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2021 beklentilerimiz ve
bazı gerçekler
Ülkemiz ve tüm dünya olarak hemen her konuda ağır koşulların yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Tabi ki geride bıraktığımız şey yaşanan
felaketler, hayal kırıklıkları ve ekonomik sorunlar değildi. 365 gün geride kaldı ama sorunlar
tüm karmaşıklığıyla, bilinmezliğiyle devam ediyor. Dünya genelinde en büyük sorun olarak
küresel pandemi, ABD seçimleri, orta doğuda
süren karmaşa, Çin ABD ticaret savaşları, Nato
bağlamında Türkiye S-400 sorunu öne çıkarken, ülkemiz bağlamında ise birincil olarak
pandemi ve onun yarattığı çok yönlü ekonomi,
sağlık, eğitim hayatındaki değişiklikler, Dolar
ve Euronun tarihi zirvesini yapmasıyla Maliye
Bakanı’nın istifası, uluslararası gerilimler, Türkiye ABD sorunları, Suriye’de devam eden operasyon ve problemler ana başlıkları oluşturdu
diyebiliriz.
2020 yılında bizleri derinlemesine etkileyen bu
sorunların önemli bir kısmının, aynen 2021 yılına da transfer olduğunu yılın ilk çeyreğinde
gördük. 2020 yılında moral değerlerimizi yükselten ve ülke olarak gurur duyduğumuz en
önemli olaylardan biri, Türkiye’den göçen bir
gurbetçi ailenin ikinci nesil bir evladının, insanlığın başına musallat olan bu salgının aşısını bulmuş olmasıydı. Her ne kadar Türkiye’de
yetişmemiş olsa da, kanbağı psikolojisiyle ülke
olarak büyük gurur duyduk. 2021 yılı itibarıyla dünyada ve ülkemizde aşılamalar başlasa
da, bunun henüz çok yetersiz olduğuna ve
aşının dünya genelinde eşitsiz dağılımından
kaynaklanan insani trajedilere tanık oluyoruz.
Fakir ülkeler ve anti demokratik toplumlar bu
salgından en çok zarar gören ülkeler. Üstelik
Pandemi bir kaç mutasyona uğrayarak tehditlerine 2021 yılında da devam ediyor. Bu satırları yazdığım şu dakikalarda, dünya genelinde
2,5 milyon insan Pandemiden dolayı hayatını

kaybetmiş durumda. Yüz milyonlarca insan ise
virüsten etkilenmiş olarak aramızda dolaşıyor.
Ülke ekonomileri buna ne kadar dayanır, bilinmez. 6 ay önce bu satırlarda, tam bir kapanma
olmadan kısmi yasaklarla sorunu çözemeyeceğimizi yazmıştım; bugün hala aynı düşüncedeyim. 2020’den devraldığımız pek çok sorunu sürdürmeye devam ediyoruz. Tam da bu
konulara yönelik olarak, içinde bulunduğumuz
mobilya, orman ürünleri, aksesuar ve bağlantı
elemanlarıyla, ahşap işleme makineleri sektörünün bu bir yıllık süreci nasıl geçirdiği konusunu ve yılın farklı dönemlerinde sektörün durumunu mercek altına aldık. Kırka yakın firma
ile yapmış olduğumuz çalışmanın ışığında 30
sayfaya yakın bir raporu sizler için oluşturduk.
Türkiye için önemli bir ihracat pazarı olan Afrika
mobilya sektörünü mercek altına aldık. Genel
bir Afrika raporu yanında, Etyopya’yı da özel
olarak inceledik. Yine İran ile ilgili bilgiler verdik. Bu sayımızda yoğun araştırma raporları ve
içerikler nedeniyle yerimiz kalmadığından birkaç dosya , akademik araştırma ile bölgesel raporu 164. sayımıza ertelemek zorunda kaldık.
2021 yılının yine
sine gelişmesini
çalışanlarımıza,
mücadele eden
günler diliyorum.

de bizim öngörülerimizin akdiler, sektörümüze ve tüm
ülkemizde zor şartlarda
halkımıza mutlu ve sağlıklı

Mesafemize ve korunmamıza devam edelim;
rehavete kapılmayalım.

Saygılarımla,
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

FUARLARDAN

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

REED TÜYAP tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar
Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen
ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla
sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya geldiği WoodTech ve İntermob fuarları, planlandığı tarihlerde
sektörün tüm paydaşlarını eksiksiz buluşturuyor olacak.
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FUARLARDAN

Business Connect Uygulaması ile Fuarları
ONLİNE Ziyaret Edin!
En son gelişmelerin ve ürünlerin sergileneceği fuarlar,
katılımcı ve ziyaretçilere sunduğu dijital çözümlerle ‘yeni
nesil fuar’ anlayışıyla hibrit bir fuar olarak düzenlenecek.

WoodTech ve İntermob
Bu Sene İlk Defa Hibrit!
Sektörün verdiği güç ile her geçen yıl uluslararası düzeyde bilinirliğini ve gücünü arttıran WoodTech-İntermob
Fuarları, fiziksel fuarın gücü ile dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli ile bu
sene ilk defa gerçekleşecek.

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

Yeni Nesil Fuarcılık uygulamalarının yer alacağı fuarlarda,
yeni normal döneminin tüm gereksinimlerini kapsayan
önlemler ile güvenli bir fuar deneyimi sunulacak.
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FUARLARDAN

Güvenli hizmet belgesi ile Temassız Fuar
Ayrıcalığı!
Makine ve ahşap sektörünün çatısı olan WoodTech-İntermob Fuarları Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19
Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ve tek
fuarcılık şirketi olan Tüyap’ın ‘temassız fuar’ uygulaması
ile gerçekleştirilecek.
Dünya genelini etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçen sene almış olduğumuz ve bu sene de aynı şekilde
bir dizi tedbirin uygulanacağı fuarlarımız, MyTüyap mobil
uygulaması üzerinden alınan fuar davetiyesi ile ziyaret
edilebilecek.
Ziyaretçiler, bu uygulama ile fuar yaka kartlarını oluşturup, mobil uygulamadaki QR kodu okutarak fuara giriş
yapabilecekler. MyTüyap uygulaması sayesinde fuarda
ziyaretçiler bilgilerini, QR kodunu okutarak katılımcılarla
paylaşacak.
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Ajandanıza Not Alın: 09.10.2021
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten WoodTech ve Intermob Fuarları, 9-13 Ekim, 2021
tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya
ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya
devam edecek.
Detaylı bilgi için www.woodtechistanbul.com - www.intermobistanbul.com websitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
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ARAŞTIRMA PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA

2020 Yılı Pandemi Sürecinde Mobilya, Aksesuar, MDF-Plaka, Kağıt Yüzey
Malzemeleri ile Ahşap İşleme Makineleri Sektör Araştırması
2020 yılı 2. Çeyreğinde yaklaşık Mart ayı başlarında ülkemizde de ortaya çıkan ve 2020 itibarıyla resmi rakkamlara
göre yaklaşık 30,000 vatandaşımızın ölümüne neden olan, yüzyılımızın en büyük küresel salgınının etkileri
sadece yaşanan ölümlerle değil büyük ekonomik çöküşler, ticari kayıplar ve insan psikolojisini derinden etkileyen
büyük kırılmalarla kendini gösterdi. Eğitimden sağlığa, iş yaşamımızdan ikili insan ilişkilerine kadar pek çok yaşam
ilişkilerimizi değiştirerek yeni normal denilen ilişkiler zincirine transfer olduk.

Araştırma: Nesip Uzun
Şubat sonu itibarıyla dünya genelinde 2,5 milyondan fazla ölüm olayının, 115 milyon covid vakasının yaşandığı ve
salgının mutasyona uğrayarak ikinci -üçüncü fazlarının
yaşandığı günümüzde halen dünyanın pek çok ülkesinde
ve ülkemizde bundan dolayı insanlar ölmeye devam ediyorlar. Bulunan aşının eşitsiz dağıtıldığı, yoksul ülkelerin
payına da kimi ülkelerde hiç aşının düşmediği bu çağda
salgın bu yıl da tüm boyutlarıyla etkisini hissettiriyor. Ülke
ekonomileri bu salgından olağanüstü etkilendi. Sınırlar
kapandı halen pek çok ülkeye seyahat kısıtlaması devam
ediyor. Ülkemizde planlı bir şekilde önce sağlık görevlileri
olmak üzere aşılama başladı tüm toplumun aşılanmasının yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor ki bu aşılar 2 fazlı
olarak gerçekleşiyor.
Bu pandemi sürecinden hemen tüm endüstri kolları etkilendi. Mobilya orman ürünleri ve yan sanayi sektörleri
Türkiye için lokomotif sektörlerdir. Son yıllarda yönünü
ihracata çevirmiş olan mobilya sektörü bu süreçte gerek
çalışanların pandemiye yakalanmaları gerekse de sektörün ana girdilerini oluşturan imalat malzemelerinin ortalama %30-40 kadar bir bölümünün ithalata dayalı olması
nedeniyle 2020 yılının özellikle ilk ikinci çeyreğinde pandemiden ciddi oranda etkilendi. Sürecin ilk başlarında,
eve kapanmalar ve talep durgunluğu nedeniyle yiyecek,
gıda, sağlık malzemeleri online ve dijital sektörler gibi
belli sektörler dışında alımlar neredeyse tümden durdu.
Ancak bu süreç özellikle yılın 3. Ve 4. çeyreğinde yasakların gevşemesi, turizmin açılıp gerek yurtiçi gerekse de
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yurtdışı seyahat ve uçuşların açılmasıyla günlerce evlerine kapanmış ve neredeyse para dahi harcayacak fırsatı
olmamış geniş bir kitlenin ertelenmiş ve bazen de farkına
yeni vardığı ihtiyaçlarında bir talep patlaması oluşturdu.
Özellikle mobilya sektöründe ilk altı aydan sonra gelen
talep ve siparişlere yetişilemedi. Üretim için terminler
uzadı, stoklar tükendi. Yılın sonuna gelindiğinde felaket
gibi başlayan yılın ilk aylarından sonra firmalar kapasite
arttırımına yöneldi ve geçen yılın cirolarının üzerinde bir
karlılık yakaladılar. Aynı süreç ihracatta da yaşandı ve firmalar hammadde tedarikinde ciddi sorunlar yaşadılar. Gerek talepte ortaya çıkan yükseliş gerekse de iç siyasette
ortaya çıkan durumlar ülkede yaşanan siyasal gerilimler
sonucu bu dönemde Türk lirasının değeri olağanüstü düzeyde düştü. Dolar ve Euro tarihinin en yüksek zirvesini
yaptı. Sanayi üretiminde ithalata dayalı olan pek çok sektör gibi mobilya ve yan sanayisi de bu durumdan olumsuz
bazda etkilendiler. Hammadde fiyatları döviz bazında
görülmemiş boyutlara çıktı ve ithalatı önemli ölçüde etkiledi. Bu da iç pazarda üretim sorunlarına neden oldu.
Gerek hammadde yetersizliği gerekse de sürekli değişen
fiyatlara rağmen üreticiler talebe cevap vermeye çalıştılar. Pek çok firma kapasite yatırımları ve yeni yatırımlarla
süreci kendi avantajlarına çevirebildiler.
Mobilya ve yan sanayi için Fuarlar en önemli talep pazarlarından biridir. 2020 yılı içinde gerek yurtdışında gerekse
de yurt içinde Tüyap İntermob, WoodTech gibi uluslararası
nitelikte ve Türk mobilya yan sanayisini besleyen fuarların
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pandemi nedeniyle yapılamamış olması imalat sanayini
önemli ölçüde etkilemiştir. Keza sektörel fuarların yarattığı pazar ve sıcak satışlar firmaların en önemli ayaklarından biridir.
Aşağıdaki tablolarda Mobilya aksesuar ürünleri, Ahşap
işleme makineleri ve MDF, yüzey malzemeleri ile dekor
sektöründe 2020 yılı içinde Mart- Haziran ayları arasında tedarik zincirinde yaşanan sorunlara yönelik 40’a yakın firma üzerinde gerçekleşen çalışmanın sonuçlarını
göreceksiniz.
Tablo-1’de de görüldüğü gibi Mobilya aksesuar üreten
firmalar içinde verilen cevaplarda ilk 6 ayda firmaların
%50’si önemli bir tedarik sorunu yaşamış , % 38’i bu süreci kendi stoklarını kullanarak kısmen yaşamış, % 12’i
ise bu sorunu yaşamadan kendi imkanları ve işletmesinin
imkanlarıyla atlatmış.

Tablo- 2 de Türk Ahşap işleme makineleri sektöründe yine
aynı dönemler içinde yapılan çalışmada ana hammadde
girdilerinde diğer sektörlere oranla daha düşük bir oran
görüyoruz. Bu sektörde %50 tedarik sorunu hiç yaşamamışken % 30’u kısmen % 20 si ise doğrudan yaşamış
görünüyor.

Tablo-3’te MDF Plaka ve yüzey malzemelerini görüyoruz.
Bu gurupta Türkiye’nin belli başlı firmaları ele alınmıştır
sayısal olarak çok fazla olmayan bu ürün grubunda ise
%50 oranında girdilerde tedarik sorunu yaşanmış %7’sinde kısmen yaşanmış, %43’ünde ise hiç yaşanmamıştır.

aşamalarında gerek kapanma esnasında, gerekse de bir
anda büyüyen pozitif vakalardan ve seyahat engelleri nakliye, lojistik nedenleri sorunları sonucu işletmelerin içinde
bulundukları problemlere ilişkindi. Beklenmeyen ani butur
durumlara hazırlıksız yakalanan mobilya aksesuar, orman
ürünleri ve makine sektörü özellikle pandeminin 2. Çeyreğinde çok etkilendi, kim, zaman satışlar tümüyle durdu.
Turizm neredeyse sıfırlandı. İşletme maliyetleri personel
maaşları ve vergiler ağır yüklere dönüştü. Bu noktada pek
çok ülkede üreticiler lehine destek paketleri farklılıklar
arz etse de bu destekler Türkiye’de de uygulamaya konuldu. Bazı sektörlerde Kdv vergileri 6 ay sonraya ötelendi,
pandem nedeniyle işe gelemeyen personele kısmi maaş
desteği ödendi, Özel okul ve Vakıf okullarında eğitimde
uzaktan eğitime geçildi, kdv oranı %1’e düşürüldü. Ancak
özel okullar sanal eğitim olmasına rağmen %10 ile % 15
arası eğitim ücretlerine zam yapmaya devam ettiler. 2020
yılı 2. Çeyrekte Mobilya Aksesuar sektöründe üreticilerin
%64’ü bu süreçten doğrudan etkilendi. %27’si kısmen, %
9’u ise kurumsal yapısının gücü ve altyapısının güçlü olası
nedeniyle etkilenmediğini belirtiyor. (Tablo-4)

Aynı sorun Ahşap işleme makinelerinde yarı yarıya bir
orana denk geliyor. Firmaların bu 2. Çeyrekte %50 si pek
etkilenmemiş, %35’i kısmen etkilenmiş, %13’ü ise hiç
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Aynı sorun MDF Orman ürünleri ve plaka sektöründe yine
%44 ile hammadde olarak karşımıza çıkıyor. Onu %31 ile
Lojistik ve %25 ile Personel sorunları izliyor. Özellikle covid 2. Çeyreğinde pozitif vakaların çokluğu, yüksek ateş
vb sebeplerle işe gelememe bu dönemlerde pik yaptı.
(Tablo-7)

etkilenmemiş. Burada gerek 2019 Tüyap woodtech makine fuarı, gerekse de diğer gidilen uluslararası fuarlardan
ve iş ilişkilerinden alınan siparişlerin gerçekleşmesinden
dolayı üretim devam etmiş görünüyor. Bunda makine imalatının diğer sektörlerden farklı olarak uzun üretim süreçlerinden geçmesinin de önemi bulunmaktadır. (Tablo-5)

Yine Pandeminin 2. Çeyreğinde Makine imalat sektöründe
de önemli sorunlar başlığında en önemli ana girdi olarak
%47 ile hammadde karşımıza çıkıyor. Burada özellikle
metal sac ve profil demire gelen yüksek zamlar yanında
hammadde üretiminden kaynaklanan sorunlarda eklendiğinde sorun daha iyi anlaşılabilir. Keza metal üretimi
sadece bu sektöre değil hemen her sektöre hammadde
tedarik etmektedir, bu haliyle zaten yerli üretim pazarın
talebine cevap verememekte, önemli bir ithalat gerçekleştirilmektedir. İkinci sorun ise pek çok sektörde olduğu
gibi özellikle de ihracatçı firmalar başta olmak üzere %29
ile nakliye ve lojistik sorunu öne çıkmaktadır. Üçüncü sorun ise hastalanan personel ve işletmelerde alınan sağlık
önlemlerinden dolayı % 24 ile personel sorunu öne çıkmaktadır. (tablo-8)

Bu çalışmada ele aldığımız sorunlardan bir diğeri de pandemi sürecinde firmaların karşılarına çıkan Lojistik, Hammadde ve Personel sorunlarıydı. Mobilya sektörünün her
seğmentinde farklı cevaplar aldığımız bu gurupta Mobilya
aksesuarları sektöründe en önemli sorun olarak %49 ile
hammadde problemi öne çıkıyor. Onu ikinci olarak %32 ile
lojistik ve %28 ile personel sorunları izliyor. (Tablo-6)

Not: Bu dosyanın hazırlanmasında kullanılan tüm veriler,
istatistikler ve değerlendirmeler Mobilya dergisine aittir.
Araştırma sektörde lider durumundaki 30 firmadan alınan
veriler ışığında hazırlanmıştır. İzin alınmadan ve kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
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ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş.: KADİR BATUR TEOMAN
2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan covit sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz?
Pandemi süreci gerek Türkiye’de gerekse de dünya genelinde her ülkede farklı dönemlerde kendini gösterdi.
Önlemler her ülkede aynı düzeyde alınmadı, toplumun
hazırlıklı olmadığı bir bulaşla karşı karşıya kaldık haliyle
yaşanan paniğin etkisini halen yaşıyoruz. Bu salgına işletmeler de aynı düzeyde cevap veremediler, biz kendi
adımıza rutin lojistik süreçleri haricinde genel olarak çok
büyük sorun yaşamadık diyebilirim. İhracatımızı arttırdık.
Müşterilerimizin beklentileri değişti ve bu taleplere karşılık sunduğumuz hizmetler müşteri memnuniyetimizi
arttırdı. Kapanma dönemlerinde personelimizi 2 takım
halinde dönüşümlü davet ettik. Stok yapabileceğimiz yarı
mamül ve tam mamül stoklarına çalıştık.

a. Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Türkiye’de imalat sanayinde pek çok sektörde olduğu gibi
bizim sektörümüzde de ithalata bağımlı ve yurtdışından
tedarik ettiğimiz ürünler var. Genelde bu tür ürünleri biz
stoklu çalışırız bu da pandemi döneminde bizler için oldukça onem kazandı. Rulman gibi İthal hammaddelerde
en az 2 aylık stoklu çalışıyoruz. Ama yine de buna rağmen
darboğaz oluşturan kalemler oldu. Bunları da maliyetlerine bakmaksızın Uçak vs ile açığı kapattık. İç pazarda
tedarik zincirimiz bizi destekledi. Sevkiyata hazır ürünlerimizi sevk zamanlarında 15 ile 30 gün arası ertelemeler
dışında genel bir sıkıntı yaşamadık.

b. Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Karantinaya giren personellerimiz oldu ama çok şükür entübe olan ekip üyemiz olmadı. Normal zamanda bizi yoran
ancak covid döneminde bize yararı olan 3 ayrı tesiste çalışıyor olmamız bu dönemi daha rahat atlatmamızda faydalı
oldu. Üretimimiz bu açıdan çok düşük seviyede etkilendi.

c. Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?

Covid etkisini hesaba katarsak bütün bu yaşananlara karşın gerek üretim gerekse de talep eğrisi tahmin ettiğimiz
gibi olmadı, yılın son çeyreğinde daha da olumlu.

d. Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Pandemi sürecinde yılın farklı dönemlerinde gerek iç
pazarda gerekse de ihracatımızda dönemsel farklılıklar
yaşandı. Yurtdışı kapılar kapalı olduğu dönemde iç piyasa öne çıktı. Bizler de iç pazara ağırlık verdik , Mobilya
sektöründeki talepleri karşılamaya çalıştık. Mayısa doğru
yurtdışı talepleri arttı ve ihracatımız rutin şekilde devam
etti, dileğimiz, 2021 yılında ülkemizi ve tüm insanlığı olduğu kadar sanayi ve üretim sektörünü de etkileyen bu salgının biterek insanların yeniden huzurlu bir şekilde gezip
seyahat edebildiği dostlarıyla özgürce kucaklaşabildiği
günlerin gelmesi dileğimizdir.

e. 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
nelerdir?
Tesisimizi 12.000 m2 alana sahip yeni fabrikamıza taşıdık. Makine ve robot yatırımlarına başladık. 2021 yılında bu
yatırımlarımıza planlı şekilde devam edeceğiz.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜNDEN
PANDEMİYE RAĞMEN İHRACAT REKORU

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine Türkiye,
ağaç işleme makineleri sektöründe 2020 yılında 110
milyon 112 bin 234 dolar ihracatla rekor kırdı. 2019’da
98 milyon 16 bin 644 dolar ihracat gerçekleştiren
sektör, yüzde 12 ile 2018’den beri en yüksek ihracat
rakamını yakalandı.
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, “İhracat artışının en büyük sebeplerinden biri, firmaların kendilerince yaptıkları pazarlama. Fuarların olmaması, seyahatlerin
kısıtlanması gibi sebeplerden firmalar öz değerlendirmelerini yaparak, doğru bir strateji uyguladı” dedi.
Tüm dünya gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs
küresel salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında, ağaç işleme
makineleri sektörü ihracat rekoru kırdı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre 2020 yılının 12 ayında
ağaç işleme makineleri sektörü, 110 milyon 112 bin 234
dolar ihracat gerçekleştirdi. 2019’da bu rakam 98 milyon
16 bin 644 dolar, 2018’de ise 102 milyon 510 bin 492 düzeyindeydi. Buna göre sektör ihracatı, yüzde 12 ile 2018’den
beri en yüksek büyüme oranını yakalandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 11 aylık verilerine göre ise sektörün ihracatı Kasım’da 20-21 milyon dolar seviyesinde. Bu
durum, ihracattaki artışta Kasım ayının önemli bir payı
olduğunu gösteriyor. Kasım ayında en çok ihracat yapılan
5 ülke, sırasıyla 9 milyon 550 bin 800 dolar ile Rusya, 868
bin 188 dolar ile Irak, 559 bin 217 dolar ile Bulgaristan, 546
bin 612 dolar ile Birleşik Krallık ve 529 bin 175 dolar ile Cezayir. 2019’da Rusya, 3 milyon 954 bin 892 dolarla, en çok
ihracat yapılan üçüncü ülke konumundaydı.
Buradaki verilerden de görüleceği üzere, ihracattaki artışın en önemli nedeni, Kasım ayında Rusya’ya yapılan ihracat miktarının diğer aylara göre çok daha yüksek olması.

‘Rusya’ya ihracat 1 yılda yüzde 365 arttı’
Pandemi döneminde ağaç işleme makineleri sektörünün
ihracat rekoru kırmasını değerlendiren AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, “TÜİK’in 12 aylık dış
ticaret verileri henüz yayımlanmadığı için 11 aylık rakamlara göre cevaplamak durumundayım. Öncelikle, 2020
yılı 11 ayın sonunda Rusya’ya yapılan toplam ihracat 13,4
milyon dolar. 2019 yılına göre 2020 yılında Rusya’ya olan
ihracatımızın yüzde 365 arttığını görüyoruz. Sadece Kasım ayında yapılan 9,5 milyon dolar değerindeki ihracatın,
11 aylık toplam yapılan ihracata göre oranı ise yüzde 70
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olarak gerçekleşti. Uluslararası kaynaklarda henüz 2020
verileri açıklanmadığı için 2019 yılı sonunda Rusya’nın
ağaç işleme makineleri toplam ithalatının 300 milyon dolar olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ise, yine 2019 sonu ihracat rakamlarına göre buradan sadece yüzde 1 civarında
bir pay aldı. 2020 yılında, 11 ayın sonunda en çok ihracat
yapılan ürünleri sırasıyla 10 milyon dolar ile alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler, 1,5 milyon dolar ile testere makineleri ve 890 bin dolar ile diğer
makineler oluşturmaktadır” diye konuştu. Öte yandan,
Ticaret Bakanlığı’nın mobilya sektör raporları incelendiğinde Rusya’nın mobilya konusunda ne ihracatçı, nede
ithalatçı bir ülke olmadığını görüyoruz. 145 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülke zannediyorum ki sadece kendi iç
tüketimlerine yönelik bir üretim mevcut. Ayrıca, Rusya en
büyük tomruk üreticisi ülkelerinden biri. Dolayısıyla bitmiş üründen ziyade hammadde için en kıymetli ürün olan
tomruğun ihracatı, ahşap sektöründe Rusya için büyük
rol oynuyor” dedi.

‘Pandemide mobilya yatırımları çoğaldı’
Pandemi döneminde Sadece Rusya’da değil, birçok ülkede
mobilya yatırımlarının çoğaldığını söyleyen Erol, “Çünkü
insanlar pandemi boyunca vaktinin çoğunu evlerinde geçirdiler ve mobilyalarını daha çok kullanmaya başladılar.
Tabii bu da rahat ve ergonomik olmayan mobilyaları değiştirmelerine sebep oldu.

‘Sektör firmaları doğru strateji uyguladı’
2020 yılında, pandemiye rağmen tüm sağlık tedbirleri
alınarak Ekim ayında Woodtech Fuarı’nın gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mustafa Erol, bu durumun Ekim ve Kasım
aylarındaki ihracattaki artışta etkisi olabileceğini, ancak
sektör firmalarının 2020’de yurtiçi/yurtdışı Woodtech
dışında hiçbir fuara katılmadığına dikkat çekti. İhracat
artışının en büyük sebeplerinden birinin firmaların kendilerince yaptıkları pazarlama olduğunu belirten Erol fuarların olmaması, seyahatlerin kısıtlanması gibi sebeplerden
firmaların öz değerlendirmelerini yaparak, doğru bir strateji uyguladıklarını ifade etti.

İhracat rekoru dijitalleşme için motivasyon
AİMSAD olarak 2020’de dijital faaliyetler dışında tanıtım
gerçekleştiremediklerini kaydeden Erol, 2020 yılında,
geçmiş dönemde yapılan tanıtımların faydasını gördüklerini aktardı. 2020’nin Mayıs ayında faaliyete geçirdikleri
www.turkishwoodworkingmachinery.com portalından da
bahseden Erol, portalın her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını ve bilinir hale geldiğini bildirdi. Dernek olarak 2021 üye kataloğunu da bu portalla beraber hibrit bir
şekilde hazırlamayı planladıklarını anlatan Erol, böylelikle
fuarlarda katalog taşımak istemeyen ziyaretçileri, sadece karekodlar ve kısa linklerle portala yönlendireceklerini
ifade etti.
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AKC - AKKOCA MAKİNE SANAYİ: UMUT SEVİM
1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya
çıkan covit sonrası gerek iç pazarda
gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz.
a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün
var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız
mı? İç pazar hammadde ürünlerinde
tedarik sorunu yaşıadınız mı?
Ara girdilerde menşei ithal olan bir çok ürünümüz var. Bu
kalemlerde Türkiye’de bulunan ara tedarikçilerle çalıştığımız için çok fazla sorun yaşamadık. Yaşadığımız sorun
kısmi olarak tedarikçilerimizin yaşadığı sorunların bize
yansımasıydı. Girdilerin fiyatlarında hem kur hem de taban fiyatta olan artışlar yüzünden büyük artışlar oldu. Bu
sorunları da üretimde yaptığımız birtakım iyileştirmelerle en aza indirmeye ve müşterilerimize çok fazla yansıtmamaya çalıştık. Kriz öncesi müşterilerimiz için yapmış
olduğumuz bitmiş ürün stoklarımız da bu konuda bize
yardımcı oldu.

b- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Personlellerimizle bearber Covid tedbirleri kapsamında
çeşitli önlemler aldık. Bunlar sayesinde de bünyemizde
karşılaştığımız vakaların yayılmasını önlemiş olduk. Az
sayıda covid vakası ile şu ana kadar üretimimiz aksamadan yolumuza devam edebildik. Bu şekilde de devam edeceğimizi umuyoruz.

c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?

oldu. Bu dönemi de uzun süredir planladığımız daha yeni ve daha büyük bir tesise
geçmek için fırsata dönüştürdük. Bu sayede normal dönemlerde yapamayacağımız ama her zaman planımızda olan bir
hamleyi de gerçekleştirmiş olduk. Müşterilerimizi ürünsüz bırakmadan bu büyük
yer değişimini de yapabilmiş olduğumuz
için seviniyoruz. Haziran 2020 den sonra
müşterilerimizin de bizi seçmesi ve bizi
desteklemesiyle son iki çeyreği büyüme
ile sürdürerek 2019 performansımızdan
daha iyi sonuçlarla 2020 yılını kapattık.

d- üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
İhracatta az da olsa bir büyüme elde ettik. Firma olarak
genel pazarımızın büyük oranı zaten yurtiçi endeksli. Müşterilerimizle beraber çalışarak çok fazla sorun yaşamadan yılı büyüme ile kapatabildiğimiz için kendimizi şanslı
sayıyoruz. Bunun için de müşterilerimize teşekkür ederiz.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz Nelerdir?
Daha önce de belirttiğimiz gibi 2020 de krizi fırsata dönüştürerek hem yeni ve büyük bir fabrikaya taşındık hem
de makina ve kalıp yatırımları yaptık. Bu anlamda 2020
bizim için iyi bir yıldı. 2021 de de bize sadık olan müşterilerimizle arttırdığımız kapasitemizi doldurabileceğimize
ve büyümeye devam edebileceğimize inanıyor, tüm müşterilerimize kalitemize ve tedarik zincirimizle bize güvendikleri için de teşekkür ediyoruz.

2020 Nisan – Haziran döneminde satışlarımızda düşüşler

Pandemi ve 2020’de yaşanan bu ihracat rekorunun sektörde öncelikle dijitalleşmeye yönelik bir motivasyon
oluşturacağını söyleyen Mustafa Erol, ayrıca pazarlama
ve reklam çalışmalarının arttırılması ve markalaşma ile
kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanmasına yönelik
motivasyon oluştuğunu belirtti.

‘Bazı üyelerimiz sadece ihracata çalışıyor’
Her sektörde olduğu gibi AİM sektöründe de sürekli gelişimlerin mevcut olduğunu kaydeden Erol, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bugün bazı üyelerimizin sadece ihracata çalıştığını, bazılarının sadece proje bazlı ürünler yaptığını
ve neredeyse 6-7 aylık siparişleri olduğunu, bazılarının ise
yabancı firmalarla ortaklığa giderek yurtdışında marka
haline geldiğini ya da gelebilecek potansiyelde olduğunu

görebiliyoruz. Ülkemiz, sadece AİM sektöründe değil, birçok endüstride teknolojiyi uygulayan değil üreten konumuna geldi. Dolayısıyla, oluşan bu akıma AİM sektörünün
de ayak uydurduğunu söylemek mümkün.”
2020’de 95-100 milyon dolarlık bir ihracat beklentileri olduğunu söyleyen Mustafa Erol, “Şu anda ihracatın ithalatı
karşılama oranı yükseldi. Daha da yükselip yüzde 250’leri
bulacağına inanıyorum. Kış şartlarında insanlar evde kalacak ve mobilya değiştirecek. 2020’yi bu şekilde bitirmemizin en önemli sebeplerinden biri de makine fuarını gerçekleştiren tek ülkenin Türkiye olması. Onun çok faydası
oldu. İhracatın durumunun sebebi de bu” açıklamasında
bulunmuştu.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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ARTPAN: CEM GÜRLER
c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize ulaştınız mı?

1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covit
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilirmisiniz.
a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?

Bu bağlamda,2020 yılında pandemi sürecinde iç piyasa
satışları öne çıktı.

Doğal Ahşap Kaplamalı, lakelik ham ve astarlı kapı yüzeyleri yanısıra CPL Laminat kaplama kapı yüzeyleri , ürünleri tamamlayıcı kasa pervaz sistemleri , cam çıtaları ve
süpürgelikleri, kenar bantları gibi iç oda kapısı bileşenleri
konusunda Türkiye’nin en büyük üreticileri arasında yer
alan ve lider markalarından birisi olan ARTPAN olarak COVİD sonrası gerek direk ithalatını yaptığımız kapı yüzeyleri, ahşap kaplama ve PP kaplama yanı sıra iç piyasadan
tedarik ettiğimiz MDF ve kontraplak gibi hammaddelerde
gerek fabrikalardan gerekse navlun maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanan maliyet artışları ve tedarik süreçlerindeki gecikmeler üretim süreçlerimizi ve dolayısıyla
teslim sürelermizi ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemiş
olmakla birlikte yüksek stok kabiliyetimiz ile oluşabilecek
sorunları minimize etmeyi başarmış ve üretimi aralıksız
sürdürmüş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?

b- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Ayrıca bu süreçte fabrika içerisinde mavi yakalı ve ofis ortamlarında beyaz yakalı personelimiz için servis, yemek,
mesafe, maske ve temizlik , ateş ölçümleri ve düzenli
kontrollerle/testlerle azami gerekli önlemleri almamıza
rağmen maalesef mesai saatleri ve iş haricindeki sosyal
yaşantılarındaki bireysel dikkatsizlikler yüzünden dönem
dönem bazi birimlerimizde vakalar görülmüş ve ilgili birimler ve kişiler acilen karantinaya ve izolasyona alınarak sürdürülebilir üretim hedefiyle çalışmalara devam
edilmiş, ancak yine de üretimimize kapasite ve verimlilik
anlamında negatif etkisi engellenemediği ve gözlemlenmiştir.
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Pandemi sürecinde bölge seyahatlerinin kısıtlanması,
pazarlama faaliyetlerinin istediğimiz seviyede yapılamaması, reguler olarak katıldığımız sektörel fuarların
düzenlenememiş olmasına rağmen 2020 yılını iç piyasa
anlamında hedeflerimiz doğrultusunda beklentimizin
üzerinde realize ettiğimizi söyleyebiliriz ancak ihracat
pazarları anlamında yurt dışı seyahat iptalleri ve kısıtlamaları nedeniyle hedef pazar ve müşteri ziyaretlerimizi
gerçekleştirememiş olmamızdan ötürü   Mayıs 2020’de
İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz ihracat ofisimizi ve
showroomumuzu yeterince efektif kullandığımız söylenemez . Bu sebeple ihracatta önemli oranda büyüme beklediğimiz 2020 yılında maalesef hedeflerimizin çok gerisinde kalmış ve ancak 2019 satış hacmimizi korumakla
yetinmiş bulunuyoruz.

