşu, sorumlu ve şeffaf 
yönetim, sürekli yenilik ve gelişim, çalışanlar için çeşitli 
geliştirme fırsatları ve iyi ortaklıkların değeri yer alıyor. 

Birleştirici tutku 
Son yıllarda Orta, Batı ve Doğu Avrupa’nın yanı sıra Kuzey ve 
Güney Amerika’daki tesislerle gelen güçlü büyüme, yüksek 
derecede bir çeşitliliği de beraberinde getiriyor. Sonuç 
olarak çeşitli tesislerimizde 77 farklı ulustan çalışanlar 
bulunuyor. Onları bir araya getiren şey ise müşteriler 
için yenilikçi çözümler sağlama ve bunları sürekli olarak 
geliştirme azmi. EGGER Grubu, bu olağanüstü bağlılık ve 
gelecek nesillere yönelik kurumsal sorumluluk ile birlikte 
önümüzdeki 60 yılda da başarı yolunda yürümeye devam 
edecektir. 
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Korona salgını ve salgının ekonomik ve toplumsal 
boyuttaki etkileri de EGGER Grubu’nun 2021/2022 mali 
yılının ilk yarısında aldığı kararlarda belirleyici faktörler 
oldu. 2020 yazında sektörün bir anda kendini içinde 
bulduğu bu özel durum geçerliliğini korudu. Talepteki ciddi 
artış son derece yüksek seviyelerde devam etti. Thomas 
Leissing, EGGER Grup Yönetimi Finans/Yönetim/Lojistik: 
“Koza etkisi olarak adlandırılan, yani bireylerin evlerine 
yaptıkları artan tüketici yatırımı ve dünyanın hemen 
hemen tüm bölgelerinde kesintisiz olarak yürütülen 
yeni inşaat faaliyetleri, ürünlerimize olan yüksek 
talebin arkasındaki ana etkenlerdir. Bu pazar ortamının 
sunduğu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirebildiğimiz 

için mutluyuz. Fakat bir yandan da pandemi, özellikle 
hammadde alanında karşımıza büyük zorluklar çıkardı.”

Son derece yüksek düzeyde 
talep 

2021/2022 yarı yılında EGGER Grubu 1.978,1 milyon Euro 
satış (2020/2021 yarı yılına kıyasla %36,5 artış) ve 478,6 
milyon Euro FAVÖK (geçen yıla kıyasla %62,9 artış) elde 
etti. FAVÖK marjı %24,2 olurken öz sermaye oranı %47,1 
değerine ulaştı.

62 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 169                 Mart - Nisan 2022

St. Johann, Tirol (AT) merkezli EGGER Grubu, 2021/2022 mali yılının ilk yarısını (bildirim tarihi 
31 Ekim 2021) 1,98 milyar Euro (bir önceki yıla kıyasla %36,5 artış) konsolide satışla kapattı. İnşaat ve 
mobilya sektöründe yaşanan özel ekonomik durum ve yeni tesislerdeki kapasite artışı bu sonuca 
büyük ölçüde katkı sağladı. Öte yandan, hammadde pazarlarındaki durum ise bizi epey zorladı. 

Mevcut belirsizliklere rağmen yılın ikinci yarısında da olumlu gelişmeler bekleniyor.

Yarı yıldaki satış ve 
gelir büyümesi

EGGER Grubu:



https://maksder.org.tr


Bu sonuçlar, yüksek talep düzeyini yansıtıyor. Bu talebi 
karşılayabilmek adına tüm tesisler maksimum üretim 
kapasitesiyle çalıştı. Hacimlerin yüksek oranda artırıldığı 
Biskupiec (PL) ve Lexington, NC’de (US) bulunan 
yeni EGGER tesisleri de satış artışına ve sonuçlara 
büyük ölçüde katkı sağladı. ABD’de başlangıç kayıpları 
azaltılabildi. Ayrıca, ürün karışımı tüm tesislerde optimum 
hale getirildi. Özellikle, yapı ürünleri üretim alanında 
ABD’deki muazzam talep artışının tetiklediği orantısız 
şekilde yüksek bir büyüme kaydedildi. Artışlar kısmen 
bir önceki yılın, yani 2020’nin Mayıs ve Haziran aylarında 
gerçekleşen düşük satışlarla açıklanabilir; zira bunlar 
hala salgının başlangıcındaki kapanmayla ilişkili satış 
zayıflıkları olarak anılıyordu. 

Hammadde pazarlarında 
yaşanan büyük zorluklar

Yılın başından bu yana, küresel hammadde pazarlarındaki 
tedarik durumu son aylarda önemli ölçüde yoğunlaşan bir 
dinamik ile giderek stresli hale geldi. Bu durum özellikle 
ahşap bazlı malzemeler, kenar bantları ve yüzey üretimi 
için gereken kimyasal maddeler için geçerlidir. Yine söz 
konusu durum, enerjideki şiddetli artışın yanı sıra nakliye 
maliyetleri, büyük ölçüde azaltılmış nakliye kapasiteleri 
ve uluslararası olarak değişen ticaret akışları ile daha 
kötü bir hal alıyor. Hammadde ve enerji maliyetleri toplam 
maliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturduğundan, kayda 
değer maliyet artışları yaşandı.

