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İnsanlık için tarihsel günler yaşadığımız 2020 yılının ilk 6 ayından sonra, geldiğimiz
noktada henüz mutlu olacağımız bir durum yok. Pandeminin etkileri yaşamın her nok-
tasında tüm derinliğiyle kendini hissettiriyor. Sadece Amerika’da 135 bin ölüm, 3 mil-
yon 120 bin vakanın yaşandığı; Temmuz 2020 itibarıyla da günlük 65 bin vaka ile tavan
yaptığı; dünya genelinde yarım milyonu aşkın insanın yaşamını kaybettiği bu küresel
salgında, önemli ekonomik kayıplarla büyük bir sınav veriliyor. Ülkemizde ise okyanu-
sun dalgaları gibi gelgitlerle, pandemi etkileri tekrar bir yükseliş eğrisinde gerçekleşi-
yor. İnsanların psikolojileri bozulmuş; firmalar sürdürülebilir işletme değerlerini koru-
maya çalışıyorlar. 

Yaşamın çoğu ilişkileri dijital platforma taşınmış durumda. Ticari ilişkiler online satış-
larla yürüyor. Ev ofis ve evden çalışma sistemleri gelişerek, kendini sürekli hale getirme
yolunda önemli bir deneyim  yaşadı. Yayın grupları, reklam ajansları, tasarım firmaları,
mimarlık, marketing ve pazarlama firmaları bu sürecin en önemli aktörleri oldular. Eski
ve yeni yaşam, bu çalışma biçimlerini bundan sonra daha farklı uygulamalarıyla karşı-
mıza çıkaracak. İşletmeler şimdiden kurumsal ve ticari görüşmelerini, konferans ve
toplantılarını, yeni sosyal medya biçimleri olan ZOOM, Instagram, Youtube vb. içerik-
lerle gerçekleştiriyorlar. Yeni her şeyi değiştiriyor. Ardımızdan gelen yeni kuşağın bek-
lenti ve hedefleri eskilerden çok farklı. Y ve Z kuşağı diye tabir edilen bu kuşak, ülke-
mizde ve dünyada birçok şeyi değiştirebilecek. Kuşak çatışmasının her dönem yaşan-
dığı dünyamızda bu çatışma, tüm öncekilerden çok farklı olacaktır. Anlayış, duygular,
ikili ilişkiler ve gelecek beklentileri, zeka kriterleri, her şey resetlenerek yeniden biçim-
leniyor. Ne biz onları tam anlayabiliyor, ne de onlar bizlerin kutsadığı değer ve erdem-
lere önem veriyorlar. Bu, geçmişte bizimle babalarımız arasında da başka biçimlerde
yaşandı. Dedelerimiz hatta babalarımız çocuk sevip kucağa almayı birer zaaf gibi algı-
larken, biz tersine, onları gök kubbenin en yüksek yerlerine çıkardık. Kimi zaman fazla
şımarttık, kimileyin geçmişimizin zor koşullarıyla terbiye etmeye çalıştık. Dijital dünya-
nın avuç içimize girmesiyle, artık insanlar ve toplumlar arasında örülen sınırlar bir bir
ortadan kalkıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir olumsuzluk, saniyeler
içinde duyuluyor. Devletler ve otoriteler her ne kadar bunu yasaklasalar da, farklı yazı-
lım ve iletişim sistemleriyle insanlar bilgiye ulaşıyorlar. Bu nedenle şeffaf toplumlar
daha kalıcı ve güven verici oluyor. Yaşadığımız bu ağır salgın döneminde insan yaşa-
mının her şeyden daha değerli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ancak bu ders,
kirlettiğimiz dünyayı temizlemeye yetecek mi; sanmıyorum.

Saygılarımla,

Nesip Uzun / Temmuz 2020
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Küresel ekonomi nereye gidiyor?
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Dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlar ile ticaretiniz artık fuar alanı
ve tarihleri ile sınırlı değil. Geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık

uygulamaları ile sizlere yüz yüzeden fazlasını sunuyoruz.  Dijital
uygulamalarımız ile gücüne güç katan fuarlarımızla, Hibrit Fuar

deneyimini Tüyap farkıyla yaşamınızı sağlıyoruz. 

Bu süreçte dijital çözümlerimizi daha da geliştirerek yanı-
nızda olmaya devam ediyoruz. Fuarcılıkta yeni dönem çatı-
sı altında geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz
dijital platformumuz ile fiziksel fuarın yerini tutamasa da,
yüz yüze görüşmenin ötesinde iş bağlantıları kurmanıza
olanak tanıyarak, bu zorlu süreçte ticaretinize olumlu kat-
kılar sağlıyoruz. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak, alıcı ve satı-
cıları yıl boyu bir araya getirerek iş bağlantıları kuran, web
ve mobilden kolayca erişilebilen platformlarımızla, siz de-
ğerli fuar katılımcılarımıza ürün ve hizmetlerini sergileme
imkanı beraberinde, akıllı B2B eşleştirme sistemimizile
sizleri ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan
iletişim kanalları sunuyoruz. Fuarcılıkta dijital dönüşüm
sayesinde doğru ziyaretçiler ile bir araya gelme ve sınırları
kaldırarak ulaşılması zor, uzak pazarlar ile temas kurabil-
me imkânı için var gücümüzle çalışıyoruz.

Dijital Platformumuzun
Desteği ile Fuardan
Maksimum Fayda Sağlayın!
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Milyonlarca Potansiyel İş Bağlantısı
Sizi Bekliyor
Fuarlardaki iş bağlantılarını sanal ortama taşıyan
web sitelerimiz ve mobil uygulamamız, katılımcıla-
rımızı dünyanın her yerinden milyonlarca alıcıyla
doğrudan buluşturuyor.

365 Gün Boyunca Ticaret Yapın
Tüyap Fuarcılık Grubu olarak, alıcı ve satıcıları bir araya geti-
ren dijital platformlarımız ile yıl boyu kesintisiz ticaret bağ-
lantıları sağlıyoruz. Web ve mobilden erişilebilen platformları-
mızla ürün ve hizmetlerinizi 365 gün sergiliyor, akıllı B2B eş-
leştirme sistemimiz ile ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle
sınırlı olmayan iletişim kanalları sunuyoruz. Fuar öncesi ya da
sonrası toplantı yapmaya devam edebilirsiniz. ▲ ▲
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Her şeyi tek tıkla yönetin
Sizlerin erişimine açık olan Tüyap Katılımcı Portal'dan
tüm işlemlerinizi, iş bağlantılarınızı yönetebilir, toplan-
tılar ayarlayarak iş yapmaya devam edebilirsiniz.

Fuarda temassız deneyim yaşayın
Sizlerin ve tüm paydaşlarımızın sağlığı her zaman birin-
cil önceliğimiz. Fuarda artık kartvizit değişimi MyTüyap
Mobil Uygulaması üzerinden temassız olarak yapılabili-
yor. Tek yapmanız gereken karşınızdaki ziyaretçinin ya-
ka kartını okutmak.