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 163
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2020 yılında, iç piyasada özellikle Ankara ve İstanbul gibi
büyük şehirlerde önemli referans projelerde ürünlerimizin
tercih edilmiş ve kullanılmış olması iç pazarda 50 % nin
üzerinde ciro artışına katkı sağlamış ve dolayısıyla da kapasite arttırımı yapmamızı zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda,
yeni makina yatırımları gerçekleştirilmiş olup 2021 yılında
hem yurt içi ve hem de yurt dışı ihracat müşterilerimize
daha kaliteli ve hızlı servis vermemizi mümkün kılarak ihracat hacmimizi 150 % arttırma hedefimize ulaşmak noktasında bizleri cesaretlendirmekte ve motive etmektedir.
Elbette ki bu hedefler ancak global ve ülkesel konjoktürün
izin verdiği ölçüde ülkemizde ve dünyadaki aşılama oranlarının hızlı ve efektif bir şekilde arttırılabilmesi neticesinde vaka sayılarının düşmesi ve tam anlamıyla normalleşmenin başlamasıyla mümkün olabilecektir..
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ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN. VE TİC. A.Ş.: KENAN GÜNAYDIN
1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
2020 yılı içinde yaşanan Covit-19 kabusu, diğer ülkeler
gibi, ülkemiz ekonomisini de altüst etti ve   tüm sektörlerde ciddi yaralar açtı. Bu bağlamda firmamızda doğal olarak bu süreçten belli oranda etkilendi. Özellikle pandeminin ülkemizde ortaya çıktığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde
yaklaşık Mart - Haziran ayları ortasında, bizde dahil olmak
üzere, bir çok firmanın üretim yapmadan tüm çalışanlarına izin verdiği durumları yaşadık. Bunun gerek ekonomik
gerekse de insani ve psikolojik etkilerini tüm işletme ve
çalışanlarımızla yaşadık. Bu durum ülke ve dünyaya da
yansıyan önemli süreçlerdi. Şu an için, üretim süreçleri
,Covit -19 yokmuş gibi, yoğun bir iş yüküyle devam ediyor. Bununda memnuniyet verici olduğunu söyleyebiliriz.
ARRAY ve benzeri firmalar, düşük teknolojideki ürünleri
yapmaktadır. Ancak uluslararası pazarda var olacaksak
daha inovatik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek
zorundayız, bu nedenle biz gelecek projeksiyonumuzu
bu ürünlere yönelttik ve 2021 yılını kendimize bu projeleri hedef olarak koyduk. Yeni yatırımlarımızda bunlar var.
Ses komutuyla çalışan ve açılıp kapanan Ray ve Menteşe
sistemleri yapacağız. Kinetik enerji harcamadan ses dalgalarıyla açmak ve kapamak. İşte konfor, işte teknoloji,
işte çağ atlama, işte gelecek ! Sevindirici olan taraf ise,
Çalışmalara başladık bile !

2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Sondan başlarsak, bu konuda gerek biz gerekse de heme
tüm sektör çok sorun yaşıyor. Sac malzeme bulamıyoruz.
Bulduklarımızda kara borsa fiyatlarıyla karşımıza çıkıyor.
Örneğin 600 USD/TON’a aldığımız sac fiyatı , şuan 1200
USD/TON olmuş!!! Nasıl ürün üreteceğiz bu maliyetle ve
yurt içinde ve yurt dışında nasıl satacağız bu ürettiğimiz
ürünleri? Nasıl küresel rekabet gerçekleştireceğiz. Kim
cevaplayabilir? Var mı bir bilen ? Evet ara girdilerde ithal
ürünler kullanıyoruz ve büyük sorunlarımız var. Yüksek
gümrük maliyetleri nedeniyle, ara ürün maliyetleri yüksek
olmakta, bu da ihracatta global markalarla aleyhimize bir
rekabet , yurt içi satışlarda ise rakiplerle dengesiz bir
rekabete neden olmaktadır. Ayrıca boş konteyner bulamama nedeniyle, Navlun ücretleri astronomik bir rakama
geldi ve ara mal maliyetlerinin şişmesine yani büyümesine neden oldu.

3- Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Evet hem de çok yaşadık. Çalıştıracak eleman bulmakta
büyük sıkıntı yaşadık. Türkiye’de işsizlik falan yok bence
de !!! . Gel çalış diyoruz fakat çalışan bulamıyoruz !!!  Bu-

nun nedenleri üzerinde düşünmek lazım, sorun Covid’den
mi kaynaklanıyor yoksa farklı nedenlerden mi kaynaklanıyor istihdam açısından üretim sektörü açısından önemli
bir sorundur bu. Bütün bunların sonucu olarak gerek tedarik malzemelerindeki sorunlar daha ötesinde ise girdilerdeki döviz bazında gelen astronomik zamların Üretimdeki etkisi ise, müşteriye taahhüt ettiğimiz terminlerde,
ürün üretip verememenin sonucunu yaşattı bize.

4- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz?
İşletmelerin karlılık ve verimliliğine gelirsek, yukarda
ifade ettiğimiz gerçekler ışığında bu girdilerde ortaya
çıkan dolaylı sorunlarla karlılık nasıl gerçekleşebilir bilemiyorum.
5- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Bu süreçte iç pazar, bizim için daha dinamikti. Çünkü,
gerek döviz kurunun düşük olması ve gerekse yüksek vergiler nedeniyle, ara malların maliyetlerinin yüksek olması,
en önemlisi de sac fiyatlarının fahiş düzeyde olması, ihracatımıza ciddi sekteler vurmuştur. Yukarıda da belirttiğim gibi, boş konteyner bulamama nedeniyle, Navlun
ücretleri astronomik bir rakama geldi, ara girdi maliyetlerinin büyümesine neden oldu. Maliyet artınca karlılık ve
rekabet etme şansı yok oldu.

6- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
SES komutuyla çalışan ve açılıp kapanan Ray ve Menteşe
sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Yani Kinetik enerji harcamadan, ses dalgalarıyla her şeyi açmak ve kapamak. 2021
hedefimiz ise; Katma değeri düşük, Ray ve Menteşe gibi
bu tür ürünleri üretmemektir !
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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BURAK TEKER: ALİ EKREM TANYOLAÇ
Bu şekilde mart ayının ikinci yarısı ile nisan ve mayıs aylarında düşük satışlar ve az sayıda personel ile de olsa
kesintisiz olarak üretimimizi sürdürdük. Haziran ayından
başlayarak, ülkemizde vaka sayılarının düşüş göstermesi
ile birlikte kademeli olarak tam kadro çalışmaya geçtik.

1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covit
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Bizim ürünlerimizde kullandığımız rulman, tane bilye gibi
Uzak doğu menşeli ara ürünler bulunmaktadır. Bunlar da
ürünlerimizde fazla yer tutmamaktadır. Yıllardır hep iç piyasaya yönelik ve istikrarlı satın alma politikalarımız sonucu bu süreçte hiç bir tedarik sorunu yaşamadık.

b- Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Covidin yoğun geçtiği aylarda zaten riskli grupta gördüğümüz tüm personelimize idari izin verdik. 2020 İlkbahar
aylarını kapsayan bu dönemde siparişlerin de son derece azalmasının etkisi ile az sayıda personel ile siparişleri
karşılamak sorun olmadı. Amaç bu süreci sağlıklı olarak
geçirmekti. Onda da başarılı olduk.

c- Genel anlamda 2020 yılını karlılık noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
Aslında bu yılı genel olarak değerlendirmek gerekirse;
2020 Mart ayından başlayarak bütün seneyi kapsayan
pandemi sürecinde, 35 yıllık çalışma hayatımızda hiç görmediğimiz, bir gün sonrası için bile plan yapmanın imkansız olduğu bilinmezliklerle dolu ve hayli zorlu bir dönemi
yaşadık.
Biz de bu süreçte üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde, iki amaç üzerinde yoğunlaştık.
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İşler ise her zamankinden çok daha fazla yoğunlaştı. Bu
yoğunluk sadece bize özgü değil, sektörün tüm firmalarında yaşanmakta idi. Bu 6 aylık süreçte, bu seferde
normalin 2-3 katı gelen siparişleri karşılamakta güçlük
çektik.
Söz edilen hammadde darlığı ile ilgili hiç bir sorunumuz
yoktu. Ancak belli bir zaman alan üretim ve montaj süreleri yoğun talebe yetişemiyordu.
Personel sayımızdaki artışa rağmen yine de termin sürelerimizin uzun olması ve Pandemide ikinci dalga beklentisi
ile Ekim ayı başında 24 saate ve 4 vardiyaya geçtik !
Bu vardiya sistemini uygulayabilmek için haftalık çalışma
saatlerini 36 saate çektik. Bu sayede elemanlara yeterli
sosyal yaşam ve dinlenme zamanı bırakarak vücut dirençlerini ve moral motivasyonlarını korumayı amaçladık.
Sonuç olarak bu dönemin firma olarak bize artıları şu
şekilde oldu : Çok sayıda yeni müşteri kazandık. Eleman
sayımız % 30 ; ciromuz % 40 arttı. Karlılığımız da buna
bağlı olarak artış gösterdi ve bunun sonucu bu sene için
ödediğimiz kurumlar vergisi nerdeyse iki katına çıktı.

d- üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Bu dönemi değerlendirdiğimizde, talep artışlarının ağırlıklı iç piyasadan kaynaklandığını görmekteyiz. Çünkü ihracat rakamlarımız neredeyse aynı kaldı.
İç piyasadaki talep artışlarının bir çok nedeni olsa da en
belirleyici faktörün Nisan ayından başlayarak, Uzakdoğu’dan gelen ürünlere konulan Ek vergiler olduğunu düşünmekteyiz.
Bu sayede, son dönemde belirginleşen iç piyasadaki canlanma ve bunun olumlu sonuçları ortaya çıkmaya başladı.
Bu tür önlemlerin dönemin ekonomik koşullarına rağmen
kısa bir sürede olumlu sonuçlarının görülmesi, bu koruma
tedbirlerinin planlı bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesinin ülke üreticileri için ne kadar önemli ve gerekli
olduğunun bir göstergesidir.

Birincisi; Tüm personel ve çevremizle birlikte gereksiz
korkulara kapılmadan fakat son derece tedbirli ve bilinçli
önlemlerle bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak.

Farklı bir görüş olarak, İhracatımızın ithalata bağımlı olduğu, ek vergiler yüzünden Uzakdoğu’dan ara mamul getiren ve girdi maliyeti artan firmaların İhracatlarının sekteye uğrayabileceği şeklinde bir yaklaşım bulunmaktadır.

İkincisi ; Bu belirsizlik ortamında firmanın ekonomik durumunu sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve ödemeler dengesini bozmamak.

OECD’nin bir raporuna göre; ülkemizde ihracatın içindeki
ithalat payı %16 seviyesindedir. Kaldı ki bu oranın içinde
hammaddeler de yer almaktadır. Ayrıca yine bu ithalat
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BUP KESİCİ TAKIMLAR: TUNÇ AKTEKİN

BUP kesici Takımlar 2008 yılından beri Türkiye’de faaliyet
göstermekte olup ahşap işleme makine bıçaklarında dünya’da lider üreticilerden Bup Utensili Srl‘nin Türkiye satış
şirketidir.
Ahşap endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir çok ürünler : Daire testereler, diamond frezeler, sert metal uçlu freze,
matkap uçları, jilet bıçaklar, ve çeşitli takım tutucular
Türkiye stoklarından hızlı tedarik sürelerinde teslim edilmektedir
Firmamız, son 2 yıldır İtalyan BUP markası ile birlikte,
Japon KANEFUSA ürünlerinin de Türkiye yetkili satıcısıdır , KANEFUSA testerelerinin herkes tarafından bilinen
yüksek kesim adetleri sayesinde mobilya üreticileri tarafından vazgeçilmez bir ürün olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
1) a- 2020 yılı başlarında başlayan pandemi neticesinde,
müşteri ihtiyaçlarını eksiklik giderebilmek için stok adetlerimizi yeni koşullara göre belirleyerek artırma yoluna
gittik , sevkiyatlarda olabilecek gecikmeleri de minimuma indirerek gerekli önlemleri aldık ,bu süreçte gümrük
işlemlerimizi hızlandırarak belge ve dokümanların hazırlanmasında daha titiz davrandık

oranın içindeki asıl önemli olan kısım, Türkiye’de üretilen
ama muhtelif nedenlerle ve alışkanlıklarla ithalatı yapılan
muadil ürünlerdir.
Sonuç olarak hepimiz ülkemizdeki cari açığın bir sorun
olduğunu ve ihracatımızın artması kadar ithalatın azaltılmasının da aynı öneme haiz olduğunu düşünüyorsak,
öncelikle yapılması gereken, ithalata gelen Ek vergilerden
şikayeti olan başta Ofis Mobilyaları Üreticileri ile muhtelif
yerli ara malı üreten ama yeni yatırımlar konusuna tedirgin yaklaşan firma temsilcilerinin, neler yapılabileceği
konusunda bir araya gelmeleridir.
Alıcı-satıcı ortamından ve rekabetçi yaklaşımlardan çıkarak bir fikir paylaşımı ve diyalog ortamının sağlanması
için de bu konuda derneklerin öncü rol oynamaları gerektiğini düşünmekteyiz.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırı-

b- İtalya ‘dan tedarik edilen ürünlerimizde üretici firmamızın salgın hastalık sebebiyle tam zamanlı çalışamaması üretim planlamasında aksamalara sebep oldu , özel
üretim olarak sipariş edilen ürünlerin tesliminde gecikmeler oluşma riskine karşılık elimizden gelen gayreti
gösterdik ve halen gösteriyoruz . Hastalık riskine karşı,
müşteri ziyaretlerimizi minimuma indirgeyerek , online ve
telefon görüşmeleri ile işlerimizi görme yoluna gittik, bu
süreçte mümkün olduğunca temkinli davrandık , pandemi
süreci boyunca yarım zamanlı çalışma programından faydalandık ve önemli bir ekonomik katkı sağladı,
c-2020 yılı içerisinde mobilya ve ahşap endüstrisindeki dalgalanmaların tedarikçilere de yansımaları oldu, ilk
çeyrekte satışlarda düşüş yaşanmasına rağmen, 2020
yılı ortası ve sonlarına doğru mobilya endüstrisi canlandı
ve hedef ciroların yakalanması mümkün oldu.
d-satışlarımızın büyük miktarını yurt içi pazar oluşturuyor, bununla birlikte Irak ,Azerbaycan, İran ,Kuzey Afrika
,Kafkaslar ve balkanlarda önemli müşterilerimiz bulunmaktadır
e- Son olarak sağlıklı günlerin bir an evvel geri gelmesini,
salgın sürecinin sona ermesiyle birlikte normal hayatın
eski akışına ve temposuna dönmesini diliyoruz.

mı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
2020’ nin ocak ayında İzmir İTOB OSB’deki arsamızda fabrika inşaatı başlattık. Yaşanan zor süreçlere rağmen yapım çalışmaları aksamadan devam etti. Bu yılın başında
da Yapı kullanma İzin belgemizi aldık. Daha önceden sipariş ettiğimiz makinelerinde yerleştirme işlemleri tamamlanıp, deneme üretimlerini yaptık.
2021 Mart-Nisan ayları itibarı ile İstanbul’a ek olarak İzmir’de ikinci bir tesiste faaliyetimize başlamış olacağız.
Bu 2021 yılı bir başlangıç olduğu için bu tesis bize
tahminimizce en fazla % 30 civarı bir kapasite artışı
getirecektir.
2020 yılı tecrübeleri ve etkisi ile, en azından 2021 yılı için
bir hedef belirlemek pek mümkün görünmemekle birlikte,
normalleşme sürecinde ihracatımızda kayda değer bir artış beklediğimizi söyleyebilirim.
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BETA KİMYA A.Ş.GENEL MÜDÜRÜ CİHAT SAYACI
üretici ve tedarikçi firma personellerinde görülen Covid-19 vakaları, üretim hatlarının kapasitesini düşürdü ve hatta üretime
ara verilme noktasına gelindiği zamanlar oldu. Lojistik yaşanan
küresel sorunlardan dolayı yurt dışından hammadde ve ara mamul tedariği çok kolay geçmedi.

3. Covid-19 eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
1. 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız genelinde durumu değerlendirebilir
misiniz?
2020 yılı, dünya için son derece zorlu ve taşların yerinden oynadığı sancılı bir dönemdi. Hiçbirimizin beklemediği ve daha önce
tecrübe etmediğimiz bir pandemiyle karşı kaşıya kaldık. İnsan
hayatını tehdit eden, küresel ekonomiye ve ticarete ağır darbe vuran sıra dışı bir süreci yaşadık, hala da yaşamaya devam
ediyoruz.
BETA Kimya A.Ş. olarak sürecin en başından itibaren önceliğimiz daima insan hayatı oldu. Çalışanlarımızın sağlığını korumak
ve işimizi optimal seviyede devam ettirmek için bir dizi önlemler aldık. Hem iç Pazar hem de ihracattaki hedeflerimizden geri
adım atmayarak, üretmeye ve yatırıma odaklandık.
Küresel ticarette ikliminde sınırların kapalı olduğu dönemde
dahi, yurt dışındaki müşterilerimizden siparişler almaya devam
ettik ve üretim takvimimizi bu geri bildirimlere göre yeniden
şekillendirdik. Salgının ilk şokunun atlatılmasıyla birlikte, Mayıs
ayından itibaren yeni normal şartlar altında yurt içi ve yurt dışında daha pozitif bir tablo yakaladık.
2020 yılını yüzde 30’luk bir büyüme ile tamamladık. Yeni fabrika yatırımımızla birlikte 20 yeni ürünü daha tüketicilerimizle
buluşturduk. 35 yıllık üretim tecrübemizi, etki sahamızın her
alanına yansıtmayı başararak, en zor şartlar altında dahi üretmeye ve büyümeye devam ettik. Ayrıca bu zor periyodda, yüzde
yüz öz sermayesi ile faaliyet gösteren bir şirket olmanın avantajını yaşadık.

2. Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde ürünlerinde
tedarik sorunu yaşadınız mı?
Türk kimya sektörüne baktığımızda, hammadde ve ara mamül
ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini yurt dışından tedarik eden dev
bir sektör görüyoruz. BETA Kimya A.Ş. için de özellikle yapıştırıcılar kategorisindeki ürünlerimize yönelik hammadde ihtiyacımızın büyük bir kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. Özellikle
salgının başladığı ilk dönem olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
sınırların kapalı olması, sevkiyatların durma noktasına gelmesi
ile dünyanın her yerinde tedarik sorunu yaşandı. Fakat biz, hammadde ihtiyacımızda emniyetli bir şekilde optimum stok seviyesinde çalışan bir şirket kültürüne sahibiz. Dolayısıyla hammadde ve ara mamul tedariği açısından, bu süreci de en verimli
şekilde tolere ettik. Ancak hem yurt içi hem de yut dışındaki
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BETA Kimya A.Ş.’nin şu anda 4 tane üretim tesisi bulunuyor. Yaklaşık 250 kişilik bir üretim aileyiz. Sürecin başında olası riskleri
adım adım hesaplayarak, üretim projeksiyonumuzu ve çalışma disiplinlerimizi hızla değiştirdik. Elbette her şirkette olduğu gibi, bizde de salgından etkilenen çalışanlarımız ve aileleri
ile zaman zaman zorlu ve duygusal süreçler yaşadık. Fakat bu
olağanüstü şartlarda, üretime sadece Nisan ayında 2 haftalık
bir ara verdik. Bunu da tamamen stratejik bir kararla, inisiyatif
kullanarak gerçekleştirdik. Açıkçası şirketimizin ve ailelerinin
ortak hassasiyeti ile mümkün olan en üst seviyede izole olmayı
başardık. Dönüşümlü mesai, evden çalışma ve dijital proseslerle birlikte süreci en az hasarla atlattık. Dolayısıyla üretim kapasitemiz ve miktarımız açısından, hedeflerimizi olumsuz yönde
etkileyen bir kayıp yaşamadığımızı söyleyebiliriz.

4. Bu süreçte üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı.
Bu noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
2020 yılında yüzde 30 büyüme sağlarken, toplam ciromuzun
yüzde 60’ını ihracattan elde ettik. Geçtiğimiz ihracat yaptığımız
ülkelere 10 yeni ülke daha ekleyerek, Apel ve Mitreapel markalarımızı 75 ülke ile buluşturmayı başardık. Şubat 2021 itibariyle 78
ülkeye ihracat yapan bir konuma yükseldik. Ürün sevkiyatlarında yaşanan iyileşme ve sınırların açılmasının ardından lojistik
anlamda herhangi bir sorun yaşamadık. Bu süreçte en büyük
problem olarak küresel emtia fiyatlarındaki artış. Özellikle bazı
petrokimya ürünlerinde, hammadde fiyatlarında döviz kurundan
ziyade genel bir yükseliş var. Bazı hammadde kalemlerinde yüzde 50’leri hatta yüzde 100’leri bulan artışlar söz konusu. Bu da
direkt olarak ürün fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

5. 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
2020 yılının Temmuz ayında BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’nün
temelini attık. Pandemiye rağmen üretim ve yatırımda hız kesmememiz çok önemliydi. Yeni fabrikamız, Ortadoğu ve Doğu
Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak.
315 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirmeye hazırlandığımız ve tamamen şirketimizin öz sermayesiyle inşa ettiğimiz
yeni entegre üretim tesisimiz sadece Türkiye’nin değil, bölge
ülkelerinin de en modern kimya tesislerinden biri olacak. Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni entegre
üretim tesisimiz ile yüksek katma değerli 5 yeni stratejik ürün
kategorisine adım atacağız. Yeni entegre üretim tesisimizin
inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor ve fabrikamızı 2021 yılının
son çeyreğinde faaliyete almayı hedefliyoruz. 2021 yılında da,
yeni yatırımlarımızla birlikte yüzde 40-50’ye yakın bir büyümeyi
hedefliyoruz.

ARAŞTIRMA PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA

ÇAĞ KABARA SAN VE TİC. A.Ş.: DORUKHAN ENES KOCABAŞ

b- Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Çok şükür ki bu eksende personel sorunu yaşamadık.
Hatta şöyle diyebilirim ki fabrikamızdaki vaka sayısı toplam ekibimizin %5’ine tekabül etti. Dolayısıyla bu konuda
aldığımız önlemler doğru sonuçlara sebep oldu.

1-) 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covit
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz ?
2020 hepimiz için hem iktisadi hem de içtimai olarak zor
bir yıl oldu. Birçok normali değiştirdi ve yeni şartlar yarattı. Ben 2020’nin ekonomi üzerindeki etkisini 3 döneme
ayırıyorum. İlk çeyrek, ikinci çeyrek ve son 6 ay olarak. Zira
her dönem kendi içinde çok farklı dinamiklerle gerçekleşti. İlk çeyrek rutinin dışında, özellikle de ihracatta müthiş
bir büyüme yaşadık. Fakat ikinci çeyrek -haziranın ikinci
yarısını hesaba katmaksızın- yine müthiş bir daralma ile
geçti. Son 6 ay ise hızlı bir toparlanma ile geriye döndük.
Haliyle dönemlere bağlı olarak yaşanan sorunlar da şekil
değiştirdi. İlk çeyrekte taleplere yetişmekte zorlandık,
ikinci çeyrekte nakit akışı durdu, 3 ve 4. çeyreklerde ise
yükselen hammadde baz fiyatları, uzayan hammadde
temin süreleri ve artan navlun fiyatları şeklinde kendini
gösterdi.

a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Ara girdilerimizde ithal ürün direkt olarak %5 seviyelerinde fakat endirekt olarak etkilendiğimiz kısım daha büyük
oranda. Biz demir-çelik hammadde ile üretim yapan bir
firmayız, ülkemizde de söz konusu ürünler büyük oranda
geri dönüştürülerek üretildiği ve geri dönüşümde kullanılan hurdanın da büyük oranda ithal edildiği düşünülürse,
baz fiyatların söz konusu süreçte iki kata yakın artmasını
anlamlandırabiliyoruz. Yani yaşadığımız en büyük sorun
döviz kurundan azade bir şekilde hammadde maliyetlerinin artması idi. Tedarik sorununu, uzayan termin sürelerini hesaba katarak planlama yaptığımız için yaşamadık.
Fakat yanlış planlama ile geçtiğimiz süreçte tedarik sorunu yaşamamak işten bile değildi.
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c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
Bilançosal manada bakıldığında 2020 yılı çok da hedeflediğimiz gibi gerçekleşmedi. Özellikle döviz kurlarında
yaşanan dalgalanmalar 2019 yılı ile karşılaştırıldığında
dolar bazlı ciromuzu sabit hale getirdi. Pek tabii ki global
manada bakıldığında, bu şartlar karşısında sabiteyi sağlamış olabilmek bile büyük bir başarı idi.

d- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Bu sorunun cevabı da ilk sorunun cevabı ile ilintili. Zira dönemsel olarak farklı zamanlarda ihracat, farklı zamanlarda iç pazar öne çıktı. İlk çeyrek ihracatın öne çıktığı, ikinci
çeyrek her iki alanın da durma noktasına geldiği 3 ve 4.
çeyrekler ise iç pazarın öne çıktığı süreçler oldu.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
Üretim aslında çok değişkenli bir süreç. Bunlardan ikisi de
AR-Ge ve Yatırım. Geçtiğimiz sene boyunca AR-GE faaliyetine girebilecek bir Kapsül Kaplama Presi ürettik. Bunun
yanında üretim kapasitemizi arttıracak makine ve hat
alımları da yaptık. Zor bir süreç içinden geçiyor olmamıza rağmen bu topraklara olan borcumuzu ödemek adına
çalışmaya ve yatırıma devam ettik. 2021 yılında da 2020
yılındakinden farklı bir yaklaşım sergilememiz söz konusu bile olmayacak. Yine çalışmaya, üretmeye ve yatırım
yapmaya devam edeceğiz. 2021 yılına ümitvar olarak başladık. Hedeflerimiz ise aldığımız aksiyonlar neticesinde
yurtiçi pazardaki etki alanımızı genişletmek ve yurtdışı
müşteri portföyümüzü hem konsolide etmek hem de büyütmek yönünde olacak.

PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA ARAŞTIRMA

ÇAĞDAŞ MOBİLYA AKSESUARLARI: HAKAN KESKİN
2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covit
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
2020 yılında covit ilk başlangıcından sonra Mart ve Nisan
ayından sonra bizim açımızdan siparişlerimizde hiç beklemediğimiz aylık satışlarımız oldu.(Bunun nedeni Çin’den
malzeme tedariklerinde sıkıntı yaşamalarından dolayı
bize yönelimler oldu) Nisan ayından geldiğimiz Ocak ayına kadar aralıksız bayilerimize kesintisiz hizmet verdik.İş
konusunda hiçbir problem yaşamdık.

a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Üretimde 2020 yılında son çeyrekte en büyük problem
Hammedde tedariğinde yaşadık Karton , Saç , Pilastik
Hammadde Teleskopikray..v.s. Önceden iki hafta
İçinde siparişimiz geliyordu,sonrasında teslim süreleri
beş haftaya çıkınca çözüm olarak haliyle ihtiyacımızın
fazlasını sipariş etmeye başladık mecburen kendimizce
çözüm bulduk.

b- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Personel konusunda covid görülen bölümdeki temaslı
çalışan arkadaşları işe getirmeyerek fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama yapmadan önlemler aldık ama çok yorulduk gelmeyenlerin yerine gelen arkadaşlarımız ekstra
çalışma saatleri ile üretimdeki açıkları kapatmaya çalıştık.bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

b-Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
2020 Bizim için çok önemli bir yıl olarak görüyorduk hedeflediğimizi kolayca yakalayacağımızı düşünüyorduk,dünyadaki ve bizdeki pandemi durumu bütün hesaplarımızı alt üst etti. Ama ilerleyen süreçte hedef rakamlarımızı
yakaladık.

c-üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi.
Üretimde daha çok dış pazar öne çıktı ama iç pazarda bayilerimiz normal yıllık satış rakamlarının çok üstünde satışlar yaptılar. Yeni dünya düzeninde eskiden iç pazardaki
müşterilerimiz kendi bünyelerinde stoklu çalışıyorlardı,
şimdi geldiğimiz noktada bizim depomuzdan malzeme
çıkmadan satışı yapmış oluyorlar ve aynısı E TİCRET içinde geçerli.Bundan dolayı bu bizim için stok maliyetlerini
artırıyor. İnsanlar için birinci öncelik kalite, ikincisi satın
alıdığı ürün hemen teslim edilmesi gerçeği var.

d- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
Biz sektörde 21 yılımızı doldurduk 2018 yılında fabrikamızı her şeyi göze alarak BEYLİKDÜZÜ organize sanayi bölgesine taşıdık, kapasite ve üretimdeki kayıplarımızı en
aza indirdik.2020 yılında üretimde eksik noktalara yeni
makine yatırımları yaptık. Bu yıl yeni makine yatırımlarımız olacak. Beklentilerimiz yeni yılda öncelikle sağlığımızı
kaybetmeden güçlü yönlerimizi (KALİTE VE ZAMANINDA
GÖNDERİ) dahada güçlendirebilmek adına gerekli her şeyi
yapacağız.
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EGGER DEKOR A.Ş.: VİTALİ BEHAR (Satış & Pazarlama Direktörü)
Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Pandeminin başladığı ilk günden bu yana çok sıkı önlemler
aldık. Tabi ki de ilk olarak çalışanlarımızın sağlığı ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için elimizden gelen her
şeyi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
Bu yıl, pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen, değişen yaşam/çalışma koşullarının ve ekonomik destek paketlerinin etkisi ile mobilya endüstrisinin tüm sürecin en
az etkilenen sektörlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz EGGER Gebze olarak, son çeyrekte artan talebi
en iyi şekilde yakaladık ve yılın 2.çeyreğindeki düşüşleri
de telafi ederek, yılı hem kapasite hem de satış anlamında %5 civarında büyüme ile tamamladık.
EGGER Grubu genelinde ise, 2020 mali yılında 531,4 milyon
Euro tutarında rekor bir yatırım gerçekleştirdik ve yine
grup genelinde ahşap bazlı malzeme ve kereste üretim
kapasitemizin 8,9 milyon m3’lük rekor bir düzeye ulaşmasını sağladık. Tüm bu süreçte Biskupiec, Polonya ve
yılın son döneminde de Lexington, ABD fabrikalarımız da
faaliyetlerine başlayarak üretim kapasitelerimize önemli
katkı sağladı.

Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla
ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Son aylarda artmaya başlayan hammadde fiyatları ve tedarik sıkıntıları sektörümüzü oldukça zor duruma sokuyor. Biz de ham maddemizin büyük bir kısmını yurtdışından tedarik ediyoruz.
Sağlam alt yapımız ve hammadde stoklarımızın güçlü olmasının bize bu süreçte çok avantaj sağladığını bir kez
daha görmüş olduk ve herhangi bir kriz yaşamadan süreci
yönettik. İlerleyen dönemlerde de bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağımızı umuyorum, ama maliyetlerin artışı tabi
ki de bizleri de üzüyor.
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Bu süreçte güvenlik amacı ile çalışma alanlarında, yemekhanelerde, sosyal tesislerde mesafe ve hijyen önlemlerini maksimum seviyede arttırdık. Seperatörler, hijyen
istasyonları, dönüşümlü alan kullanımları, gıdaların özel
paketlenmeleri, tek kullanımlık ürünler, ekstra maske
desteği, dezenfektan dolum noktaları, Covid test alanları/
numune alım odaları kuruldu. Mavi yakalı çalışanlarımızda
vardiyalarında değişiklikler yapıldı, servis kapasitelerimiz 2 kat arttırıldı. Evden çalışma olanağı olan arkadaşlarımız evden çalışmaya, dönüşümlü çalışma fırsatı olanlar
dönüşümlü çalışmaya başladı. EGGER olarak bu konuda
yapılabilecek ve çalışanlarımızın avantajına olabileceğini
düşündüğümüz tüm önlemleri aldık ve almaya da devam
edeceğiz.
Tabi tüm bu alınan aksiyonlardan dolayı, iş akışımızı daha
rahat ve güvenli bir şekilde yönettik.

Genel anlamda 2020 yılını karlılık noktasında nasıl
değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize ulaştınız mı?
Son derece olumlu iş süreçlerinin yaşandığı yılın birinci
çeyreğinin ardından, korona pandemisinin etkileri bizim
için çok olumsuz gerçekleşmedi. Virüsün yayılmasında
ve buna karşı alınan ulusal önlemlerde görülen farklılıklar,
bölgesel olarak da farklı ekonomik etkilere yol açtı. Krize
çok hızlı yanıt verdik. Her şeyden önce, çalışanlarımızı ve
iş ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler aldık. Ayrıca,
kriz zamanında bile ilk önceliğimiz müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm ortağı olmak oldu. Bu süreçte müşterilerimize kesintisiz şekilde ürün tedarik edebilmiş olmaktan
gurur duyuyoruz.
EGGER Gebze olarak, son çeyrekte hızlanan endüstrinin
rüzgarını en iyi şekilde yakaladık ve yılın 2.çeyreğindeki
düşüşleri de telafi ederek, yılı hem kapasite hem de satış
anlamında %5 civarında büyüme ile tamamladık. EGGER
Grubu genelinde ise, 2020 mali yılında 531,4 milyon Euro
tutarında rekor bir yatırım gerçekleştirdik ve yine grup
genelinde ahşap bazlı malzeme ve kereste üretim kapasitemizin 8,9 milyon m3’lük rekor bir düzeye ulaşmasını
sağladık. Tüm bu süreçte Biskupiec, Polonya ve yılın son
döneminde de Lexington, ABD fabrikalarımız da faaliyetlerine başlayarak üretim kapasitelerimize önemli katkı
sağladı.
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EDDA MAKİNE: RECEP TUNÇ
1-2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
Yaşanılan en büyük sorun ticaret sirkülasyonuna engel olması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi idi. Önlemler
kapsamında çoğu ülkenin genel kapanmaya gitmesi tüm
sektörleri önemli sorunlar ile karşı karşıya bıraktı. İşletlmelerin geçici kapanması, yurtdışı fuarların iptal olması,
üretimin yavaşlaması ciddi etkiler bıraktı

2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
İthal ürünümüz yok. Pandemi sürecinin başında kur etkisi
ile birlikte tedarikçilerin stok sorunu ile birleştiğinde tedarik ve maliyet sıkıntıları yaşandı

3- Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Evet belirli etkileri oldu. Planlama sorunu ile birlikte üretim yavaşlaması yaşanabiliyor

4- Genel anlamda 2020 yılında verimlilik noktasında
neler yaşadıniz ?
süreç yıl içinde farklılıklar arzetse de genel anlamda çoğu
gelişmeler beklentilerimizin dışına çıktı bizler de bu yeni
durumlara uygun somut pozisyonlar alarak esnek stratejilerle durumu kontrol altına aldık. Yılın ikinci dönemi
itibariyle de lehimize gelişmelerle yılı çok şükür büyük
olumsuzluklar yaşamadan kapattık.

Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
EGGER Gebze olarak, ihracat ayağımız oldukça geniş, bu
süreçte de durum değişmedi. İç pazarda oldukça güçlü olan ROMA kenarbandı markamız yine pazardaki lider
marka duruşunu korudu. Bununla eş zamanlı olarak hem
EGGER hem de ROMA kenarbantları markalarımızla da ihracatta da oldukça başarılı bir satış gerçekleştirdik.

2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
nelerdir?

5- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Biz edda olarak ihracat hedefli çalışan bir şirkettiz, ürünlerimiz sadece mobilya sektöründe değil değişik pek çok
sektörde de hizmet üretiyoruz. Pandemi sürecinde gerek
iç pazar gerekse de ihracat pazarını birlikte yöneterek
tedarikçilerimizi mağdur etmemeye çalıştık. Hizmetimizi
aksatmadan sürdürdük.

6- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
Yatırımlarımıza her zamanki gibi devam ettik. 2020 yılında mevcut yatırımımıza ek yeni üretim tesisimizi ekleyerek daha büyük bir alanda daha kapasiteli üretime
yapacağız. 2021 yılının 2020’ye göre daha iyi olacağını
öngörüyoruz. Ancak net bir toparlanmanın 2023ten önce
olmayacağı kanaatindeyim?