İkinci yarıyıl için dengeli 
beklentiler

Korona pandemisi dolayısıyla devam eden belirsizliklere 
rağmen, 2021/2022 mali yılının ikinci yarısı genel 
olarak olumlu görünüyor. Hammadde maliyetlerindeki 
dalgalanma, azalan lojistik kapasitesi ve tüketimin 
azalmasına yol açabilecek enflasyon riskleri zorlukların 
başında geliyor. Genel olarak inşaat faaliyeti kışın 
sınırlıdır ve bu nedenle mali yılın ikinci yarısı hep daha 
zayıf olur. EGGER Grup Yönetimi, ana pazarlarda istikrarlı 
bir büyüme beklemekte ve modern endüstriyel altyapıya 
sahip şirketimizin geniş ürün portföyü, sağlam mali 
temeli ve en önemlisi yaklaşık 10.600 motivasyonu yüksek 
ve sadık çalışanı ile yeni zorluklara göğüs gerecek şekilde 
konumlandığını belirtmektedir.

EGGER’in 2021/2022 yarı yıl finansal raporuna www.egger.
com/credit-relations adresinden erişebilirsiniz.

FİRMALARDAN
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SEKTÖRDEN

Yüksek becerili serbest çalışanlar ve tutkulu marka 
elçileri tarafından yaratılan yeni pazar; kendi işinin 
patronu olmak isteyen Y ve Z jenerasyonun beklentilerini 
karşılayarak yeni kuşak tarafından yoğun talep görüyor. 
Mesai kavramı olmaksızın istediğiniz saatlerde istediğiniz 
kadar çalıştığınızı düşünün. Bu çok da yeni bir şey gibi 
gelmeyebilir. Zaten “Freelance çalışmak” uzun yıllardır 
bilinen bir iş modeli. Fakat teknolojinin amansız ilerleyişi 
ile birlikte yaşanan dijital dönüşüm sayesinde ortaya 
çıkan platformlarla freelance çalışmanın cazibesi günden 
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Y ve Z jenerasyonundan yüksek talep görüyor!

Pandemiyle yaygınlaşan bir iş modeli olarak,

Dijital yetenek platformları talep 
üzerine yeni iş gücü oluşturmaya 
yardımcı olurken, yüksek becerilere 
sahip serbest çalışma ekonomisi 
yükselmeye devam ediyor. Şirketlerin 
yüzde 90’ı  Gig çalışma modellerini bir 
rekabet avantajı olarak belirliyor.

Serbest çalışma
ekonomisi (Gig)



güne artıyor diyebiliriz. Bununla birlikte insanların özgürce 
maddi kazanç sağlamaya yönelik olan tavrı, yepyeni 
bir ekonomi oluşturdu. İşte freelance platformların 
çoğalmasıyla serbest çalışanların oluşturduğu yeni 
ekonomiye “Gig Ekonomisi” deniyor. 

Gig Ekonomisi’ndeki serbest çalışanlar, geleneksel 
bir şirket çalışanının sahip olduğu avantajları (sağlık 
sigortası, emeklilik fonu, tatil zamanları vb.) elde etmek 
için bireysel çözümler üretmek zorunda kalıyorlar. Bu 
durum da şirketler için cazip bir durum. Yüksek yetenekli 
çalışanları tam zamanlı işe almak bazı şirketler için 
oldukça maliyetli bir süreç sayılabilir. Gig işçilerinin 
yeteneklerinden minimum maliyet ve maksimum fayda 
sağlayacak şekilde planlama yapmak ise her iki taraf 
için de bir kazan kazan durumu ortaya çıkartıyor. Tabii ki 
burada hangi işçilerin hangi projelerde nasıl kullanılmak 
istendiğinin net bir şekilde planlanması gerekiyor. Ayrıca, 
başarının esas gerekliliği olan devamlılık sağlanması için 
zaman içinde Gig işçilerinin gelecekteki projelere nasıl 
dahil edileceği de düşünülmeli.

Bu modeli benimseyen şirketler, tarafları birbirine 
bağlamak için asgari bir hizmet ücreti alarak iş modellerini 
kazançlı tutuyor. Airbnb, Uber, Fiverr ve Amazon dahil 
olmak üzere bu uluslararası gig platformlarının çoğu artık 
iş dünyasının en karlı şirketlerinden bazılarına dönüşmüş 
durumda.

COVID-19 salgını süresince 7’den 70’e herkesin kullandığı 
yemek ve market alışverişi uygulamaları, en popüler gig 
ekonomisi modellerinden birisine dönüştü. Bu dikeyde, gig 
ekonomisi platformları yemek ve market siparişi vermek 
isteyenlerle, söz konusu ürünleri sağlayan şirketler ve 
sevkini gerçekleştiren kuryelerle iş birliği yapıyor.

Gig ekonomisini oluşturan 
iş modelleri:

Gig ekonomisi yükseldikçe, geçici olarak iş bulmayı 
mümkün kılan yeni iş modelleri benimseyen çevrimiçi 
platformların da sayısı artıyor. Bu web siteleri ve 
uygulamalar, kısa vadeli çalışanlar ile belirli bir hizmeti 
arayan kişiler ve şirketler arasında doğrudan köprü görevi 
görüyor. Bu modeli benimseyen şirketler, tarafları birbirine 
bağlamak için asgari bir hizmet ücreti alarak iş modellerini 
kazançlı tutuyor. Airbnb, Uber, Fiverr ve Amazon dahil 
olmak üzere bu uluslararası gig platformlarının çoğu artık 
iş dünyasının en karlı şirketlerinden bazılarına dönüşmüş 
durumda.