Biz geleceğe hazırız! Siz de, yılda 4.6 milyonu yerli, 1.7 milyon yabancı toplam 6.3
milyon profesyonel tarafından ziyaret edilen Tüyap dijital platformlarını kullana-
rak fuar deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek
şey "Online Katılımcı Sistemi"nde bulunan profilinizi eksiksiz doldurmak! Böyle-
ce, fuarın başlamasını beklemeden, fuar sırasında ve sonrasında da "SİZ"i ve
"ÜRÜN"lerinizi arayan dünyanın her yerinden milyonlarca alıcıyla, internet site-
mizde bulunan Katılımcı Rehberi aracılığı ile doğrudan buluşabilirsiniz. l l





u yılın 13-16 Ekim 2020  tarihleri   arasında planlanan
Uluslararası Mobilya Endüstrisi Bileşenleri, Aksesuarla-
rı ve Yarı Mamuller Fuarı'nın onikincisi  Ekim 2021'e er-
telendi. Yeni tarih  12 - 15 Ekim 2021.  Karar, SICAM orga-

nizatörleri tarafından küresel ticaretin devam eden çıkmazı
ışığında alındı, sınırları yeniden açılmaya başladı ancak ağır
sınırlamalar ve genişletilmiş uluslararası uçuşlarla ve önü-
müzdeki aylar için operasyon planları hala belirsiz ve açıkla-
maya muhtaç gelişmeler bizleri bekliyor. Ayrıca, ticaret sek-
törü, herhangi bir düzeyde belirlenen destek önlemlerinin bu-
lunmaması ve her zaman sorumluluk açısından net veya ta-
nımlanmamış organizatörler ve katılımcılar için uygulanan kı-
sıtlayıcı ve cezalandırıcı güvenlik düzenlemeleri nedeniyle
cezalandırılmaktadırlar. Bu nedenle, Exposicam, tüm bileşen-
lerini ve aksesuarlar segmentini korumaya karar vermek için 

12 Ekim 2021 için doğrudan SICAM'ın on
ikincisinin tarihini belirlemeye karar verdi
pandemi sonucu dünya çapında ortaya çıkan mevcut ekono-
mik durum ve ciddi problemler  bizi SICAM'ın on ikinci fuarını
gelecek yıla ertelemeye ikna etti. Bu kararı çok dikkatli bir şe-

kilde değerlendirdikten sonra aldık ”diyen etkinliğin organiza-
törü Carlo Giobbi,“ mevcut durumdan zaten ağır bir şekilde ce-
zalandırılan endüstrinin işlerini düşünmek ve canlanacağını
umduğumuz 2021 sezonu için iyileşme arayışı Endüstri. Ekim
2021'de Pordenone'daki tüm operatörleri, ürünlerini pazara en
iyi şekilde sunma fırsatı vermek için görmeyi umuyoruz. 

Onikinci SICAM fuarı, önceki sürümlerde olduğu gibi klasik
“SICAM tarzında” ve sektörün iş dünyası için sezonun en
önemli gelişim fırsatı haline getiren güçlü iş ilişkileriyle 
büyük, uluslararası ve fikir ve projelerle dolu olacak. 

B

Yaşadığımız dünya genelindeki Covid-19 acil durumu, herkesin görebileceği
kısıtlamalar ve belirsizliklerden etkilenen dünya çapında ekonomik ve sosyal

sorunlar ve  diğer pek çok durum  SICAM programını revize etmemizi zorunlu kıldı. 

FUARLARDAN
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MOBİLYA SEKTÖR BULUŞMALARI

Mobilya Dergisi tarafından düzenlenen 
Mobilya Sektör Buluşmaları söyleşimizin ilkini

Hafele İcra Kurulu Başkanı Hilmi UYTUN ile
yaptık. Oldukça önemli başlıkların ele alındığı

söyleşimizi, global bir firma olan Hafele’nin
deneyimlerini paylaşmak adına, Mobilya

Dergisi okurlarıyla da paylaşıyoruz. 
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Nesip UZUN: “Pandemi sürecini Hafele olarak sizler nasıl yö-
nettiniz; neler yaptınız?” diye başlamak istiyoruz. Bu ‘yeni
normal’ süreç sizce nasıl bir geçiş olacak?

Hilmi UYTUN: Covid-19  daha önce hiç birimizin bilmediği bir
durumla bizleri karşı karşıya getirdi.  Altı ay önce “dünyadaki
milyarlarca insan eve girecek, evde kalacak” desek, “aklım al-
maz, böyle bir disiplin sağlanamaz” derdik. Ancak oldu. Tabi
sağlıkla ilgili bir endişe olduğu için ciddi bir süreçteyiz. Burada
ne oldu? Önemli olan, böyle bir kaygının insan evladına olan
etkisi konuşmak lazım. Aynı zamanda ülkemiz ve dünya eko-
nomisine ekonomik etkisi ne oldu, bunları konuşmak lazım.
Dünyada gelişmiş ekonomilerin çok büyük bir bölümünde ça-
lışanların %70 oranında istihdamı hizmet sektöründedir. Bu
ne demek oluyor? Tabi o zaman Turizm, Restaurant, Cafe;
bunlar o kadar büyük bir istihdam sağlıyor ki, üretim otomas-
yonlardan dolayı gittikçe daha az nüfusu besler hale geldi.
Çalışan nüfusun büyük kısmı hep hizmet sektöründe. Pande-
mi sonucu  alınan önlemler paralelinde sokağa çıkma yasağı
ve sokağa çıkma engeli olduğunda, bu durumdan ilk etapta
hizmet sektörü etkilendi. Burada çalışanlar ya işini kaybetti,
ya da kaybetmeyle ilgili çok yoğun bir endişe duydu; hala da
duyuyor! Haziran ortasındayız ve halen daha uçakların %20’si
doluyor. Dolayısıyla burada çalışanlar hemen hemen her gi-
derlerini tüketimini erteledi, erteliyolar.  Ertelemeye de devam
edecekler. Bu belirli bir süre kalıcı olacaktır. Ekonomi bilimi
yarınki beklentiyle çok alakalıdır. Eğer  yarından  umutluysa-
nız, bugün daha çok harcarsınız; yarın ile ilgili kaygılıysanız o
zaman bugünkü harcamalarınızı erteler ve acil değilse de ip-

tal edersiniz. Şimdi nüfusun kalabalık bölümleri kaygılandığı
için bu defa üretim siparişleri düştü ve artık bir döngüye girdi.
Şimdi hep beraber bu döngünün terse doğru hızla çıkacağı
günleri yaşayacağız. Hepimizin bildiği bir şey var: bu süreç ya-
vaş olacak ama insanların kaygısı bir anda yok olmaz, aşı bu-
lunursa parantez içinde bir çözüm olur. Aşı yani ilaç bulunmaz
ise, insanlar sağlığını korumakla ilgili kendini eve kapamaya
devam edecek ve gelecek endişesi kaynaklı, doğrudan hiz-
met sektöründe çalışanlarla tetiklenen bir talep küçülmesi
yaşayacağız.

Mobilya sektörü göreceli olarak avantajlı

Konuya kendi sektörümüz açısından bakarsak, Hafele ne ya-
par,  mobilya sektörü ne yapar? Mobilya sektörü Türkiye’de de
Dünyada da görece olarak avantajlı. Çünkü evde kal, evde oku,
evde otur, evde çalış kavramları, evi sorgulamamıza neden ol-
du.  Türkiye’de özellikle Türk kültürü, ortak inançlar mobilyayı
kolay kolay yenilemez. Batıda mobilya yenileme trendleri 4-5
yılken ülkemizde bu süre bazı bölgelerde 15-20 yıla kadar çı-
kar.  Yurdum insanı, üzerine halı örter bir şey örter yine kulla-
nır. Şimdi ise bu değişiyor,  insanlar çok yoğun bir şekilde
mutfaklarını, banyolarını,  gardroplarını, vestiyerlerini değiş-
tirmeye başladı ve ortaya bir yenileme pazarı çıktı. Bu muhte-
melen artarak devam edecek. Ertelenmiş bir talep var,  birkaç
ayda yeni eve taşınmak mümkün değil, herkes eski evinde
kaldı. Türkiye’deki genç nüfus hala aynı.  Dolayısıyla da mobil-
ya mektörü olarak, biz bence avantajlı bir yerdeyiz. 