Sektörümüzde yaşanan yüksek talebin ve hareketliliğin
2021 yılında da, 2020’ye yakın seviyelerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra, son aylarda artmaya başlayan hammadde fiyatları ve tedarik sıkıntılarının,
2021 yılında yine gündeme damga vurması da beklentilerimiz arasında. Mobilya endüstrisinde görülen yoğunluğun, bizlere yılın 2. yarısından itibaren %40’lara varan
talep artışı olarak yansımasıyla termin sürelerimizde artışlar yaşandı. Bizler de 2021 yatırım planlarımızı, bu tür
artışları göz önünde bulundurarak revize ettik. Tesis olarak üst üste gösterdiğimiz yüksek performans ve kararlılığın bir sonucu olarak da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
hem makine parkurunda hem de fabrika sahasında yeni
yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
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HAFELE TÜRKİYE VE BÖLGESİ İCRA KURULU BAŞKANI HİLMİ UYTUN
a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Hafele olarak tüm dünyada konumlanan 38 merkezi depomuz ile üretici iş ortaklarımıza tedarik sorunu yaşatmadık. Türkiye’deki merkez depomuzda stok adetlerimiz
sürekli artırarak talebe karşılık verebildik. Tabii buna veri
yönetimi ve tedarikçilerimiz ile olan derin işbirliklerimiz
de fayda sağladı ve bizleri bu dönemde farklı kıldı.

b- Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?

1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, Covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz.
Tüm dünyada sektörümüz hızlı bir büyümeye girdi. Kendi
içinde ülkeler ve sektörün iç parçaları farklı dinamiklere
sahip olsa da toplam adetler büyüyor. Sabit ve hareketli
mobilyalarda satışlar hızla artarken; otel, hastane ve okul
yatırımları düşük seviyede devam ediyor. Ancak pandemi
sonrasında bu alanlarda da çok hızlı bir büyüme başlayacağını öngörüyoruz. Türkiye özelinde konut sektörü yatırımları artan faizler ve pandeminin etkilerine bağlı olarak
Aralık 2020 ve Ocak 2021 aylarında görece bir yavaşlama
gösterdi. Ancak Şubat ayında hareketlenme tekrar başladı ve devam edeceğini öngörüyoruz.
Hammadde fiyatlarında benzeri görülmemiş yükselme ve
ithalat vergilerindeki artış, sektörün genel anlamda maliyetlerini çok artırdı. Mobilya sektöründe ihracat yapan iş
ortaklarımızın bu maliyet artışları ile ilgili bir hayli zorlandıklarını gözlemledik. Son bir gelişme olarak kurların ve
vergilerin az da olsa geri gelmesi sektöre bir nefes aldırdı.
Biz Hafele olarak 2020 yılında konut projelerine estetik,
konfor ve benzersizlik katan “iyi fikirler” içeren ve konutlarda sabit mobilyaların standartlarını belirlemek üzere
geliştirdiğimiz iş modelimiz “Hafele Concept”e odaklandık ve büyük başarılara imza attık. Dünyada ilk Türkiye’de
lansmanını yaptığımız bu iş modeli aracılığıyla mutfak,
banyo, giyinme alanı gibi yaşam alanlarındaki yaşam deneyimini daha keyifli ve işlevsel hale getirmeyi hedefledik
ve aslında bir nevi konutlardaki mobilyaların geleceğini
tarif ederek uygulanmasını sağladık. Üstelik tüm bunları
her bütçeye uygun çözümler ile ulaşılabilir hale getirdik.
Bununla birlikte 2020 yılında Hafele Türkiye’ye bağlı olan
çevre ülkelere olan ihracatımız sevindirici seviyelerde
büyüdü.
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Krize çok hızlı adapte olduğumuzu düşünüyorum. Ofis çalışanlarımızı anında evden hizmet verir duruma getirdik,
bu sayede iş yerindeki insan yoğunluğu azaldı. Elbette
bunu yapabilmek için bilgi işlem altyapımızı kuvvetlendirdik ve bu sayede hizmette sürekliliğimizi sağladık. Ayrıca
hijyen ile ilgili tedbirleri de hızlıca aldık ve hatta şirket
içinde bir komite kurarak her hafta geliştirmeleri hayata
aldık. Sonunda da bu becerimizi TSE’den Güvenli Üretim
belgemizi alarak sertifikalandırdık.

c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
2020 yılını çok başarılı kapattık, hedef bütçelerimizin
üzerinde bir yıl oldu. 2021’de hedeflerimizi daha da büyüttük. Ürün gamımızı çeşitlendirdik, eklediğimiz eviyelerimiz, armatür ve lavabolarımız büyümemize çok büyük
katkıda bulundu. Renk ailesi içinde tüm ürünlerimizi sunabilmemiz büyük beğeni topladı. Aynı renkte kol, kulp, kapı
menteşesi, kilidi, çekmece rayı, armatür ve hatta mutfak
ve banyo aksesuarlarımız özellikle iç mimarlar ve son kullanıcı tarafından tercih edilmemizi sağladı.

d- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı? Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Bizim için iç pazar daha öncelikliydi. Türkiye çapında büyüyen Dağıtıcı İş Ortakları ağımız sayesinde ulaşılabilirliğimizi çok artırdık. Bu hızlı büyümenin en büyük zorluğu
artan talebi karşılama anlamında oldu. Ancak daha önce
de ilettiğim gibi tedarik zinciri yönetimimizi geliştirmeye
odaklandık ve sorunu bu şekilde aşabildik.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite artırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
nelerdir?
2021 yılında konut projelerinde tekrar çok hızlı bir ek
büyüme gözlemliyoruz. Yeni hijyene odaklanan ürün grubumuzun sektörde önemli bir açığı kapatacağına inanıyoruz. Çok sayıda bayilik başvurusu alıyoruz bu sene Dağıtıcı İş Ortaklarımız ile çok başarılı bir yıl geçireceğimizi
öngörüyorum.
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KAMA ÜMİT KARABUDAK
c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz,
beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
Son iki yıldır hedeflerin üzerinde yıl sonu kapanışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hedeflerimizi yüksek tutmuş dahi olsak 2020
yılında hedeflerimizi %90 oranında gerçekleştirdik. Bu bir önceki
yıla göre %20 daha fazla makine üretimi anlamına geliyor. Bu durumda ağaç makineleri sektöründe tercih edilir marka olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Doğru pazarlama faaliyetlerimizi günümüze uygun ve etkili olarak gerçekleştirmeyi sürdürmek adına
sürekli çalışıyoruz.
2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir
misiniz?
Geçtiğimiz 2020 yılı tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de boy
gösteren covid-19 pandemisi nedeniyle oldukça durağan ve sektörümüz için endişe verici şekilde gerçekleştir. Özellikle ihracat
ağırlıklı üretim yapan firmamız için makine satış ve pazarlamasından daha çok satışı gerçekleşen makinelerimizin kurulumlarını doğru ve zamanında yapabilmek adına üstün çaba sarf ettik.
Birçok ülkeye giriş ve çıkışların yasaklandığı, birçoğunda ise giriş ve çıkışlardan 14 günlük uzun karantina uygulamaları yapıldığından teknik personellerimiz makine kurulumlarını uzak teknik
destek hizmetimizi kullanarak gerçekleştirdiler. Bu anlamda satışını gerçekleştirdiğimiz makinelerin kurulumlarında veya teknik hizmete ihtiyaç duydukları her anda yanlarındaymış gibi hizmet verdik ve hiçbir mağduriyet olmadan bu dönemi atlatıyoruz.
a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili
sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde ürünlerinde tedarik
sorunu yaşadınız mı?
%100 yerli finishing makineler üretmek adına uzun yıllardır ARGE çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün birçok makinemiz yurtdışına bağlı olmadan ülkemiz kaynakları ile üretilebiliyor. Yine de
ara girdiler de ithal ürün yer alabiliyor. İthal parça veya ekipman
ihtiyaçlarımızı yıllık hedeflerimizi belirleyerek bu hedeflerin üstünde alımlar gerçekleştirip yüksek stoklarla çalışıyoruz. Talebe
göre üretim yerine hedefe göre üretim gerçekleştirdiğimizden
bugüne kadar hiçbir şekilde hammadde veya yardımcı ekipman
tedarik sıkıntısı yaşamadık.
b- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun üretiminize etkisi oldu mu?
Covid 19 virüsü o kadar hızlı bulaşabilen saldırgan bir virüs türü
ki; Bugün hemen herkesin bir yakınına, tanıdığına veya kendisine
bulaştığını duyabilirsiniz. Virüs artık burnumuzun dibinde ve bizler bundan korunmak için oldukça fazla çaba sarf ediyoruz. Buna
rağmen pandemide virüse yakalanan çalışanlarımız oldu. Her ne
kadar önlemleri en üst seviyede tutuyor olsanız da bunlar yaşanabiliyor. Çok şükür covid virüsü bulaşan personellerimiz doğru
karantina ve tedavi yöntemleri ile bizim de takibimiz ile işlerinin
başındalar. Önelmlerimizi, hijyen kurallarımızı ve mesafe kurallarımızı personellerimize sürekli hatırlatıyor ve şuan non-stop
üretimimize devam ediyoruz.
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d- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu noktada
yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Karabudak Makine üretimlerinin %75’ini yurtdışına ihraç eden bir
firmadır. Firmamız satışlarının bu denli yüksek oranını yurtdışına
gerçekleştiriyorken, 2020 yılında beklenmedik şekilde yurt içi
pazarda bir önceki yıla göre %50 daha fazla sipariş aldık. Üretim ve kurulum aşamasında sıfır sorun sıfır tolerans anlayışıyla
hareket ederek çalışmamız neticesinde yurtdışı kurulum süreçlerindeki personellerimizin karantina süreçleri dışında hiçbir
problem ile karşılaşmadık.
e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz Nelerdir?
2019 yılından bugüne ek planlamasını yaptığımız üretim ve idari
ofislerimizin Gebze Organize Sanayi bölgesine konumlandırılması projesini pandemi nedeniyle askıya almıştık. 2021 Ocak
ayı itibariyle yeni 14000 m² kapalı alana sahip yeni İnovasyon
merkezimize taşıdık.Hem üretim kapasitemizi 3 katına çıkardık
hem de AR-GE çalışmalarımızı ve Tübitak tarafından aldığımız
destekle hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştığımız projelerimizi hızlandırma imkanına sahip olduk. Bilindiği üzere Karabudak Makine Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği Üyesidir.
Bende bu derneğin Genel Başkanlık görevini üstlenmekteyim. Bu
yıl gerçekleşen Ağaç İşleme Makineleri fuarına TAMDER öncülüğünde katılarak oluşturduğumuz kümelenme ile müşterilerimiz
ve bizler için unutulmaz bir deneyim yaşadık. TAMDER üyelerinin
bir bütün olarak tek vücut halinde katıldığı bu Tüyap fuarında gerek Tüyap yetkililerinin verdiği destek gerekse Tüm üyelerimizin
derneğimiz için yaptıkları çalışmalar için de bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum.
2021 yılı için bir diğer yatırım beklentimiz ise Woodmachturkey
online Mobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim Sistemleri
Zirvesini TAMDER olarak hayata geçiriyoruz. Türk makine üreticilerinin 365 gün sanal sergi ile müşterileri ile canlı fuar deneyimi
yaşayacağı bu platform ile pandemi sürecinde alıcıların üreticiler ile sağlıklı ortamda görüşmelerini gerçekleştirerek pandemi
nedeniyle zorlaşan ziyaretlerin engel oluşturduğu pazarlama faaliyetlerimize de hız kazandırmayı planlıyoruz.
www.woodmacturkey.com adresi üzerinden giriş yaparak stant
alabilen katılımcılar 365 gün boyunca sanal gerçeklik ile müşterilerine onların yanındaymış gibi tanıtımlar ve demolar gerçekleştirebilecekler.

Geçmişten geleceğe, hep birlikte...
Schattdecor Türkiye 10 yaşında
Başarılarla dolu 10 yılı geride bıraktık.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da
geleceğe tüm gücümüzle birlikte ilerleyeceğiz.
Hep birlikte... NİCE YILLARA!
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FORM MAKİNE: YUSUF DİLEK
İthal ürün veya iç pazarda ki ürünler, tedarik sorunu ithal
ve yerli ürünlerin hepsi için geçerli. Sadece ülkemizi değil
tüm dünyayı etkileyen küresel bir krizden geçiyoruz. Her
işletme gibi bizlerde bu durumdan negatif etkilendik.

3- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Üretimimiz sene başında planladığımız gibi devreye giremedi, personelimizden belli aralıklarla covid-19 hastalığına yakalananlar oldu ve bir süre aramızda olamadılar,
bu da dolayısı ile üretim aksamalarına yol açtı. Allah’a
hamdolsun ki personelimizden can kaybı yaşamamış olmamızdan dolayı mutluyuz.

4- Genel anlamda 2020 yılında verimlilik noktasında
neler yaşadıniz ?
1-2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
2020 yılı ülkemiz ve dünya ekonomisi için son derece zorlu
bir yıl oldu ve 2021’de de olmaya devam edeceğe benziyor.
Bütün sektörler bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatmaya çalışmakta.

2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?

Firmamız hem iç Pazar ve hem dış Pazar olsun iki kulvarda da güçlü ve sağlam adımlar atan bir yönetime sahip.
Bu noktada yaşadığımız sorunları iki Pazar için dengeli ve
minimum şekilde atlatıyoruz.

5- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz Nelerdir?
2021 hedefi olarak geçen yıla göre adetsel ve cirosal
olarak yüzde 15 ve üzerinde bir artış ile bu yılı kapatmayı
planlıyoruz. İşletmemiz ile ilgili yatırımlarımız, yıl boyunca
aralıksız yapılmaktadır. 2020 yılında ise yüzde 20 büyüme
sağladık.

HOMAG TURKEY & MIDDLE EAST: YAVUZ YILMAZ
1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan covit sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz?
2020 yılında öngörülemeyen ve tüm dünyayı saran Covid-19, her sektörde olduğu gibi, bizler için de zorlukları beraberinde getirdi. HOMAG Türkiye ve Orta
Doğu’nun kuruluşu da bu döneme denk gelmiştir. Buna rağmen, HOMAG’ın
müşterilerine sunduğu kaliteli ürün ve hizmetler sayesinde, müşterilerimiz
bize güvenerek yatırımlarını gerçekleştirdiler ve başarılı bir yıl geçirmemizde
bize katkıda bulundular. Pandemi sebebiyle Orta doğu seyahatlerimiz kısıtlansa dahi, Orta Doğu’daki iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile her zaman iletişim
halinde kalarak müşterilerimizi memnun ettik ve satışlarımızı gerçekleştirdik.
Türkiye’deki servisimizi aynı şekilde aksatmadan, sosyal mesafemizi koruyarak, müşteri memnuniyetini sağladığımız gibi servis kalitemizi de geliştirdik.

b- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun üretiminize etkisi
oldu mu?
Pandemi sürecinde HOTR olarak bütün sağlık önlemlerini itina ile yerine getirdik. Ofis dışında sahada bulunan özellikle servis ekibimiz de, çalışmaları
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GENTAŞ: ORHAN KAHRAMAN
1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz?
2020 yılını, Nisan ve Mayıs ayları hariç olmak üzere genel
olarak pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen dünya
genelinde sektörümüzün olumlu etkilendiğini ve şirketimiz
olarak ise hem iç pazarda hem de dış pazarda pazar payımızı
ve ciromuzu artırdığımız bir yıl olarak kapattığımızı ifade
edebilirim.

a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Hammadde ve ara girdilerimizde hem ithal hem de yerli ürün
kullanmaktayız. İyi bir planlama çerçevesinde gerek ithal
gerekse de yerli girdilerimizde pandeminin ağır koşullarına
rağmen önemli bir tedarik sorunu yaşamadık.

b- Covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Çok şükür ki, ilk günden itibaren almış olduğumuz tedbirler
sayesinde genel anlamda üretimimizi olumsuz etkileyecek
bir vaka sayısına ulaşmadık. Bu süreçte üretimin sürekliliğini sağlamak en kritik adımlardan bir tanesi idi ve güzel bir
takım çalışması ile bunu başardığımızı söyleyebilirim.

c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?

sırasında kendi önlemlerini başarılı bir şekilde aldılar. Bu sayede ne ofis ekibinde, ne de saha ekibinde iş akışımızı olumsuz yönde etkileyecek bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık.
Bu Pandemi sürecinde HOMAG Türkiye olarak planlı ve emniyetli bir şekilde ilerlediğimiz için, herhangi bir eleman kaybı
yaşamadık, aksine ihtiyaç duyduğumuz mevkilere yeni eleman alımını gerçekleştirdik.

c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
2020 yılını beklentilerimizin üzerinde kapattık diyebiliriz.
Pandemiden kaynaklı olağan dışı bir süreç içerisinde olduğumuz için birden fazla plan hazırladık. Buna bağlı olarak,
HOTR stratejilerimizi doğru bir şekilde oluşturmamızın
avantajını yaşamış olduk.
Ayrıca Kenar Bantlama ve Profil Freze modellerimizin satışları beklentilerimizin üzerinde gerçekleştiği için, belirledi-

Açıkçası artan satışlarımıza rağmen birçok giderin gerçekleşmemesi ve kurlarda yaşanan artış genel olarak 2020 yılı
mali sonuçlarına olumlu yansıdı diyebiliriz.

d- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı? Bu noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Bildiğiniz üzere bir kaç farklı üründe üretim yapan bir kuruluşuz ama, ana ürünümüz Dekoratif Laminat pazarında 2020
yılı hem iç pazarda, hem de dış pazarda büyüdük. Ancak dış
pazar büyümemizin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
nelerdir?
2020 yılı içerisinde Werzalit tesis iyileştirme ve otomasyonu için çok ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. Bir pres grubumuzu tamamen robot ile çalışır hale getirdik. Hem kalite,
hem verimlilik, hem de ileride oluşabilecek farklı risklere
karşı çok ciddi bir proje olmasının dışında, iyileştirici yatırımlarımız sürekli devam etmektedir.

ğimiz hedeflere ulaşmamızda bize büyük katkı sağlamıştır.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite artırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
Nelerdir?
2021 yılında HOTR – AES ortaklığı ile ortaya çıkan HONEST
CNC Nesting model makinemizin pazarda ki satışlarının başarılı olacağına inanıyoruz.
Uzun çalışmalardan sonra iki firmanın emeklerinin sonucu
ortaya çıkmaya başladı.
Bu heyecanımızı sizlerle paylaşmaktayız.
HONEST CNC model makinelerimizin satışları başlamış bulunmaktadır.
İlk olarak sadece Türkiye’de satılacak olan, seçilmiş ve
koordine edilmiş iki HONEST CNC Nesting modeli ile
karşınızdayız.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 163

Mart - Nisan 2021

41

ARAŞTIRMA PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA

MODOKO YK BAŞKANI :KORAY ÇALIŞKAN
70’e herkesin aradığını çok rahat bulabileceği, Türkiye’nin
en büyük mobilya alışveriş merkezi. Tabii bu kadar büyük
bir yapının arka planında, atölyeler var. Bizim işleyişimizde hiçbir aksama olmadı. Sadece pandeminin 1,5 ayında
“Evde Kal” sürecine destekte bulunduk. Sektör paydaşlarından aldığımız bilgilere göre bazı üreticilerin atölyelerinde korona vakalarıyla karşılaşılmış ama onlar da bu
süreci rahat bir şekilde yönettiler. Üretim hiç aksamadı
diyebiliriz.

4- Sektör olarak 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl geçirdiniz?
Bu dönemin kârlılık oranlarının konuşulması açısından
doğru bulmuyorum. Tüm sektörlerin şu an amacı, kâr elde
edebilmekten ziyade işlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak.

5- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
1-2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili üyeleriniz özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
Sorunuzu sorunlar açısından değil, sektörün yılı nasıl
geçirdiği açısından cevap vermek isterim. Sorunlar konuşulmalı ama çözüm önerileriyle birlikte. Herkesin sorunlardan bahsettiği bir yerden giderek artan bir sorunlar
yumağı oluştu. Oysa sorunları dile getirmekten ziyade
herkes çözüm önerisini sunar ve bu çözüm önerileri üzerinden ortak bir yol bulunabilirse sektörler ileriye gidebilir. İhracat tarafımızda pandemiye rağmen 2019 ihracat
rakamlarını yakalayarak yılı 3,5 milyar dolar ihracatla
kapattık. Sektörümüzün bu zorlu sürece rağmen ihracat
rakamlarını koruyabilmesi ve Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren ilk 10 sektörü içerisinde yer alması büyük bir başarıdır ki ithalat 550 milyon dolar kadar, yani yok denecek
kadar az bir miktar. İç pazarda yıl içerisinde inişli çıkışlı
bir yıl yaşasak da MODOKO olarak yaptığımız yatırımlarla
sektörün yılı iyi geçirmesine büyük oranda katkı sunduk.

2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı? Bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Hammadde konusunda mobilya sektörü, birçok sektör
arasında yerli tedarik konusunda ilk sıralarda yer alıyor.
Yani dışarıya bağımlılığımız, daha az. Ama tabii ki pandeminin ilk zamanlarında ürün tedarik sürecinde tüm sektörler gibi bizler de sorunlar yaşadık. Fakat kısa sürede bu
sorunları kapatmayı başardık.

3- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
MODOKO, 350 mağazadan oluşan büyük bir yapı. 7’den
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Aslında belli bir dönem iç pazar, belli bir dönem de ihracat
ön plana çıktı diyebiliriz. “Evde Kal” süreciyle ertelenen talep, konut faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesi, nikah
ve düğün salonlarının açılmasıyla birlikte yaz aylarında
tarihimizin rekor ziyaretçi sayısıyla karşı karşıya kaldık.
Bir de MODOKO’da yüzde 50’ye varanlar oranlarda indirimler de yapılınca satışlarımızda hareketlilik yaşarken,
iç pazar da hareketlendi. Ancak yılın son çeyreği için aynı
şeyleri söylemek ne yazık ki mümkün olmadı ve şu anda
da sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satışlarımız
durma noktasına geldi. İhracatta da döviz kurundaki artış nedeniyle Türkiye’nin hammadde tedariğinde dünyada
ucuz ülke konumuna gelmesi ve üreticilerin de iç pazara
cevap vermek yerine ihracata ağırlık vermeleri, mobilya
üretimini zora sıktı. Katma değerli ihracatın önü tıkandı.

6- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite artırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
nelerdir?
MODOKO olarak pandemiye rağmen durmadık, çalışmaya
devam ettik. Biz bu süreçte insanların mobilya alımlarını
kolaylaştırmak adına Türkiye’nin en büyük mobilya alışveriş internet sitesini hayata geçirdik. Bu sitenin en büyük
özelliği, insanların bütün ürünleri bütün yönleriyle detay
detay inceleyebilmeleri ve isterlerse satış temsilcileriyle
görüşebilmeleriydi. Ocak ayında da sektörümüzün ilk mobilya sanal fuarını başlattık. 365 gün sürecek sanal fuarımızı, ilk ay 500 bin kişi ziyaret etti. Almanya, ABD, Fransa
gibi katma değerli mobilya ihracatımızı gerçekleştirmek
adına fuar bizim için önemli. Tabii bir yandan da pandemi
dolayısıyla fuarların gerçekleşemediği bir dönemde, MODOKO olarak MODOKO’daki tüm mağazaların canlı olarak
gezilebileceği, satış temsilcileriyle görüntülü ya da telefonla görüşebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Bir yandan
da ABD’de açacağımız MODOKO benzeri yapı için altyapı
çalışmalarımız devam ediyor.

ARAŞTIRMA PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA

KASTAMONU ENTEGRE SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ CAHİT AKYILDIZ
Üretimde kullandığımız birtakım kimyasallar ve dekor
kağıtları ağırlıkta olmak üzere bazı ithal girdilerimiz bulunuyor. Döviz kurundaki artışın maliyetlerimizi olumsuz
etkilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca pandeminin de etkisiyle
son dönemlerde global tedarik zincirinde bazı kırılmalar
yaşanıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, şirket olarak
uyguladığımız stratejiler ve çevikliğimiz sayesinde bu
yeni ve zorlu koşullara uyum sağladık. Mobil ve dijital uygulamalarımız ile yerlileştirme projelerimizin de bu süreçte çok faydasını gördük. İç pazarda ise genel olarak sorun
yaşamadık.

3 - Pandemi eksenli personel sorunu yaşadınız mı?
Bunun üretiminize etkisi oldu mu?
Altı ülkede 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Yarım
asırdır kesintisiz devam eden üretimimizi ve insan kaynağımızı koruyarak yola devam etmek birinci önceliğimizi
oluşturuyor. Global bir şirket olmamız bu döneme hazırlıklı
girmemizi sağladı. Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alarak üretime ara vermeden devam ettik.

1 - 2020 yılında ortaya çıkan pandemi sonrası gerek
iç pazarda gerekse ihracatta yaşadığımız sorunlarla
ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz?
Global bir şirket olmamız pandemi sürecini Türkiye’de henüz vaka görülmeden önce üretim yaptığımız diğer ülkelerde deneyimlememizi ve bu döneme hazırlıklı girmemizi
sağladı. Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alarak
üretim, satış ve diğer fonksiyonlara ara vermeden devam
ettik.
Mart ayında sokağa çıkma yasakları ile birlikte mobilya
sektöründe kapasite kullanım oranı %50’nin altına inerken, ağaç bazlı panel sektörü düşük stok seviyesi sayesinde üretime en az duruşla devam etti. Yılın ikinci yarısında ise, evde kalmanın getirdiği farkındalık, ertelenmiş
ihtiyaçlar, seyahat vb. giderlerin azalmasıyla oluşan ek
bütçeler, düşük faizli tüketici ve konut kredileri nedeniyle
iç pazarda ciddi bir talep artışı yaşandı.

4 - 2020 yılını verimlilik anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenti ve hedeflerinize ulaştınız mı?
2020 yılı satışlar açısından iyi başlamıştı. Pandeminin
etkisiyle 2. çeyrekte sektörün hiç yaşamadığı satış kayıpları yaşanınca bazı kaygılar oluştu ve bu durum fiyatlar
üzerinde olumsuz etkiler yarattı.
2. ve 3. çeyrekte, yani neredeyse yılın yarısında, 2019 fiyatlarından daha düşük fiyatlı satışlar gerçekleşti. İlaveten gelen hammadde fiyatları ve genel giderlerdeki
artışlar, enflasyon ve döviz kuru artışının negatif etkileri
sektörün kârlılığını ciddi anlamda olumsuz yönde etkiledi.
Dolayısıyla sektör sadece yılın son çeyreğinde fiyatlarını
düzeltmeye çalıştı.

Global bir yapımız olduğu için gerek yurt dışında üretim
yaptığımız ülkelerde gerekse ihracat pazarlarımızda talep
artışlarını net olarak görme şansımız oldu. Yıl içerisindeki seyri ile alakalı olarak, talebin 2. yarıda hız kazandığını
söyleyebiliriz.

2020 yılı dalgalı bir seyir izlemesine rağmen, hızla toparlanarak bütçe hedeflerine uygun satışların gerçekleşmesini sağladık. Fakat bu durum kârlılık açısından beklentileri desteklemedi.

2020 TCMB verilerine göre, imalat sanayinde kapasite
kullanım ortalaması %72 iken, panel sektöründe bu oran
%80, mobilya sektöründe %66 olarak gerçekleşti. Bu dönemde oluşturulan stokların da katkısıyla mobilya sektörüne üretim kapasitemizin üzerinde mal tedarik ettik.

5 - 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite artırımı
gerçekleştirdiniz mi?

2 - Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazarda hammadde
tedarikinde sorunu yaşadınız mı?
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Diğer yandan, insanı odağına alan bir şirket olarak istihdam stratejimizi aynı eksende sürdürüyoruz. 2020 boyunca işe alım süreçlerimizi dijital platformlarda devam
ettirdik ve yurt içinde 186 iş arkadaşımızı aramıza kattık.
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2020 yılında Samsun Yonga Levha Tesisi’nde başlattığımız modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik 450
milyon TL’lik yatırımı bu yıl Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece tesisimizin üretim kapasitesi yaklaşık 2,5
katına çıkacak.
Ayrıca bu yıl içerisinde yurt içinde tüm lokasyonlarımıza
ilave melamin pres/emprenye yatırımları planladık. Bunla-
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LIGNA DEKOR: FUNDA SELÇUK
1-2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid sonrası
gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz?
Pek çok sektörde olduğu gibi Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ilk
defa karşımıza çıkan pandemi koşulları, dünya mobilya sektöründe de bir daralmaya sebep oldu. Pozitif vakaların özellikle
Batı Avrupa ülkelerindeki artışı ve kısıtlamalar sebebi ile önemli oranda yavaşlama yaşandı, ancak Haziran ayı ile birlikte tüm
dünyada taleplerde ciddi oranda artış başladı. Buna paralel
olarak, hammadde tedariğinde önemli zorluklar ve hammadde
fiyatlarında çok ciddi oranda artış oldu.
2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla
ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde ürünlerinde
tedarik sorunu yaşadınız mı?
Hammaddelerimizin büyük bir çoğunluğunu ithal etmekteyiz.
Son 10 yılın en yüksek hammadde fiyatlarının, en uzun hammadde termin surelerinin, en yüksek konteyner fiyatlarının söz
konusu olduğu olağandışı bir dönemden geçiyoruz.
3- Covid personel sorunu yaşadınız mı, bunun üretiminize
etkisi oldu mu?
2020 Mart ayından itibaren almış olduğumuz Covid-19 tedbirlerimiz ve filyasyon ekibimizin titiz çalışmalarıyla bu süreci başarıyla, en az hasarla atlatmayı başardık. İşgücü kayıplarımıza
rağmen, üretimimiz 3 vardiya olarak kesintisiz devam etti.
4- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hammadde fiyatlarında yaşanan artışları pazara yansıtamadığımız için karlılık noktasında tüm kenar bandı üreticileri olarak
ciddi fedakârlıklar yaptık, maalesef bu süreci yaşanmaya halen

rın her biri kısa aralıklarla yıl içerisinde devreye girecek. Bu
yeni yatırımlar sayesinde müşterilerimizin beklentilerine uygun olarak hizmet kalitemizi çok daha iyi seviyelere çekmeyi
ve melaminli levha arzımızı artırmayı planlıyoruz.

6 - 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde son on yıldır ilk 50’de yer alan şirketimiz ulusal ağaç bazlı
panel sektöründe yaklaşık %30 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor.
Yirmi yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarımız
sonucunda ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın 6’ncı, Avrupa’nın 4’üncü büyük üreticisi konumuna geldik. Dünya laminat parke üretiminin %6’sını tek başımıza gerçekleştiriyoruz.
MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürün gruplarında dünyanın ilk dört üreticisinden biri olarak ülkemizi gururla
temsil ediyoruz.

devam ediyoruz. Bizler üretici olarak gördüğümüz hammadde
ve nakliye zamlarının çok küçük bir miktarını müşterilerimize
yansıtabildik.
5- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu noktada
yaşadığınız sorunlar nelerdi?
2020 yılını ciddi bir talep artışı ile tamamladık. Ürünlerimize
olan talep hem ihracat hem de iç pazarda paralel olarak yükseldi. İç pazarda çok ciddi sorunlar yaşamadık ancak denizaşırı
ihracat pazarlarında zamanında sevk edebilmek için konteyner
bulmak ile ilgili sorunlar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.
Bununla birlikte, tüm kısıtlama ve zorluklara rağmen büyümeye
devam ediyoruz.
6- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite artırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
2020 ikinci yarısında talebin beklenenin üzerinde seyretmesi
ile birlikte ilk aşamada üretim verimliliğini arttırma projelerini hızla hayata geçirdik, depolama kapasitemizi neredeyse
2 katına çıkarttık. 2021 yılı ikinci çeyrek başı itibarı ile 5 yeni
hattımızın devreye girmiş olmasını planlıyoruz. 2021 yılında
hem İhracat hem de İç pazarda önemli bir artış bütçeledik. Kapasitemizi ve buna bağlı olarak insan kaynaklarımızı bu yönde
planlamaya devam ediyoruz.