Araştırmalar, çok sayıda yöneticinin yeni yetenek 
platformlarını denediğini, ancak iş modellerini 
yenilemediğini ortaya koyuyor. Yetenek platformlarının 

yeni değer olarak ortaya çıktığı günümüzde şirketlerin 
temel iş modellerini revize etmesi gerekiyor. Gerekli 
hazırlıkları yapmayan ve bu konuda strateji belirlemeyen 
şirketlerin, çalışanlarını kaybedeceği yeni nesil tarafından 
da tercih edilmeyeceği öngörülüyor. Yetenekli bağımsız 
çalışanlar tarafından tercih edilen Gig ekonomisi, sürekli 
kendini güncelleyen, yeni yetenekleri keşfetme arzusunda 
olan, tutkulu müşterilerin sürece dahil edilmesi ile yeni 
kuşağın favori iş modeline dönüşüyor. Girişimciliğin 
yükselen değer olduğu bugünlerde teknolojinin sağladığı 
olanaklarla halihazırda bir kurum ya da şirkette yaptığımız 
iş koşullarını çalışanın belirlediği bir sürece evrildi. 
Böylece çalışanlar kendi işinin patronu haline geldi. 
Özellikle de pandemi süreci iş yapma biçimlerinin dijitale 
evrilmesini en az 10 yıl hızlandırdı. 

“Yeni jenerasyon, kendi 
sınırlarını kendi belirlemek 

istiyor”  
2 yıllık pandemi döneminde ortaya çıkan bir başka önemli 
olgu ise Y ve Z kuşaklarının iş dünyasındaki hakimiyetinin 
ciddi oranda hissedildiği bir süreç ortaya çıktı . bağımsız 
çalışma, kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziksel sınırlara 
bağlı kalmama gibi kuşak özelliklerinin, kendi işinin 
patronu olmak isteyen kişi popülasyonunu arttırdı. 
İnsanlar çalışma yaşamları boyunca, özellikle de Y kuşağı, 
birkaç kez iş değiştirme eğilimindedir ve gig ekonomisi bu 
eğilimin kurumsallaşmış bir evrimi olarak yorumlanabilir.

Pandemi koşullarının hızlandırdığı dönüşümlerden 
birisi de iletişim merkezlerinin can damarı olan müşteri 
temsilcilerinin iş yapma biçimlerinde ve çalışma 
koşullarında oldu. .  Sürekli kendini güncelleyen bu iş 
modeli şimdilerde yüksek becerilere sahip serbest 
çalışma çözümleri ve tutkulu tüketicilerin iş süreçlerine 
dahil edilip; sevdiği markayı temsil etmesine dönüştü. can 
damarı olan müşteri temsilcilerinin iş yapma biçimlerinde 
ve çalışma koşullarında oldu. Gig bu ekosistemde ciddi 
bir rüzgar yarattı diyebiliriz  Kendi işinin patronu olma 
yaklaşımıyla hayat bulan   tüm bu yeniliklere kendini 
adapte ederek yeni nesil çalışma biçimleriyle yeni kuşağın 
tercih ettiği bir iş modeli haline geldi . Bazı şirketler Gig 
Ekonomisi’ni sektörel bazda fazladan gelir ve büyüme için 
yeni bir fırsat olarak görüyorlar. 

Ayrıca dijital girişimciler tarafından üretilen projeler ve 
platformlar, insanların farklı ülkelerde oturma ve çalışma 
izni zorunluluğunu ortadan kaldırarak sınırları yok ediyor. 
Bu yeni dünyanın yeni ekonomisinin, daha motive ve mutlu 
bir işgücü oluşumuna hizmet etmemesi için bir neden 
görülmüyor. Peki iş dünyası buna hazır mı acaba?...
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l Ağustos ve Eylül aylarında tedarik zinciri kesintileri 
nedeniyle geri çekildikten sonra, imalat üretimi Ekim 
ayında %1,2 artarak toparlandı. Talaş kıtlığı ve teda-
rik zinciri sorunları nedeniyle zorlanan otomobil sek-
töründeki üretim, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla 
%3,0 ve %7,1 düştükten sonra Ekim ayında %11,0 geri 
döndü.

l İmalat kapasitesi kullanımı Eylül’deki % 75,8’den Ekim 
ayında % 76,7’ye çıkarak Ocak 2019’dan bu yana en 
güçlü seviyeye ulaştı. Genel olarak, imalat üretimi yıllık 
bazda % 4,5 artarak Şubat 2020’nin pandemi öncesi 
hızına göre % 1,2 arttı. 

l Ağustos ve Eylül aylarında tedarik zinciri kesintileri 
nedeniyle geri çekildikten sonra, imalat üretimi Ekim 
ayında %1,2 artarak toparlandı. Talaş kıtlığı ve teda-
rik zinciri sorunları nedeniyle zorlanan otomobil sek-
töründeki üretim, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla 
%3,0 ve %7,1 düştükten sonra Ekim ayında %11,0 geri 
döndü.

l İmalat kapasitesi kullanımı Eylül’deki %75,8’den Ekim 
ayında %76,7’ye çıkarak Ocak 2019’dan bu yana en 
güçlü seviyeye ulaştı. Genel olarak, imalat üretimi yıllık 
bazda %4,5 artarak Şubat 2020’nin pandemi öncesi 
hızına göre %1,2 arttı.

l Bugüne kadarki en büyük üretim artışına sahip imalat 
sektörlerine bakıldığında, havacılık ve çeşitli ulaşım 
ekipmanları sektörü en büyük kazancı elde etti (% 11,7 
artış). Bununla birlikte, aşağıdaki çizelgede göze çar-
pan, bilgisayar ve elektronik ürünlerdir (bugüne kadar 
% 8,8 veya 2015’in başından bu yana % 32,9 artış).

l Katılımcılar önümüzdeki dört çeyrekte satacakları mal 
ve hizmet fiyatlarında % 5,3, tazminat ise % 4,8 ora-
nında artış öngörüyor.

l Aynı zamanda, yeni siparişlerin Mayıs 2020’den bu 
yana ilk kez daralmasıyla Kansas City Federal Reserve 
bölgesinde üretim faaliyetindeki büyüme yavaşladı . 
Örnek yorumlar, bir kez daha tedarik zinciri ve lojistik 
kısıtlamaları, işgücü sıkıntısı ve artan girdi maliyetle-
rine dikkat çekti.