▲ ▲

Hilmi UYTUN:
Pazarı, Çin’in 

elinden almak için
büyük bir fırsat var!
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Gelelim Hafele ne yaptıya:  Biz ilk on gün, salgını masaya yatı-
rıp durum analizi yaparak, konuyu çok iyi anlamaya çalıştık. İlk
kez karşımıza çıkan bu pandemi  nedir, nasıl birşey olacak,
olası etkileri ne olur?  Daha önce hiç böyle bir durumla karşı-
laşmadığımız için, bize etkisinin de ne olacağını bilemiyoruz.
Üst yönetim, özellikle uluslararası danışman şirketlerin ra-
porlarını tekrar tekrar okuduk; oradaki ortak öngörüyü bul-
maya çalıştık ve ondan sonra bu durum bizim sektörümüz
için ne demek onu anlamaya çalıştık.  Sonra da “şirketimiz ne
yapmalı“ üzerinde çalışmaya başladık.  Bir kriz masası oluş-
turduk, kriz masasında bu krizi nasıl karşılayacağız,  şirket
olarak ne yapacağız, kendi çalışanlarımız başımızın tacı oldu-
ğundan önce onları nasıl koruyacağız; bunları konuştuk. 4
gün gibi bir sürede planlamayı, uygulamaya çevirebildik ve
çalışanlarımızı, beyaz yakalıların nerdeyse tamamını evden
çalışabilir hale getirdik. Verimlilikle ilgili bir sorun da yaşan-
madı; tam tersi,  çalışanlar kendilerini emniyete almamızdan
gelen güven duygusuyla işlerine dört elle sarıldılar. Depoyu
hiç kapatmadık; sektöre kesintisiz hizmet vermeye devam
ettik. Bazen çok küçük gecikmeler yaşatabildik tabi; tam per-
sonel  çalışamadığımız için, depoda  bunlar biraz yaşansa da,
hizmeti sürekli tutabildik. Kriz masasında da oluşturduğumuz
ve anladığımız şey;  tamam bu öyle bir yeni dünya ki hijyenin
ve hijyen ihtiyacının artması sektörde bir farklılık oluşturdu.
Burada olası hangi ürünlerin en hızlı şekilde proğrama alın-
ması lazım, onları analiz ettik.  O zaman da tabi ortak temas
noktası olan ürünler ortaya çıktı. Ofislere geri dönüldüğünde,
ortak kullanılan alanlar üzerindeki aynı kapıyı kullanacak kişi-
lerde tabi bir ortak temas var. Kapı kolları, ortak mobilya kulp-
ları, banyolardaki  armatürlerin muslukların fotoselli, sabun-
luğun fotoselliye dönmesi, ortak kapıların el değmeden çalı-
şabilmesi, elleyerek çalışıyorsa bunların antimikrobiyel ola-
bilmesi gibi, Hafele antimikrobiyel ürün programını geliştirdik.
Bununla alakalı şimdi çok büyük bir pazar var.  Daha önce res-
taurantlarda çok küçük olan bu fotoselli ürünler, şimdi artık

çok büyük bir pazar olacak. Daha önceden %1-2 civarında
kullananlar şimdi %100 kullanacak, neden çünkü kimse res-
taurantta  musluğa el değmeyi  tercih etmeyecek. Oteller ve
hastahaneler ve ofisler antimikrobiyel kapı kolları tercih ede-
cekler. çünkü olası hastalığın yeni bir hastalıkta gelemez de
diyemiyoruz  virüsün şirket çalışanlarından birbirine bulaş-
ması, şirketin yaşamsalığını da tehdit edip tehlikeye atıyor.
Günümüz iş dünyası öyle profesyonel bir hal aldı ki,  satın al-
mada çalışan biri ürün üretiminde çalışamaz, ürün üretimin-
de çalışan birisi muhasebede çalışamaz yani hepsini bilmek
lazım bu iş öyle branş bilgisi olamadan yapılamaz halde.  Dola-
yısıyla da   çalışanlarımızı korumak için çok daha yüksek büt-
çeler kullanacağız ve bununla da ilgili biz şirketimizi hazırla-
dık.  Şimdi de bayii ağımız üzerinden bunları satışa başlıyoruz. 

Nesip UZUN : Sevgili Hilmi bey; Pandemi  sonrası bir yandan
maliyetlerde ciddi bir artış, öte yandan tüketici tarafından
baktığımızda da gelirlerinde belli bir düşüş yaşanacak görü-
nen o ki, haliyle alım gücü düşecek. Sizce  bu durum piyasİyı
nasıl etkileyecek? işletmeler bu sürece hazırlar mı? Doğadaki
doğal seleksiyon işletmelerde de yaşanacak mı? Sürecin etki-
leyeceği bir kriz dalgası görüyor musunuz? Bu konuda ne dü-
şünüyorsunuz? Türkiye de işletmelerin %80’ninin küçük ve or-
ta işletmeler olduğunu düşünürsek ve bunların bu sürece da-
yanabilme şanslarınında çok fazla görülmediği,  sermaye bi-
rikimlerinin ve işletme sermayelerinin  zayıf olup bir bir buçuk
yıl dayanma güçlerinin olmadığı, Türkiye gibi küçük işletme-
ler cumhuriyetinde bu süreci biz nasıl yöneteceğiz, işletmeler
tek başlarına destek olmadan devletin desteği olmadan ya-
da belli bir dayanışma olmadan bu süreci  nasıl atlatacaklar?