Tamamlanacak konut projeleri, ikinci el konut satışlarına
paralel renovasyon çalışmaları ve tekil yaşamlar ile oluşan
talepler, sektörde olumlu etki yaratmayı sürdürecek. 2020
yılında sektörde yaşanan hacimsel büyüme, 2021 yılında da
devam edecek. Ayrıca, pandemi döneminde kırılan tedarik
zinciri ve artan nakliye bedelleri nedeniyle Türkiye’nin ihracatçı konumu daha da güçlenecek.
Biz de bu yıl yurt içinde hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla
kapasitemizi ve katma değerli ürün çeşitliliğimizi artırarak
mobilya sektörüne maksimum destek sağlamayı sürdüreceğiz. İtalya, Romanya ve Bulgaristan tesislerimizle Orta ve
Doğu Avrupa’da pazar payımızı artırarak bölgedeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Globalde ise bir kademe daha yükselerek dünyanın 5’inci büyük üreticisi olmayı
hedefliyoruz.
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STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.: VOLKAN YILDIZ
d- üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi.
Geçtiğimiz yıl iç pazardaki yoğun talebe paralel olarak ihracat pazarlarında da yoğun bir talep ile karşılaştık. Fakat firmamızın her yıl yaptığı ihracat oranı yoğun talebe rağmen
geçen sene de değişmemiştir. Ülkemizin döviz ihtiyacı için
ihracat pazarımızı her zaman muhafaza etmeye çalışıyoruz. Fakat ürünlerimizin levha olarak değil de, katma değerli
mobilya olmuş hali ile ihraç edilmesi ilkemize bağlı kalarak
iç piyasadaki mevcut müşterilerimize yoğun bir şekilde
ürün tedarik etmeye devam ettik.

a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla
ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Pandemi süreci ile birlikte firma olarak gerekli önlemleri
alarak üretime devam ettik. Aynı şekilde tedarikçilerimizi de bu şekilde çalışmaları yönünde teşvik ettik ve kendi
tedarik sürecimize de hiç ara vermedik. İleriye yönelik yaptığımız öngörüler ile alımlarımızı düzenli bir şekilde gerçekleştirdik ve müşterilerimize hizmet vermeye devam ettik.
b- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
İnsan sağlığını en öne koyarak, gerekli önlemler alarak üretimimize devam ettik. Tabii ki fabrika sınırları içinde aldığınız önlemler, sosyal hayatta da yeterli olmuyor ne yazık ki.
Buna bağlı karantina süreçlerinde dönem dönem lokal kısıtlamalar yaptık. Ama şükürler olsun ki bugüne kadar büyük
bir sorun yaşamadan gelebildik.
c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında
nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize
ulaştınız mı?
Tüm dünyada pandemi gerginliğinin başladığı 2020 yılının başı bizler için çok hareketli başlamıştı. Çok iyi geçen
İstanbul Mobilya Fuarı sonrası müşterilerimizin ihracata
yönelik çok büyük bir ticareti oluştu. Bu yoğunluk Nisan
ayında sınırların kapanmasına kadar olanca hızı ile devam
etti. Mayıs ayında ise sektörümüzde kısa bir süreli olsa
da karamsarlık havası oluştu. Bu süreçte firmamız müşterilerin üzerindeki karamsarlık bulutunun dağılmasına
yönelik, insanların üretime devam etmesini teşvik edici
kampanyalar düzenleyerek üretim sürecinin devam etmesini sağladı. Bu aylarda bizler ile birlikte hareket edip,
karamsarlığa kapılmadan üretime devam eden firmalar
işlerin çok yoğun olduğu yaz döneminde diğer firmalara
göre çok daha avantajlı bir şekilde pazarda yer aldılar ve
çok daha karlı bir şekilde seneyi kapattılar. Bizler de bu süreçte müşterilerimize elimizden gelenin en iyisini yaparak
hizmet ettik.
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e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
Nelerdir?
Pandemi süresince mobilya fuarlarının iptal edilmesine
rağmen bizler koleksiyon çalışmalarımıza ara vermeden
devam ettik. Yıl boyunca koleksiyonlarımıza eklediğimiz
yeni dekorlar ve düz renkler ile müşterimize çok daha geniş bir kartela hizmeti vermeye başladık. Ayrıca 2020 yılının
sonunda kartelamıza eklediğimiz yeni press sacımız GÖLGE
yüzey ile çok daha derin, çok daha doğal bir dokunuşu hissedebileceğiniz ürünlerimizi piyasaya sunduk.
Tabii ki 2021 yılı ve gelecek içinde beklentilerimiz oldukça iyi yöndedir. Her zaman ısrara belirttiğimiz ülkemize ve
sektörümüze olan inancımızın bizlere verdiği güç ile 2021
yılını tam bir yatırım yılı haline getirmeyi planladık. Öncelikle Hamzabey’de bulunan Ağaç İşleri İhtisas OSB de yer alan
tesisimizin üretim alanını büyütülerek 365 bin m2 alana
ulaştırıldı. Bu alanda 3. MDF üretim hattımızın yatırımını
gerçekleştireceğiz. Özellikle ince mm MDF üretimi için tasarlananmış yeni hattımızı inşallah 2021 senesi bitmeden
devreye almaya planlıyoruz. İnce mm MDF üretimindeki
tecrübemizi daha da geliştirerek müşterilerimize çok daha
kaliteli bir hizmet vereceğiz.
Mevcut 2000 m³ olan MDF kapasitemizi bu tesis ile 3000 m³
e ulaştırmayı planlıyoruz. 3.MDF hattının montajından sonra
yatırımına başlanacak olan 4. MDF hattı ile de kapasitemizi 2022 yılının sonunda 4500 m³ e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Sektörün ihtiyaçlarına çok daha iyi hizmet verebilmek
için melamin press yatırımlarına da hız vermekteyiz. Değişik özellik ve kapasitedeki 5 yeni tesis ile günlük melaminli
levha kapasitemizi 65.000 plakaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Register -embossing diye adlandırılan basım teknolojisine sahip yeni press yatırımımız ile piyasadan farklı
olarak levhanın sadece bir yüzeyinde değil her iki yüzeyinde
de gerçeğe çok daha yakın bir dokuyu hissedebileceğiniz
ürünleri yıl sonunda müşterilerimize sunmayı planlıyoruz.
Yatırım kararı aldığımız 3. baskı-boya üretim hattıyla da
müşterilerimize çeşitli kalınlıklarda, çok daha zengin renk
ve desen seçeneği ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Allah bu yatırımları hayırlısı ile bitirmeyi ve sektörümüze sunmayı bizlere nasip eyler inşallah.
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SAMET A.Ş.: MUNİS TEZBAŞARAN

1. 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid-19 sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta
yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir misiniz.?
2020 yılına girdiğimizde firmamızın bağlantı koşullarında çalışması nedeni ile ilk üç ay satışları ortalama ve mevsimsel bir pozisyonda bulunmakta idi. Ancak PANDEMİNİN
ortaya çıkması ve belirtilerin önce diğer ülkelerde ve daha
sonra Türkiye’de görülmeye başlaması ile insanların haklı
olarak kendilerinin yaşamlarını öncelikle garantiye almak
psikolojisi ile frene bastıklarını gördük. Bunun üzerine
gerek mobilya üreticileri ve gerekse bağlantılı tedarik yapan müşterilerimizin çeklerini ve siparişlerini vermelerine rağmen bir kısmı çeklerinin iptali yönünde talepte
bulunmaları nedeni ve bunun sonucunda siparişlerinin
iptalini istemeleri ile yılın ilk döneminde satış ve üretim
adetlerimizde bir gerileme yaşandı. Yani yılın başında
olumlu gözüken hava bir anda kaybolmaya başlamıştı. Tabii ki sürekli bir üretim durdurulması olamadan çalışanlarımızın vardiyaları düşürüldü. Hastalığın fabrikalarımızın
bünyesine girmemesi ve çalışanlarımızı etkilememesi
için devletimizin de önerdiği önlemler dışında daha da
fazla koruma yaparak önlemler almaya başladık.
Ancak müşterilerimizin talepleri 15 Hazirandan itibaren
değişerek sürekli bir artış şeklinde gelişmeye başladı.
Pandemi senesi olmasına rağmen 2020 yılında üretimimiz 2019 yılına göre %25 arttı. Bu gelişimin gerek şirketimiz ve gerekse ülkemiz ekonomisi açısından faydalı bir
gelişme olduğunu düşünüyorum.

a- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Üretimlerimizde kullandığımız hammaddelerin bir bölümü
ithal edilmektedir. Tedarik konusunda da oldukça zorlandık, ancak şirketimizin tedarik zinciri ekibinde çalışanlarımız fedakarlıkta bulunarak üretim için gereken her türlü
malzemeyi gününde üretim bandına yetiştirdiler.
Aynı zorlukları iç piyasadan temin ettiğimiz hammadde
ve destek malzemelerde de yaşamamıza rağmen üretimimizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Burada şunu
ifade edelim ki gerek ithal ve iç piyasadan temin edilen
tüm hammadde ve destek malzemelerimizde olan fiyat
artışlarını maliyetlerimizi minimumda tutarak bunu müşterilerimize daha az yansıtmaya çalıştık.
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Öyle ki temin ettiğimiz hammaddeler dolar ve euro olarak tarafımıza fatura edilmekte ancak biz üreticiler ise
bu ürünleri Türk Lirası olarak satmaktayız. Bu nedenle
döviz değeri ödenirken dolar ve euronun öngördüğümüzden fazla artması halinde bu gelişmeyi müşterilerimize
yansıtamamaktayız. Tabii şirketlerimizin yaşaması için
kar etmesi gerektiğini ve şart olduğunu düşündüğünüzde bu artışların şirketlerimizin gelişmesi ve yaşaması
için yeterli olmamaktadır. Diğer taraftan Dünya’da yaşanan pandemi nedeni ile genelde gerek yurt içinden ve
yurt dışından temin edilen hammaddelerimizin ve destek
malzemelerimizin temin zorlukları dışında döviz bazında
fiyatlarının artması ise bir başka sorun olarak önümüze
gelmektedir. Hammaddelerinizi kullanarak ürün yaptığınınız hammaddenizi döviz bazında yerine koyamamak ise
şirketlerimizin yaşamaları açısından oldukça risklidir.

b- Covid-19 eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun üretiminize etkisi oldu mu?
Ülkemizde ;hastalığın uğramadığı işletme sanırım yoktur. Üretimdeki çalışanlarımıza; vardiyadaki kişi başına
2 adet/gün en iyi maskelerden tutunda ,çalışma alanlarının mesafeyi koruyacak şekilde ,yemek yenilen alanlarda birbirini etkilemeyecek şekilde masa düzenleri ,servis
ile gelen tüm personelin yarı yarıya servislerle getirilip/
götürülmeleri ,tıbbi kontrollarının işyerlerimizde bulunan iki işyeri hekimi ile takip edilmesi ve testlerinin özel
hastaneler tarafından işyerlerimizde yaptırılması , ailelerinde hasta olanların evlerinde karantinaya alınması gibi
bir sürü önlem alındı, ayrıca Genel Müdürlük binamızdaki
ofislerde çalışan tüm personelin evlerinde çalışması temin edildi.
Yapılan tüm uyarı ve önlemlere rağmen en yoğun zamanlarda haftada maksimum 5-6 çalışanımızın covid-19 olduğunu bilmekteyiz. Ancak çok şükür yaklaşık bir aydan
beri işletmemizde covid-19 vakası bulunmamaktadır.
Belirttiğimiz gibi üretim yapılan işyerlerimizde maksimum sayının 5-6 çalışan sınırında kalması nedeni ile üretim bantlarımızın hızını azaltacak yoğun bir tempo düşüşü olmadığını belirtmeliyiz.

c- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz, beklenti ve hedeflerinize ulaştınız mı?
Bu yıl yukarıda da belirttiğim gibi başlama ve bitiş çizgileri arasında fevkalade değişiklikler oldu. Bu nedenle 2020
yılı beklentilerimizin karşılandığını yıl olarak ifade etmek
doğru olmayacaktır. Gerek ülke ve gerekse şirketlerimizin sağlıklı bir şekilde kendilerini idare etmenin mutluluğu
içinde olmak bizler için yeterli olmuştur.

d- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?

PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA ARAŞTIRMA

SCHATTDECOR TÜRKİYE: SELÇUK ÜLGER ve ERKAN SÜRAT
Schattdecorun Türkiyeye gelişi yapılan yatırımların iç
pazara ve uluslararası etkileri neler oldu.
10 yıl önce atılan o ilk adım, istikrarlı bir büyüme ve saygınlık çizgisinde kendisini bugün 15 Nisan 2021 e kadar
getirmiş bulunuyor. Bu, aynı zamanda firmamızın kendi
geleneklerine sahip çıkmasının yanı sıra, Türk örf ve geleneklerine saygı göstermeye ve uyum sağlamaya çalışmamızdaki kararlılığımızın da bir göstergesi. Gerek yerli
üretimin avantajı gerekse de Ekibin Müşterilere yakınlığı
ile Pazardaki payımızı attırmış olduk. Yerel olarak pazarda
olmamız, müşterilerimizin taleplerine hızlı cevap vermemizde büyük avantaj sağlıyor. Türkiye’de sadece beş çalışan ve bir üretim makinesiyle başladığımız yolculuğumuz,
3’e çıkan baskı hattına ve 80’e ulaşan çalışana dönüştü.
Bu yolculukta elbette yalnız değildik. Müşterilerimizle
beraberdik.

İç pazar talebi açısından yatırım beklentilerini karşıladı mı, pazardaki konumu şu an nedir?.
Grup genelinde 2020 yılında 700 milyon Euro’nun üzerinde
bir rakamla işletme performansında iyi bir değer elde ettik.

Ne kadarlık bir yatırım yapıldı, yeni ek yatırımlar düşünülüyor mu?

ek emprenye hattına yatırım yapıyoruz. Grup olarak dinamik zamanlarda bile dünya çapında harekete geçebiliyor ve
tepki verebiliyoruz.

Yeni renk ve desenler burada mı hazırlanıyor, müşterilerinize bu konuda Türkiye’den ne tür servisler
veriliyor?
Dünya genelinde bütün Schattdecor fabrikalarında Tasarım Departmanları bulunmaktadır. Trend araştırmalarında
fuar ziyaretleri, şirket içi tasarım workshop çalışmaları,
araştırmalar ve analizler, lokasyonlarımızdaki tasarımcılarımızla sürekli bilgi alışverişi, son derece önemlidir. Buradaki amaç kendi kültürümüzü firma kültürüne daha iyi
anlatmak ve yansıtmak.

2021 yılında tesislerin ve kapasitelerin genişletilmesi için
50 milyon Euro daha yatırım yapacağız. Geleceğe yatırım
yapıyoruz. Bir sonraki adımda Thansau’daki showroomumuzu çağın en yeni gereksinimlerine uygun hale getirmek
istiyoruz. Buna paralel olarak Gebze Fabrika binamızda yenilemeler başladı. Nisan ayında müşterilerimizi yenilenen
fabrikamızda ağırlamayı öngörüyoruz. Polonya ve Amerika
‘da birer laklama tesisine, Brezilya ve Malezya’da ise birer

Türkiye’ de ki lokasyonumuzda Türkiye, Ortadoğu ve diğer
ihracat pazarlarımız için yeni dekorlar ve renkler geliştiriyoruz.

Samet A.Ş. nin yıllardan beri yürüttüğü iç ve dış piyasa satışlarındaki stabiliteyi 2020 yılında da koruduk. Ülkemizdeki mobilya fabrikalarını ve üreticilerimizi önde tutarak
tedariklerini gerçekleştirdik. İhracat anlamında da yavaş
yürüyen ancak doğru olduğuna inandığımız yeni adımlar
atarak ABD ve Hindistan gibi ülkelerde çalışmalarımızı arttırdık.

arttırdık. Bu artışın bir kısmı mevcut yatırımlarla karşılandığı gibi artışın bir bölümü de yeni yatırımlar tarafından
karşılandı.

Mobilya pazarı ;kuzey yarım kürede kış olması nedeni ile yılın ilk dört ayı genel olarak zayıf geçmektedir. Ortalamada
daha doğru ve stabil bir üretim sağlanması için Güney yarım kürede bulunan ülkelere ihracat yapılması yatırımlarımızın verimliliğini daha da arttıracaktır. Biz de bunu temin
için ihracat pazarlarımızda bu kritere dikkat etmekteyiz.

e- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı
gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz
Nelerdir?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2020 yılında satışlarımızı

Schattdecor Türkiye olarak müşterilerimize ahşap reprodüksiyonlarından, taş görünümlerinden, fantezi tasarımlardan ve çeşitli materyal kombinasyonlarından oluşan
büyük bir yelpaze sunuyoruz.

2021 yılında beklentilerimiz şu aşamada bir ilerleme ve taleplerin devam edeceği yönünde gözükmekte.
Biz 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yatımlara 2021 yılında
da devam ederek mevcut kapasitenin en az %25 oranında
daha artmasını planladığımız gibi bunun için fiilen üretim
sahalarımızı düzenlemeye ve yeni pres ve makinalarla güçlendirmeye başladık.
Türkiye’nin en az ortalama %5 oranında büyümesini dikkate alarak bize intikal eden payın daha yüksek olacağını
düşünüyoruz.
Açıkçası ülke ekonomisinde pozitif gelişmeler olmakla
birlikte yeni düzenlemeler ile daha güven verici bir ortam
gerçekleşirse hep birlikte Ülkemiz ve insanlarımız kazançlı
çıkacaktır.
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3- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Pek çok firma gibi süreçten bizler de etkilendik. Covid
döneminde karantina süreçleri imalat programımızı aksattı.

4- Genel anlamda 2020 yılını karlılık noktasında nasıl?
Tüm olumsuzluklara rağmen elimizdeki işlerimiz sayesinde süreci çok büyük zararlar yaşamadan atlattık diyebiliriz. Bir önceki yıla göre cirolarımızda pek değişiklik
olmadı.

1- 2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid
sonrası gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu
değerlendirebilir misiniz?
Yaşadığımız uzun Pandemi sürecinde yılın farklı evrelerinde üretici firmalar olarak yılın ilk ve ikincievrelerinde
yaşadığımız zorluklar ve olumsuzluklar 2. Evreden sonra
nisbetten rahatladı özellikle de bu dönem İhracatlarımız
arttı. Ancak projelerimizin gerektirdiği seyahat imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamlanma süreçlerimizi uzattı.

2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
İthal ürün girdilerimiz var , ağırlıklı sac ve metal kullanıyoruz, Tedarikte termin süreleri uzadı. Uzak doğu çin navlun bedelleri şu anda 2.000 usd/konteyner değerinden
13.500 usd/konteyner değere kadar artmış durumda. Avrupa bölgesinde problem olmadı.
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5- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Gerek iç Pazar gerekse de ihracata yönelik projelerimiz
devam etti %50 / %50 olarak gerçekleşti diyebiliriz.

6- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz nelerdir?
2020 yılında mevcut 5400 m2 olan birinci fabrikamıza ek
olarak bu yıl 33.000 m2 2. bir tesis yatırımı gerçekleştirdik. 2021 yılı sonunda her iki fabrikanın da eş zamanlı
üretimde olması planlanmaktadır.
Saygılarımızla / Best Regards / Cordiali Saluti / Mit freundlichen Gruessen /
Serhan AKSU / Mech. Eng. / Vice President
serhan_aksu@timsan.com.tr

ARAŞTIRMA PANDEMİ SÜRECİNDE MOBİLYA

UVTEK FINISHING : MÜNEVVER CİLOĞLU
3- covid eksenli personel sorunu yaşadınız mı, bunun
üretiminize etkisi oldu mu?
Covid dönemi hayatın her alanını yeni normallere dönüştürdüğü gibi kurumsal hayatı da oldukça etkiledi. Öngöremediğimiz, alışık olmadığımız bir düzen içerisine girdik.
Firmamız sürecin başından beri titizlik ve özenle çalıştı.
Üretim merkezlerimiz içerisinde tüm hijyen koşulları
sağlandı. Düzenli test ve taramalarla çalışanlarımızın ve
ailelerin sağlığı güvence altına alındı. Kontrolü elden bırakmadan özenle ve dikkatle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Tüm bu kontroller ve titizlikle yürüttüğümüz
çalışmalarla ciddi sorunlar yaşamadan süreci atlatmayı
hedefliyoruz.

4- Genel anlamda 2020 yılını verimlilik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz?

2020 yılında sektör genelinde ortaya çıkan, covid sonrası
gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yaşadığımız sorunlarla ilgili firmanız özelinde durumu değerlendirebilir
misiniz?
Pandemi dönemi endüstriyel anlamda resesyonda geçen
bir yıl olmasına rağmen süregelen projelerimizle bu dönemi güven içinde atlattık ancak devreye almalar aksadı.
Ülkelerin ziyaretçi kabul yönetmelikleri bir çok projenin
startını geciktirdi. Bu dönem içinde Ar&Ge kapsamlı projelere ağırlık verme imkanı bularak, teknolojik anlamda
kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. 2020 yılı, ar&ge açısından bizim için verimli bir yıl oldu.

2- Üretiminizde ara girdilerde ithal ürün var mı, bunlarla ilgili sorun yaşadınız mı? İç pazar hammadde
ürünlerinde tedarik sorunu yaşadınız mı?
Evet, firmamız prensip olarak önceliği yerli ürünlere veriyor olsa da, özellikle elektronik bazı aksamlarda yerli mal
olmayan durumlarda ithalata yönelmek zorunda kalıyoruz.
Pandemi özellikle yabancı tedarikçilerimizi daha fazla etkilemiş olsa da, tüm dünya gibi iç pazar tedarikçilerimiz
de zor zamanlardan geçtiler, üretimler aksadı. Ancak karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tüm ticari ilişkilerimizi güven içinde, ufak sorunlarla atlatmayı başarabildik.
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Pandemi hepimizi çok endişelendirse de, güzel projelere
imza atıp, Ar&Ge çalışmalarına daha çok zaman ayırdığımız bir yıl oldu. Yılın 2. Döneminde salgının gerek psikolojik etkisini gerekse de işletme bazında durgunluğu atlatarak projelerimize yoğunluk verdik. Süreç bizim için çok
iyi bir deneyim oldu.

5- Üretiminizde iç pazar mı ihracat mı öne çıktı. Bu
noktada yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Firmamız iç pazar için iyi bir üretici konumundadır. Avrupalı rakiplerimizle rekabet eder durumdayız. Teknolojik
olarak eşit ya da daha yüksek seviyede olmamızın yanı sıra
sunduğumuz rekabetçi fiyatlar, satış sonrası hizmetler
konusundaki esnek ve hızlı tutumuzla her iki pazarda da
güçlü bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde daha çok iç pazara yönelik üretimlerimiz oldu.

6- 2020 yılında yeni bir yatırım veya kapasite arttırımı gerçekleştirdiniz mi? 2021 yılı beklenti ve hedefleriniz Nelerdir?
Evet, pandemi durgunluğunda enerjimizi bir yandan da
yatırımlarımıza ayırdık. Yeni yatırımlarımızla üretim kapasitemizi artırıp, üretim süreçlerimizi hızlandıracak planlamalar yapıyoruz. 2021 yılında, geçen yılın durgunluğunun
telafisinin olmasını bekliyoruz. Tüm sektör paydaşlarımız
ve müşterilerimiz için güzel bir yıl olmasını diliyoruz.

DOSYA Pazar Araştırma Raporu

Büyüyen Bir Pazar:
Nesip Uzun / Mobilya Dergisi

Dergimizin bu sayısında çok önemli bir pazarı, Afrika
pazarını bütün ayrıntılarıyla ele alıp makro ölçüde
mobilya sektörü açısından uygun koşulları da
inceleyeceğiz. Kimi zaman tek tek ülkeleri genelde
de kıta Afrikası genelinde iş ve yatırım olanaklarıyla
pazarın makroekonomik koşullarını ele alacağız.
Bu çalışmayı hazırlarken pek çok yurtiçi ve yurtdışı
özel-resmi kaynakları inceleyip sağlıklı bir sentezle
bölgenin ekonomik yatırım ve siyasal konumunu
ortaya koymaya çalıştık. Bu bazda da pazardaki
aktörleri beklenti ve hedefleri dünden bugüne
incelemeye çalıştık. Bölgede aktörlerin çok sık
değiştiği bu kıtada politik argümanların değişmesiyle
pazarın aktörlerinin de sık sık değiştiğine tanık
oluyoruz. Özellikle Kuzey Afrika’da son on yıl içinde
Arap baharı adıyla başlayan ve tüm kuzey Afrikayı
ardından ortadoğuyu etkileyen yeni yüzyılın büyük
paylaşım ve rekabet arenasında değişen aktörleri güç
kaynakları, büyük sermaye guruplarını ve ardındaki
ülkeleri gördük . Bu süreç 2020 yılının son çeyreğinde
tüm canlılığıyla devam ediyor.
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DOSYA

Afrika
Bölgedeki güç savaşları bölgesel ittifaklar, dinsel aşiret ve
kabile savaşları ile devam ediyor. Bu nedenlede demokrasının yerleşmediği ve devlet otoritesinin yerine farklı güç
kaynaklarıyla kabile ve aşiretlerin eğemen olduğu bu topraklarda gerek Türkiye açısından gerekse de farklı ülkeler
bazında özellikle Afrikanın kuzey bölgeler için yatırımçı
açısında riskli kategorisindeki ülkeler diyebiliriz. Demokrası söylemleriyle yeniden dizayn edilen bu ülkelerde eski
düzeni aratacak yıkım ve felaketler bu gün de sürüyor. Bu
nedenle belirsizlik içindeki bu pazarlarda aktörler günden
güne, seneden seneye değişken olabiliyor.
Pandeminin 2. Fazını yaşadığımız şu günlerde Haziran
sonrasında canlanan ekonomik ilişkiler üretim ve pazarlama faaliyetleri gerek yurtiçinde gerekse de uluslararası
ticarette yeni bir hareket getirdi. Bu amaçla Türkiye’de de
pandeminin yarattığı negatif ekonomik durumu iyileştirmek için hem firmalar bazında hem de hükümet düzeyinde
önemli kararlar alındı, pek çok etkinlikler gerçekleştirildi.
Fiziki temas ve iletişimin mikro düzeyde olduğu pandemi
koşullarında yeni normalde yaşamın her alanında ilişki
ve davranışlar iletişim biçimleri yeni bir formata dönüş-

tü. Ticaret, eğitim, diploması ve iş hayatı dijitale taşındı,
neredeyse yaşamımız online oldu. Uluslararası toplantı
ve konferanslar ikili iş görüşmeleri dijital platformlarda
gerçekleşti.
Bu çalışmaların bir bileşkesi olarak da Türk ve Afrika iş
dünyası, “Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü
Ortaklar” temasıyla sanal platformda bir araya geldi. T.C.
Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Sanal Platformu
gerçekleştirildi.
Afrika İş Konseyleri’nin faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatının arttırılması ve çeşitlendirilmesi, ortak yatırımların teşviki amaçlanmaktadır.
Buna paralel olarak, sözkonusu ülkelerde, iş konseyleri
ortak toplantıları düzenlemenin yanısıra, Türk ürünlerinin
tanıtımına yönelik Türk İhraç Ürünleri Fuarları’na destek
verilmektedir. Söz konusu ülkelerde Türk firmalarının gerçekleştireceği yatırımlar ile uzun dönemde Kıta Afrikası’ndaki mevcut potansiyelin firmalarımızca değerlendirilmesi mümkün görülmektedir.
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Neden Afrika, burada yatırım imkanları
nasıldır?

80 ülkeden 33 bakan, 2 bin 500 iş insanı, 45 üst düzey konuşmacı buluştu; 253 sektörel görüşme yapıldı ve 70 bine
yakın kişi sosyal medyadan takip etti. Türkiye ile Afrikalı iş
insanlarının pandemi nedeniyle ilk kez online olarak buluştuğu Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve 50 milyar dolarlık
ticaret hacmini hedef olarak ortaya koydu.
Özellikle Ortadoğu pazarında yaşanan sorunların giderilmesi ve sektörün önünün açılması Türk mobilyacılar
için oldukça önemli. Öncelikli hedefleri Avrupa ve Afrika
pazarları olan mobilyacılar, söz konusu pazarlar üzerinde
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Afrika
kıtasında yakalanmış olan ivmenin artırılması planlanıyor.
Ortadoğu ülkelerine ticaretin sağlıklı bir hale gelmesi içinse yaşanan sıkıntıların bitmesi bekleniyor. Tüm bunların
yanı sıra Güney Amerika da Türkiye mobilya ihracatçısının
hedeflediği pazar ülkeler arasında.
Makro seviyede, Afrika’ya yatırım yapma konusundaki belirsiz niyetler gerçek taahhütlere ve aksiyonlara dönüşüyor.
Bunun iyi bir örneği, özel aracı kurumların yönettiği Afrika
fonlarının sayısı. Geçtiğimiz günlerde özel sermaye konusunda uzman en büyük global şirketlerden biri olan Carlyle
Grubu, yaklaşık 700 milyon dolar yatırım toplamayı başararak -hedeflediğinden yüzde 40 daha fazla- Sahra Altı fonunu kapattı. Bunu, 350 milyon ila 1 milyar dolar arası bir
dizi benzer Afrika fonunun kapanması izledi. Endüstri kurallarına göre, bu fonların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
Afrika’ya yatırılması gerekiyor. Artık Afrika’da nasıl yatırım
yapılması gerektiğine dair açık ve acil bir tartışma yapılması gerekiyor. Bir dizi global ve yerel yatırımcılar incelendiğinde öne çıkan üç tema şöyle sıralanıyor:
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Afrika’nın ekonomik geleceğini tanımlayan unsurların başında kıtanın boyutu ve ölçeği, doğal kaynakları ve nüfusu geliyor. Afrika toprakları; Hindistan, Çin, Kuzey Amerika
ve Batı Avrupa’nın toplamından daha büyük. Dahası, Afrika
nüfusu da Hindistan ve Çin’inkiyle yarışıyor ve önümüzdeki
on yılda her iki ülkeninkini de geçecek. Bu büyük avantajın
diğer tarafı, en iyi yatırım kategorisi fırsatlarını saptamanın zor olması. Çoğu yatırımcı sahada tam zamanlı bir ekip
bulundurma lüksüne sahip değil. Bir tarafta halihazırda
toplanmış olan ve Afrika’ya aktarılması taahhüt edilmiş rekor miktarda global sermaye var. Diğer tarafta ise müthiş
yatırım fırsatları sunan çok sayıda başarılı Afrikalı işletme
var. Ancak çoğu zaman bu iki taraf birbirini bulamıyor veya
dış yatırımla zaten başarılı yerel işletmelerin birlikteliğinin
ortaya koyduğu potansiyeli tam olarak anlayamıyor.  
Yatırım yapacak yer arayan sermaye ile yatırım fırsatlarının
buluşamaması, çözüm bulmak Afrika’nın gelecekteki büyümesi açısından hayati öneme sahip. Orta ve uzun vadede
yerel sermaye pazarlarının artan verimliliği, hükümetlerin
ve ticaret örgütlerinin “iş yapma kolaylığını” artırmak için
alacağı aksiyonlar ve ekonomik koşulların iyileşmesi, bu
duruma çözüm bulunmasına yardımcı olacak. Kısa vadede,
nitelikli kurumsal aracılara yol göstermeleri için, hükümetler ve yatırım kollarına da fırsatlar yaratmaları için büyük
görev düşüyor.  

DOSYA Pazar Araştırma Raporu

2. Sürdürülebilirlik imkanları nelerdir?
Bugün bir dizi unsur Afrika’ya yatırım yaparken sürdürülebilirliğin tartışma götürmez bir gerçeklik olacağını
gösteriyor. Afrika’nın tarihsel haksızlıkların farkında olan
gençlerin ağırlıkta olduğu bir milyarın üzerindeki nüfusu,
Afrika hükümetlerinin yatırım politikaları ve regülasyonları üzerinde güçlü bir baskı oluşturuyor. Hemen her yatırım
bölgedeki sosyal şartları hesaba katmak zorunda.
Geleneksel global yatırım çevrelerinde sürdürülebilirlik,
riske uyarlanmış getiriler ve siyasi risk derecelendirmeleri gibi faktörlerin yanında temel bir gereklilik olarak yerini
almaya başladı. Sürdürülebilir getiri devamlı bir kar akışından daha fazlasına işaret ediyor. Bir yatırımın türü, zamanlaması ve yapısı bakımından sosyal sorumluluğa işaret
etmesinin yanı sıra bu aynı zamanda sosyal bir sözleşme
anlamına geliyor.

3. Yatırım için olgunlaşan gerekçeler
Afrika’da müthiş yeteneklere, çok iyi bir geçmiş performansa ve parlak bir geleceğe sahip pek çok Afrikalı şirket
var. Doğal olarak başka yerlerdeki yatırımcılar onlarla işbirliği yapmak ve büyüme potansiyellerini paylaşmak istiyor.
Ortaklık pazarlıklarının çoğunluğunda niyetler fırsatçı ya
da iyiliksever değil; basit olarak iyimser. Ve sürdürülebilirlik konusu en baştan itibaren önemli bir nokta olarak öne
çıkıyor.
İş dünyası ve hükümetler için küresel tahminler ve niceliksel analiz konularında uzmanlaşan İngiliz araştırma şirketi
Oxford Economics’in yayınladığı rapor, Afrika’nın büyüme
trendinin devam edeceğine işaret ediyor.
Satınalma gücündeki büyüme ile beraber tüm kıtada gelirlerde bir yeniden dağıtım gerçekleşecek.
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Afrika, 2000 yılından bu yana yılda yaklaşık yüzde 5 oranında büyüyor. Rapora göre, kıtanın ortalama gayrisafi yurtiçi
hasıla büyümesi önümüzdeki 10 yıl boyunca dünyanın diğer
bölgelerinden daha yüksek olacak.
Cape Town ve Johannesburg’un yanı sıra Tanzanya’nın başkenti Dar es Salaam ve Angola’nın başkenti Luanda, Afrika’nın kentsel ekonomik devleri kulübüne girecek.
Ekonomik büyüme ve nüfus artışıyla birlikte, Afrika’daki
kentleşme de diğer kıtalara göre daha hızlı gerçekleşecek.
8 Kasım’da yayınlanan çalışma 43 ülkeden en büyük
ekonomilere ve nüfus oranlarına sahip 96 şehri kapsıyor.
Afrika’nın önde gelen şehirleri kıtanın gayrisafi yurtiçi
hasılasına yaklaşık yüzde 36, yani 700 milyar dolar oranında katkı sağlıyor ve rapor göre bu rakam 2030 yılına kadar
1.700 trilyon dolara çıkacak.
Araştırma yapılan 96 şehrin 51’inde nüfus yüzde 50 artacak. Nijerya’nın ekonomik başkenti olan Lagos, 2030’da 25
milyon nüfusuyla kıtadaki en kalabalık şehir olacak.

DOSYA Pazar Araştırma Raporu

Dar es Salaam yeni gelişen orta sınıf hane halkı sayısında
en büyük artışı gösterecek (5.000 ila 20.000 dolar arası
yıllık gelir).
2030 yılında en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip
olacak olan Johannesburg’da yılda 70,.00 dolardan fazla
kazanan zengin hanelerin sayısında da artarak 475.000’e
ulaşacak. 2030 yılında kişi başına gelir açısından en zengin 15 şehirden altısı Güney Afrika’da yer alacak.
Listenin başında ise Orta Afrika ülkesi Gabon’un başkenti
Libreville yer alıyor.

Tüketici harcamaları artacak
Harcanabilir gelirin yılda ortalama yüzde 5,6 oranında artması ve toplam satınalma gücünün 420 milyar dolardan 1
trilyon dolara çıkması bekleniyor.
Satınalma gücündeki büyüme ile beraber kıtadaki gelir
dağılımı da yeniden şekillenecek. Öngörüye göre Sahara Altı Afrika, Kuzey ve Güney Afrika’ya göre daha hızlı bir
büyüme yaşayacak.
2030’a gelindiğinde Johannesburg ve Kahire gibi
günümüzün gelişmiş şehirlerinin satınalma güçleri ikiye katlanacak, Nijerya’nın başkenti Abuja ile Angola’nın
başkenti Huambo’nun satınalma güçleri ise beş kat
artacak.
Türkiye mobilya sektörü, Ortadoğu’daki sıkıntılar nedeniyle Avrupa ve Afrika pazarına odaklanmayı planlıyor. Sektör, üç yıl içinde en az 10 milyar dolar ihracat hedefliyor.
Genel yapısı itibariyle iç pazar temelli büyüyen mobilya
sektörünün performansı, ağırlıklı olarak yeni konut inşaatlarına ve gelir seviyesindeki artışa endeksli bir seyir izliyor. Dolayısıyla son 10 yıldır başta İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde çok
hızlı büyüyen konut sektörü, beraberinde mobilya talebini
de artırdı. Artan taleple birlikte asırlardır küçük işletmeler
halinde, geleneksel üretim tarzıyla faaliyet gösteren sektörün yapısı da değişmeye başladı. Küçük işletmelerin yer-
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ini dünya standartlarında üretim yapan büyük işletmeler
almaya başladı. Ve Türkiye mobilya sektörü günümüzde 35
bine yakın işletmesi ve 500 bine yakın çalışanı ile yaklaşık
10 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Sektörün
2020 yılını pandemi koşullarına rağmen pozitif bir büyüme
ile kapatacağı öngörülüyor.