Amerika’da İMALAT ÜRETİMİAmerika’da İMALAT ÜRETİMİ
EKİM’DE TOPARLANDI;EKİM’DE TOPARLANDI;    

Yüzde 1,2 ARTTIYüzde 1,2 ARTTI
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l Perakende satışlar Ekim ayında %1,7 artarak, daha 
yüksek fiyatlar ve devam eden tedarik zinciri aksama-
larına ilişkin endişelere rağmen tüketici harcamaları-
nın toparlanmaya devam ettiğine dair cesaret verici 
bir işaret .

l Yeni konut inşaatı faaliyeti , son dört ayda üçüncü 
kez düşerek Ekim ayında yıllık oranda %0.7 düşüşle 
1.520.000 adede geriledi. Artan inşaat maliyetleri, sa-
tın alınabilirlik sorunları ve işçi bulmadaki zorluklar bu 
yıl konut piyasasına meydan okudu. Gerçekten de, tek 
ailelik konut başlangıçları Ekim ayında %3,9 düşüşle 
15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

l Bununla birlikte, inşaatçılar, devam eden endişelere 
rağmen , en son NAHB Konut Piyasası Endeksi’nde his-
siyatın yükselmesiyle önümüzdeki aylarda büyüme ko-
nusunda iyimser kaldılar .

l Bu doğrultuda, konut izinleri Eylül ayında yıllık 
1.586.000 adet iken Ekim ayında 1.650.000 adede  
yükseldi. Tek aileli ve çok aileli izinler Ekim ayında sıra-
sıyla %2,7 ve %6,6 arttı, önceki sürümdeki düşüşten 
toparlandı

ll  Yeni konut inşaatı faaliyeti Eylül ayında yıllık Yeni konut inşaatı faaliyeti Eylül ayında yıllık 
1.530.000 adetten Ekim ayında 1.520.000 adete 1.530.000 adetten Ekim ayında 1.520.000 adete 
%0.7 düşerek son dört ayda üçüncü kez Nisan %0.7 düşerek son dört ayda üçüncü kez Nisan 
ayından bu yana en yavaş hızına geriledi. Artan ayından bu yana en yavaş hızına geriledi. Artan 
inşaat maliyetleri, satın alınabilirlik sorunları ve inşaat maliyetleri, satın alınabilirlik sorunları ve 
işçi bulmadaki zorluklar bu yıl konut inşaatına işçi bulmadaki zorluklar bu yıl konut inşaatına 
meydan okudu. Gerçekten de, tek ailelik konut meydan okudu. Gerçekten de, tek ailelik konut 
başlangıçları %3.9 düşüşle 1.081.000 birimden başlangıçları %3.9 düşüşle 1.081.000 birimden 
1.039.000 birime düşerek 15 ayın en düşük sevi-1.039.000 birime düşerek 15 ayın en düşük sevi-
yesini gördü. Öte yandan, aydan aya çok değişken yesini gördü. Öte yandan, aydan aya çok değişken 
olabilen çok aileli inşaat faaliyeti, önceki rapor-olabilen çok aileli inşaat faaliyeti, önceki rapor-
daki %7,4’lük düşüşten toparlanarak 449.000 daki %7,4’lük düşüşten toparlanarak 449.000 
birimden 481.000 adede %7.1 artış gösterdi.birimden 481.000 adede %7.1 artış gösterdi.

ll  Temmuz 2006’dan bu yana en iyi okuma olan Temmuz 2006’dan bu yana en iyi okuma olan 
Mart ayındaki 1.775.000 adede ulaşan zirveden Mart ayındaki 1.775.000 adede ulaşan zirveden 
bu yana, yeni konut başlangıçları düşüş eğili-bu yana, yeni konut başlangıçları düşüş eğili-
minde. Mart ayından bu yana, yeni konut inşaat-minde. Mart ayından bu yana, yeni konut inşaat-
ları, son sekiz ayda %17,2 düşen tek aileli konut ları, son sekiz ayda %17,2 düşen tek aileli konut 
başlangıçları tarafından aşağı çekilirken %11.9 başlangıçları tarafından aşağı çekilirken %11.9 
düştü. Buna karşılık, çok aileli inşaat faaliyeti, bu düştü. Buna karşılık, çok aileli inşaat faaliyeti, bu 
zaman çerçevesi içinde mütevazı bir %2,3 arttı.zaman çerçevesi içinde mütevazı bir %2,3 arttı.