Hilmi UYTUN: Sevgili dostlar, biraz gerçekçi olmak lazım. Ger-
çekçi olmakla, ümitsizliği karıştırmamak lazım. Olumlu ol-
makla,  plan yapmamayı, hazırlık yapmamayı  karıştırmamak
lazım. Genelde katıldığım toplantılarda basından buna benzer
sorular geliyor. Doğası gereği tabi ki insan ümitlenmek istiyor,
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ümidini kaybetmek istemiyor. Kaybetmemeliyiz de, inancımı-
zı da kaybetmemeliyiz.   Olumlu olmak ve hazırlık yapmak da
doğru bir şey; hazırlık yapmadığınız zaman karşınıza gelmiş
bir vakayı aynı gün çözemezsiniz. Çok büyük bir talep düşme-
sinin yanında getirdiği bir nakit akış sorunu da oluşur. Nakit
akım tablosu, mali işler yönetimi olan şirketlerde bile zar zor
elde edilen bir şey.  Nakiti çok iyi yönetmek, nakite saygılı ol-
mak kavramlarını, şirketlerde çalışanların tam anlamadığını
gözlemliyorum. Ne demek “nakite saygılı olmak” ya da “nakit
akım tablosu” ne demek? Nakit akışını doğru yönetemezse-
niz şirketinizi batırırsınız.  Nasıl batırırsınız, ama şu anda iste-
seniz de Türkiye’de bir şirket batıramazsınız. Çünkü zaten ic-
ra-haciz yok,  bankalar kredileri geri çağırmıyor, devlet vergi
almazsa da oluyor.  Elektrik ve Doğalgazı da kimse kesmiyor.
haliyle şu an “batmak” diye bir şey yok. Ancak elinizdeki sınırlı
nakitle daha uzun süre şirketinizi nasıl idame edersiniz?.. Bir
de çok büyük alacakları olanlar,  çok büyük kurumlardan hava
yolları vs ile çalışan şirketler, bu tahsilatlarını yapamayınca
zincirleme tüm alt tedarikçilerini etkiler.   Böyle olunca alaca-
ğını alamayan borcunu nasıl öder?  O yüzden de nakite ekstra
önem vermek, nakit akışını iyi yönetmek lazım. Burada küçük
ve orta ölçekli işletmelerde ,büyüklerde de esasında  orda
belki durumlar biraz daha hassas. kredibiliteyi yüksek tut-
mak. Pazar kredibilitesine çok önem vermek, banka kredileri-
ni  olabildiğince limitleri yüksek  tutmak ve krizde olası finas-
man ihtiyacını,  olası en düşük maliyetlerle karşılayarak şirke-
ti ileriye canlı götürmek lazım.   Artık bu tüm dünyada herkesin
anladığı bir şey. Bu bir yaşam savaşı,  yani şirketi yaşatmamız
lazım. Dolayısıyla da pazarın küçüldüğü bir yerde katma değer
yaratıyor musunuz ? Müşteri neden siz tercih edilecek,  bir di-
ğeri de malınızı ürününüzü neden tercih edecekler ve belki
daha da önemlisi  bunu yaparken, siz arkadaki finansmanı
nasıl yöneteceksiniz? Satış vadeleriniz ve tahsilat vadeleriniz
arasında bir denge var mı? Bunu hangi raporlarla algılıyorsu-
nuz? Dolayısıyla burada ölçüm tekniği çok önemli.  Önümüz-
deki ay nakit girişiniz ve çıkışınız kaç lira  olacak?  Evdeki he-
sap çarşıya uymazsa, B planı, C planı, D planınız hazır mı? Ay
sonunda  100 lira nakit gelecek diye varsaydığınızda,  olur da
50 gelirse, 20 gelirse ne yapacaksınız? Kendi giderlerinizi na-
sıl yöneteceksiniz; bunu kaç ay yöneteceksiniz? Burada A-B-
C-D planı yeterli değilse, E-F-G planları devam ettirmeniz la-
zım. Çünkü piyasalar eski normale yaklaşmadan tüm bunları
öngörmek de çok zor. 

Nesip Uzun : Tam da burada bir sorum olacak,  şimdi hazırdan
yemek çok kolay ve rahat. Herhalde yaklaşık 3-4 aydır işlet-
melerimiz vergilerini ötelediler; devletimiz de Eylül ayına ka-
dar bu vergileri öteledi, henüz daha üretime de yeni yeni ısın-
maya başladığımız,  işletmelerin artık eski normale geçmeye
çalıştıkları bir döneme gireceğiz  ama bir yandan da bu vergi-
ler üst üste geliyor ve artıyor. Eylül ayına kadar oldukça ciddi
bir süreç yaşayacağız. Hükümetimiz böyle bir karar aldı ve
dünyada birçok ülkede de hükümetler buna benzer kararlar
alıyor.  Şimdi siz hem firma yönetim kurulu başkanı, aynı za-

manda da Hisiadı’n kurucu üyesisiniz bu dernekte sizin en
azından yüzlerce meslektaşlarınız var,  aynı problemleri bun-
larda yaşıyorlar, günü geldiğinde bu birikmiş ödemeleri yap-
makta zorlanacakmıyız, bunların taksitlendirilmesi yada bu
yükü bir şekilde ötelemek adına neler yapılabilir ve bunlar iş-
letme sermayelerini ve firmaların sermaye birikimlerini ne
denli etkiler?

Hilmi Uytun : Dostlar burada en kıymetli şey bence ölçülebilir-
likte yani ölçülebilirliği somutlaştıralım kavramsal kalmasın.
Her gün ve her hafta aldığımız rapor nasıldır, bu raporları net-
leştirip önümüzdeki  üç dört aylık kar ve nakit akış tablolarını
görebilmeliyiz. Türkiyede en önemli gelişim alanı ölçülebilir-
likte muhasebe cari alacaklar ve cari borçları  gösteren bir
bölüm olamalı ,finansal analiz yapabilmelidir. Şirketin aylık
karı yada zararı net bilinmeli, yaklaşık bildiğiniz zaman verdi-
ğiniz kararların sağlıklılığı şansı muhtaçtır.  Üretim muhase-
besi, maliyet muhasebesi bilmek lazım, ben çoğu zaman gir-
diğim fabrikalarda bir çok duran makine gördüm, şimdi işçiyi
mi çalıştıracaksınız makinayı mı? Günümüz dünyası işçi ça-
lıştırmakla yeterli değil  makinayı çalıştırmanız lazım. Halbuki
girdiğimizde devamlı bir çok makinanın durduğunu görürüz,
bu bir bilinç bu bir bilgidir.  Bilince her şey kolay ama  bilmez-
seniz iş daha zor oluyor. Soruya bu bağlamda bu kapsamda
cevap vermeye çalışırsam,  İşletmeci aylık karını ve zararını,
önümüzdeki üç dört  aylık akışı bilmelidir.  Mesela vergide bir
nakit akış ne kadar vergi ödeyeceğim ve ne zaman ödeyece-
ğim, ödeyemiyorsam ne yapacağım? , Nasıl bir ödeme planı
yapacağım,  hangi ödeme planı ile bunları yapacağım. Vergide
normal öteleme yoksa  yüksek faizi var, öteledikçe bu sefer
şirketi faize boğuyorsunuz, eğer ötelemezseniz şirketin naki-
tini daha önce kullanırsanız bu defa faiz ödemeyim diye şirke-
tin nakitini bitirebilirsiniz.  Şimdi en güzel örnek  fecabook yıl-
larca zarar etti, ancak nakit akış önemli, şirkette nakit akış bi-
terse oyun biter, nakit akımı düzelttiğiniz en güzel senaryoda
karlılığa bakıyor olmalıyız. Tabi bunu da o zaman aldığınız ra-
porları netleştirmeniz lazım her ay şirketlerde kar zarar tablo-
su ve blançoyu alıp neden öyle oldu sebebi nedir, geriye dönük
neyi düzeltmemiz lazım,yani şirketin kasasına imza yetkisine
sahip olmanız ve aldığınız kararları doğru verebilmeniz aldığı-
nız bilgiye bağlıdır eğer bilirseniz nakiti nasıl aldığınızı ve olası
nakit akış senaryolarınıza hazırlık yapabilirseniz. 