Ortadoğu sıkıntılı; rota, Avrupa ve Afrika
pazarı
Türkiye mobilya sektörü yarattığı katma değer açısından
ülkenin önde gelen sektörleri arasında yer alıyor. Mobilya,
özellikle ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal
hammadde girdilerine bağımlılığı en az olan sektör olması
itibariyle cari açık finansmanına da büyük katkı sağlıyor.
Dolayısıyla sektörün öncelikli gündeminde dış pazarlar
yer alıyor. Son 10 yılda her yıl katlanarak büyüyen ve ihracatını sürekli arttıran mobilyacıların en büyük ihracat
pazarını Irak oluşturuyor. Irak’a yapılan ihracat, sektörün
toplam ihracatının neredeyse dörtte biri. Libya ve Suudi
Arabistan gibi diğer önemli pazarlar özellikle yüksek vergiler ve kısıtlamalar nedeniyle 2020 yılında önemli gerilemeler yaşadı, Dolayısıyla başta Suriye’de devam eden
savaşın seyri olmak üzere Kuzey Afrika pazarında büyük
sıkıntı yaratan Mısır’daki belirsizlik ve farklı siyasal tercih
ve eğilimlerden dolayı mobilya sektörünün bu pazarlardaki etki ve gücünü düşürdü. Pazarda farklı aktörlerin
oluşmasına neden oldu. Bölgede belirsizlik ve Türkiye aleyhine ekonomik-siyasal etmenler sürüyorç 2020 yılı Aralık
sonuna geldiğimizde Libya, Mısır gibi ülkelerde Türkiye’nin
eski gücü yok özellikle Libya’da her an değişen siyasal güç
dengeleri burada işlerin kısa zamanda düzelme şansının
da olmadığını gösteriyor. Türkiye’nin desteklediği siyasal
güçlerin başkent dışında önemli bir gücünün olmaması
Fransa, Rusya, İtalya ve mısırın bölgede desteklediği Hafter
güçleri ve diğer aşiretlerin halen savaş içinde olmaları bu
haliyle de güvensiz ülke kategorisinde bir durum yaratıyor
diyebiliriz.
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Performans dinamikleri
Özellikle Ortadoğu pazarında yaşanan sorunların giderilmesi ve sektörünün önünün açılması Türk mobilyacılar
için oldukça önemli. Öncelikli hedefleri Avrupa ve Afrika
pazarları olan mobilyacılar, söz konusu pazarlar üzerinde
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Afrika kıtasında yakalanmış olan ivmenin artırılması gerekiyor. Ortadoğu ülkelerine ticaretin sağlıklı bir hale gelmesi
içinse yaşanan siyasal sıkıntıların bitmesi bekleniyor. Bu
da firmalardan çok devletler düzeyinde bölgeye barışın
gelmesiyle çözülecek bir konu.
Afrika’ya Bölge dışından yapılan ithalatın yaklaşık% 45’i
Çin’den geliyor, ardından İtalya ve Türkiye tarafından uzaktan takip ediliyor.
Bölge dışından yapılan çoğu ithalat Güney ve Kuzey Afrika’ya yöneliktir. Güney Afrika, esas olarak Çin, Almanya ve
İtalya’dan ithal edilen Güney bölgesindeki en büyük mobilya
ithalatçısıdır. Kuzey Afrika’da en büyük mobilya ithalatçısı
Fas (çoğunlukla Çin, İspanya, Fransa ve İtalya’dan ithalat
yapan bir ülke), bunu Cezayir, Mısır ve Libya izliyor.
2017’de tüketimi 500 milyon ABD Dolarını aşan Afrika’daki
ana mobilya tüketici pazarları Güney Afrika, Nijerya, Cezayir, Mısır, Fas ve Sudan’dır. Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Güney
Afrika ise kişi başına düşen mobilya tüketiminin en fazla
olduğu bölgelerin başında geliyor, Bu bölgelerde göç vb
nedenlerle kentlerde yoğunlaşan ve nüfusu 1 milyonu aşan
59 büyükşehir bulunmaktadır.
Afrika’da görünür mobilya tüketimi (perakende satış hariç
üretim veya ithalat fiyatlarında) 2017 yılında 9.8 milyar ABD
dolarıydı. (kişi başına 8 ABD Dolarıdır ve toplam küresel
mobilya tüketiminin sadece% 2’sini temsil etmekteydi. Bu
gün bu oran çok daha fazla artmıştır.
Afrika’daki toplam mobilya ithalatının (hem iç Afrika ticareti hem de bölge dışından ithalatlar dahil) 2017’de 3
milyar ABD Dolardır. . Afrika’da tüketilen mobilyaların yaklaşık% 32’si bölge dışından ithal edilmekte ve% 68’i ülke
içinde üretilmektedir.

mobilya sektörü için parlayan ihracat merkezlerinden biri
olan ve Kuzey Afrika içinde en büyük Pazar olan Cezayir’de
Türk firmaları bölgenin yeniden yapılanmasından sonra bu
pazarda da önemli kayıplar yaşamıştır.
Mobilya tüketimi, Cezayir nüfusunun çoğunun yaşadığı kıyı
bölgesinde yoğunlaşmıştır. Cezayir mobilya pazarı, hidrokarbon kaynaklarından elde edilen gelirlerin azalmasının
bir sonucu olarak şimdi kısmen dondurulmuş olan iddialı
hükümetin devlet konut inşaat planlarından yararlandı.
Yine de , mobilya tüketiminin gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor.
Cezayir’de Tüketim değerinin yaklaşık yüzde 60-70’i yerel
üretimden karşılanmaktadır. Cezayir mobilya endüstrisinin büyük çoğunluğunu zanaatkarlar ve küçük üreticiler oluşturmaktadır. Son yıllarda, modern bir endüstrinin
gelişimi, ithalatçıların güçlü rekabeti, ülkedeki odun
kaynaklarının neredeyse var olmayan bağışları (mobilya
sektörü, hammaddelerin çoğunu ithal etmek zorundadır)
ve sektör. Yüksek ithalat tarifelerinin oluşturulması ve

2017 yılında, toplam Afrika mobilya üretimi 2017 yılında
7,5 milyar ABD doları olmuştur ve Afrika’da üretilen mobilyaların yalnızca% 10’u ihraç edilmiştir, başlıca ihracatçı
ülkeler Mısır, Güney Afrika, Fas ve Tunus’tur.

Bu gün Afrika’daki mobilya endüstrisinde
genel durum nedir?
1.3 milyar nüfusu ve kişi başına GSMH yaklaşık 1.700 ABD
doları olan Afrika mobilya pazarı hacminin yaklaşık 10 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. ( 2020 sonu
CSIL verisi)

KUZEY AFRİKA/ CEZAYİR;
Kuzey Afrika, toplam Afrika mobilya pazarının yaklaşık
üçte birini oluşturuyor.Afrika arap baharı öncesinde Türk
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ncular arasında yer alıyor. JD Group (Pepkor Holdings’in
bir parçası), Lewis Group ve Shoprite Holdings (OK Furniture) en büyük mobilya perakendecileri arasındadır: toplu
olarak yerel pazarda tahmini yüzde 45 paya sahiptir. Niş
bir pazar olan üst düzey segment, üst düzey iç mağazalardan ve / veya mimarların kanalından karşılanır. Doğrudan
showroomlarla çalışan Avrupalı şirketlere örnek olarak
Bulthaup, Franke, Schmidt Kitchens, Roche Bobois, Ligne
Roset, Minotti by Limeline verilebilir.

endüstriyel mobilya projelerinin finansmanında teşvikler
dahil olmak üzere hükümet politikasında yakın zamanda
yapılan değişiklikler, kademeli bir endüstriyel gelişmenin
yolunu potansiyel olarak açabilir. Son iki-üç yılda, şu
anda ülkenin en büyük mobilya üreticileri arasında yer
alan birçok mobilya ithalatçısı, panel tedarikçisi, inşaat
şirketi tarafından üretime yatırım yapılmıştır. Bazılarının
yakın zamanda tamamladığı veya yatırımlarını tamamladığı için üretimlerinin artması bekleniyor. En genç ve hızlı
gelişen şirketler arasında Louai, NDO, Mobis vb. şirketler
bulunmaktadır.

GÜNEY AFRİKA
Güney Afrika’da, büyük ve gelişmiş Güney Afrika mobilya
pazarı önemli bir rol oynamaktadır. Ülkenin mobilya tüketiminin 1 milyar ABD dolarının oldukça üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Yine de, son on yılda mobilya tüketiminde
bir düşüş, esas olarak olumsuz ekonomik durum nedeniyle azalan talep nedeniyle kaydedildi. İç talebin yaklaşık%
50’sini karşılayan ithalat yaklaşık 800 milyon ABD doları
seviyesinde bulunuyor. Çin pazar penetrasyonu güçlü ve
artıyor. İthalattaki hızlı artış yerel oyuncuların, özellikle de
küçük şirketlerin pazar paylarını aşındırıyor.
Mobilya imalatı sektöründeki şirketlerin% 80’i mikro işletmeler olarak sınıflandırıldığı ve on veya daha az kişiyi istihdam eden yerel mobilya endüstrisi oldukça bölünmüştür.

Güney Afrika’da başlıca mobilya üretim
bölgeleri
En büyük oyuncular, genellikle dikey olarak entegre olmuş
(hammadde üretiminden lojistiğe, perakende satışlara)
ve farklı işletmelerde faaliyet gösteren büyük gruplardır.
Piyasaya birçok tanınmış markayı (hem yerel hem de
uluslararası) tedarik ediyorlar ve çoğunlukla büyük ölçekli
organize perakendecilere hizmet ediyorlar. Bravo Group,
Coricraft, KAP, House of Motani ve Bidvest önde gelen oyu-
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Güney Afrika bölgesinde Mozambik, zengin ve kapsamlı
doğal kaynaklara sahip bir ülke. Mobilya pazarı boyut olarak
hala sınırlıdır (ana pazarlar Maputo, Nampula ve Beira iken,
Maxixe, Xaixai, Quelimane ve Tete ikinci seviyededir), ancak
bir perspektiften, kırsaldan kente göç ile birlikte kentsel alanlarda orta sınıf, potansiyel olarak konut ve mobilya talebini artıracaktır. Hızla büyüyen potansiyel turizm endüstrisi, daha yüksek katma değerli doğrama ve mobilya için
ek talep sağlamalıdır. Yine de şu anda (ucuz) ithal ürünler
önemli bir paya sahip. Perakendeciler, büyük mağazalar,
yapı marketleri, yerel olarak büyük ekranlı showroomlarla
çalışan hipermarketler arasında Home Center Lda, Protea,
Ok Furnishers, Multimoveis, Premier-MICA, Shoprite, GAME
vb. Yer alır. Yerel mobilya üretim sistemi, nispeten büyük
birkaç mobilyacıdan oluşuyor.

DOĞU AFRİKA
Doğu Afrika, toplam Afrika mobilya pazarının yalnızca
yüzde 10’undan biraz fazlasını oluştursa da, bölgenin bazı
ekonomileri son zamanlarda hızlı büyüme gösterdi. En
büyük mobilya pazarı Kenya’dır: ulusal mobilya tüketiminin
600 milyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir (üretici fiyatlarıyla). Yerel mobilya endüstrisi iki farklı bölümden
oluşur: küçük ila orta / büyük firmalardan oluşan resmi bir
mobilya endüstrisi (büyük firmalar çok azdır) ve mikro ve
küçük işletmelerden / bireysel atölyelerden oluşan Jua
Kali sektörü. Kenya’nın her yerine yayılmış olan Jua Kali
sektörü, çoğunlukla manuel araç ve ekipmanların ağırlıklı
olarak kullanılmasıyla karakterize edilir ve çoğu zaman
optimum üretkenlik ve katma değerin altında sonuç verir.
Resmi sektör, büyük ve orta ölçekli firmaların çoğunluğu
Nairobi, Sahil ve Doğu bölgelerinde bulunan kentsel bölgesel merkezlerde kümelenmiştir. Üretim sistemine benzer
şekilde, perakende pazarı da nispeten az gelişmiştir ve
toplam pazarın yalnızca% 30’unun organize perakende
kanallarından hizmet verdiği tahmin edilmektedir. Organize perakende pazarında faaliyet gösteren şirketlere
örnek olarak Furniture Palace ve Victoria Courts verilebilir.
Bazı şirketler, örneğin ürün portföylerine yabancı markaları
dahil etmek ve müşterilere hizmet sunmak gibi, ürün tekliflerini giderek daha çekici hale getirmeye çalışıyor.
Benzer özelliklerle Tanzanya, hala gelişmemiş ancak orta
vadede büyüme potansiyeline sahip olması beklenen bir
mobilya pazarı sergiliyor. Son zamanlarda hükümet, yüksek
ithalat vergileri uygulayarak ve hükümet binalarında yerel odun kullanılmasını zorunlu kılarak yerel üretimi artırdı.

DOSYA Pazar Araştırma Raporu
altın, platin, rodyum, krom, manganez ve vanadyum gibi
minerallerin en büyük üreticisi olmaya devam etmektedir.
• Güney Afrika küresel manganez rezervlerinin %80‘inin,
kromun % 72‘sinin, platin grubu metallerinin %88’inin, altının %40’ının ve vanadyumun % 27’sinin sahibidir.

Türk Firmalarının Afrika’yla Ekonomik veTicari
İlişkilerde Karşılaştıkları Sorunlar (1)

Kayıt dışı sektör, özellikle kırsal alanlarda yaygındır. Mobilya üretimi birkaç yerel kümede yoğunlaşmıştır. En önemlilerinden biri, Dar es Salaam’daki Chang’ombe Yolu yakınında
bulunan Keko’dur. Yüksek hammadde maliyeti, zayıf enerji
temini, teknoloji, altyapı, olumsuz vergiler ve harçlar gibi
olumsuz faktörler yerel üretimi olumsuz yönde etkilemiş,
yüksek üretim maliyetlerine ve dolayısıyla ithalata göre
rekabet gücünü kaybetmeye neden olmuştur. Son yıllarda,
bazı eski ithalatçılar artık yerel olarak üretim yaparken,
bazı yerel üreticiler Tanzanya’da ürettiklerini tamamlamak
için mobilya ithal ettiğinden, yerel üreticiler ile ithalatçılar
arasındaki ayrım bulanıklaştı.
Doğu Afrika’da da dikkate değer, son zamanlarda ekonomik
büyüme gösteren bir ülke, yaşam standartlarında önemli
iyileştirmeler ve iş dostu bir ortam. Ülke odun kaynakları
bakımından fakirdir ve mobilya endüstrisi çok parçalıdır
ve ağırlıklı olarak MKOBİ’ler, kooperatifler ve bireylerin hakimiyetindedir. Büyük ölçekli endüstriyel mobilya
üreticileri yoktur ve modern mobilya kavramı ülkenin her
yerinde o kadar gelişmemiştir. Yine de son yıllarda ahşap
işinin önemini ve ülke ekonomisine katkısını kabul eden
hükümetin desteğiyle sektör de büyümektedir. Sektörü
desteklemeye yönelik girişimler arasında Made in Rwanda
Politikasından bahsetmeye değer. Ruanda’da kişi başına
mobilya harcamaları, Kenya gibi diğer Doğu Afrika ülkelerindeki kişi başına mobilya tüketiminden daha düşük,
hala düşük. Öte yandan, kamu yatırımları, gelişen inşaat
sektörü ve yükselen ve büyüyen bir orta sınıf, gelecekteki
talebin potansiyel itici güçleridir.

GÜNEY AFRIKA -KÜRESEL BAKIŞ
Güney Afrika en gelişmiş ve gelecek vadeden pazarlardan biri olup aynı zamanda yükselen piyasa ekonomisi ile
de dünya ekonomisine de olumlu katkıda bulunmaktadır •
Güney Afrika dünyanın sanayileşmiş 26 ülkesinden biridir
• Ülke ayrıca Afrika kıtasına giriş kapısı olarak kabul edilir
• Güney Afrika, Afrika Kıtasının GSYİH‘nın yaklaşık % 25 ‘ini
karşılayan kıtanın en büyük ekonomisine sahiptir • Dünya
Bankasına göre, 2010 yılında Güney Afrika iş yapma kolaylığı açısından dünyadaki 183 ülke arasında 34.sırada yer
almıştır • JSE Menkul Kıymetler Borsası Afrikanın en büyük
ve en gelişmiş Menkul Kıymetler Borsası olup dünyanın
20 borsasından biridir • Güney Afrika dünyanın en büyük
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• Karşılıklı Vize Temininde Yaşanan Sorunlar • Kalifiye Eleman Bulma ve Çalışma İzni Temininde Yaşanan Sorunlar •
Akreditif ve Teminat Mektupları Temininde Yaşanan Sorunlar • Gümrük mevzuatlarında olagelen değişiklikler ve
gümrük işlemlerinin işleyişindeki aksaklıklardan kaynaklanaan sorunlar • Yatırım olanakları ve mevzuatla ilgili bilgi
temininde yaşanan sıkıntılar • Ani ve kimi zaman yazılı olmayan mevzuat değişiklikleri • Ulaştırma alanında yaşanan
sıkıntılar • Doğrudan bankacılık sistemlerinin olmaması,
Türk ve Afrikalı bankalar arasında muhabirlik ilişkilerinin
bulunmamasından kaynaklanan sorunlar

Türk Firmalarının Afrika’yla Ekonomik veTicari
İlişkilerde Karşılaştıkları Sorunlar
• Lojistik Pahalılık • Gümrüklerde Referans Fiyat Uygulaması • Enerji Kısıtlaması • Siyasi Ekonomik İstikrarsızlık •
Dolandırıcılık,Güvenlik • İkili Anlaşmaların Eksikliği • Ulaşım

Afrika’da yatırım olanakları ve fırsatlar:
Afrika’da Yatırım: Gelişen bir Ortam • Çalışma Ortamı
gözle görülür bir hızla gelişmektedir… • 54 ülkenin yalnızca 35’inde demokrasi var (1991 yılındaki 8 ülke ile
karşılaştırıldığında) • Birçok Ülke kendi İş Ortamlarını
geliştirmiştir . Makro ekonomik istikrarı gözden geçirerek revize ettirilmesi . Siyasi istikrarın arttırılması ve
sürdürülmesi . Şeffaflığın arttırılması ve karar vermenin
geliştirilmesi . Özelleştirme girişimleri . Yolsuzluğun
azaltılması . Yatırımın tanıtımı ve korunması . Bölgelerarası
girişimlerin desteklenmesi
İmalat Sanayi Ülkedeki sanayi üretimi çok sınırlı ve verimsiz olduğundan talebikarşılayamamaktadır. Bu nedenle,
hemen her türlü sanayi ürünü ithaledilmektedir. Uzak doğu
ürünleri ucuz fakat düşük kaliteli, Avrupa ürünleri isekaliteli fakat çok pahalıdır. Bu bağlamda, Türk ürünlerinin kalitesi ve uygun fiyatıyla Afrika pazarında rekabet imkanları
vardır.

Kaynaklar:
-Mobilya dergisi sektör arşivi.
-CSIL, 2019 Afrika raporu.
-Tuik verileri
-İgeme verileri
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Ahşap ve orman ürünleri
sektöründe küresel durum
Küresel Durum
Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü, birçok sektöre ara ürün sağlamaktadır. Ormanlar yoksulluğun azaltılmasına, ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunmakta, tarım, enerji ve su gibi kilit sektörlerin devamlılığını sağlayan temel ekosistem hizmetleri üretmektedir.
2014’ten 2019’a kadar yıllık yaklaşık %1’lik büyüme oranına sahip olan ağaç, orman ve kâğıt ürünleri sektörünün
küresel büyüklüğü 2,1 trilyon doları aşmaktadır. 2030 yılına kadar sektörel büyüklüğün 3,5 trilyon doları aşacağı
öngörülmektedir. Mevcut üretimin %29’u Çin’de gerçekleşirken onu %16 ile ABD, %5 ile Japonya takip etmektedir. 2014’ten bu yana %1,2’lik yıllık ortalama bileşik büyüme oranına sahip Çin’in 2030’a kadar her yıl ortalama
%6,3 büyüyerek liderliğini sürdürmesi beklenmektedir.
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Endonezya ise üretimin en yüksek seviyede olduğu ilk on
ülke içerisinde %7,1’lik yıllık büyüme oranı ile en hızlı büyüyen pazar olarak dikkat çekmektedir.
Orman ürünleri, birçok insanı aşırı yoksulluktan uzak tutarak kırsal nüfus için önemli bir geçim kaynağı oluşturmaktadır. Yoğun ormanların içinde ya da yakınında yaşayan yaklaşık 350 milyon insanın geçimleri için ormanlar
önemli yer tutmaktadır. Yoksulluk ve Çevre Ağı’na (PEN’e)
göre ormanlar, kırsal alanların yakınında yaşayan hane
halklarının gelirlerinin yüzde 22’sini oluşturmaktadır.

Türkiye’de Durum
Türkiye’de ağaç, orman ve kâğıt ürünleri üretim sektörünün büyüklüğü 2019’da 17 milyar doların üzerindedir.
2030 yılına kadar yıllık ortalama %4,8 büyüyeceği düşünülen sektörün büyüklüğünü 30 milyar dolara ulaştıracağı öngörülmektedir. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri
sektörünün ihracat büyüklüğü 2019 yılında 3,6 milyar dolara yaklaşmıştır. Son 4 yıldır yıllık ortalama %8 büyüme
kaydeden sektörde en büyük ihracat pazarları sırasıyla
Irak, İngiltere, İran, İsrail ve Almanya’dır.
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Sektöre yön veren global trendler
Ticaret savaşları
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları sadece
iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkilemektedir. ABD’deki kereste üreticilerinin birincil ihracat pazarı olan Çin’de ticaret savaşları dolayısıyla tedarik zinciri başta olmak üzere
birçok bölümde problemler/aksaklıklar yaşanmaktadır.
En büyük paylara sahip iki ülke arasındaki ticaret savaşları ağaç mamullerinde de etkisi hissettirmekle beraber
diğer ülkeler için fırsatlar ve tehditler oluşturabilmektedir. Dünyanın önemli mobilya üreticisi bir şirket, şayet
ABD’den ithal ettiği ürüne ikame olabilecek başka bir tedarikçi bulamazsa iş kapatmaya kadar varan sonuçların
doğabileceğini belirtmektedir.
Ticaret savaşlarının dolaylı bir etkisinin ise Amazon ormanları üzerinde olması beklenmektedir. Karşılıklı uygulanan gümrük vergilerindeki artış dolayısıyla rekabet avantajı kaybolmakta ve Çin yeni pazarlar arayışına
girmektedir. Potansiyel olarak Amazon ormanlarından
bu talebin karşılanması durumunda Amazon’un hâlihazırdaki büyük çaplı ormansızlaşmasının, iklim değişikliğini

ARAŞTIRMA
azaltmak ve biyolojik çeşitliliği korumak için küresel girişimler üzerinde derin etkileri olacaktır.
ABD’nin ve Çin’in bu süreç içinde karşılıklı hamlelerinin,
kural bazlı ticaret düzenini genel anlamda nasıl etkileyeceği konusu önemlidir. Dünyanın en büyük iki ekonomisi
ve ilk iki ihracatçısı arasındaki ticaret savaşının, Türkiye‘nin uluslararası ticaretine olası yansımaları da incelenmelidir. Öncelikle karşılıklı yapılan hamlelerle tarafların
öngördüğü önlemlerin ve/veya yaptırımların incelenmesi
gerekmekte, daha sonra bu hamlelerin uluslararası ticaret düzenini ve Türkiye’deki sektör oyuncularını ne şekilde
etkileyeceği değerlendirilmelidir.
Son 3 yıldaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatımızda ABD pazarı incelendiğinde önemli artış görülmektedir. 2016 yılında 53 milyon dolar seviyesinde olan ihracat büyüklüğü 2019 yılına kadar her yıl yıllık ortalama %28
büyüyerek 110 milyon doları aşmıştır.
Çevresel düzenlemeler ve politikalar
Ahşap ve kâğıt ürünleri tüketimindeki artış, ormancılık
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için orman sertifikasyon
sisteminin geliştirilmesine neden olmuştur. Orman sertifikasyonunun temel amacı ormanların korunmasını teşvik
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ARAŞTIRMA
etmektir. Orman sertifikasyonu ile ormanlarının yetiştirilmesinden üretilen ürününün kullanım aşamalarına kadar
geniş kapsamda çalışmalar yapılmaktadır. Orman sahiplerinin sertifika alma zorunluluğu bulunmamakla beraber
sertifikasyon ürünlerin satışında etkili olmaktadır. Dünya
genelinde birçok orman sertifikasyon sistemi yer almaktadır. Bunlara örnek olarak, 1993 yılında kullanıma giren
Orman Yönetim Konseyi (FSC) sertifikası verilebilir. FSC
dünya genelindeki ilk uluslararası sertifika olmakla beraber Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından da kabul görmektedir. Bir diğer geçerliliği yüksek olan sertifika
sistemine ise Pan-Avrupa Orman Sertifikası (PEFC) örnek
verilebilmektedir.
Orman sertifikasyonlarına ek olarak devletlerin farklı şekillerde ormanları koruma ve biyolojik çeşitliliği güçlendirme amaçlı politikaları da mevcuttur. Örneğin, yüzölçümünün büyük kısmı ormanlarla kaplı olan Finlandiya’daki
Orman Yasası gereği, ağaçların nasıl kesilmesi veya çıkarılması gerektiği yayınlanmış ve bazı ağaçların çıkarılması onay veya bildirime tabi tutulmuştur. Ormanlarda
oluşabilecek zararlara yönelik uygulanan yasa gereğince
yine Finlandiya’da, özel mülkiyeti bulunan orman sahipleri, ormanlarını böcek ve haşere gibi etmenlerden korumakla yükümlüdür.
Bir diğer küresel politika ise Dünya Bankası Grubu tarafından geliştirilmiştir. Ormanların sürdürülebilir kılınması için birçok kaynak ve eylem planı devreye sokan Dünya
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Bankası’nın, küresel boyutta biyolojik dengenin korunmasında inisiyatifleri bulunmaktadır. Örneğin Dünya Bankası, Brezilya’da Güney Amerika’nın ikinci en büyük biyomu
olan Cerrado ormanının yönetimi ve korunması amacıyla
hükumete destek sağlamaktadır. Destekler kapsamında
çiftçilere eğitim, bozulmuş arazilerin restore edilmesi,
sürdürülebilir ormancılık ve tarım faaliyetleri gibi konular
yer almaktadır.
Türkiye, orman sertifikasyon hizmetlerine önem vermektedir. 2017 yılı itibariyle Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Muğla ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı
toplam 29 orman işletme müdürlüğünde yaklaşık 2,4 milyon orman alanı için FSC sertifikası alınmıştır.

ARAŞTIRMA

Sürdürülebilirlik
Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı belirlemiştir. Bu amaçlar
içerisinde orman ürünleri de yer almakta olup bu
hususta Birleşmiş Milletler, karasal ekosistemlerin
sürdürülebilir kullanımını korumak, geri yüklemek
ve teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek ve arazi
bozulmasını ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak konularını önceliklendirmiştir.
Korunan alanların kapsadığı her bir kilit biyolojik
çeşitlilik alanının küresel ortalama yüzdesi, karasal
alanlar için 2000’de %33,1 iken 2018’de %46,1’e,
tatlı su alanları için 2000’de %30,5 iken 2018’de
%43,2’ye ve dağlık alanlar için 2000’de %32,9 iken
2018’de %44,7’ye çıkmıştır.

lerdir. Ayrıca ormana bağımlı topluluklar için barınma, iş ve güvenlik sağlamaktadır.
Türkiye de Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 stratejik
planında ormanların sürdürülebilirliğine ilişkin hedefler belirlemiştir. Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve
erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili
mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması
amacıyla çalışmalar yapmak bu hedef doğrultusunda belirlenen görevlerden birisidir.
Kaynak: Kolay İhracat Resmi kurum sitesi

Ormanlar; sel, kuraklık, toprak kayması gibi birçok
doğal afet riskini azaltmada önemli bir role sahiptir. Küresel düzeyde ormanlar, iklim değişikliğini karbon tutma yoluyla hafifletmekte, havadaki
oksijen, karbondioksit ve nem dengesine katkıda
bulunmakta ve dünya çapında tatlı suyun yaklaşık
%75’ini sağlayan havzaları korumaktadır. Ormanlara ve ormancılığa yatırım, özellikle kırsal kesimdeki
yoksullar, gençler ve kadınlar olmak üzere insanlara ve geçim kaynaklarına yapılan bir yatırımı temsil etmektedir. Yaklaşık 1,6 milyar insan geçimleri
için ormanlara bağımlıdır. Ormanlar; karasal hayvan
türlerinin, bitkilerin ve böceklerin %80’inden fazlasına ev sahipliği yapmakta olup toprak üzerindeki
en yüksek biyolojik çeşitliliğin olduğu ekosistemMOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Ciddi Home & Ciddi
Mutfak LTD. direktörü
Amber Ciddi ülke
sorunlarına değinerek
çalışmalarını anlattı

‘’Ülkemizdeki ana sorunlar
yönetim eksikliğinden
kaynaklanıyor’’
sayfa 6

Mobilya Sanayicileri Derneği yayınıdır.

İbarman Boya
direktörü İbrahim
Sıla, boya sektörünü
değerlendirerek ‘Ultra
Hygiene’ hakkında
bilgi verdi. Dövizin
yükselmesinin sektöre
yansımasını yorumladı.

Klass Mobilya direktörü
Aygül Barbin mobilya
sektörünü değerlendirerek
çalışmalarını anlattı.
Dövizin yükselişinin sektörü
etkilendiğini ifade ederek,
merdiven altı ustaların
çoğaldığına değindi.

‘’Klasik mobilyalarda
özel el oyması işçiliğini
uyguluyoruz’’
sayfa 14

‘’2002 yılından sonra
İbarman Boya’yı
kurduk’’
sayfa 10

Cumhurbaşkanı Tatar, Mobilya Sanayicileri
Derneği yönetimini kabul etti
verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı
Tatar, mobilya sanayicilerinin elde ettikleri
başarılardan gurur duyduğunu kaydetti.
Başbakan olarak görev yaptığı dönemde,
mobilya sanayicilerine yönelik teşvik
kararı başta olmak üzere birçok önemli

Mobilya Sanayicileri Derneği, Maraş
adımına destek verdi
Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı
Hüseyin Ciddi, Maraş açılımını
desteklediklerini belirterek, uzun
yıllar kapalı kalarak harabeye dönen
kentin açılması ile yerli üretim

sektörünün de ivme kazanacağını,
genelde ülke esnafının özelde mobilya
sanayicilerinin hareketli bir dönemden
geçeceğini belirtti.
sayfa 5

konuda kararlar alındığını belirten
Cumhurbaşkanı Tatar, bu kararların, yerli
üreticiyi desteklemek için gerekli adımlar
olduğunun altını çizdi.
sayfa 4

Türk Mobilya
sektörünün
genel yapısı
ve küresel
pazardaki
sayfa 24
yeri

Köşe Yazısı - Nesip Uzun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mobilya
Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin
Ciddi ve dernek yönetimini kabul ederek
görüştü.
Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada,
KKTC’nin her alanda gelişimi için uğraş

Arucad Üniversitesi Atölyeler Sorumlusu Tahir Pirgalioğlu:

MOSAD,‘’Müşterinin
düzenlediği
bölge
toplantıları
uyandırdı
özelliklerinin
değişmesi,
talebi de ilgi
değiştirdi’’

sayfa 22
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ACI KAYBIMIZ
WOODTECH ve İNTERMOB Fuarları Grup Başkanı
Sn.

Sn.

Ediz Tok ’un Kıymetli Eşi

Nevin Tok
Vefat etmiştir.

Mobilya sektöründe derin bir üzüntüye neden olan bu zamansız ve ani
kaybımız nedeniyle merhumeye Allah’tan rahmet,

başta Sn. EDİZ TOK olmak üzere,
Kederli ailesi, TÜYAP çalışanları ve tüm sektörümüze baş sağlığı diliyoruz.
Mobilya Dergisi adına

Nesip Uzun
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3000 yıllık tarihiyle bir Sahra altı Afrika ülkesi Etiyopya:

Etiyopya Pazarı
ve Türkiye
Njerya’dan sonra Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Etiyopya, kıtanın 3000 yıllık en eski ülkesi durumundadır. Bu gün
95 milyonluk bir nüfusa sahip olan Etiyopya 1955 yılına
kabul edilen bir anayasa ile ETİYOPYA DEMOKRATİK CUMHURİYETİ adını almıştır.
Tarım ürünlerinin esas üretim biçimi olduğu Etiyopya’da
nüfüsun %80’i kırsal alanlarda kalan %20’si ise şehirlerde yaşıyor. Kahvenin anavatanı olarak kabul edilen Etiyopya, 100 milyona yakın nüfusuyla Afrika pazarına girişte
‘hub’ olarak görülüyor. Covid-19’a ve Etiyopya’nın toplam
ithalatında yüzde 8 oranındaki düşüşe rağmen bu pazarda Türkiye’nin ihracatı artıyor. Etiyopya’da, ‘Türk malı’ yüksek kalite olarak algılanıyor. Hiçbir sanayi üretimi olmayan
Etiyopya bu alanda tümüyle ithalata tam bağımlı bir ülkedir. Toplam 24 milyar dolarlık ithalatının 1/3’ünü Çin’den
yapıyor. ABD, Hindistan ve Japonya’dan sonra Türkiye de
önemli ithalatçı ülkelerden biri.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 163

Mart - Nisan 2021

75

AFRİKA PAZARI / ETİYOPYA

“Etiyopya’da imalat yaparak, ABD ve AB’ye sıfır gümrükle
mal satmanız mümkün”
Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyesi olan
Etiyopya, Doğu Afrika’daki 400 milyon nüfusa avantajlı
erişim imkanı sunuyor. Etiyopya, bu avantajlarıyla girişimcileri ticaret safarisine davet ediyor. 140’tan fazla büyükelçiliğin bulunduğu başkent Addis Ababa, dünyanın en
büyük üçüncü diplomasi şehri.
Türkiye ile ticari ilişkileri Osmanlı dönemine uzanan Etiyopya’da Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra Addis Ababa’da Türk Büyükelçiliği açıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin
Addis Ababa’da Ticaret Bakanlığı Ticaret Müşavirliği
bulunmaktadır.
Alisababa’da ticaretin merkezidir ve burada Markado diye
çok önemli bir ticaret merkezi vardır ve burası etiyopyanın
da ticaretinin alttığı kalbidir, tüm ülkenin ticari hareketliliğinin nabzını buradan yakalamak mümkün .

Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari nasıl?

Tarım, imalat, otel, ulaşım, telekomünikasyon, inşaat malzemeleri ve müteahhitlik hizmetleri gibi sektörlere yönelen yatırımcılarımız, ülkede yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladı. Etiyopya Yatırım Komisyonu verilerine göre,
2019 yılı itibarıyla Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye, yatırım
yapan ilk 3 ülke arasında.

Etiyopya, 100 milyona yakın nüfusuyla Sahra Altı Afrika kıtasında Afrika boynuzundaki konumuyla stratejik öneme

Etiyopya ile önemli ticari anlaşmalarımız mevcut. Bunlardan en önemlileri; Ekonomik ve Teknik İşbirliği ve Ticaret

400 MİLYONLUK PAZAR
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sahip bir ülke. Sahra Altı Afrika kıtasındaki ilk büyükelçiliğini 1926 yılında Addis Ababa’da açan Türkiye, kıtadaki en
önemli ticari ortaklardan biri.
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Anlaşması (1993), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (2000) ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’dır (2005). Doğu ve Güney Afrika Ortak
Pazarı (COMESA) üyesi olan Etiyopya’nın, Doğu Afrika kıtasındaki 400 milyon nüfusa ürünlerini ulaştırma olanağı
mevcut. 2020-2021 dönemi için belirlenen ‘hedef ülkeler’ arasında yer alan ve Bakanlığımızın ‘İhracat Ana Planı’ kapsamında hedef ülke olarak belirlediği Etiyopya, ülkemiz iş insanları için Sahra Altı Afrika’da önemli bir ‘hub’
olarak görülüyor.

PEŞİN AKREDİTİF İLE İTHALAT
Etiyopya’da yatırım veya ticaret yapan Türk iş insanlarının
yaşadıkları başlıca zorluklar neler? Bu zorlukların aşılmasında ne gibi yollar izleniyor?
İş insanlarımızın ülke kanunları gereği Etiyopya’dan ithalat yapılabilmesinin sadece peşin akreditif ile olduğunu
ve döviz sıkıntısına bağlı olarak da akreditif bekleme sü-

relerinin beklenen sürelerden uzun olabileceğini bilerek
hareket etmeleri gerekir. Yani, Türkiye’den ya da başka
bir ülkeden Etiyopya’ya ithalat kapsamında yapılan ödeme
kabul edilmiyor. Bu durumun tek istisnası, ihracatçılara
hammadde ithalat izni (franco valuta), satıcı kredisi yoluyla ithalat izni (supply credit) ve yurt dışı döviz bulundurma hakkı (diaspora hesabı)’dır. Bundan dolayı iş insanlarımıza mümkün olduğunca Etiyopya’da bu kapsamda
olan iş insanları ile çalışmaları öneriliyor.