ll  Bununla birlikte, inşaatçılar, devam eden Bununla birlikte, inşaatçılar, devam eden 
endişelere rağmen, en son NAHB Konut Pi-endişelere rağmen, en son NAHB Konut Pi-
yasası Endeksi’nde hissiyatın yükselmesiyle yasası Endeksi’nde hissiyatın yükselmesiyle 
önümüzdeki aylarda büyüme konusunda iyimser önümüzdeki aylarda büyüme konusunda iyimser 
kaldılar. (Aşağıya bakınız.) Bu doğrultuda, ko-kaldılar. (Aşağıya bakınız.) Bu doğrultuda, ko-
nut izinleri Eylül ayında yıllık 1.586.000 adetten nut izinleri Eylül ayında yıllık 1.586.000 adetten 
%4.0 artarak Ekim ayında 1.650.000 adede yük-%4.0 artarak Ekim ayında 1.650.000 adede yük-
seldi. Tek aileli ve çok aileli izinler Ekim ayında seldi. Tek aileli ve çok aileli izinler Ekim ayında 
sırasıyla %2,7 ve %6,6 arttı, önceki sürümdeki sırasıyla %2,7 ve %6,6 arttı, önceki sürümdeki 
düşüşten toparlandı.düşüşten toparlandı.

ll  Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle Ağustos Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle Ağustos 
ve Eylül aylarında geri çekildikten sonra, imalat üre-ve Eylül aylarında geri çekildikten sonra, imalat üre-
timi Ekim ayında %1,2 artarak toparlandı. Dayanıklı ve timi Ekim ayında %1,2 artarak toparlandı. Dayanıklı ve 
dayanıksız mal üretimi aylık bazda %1.3 arttı.  dayanıksız mal üretimi aylık bazda %1.3 arttı.  

ll  İmalat kapasitesi kullanımı Eylül’deki %75,8’den Ekim İmalat kapasitesi kullanımı Eylül’deki %75,8’den Ekim 
ayında %76,7’ye çıkarak Ocak 2019’dan bu yana en ayında %76,7’ye çıkarak Ocak 2019’dan bu yana en 
güçlü seviyeye ulaştı. Genel olarak, imalat üretimi yıllık güçlü seviyeye ulaştı. Genel olarak, imalat üretimi yıllık 
bazda %4,5 artarak Şubat 2020’nin pandemi öncesi bazda %4,5 artarak Şubat 2020’nin pandemi öncesi 
hızına göre %1,2 arttı.hızına göre %1,2 arttı.

ll  Ekim ayında, temel veriler karışık sonuçlar verdi. Mo-Ekim ayında, temel veriler karışık sonuçlar verdi. Mo-
torlu kara taşıtları ve parçalarının yanı sıra, imalat üre-torlu kara taşıtları ve parçalarının yanı sıra, imalat üre-
timinde önemli artış görülen diğer sektörler arasında timinde önemli artış görülen diğer sektörler arasında 
petrol ve kömür ürünleri (%5,0 artış), kimyasallar petrol ve kömür ürünleri (%5,0 artış), kimyasallar 
(%1,9 artış), havacılık ve çeşitli ulaşım ekipmanları (%1,9 artış), havacılık ve çeşitli ulaşım ekipmanları 
(%1,4 artış) ile matbaa ve ilgili destek faaliyetleri (%1,4 artış) ile matbaa ve ilgili destek faaliyetleri 
yer aldı. (%1.4 artış), diğerleri arasında. Aynı zaman-yer aldı. (%1.4 artış), diğerleri arasında. Aynı zaman-
da, elektrikli ekipman, ev aletleri ve bileşenleri (% 1,5 da, elektrikli ekipman, ev aletleri ve bileşenleri (% 1,5 
düşüş), diğer imalat (% 1,5 düşüş), tekstil ve ürün fab-düşüş), diğer imalat (% 1,5 düşüş), tekstil ve ürün fab-

rikaları (% 1,5 düşüş) ve makine (% 1,3 düşüş) dahil rikaları (% 1,5 düşüş) ve makine (% 1,3 düşüş) dahil 
olmak üzere yedi ana sektörde üretim zayıfladı.olmak üzere yedi ana sektörde üretim zayıfladı.

ll  Başlıca imalat sektörlerinden sekizi, Şubat 2020’den Başlıca imalat sektörlerinden sekizi, Şubat 2020’den 
bu yana üretim artışı yaşadı. Buna, havacılık ve çeşitli bu yana üretim artışı yaşadı. Buna, havacılık ve çeşitli 
ulaşım ekipmanları (%14,6 artış), bilgisayar ve elek-ulaşım ekipmanları (%14,6 artış), bilgisayar ve elek-
tronik ürünler (%10,4 artış), giyim ve deri eşya sek-tronik ürünler (%10,4 artış), giyim ve deri eşya sek-
törlerinde pandemi sonrası çıktıda önemli kazanımlar törlerinde pandemi sonrası çıktıda önemli kazanımlar 
dahildir ( %5,8 artış, kimyasallar (%5,7 artış), çeşitli dahildir ( %5,8 artış, kimyasallar (%5,7 artış), çeşitli 
dayanıklı mallar (%4,9 artış), makineler (%3,5 artış), dayanıklı mallar (%4,9 artış), makineler (%3,5 artış), 
birincil metaller (%2,4 artış) ve mobilya,ahşap ürünler birincil metaller (%2,4 artış) ve mobilya,ahşap ürünler 
(%1,6 artış).(%1,6 artış).

ll  Bu arada, toplam sanayi üretimi Eylül’deki %1,3’lük Bu arada, toplam sanayi üretimi Eylül’deki %1,3’lük 
düşüşün ardından Ekim’de %1,6 arttı. İmalata ek düşüşün ardından Ekim’de %1,6 arttı. İmalata ek 
olarak, hem madencilik (%4,1 artış) hem de kamu olarak, hem madencilik (%4,1 artış) hem de kamu 
hizmetleri (%1,2 artış) için çıktı arttı. Sanayi üretimi hizmetleri (%1,2 artış) için çıktı arttı. Sanayi üretimi 
yıllık bazda yüzde 5,1 arttı. Toplam kapasite kullanımı yıllık bazda yüzde 5,1 arttı. Toplam kapasite kullanımı 
Eylül’deki %75,2’den Ekim’de %76,4’e çıkarak Aralık Eylül’deki %75,2’den Ekim’de %76,4’e çıkarak Aralık 
2019’dan bu yana en iyi seviyeye ulaştı.2019’dan bu yana en iyi seviyeye ulaştı.