Mobilya üretiyorsanız ya da donanım aksesuar üretiyorsanız
üretim verimliliğini ölçmeniz lazım.O meşhur hikaye var aslın-
da . Toyotadaki ikinci adamı götürüyorlar Almanya  porshe.
Çok nazlı,   gitmek istemiyor en sonunda  rica minnet gidiyor.
Biri 15 saniye bir diğeri 20 Saniye kadar  kapının kenarından
uzanıp bakıyor ve burası olmaz diyor, beni geri götürün.  Dü-
şünsenize insanlar bütün gün orda çalışıyor ve adam 15 sani-
ye kapıdan bakınca   olmaz diyor. 15 saniyede neyi gördünde
olmaz diyorsunuz  derler.   Sen ne gördün de  biz  göremiyo-
ruz?  Adam, ‘ben duran Makinaları saydım, yediden sonra da
saymadım’ diyor Neden diyorlar?  ‘Makine durunca iş  çıkmaz
ordan ,makinanın durmaması lazım’’ .bir makine yirmi beşe
yakın sebepten durabilir bakım ihtiyacı olabilir,hammaddesi
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bitmiş olabilir, sigortası attığı için,  ihtiyacı olduğu için, çalı-
şan tuvalete gittiği için, öğle yemeğine gittiği için, çay içtiği
için, bir çok sebeple durabilir.Türkiyenin verimliliği öğrenmek-
le ilgili,üretimi öğrenme ile ilgili özellikle ölçülebilirliği öğren-
mekle ilgili çabasının çok artması lazım.  Doğru finanasal
analizle rher şirket için belirleyici önemdedir.   Hep kendi ken-
dinize çalışırsanız dışarıdan biri size ses vermezse sonuçları
da normal oluyor.  Dışardan bir danışman tutmak birine gü-
venmek ve farklı ses duymak, bence şu anda çok tavsiye ede-
ceğim bir şey. Başka birilerini dinlemek farklı bakış açısı daha
iyi olur.   

Nesip UZUN : O zaman geçmişe,   düne bakışımız ve bugün yeni
olana bakışımız arasında mutlak belli ayrımlar olması gereki-
yor,  siz bir iktisatçı gözü ile aynı zamanda güzel iktisadi ana-
lizler yaptınız. Bu analizler klasik işletmelerde beklide dünden
bugüne olması gerekenlerdi  ne yazıkki Türkiye’de bu analiz-
ler yapılamadığı içinde çok kısa döngülü kararlar alınabiliyor.
Ama öyle bir süreç yaşadık ki bu analizlerin dışında sizin de
ifade ettiğiniz gibi beklide  işletmeler dışarda  belli destekler
almak zorundalar.  Çünkü işletmelerimiz aslıda emek-yoğun
çalışarak bir yerlere gelmişler. Ülkenin ekonomik süreçlerinin
yarattığı tesadüflerlerle birşeyler kazanmış ve riskleride göze
alarak belli büyüme olgunluğuna ulaşmışlar, Ancak bundan
sonra klasik yönetim zihniyeti ile bu işletmelerin artık gidebil-
me şansları yok.  Dünyanın bu kadar çok aktif dönüşümler
yaşadığı ve aynı alanda üretim yapan aktörlerin sayısının her
gün daha da arttığı bir  iç ve dış pazarda,  pazarın daraldığı ve
keskinleştiği bir süreçte kazan kazan usulü  çözüm ortaklıkla-
rı ve iş ortaklıkları ile dayanışmalar ve dışarıdan destekler ile
danışmanlıklar alarak bundan sonraki süreci yönetebilirler. 

HİLMİ UYTUN: Müsadenle bir şey ekleyeyim bir üretimin yani
üretim yapan bir şirketi yönetmek işçiyi bütünüyle yönetmek
diye bir dünya yok. Siz böyle odada oturarak işi yönetemezsi-
niz her bir makinayı yönetemezseniz işi yönetemezsiniz dola-
yısıyla bir fabrikası olan makine raporu alması lazım ve maki-
nanın durma sebepleri nelerdi,  geçen ay kaç defa durdu, niye
durdu ne önemli  gelecek ay bu daha nasıl az duracak ,Bağ-
lantı elemanlarında Türkiye de gittikçe daha çok tedarikçiyi
Hafele dünyasına onaylatmaya çalışıyoruz 4 saatte değişen
kalıp şu an 6 dakikada değişiyor. İşçi çalışıyor mu* çalışıyor
biri 4 saat biri 6 dakika makine durduğu zaman o zaman mali-
yetler çalışıyor, muhasebenin maaşı çalışıyor ama makine
çalışmıyor bu konuya  bu bilgiyle bakmazsak böyle ölçmezse-
niz ileride rekabetçi olacağız. Türkiye’nin bir kere Çin’den

ucuz olmayı aklına kalbine sığdırması lazım ve yürümeden ko-
şamazsınız. Tasarım yapacağım, yap tabi.  Bir itirazım yok.
Çin’den sipariş alacaksan Çin’den kaliteli olup, Çin’den ucuz
olacaksın.  Çin de Japonya da böyle aldı bu işi. 

Şimdi Çin yeni Japonya olacak bizde yeni Çin olacağız nasıl
olacağız? Tabi ki işletmelerin verimliliğinin gerçekten artma-
sıyla, yoksa sadece çok çalışarak olmaz.  verimlilik iyi çalışmve
bilinçli çalışmakla olur.  Türkiye’nin bence şimdi burayı hızlıca
aşması lazım, bir yandan insanlar bilgiye daha hasret daha
çok okuyor.daha çok araştırıyor ve daha bilgili . Çünkü  bilgi çok
önemli bir güçtür, ve hep kendinizi geçmeniz lazım.  yani Hafe-
le’nin Hafele’yi geçmesi, Hilmi’nin Hilmi’yi geçmesi lazım bu
böyle bir şey . Ben daha bilgili olursam daha iyi karar verebili-
rim.   Şirketi ben yönettiğime göre o zaman benim verdiğim ka-
rarların sağlıklı ve iyi olması gerekir. İşletmeyi geliştirebiliyor-
sanız yönetiyorsunuzdur. bizim teklif vermemizin daha kolay
olması için bu iki ay evlerden bir dünya eğitim yaptık,  şimdi çok
daha doğru teklifler çok daha sağlıklı teklifler veriyoruz. Ne
farkediyor bir çalışanımız daha çok teklif verirse o zaman daha
verimli ama bu satış işinin verimliliği müşteri doğrumu ürün
doğrumu şimdi makinanın verimliliği dediğiniz zaman her bir
makinanın verimliliğini yönetmezseniz çok maksadını aşar  

Nesip uzun:  Türkiye’nin rekabet şansları açısından bakarsak,
özellikle mobilya ve Mobilya yan sanayinde Türkiye çok
önemli bir üretim havzası içerisinde yer alıyor. Son  15 yılda da
oldukça ciddi  ve rekabet edilebilir bir noktaya geldi.  Bildiğiniz
gibi hükümet ithalatla ilgili yeni bazı kararlar aldı ve yaklaşık
800 ürüne yeni vergiler getirdi. Şimdi haliyle 30 Eylül’e kadar
bu süreç %30 olarak devam edecek bu vergilerin oranı sonra-
sında da  aşağı inerek %25 ile  devam edecek. Şimdi mobilya
sektöründen baktığımızda üretimini yaptığımız mobilya ürü-
nün hemen hemen %25’e yakını ithal, yarı mamül girdilerden
oluşuyor bu yonga levhalardan tutun kağıttan,makinasına
tutkalına kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor. Türkiye bunları
üretebilir mi? Üretebilir belki ama bazen de üretemez çünkü
biz emprenye kağıt üretemiyoruz, gidiyoruz yurtdışında de-
sen seçiyoruz ya Alman’a ya Uzak Doğu’daki firmalara yaptı-
rıyoruz.Bunlar için çok büyük yatırımlar gereken yatırımlar.
Şu an için karar verilse bile bu fabrikaların kurulması yılları
alacak bir süreç. Demek ki biz halen  belli ürün gamlarında it-
halata bağlı durumdayız. Peki siz %30 vergi ödeyerek aldığı-
nız  bir ürünü kendi cebinizden zam yapmadan bunu satabi-
lecekmisiniz? Bunun ürüne yansıması koşullarında rekabet
şansımız ne olacak? Siz hem bir itahalatçı hem bir üretici ola-
rak ne diyosunuz bu konuda?