TÜRKİYE İHRACATTA İLK 5’TE
Türkiye Tedarikçi ülkeler arasında yüzde 4.4’lük paya
sahip
Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yakın bir zamanda 8
Temmuz 2019-7 Temmuz 2020 dönemini kapsayan verileri yayınlamış olup ticari ilişkilerimizi bu verilere göre değerlendirmek lazım.. Anılan dönemde, ülkemiz Etiyopya’ya
611.7 milyon dolarlık ihracat, Etiyopya’dan 34 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.
577.7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ülkemiz yüzde
4.4 oranındaki payıyla Etiyopya’nın en fazla ithalat gerçekleştirdiği 5’inci ülke oldu. Etiyopya’nın ithalatında ilk
4’te yer alan Çin, Hindistan, Kuveyt ve ABD’nin, ülkeye ihracatı bir önceki döneme göre sırasıyla yüzde 7.9, yüzde
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11.4, yüzde 34.5, yüzde 21.8 düşüş gösterdi. Oysa ülkemizin Etiyopya’ya olan ihracatı küresel ticari sıkıntılara, Covid-19’a ve Etiyopya’nın toplam ithalatında yaşanan yüzde
8 oranındaki düşüşe rağmen yüzde 1 oranında arttı.

TİCARET ANLAŞMASI YOLDA
Etiyopya’nın ilk 5 ihraç ürününün de tarım ürünü olması
göze çarpıyor. 2019-20 finansal döneminde Etiyopya sırasıyla en fazla kahve (yüzde 28.6), kesme çiçek (yüzde
14.1), yağlı tohumlar (yüzde 11.5), khat bitkisi (yüzde 10.9)
ve baklagil (yüzde 7.9) ihraç etti. Kesme çiçek, özellikle
son 5 yılda Etiyopya’nın ihracatında önemli bir yer edindi.
Etiyopya’nın tarım ürünlerinin ülkemizce ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ kapsamında değerlendirilmemesi
veya Etiyopya ile herhangi bir Tercihli Ticaret Anlaşması
(TTA) ya da Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaması dolayısıyla bu ürünlere ülkemizce tarife uygulanıyor.
Ancak, Bakanlığımızın Etiyopya ile bir TTA girişimi mevcut.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ DİPLOMASİ ŞEHRİNDE İHRACATA YÜZDE 100 VERGİ MUAFİYETİ
“Etiyopya, Afrika Birliği’nin ana merkezi ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu üyesi. Birleşmiş Milletler
bünyesindeki 28 ajans ve 60 uluslararası organizasyon da
ülkemizde faaliyet gösteriyor. Başkent Addis Ababa, New
York ve Cenevre’den sonra dünyanın en büyük üçüncü diplomasi şehri konumunda. Tekstil, ilaç, inşaat, deri, tarım
işleme, endüstri parkı genişletme, kimya, metal mühendislik sektörleri bu alanlar arasında teşvik alan sektörler.
Teşvikler; vergi muafiyeti, makina, inşaat ekipmanı, yedek
parça, araç ve hammadde ithalatında gümrük vergisi muafiyeti şeklinde olabilir. Ek olarak yüzde 100 ihracat vergisi muafiyeti ve endüstri parkları da mevcut.”
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14 YILLIK ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 11
Covid sonrası dönemin parametreleri düşünüldüğünde,
Türk iş insanları için Etiyopya’da yeni fırsat pencereleri
açılabilir mi?
Etiyopya, büyüme potansiyeli çok yüksek olan bir ülke.
Öyle ki, son 14 yılda yıllık ortalama yüzde 11 büyüyen Etiyopya, dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri. Bu
süre zarfında, doğrudan yabancı yatırımlarını da yüzde 46
oranında artırarak, Afrika kıtasının en dinamik ve en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeleri arasında yerini
aldı. Dolayısıyla Etiyopya’nın ülkemiz ile olan olumlu ticari
ve ekonomik ilişkileri nedeniyle her zaman yeni iş fırsatları potansiyelinin var olacağı bir ülke.

EN ÇOK NELER SATIYOR?
Kahve, çay ve Paraguay çayı, yağlı tohum ve meyveler, saman ve kaba yem, canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, örme giyim eşyası ve aksesuarı, örülmemiş giyim ve aksesuarı.

EN ÇOK NELER ALIYOR?
Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve
cihazlar, hava taşıtları, mobilya, eczacılık ürünleri, demir
ve çelik.

FİRMALARDAN

Schattdecor Türkiye 10. Yaşını kutluyor

Nice Yıllara!

10 yıl önce atılan o ilk adım, istikrarlı bir büyüme ve saygınlık çizgisinde
kendisini bugün 15 Nisan 2021’e kadar getirmiş bulunuyor. Bu, aynı zamanda
firmamızın kendi geleneklerine sahip çıkmasının yanı sıra, Türk örf ve
geleneklerine saygı göstermeye ve uyum sağlamaya çalışmamızdaki
kararlılığımızın da bir göstergesi. Gerek yerli üretimin avantajı gerekse de
Ekibin Müşterilere yakınlığı ile Pazardaki payımızı attırmış olduk. Yerel olarak
pazarda olmamız, müşterilerimizin taleplerine hızlı cevap vermemizde büyük
avantaj sağlıyor. Covid zamanında Dünya’nın içinden geçtiği zor zamanlarda
müşterilerimiz yerelde ve dünya çapında da piyasa ihtiyaçlarına cevap
vermeye çalıştı. Bu hepimiz için çok gurur vericiydi.

Schattdecor Türkiye 10. Yıl yenilikler,
yatırımlar!
Bugün, yenilik yapma günü. Yılın başındaki yeni lansmanla
son birkaç ayda gerçekleşen dijital ivmeden yararlanmak
istiyoruz. Yeni web sitesi ile dijital rekabet ve artan dijital
iletişime yönelik yeniden düzenlenmiş kendi platformumuzu oluşturuyoruz. Tüm bunlar, bir ticaret fuarı yılında
ve ayrıca bu yılın farklı olması nedeniyle bizim için çok
önemli. Kendi platformumuzun yanı sıra dış sergi platformlarında ve web sitelerinde rekabet olacak. Bu nedenle aşina olduğunuz ürün deneyimine ilave olarak doğrudan
ve dolaylı müşteriler için yeni katma değer sunan yeniden
düzenlenmiş dijital varlığımızı şimdi başlatıyoruz.
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Grup genelinde 2020 yılında 700 milyon
Euro’nun üzerinde bir rakamla işletme
performansında iyi bir değer elde ettik
2021 yılında tesislerin ve kapasitelerin genişletilmesi için
50 milyon Euro daha yatırım yapacağız. Geleceğe yatırım
yapıyoruz. Bir sonraki adımda Thansau’daki showroomumuzu çağın en yeni gereksinimlerine uygun hale getirmek
istiyoruz. Buna paralel olarak Gebze Fabrika binamızda yenilemeler başladı. Nisan ayında müşterilerimizi yenilenen
fabrikamızda ağırlamayı öngörüyoruz. Polonya ve Amerika
‘da birer laklama tesisine, Brezilya ve Malezya’da ise birer
ek emprenye hattına yatırım yapıyoruz. Grup olarak dinamik zamanlarda bile dünya çapında harekete geçebiliyor
ve tepki verebiliyoruz.

Schattdecor Türkiye Genel Müdürleri (soldan sağa): Selçuk Ülger ve Erkan Sürat
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“Dünya genelinde bütün Schattdecor fabrikalarında Tasarım Departmanları bulunmaktadır. Trend araştırmalarında
fuar ziyaretleri, şirket içi tasarım workshop çalışmaları,
araştırmalar ve analizler, lokasyonlarımızdaki tasarımcılarımızla sürekli bilgi alışverişi, son derece önemlidir. Buradaki amaç kendi kültürümüzü firma kültürüne daha iyi
anlatmak ve yansıtmak.
Türkiye’ de ki lokasyonumuzda Türkiye, Ortadoğu ve diğer ihracat pazarlarımız için yeni dekorlar ve renkler
geliştiriyoruz.
Schattdecor Türkiye olarak müşterilerimize ahşap reprodüksiyonlarından, taş görünümlerinden, fantezi tasarımlardan ve çeşitli materyal kombinasyonlarından oluşan
büyük bir yelpaze sunuyoruz. “
“Geliştirilmiş dekor bulucu ve başarı hikâyelerinin anlatımıyla, artık dekorlarımız, yüzeylerimiz ve bunların oluşturulmasına ilişkin tüm konularda daha fazla dijital bilgi ve
tavsiye sunuyoruz.
Yeni web sitemiz sayesinde iş ortaklarımız tüm bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek. Tek bir tıklama ile dekorlar, tasarımlar ve trendlerin yanı sıra haberlere ulaşılması mümkün kılınıyor, müşterilere çağdaş bir görünüm sunuyoruz.”

Yeni online sektör platformu:
INSIGHTS by Schattdecor dergimiz
Yeni online dergimiz INSIGHTS by Schattdecor, tüm dünyadan tasarım girdileri, dekorların oluşturulması hakkında
heyecan verici hikâyeler, tasarımlar veya yüzey geliştirmelerinin yanı sıra başarılı müşteri projeleri ile referansları içeren uluslararası odaklı bir dergi olmayı hedefliyor.
Sektörümüzün ve kendi ürünlerimizin ötesine bakıp, yüzeylerimizin insanların yaşam alanlarını nasıl ve nerede
daha güzel bir hale getirdiğine çok özel bir açıdan inceliyor olacağız.
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Geliştirilmiş müşteri yolculuğu /
Schattdecor Roadshow Lansmanı
“2020 yılında hep birlikte bir ilke imza attık. Müşteri sunumları ve uluslararası bilgi alışverişi için dijital alternatifler geliştirdik. “Yaşam alanlarını stille tasarlıyoruz!” vizyonumuza sadık kalıp genişleme ve yenilik aracılığıyla her
bir departmanımızı ilerletecek ve genişleteceğiz. 2021 de
müşterilerimize özel olarak planladığımız, hareket halinde olan bir showroom haberini de buradan vermek isteriz.
Küresel, tamamen modernize edilmiş, dokuz dilde hazırlanmış yeni bir web sitesi haberini de vermek isterim. Artık müşterilerimiz optimize edilmiş dekor bulucumuz ve
online dergimiz INSIGHTS by Schattdecor ile Dekorlar, tasarımlar ve trendlerin yanı sıra haberlere tek tıkla ulaşabilecek. websitemiz her ayrıntıda uluslararası ve kullanıcı
dostu olacak şekilde tasarlandı. “

SEKTÖRDEN

Yüksek Faiz Reel
Sektörü Vuruyor
Türkiye iktisadi girişim ve iş ahlakı derneği, (İGİAD) TMB ve Para Politikası
kurulunun almış olduğu yüksek faiz politikasının reel sektörü olumsuz
etkilediğini ve bu faizlerle gerek yeni yatırım gerekse de kredi almanın
imkansız olduğunu belirtti. Konuyla ilgili İGİAD Başkanı Sn Ayhan Karahan
tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)
son yaptığı toplantıda faiz oranını %17 de sabit tutarak güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesini, böylelikle
enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet
unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağına
işaret etmiştir. PPK enflasyonda kalıcı düşüşe
ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikasının duruşuna kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesinde kararlı olduklarını ifade etmiştir.
Türkiye Ekonomisi her yıl büyümeyi hedeflemişken; Para Politikası Kurulu’nun fiyat istikrarının sağlayarak enflasyonu düşürmek için
faizleri yükselterek, kredileri kısarak, iç talebi
daraltmayı ve ekonomiyi yavaşlatmayı tercih
etmiştir.
Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde ülkeler ekonomilerini ayakta tutabilmek,

reel sektörlerini yaşatabilmek için faizleri sıfırlarken, kredi artışına giderken bizde ise tam
tersi yüksek faiz artışına, kredi kısıtlamasına
gidiliyor. Türkiye’de reel sektörün borç yükü
salgınında etkisiyle GSMH ın %39,7 den %76,5
e çıkmışken reel sektörün bu borç yüküyle
batmaması, işine devam edebilmesi için can
suyu öneminde düşük maliyetli yeni kredi imkanlarına kavuşması gerekir.
Türkiye’de iç talebin daraldığı bu dönemde bir
işletmenin %17 faiz oranıyla alacağı krediyle
işletmesini bırakın büyütmeyi döndürebilmesi
dahi çok zordur.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)
reel sektörün krediye en çok ihtiyaç duyduğu
bu dönemde uygulamaya soktuğu yüksek faiz
oranları ve sıkı para politikasıyla kredileri kısarak reel sektöre kalan sağlar bizimdir diyerek
yaklaşmamalı; reel sektöre bir başka bahara
diyerek başka bir kapıyı göstermemelidir.
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Türkiye Tasarım Vakfı
Tarafından Düzenlenen

Furnitur Uluslararası Mobilya
Tasarım Yarışması’nın Kazananları
Projelerini Anlattı
İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı’nın bu sene ikincisini düzenlediği
Furnitur Uluslararası Mobilya Tasarım Yarışması’nın kazananları “2030’da
Nerede/Nasıl Çalışacağız?” sorusunu nasıl cevapladıklarını anlattılar.
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Yarışma; tasarımcıları, mimarları, mühendisleri ve üretme motivasyonu olan herkesi yeni dünyanın ihtiyaçlarına
cevap verebilecek tasarımları yapmaya davet ederken,
yenilikçi yaklaşımlarla, işlevsel ve sürdürülebilir nesneler tasarlayarak “2030’da nerede ve nasıl çalışacağız?”
sorularına cevap veren tasarımcılar, yeni nesil yaşama
ve çalışma alanları için ev-ofis mobilya tasarım fikirleri
geliştirirdiler.

Yarışmada Dereceye Giren Projeler

İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Furnitur Uluslararası Mobilya Tasarım Yarışması
kazananları 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenen jüri
değerlendirme toplantısının ardından 20 Ocak 2021’de
ilan edilmişti. Yarışmada dereceye giren projelerin tasarımcıları projelerini anlattılar.

Folder gelecek senaryosunda dar ve değerli alanların
daha efektif ve dönüşümlü kullanımı meselesi üzerine yoğunlaşarak ortaya çıkmış bir üründür.Folder ın katlanabilen kulakları ile daha odaklanmış şekilde çalışmak ve arzu
edildiğinde sesin yönünü de ayarlayıp müzik dinleyebilmek mümkün kılınmıştır.Çalışma dışında da kullanabilen
bir odak noktası olma amacı da bu üründe yerine getirilmiştir.Folder ın üzerinde bulunan katlanır masadan ayrı
olarak katlanabilir bir aydınlatma da bulunmaktadır. Ürün
çalışma saatleri dışında katlanıp kapanarak multimedya aygıtına dönüşen bir üründür.Çalışma saatleri dışında
üzerindeki gömülü ekrandan kullanıcının sosyal medya
hesapları,mail hesapları, hava durumu gibi bilgiler paylaşılır.Bluetooth ve usb üzerinden Folder a bağlanarak ses
ve müzik bağlantısı da sağlanabilir.

Birincilik Ödülü: 71863 rumuzlu Fold projesi Fatih Koçoğlu, İç Mimar ve Ürün Tasarımcısı
Bir çalışma masası kullanılmıyorken ne işe yarar?
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İkincilik Ödülü: 95564 rumuzlu ON Table
projesi - Gamze Çaparoğlu Kaysı, İç Mimar
ON Table, yaşam alanlarında farklı ihtiyaçları karşılamayı
amaçlayan bir mobilyadır. Projenin amacı yemek masası,
masa, sosyalleşme alanı gibi birden fazla işlevi tek bir birimde birleştirmektir. Bir ağacın altına benzeyen tasarım,
kullanıcılar için bir çalışma alanı hissi yaratmaktadır. Çalışma odası olmayan evlerde çalışmalar genellikle yemek
masası üzerinde yapılır. Bu hem hijyen, hem kablolama
hem de estetik açıdan sorunlar yaratır. Yemek masasında
çalışırken de odaklanma problemi ortaya çıkar. ON Table,
çalışma masası konumuna getirildiğinde kullanıcı kendini çalışmaya hazır hisseder. Aynı zamanda toplu çalışma
fırsatı da sağlar. ON Table ile 6 kişi rahatça çalışabilir ve
buluşabilir.

Covid-19 sonrası ortaya çıkan sosyal mesafe tedbirleri
ile evden çalışma kavramının hayatımıza girmesi hareket
alanlarımızın sınırlanması gibi temel bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu durumda hareketli, pratik bir şekilde kurulup
kaldırılabilir, fazla yer kaplamayan, kolayca dezenfekte
edilebilir yüzeyleri olan ürünlere olan ihtiyaç artmaktadır.
NOMI, bu ihtiyaçlar doğrultusunda mekanlardan bağımsız
ve mobil bir çalışma alanı yaratma amaçlanarak tasarlanmıştır. Eskiz sürecinde hareketli mobilya tasarımlarının sağlamış olduğu pratik çözümlerden yola çıkılıp insan
ergonomisine adapte edilmiş taşınabilir bir çalışma alanı
nasıl olabilir sorusuna yanıt aranmıştır.
“Çalışma alanın bulunduğun yerdir!”

Üçüncülük Ödülü: 01429 rumuzlu NOMI
projesi - Ahmet Kapıcıoğlu, İç Mimar
Çalışma alanlarımız öncelikli olarak global düzeyde yaşanan ekonomik, teknolojik ve de çevre sorunlarından doğrudan etkilenmektedir. Çalışan düzeyinde ise temel ihtiyaç, kişisel alan yaratılarak dikkat dağınıklığının önlenmesi ve bireysel motivasyonun güçlendirilmesidir.
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Birinci Mansiyon Ödülü: 80706 rumuzlu
FOCUS Chair projesi - Mert Urhan, Ürün
Tasarımcısı
Focus chair, ev ortamında kullanıcıyı çevredeki uyarıcılardan izole ederek özel alan algısını arttıran ve böylece
daha odaklı bir çalışma ortamı yaratan bir çalışma koltuğu tasarımıdır. Manuel şekilde yönetilen odaklanma paneli
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çalışılma yapılmadığı zamanlarda aşağı indirilebilir ve bu
sayede ürün ev ortamına uyumlu hale gelmektedir. Ürünün ergonomik çalışma standı kişiye uygun mesafede konumlandırılabilmektedir. Ayrıca özellikle son bir yılda iş insanlarının hayatında olmazsa olmaz bir yer edinen görüntülü konuşmalar için yalın bir arka plan oluşturmaktadır.
Bu noktada çalışma standı, kullanıcının kamera açısına
daha rahat yerleşebilmesi için laptop veya tablet cihazlarını daha uzağa konumlandırabilir. Odaklanma panelinin
iç yüzeyinde saklama bölmeleri bulunur Standın altında
bulunan ve standı öne çekerek yukarıdan da erişilebilen
depolama alanında çalışma araç gereçleri saklanabilir.
Odaklanma paneli, koltuk gövdesine gömülü raylar ve bu
raylara yerleştirilmiş tekerler ile manuel olarak yukarı kaldırılır ardından rayın sınırlandırıldığı konumda sabitlenir.
çalışma standı ise üst üste 2 parçadan oluşur, basit yapıdaki raylar üzerinde tümüyle öne çekilebilir ve iki parçanın
birbirine bağlandığı mafsal merkezinden üst parça dönerek kullanıcının tam karşısında konumlanır. Bünyesindeki
kanallar hem telefon ve tablet için stand olabilir hem de
yüzeyde tutuş yaratır. Koltuğun sırt bölümü kalın yapıdadır ve sırt minderi gerektirmez.

Bütün parçalar, kolayca hem takılıp sökülebilir hem de
platformda yer değiştirebilir. Modüllerin malzemesi ve
rengi opsiyoneldir. İstediğiniz malzemeyi istediğiniz renk
ile eşleştirebilirsiniz. Bu özellikleri ile modo, hem size özel
bir ürün haline gelir, hem de bulunduğu mekana ve zaman
uyumlu bir ürün olur. Modo, mekana ve zamana uyum sağlarken, arka tarafta bulunan led lambasını da kullanır. Rgb
LED özellikte bu aydınlatma birimi hem kendi ekseni etrafında dönebilir, böylelikle hem ışığın şiddetini hem yönünü
ayarlayabiliriz, hem de ışığın renkleri ile oynayarak mekana daha uyumlu hale getirebiliriz.

İkinci Mansiyon Ödülü: 10904 rumuzlu Modo
projesi - Ümit Karaca, Ürün/UX Tasarımcısı,
İsmail Köse, Tasarımcı, Ozan Tan, Tasarımcı
Modo ihtiyaçlarımızın değişimine uyum gösteren bir çalışma masasıdır. Bardaklık, Saksılık, Kalemlik, cep telefonu platformu, kablo düzenleyici, aydınlatma, çeşitli
hacimlerde depolama çözümleri, evrak haznesi, kulaklık
askısı, ana çalışma platformu gibi modüllerden oluşur.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Üçüncü Mansiyon Ödülü: 08152 rumuzlu The
World in a Tent projesi - Ekin Cunbul, Ürün
Tasarımcısı
Korona virüs pandemisiyle birlikte herkes ev ofisi, uzaktan eğitim gibi çalışma prensiplerine adapte olmaktadır.
Birçok uzmanın da söylediğine göre bu süreçle birlikte evden çalışmaya adapte olduğumuz için bu geleneğin ileride
daha da yaygınlaşmasının; eğitimin hibrit olmasının, şirketlerin bazı işleri uzaktan yapabilmesinin mümkün olduğu düşünülüyor. The World in a Tent, bu tarz yeni çalışma
stillerini öngörerek 2030 için tasarlanmış bir mobilyadır.
Ev ortamı uzaktan ne kadar huzurlu görünse de birçok kişi
çoğu zaman evde, aynı ortamda çalışmaktan sıkılabiliyor
ve bazen ev ortamı çalışmak için en ideal ortam olmayabiliyor, böylece konsantrasyon sorunu oluşturabiliyor. Katlanabilir sistemiyle birlikte evlerde kolayca depolanabilen
bu ürün, tekerlekli sistemiyle istenilen yere kolayca taşınabilecek ve kolaylıkla hava şartları farketmeksizin sahile, ormana, vb. birçok yere taşınıp ofis ortamını tekrardan
kullanıcıya sağlayabilecek bir sistemdir.
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Türkiye Tasarım Vakfı Teşvik Ödülü: 59919
rumuzlu Lagom projesi - Hüseyin Aydın,
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, İrem Nur Demir,
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Baran Furkan
Baydeniz, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Gelecekte öngörülen uzaktan iş yapma eylemi pandemi
süreci ile beraber hız kazanmıştır. Buna bağlı olarak çalışanlar bu duruma hızlı bir şekilde adapte olmak zorunda kalmışlardır. İş yapma eylemleri ev, ofis ve kollektif
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çalışma alanları çerçevesinde hibritleşmiştir. Değişen iş
yapma pratiklerinin mekandan bağımsız bir şekilde evrileceği çıkarımında bulunulmuştur. Yeni alan tanımlamayı
ve sürece hızlı bir şekilde adapte olmayı sağlayan ürünlere ihtiyaç olacağı varsayılmıştır. Lagom, gelecekte uzaktan iş yapma biçimlerine bağlı olarak mekandan kaynaklı
fiziksel problemlere(ışık, ses, depolama ve odak) çözüm
getiren; iş yapma pratiklerine ve yeni nesil çalışma biçimlerine uygun, mobil ve kompakt çalışma alanı tasarımıdır. Ürün genel ölçüleri küçülen yaşam alanları ve antropometrik veriler göz önünde bulundurularak standardize
edilmiştir. Lagom, farklı mekanların fiziksel koşullarına
göre konumlandırılarak kullanım esnekliği sağlar.

İstikbal Özel Ödülü: 20826 rumuzlu Teams
projesi - İlker Toruk, Endüstri Ürünleri
Tasarımcısı
Teams, gelecekteki muhtemel modern yaşam senaryosunda daralan ve küçülen yaşam alanlarındaki muhtemel
yaşam biçimine uyum sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Bireysel yaşayan kişiler ve çekirdek aile yaşayış biçiminde ev boyutlarının daralacağı, oda sayılarınınazalacağı
gelecekte çok fonksiyonlu bir kullanım senaryosu öngörüden ziyade bir ihtiyaç olacaktır. Bu noktada ‘Smart Frame’ özelliği ile modüler ve esnek kişiselleştirmeler sunan
ürün, sabitlenerek konumlanan masa, elektrifikasyon
noktaları, panelleriyle esnek bir kullanım sunar. ‘Smart
Frame’ içerisine yerleştirilen sabitleme aparatıyla kenetlenen objeler kolay bir biçimde kısıtlama olmadan hareket
eder. Yine engelli bireyler ve uzanarak çalışma

biçimini kullanmak isteyen kullanıcılar için ürünün birleşerek bir komforlu çalışma alanı oluşturması ve çoklu
oturma birimleri olarak kullanılması özellikleri vardır. İstenildiğinde tek bir birim olarak satın alınabilir, ve yine grup
mobilyası mantığında tercih edilebilir.

Detaylı bilgi için: https://turkiyetasarimvakfi.org/tr/
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Tasarım ve Deko
Mimarlar bu günlerde neden siyah giyiyorlar (yine de tek
bir rengi giymeyi seçen birkaç seçkin kişi dışında)? Özel,
geometrik veya neredeyse fütüristik kıyafetler, kesinlikle logo yok, temel ve sofistike bir hava veriyor. Kromofobi, gizemli bir guru benzeri görüntü oluşturmaya yardımcı
olur mu? Peter Haimerl’in bir zamanlar dediği gibi: “Mimarlar siyah giyerler ... çünkü siyah pelerinlerin yetkisine,
maymunların özgürlüğüne ve gece kapanıların görünürlüğüne sahip olmak isterler.” Bu doğru olabilir mi? Daha da
önemlisi, bu her zaman böyle miydi?

Çocuk Mobilyası ciddi bir iştir
Çocuklar nesnelerle, şekilleriyle, dokularıyla ve renkleriyle nasıl ilişki kurar? Tasarım onların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını harekete geçirebilir ve oyun yoluyla büyümelerine ve öğrenmekten zevk almalarına yardımcı olabilir mi? Bugünlerde
çocuk tasarımı, elbette bir tutam sihirle mobilya unsurlarının,
duygusal nesnelerin ve eğitim araçlarının melezleri olan ürünler yaratmak anlamına geliyor.
Amaç, en küçük çocukların gelişimi etrafında tasarlanan, doğal, akışkan ve dinamik alanla başlayarak, yetişkinlerin ve çocukların olayları görme biçimleri arasındaki ayrımın üstesinden gelmektir. Ne kadar olduğu önemli değil, asıl önemli olan
yapılandırılmış ve renkli bir dünya tasarlamaktır, belki de en küçükler için “sihirli oda” etkisi.
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Sonraki model İngiliz kıyafet kodlarıyla melezlendi. En
önemli örnek Aldo Rossi olmalı, mimar artık ne tasarımcı
ne de yetenekli bir plancı. Asla elinde bir kitap olmadan,
80’lerde entelektüel oldu (genellikle en kötü mimariyi
üreten). Tüm çizimler, garip kuleler ve garip alınlıklarla sarımsı detay kağıdındaydı.
80’lerin mimarı ile birlikte yeni figürler ortaya çıkmaya
başladı: Yukarıda adı geçen mimarın ürettiği küçük çizimleri çıkarmada hızlı olan galericiler ve eleştirmenler,
her kavramsal afaziyi kelimelerle doldurmak için hızlıca
siyahla kaplandılar.
Bugünlerde mimarlar iş adamları, kurnaz manipülatörler
ve politik düşüncelere sahipler. Günümüzde mimarlar sakız çiğniyorlar ve mimarlık yapmak için biyologlar, oşinograflar, liken uzmanları olmadan kesinlikle yapamayacaklarını iddia ediyorlar. Çocuklarımız tekrar başa dönecek
mi? Yüzgeçleri oşinograflara bırakarak onları şantiyelerde bir çift çizme içinde hayal etmek istiyorum.

DEKORASYON

rasyon Dünyası
Memphis: Kitsch ve
Elegance’ın 40 yılı
Sadece altı yıl sürmüş olabilir, ancak günümüz sahnesine kıyasla tartışmasız özgünlüğü ve ortodoksluğu
nedeniyle bugün hala karşılanmaktadır. Postmodernist
sahnenin şekillendirdiği saygısız kolektif Memphis, popüler
kültür ve reklam estetiğinin bir karışımı. 1981’de ortaya çıktı.
Ayırt edici ayırt edici özellikleri, cesur renkler ve tuhaf geometrilerdi. Beklenmedik eşleşmelerde gösterişli ve resmi çılgın desenler. Sarılar, portakallar. Kırmızılar, maviler, turkuazlar ve yeşiller, sadece birkaç pastel tonla, bir çizgi romanın sayfalarından görünüşte
koparılmış, olası olmayan şekillere bilgi veriyordu.
Memphis, Aralık 1980’de bir akşam, Ettore Sottsass’ın, yenilikçi ifade biçimleri geliştirmenin ve uyumlu minimalizmin yanı sıra hüküm
süren renklerin kasvetli ciddiyetini geliştirmenin yeni yollarını keşfetmeleri için bazı tasarımcı ve mimar arkadaşlarını Milano’daki evine davet ettiği bir akşam tasarlandı. , her şeyden önce toplam siyah. Art Deco, Futurism, ‘50s kitsch ve Pop Art gibi ayrılıkçı kelime
dağarcığının ilgisini çeken, o önemli gecede yer alanlar, Ettore
Sottsass, Aldo Cibic ve Matteo’nun tasarımlarında çok geçmeden şekillenen devrim niteliğinde bir nesne koleksiyonu
yaratmayı hayal ettiler. Sottsass’ın Studio Alchimia’da endüstriyel tasarıma deneysel bir yaklaşım üzerinde çalıştığı Thun, Marco Zanini, Martine Bedin, Nathalie Du
Pasquier, George Sowden ve Michele De Lucchi.
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Mimaride ve yapıda ahşap kullanımı:

Ahşap kültürü
Avusturya federal hükümeti, 2040 yılına kadar iklim nötrlüğüne giden yolda bir
iklim koruma önlemi olarak ahşap inşaatı teşvik etmeyi planlıyor. Orman fonu ve
içinde yola çıkılan ahşap inşaat taarruzu ile artık somut uygulama geliyor. Ham
ve inşaat malzemesi ahşabının artan kullanımı, Avusturya ormanları için kapsamlı orman fonu önlem paketinin önemli bir parçasıdır. “Federal hükümetin girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Ahşap inşaat saldırısı, yenilenebilir yapı malzemesi ahşabın iklimi koruma potansiyelini hesaba katıyor. Odun deposu karbondan yapılmış evler uzun vadede ikinci bir orman gibi davranıyor. Ayrıca ahşap
önemli ölçüde daha yüksek bir CO 2’ye sahip olan sonlu hammaddelerden yapıldığı için önemli ölçüde CO 2 azaltımına neden oluyor Avusturya başkanı Richard
Stralz bir basın toplantısı vesilesiyle, -Ayak izi, “dedi.
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Ahşap, yüksek statik kalite ile karakterizedir. Bu nedenle, yük taşıyıcı
malzeme, geniş açıklıklı destek yapılarından çok katlı binalara kadar
çok çeşitli yapılar için kullanılabilir. Bunun nedeni, düşük ölü ağırlık ve
şaşırtıcı derecede yüksek yük kapasitesi sağlayan ahşabın ustaca
mikro yapısıdır. Ahşap, kendi ağırlığına göre çelikten 14 kat daha fazla
taşır ve basınç dayanımı betonarmeinkine karşılık gelir.
Hem çelik hem de ahşabın her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Karakteristik malzeme özellikleri bilgisi, anlamlı kullanım için temel bir gerekliliktir.
Geleneğe ve yüzyılların deneyimine dayanan yenilikçi ahşap yapı teknikleriyle, ustaca malzeme özellikleriyle birleştiğinde, güvenli ve sağlam
binalar yaratılır. Avusturya şirketleri ve kurumları, ahşap esaslı ve ahşap
kompozit malzemelerin daha da geliştirilmesinde ve ayrıca en modern
üretim ve işleme tekniklerinde uluslararası liderdir. Yüksek statik kalitesi ile ile karakterize bir malzeme olan ahşap, bu nedenle, yük taşıyıcı malzeme, geniş açıklıklı destek yapılarından çok katlı binalara kadar çok çeşitli yapılar için kullanılabilir. Bunun nedeni, düşük ölü ağırlık
ve şaşırtıcı derecede yüksek yük kapasitesi sağlayan ahşabın ustaca
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mikro yapısıdır. Ahşap, kendi ağırlığına göre çelikten 14 kat daha fazla taşır ve basınç dayanımı
betonarmeninkine karşılık gelir.

Ahşap işlemesi kolay ve esnek bir
malzemedir
Ahşap, son derece iyi teknik özelliklere sahip hafif bir yapı malzemesidir. Ahşap, düşük ağırlığına
rağmen yüksek çekme ve basınç dayanımı sunar
ve doğru kullanıldığında hava etkilerine karşı dayanıklıdır. Modern ahşap yapı, hol ve köprü inşaatı
gibi teknolojik açıdan zorlu yapılar için her zaman
yeni yollar bulmaktadır. Lamine kirişler gibi modern ahşap esaslı malzemeler, sadece birkaç on
yıl önce düşünülemez görünen yapılara izin verir. Ahşap, doğal özelliklerine uygun ve diğer yapı
malzemeleri ile kombinasyon halinde tamamen
yeni boyutlar açan bir yapı malzemesidir. Bu nedenle ahşap, mimari ve planlamacılar için giderek
daha çekici hale geliyor.
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Hava koşullarına karşı ahşapta uygun bir yüzey
işlemi çok önemlidir. Kimyasal ahşap koruma için
modern boyalar ve sırlar artık çevre dostudur.

Ahşap kullanın iklimi koruyun: Ahşap,
sınırlı hammaddelerin yerini alır

Ahşap uzun ömürlüdür

Diğer malzemeleri değiştirerek, Avusturya ahşap ürünleri yılda 8 milyon ton CO2’yi önlemektedir. Bu, Avusturya’daki toplam yıllık sera gazı
emisyonlarının onda birine veya Avusturya’daki
tüm kayıtlı otomobillerin CO2 emisyonlarına karşılık geliyor. Şubat 2020’de “Ahşap güler yüzlüdür”
kampanyasının başlangıcında yapılan bir basın
açıklamasında Avusturya, iklimin korunmasında
temel bir kaldıraç olarak odun kullanımının ikame
etkisini vurguladı

Doğru konstrüksiyon ile ahşap çok dayanıklıdır ve
özellikle çatı altı ve iç mekanlarda kimyasal koruma gerektirmez. Farklı ahşap türlerinin doğal esnekliği, uzun bir hizmet ömrü sağlar. Bir ahşap ev,
onlarca yıllık kullanımın ardından sökülürse, so-

Orman ve ahşap kullanmak, iklimin korunmasına
kesin bir katkı sağlar. Ahşap karbon depolar ve
böylece CO azaltır 2 atmosferde. Ahşabın sonlu
hammaddelerin yerini alması nedeniyle daha da
fazla CO 2 tasarrufu sağlanır.
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nuç kullanılamaz moloz değil, kullanılabilir ahşaptır. Kirişler gibi münferit bileşenler veya elemanlar yeniden kullanılabilir, artık odun enerji amaçlı
kullanılır. Yandığında, yalnızca  ahşaba bağlı olan
CO 2 miktarı açığa çıkar - doğal karbon döngüsü
kapanır
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Büyük ahşap yapılar
Şu anda en büyük ahşap ofis binalarından biri Norveç’in
Stavanger kentinde bulunuyor. Üçgen kat planına sahip
ahşap ev, 2019’dan beri Norveç SpareBank’a yeni merkez
olarak hizmet veriyor. 2014 yılında Helen & Hard, hem Norveç’ten - mimarlık firması SAAHA ile hem de İsviçre’den
Création Holz ve Oslo’dan Degree of Freedom mühendisleri ile birlikte yeni genel merkezin inşası için uluslararası
yarışmayı kazandı. Binanın dışı köşeli ve geometrik olarak
düz iken, içi organik şekillere sahip. Ahşap galeriler ve ahşap merdivenler olağanüstü kavislidir ve cömertçe çıkıntı
yapar. Kazanan ekip en başından ana yapıyı ahşap yapmayı planladı. Ancak müşteri şüpheciydi ve şüpheliydi.
Bu binanın taşıyıcı yapısı, Blumer’e özgü ahşap dübellerden maşa ve bağlantılardan oluşan yarı sert çerçeve
efektine sahip iskelet bir yapıdır. Kayın ağacı dübeller görünür ve yapı detaylarının karakteristiğidir ve iç mekanda
çarpıcı bir etkiye sahiptir. Atriyumdaki merdivenlerin ahşap konstrüksiyonu farklıdır. Yeni genel merkezin kalbidir
ve şu anda Avrupa’nın en büyük masif ahşap merdivenidir. Resepsiyon alanındaki ilk düz merdivenlerden sonra,
organik olarak dört kat üzerinden en üst kata tırmanıyor.