Konut Başlangıçları ve İzinler:

 Sanayi Üretimi
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FİRMALARDAN

Birçok marangozluk ve marangozluk işletmesindeki 
sipariş defterleri dolu, bu da bir genel bakış tutmayı 
ve işlerle ilgili veri ve bilgileri tüm çalışanlar için güncel 
tutmayı daha da zorlaştırıyor. Çalışanlar ister iş hazırlık 
departmanında, ister üretimde veya müşterinin 
tesislerinde montajla görevlendirilmiş olsun, “dijital 
iş klasörü” artık herkesin her bir işle ilgili tüm bilgilere 
gerçek zamanlı olarak erişmesini sağlıyor.

Ancak hepsi bu kadar değil: Web uygulaması ayrıca 
bireysel bileşenlerin mevcut durumunu ilgili herkes için 
şeffaf hale getiriyor. Bu nedenle, her zaman işlerinizin 
durumuna ilişkin bir genel bakışa sahip olursunuz. Web 
uygulaması, elinde bir dizüstü bilgisayar veya tableti olan 
herkes tarafından kullanılabilir.

Çok fazla bilgi ve veri,  
şeffaflık eksikliği

Bugün birçok marangoz ve marangoz benzer zorluklarla 
karşı karşıya: İşe dahil olan verilerin hacmi artıyor - ancak 
genellikle çeşitli kaynaklardan geliyor. Şirketler bununla 

nasıl verimli ve tutarlı bir şekilde başa çıkabilir? Tüm 
çalışanlar iş durumu açısından nasıl güncel kalabilir? 
Makine ve montaj alanlarındaki işlerin genel görünümünü 
tutmanın en iyi yolu nedir?

Ağaç işleme atölyeleri genellikle çok sayıda kağıtla 
uğraşmak zorunda kalır: İşler, parça listeleri, montaj 
bilgileri, çizimler ve inşaat planları hakkında bilgiler — 
çok sayıda veri yazdırılır (bazı durumlarda birkaç kez) 
ve çalışanlara dağıtılır. Bir iş hakkındaki bilgiler tekrar 
tekrar farklı depolama konumlarına veya farklı programlar 
kullanılarak dağıtılır. Bu artık geçmişe emanet edilebilir 
çünkü bundan böyle ProductionManager tek bir işle 
ilgili tüm bilgileri merkezi olarak toplamanıza izin verir. 
Marangozlar/ marangozlar, üretimle ilgili tüm verileri tek 
bir yerde toplamak için “dijital iş klasörünü” kullanabilir ve 
üretimde çok sayıda kağıt belgenin yerini alabilir.

Tüm bilgiler her zaman güncel
İş hazırlama bölümünde kullanıcı, Excel, endüstri 
yazılımı veya CAD/CAM sistemi gibi herhangi bir yazılım 
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“Dijital iş klasörü” 
atölyeye şeffaflık getiriyor

Bir bakışta tüm işler: Bitmek bilmeyen evrak işlerine son



sisteminden tüm verileri ProductionManager web 
uygulamasına aktarır. Alternatif olarak, kullanıcı 
verileri doğrudan yazılımda oluşturabilir. Bu 
noktadan itibaren, elinde bir dizüstü bilgisayar 
veya tablet olan herhangi bir çalışan verilere 
erişebilir: ilgili çizimler ve bilgiler dahil olmak üzere 
öğeler, montajlar ve bileşenler. Değişiklikler hızlı 
bir şekilde girilebilir ve bu nedenle tüm kullanıcılar 
tarafından hemen kullanılabilir. Çizimler, görseller 
veya diğer takviyeler de herhangi bir işe kolaylıkla 
eklenebilir.

İşin ilerleyişi hakkında tam 
şeffaflık

“Dijital iş klasörü”, bir işle ilgili tüm önemli bilgileri 
tek bir yerde toplar. Ve bu bir web uygulaması olduğu 
için, ahşap işleme şirketlerinin çalışanları internete 
erişimleri olan her yerden buna erişebilirler: ofiste, 
atölyede veya şantiyede. Üretim veya montajdaki 
tüm çalışanlar, tüm işler üzerinde tam şeffaflığa 
sahiptir. Örneğin, kolay takip için işin ilerlemesini 
ve öğelerin ve bileşenlerin durumunu gerçek 
zamanlı olarak görüntüleyebilirler.

ProductionAssist Feedback uygulamasını da 
kullanan herkes, atölyede, her bir bileşenin/öğenin 
mevcut durumu hakkında geri bildirimin verilmesi 
gereken ayrı istasyonları kolayca tanımlayabilir. 
Geri bildirim, taranarak (el tipi bir tarayıcı veya 
tablet kullanılarak) veya uygulamaya tıklanarak 
uygulamaya gönderilebilir. Avantaj: Tüm çalışanlar, 
belirli bileşenlerin halihazırda nerede işlendiğini 
veya mobilyaların montaj alanında monte edilip 
edilmediğini herhangi bir zamanda bilir.