Hilmi Uytun: Şimdi isterseniz buna biraz uzun bakalım. Karışık,
iç içe geçmiş işler var. Özellikle dış ticaret ve dünyanın küre-
selliği göz önüne alındığında, hepimiz bu ülkenin çocuğuyuz.
Bu ülkenin menfaati hepimizin başının tacı. Şimdi ama bu
menfaat nerede, ne demek? 

Nesip Uzun: Tabi ki bu karar yerli üreticiyi koruma adı altında
alınıyor ancak, yerli üreticimizin de alt grupta  ihthal girdiler
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dediğimiz tedarikçi malzemeleri var. Bunlar  bütünselleştiril-
miş durumda değil mi? 

Hilmi Uytun: Buna ayrı bir bağlamda gelelim  isterseniz. Şimdi
önce en yukardan baktığımızda, ki bence bakmak lazım,   biz
ülkemizin menfaatini ithalatı azaltarak mı sağlayacağız, ihra-
catı arttırarak mı? Bir tanesini seçeceğiz. Peki nasıl  olacak
bu? Şimdi ithalatı azaltmak mümkünse ve yapılabilirse belirli
ölçüde yardımcı olur. Mesela zamanında bu arabalar koruma-
daydı Türkiye’de. Özal zamanında hükümet “yeter artık” dedi,
“bu böyle  olmaz”; arabayı açarken kırılırdı hep pencerenin ko-
lu. Ürün kaliteleri çok düşüktü arabada. Halbuki sonra bu
ürünler dünya rekabetine açıldı ve Türkiye’ye o zaman ithal bir
dünya araba girdi.  Türkiye otomotiv sanayi o günden bugüne
baktığımızda ülkenin rekabetçi bütün dünyaya malzeme sa-
tan bir endüstirisi oldu. 

Türkiyenin mevcut kapasitelerine baktığımızda,  Türkiye’deki
yatırımcıda gerçekten mükemmel bir iştah var. Türkiye fabri-
kalar cenneti ve Türkiye’nin üretmediği hiçbir şey yok. Sık sık
da söylüyorum her fırsatta yarının Çin’i Türkiye. Bu ne demek?
Üretim birincisi Türkiye.Türkiye’nin üretmediği hiçbir şey yok.
Ama yine de  her şeyi üretemezsiniz. Fizibıl de olmaz. Bu dünya
genelinde de böyledir. Her şeyi üretmeye kalkarsanız verimli
de olamazsınız. Dikkatiniz de dağılır. Önemli olan rekabetçiliği
verimliliği korumak.  

Bu da en başta bilgi ile olur. Korumacılık bütün dünyada örnek-
leri de çoktur. Gene rehaveti arttırır. Şimdi Uzak Doğu malını ya
da Hindistan malını, Meksika malını Türkiye’ye sokmazsanız,
siz yarın Meksika’ya ya da Çin’e ya da Hindistan’a satmaya git-
tiğinizde onlar sizi nasıl karşılayacak. Oraya bakmanız lazım.
Çin ile ABD arasındaki karşılıklı gümrük vergileri kavgası bili-
nen bir örnek. Onların bunu unutmasına dua etmemiz lazım.
Çünkü bugün bulduğunuz çözümün yarınki sorunumuz olma
ihtimali var. Yani şimdi biz Çin’in yerini alıcaz. Bu en son konan
vergi Amerika’ ya da kondu. Hindistan’a da kondu.Çin’e de kon-
du. Bütün dünyaya çok büyük bir nüfusa kondu   Çin Avrupa Bir-
liği dışında kalıyor ve bir kaç ülke daha galiba. Ne farkeder? Şu
fark eder; ihracatta biz artalım dediğimizde fark eder.  %30
dan farklı başka bir kanun maddesi diyor ki, gözetim uygulan-
dığında, uygulanan ürünlerde matrahı gözetim seviyesi belir-
ler. O zaman matrah da, şu şu ürünlerin kilosu 5 dolar olması
lazım. Peki arka tarafta otomasyon çoksa ve ürün yüksek
adetlerde yapılıyorsa ürünlerin kilosu 2 dolara 1,5 dolara 3 do-
lara var. Gerçek bu , bütün dünyada bu böyle satılıyor. Ee şimdi
siz vergiyi 5 dolara yükseltirseniz, ürünü %30 dan hesap etti-
ğiniz zaman, ürün 1.5 dolarsa, ürün size %100 vergi geliyor. Adı
30 kendisi 100. Ne farkeder; %100 sübvanse  edemezsiniz.  Biz
geldiği gibi bütün farkı satış fiyatlarımıza yansıttık. Ve bu en-
flasyon doğurur. Bu durum bazı üreticilerin avantajını sağlar-
ken toplam mobilyanın rekabetçiliğini etkiler. Bizim mobilyacı
dezavantaja uğruyor. Dünyadan daha pahalıya donanım alıyor.
Neden? Vergi yüksek. Bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de
tahsil etmesi gereken vergileri düşüyor. 

Devlet vergi aldığı zaman da başka işletmeler avantaj sağlar
gibi gözükse de, toplam mobilya endüstirisi  belirli ölçüde re-
kabetçiliği kaybediyor Peki ne yapmak lazım? Türk malının Çin
malıyla rekabeti öğrenmesi şart. İthalatı düşürerek bu olmaz.
Yani siz Amerika’da Çin malı yerine Türk malı satacaksınız.
Nasıl satacaksınız? Git verimliliğine bak. Git o verimliliğini dü-
zelt, ölçünü düzelt. Ve lütfen git sat. Yani bizim dernekte de
aynı şeyi söylüyorum. Geçen bizim başkanla  sohbetteydik.
Geçen hafta Turkcell Amerika’da kaç şirkete teklif verdi. Bu
cesareti kazanmak lazım. Bütün Çinliler Amerika’ya mal satı-
yor. Türkler satamıyor. Bakıyorsun teklif eden de yok. Yani
oraya bakmak ve ihracatı arttırmak lazım. İhracat arttığı za-
man Kore gibi oluruz. Çin gibi gelişiriz. Sadece iç taleple yetin-
mek mümkün değil, Türkiye’de  yerleşik kapasite iç talebin
zaten üstünde. Türkiye zaten bu Covid’den önce de sorun ya-
şıyordu. Ekonomik olarak çok refah döneminden  gelmedik ki
Covid’den öncede faiz düşmüştü 8-9. Ee şimdi ne oldu? Faiz
düşsün düşsün; ee düştü hadi bu sefer ters negatif faiz çıktı.
Enflasyon 11 mevduat faizi 8.Bankalarda 400 milyar dolar ko-
caman bir para var. İthalatı azaltarak döviz ihtiyacını baskıla-
yalım tamam ee bu defada ihracatı yarın  nasıl arttıracağız
belli değil. Halbuki Türkiye’nin donanım ve aksesuarda da ve
mobilyada da çok yüksek ihracat yapabilme kapasitesi olma-
lı. Bence de var. 

Nesip Uzun: Tam da bu noktada  Türkiye yüksek katma değerli
ürünler üreterek mi bu gelirlere uygun pazarları hedeflemeli-
dir. Yoksa Çin’in hedeflemiş olduğu fiyat rekabeti üzerinden
yürüyerek benzer  bir rekabet dünyasına mı girmelidir?