Merdivenler geniş, çift kıvrımlı oluk enine kesitlerinden
oluşur. Yan panelleri GL 30c mukavemet sınıfı iki yapıştırılmış lamine ahşap kiriş oluşturur. 850 mm yüksekliğinde
ve 180 mm genişliğinde yan duvar kirişleri arasına GL 30c
mukavemet sınıfı glulam çapraz kirişler vidalanır. Sonuç,
bükülme açısından sert olan klasik bir oluk enine kesitidir. Bu traversler üzerinde kenarlara yakın noktaların altıncı kısmında yanaklara paralel iki kademeli uzunlamasına kiriş bulunmaktadır. Basamakları desteklerler ve yükü
kullanılabilir alandan çapraz elemanlara, buradan kirişlere
aktarılırlar. Tüm merdiven destek elemanları ladin ağacından yapılırken basamak kaplaması kayın kontrplaktan
yapılmıştır. Merdivenlerin uçları ikişer noktadan galeri tavanlarına kenetlenmiştir. Merdivenlerin kıvrımında beşinci bir bağlantı vardır. 5 metreye kadar uzanan merdiven
kirişleri ve dirsekli galeri kirişleri arasındaki gizli, kesilmeye ve gerilmeye dayanıklı çelik bağlantı yoluyla bu statik bağlantı, ayrı merdivenlerin açıklığını akıllıca azaltır.
Nihayetinde, ahşapta bu etkileyici ince ve zarif kavisli görünüm de mümkündür.
Her bir merdiven, galeri tavanlarından dışarı doğru büyüyor. Bu son görünümün ön koşulu, yüksek hassasiyetli ve
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verimli CNC makineleriydi. Sadece 0,1 mm’lik üretim toleransları sağladılar. Bununla birlikte, yangından korunma
gerekliliğinin yerine getirilmesi, aynı zamanda görünür
ahşap yapının temel fizibilitesi için de geçerliydi. Tüm
yapı, REI 90’ın yüksek yangından korunma direnci için tasarlanmıştır. Mühendisler, yük taşıyıcı elemanların gerekli
boyutları için sıcak boyutlandırmayı seçtiler. Soğuk tasarımın aksine, yangına karşı korumalı yük taşıyıcı elemanlar büyük boyuttadır. Bunun için, aksi takdirde pahalı alçı
levhalı yangından korunma kaplamasından vazgeçilebilir
ve ahşap yüzeyler görünür halde bırakılabilir. Merdivenlerin çekiciliği harika görünüyor. Helen & Hard Architects’ten Reinhard Kropf, “Binayı ziyaret edenlerin çoğunun
asansör yerine merdivenleri tercih ettikleri söylendi” diyor. Merdiven manzarası aynı zamanda bir erişim noktası
ve sosyal bir buluşma noktasıdır.
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Perkins ve Will / Martin Tessler
2012 yılında Vancouver’daki University of British Columbia kampüsünde yer bilimleri için 15.000 m 2 alana sahip yeni üniversite binası açıldı. Binanın kalbi, sıradışı bir
merdiveni ve masif ahşap bir merdiveni olan beş katlı bir
atriyumdur.
Mimarlar bilinçli olarak merdivenleri asansör çekirdeklerinden uzağa konumlandırdılar ve böylece merkezi bir iletişim noktası oluşturdular.
3,6 metre genişliğindeki merdiven tamamen kendi kendini taşır ve sıralı yapıştırılmış lamine ahşap panellerden
oluşan kesintisiz bir “bant” dan oluşur. Kesintisiz ahşap
yüzeylerin net hatları yer çekimine meydan okuyor ve modern ahşap esaslı malzemelerin estetik ve yapısal yeteneklerini ikna edici bir şekilde gösteriyor.

ARAŞTIRMA

“Douglas Fir tapınağı”
• Müşteri: Delta Land Development
• Boyut: 380 metrekare
• Tamamlanma Tarihi: 2020
• Sürdürülebilirlik: Pasif Ev Düşük Enerjili Bina Sertifikası
Vadinin aşırı iklimi göz önüne alındığında, enerji verimliliği
ve olağanüstü konfor sağlamak için Pasif Ev standardını
kullanarak, muhafazaya iki katmanlı bir yaklaşım uygulanmı. dıştaki ağır ahşap çerçeve, hava koşullarına dirençli bir kalkan görevi görürken, yoğun şekilde yalıtılmış
iç katman termal bariyer görevi görüyor. Evin olağanüstü
termal performans ve hava sızdırmazlığı ile çalıştığından
emin olmak için, her hava koşulunun ayrıntılı termal modellemesi yapılmış.

Solo
Soo Vadisi, Britanya Kolombiyası
Kanada’nın Dünya Kulesi
Vancouver, Britanya Kolombiyası
• Sürdürülebilirlik: Pasif Ev Düşük Enerjili Bina Sertifikası
British Columbia Coast Dağları’ndaki Whistler’ın kuzeyindeki muhteşem Soo Vadisi’ne bakan ormanlık bir tepenin
üzerinde hafifçe oturan SoLo, tipik bir dağ evi değil. Delta Land Development’ın bina için gelecekte sıfır emisyon
yaklaşımına öncülük etme niyetiyle, her seçimin sonuçları olduğu uzak bir ortamda şebekeden bağımsız inşa et-

104

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 163

Mart - Nisan 2021

meye yönelik benzersiz bir yaklaşım sergileyen bir prototip tasarlamış.. Performans öncülüğünde, ev, kullandığından daha fazla enerji üretirken, fosil yakıtları ve yanmayı
işleyişinden ortadan kaldırarak kısıtlanmış bir malzeme
paleti ifade ediyor.
Hem estetik hem de inşaatta zorlu konvansiyonlara meydan okuyan prototip, düşük enerjili sistemler, sağlıklı malzemeler, prefabrike ve modüler yapım yöntemleri
ve Kanada’nın Dünya Kulesi gibi daha büyük projelere yaklaşımı bilgilendirmeyi amaçlayan bağımsız operasyonlar
için bir test alanı görevi görüyor . Passive House sertifikalı bir bina olan ahşap, birincil yapısal malzeme olarak seçildi ve otantik bir şekilde ifade edildi ve evin her yerinde
bütünlüğü ortaya çıktı.

Rahat ve Sağlıklı Yaşam Ortamı
Aşırı iklim göz önüne alındığında (ortalama günlük sıcaklık kışın - 17 ° C civarında seyreder. en düşük -30 ° C ve
yazın 30 ° C’nin üzerine çıkar), termal konfora ulaşmak
zorunluydu. Optimize edilmiş pasif havalandırma, güneş
enerjisi kazanımları ve günışığı ile birlikte kalın bir yalıtım tabakası, üç bölmeli pencereler ve hava geçirmez bir
zarf gibi önlemler, enerji yoğun mekanik sistemlere olan
bağımlılığı ortadan kaldırırken rahat ve sağlıklı bir yaşam
ortamı sağlar. Küçük ısıtma talebi, yerden depolanan ısıyı
kullanan bir geoxchange döngüsü tarafından sağlanır.
Kaynak: Bu bilgiler ve görseller Avusturya Çalışma grubu kereste
endüstrisi’ yayını Pro:Holz’dan kaynak gösterilerek bilgilendirmek amacıyla kullanılmıştır.

FUARLARDAN

İki yeni katılım
seçeneği daha da fazla
esneklik sağlar.
Odak noktası interzum
@ home üzerindedir.

interzum geleceğe yer açıyor
nen katılımcılara, üç farklı boyutta
Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetim
Başkan Yardımcısı Matthias Pollçekici bir standın inşasını içeren ve
mann, “interzum 2021 ile birlikte,
Köln’deki ticaret fuarı ile katılımcının
mobilya endüstrisi ve iç tasarım sekinterzum @ home varlığı arasında bir
töründeki tedarikçilere, yeni ürünler
sıçrama tahtası ve bağlantı elemanı
ve trendler için küresel sahnelerini
olarak kullanılabilen fiziksel bir ticaret
daha da kapsamlı bir dijital teklifle
fuarı mevcudiyeti sunacak. “Bu ek sersunacağız,” diyor, interzum’un tutarlı
gileme formatıyla, şirketlere kompakt
dijital evrimi hakkında net bir açıkbir alanda güvenli ve lüks bir sunum
lamada. Şu anda pandeminin gelişiiçin doğru çerçeveyi sunuyoruz.
mini çevreleyen belirsizlik nedeniyle
Bu, katılımcıların Köln’deki fiziksel inbirçok şirketin tamamen dijital bir
Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetim
terzum 2021’de birinci sınıf bir ortamolaydan yana olduğunu biliyoruz. Bu
Başkan Yardımcısı Matthias Pollmann
dan yararlanmasına ve aynı zamanda
nedenle, dijital varlığa ve dolayısıyla
yeni dijital platform interzum @ home
interzum @ home’a net
 bir şekilde
tarafından sunulan fırsatlardan yararodaklanarak, mümkün olan en yüklanmasına olanak tanır. Bu şekilde, kasek esnekliği sunan katılım seçetılımcılar,
tabiri
caizse
her iki dünyanın da en iyisini elde
neklerine sahip bir konsepte karar verdik ”diye devam ediediyor,
”diyor
Fischer
yor Pollmann.
Yeni: tamamen dijital katılım ve yeni interzum @ home
sergi salonundaki mevcudiyet, her iki dünyanın da en iyisine izin veriyor
“İnterzum @ home’daki bir varlık, tüm katılımcılar için ticaret fuarında klasik, fiziksel bir varlığa zaten dahil edilmiş olsa da, mevcut zorluklar karşısında, birçok katılımcımızın dile getirdiği bir talep üzerine hareket ediyoruz:
biz şimdi de her şirkete yeni interzum @ home platformumuza tamamen dijital katılım seçeneği sunuyoruz, ”diye
açıklıyor, interzum direktörü Maik Fischer.
Bu amaç için, şirketlerin yalnızca interzum @ home
2021’de dijital varlık biçiminde katılmalarına olanak tanıyan çeşitli dijital paketler sunulacak - bu, onların ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyan bir uygulama. Ayrıca,
yukarıda özetlenen iki olasılık arasında bir tür aracı görevi
gören katılım için yeni bir alternatif daha var: “interzum
@ home hall” de yer alma seçeneği, Koelnmesse, ilgile-
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Dijital ve analog formatların bir kombinasyonu sayesinde artan genel erişim
Yeni dijital ticaret fuarı platformu “interzum @ home”
un amacı, genel erişimi artırmak için yeni dijital kanalı kullanmaktır. Son teknoloji olarak kabul edilebilecek
bu platformun bileşenleri, dijital showroomlar, sahneler,
atölyeler ve kafeler dahil olmak üzere çeşitli etkileşim
olanakları sağlıyor. Korona salgını karşısında bile bu, interzum’un mekandaki kahramanların ötesine geçen küresel bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Genel olarak
konuşursak, interzum @ home’un ana vurgusu bilgi ve
içerik, deneyim ve sosyalleşmedir, tıpkı Köln’deki etkinlikte olduğu gibi - ama tabii ki her zaman akıcı geçişler ve
bağlantılarla.
www.koelnmesse.com

FUARLARDAN

Tasarım Trendi, Küresel Ticaret, Tam Tedarik Zinciri: Hepsi CIFF’de

CIFF Guangzhou 2021:

Gösteri zamanı!

CIFF’in 47. Fuarına ulaştık ve hepsinden önemlisi, küresel pandeminin
başlangıcından bu yana üçüncü fuarı gerçekleştirdik. CIFF, her zaman
katılımcıları, ziyaretçileri desteklemek ve tüm mobilya endüstrisinı
kucaklayarak için elinden gelen her şeyi yaptığıyla övünebilir.

Toplam 750.000 metrekarelik bir alana sahip olan CIFF
Guangzhou 2021, önümüzdeki Mart ayında Guangzhou,
Pazhou’da tüm mobilya tedarik zincirini sahnelemek üzere ve bu yıl her zamankinden daha fazla seçilecek 4.000
katılımcı ve 300.000 ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Gerçekten ilgilenen profesyoneller için CIFF Fuarı, her
zaman olduğu gibi, işi iyi tasarım kültürüyle birleştirmeye adanmıştır ve bu yıl CIFF Guangzhou 2021, 20’den fazla ilham verici sergi ve şirketler, akademiler ve okulların
yanı sıra ünlü tasarımcıları içeren çok sayıda konferans
sunacak.
Aslında, CIFF Guangzhou en güncel tasarım trendlerinin
sesidir ve özellikle tasarım topluluğu ile daha iyi etkileşim
ve tasarım trendlerini daha iyi keşfetmek ve sektördeki
ana markaları bir araya getirmek için “CIFF Tasarımcılar
Çemberi” adlı bir program oluşturarak yenilik yapmaya
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devam etmektedir. ve birinci sınıf tasarım gösterileri ve
yetkili ödüller aracılığıyla yeniliği teşvik etmek; Yeni ürünler, yeni yöntemler, yeni formatlar, yeni talepler ve yeni
pazarlar arayışına doğru yönelimiyle her zaman güçlü olmuştur ve bu yönüyle de. CIFF’i formatına sürekli olarak
yenilikçi fikirler sokmaya yönlendirmektedir.
Tüm endüstri zincirini temsil eden dünyanın tek ev mobilya fuarı olan CIFF (Guangzhou), Ev Mobilyası, Ofis Şovu, Ev
Dekorasyonu ve Hometekstil ile, Dış Mekan, Eğlence ve
CIFM / interzum Guangzhou dahil olmak üzere beş sektörü kapsıyor ve tek elden satın alma hizmeti platformu
olmuşturuyor. . küresel ticaret. Onu seçenlere her zaman
en iyisini sunmaya kararlı olan CIFF Guangzhou, aynı zamanda B2B Eşleştirme ve güçlü bir ticari işlev aracılığıyla
seçimi teşvik etmeyi amaçlayan çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerin entegrasyonunu sağlayacak ve yenisinin
oluşumunu hızlandıracaktır. CIFF Fuarı, iç pazar ile uluslararası pazarın birbirini teşvik ettiği bir gelişme modeli
sunuyor.
18-21 Mart tarihleri arasındaki ilk aşamada, CİFF Gunagzhou’da iç mekandan dış mekana, mobilyadan aksesuarlara, döşemeden iç dekorasyona kadar tüm mobilya dünyası
keşfedilecek, iç görüler ve öneriler sunulacak.
Ev Mobilyaları aslında hem iç pazara hem de ihracat pazarına adanmış, özgün ve çeşitli çözümler sunan “tek noktadan” bir tedarik platformudur.

CIFF 2021 de bu yıl:
Tüm ev ortamlarının özelleştirilmesi, birinci sınıf tasarım
mobilyaları ve döşemeli mobilyalar.
Tasarım sektörü özel bir öneme sahiptir ve Çin tasarımının gelişimini desteklemek için orijinal olarak tasarlanmış
Çin mobilyalarını sergileyecek ve ziyaretçilere bir rehber
sunacak olan “Tasarım Baharı” Çağdaş Çin Mobilya Tasarım Gösterisi etkinliğinin varlığıyla daha da değerli hale
getirilecektir. ulaşılan mevcut tasarım düzeyini daha iyi
anlayabilirler. Design
Dream Show salonları, bu fuarda daha yüksek bir yaşam
kalitesi sunmak için tasarlanmış ev içi mekan senaryolarını sunacak.
Homedecor & Hometextile salonunda, iç dekorasyonda
yeni trendleri sunuyor: mobilyalar, aydınlatma, dekoratif
tablolar ve yapay çiçekler. Çin İç Mekanlar ve Dekorasyon
Konferansı, ev mobilyaları için daha fazla yeniliklerle ilham getirecek.
Outdoor & Leisure salonlarında, masa ve sandalyeler, gölgeleme ekipmanları, bahçe dekorasyonları, barbekü malzemeleri ve evlerin dış cepheleri için malzemeler sunarak
açık hava yaşam tarzına odaklanır. Original Design Hall
ve Global Garden Lifestyle Festival sergilenecek ve açık
hava yaşam tarzını sıradan insanların evlerine taşıyacak.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Kastamonu
Entegre’nin, yeni
teknolojiler ve son
trendlerden yola
çıkarak geliştirdiği
Evogloss PET kaplı
paneller, lekelere,
çizilmeye ve
solmaya karşı üstün
dayanımının yanı
sıra çevre dostu ve
hijyenik yapısıyla da
öne çıkıyor.

Evogloss PET Kaplı Paneller ile

Sağlıklı ve Uzun Ömürlü
Yaşam Alanları

Ahşabın sıcaklığını iç mekânlara taşıyarak doğadan hayata köprü olan Kastamonu Entegre, ürünleriyle yaşam
alanlarına değer katmaya devam ediyor. Markanın modern
ve gelişmiş bir teknolojiyle ürettiği Evogloss PET kaplı paneller, yaşam alanlarını sağlık ve hijyenle buluştururken,
tasarımcılara geniş bir özgürlük alanı sunuyor.

Yeni dekorlarla yeni kombinasyonlar
Lekelere, çizilmeye, çatlamaya ve solmaya karşı üstün
dayanımı ile mutfaktan banyoya, salondan yatak odasına evin her noktasında güvenle kullanılabilen Evogloss
PET kaplı paneller, zengin dekor seçenekleriyle mobilya
ve iç mekân tasarımında çok farklı kombinasyonlara olanak tanıyor. Düz, ahşap, fantezi ve hologram olmak üzere
4 kategoride dekor seçeneği sunan Evogloss serisi yeni
dekorlarını son trendlerden ilhamla tasarım dünyasıyla
buluşturuyor.
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Sağlıklı ve çevre dostu
yaşam alanları için PET
Evogloss PET kaplı paneller, dekoratif niteliğinin yanı sıra
çevre dostu ‘yeşil ürün’ olarak da dikkat çekiyor. Zararlı
kimyasallar içermediği için insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen PET yüzeyler, yanma esnasında sadece CO2
ve su salımı yaptığından düşük karbon salımına sahiptir.
Ayrıca, zararlı mikroorganizmaların üremesine engel olarak yaşam alanlarında hijyenin korunmasına yardımcı olur.

Kalite ve estetikte yüksek performans
Yüksek UV direnci ile ışığın soldurucu etkisine karşı ilk
günkü görüntüsünü uzun yıllar koruyan Evogloss PET kaplı paneller, Türkiye gibi güneş ışığını yoğun alan ülkelerde
ideal seçimi oluşturuyor. Aynı zamanda üstün mikro çizik
direnci sayesinde, yüzey temizliğinde kullanılan aşındırıcı malzemelerin yol açtığı parlaklık kaybından minimum
düzeyde etkileniyor. Diğer kaplamalara oranla su, kahve,
parafin ve etanol gibi maddelere karşı leke dayanımı oldukça yüksek olan PET’ler, yüzey kalitesi ile de fark yaratıyor. Pürüzsüz bir dokuya sahip PET kaplı paneller, farklı
tasarım unsurlarıyla mükemmel uyum sağlarken, yüksek
ısı dayanımı ve yüksek sertlik oranı ile uzun yıllar güvenli
bir kullanım sunuyor.

OFİS KOLTUK TEKERLEKLERİ

SERVİS ARABASI TEKERLEKLERİ

Burak Teker ve Mobilya Aksesuarları San. Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi 112. Sokak T02 Blok No:18-20 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 216 466 0 700 (pbx) Faks: +90 216 420 0 450
facebook.com/burakcasters

MARKALARIMIZ

instagram.com/burak_casters

www.burakteker.com
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EGGER,
yeni PRO 2021+
Parke Koleksiyonu
Comfort
seçkisini sunar

Hayattaki en keyifli anlar için:
Yeni EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile birlikte
Tirol merkezli ahşap malzeme üreticisi Comfort
ürün yelpazesini büyütüyor. Doğal bir malzeme
olan mantar dikkatleri üzerine çekiyor ve heyecan
verici görünümlerle birlikte yaşam alanı için konfor
hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.
116

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 163

Mart - Nisan 2021

FİRMALARDAN

tir. Koleksiyondaki tüm makaleler dünya çapında sunulacak. EGGER’in yetkili ortakları, kendi özel ürün seçkilerini
oluşturabilecek. EGGER Parke Ürünleri Kategori Pazarlama Direktörü Maria Nehring, “Müşterilerimizle bağ kurmak
için tek bir global koleksiyonda bulunan özel serilerimizden faydalanıyoruz,” diyor. Konseptin müşteriler tarafından beğeni toplamasından mutluluk duyan Nehring, “Müşterilerimiz bu konseptin sağladığı imkanları memnuniyetle karşıladı,” diye ekliyor.

Hayattaki en keyifli anlar için:
EGGER Comfort Parke
Sıcak ve güvenli bir atmosfer: EGGER Comfort parkeye
adım atar atmaz kendinizi iyi hissedeceksiniz. İşin sırrı,
özellikle ısıyı tutan ve ses yalıtımı sağlayan iki yumuşak
mantar tabakada saklı. Comfort parkeler evinizin yanı sıra
otel odası ve yoga stüdyosu gibi ticari uygulama alanlarında da rahatlık sunar.

Global koleksiyonumuzdaki özel seriler: Pro
2021+ Parke Koleksiyonu
Kişiye özel mekanlar ve genel kullanıma açık işletmelerin oluşturduğu yaşam ve çalışma alanları... EGGER PRO
2021+ Parke Koleksiyonu, tüm bu mekanlar için en iyi zemin seçeneklerini sunuyor. Her büyüklükte oda ve iç mekan tasarımı ve her türlü kullanım ve görünüm için doğru
parkeyi sunuyoruz: Dayanıklı ve yüksek kaliteli GreenTec
Design Parke, konforlu iki mantar katman içeren, rahatlığın ve sıcaklığın ön planda olduğu Comfort Parke veya çok
yönlü klasik Laminat. Yetkili bayi müşterileri için sunulan
avantajlardan biri, üst düzey kişiselleştirme ve esneklik-

Otantik dekor çeşitliliği Comfort Parkenin görsel bir zenginlik sunmasını da sağlar. Benzersiz görünümler elde etmek için modern HD dijital baskı teknolojisi kullanarak burada doğrudan üst mantar tabaka üzerine dekor görüntüsü işlenir. Yaratıcı ve ahşap dekor reprodüksiyonları dört
farklı stilde gruplanır: Kıdemli Dekor Yönetimi Uzmanı Ayla
Schwarzmayr, “Stillerimiz güncel trendleri yakalar ve iç
tasarım için ilham kaynağıdır,” diyor.
“Future Retro” stili, geçmişi ve geleceği şık bir şekilde
buluşturan mermer, terazzo ve ceviz gibi reprodüksiyonların ve doğal yüzeylerin modern bir şekilde yorumlandığı serimiz. Doğal malzemelere duyulan istek ise “Pure
Nature” serisi ile karşılanıyor. “Meşe, bir numaralı ahşap
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 163

Mart - Nisan 2021

117

FİRMALARDAN

trendi olmaya devam ediyor,” diye ekliyor Ayla Schwarzmayr. “Doğal damarlı, çatlaklı veya budaklı meşe görünümünde olması hiç fark etmiyor. Meşe dekorları yumuşak
ve doğal özellikleriyle ön plana çıkıyor ve heyecan verici
kontrastlar oluşturuyor.”
“Light Urban” stili, İskandinav tasarımından ilham alıyor.
Bu stilde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak aydınlık
ve ferah tasarımlar kullanılıyor. “Perfect Imperfection”
temasındaki dekorlar ise tamamen farklı olmasına rağmen bir o kadar heyecan verici. Kullanılmış Görünüm ve
Endüstriyel Stil, belirgin olmayan düz hatlı şekiller ve yüzeylerle bir araya gelerek yaşam alanlarında etkileyici bir
atmosfer yaratıyor. Bu eşsiz birlikteliğin muhteşem bir
örneği, son moda mavi tonlarındaki Renkli Vidora Meşe
dekorumuz. Bu dekorda, klasik balıksırtı deseni yepyeni ve
gösterişli bir yorumla geri dönüyor.

İyi hissetmeniz için tasarlandı
Özel olarak geliştirilen mantar tabakalar sayesinde Comfort Parke oldukça yumuşaktır. Mantar üzerindeki küçük
hava delikleri doğal bir yalıtım malzemesi işlevi görerek
parkenizi sıcak ve konforlu hale getirir. Çıplak ayakla yürümek için bundan daha iyisi olabilir mi?
Ayrıca, üst kısımdaki mantar tabaka odadaki sesi de azaltır. Taşıyıcı malzemenin altındaki diğer mantar tabaka
ise dengeleyici görevi görerek darbe sesi yalıtımına katkı
sağlar. Böylece darbe sesi yalıtımı için ek bir mat kullanmadan da içinizi rahat tutabilirsiniz. Montaj çalışanları da
oldukça memnun.
PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile EGGER artık tüm dekorlarında esnek CLIC it! montaj sistemini kullanıyor. Ürün
Yönetimi Direktörü Jörg Hüls, bu sistemi şöyle açıklıyor:
“CLIC it! sistemimizin kullanımı çok kolay. Bu sayede, tercih edilen montaj 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.”
Elbette, mantar zemin aynı zamanda işlevsel özellikleriyle
de tam puan alıyor ve güçlü UV ışığına maruz kaldığında
bile ışığa dayanıklı, bakımı kolay bir yüzey olarak ön plana
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çıkıyor. Kaymaz yüzey olarak geliştirilmiştir. Bazı ürünler
kullanım sınıfı 32 gereksinimlerini de karşılar ve otel odaları, yoga stüdyolar ve ofisler gibi ticari uygulamalara da
uygundur.
Doğru ebattaki parkeyi seçerek tüm yaşam alanlarına
son dokunuşu yapabilirsiniz. EGGER Comfort parkelerin 3
farklı versiyonu vardır. Oldukça geniş odalarda veya belirli
dekorlarda Large veya Kingsize ebatlarındakiler gibi geniş
parkeler tercih edilirken küçük odalar, Classic ebatındaki
dar parkelerle daha büyük görünecektir.

A’dan Z’ye uyumlu:
EGGER ürün ve aksesuar yelpazesi
Parke döşeme ile ilgili en önemli şey hiç şüphesiz parkenin kendisidir. Ancak en iyi sonuçları doğru aksesuarları
kullanarak alabilirsiniz. İşte bu yüzden, EGGER bu alanda
da birbiriyle uyumlu ürünler sunuyor. EGGER yüzer döşemelerini monte ederken doğru alt tabakayı seçmek çok
önemlidir. Bu montaj sırasında size çok zaman kazandırır ve parkelerin kullanım ömrü için büyük önem taşır. EGGER uzmanları, Comfort Parkeleri monte ederken özellikle
yüksek kaliteli buhar bariyeri kullanılmasını öneriyor. Yüksek kaliteli buhar bariyeri kullanımı, yer döşemesini mineralli alt zeminden gelen artık neme karşı korur.
Dekorla aynı tonda veya beyaz renkteki süpürgeliklerimiz,
uyumlu parke profilleriyle bir araya gelerek arzu ettiğiniz
görüntüyü tamamlar. Böylece maksimum işlevsellik ve
sağlamlık çarpıcı bir görünümde bir araya gelir. Aksesuar yelpazemiz, döşendikten yıllar sonra bile parkelerinizin
ilk günkü gibi olmasını sağlayacak yüksek kaliteli bakım
ürünleriyle tamamlanır.

Ahşaptan daha fazlası,
daha fazla şeffaflık demektir
Verimli kaynak üretimi ve çevresel etkilerin azaltılması:
EGGER tesislerinde işlenen ağaçlar, özel olarak sürdürülebilir ormancılıkla elde edilmektedir. Böylece hem doğaya
bilinçli yaklaşımımızla katkıda bulunuyoruz hem de sağlıklı bir iç mekan atmosferi yaratıyoruz.

FİRMALARDAN

“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 ürünlerinden
(odun yongası, talaş vb.) %52’sini kullanarak geri dönüşüm ekonomisine katkı sağlar. Ürün bileşenlerinin kalanı
inceltilmiş ahşap, tutkal ve kağıt gibi yeni kaynaklardan
oluşur.

Dijital hizmetler ve pazarlama araçları
EGGER, pazarlama araçları konusunda da ileri görüşlü
olduğunu kanıtlıyor. Bu ileri görüşlülük, sektörde vazgeçilmez olan, performansı kanıtlanmış dokunabileceğiniz
ürün numunelerine ve POS’lere ek olarak çeşitli dijital hizmetlere de dayanıyor: Bunların en başında ipuçları, trendler ve çeşitli bilgiler sunan kapsamlı bir kurumsal internet
sitesi geliyor. EGGER, hayallerindeki dekoru satın almadan
önce evinde nasıl duracağını görmek isteyenler için EGGER Floor Visualizer adlı yeni bir dijital araç sunuyor. Bu
aracın kullanımı son derece kolay. Uygulama, EGGER ana
sayfasından (www.egger.com/myfloor) kolayca başlatılabiliyor. Bayi arama işlevi ve myEgger’deki numune mağazası bağlantısı, müşterilere yeni ürünlerin görselleştirilmesinden evlerine uygulanmasına kadar olan tüm
aşamalarda yardımcı oluyor. Mobil kullanım için optimize
edilen aracımız, hem bayi ve montaj ekiplerinin oda görselleştirmelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilmesini sağlar hem de ürünlerin evlerinde nasıl duracağını önceden görmek isteyen müşteriler için uygundur.
Kendini kanıtlamış ve adını duyurmuş Virtual Design Studio (VDS) da benzer şekilde çalışıyor. Buradan EGGER parke ve mobilya ürünleri seçilip sanal odalarda bir araya
getirilebiliyor. EGGER Parke Ürünleri Kategori Pazarlama
Direktörü Maria Nehring, “Bu araç mimarlar tarafından büyük beğeni topladı,” diyor.
Kullanıcılar ayrıca kurulum videolarını ve ilham verici ürün
videolarını EGGER YouTube kanalında bulabilirler.
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Pandemi sürecinde Polonya
mobilya sektöründe yaşananlar
“Meble Polska 2020” fuarı Şubat 2020’nin sonunda
Poznań’da düzenlenen, salgının gölgesinde
gerçekleşti ve 2020’nin başından itibaren
gerçekleşen dünyanın önemli fuar etkinliklerinden
biri oldu. Mart ayından itibaren dünyadaki ticaret
fuarı faaliyeti durdu.

Mart ayının sonunda Polonya’da bir tecrit ilan edildi. Aynı
zamanda, gerçek bir kıyamet vizyonuyla yüzleşmek zorunda kalan mobilya endüstrisini de etkiledi (ilk tahminler, üretimde% 35’lik olası bir düşüşle 2020’de yaklaşık
40.000 kişinin işten çıkarıldı.
İlkbahar 2020, mobilya endüstrisindeişletmeler sorumlu
davranış örnekleri gösterdiler.
Şirketlerin faaliyetleri, sağlık hizmetine yardım etmeye
yönelikti ve yerel topluma özen karşı toplumsal sorumluluklar sergilendi.
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Rakkamlarla IKEA ve pandemi sürecinde
Polonya’da gerçekleşenler
2020 mali yılında (Eylül 2019 - Ağustos 2020) salgına
rağmen, IKEA Retail Polska 4,6 milyar PLN satış kaydetti
(% 2,6 SİZ artış). Online satışların payı % 10’dan % 20’ye
çıktı, bu da neredeyse bir milyar İnternet satışı anlamına
geliyor.

Pawlak & Stawarski yurt dışında beğeni
topladı
Polonya’dan tek olan Studio Pawlak & Stawarski, dünyanın dört bir yanından en çok gelecek vaat eden 24 genç
tasarım stüdyosunu belirterek, Yılın Yükselen Tasarımcısı
kategorisinde Dezeen Ödülleri 2020 stüdyo uzun listesine dahil edildi.

FUARLARDAN

Eğitim mobilyaları sektörü:
Eylül ayında, Tarnowo Podgórne’deki Teknik Okul Kompleksi faaliyetine başladı. Kuruluşu, Komün ve mobilya endüstrisinden (Balma, Noti ve Schattdecor) işletmeler de
dahil olmak üzere Tarnów Girişimciler Derneği’ne bağlı
şirketlerin ortak bir girişimidir.

Polonya mobilya sektöründe Rekor kıran
Ekim 2020

Szynaka Group’ta yeni fabrika

PLN - GUS verilerine göre Ekim 2020’de satılan mobilya
üretimi 4,74 milyar oldu. Bu, Polonya mobilya endüstrisi
tarihindeki en iyi sonuçtur - Ekim 2019’a kıyasla artış yaklaşık% 5, ve Eylül 2020’ye kıyasla -% 2.

Eylül ayında, Classic Sofa ofis, üretim ve depo kompleksi Lidzbark Welski’de açıldı. Bu, Grupa Meblowa Szynaka’nın döşemeli mobilya üretiminde uzmanlaşmış ilk
fabrikasıdır.

Polonya’daki mobilya
mağazalarının kapatılması

Łódź Tasarım Festivali hibrit versiyonda
Łódź Tasarım Festivali’nin 14.’sü “İlerleme!” Sloganıyla
gerçekleştirildi. Karma etkinlik İnternet’e ve Łódź’daki
benzersiz yerlere taşındı.

Daha önceki hükümet açıklamalarındaki ani değişiklik yapıldı ve düzenlemeye göre 7-28 Kasım tarihleri arasında 2
bin metrekareden fazla alana sahip mobilya mağazalarının yanı sıra alışveriş merkezlerinde bulunan mağazaların
da kapatılmasına yol açtı.,

archiDAY 2020 çevrimiçi
“ArchiDAY 2020 online” projesi kapsamında yaklaşık
5.000 kişi - iç mimarlar ve mimarlar, dekoratörler, stilistler, tasarımcılar ve ev sahipleri - panel ve konferansların
yanı sıra atölyelere, eğitim oturumlarına ve markalarla
e-toplantılara katıldı.

High Point Fuarı’nda Polonya mobilyaları
Ekim 2020’de, ABD’nin Kuzey Carolina’daki High Point’teki
en büyük mobilya fuarında, yedi Polonyalı şirket ve marka (Benix, Black Red White, Gala Collezione, RAW, Szynaka
Meble, Vzór ve Zieta Studio) ürünlerini bir ortak stand’da
sergilediler.
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BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

Ülkemiz
MOBİLYA AKSESUARLARI
SEKTÖRÜNDE,
uzun yıllardır mobilya
bağlantı elemanları alanında
üretim yapan

Akkoca Makine
San. ve Tic. A.Ş.
firmasının kurucusu

Sn.