Her atölyede esnek kullanım
“Dijital iş klasörü”, çok az çabayla mevcut herhangi 
bir atölye ortamına entegre edilebilir. Yazılım 
ortamında veya makine havuzunda herhangi bir 
ayar yapılması gerekmez. Makine havuzu genellikle 
farklı üreticilerin makinelerinden oluşur - bu da 
yazılımın kullanılmasına engel değildir.

Uygun maliyetli
ProductionManager’ı kullanırken maliyetlerle 
ilgili herhangi bir risk yoktur. Web uygulamasının 
kullanımı aylık veya yıllık olarak faturalandırılabilir 
ve bu döngüler içerisinde iptal edilebilir. Web 
tabanlı yazılımın faydaları: Her zaman günceldir, 
sunucu ortamı gerekmez ve güncellemeler için 
çaba gerekmez.

http://www.uzmanhavaliteknik.com
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Ekim-Aralık 2021 dönemi önceki çeyreğe göre çok daha 
“sessiz”di, ancak yine de mükemmeldi: iç pazarda yüzde 
60’lık muazzam bir büyüme ve uluslararası pazarda yüzde 
38.6’lık büyük bir büyümenin sonucu olarak siparişler 
2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. senaryo. 
Madalyonun diğer yüzü, tedarik sorunlarından, fiyat 
artışlarından ve hammadde ve bileşenlerin tedarikindeki 
gecikmelerden etkilenen ve etkilerini yeni yılın ilk 
bölümüne kadar uzatabilecek olan üretimdir.

Acimall Çalışma Ofisi’nin (İtalyan ahşap işleme teknolojisi 
üreticileri derneği) bir şirket istatistik örneği üzerinde 
yaptığı üç aylık anket, sipariş defterinin 6,1 aya eşit 
olduğunu gösteriyor, bu uzun süredir kaydedilmemiş bir 
trend.

2021’deki fiyat değişimi yüzde 
5,2 olarak gerçekleşti

Yılın son çeyreğine ilişkin rakamlar 2021’e net bir genel 
bakış sunuyor: 

Acimall Studies ofisine göre, 12 aylık dönemde sipariş 
alımı, pandeminin etkisinin daha yıkıcı olduğu 2020’ye 
kıyasla yüzde 72 arttı. Yine de bu büyüme oranı, 2019’da 
toplanan siparişlerle (artı yüzde 44,1) karşılaştırıldığında 
da “önemli”. “Çeyrek bazında” rakamları (yani Ekim-Aralık 
2021 ile 2019’un aynı dönemine kıyasla) karşılaştırırsak, 
siparişler yüzde 46,1 arttı, bu da genel olarak 2021’de 
kaydedilen sonuca mükemmel bir şekilde paralel.

Olumlu bir eğilim (örneklemin yüzde 57’si) veya durağan 
(yüzde 43) üretim eğilimi belirten görüşmecilerin 
yanıtlarına dayalı olarak, kalite anketi için de olumlu 
sonuçlardan daha fazlası. Gördüğünüz gibi olumsuz cevap 
verilmedi. Örneklemin yüzde 57’sine göre genişleyen ve 

yüzde 43’ü sabit olan istihdam için aynı eğilim. Mevcut 
stoklar görüşülen kişilerin yüzde 48’ine göre sabit, yüzde 
24 artıyor ve yüzde 28 azalıyor.

Geleceğe bakıldığında, tahmin anketi dış pazarlarda 
güçlü bir istikrar eğilimi gösterirken (örneklerin yüzde 
76’sı), yüzde 24’ü bu yılın ilk üç ayında daha fazla büyüme 
bekliyor. Görüşülenlerin yüzde 66’sına göre iç pazar 
mevcut seviyede kalacak, yüzde 29’a göre genişleyecek 
ve yüzde 5’ine göre ise küçülme işaretleri gösterecek.

AHŞAP TEKNOLOJİSİ
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İTALYAN AHŞAP TEKNOLOJİSİ
2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE

“SON DERECE POZİTİF!”
2021 yılı, pandemi acil durumunun birçok 
endüstride üretim için güçlü bir itici güç 
olduğunu gösterdi. Bunlardan biri kuşkusuz, 
hayal bile edilemeyecek bir sipariş artışıyla 
“uyarıcı” bir 2021 yaşayan ahşap ve ahşap esaslı 
malzemeler için makineler, bunlara ilişkin 
tesisler, ekipman ve aletler sektörüdür.

Kaynak:



https://www.eddapack.com


http://www.biesseturkiye.com.tr
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SEKTÖRDEN

Türk ağaç işleme makine sektörünün ihracatta 
yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini ifade 
eden AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak; 
“Bilindiği üzere sektör olarak 2020 yılında tüm 
zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. 2021 yılı 
verileri de yine bizi şaşırtmadı. Sektörümüzün 
başarılarına yeni başarılar eklediği bir yılı geride 
bıraktık. Ağaç işleme makine sektörü olarak 11 
ayın sonunda 112 milyon 621 bin dolar ile yeni bir 
ihracat rekoru kırdık. Birçok sektörün üretimi 
durduğu, zorlu zamanlardan geçtiği 2021 
yılında sektör olarak üretmeye ve yeni yatırımlar 
yapmaya ara vermeden devam ettik ve bunun da 
karşılığını aldık” dedi. 