Hilmi Uytun: Kesinlikle Çin’in yerine girmelidir. Yürümeden ko-
şamazsın. Öyle bir şey yok yok. Siz durup durup Mercedes üre-
temezsiniz. O bir süreçtir. Yani firmalar, insanlar, markalar
süreçler bir kaynak birikimidir, yani  şu doğru değil;  hem kali-
teli hem ucuz olabilirsiniz. Ve olmalısınız da. Öbürü çok daha
zor. Ben marka olcağım!....Tabi ol kimsenin bir itirazı yok. An-
cak nasıl olacaksınız ? Hacme çıkmanız lazım. Hadi çıktınız ilk
iş en büyük pazarlara gidip satıyor olmanız lazım. 

Nesip Uzun: Bütün bunların içinde sizce tasarımın rolü nedir?
Katma değerli ürünler derken hem kalite hemde ar-ge’siyle
innovatik ürünler pazara sunabilmek şüphesiz çok önemli,
ancak Çin gibi çok Uluslararası planda üreticisine devlet dü-
zeyinde yüksek hammadde alımı yapıp kendi üreticisine bu-
nu çok uygun şartlarda satan korkunç bir güçten bahsediyo-
ruz. Türkiye’deki işletmelerin bununla rekabet şansları olma-
sa bile tarihsel rekabet süreçleri Türklere şu avantajları sağla-
dı.Çinde artık katma değer yükseldi yaşam standartları yük-
seldi.10 yıl önce 75 dolar 100 dolara çalışan işçi bugün Türki-
ye’den daha yüksek asgari ücret alabilecek konuma geldi.
Özellikle Shangay Gaungzou, Donguan gibi yerlerde yaşam
standartları çok yükseldi ve bence Çine 20 yıl önceki Çin gibi
bakamayız. Çin giderek tüketim toplumuna doğru gidiyor.
Şimdi kendisi de tüketmeye başladı. Bu aslında bizim gibi ül-
kelerin rekabet şanslarını arttırdı diye düşünüyorum ve bizler
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onun kulvarında onun eski modülleriyle rekabet etmek yeri-
ne ar-ge’lerimizi üretim standartılarımızı ve pazarlama yete-
neklerimizi geliştirerek, güçlerimizi ve finansal güçlerimizi az
önce anlattığınız gibi organize ederek hedef pazarlara daha
güçlü giremez miyiz? 

Hilmi Uytun: Bence kesinlikle değiştirebiliriz.Türk’ün yapama-
yacağı hiçbir şey yok. Özgüvenimiz her gün artıyor. Bizler İha-
siha’lar yapabiliyoruz yani şimdi mütevaziliği elden bırakma-
mak lazım ama fazlası da anlamlı değil. Bu virüs bütün dünya-
yı etkiledi.Türkiye nefes cihazı üretti. Hani nerde geri kalanlar.
Kimse üretemedi. Yani 4-5 fabrika bir araya geldi, gümbür
gümbür o solunum cihazını Türkler üretebildi. Şimdi bu Çin ile
ilgili Çin’in diyelim kapı kolu yada mobilya ya da menteşe ya da
aklımıza ne gelirse bir ürünü alın ürünün içindeki ham made
miktarı ne satış fiyatının içinde.%50-60-70 olsun üründen
ürüne otomasyona göre değişir. Hammaddeyi Çin hükümeti-
nin toplu alması sebebiyle alabildiği indirim %3-5. Altıyı bula-
mazsınız. Dünya hammadde stok lideri Londra belli. Metal
borsasında alıp satılıyor. O zaman %60ın %5i dediğimiz za-
man %3 farketmesi lazım. Türk malının Çin malından ucuz
olabilmesi için bu koşullar var, verimlilik hariç. Verimlilikle ilgili
bir konu var. Çinli %100 kapasiteyi tamamladığı için çok reka-
betçi fiyat verir ve çok  rekabetçi fiyat verdiği için de %100
kapasiteyi doldurur. Çünkü %3, %10 değil Çinl’inin farkı %40-
%50 idi. Şu anda Türkiye’de 21 firma Çin’den daha ucuz ve
karlı üretim yapabiliyor. Ve hesabı kitabı belli.  Büyüyor.  Ee na-
sıl oluyor?  Oluyor, olmak zorunda da zaten. Önce bir akla kal-
be sığacak. Bu bir hesap konusu. Yüksek teknoloji ürünü SİHA,
İHA  satabiliyorsanız bununla ilgili sorun yok, ama ahşap vida-
sını Türkiye’de üretip Amerika’ya satmakta da mani bir durum
olmamalı. Satabilmeniz lazım. Siz satmazsanız Çinli satacak.
Neden Almanya’dakinden daha ucuz. Şimdi Avrupa’da vida
üretimi neredeyse kalmadı. Türkiye’de var. O zaman Türki-
ye’nin Almanya’ya İngiltere’ye İsviçre’ye Amerika’ya ihracat
yapabilmesi lazım. Ve Çin ile rekabet edebilmesi lazım; edebi-
liyor da. Türkiye’de şu anda dört dörtlük, pırıl pırıl fabrikalar
var ve de çok iyi ihracatları da var. Ama yön biraz yanlış. Afrika
ülkelerine gidiyor.Arap ülkelerine gidiyor. Asıl Amerika’ya git-
senize. En büyük pazar orası. Ne işiniz var sizin Tunus’ta. Tu-
nus’un hepsine satsan ne kazanacaksın ki!

Nesip Uzun : Hilmi bey bu süreçte Çin’den Mobilya alımı yapan
firmaların başka pazarlara kayacağı konuşuluyor, sizce sek-
törümüz buna hazır mı? Bu bağlamda yeni yatırım alanları ve
bu pazarlar ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Hilmi Uytun : Bence Türkiye’de çok yüksek bir Mobilya üretim
kapasitesi var ve  mevcut kapasite kullanım oranı çok düşük.
O zaman bizim üretebilecek kapasitemiz var demek, bunu
2.vardiye 3.vardiye çalıştırıp buradaki işçilik ve yönetim konu-
larını çözerseniz buda dünyanın en zor sorunu değil,  o zaman
bunu aşarsınız. Çin artık yeni bir süper güç. Çin gelişmekte
olan bir ülke falan değil, uydusu var Çinin, bilgisayarı var,  sa-
vaş uçağı var, Çinin her şeyi var ve Çine daha fazla sipariş ver-