Nihat
SEVİM

geçirdiği kalp krizi sonucu
vefat etmiştir.
Merhuma Allah’ tan Rahmet,
Kederli Ailesine,
Yakınlarına ve
Tüm Sektörümüze
Baş Sağlığı Dileriz.

Mobilya Dergisi
adına

Nesip Uzun

Ahşao sektörünün köklü firmalarından

Ekşioğlu Orman Ürünleri
kurucusu

Değerli İnsan, Sevgili

Sarpay
EKŞİOĞLU
vefat etmiştir.
Merhuma Allah’ tan Rahmet,
Kederli Ailesine, Yakınlarına ve
Tüm Sektörümüze
Baş Sağlığı Dileriz.

Mobilya Dergisi
adına

Nesip Uzun

FİRMALARDAN

EGGER, yeni PRO 2021+
Parke Koleksiyonu
Laminat seçkisini
sunar
Laminatla ilgili her şey
EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu, hem yaşam
için fikirler hem de geniş dekor yelpazesi ve 3
özel ürün kategorisiyle farklı ihtiyaçlara uygun
mükemmel parke seçenekleri sunuyor. Klasik
Laminat, bütçe dostu fiyat-performans oranıyla
çeşit çeşit uygulama için modern tasarımları otantik
görünümlerle buluşturuyor.

Global koleksiyonumuzdaki özel seriler:
Pro 2021+ Parke Koleksiyonu
Kişiye özel mekanlar ve genel kullanıma açık işletmelerin oluşturduğu yaşam ve çalışma alanları... EGGER PRO
2021+ Parke Koleksiyonu, tüm bu mekanlar için en iyi zemin seçeneklerini sunuyor. Her büyüklükte oda ve iç mekan tasarımı ve her türlü kullanım ve görünüm için doğru
parkeyi sunuyoruz: Dayanıklı ve yüksek kaliteli GreenTec
Design Parke, konforlu iki mantar katman içeren, rahatlığın ve sıcaklığın ön planda olduğu Comfort Parke veya çok
yönlü klasik Laminat. Yetkili bayi müşterileri için sunulan
avantajlardan biri, üst düzey kişiselleştirme ve esnekliktir. Koleksiyondaki tüm makaleler dünya çapında sunulacak. EGGER’in yetkili ortakları, kendi özel ürün seçkilerini
oluşturabilecek. EGGER Parke Ürünleri Kategori Pazarlama Direktörü Maria Nehring, “Müşterilerimizle bağ kurmak
için tek bir global koleksiyonda bulunan özel serilerimizden faydalanıyoruz,” diyor. Konseptin müşteriler tarafından beğeni toplamasından mutluluk duyan Nehring, “Müşterilerimiz bu konseptin sağladığı imkanları memnuniyetle karşıladı,” diye ekliyor.
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Modern, otantik, çok yönlü: Laminat Parke
dekor ürünleri
Sıcacık bir oturma odasından sade bir çatı katına, rustik
bir yemek odasından davetkar bir otel odasına
kadar her yerde: Laminat, en popüler ve çok yönlülüğü en
fazla olan parke türlerinden biridir. Son moda masif ahşap görünümlerden İskandinav tarzı açık renklere ve şık,
zarif tasarımlara kadar çeşitlilik gösteren otantik dekor
seçeneklerimiz sayesinde EGGER’de her yaşam alanına
ve iç mekan fikrine uygun tasarımlar bulmak mümkündür. Ahşap, taş ve yaratıcı görünümlere sahip, boyutları 8
mm’den 12 mm’ye kadar uzanan, çerçeveli ya da çerçevesiz seçenekler içeren tasarımlarımızda toplam 127 dekoru, dört stile ayrılmış olarak müşterilerimize sunuyoruz.
Kıdemli Dekor Yönetimi Uzmanı Ayla Schwarzmayr, “Stillerimiz güncel trendleri yakalar ve iç tasarım için ilham
kaynağıdır,” diyor.
“Future Retro” stili, geçmişi ve geleceği şık bir şekilde
buluşturan mermer, terazzo ve ceviz gibi reprodüksiyonların ve doğal yüzeylerin modern bir şekilde yorumlandığı
serimiz. Doğal malzemelere duyulan istek ise “Pure Nature” serisi ile karşılanıyor. “Meşe, bir numaralı ahşap trendi olmaya devam ediyor,” diye ekliyor Ayla Schwarzmayr.
“Doğal damarlı, çatlaklı veya budaklı meşe görünümünde
olması hiç fark etmiyor. Meşe dekorları yumuşak ve doğal
özellikleriyle ön plana çıkıyor ve heyecan verici kontrastlar oluşturuyor.”
“Light Urban” stili, İskandinav tasarımından ilham alıyor.
Bu stilde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak aydınlık
ve ferah tasarımlar kullanılıyor. “Perfect Imperfection”
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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natın tüm değerli özelliklerini taşıyan ‘Pure Solids’ dekor
paketimizle müşterilerimize yüksek kaliteli ve doğal görünümlü ürünler sunuyoruz. Her oda için muhteşem görünümler.” “Pure Solids,” klasik parke görünümleri de dahil
olmak üzere mütevazı ve zarif görünümlerden çarpıcı ve
güçlü karakterlere kadar on otantik dekoru kapsıyor. Beş
farklı parke ebatı, küçük veya büyük her odada mükemmel
şekilde kendini gösteriyor.
Açık yaşam, yerleşim ve çalışma alanları öne çıkan trend
teması olmaya devam ediyor. Belirsizleşen sınırlar ve işlevsel alanlar arasındaki mekan ayrımlarının kaybolmasıyla parke ve iç mekan için de talepler değişiyor. Uyumlu
bütünsel konseptler, ustaca bir araya getirilen çözümler...
Tirol merkezli ahşap tabanlı malzeme üreticisinin “Interior Match” ve “Creative Functions” tasarım konseptlerinde bunların hepsini bulabilirsiniz. “Creative Functions”
Laminat, Comfort ve GreenTec Design Parke gibi çeşitli
parke kategorilerinin işlevsellik ve tasarım açısından başarılı kombinasyonlarını sunarken “Interior Match” paketi ise EGGER mobilya ve iç mekan tasarım ürünlerinin göz
alıcı düzenlemelerine odaklanıyor. Burada EGGER birbirini
tamamlayan dekorlar ile uyumlu renkler arasındaki farkı gözler önüne seriyor. “Decor Match” ile parke, mobilya ve iç mekan tasarım ürünleri aynı dekorda sunuluyor.
Müşteriler, tasarımlarını uyumlu hale getirmek için parke,
mutfak tezgahı veya mobilyaların tamamında aynı dekoru
seçebiliyor.

temasındaki dekorlar ise tamamen farklı olmasına rağmen bir o kadar heyecan verici. Kullanılmış Görünüm ve
Endüstriyel Stil, belirgin olmayan düz hatlı şekiller ve yüzeylerle bir araya gelerek yaşam alanlarında etkileyici bir
atmosfer yaratıyor.
Üstelik hepsi bununla da bitmiyor. EGGER, müşterilerine premium “Trend Selection” ile çok özel dekor ve ürün
paketleri de sunuyor. Tirol merkezli ahşap bazlı malzeme
üreticisi, bu üç yenilikçi tasarım konseptiyle zamanın büyüsünü gözler önüne sererken günümüz trendlerini de yakalıyor. Özel dekor ve ürün paketleri sayesinde müşteriler kendi standartlarını yaratarak özgün görünümler elde
edebiliyor.
Tasarım ve Dekor Yönetimi Müdürü Klaus-Dieter Monhoff,
“İç mekan tasarımı ve özellikle parke konusunda şu anda
öne çıkan iki eğilim görüyoruz. Günümüzde özellikle ahşap
tutkusu, doğallık ve sıcak renklerin buluştuğu Otantik dekorlar müşterilerden çok rağbet görüyor. Bu durum hem
görünüm ve his açısından gerçeğe oldukça yakın olan damarlı ahşaplar hem de parke veya tahta görünümleri gibi
klasik montaj desenleri için geçerli,” diyor. EGGER yalnızca
uygun dekor seçkisini sunmakla kalmayıp aynı zamanda müşterileri için özel paketleri de bir araya getiriyor.
Dekor uzmanı şunları ekliyor: “Kaynak koruma yaklaşımıyla üretilen, esnek ve kolay montaj imkanı sunan ve lami-
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“Colour Match” serisinde ise dekorları renk uyumlu
olan parkeler, mobilyalar ve iç mekan tasarım ürünleri
bulabilirsiniz.

Özgünlük için sayısız olanak:
Tüm oda boyutları, kullanım alanları ve
görünümler için doğru zemin
Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra EGGER Laminat Parke,
yüksek kaliteli işçilikleri ve işlevsel özellikleriyle de öne
çıkar. Laminat parkeler sağlam ve esnektir. Bakımları da kolaydır. Aynı zamanda kolayca döşenebilirler. Tüm
bu özellikler muhteşem bir fiyat-performans dengesiyle sunulur. Her adımınızda Laminat Parkemizin kalitesini
hissedebilirsiniz.
Farklı gereksinimler kapsamlı çözümler gerektirir. Günümüzde UV koruması, sağlamlık, aşınmaya karşı direnç ve
kaymaz yüzey özellikleri tüm Laminat Parkeler için standarttır. EGGER, kendi ürünlerini geliştirmede bir adım
daha öteye giderek özel olarak uyarlanan yüzey dokuları
sunar. En yeni kaplama teknolojileri, yüzeylerimizin gerçekçi görünmesini sağlar.
Taş dekorlara yönelik fırçalanmış yüzeylerden ve özel fayans görünümlerinden yağlı ahşap görünümlü mat yüzeylere kadar tüm zemin dekorlarımız, mükemmel uyumlu
yüzeyler ile donatılmıştır. Birebir imitasyon olan yüzeyler

FİRMALARDAN

son derece otantik bir görünümü beraberinde getirirken
senkronize gözenekli yüzeylerimiz, parke hissiyatının
sunduğumuz görünümlerle uyumlu olmasını sağlar.
Doğru parke ebatı seçimi, odanın verdiği izlenim için de
çok önemlidir. Oldukça geniş odalarda Long, Large veya
Kingsize ebatlarındakiler gibi uzun, geniş parkeler tercih
edilirken küçük odalar, Medium veya Classic ebatındaki
kısa, dar parkelerle daha büyük görünecektir. PRO 2021+
Parke Koleksiyonu ile EGGER artık tüm dekorlarında esnek CLIC it! montaj sistemini kullanıyor. Ürün Yönetimi
Direktörü Jörg Hüls, bu sistemi şöyle açıklıyor: “CLIC it!
sistemimizin kullanımı çok kolay. Bu sayede, tercih edilen montaj yöntemini montajı yapan kişinin inisiyatifine
bırakıyoruz. Parkeler yüzer yöntemle teker teker, sıra sıra
veya bastırma tahtası yardımıyla ihtiyaç duyulan şekilde
monte edilebiliyor. Piyasa araştırmaları bu sistemin müşterilerden yüksek oranda kabul gördüğünü gösterdi.” Üstelik CLIC it! sisteminin başka bir avantajı daha var: Yüzey,
levha ve click sisteminin dahiyane etkileşimi sayesinde
Aqua+ Laminatlar 72 saate kadar suya dayanıklılık sunuyor. Tirol merkezli ahşap malzeme üreticisi, sürdürülebilir
şekilde üretilen ahşap bazlı parkelerin günümüzdeki geniş uygulama imkanlarını bu şekilde bir kez daha gözler
önüne seriyor.
Suya dayanıklı Aqua+ Laminat Parke, banyo, mutfak, koridor ve sık temizlenen ticari alanlar için idealdir.
Kir tutmama ve kolay temizlenme özelliğine sahip EGGER
Laminat Parkemiz aynı zamanda antistatiktir ve elektrik
yükünü azaltır.
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SEKTÖRDEN

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü,
13. Endüstri Danışma Kurulu
Toplantısını Düzenledi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün 13. Endüstri Danışma Kurulu (EDK)
toplantısı, 21 Ocak 2021’de gerçekleştirildi. Üniversite –
sanayi işbirliğinin arttırılması için her yıl düzenli olarak
toplantı gerçekleştiren EDK’da, orman ürünleri endüstrisini (ağaç işleme makineleri, ahşap esaslı levha, ahşap
yapı, masif ahşap, mobilya ve aksesuar, kâğıt ve ambalaj
sektörü vb.) temsil eden çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarının işveren ve/veya yönetici düzeyinde temsilcileri
ile Bölüm öğretim elemanları yer almaktadır. Bu yıl 16 işveren/yönetici ve 20 öğretim elemanı olmak üzere toplam
36 kişinin katıldığı toplantı, pandemi koşulları nedeniyle
uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 13.’sü düzenlenen EDK’nın bu toplantısında; pandemi sürecinde
eğitim ve sektörde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi, güncel koşullara göre eğitim amaçlarının iç ve dış
paydaşlarla değerlendirilmesi, lisansüstü mezunlarının
istihdamının arttırılması konuları görüşülmüştür.
Toplantının ana gündemi de aşağıdaki program çerçevesinde katılımcıların görüşleri alınarak geliştirilmiş olup,
pek çok yeni perspektiflerle demokratik ve paylaşımcı düşünceler ortaya çıkarılmıştır.
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13. EDK Toplantı Gündemi
1. Pandemi Sürecinde Orman Fakültesi’nde
Eğitim-Araştırma Faaliyetleri Bilgi Paylaşımı
2. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde
Eğitim-Araştırma Faaliyetleri Bilgi Paylaşımı
3. Mühendislik Tasarımı Kapsamında Ortaya
Çıkan Özgün Proje Fikirleri Bilgi Paylaşımı
4. Pandemi Sürecinde Sektörün Çalışma Koşulları
Bilgi Paylaşımı
5. OEM Eğitim Amaçlarının Güncellenmesi

HOMAG,
teknolojiyi
güvenle
sunar.
Yeni çağın tüm geleneklerine uygun olan Homag teknolojisi, siz değerli müşterilerimize,
Homag Türkiye tarafından kaliteli ve doğru makine donanımı olarak sunuluyor. Hızlı ve
güvenli satış sonrası destek için Homag Türkiye her an yanınızda. En doğru çözümünüzü
bulmak için Homag Türkiye satış ekibi ile mutlaka iletişime geçmeyi unutmayın.

www.homag.com

YOUR SOLUTION

Orta ve büyük ölçekli
işletmeler için çoklu radyüs
konusunda uzman kenar bantlama.
EDGETEQ S-380
EDGETEQ S-380

Hızlı ayar değişimi

Sıkça radyüs değiştirmek için kenar bantlama makinesi.

Çok kolay ve hızlı şekilde radyüs profil
değişimi için hassas freze ve profil kazıma
ünitelerinde çift radyüs teknolojisi.
Müşterinin ihtiyaçlarına göre
optimizasyon
Makine, ihtiyacınıza göre ayarlanabilir.
Ör; Köşe yuvarlama ünitesinde ilave çift
radyüslü bıçak teknolojisi.
Tutkal kullanım esnekliği
PUR-tutkalı da dâhil olmak üzere standart
olarak makinede her cins tutkal çalışılabilir.

En iyisini, en güçlüsünü arayanlar için
yüksek performanslı kenar bantlama.
EDGETEQ S-500
EDGETEQ S-500

Hep aynı kalitede üretim

Daha esnek bir kenar bantlama işlemi sağlar.

2 veya 3 adet radyüs ve 20° pah arası en
hızlı ayar değişimi.
3 tip kenar bantlama metodu
PUR, EVA veya airTec tutkalsız bantlama
teknolojisi aynı anda tek bir makine
üzerinde mümkündür.
Yüksek verimlilikte üretim
Yüksek palet hızında, kısa parça arası
başlık mesafeleri ile maksimum verimlilikte
üretim.

www.homag.com

YOUR SOLUTION

Hem az yer kaplar, hem
de çok marifetli…
DRILLTEQ V-200
DRILLTEQ V-200

Dik çalışma mantığı

CNC Dikey Delik Makinası

5m2 alanda çalışır.
„0“ ayar süresi
Her an üretime hazır.
Ergonomik tasarım
Operatörü yormaz.
Verimli yatırım
Size hızlı geri döner.
Patentli mil kilitleme
Delik derinliğini garanti eder.

Etkileyici özellikleri ile güçlü,
asansörlü ebatlama makinesi.
SAWTEQ B-400
SAWTEQ B-400

Entegre asansör sistemi

Otomatik panel depolama sistemine bağlantı için de uygundur.

Otomatik yükleme, üretiminizi önemli
ölçüde hızlandırır.
İsteğe bağlı yükleme
İster arka asansörden otomatik, ister
manuel olarak ön taraftan besleme
yapılabilir.
Yüksek verim
18 kW gücünde ana testere motoru
(opsiyon 24 kW).
Testere projeksiyonu
110 mm’den başlar ( 125 mm opsiyon).

HOMAG TÜRKİYE
Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No:8 34775 Ümraniye/İSTANBUL
Tel.: +90 216 365 97 01 | www.homag.com

YOUR SOLUTION

KISA KISA
İran’da yatırım fırsatları barındıran çok sayıda sektör bulunuyor

2017 yılında en büyük ithalatçı ülke: İran
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi
Başkanı Osman Aksoy, İran’da yatırım fırsatı sunan çok sayıda
sektörün bulunduğunu belirterek, bunlardan bazılarının turizm,
tekstil ve mobilya olduğunu söyledi.
Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) ve DEİK iş birliğiyle
çevrim içi olarak düzenlenen “Ticari Diplomasi Yolculuğu”
buluşmalarının ikincisi İran özelinde gerçekleştirildi.
Genel Görünüm
İran, cari fiyatlarla 454 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile
dünyanın 26. büyük ekonomisidir. İran, Suudi Arabistan’dan
sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ikinci büyük ekonomidir. İran doğal gaz rezervlerinde dünyada
ikinci, kanıtlanmış ham petrol rezervlerinde dördüncü sırada yer almaktadır. Ekonomik faaliyet ve hükümet gelirleri
büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlıdır ve bu nedenle ekonomide dalgalanmalar görülmektedir. İran, Dünya Bankası
“İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 127. sırada yer almaktadır.
İran gelecek vizyonu olarak, dirençli bir ekonomiye sahip
olma, bilim ve teknolojide ilerlemeler gerçekleştirme ve kültürel mükemmelliğin desteklenmesi şeklinde üç temel hedef belirlemiştir. Ekonomik cephede, 5 yıllık kalkınma planı
ile yıllık %8’lik bir reel ekonomik büyüme oranı ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ile finans ve bankacılık sektörlerinde
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reformlar öngörülmektedir. Petrol gelirlerinin tahsisi ve yönetimi hükümetin ana öncelikleri arasındadır.
İran’ın 82,9 milyonluk toplam nüfusu içerisinde işgücüne
katılım oranı %44, işsizlik oranı ise %10,6’dır. İran’ın resmi
para birimi IRR’dir (İran Riyali). Dünya Bankası’nın verilerine
göre 2017 yılında yıllık %3,7 oranında büyüyen İran ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin de etkisiyle -%6 oranında daralacağı öngörülmektedir.
Comtrade verilerine göre, İran en yakın ticari ilişkilerini Çin,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile kurarken en fazla ithalatı
Çin’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında İran’a 2,7 milyar
dolarlık ihracat yaparken İran’dan 3,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 6,3 milyar dolarlık ikili ticaret
büyüklüğümüz ile İran, Türkiye’nin en büyük 16. ticari ortağı
konumundadır.
DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy:
“(İran konusunda) Tarımsal ürünler, ilaç, medikal ekipman,
tıbbi cihaz, temizlik ürünleri, hijyen ürünleri, solunum cihazı
ve iş güvenliği ekipmanları yaptırım kapsamı dışında”
“(Türkiye’ye doğal gaz ihracatı karşılığında Halk Bankası’nda
biriken) Fonların Türk ihracatçısına tahsisi sürdüğü sürece
bu ülkeye ihracatta sıkıntı yaşamayız”

“İranlıların Türk iş adamlarına, ‘Bizi sadece ihracat pazarı olarak görmeyin. Burada yatırım ve üretim yapın.’
çağrısı var”
“İran’da otel standartları gelişmeye çok açık. Büyük bir turizm potansiyeli var”
“Enerji yoğun sektörlerde ciddi bir yatırım avantajı var”
“AVM sektörü gelişiyor. Türk markalarının bu AVM’lerde yer
alması için çalışmalar yapılmalı” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi
Başkanı Osman Aksoy, İran’da yatırım fırsatı sunan çok sayıda sektörün bulunduğunu belirterek, bunlardan bazılarının turizm, tekstil ve mobilya olduğunu söyledi.
Sektörler ve Fırsatlar
Türkiye’nin İran’a en büyük ihracat kalemi 251 milyon dolar
ile makine ve mekanik parçalardır. Makine ve mekanik parçaların ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama -%12 oranında
daralmıştır. Makine ve mekanik parçaları 178 milyon dolarlık
ihracat ile plastik ve mamülleri takip etmektedir. En fazla
ihracat yapılan üçüncü ürün grubu ise 160 milyon dolara
ulaşan liflerdir. Kağıt ve karton ihracatımız ise son 5 yılda
yıllık ortalama %22 büyüyerek 149 milyon dolara ulaşmıştır.
Taşıdığı büyük işbirliği potansiyeline rağmen İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son yıllara kadar, İran’daki kapalı
rejimden kaynaklanan sorunlar, yaşanan siyasi ve jeopolitik
krizler, korumacı ekonomi politikası ve buna bağlı ithalat-ihracat kontrolü, ulaşım ve sınır kapılarındaki yetersizlikler,
uluslararası bankacılık sistemindeki sorunlar, İran’a komşu
illerimizin sınai ve ticari altyapısının yeterince gelişmemiş
olması, kara yolu ve demir yolları ağlarının yetersizliği, uçak
seferlerinin sayısının düşük düzeyde kalması ve sınır kapılarında karşılaşılan sorunlar nedeni ile sınırlı kalmıştır.
2003 yılından itibaren İran ile ticari ilişkilerimiz ve karşılıklı
yatırım faaliyetlerinde bir canlanma görülmektedir. Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İran’da yatırım yapmak amacı ile düzenledikleri iş gezilerinin yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Türk sanayicileri ve iş insanları bakımından
İran pazarı cazibesini muhafaza etmektedir. Bu noktada
Türk firmaları ile rekabet edecek Avrupa firmalarının İran’da
yeterince bulunmaması da rol oynamaktadır.
Türkiye’nin İran’dan en çok ithal ettiği ürünler arasında mineral yakıtlar ve yağlar gelmektedir. 2019 yılı ithalatı 2,1 milyar dolar olan bu ürün grubu toplam ithalatımızın %69’unu
oluşturmaktadır. En fazla ithalat yapılan diğer sektörler ise
plastik ve mamülleri, bakır, çinko ve demir-çeliktir.
Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) ve DEİK iş birliğiyle çevrim içi olarak düzenlenen “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmalarının ikincisi İran özelinde gerçekleştirildi.
AA Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Osman Aksoy,
İran’ın nüfusunun 80-83 milyon aralığında olduğunu, 600
milyar dolarlık GSYH’ye sahip ülkede önemli ticaret merkezlerinin bulunduğunu bildirdi.
Dünyanın ikinci büyük doğal gaz ve dördüncü büyük petrol
rezervine sahip İran’ın yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olduğunu dile getiren Aksoy,
güçlü bir petrokimya sektörü bulunan ülkede demir çelik,

İran’ın 2011’de 190 milyar dolara kadar yükselen dış ticaret
hacminin 2019’da 80-90 milyar dolar arasında gerçekleştiğini dile getiren Aksoy, 2012’de 21 milyar dolar seviyesine
kadar yükselen Türkiye-İran dış ticaret hacminin 2020’de
4,5 milyar dolara gerilediğini anlattı.
Aksoy, daha önce İran lehine olan dış ticaret hacminin yaptırımlar sonrası dengelendiğini, geçen yıl Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının 2 milyar 245 milyon dolar, bu ülkeden ithalatının ise 2 milyar 289 milyon dolar olarak gerçekleştiğini
bildirdi.

otomotiv, çimento, seramik ve cam sektörlerinin de öne
çıktığını anlattı.
Aksoy, “İran’da elektrik fiyatları Türkiye’den 20 kat, doğal
gaz ise 14-15 kat daha ucuz. Benzin Türkiye’de 0,85 avro
sent, İran’da ise 0,10 avro sent. Su da İran’da son derece
ucuz.” açıklamasında bulundu.
“Tarım, temizlik, gıda ve ilaç sektörleri yaptırım kapsamı
dışında”
Osman Aksoy, İran’a yönelik yaptırımlar ile ilgili bilgi vererek,
yaptırımlarla ilgili çok dikkatli olmak gerektiğini söyledi.
Yaptırımların çok kapsamlı olduğunu ve çok sayıda sektörü
kapsadığını dile getiren Aksoy, “10 Ocak 2020’de ise tekstil,
madencilik ve inşaat sektörleri yaptırım kapsamına alındı.
Ancak tarımsal ürünler, ilaç, medikal ekipman, tıbbi cihaz,
temizlik ürünleri, hijyen ürünleri, solunum cihazı ve iş güvenliği ekipmanları yaptırım kapsamı dışında tutuldu.” diye
konuştu.
Aksoy, 22 Kasım’da finans sektörüne uygulanan yaptırımların yürürlüğe girdiğini, halihazırda yaptırım kapsamında olmayan banka yok denecek kadar az olduğunu kaydederek,
bilinen en ağır yaptırımlar dönemini yaşadıklarını vurguladı.
Türkiye’nin İran’dan doğal gaz almasının yaptırım dışında tutulduğunu, bu ülkeden yılda 2-2,5 milyar dolarlık doğal gaz
alımı yapıldığını anlatan Aksoy, şu bilgileri verdi:
“Doğal gaz ile ilgili fonlar Halk Bankası’nda birikiyor.
Biraz önce belirttiğim istisna kapsamındaki sektörlerin alış
verişlerinde kullanılabiliyor. Ancak İran merkez bankasının
veya bu fonu kullanmaya yetkili otoritenin Türkiye’deki fonları kullanmasında irade ortaya koyması gerekiyor. Bunu
koyduğu takdirde Türkiye’nin İran’a ihracatı devam edecek.
Bu fonların Türk ihracatçısına tahsisi sürdüğü sürece bu
ülkeye ihracatta sıkıntı yaşamayız.”
“Türkiye; İran’ın ihracatında üçüncü, ithalatında dördüncü
sırada”
DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Aksoy, Türkiye’nin,
İran’ın ihracatında üçüncü, ithalatında ise dördüncü sırada
bulunduğunu belirterek, bu ülkenin ihracatında demir çelik-elektrikli makinelerin, ithalatında ise makineler, elektrikli makineler, hububat, optikler ve organik kimyasalların
öne çıktığını söyledi.
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“İran’dan Türk iş adamlarına ‘yatırım çağrısı’ var”
Osman Aksoy, Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolarlara çıkarılması yönünde ortak bir irade
ortaya konulduğunu belirterek, Tercihli Ticaret Anlaşması
imzalandığını, karşılıklı belirlenen ürünlerde gümrük vergisi
indirimleri uygulandığını ve bunun da ihracata yansıdığını
hatırlattı.
İranlıların Türk iş adamlarına, “Bizi sadece ihracat pazarı
olarak görmeyin. Burada yatırım ve üretim yapın.” çağrısının
bulunduğunu dile getiren Aksoy, “Sadece İran’da değil ihracat yapılan ülkelerde üretim ve yatırım yapılırsa bunun daha
çok getirisi olacağı kanaatindeyim.” dedi.
ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın seçilmesinin
İran’da olumlu karşılandığını ve ikili ilişkilerde yumuşama
beklendiğini anlatan Aksoy, ancak İran’da da 2021 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacağını, bu seçimlere kadar çok somut adımların yaşanmasını beklemediklerini bildirdi.
Aksoy, inşaat malzemeleri ihracatına ilişkin bir soru üzerine, Türk iş adamlarının güvenli pozisyonunu muhafaza
ederek İran ile daha fazla iş yapması gerektiğini kaydederek, inşaat malzemelerinin yaptırım kapsamında olduğunu
anlattı.
“İran’da çok büyük turizm potansiyeli var”
Aksoy, turizmle ilgili bir soruya karşılık, İran’da otel standartlarının gelişmeye çok açık olduğunu söyledi.
İran’da 5 yıldızlı otel sayısının son derece kısıtlı olduğunu
aktaran Aksoy, “Tahran’da bir miktar var ancak diğer şehirlerde 5 yıldızlı otel sayısı yok denecek kadar az. Burası da
en büyük gelişme alanlarından. Büyük bir turizm potansiyeli
var. Turizmde, ileride dünya ile entegrasyon sağlandığı takdirde yüksek potansiyel var.” ifadelerini kullandı.
Aksoy, İran’da hangi sektörlerde yatırım avantajı bulunduğuna dair şu değerlendirmelerde bulundu:
“İran’da enerji yoğun sektörlerde ciddi bir yatırım avantajı
var. Bu ülkede Türk malları kaliteli mal olarak adlandırılıyor.
İranlılar Türkiye’yi çok seviyor. Son dönemde vatandaşlık
teşvikiyle birlikte gayrimenkul alımı da arttı. Türkiye’de yaşamayı seviyorlar. Türkiye’den alışveriş yapıp ülkelerine dönüyorlar. Hatta Van’da bu alanda ciddi bir piyasa oluşmuştu
ancak salgınla birlikte biraz zarar gördü.”
Aksoy, İran’da üretim yapmanın avantajlı olduğunu kaydederek, “Birçok sektör için fırsat var. Tekstil ve mobilya gelişmeye açık sektörler. AVM sektörü gelişiyor. Türk markalarının bu AVM’lerde yer alması için çalışmalar yapılmalı” dedi.
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Hannover Messe, 1,4 milyon m alanı
5 G ile donatacak
Bu yıl Almanya’nın Hannover kentindeki 1,4 milyon metrekarelik Deutsche Messe fuar alanı 5G’ye hazır hale gelecek. Uluslararası sermaye malları ticaret fuarları düzenleyen
Deutsche Messe, Bundesnetzagentur’dan (Federal Ağ Ajansı) 3.7-3.8 GHz aralığında bir frekans tahsisi elde etti ve Avrupa’daki en büyük 5G bölgelerinden birini kuracak, 30 salon
ve bina ve tüm açık hava alanı. Siemens bu başarıda çok özel
bir rol oynuyor. HANNOVER MESSE’nin en önemli katılımcılarından biri olan Siemens, Hannover’deki sergi salonlarından
birinde endüstriyel kullanıma odaklanan özel bir 5G kampüs
ağı kuruyor. Ağ, fuarlar sırasında katılımcılar tarafından kullanılabilir ve ticari gösteri zamanları dışında şirketler tarafından testler ve saha denemeleri için kullanılabilir.
Sergi salonunda, bu 5G ağ altyapısı kullanılarak endüstriyel ağlar için yenilikçi çözümler sunulmaktadır. Siemens
altyapısının özel bir özelliği, sürekli olarak sergi salonunda
kalacak ve ticari kullanım için Deutsche Messe’ye teslim
edilecek olmasıdır. Bu, diğer müşterilerin de Siemens teknolojisini ürünleri için bir test ortamı olarak kullanabileceği
anlamına geliyor, ”diyor Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Jochen Köckler.
Bu nedenle fuar alanı, 5G’nin endüstride kullanımı için bir
test alanı ve vitrin haline gelecek. Bu özel 5G ağlarını çalıştırma seçeneği, şirketlerin bunları performans, güvenilirlik
ve güvenlik açısından özellikle gereksinimlerine uyarlamasına olanak tanıyacak. Almanya’da şirketler, özel 5G spektrumunu yalnızca kendi sahalarında kullanabileceklerinden de
yararlanıyor.
“Yeni ağ teknolojileri her zaman inovasyon için önemli bir itici
güç olmuştur. Aynı şey 5G için de geçerlidir. Özel 5G ağlarının
kullanımıyla, örneğin üretim tesislerinde, şirketler bu anahtar teknolojinin avantajlarından tam olarak yararlanabilirler.
Bu, üretimde mobil robotlar, lojistikteki otonom araçlar veya
servis mühendisleri için artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi
geleceğe yönelik uygulamalar için yol. Aynı zamanda, 3.7 - 3.8
ve 26 GHz’de özel spektrum ile özellikle Almanya’daki durum
grup - ve Avrupa’da bu gelecekteki teknolojinin kullanımında
lider bir rol oynama fırsatı sunuyor ”diyor Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Digital Industries CEO’su Cedrik Neike.
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Siemens, Nürnberg’deki Otomotiv Test Merkezinde özel bir
endüstriyel 5G ağına doğru ilk adımları attı. Siemens şu anda
Amberg ve Karlsruhe’deki fabrikalarında kendi özel 5G altyapılarını da oluşturuyor. Bu sistemlerde Siemens, yalnızca
kendi bağımsız olarak geliştirdiği ürün ve çözümlerine güveniyor. Siemens, bu teknolojinin avantajlarını vurgulamak ve
endüstriyel kullanıcıların kullanımına sunmak için şimdi fuar
alanına özel bir 5G ağı kuruyor.
Şirketler, yerel olarak mevcut özel frekans aralıklarını kullanarak, tanımlanmış alanlarda bağlanabilirliği sağlamak için
özel 5G ağları kurabilir - bu da üretim ve lojistikte esnekliği önemli ölçüde artırabilir. Bu, örneğin, otomobillerin son
derece esnek üretiminde veya intralojistikte kullanılabilen
AGV’ler (Otomatik Kılavuzlu Araçlar) şeklinde sürücüsüz taşıma sistemlerinin çalıştırılmasını içerir. 5G üzerinden hızlı
veri aktarımı sayesinde, üretimdeki tüm bileşenler değişikliklere neredeyse gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir. 5G
ağları, uç ve bulut bilişim gibi geleceğin teknolojileriyle birleştirildiğinde, büyük veri hacimlerinin esnek analizini kolaylaştırır ve bu da onları endüstride dijital dönüşüm için bir
sürücü haline getirir.

Avrupa’nın en büyük 5G kampüs ağlarından biri
5G genişlemesiyle, Hanover tesisi aynı zamanda alan açısından Avrupa’nın en büyük 5G kampüs ağlarından birine
sahip olacak. İlk adımda Deutsche Telekom, beş salonu ve
bitişik otoparklar da dahil olmak üzere tüm dış alanı 5G ile
donatıyor. Telekom daha sonra fuar alanındaki 30 salonun
ve binaların tamamını tedarik edecek. Amaç, çok çeşitli sektörlerden teknoloji liderlerinin kullanım senaryolarını test
edebileceği 5G için küresel olarak benzersiz bir test alanı
oluşturmaktır. Deutsche Messe ve Deutsche Telekom, ortaklar olarak ortak 5G teklifini geliştiriyor ve pazarlıyor.
Deutsche Telekom CEO’su Tim Höttges, “Deutsche Telekom,
Almanya’daki 5G sunumunun arkasındaki itici güç - özellikle iş için. Bu yüksek hızlı 5G kampüs ağı ile burada, Hannover’deki endüstri için şeffaf bir test alanı sunuyoruz” diyor. “Almanya’daki dijitalleşme ve inovasyon, Messe AG ile
güçlü ortaklığımızdan yararlanacak.”