İhracat rakamlarında yakalanan başarıda pandeminin 
etkisinin azalmasının ve devletin aldığı kararların büyük 
önemi olduğuna değinen Kaçak; “Yasakların ve kısıtlamaların 
kalkmasıyla beraber yeniden organize edilmeye başlanan 
fuarlar ihracat rakamlarımızı olumlu yönde etkiledi. 
Geçtiğimiz yıl sektörümüz için yeni hedef pazarların 
belirlendiği bir yıl oldu. Artık Türk ağaç işleme makinelerinin 
olmadığı bir coğrafya neredeyse kalmadı. Almanya ve 
İtalya’dan sonra Türkiye oldukça önemli bir üretim merkezi 
olarak görülüyor. AİMSAD olarak 2022 yılı için ihracatı 
öncelikli konumuz olarak belirledik ve yol haritamızı bunun 
çevresinde oluşturduk. Yabancı hedef müşterilerimizle 
birebir iletişim kurabildiğimiz, yeni bayilik sözleşmeleri 
yapabildiğimiz, farklı coğrafyaların makine ihtiyaçlarını 
yerinde gözlemleyebildiğimiz, canlı ve anında işleri sonuca 
bağlayabildiğimiz yurt dışı fuarları, ihracat rakamları için çok 
önemli. Bu doğrultuda AİMSAD olarak 2022 yılında da yurt dışı 
fuarlarına büyük önem vereceğiz” diye konuştu. 

“TÜRK AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİNİ 
DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ”

2022 yılında yurt dışında organize edilecek sekiz farklı fuara 
katlım sağlayacaklarını belirten Kaçak şu açıklamaları yaptı; 
“2022 yılında üye firmalarımızla beraber Almanya, İtalya, 
Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Endonezya, Çekya, Romanya, 
Fransa ve Amerika’da düzenlenecek fuarlara katılma kararı 
aldık. Bunların arasında Ukrayna All4Wood Fuar’ını çok önemli 
buluyoruz. Dernek olarak destek verdiğimiz fuar TÜYAP 
tarafından 17-20 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Katılımcıların tamamının yerli üreticilerden daha doğrusu 
yüzde 90’nından fazlasının derneğimiz üyelerinin 
oluşturduğu bir çalışma olacak. Üye firmalarımızla beraber 
bu fuarda Türk ağaç işleme makinelerini sadece Ukrayna’ya 

değil, Belarus, Romanya, Polonya, Letonya ve 
Litvanya’dan gelecek olan alım heyetlerine 
de tanıtma fırsatı bulacağız. All4Wood’un 
sektörümüzün ihracat verilerine önemli bir 
katkısı olacağına inanıyoruz.” Pandemiye 
rağmen 2020 yılının ardından 2021 yılında 
da WoodTech Fuar’ını gerçekleştirdiklerini 
hatırlatan AİMSAD Genel Sekreteri; “50 binin 
üzerinde ziyaretçinin geldiği fuarda firmalar 
Avrupalı rakipleriyle yarışan birçok ürün ve 
makine sergilediler. Hem katılımcılar hem de 
ziyaretçiler açısından oldukça verimli bir fuara 
imza attık. Ticaret hacminin 350 milyon TL 
olduğu fuarda katılımcıların yüzde 90’ı fuara 

katılmaktan memnun olduğunu belirtti” dedi.

“İKİNCİ EL İTHALATINA İZİN 
VERİLMEMELİ”

Makine sektörünün sorunlarına değinen Kaçak şöyle 
konuştu; “2021 yılında en önemli konularımızdan birisi 
ikinci el makinelere yatırım teşvik belgesi kapsamında 
verilen muafiyetlerdi. Yerli üretim makinelerimiz Avrupa’yla 
aynı kalitede olmasına karşın fiyatları rekabet edilebilir 
düzeyde. Geçtiğimiz haziran ayının sonuna kadar Bakanlık 
bu makinelere yatırım teşvik belgesi kapsamında muafiyet 
uyguluyordu. Makine sektöründen gelen talep ile yedi 
adet ağaç işleme makinesi ürününün de yer aldığı birçok 
makinede bu muafiyetler kaldırıldı. Talebimiz yüzde 
yüz karşılanmamış olsa da verilen karardan tüm sektör 
paydaşları olarak memnun kaldık. Temennimiz Türkiye’de 
üretimi yapılan makinelerin ikinci el ithal olanlarının hiçbirine 
muafiyet tanınmaması, ithalatına kesinlikle izin verilmemesi 
veya verilmesi durumunda şartların çok daha ağırlaştırılması 
yönünde. Çünkü Avrupalı firmaların gözden çıkardığı, hurdaya 
ayrılan 10 yaşından büyük makinelerin, değerinin üç katına 
Türkiye’de satılmasının mantıklı bir yanı yok.”

AİMSAD olarak pandemi döneminde tamamen 
yurtdışına yönelik olarak hayata geçirdikleri www.
turkishwoodworkingmachinery.com portalı hakkında bilgi 
veren Kaçak; “Portal sektörümüz için çok kıymetli bir çalışma 
oldu. Her üyemizin online bir mağazaya sahip olduğu bu 
portalda firmaya ait tüm iletişim bilgilerine ulaşabildiğiniz 
gibi, makinelerle ilgili detayları, fotoğrafları ve videoları 
görüntüleyebiliyorsunuz. 

2022 yılında da Türkiye ağaç işleme makine sektörünün çatı 
kuruluşu olarak yeni üyelerimizle büyümeye devam ederken 
hem üyelerimizin, hem de tüm sektör paydaşlarının yararına 
olan proje ve çalışmaları ara vermeden sürdüreceğiz” dedi.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 
SEKTÖRÜ REKORA DOYMUYOR
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