mek rakibi büyütmeye benziyor ve Amerika açık , Ayan beyan
deklare ediyor. Peki Çine vermeyeceksiniz siparişi nereye ve-
receksiniz, Çin tabağını, Çin mobilyasını, Çin oyuncağını, Çin
telefonunu, İtalyan yada Alman değiştiremezsiniz Amerikalıy-
sanız hiper enflasyon olur. sonuçta bu ürünlerin bir alım satı-
mı,  oluşmuş bir fiyatı var, bu fiyatlar ve bu kapasite her yerde
yok, Şu anda Vietnam’ın ihracatı artıyor neden? çünkü Ameri-
kalı firmalar Vietnam’a kaymaya çalışıyor, ancak Vietnam’ın
kapasitesi belli ve Vietnam Çin’in ancak onda 1’i olabilir. Viet-
nam’ın sonrasında ilk kapasite Türkiye’de var.  Ben her fırsat-
ta ve ortamlarda hep o cesareti arttırmaya çalışıyorum, lüt-
fen git Amerika’ya sat zaten bunu alıyor ve çok modern ve
medeni bir Ticaret garip pazarlıklar yok, fiyatın tutuyorsa sa-
tıyorsun ve adam seni devamlı gelip geliştirmeye çalışıyor.
Türk Mobilyası, Türk Mutfağı benim bildiğim 6 firma Türki-
ye’den  Amerika’ya gümbür, gümbür mutfak satıyor.  Bu arta-
rak devam edecek ve de çok büyük bir fırsat var,  dolayısıyla
ümitlenmek için çok sebebimiz var, İhracatı arttırmamız la-
zım ve gelişmiş pazarlara satmamız lazım yani bir mutfak
Türkiye’de 10 bin Lira ise Amerika’da 10 bin Dolar tutuyor, ve
bizde montör makine kullanımı çok gelişti,  tasarım çok geliş-
ti yapabiliriz ama mesela keşke imkan olsa bunu ihracat ya-
pabilecek bir firmayı bulsak ve gelecek ay onlara kaç yere
teklif verdiğini sorsak,  teklif vermezsen satamazsın, satmak
için bir şey yapman lazım durduk yerde Amerikalılar seni ner-
den bulacak.  Yurdum insanında çok şey vardır böyle hatta
Kayserili dostlarımızda bir anlayış vardır.  Satın alırken kazan-
mak, (kazanmak esastır iş insanısın kazanman lazım) kazan-
mak ne demek?  Zamanın yüzde kaçını satın almaya, kaçını
satışa harcıyorsun. Şirketin liderleri satın almaya zaman har-
cadıkça satışa zaman kalmıyor. Lider hem şirketin önünü
açan hem de kapayan olabiliyor,  Türkiye’de  olsun  günümüz
dünyasında internet dünyasında olsun bu ölçek dünyasında
bütün dikkatin satışta kalması lazım. Zaman kalıyorsa satın
almaya zaman harcayın neden ölçek konusu hesap konusu
zaten ben üretici dostlara onu anlatırım,Mobilya üretiyorsan
%30 civarında sunta yada mdf senin satışlarının içinde bir
yer tutar, Aksesuarda donanım her şeyi ben satsam sana
Mutfakçıysan %10 Modüler Mobilyaysan %5 tutar. hafele çok
pahalı 5 yada 6 olsun hadi %1 seni ne yapar.  

Git Amerika’ya mal sat gidemiyorsan da İnternetin başından
kalkma, Amerikalı bul ve malını anlat, git  fabrikanın videosu-
nu ve fotoğrafını çek ve  bu adama gelmeden geleceği yeri
göster.  Sana bu mutfağı, bu karyolayı, bu kapıyı yaparım ve
Çinli’den daha güzelini ve daha ucuzunu yaparım 

Nesip UZUN : Belki de bu süreç yani yaşadığımız pandemi sü-
reci bize yeni stratejiler yeni pazarlama taknikleri de öğreti-
yor çünkü biz aslında ihracata komşularımızla başlamış bir
ülkeyiz hemen her alanda inşaat olsun, mobilya olsun,mobil-
ya aksesuarları olsun Ortadoğu’da başladık. Türk Cumhuri-
yetlerinden Balkanlara, ordan Kuzey Afrika’ya doğru bir rota
izledik ve bunlar bizim ihracatımızın en büyük payını oluştu-
ruyorlardı. İran, Irak, Suriye, Libya, Mısır gibi ülkeler en büyük
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MOBİLYA SEKTÖR BULUŞMALARI

ihracat pazarlarımızdı. Ancak uluslararası konjektürel durum
bunu ne yazık ki bizim aleyhimize dönüştürdü ve bugün Tür-
kiye’nin ihracatı eğer süreç normal şartlarda yürüseydi bu ül-
kelere 50-60 milyar dolarlık bir ihracatımız olacaktı. Pandemi
süreci bunu negatif anlamda 2. kez etkiledi ve dünya çapın-
daki bütün ülkeleri etkiledi o zaman baştan konuşmuş oldu-
ğumuz yeni çalışma sistemleri ve biçimleri sizin biraz önce
ifade ettiğiniz gibi pazarlara daha interaktif bir şekilde girme
gibi modüller bize aslında şans tanımıyor mu?  bizler ihracatı
çalakalem  düşe kalka öğrendik, işletmelerimiz çok büyük
teknik personellere yada yetişmiş eğitimli insan kitlesine sa-
hip değildi, bugün ikinci yada üçüncü jenerasyon olarak iş-
letmelerde bulunanların babaları tıpkı sizin, Hafele’nin 90 yıl
öncesinde elinde çanta ile tek tek şehirleri dolaşıp pazarlama
yaptığı bir süreci bizim yerli işletmelerimiz 20-30 yıl önce aynı
süreci yaşadılar.  Bugün ikinci kuşak nispeten çok daha şan-
slı, çünkü  yabancı dil biliyor,internet ve sosyal medyayı çok
iyi kullanıyorlar. Bunlar çok önemli  avantajlar, biz bunları
kullanırsak belki dünya’ya iyi açılabiliriz, o zaman beklide
çok ucuz ürünler değil de katma değerli daha iyi fiyatla işin
hamallığını yapmadan para kazanarak yapılabilir, Pandemi
süreci bize bu şansı tanımadı mı sizce ?

Hilmi Uytun : Dünyanın en büyük pazarı en çok mal alan ülke
Amerikadır,  dolayısı ile en büyük ihracat pazarımızın Amerika
olması lazım, neden en çok o alıyor, siz projeksiyonunuzu en
büyük ve zengin pazarlara değil de  Irak’a sattığınız zaman ba-
na göre de kafalar karışıyor iş karışıyor hele oraya açık hesap
vadeli ihracat yaptığınız zaman iş hepten olmuyor.

Nesip Uzun : Çalışma sistemleri de toptan dönüşmek zorunda 

Hilmi Uytun : Tabiî ki medeni satın alma gücü yüksek, ödeme
becerisi yüksek, laf anlayan,ve en büyük pazarlara mal sat-
mak lazım Çin çok büyük bir pazar Çin’e teklif vermişizdemi
satamamışız yada Amerika’ya teklif vermişiz de mi satama-
mışız deneyen yok. Türkide’de önce paradigmayı değiştirme-
niz lazım,  bakış açısını değiştirmeniz lazım. Hindistan Milyar
nüfus Çin milyar nüfus,  Amerika, Meksika, Brezilya biz buraya
niye satamıyormuşuz? Peki biz satmıyoruz da, kim satıyor ve
o nasıl satıyor?

Nesip Uzun : Burdan yola çıkarak Hindistan gibi büyük bir Pa-
zar aslında çok güzel ifade ettiniz siz Hafele olarak yıllardır
Hindistan’da da çalışıyorsunuz neler söylersiniz?

Hilmi Uytun : Kesinlikle katılırım! Amerika’yı bir daha keşfet-
meye gerek yok sonuçta bir dağıtım kanalı vardır toptancı-
lar,dağıtıcılar var bunları buluyor olmanız lazım. Tabi,    Ameri-
ka deyince her eyalette bulmanız lazım.  Amerika’nın bir eya-
leti yirmi tane Irak pazarı eder eğer doğru dağıtıcıları bulursa-
nız oda malınızı dağıtır, doğru kullanıcıyı da bulabilirsiniz ora-
daki büyük Mobilya fabrikasını bulursanız oda olur, günün so-
nunda malı nasıl dağıtacaksınız sermeye gücü yüksek pre-
zantasyonu yüksek satıcı ve üreticileri bulursanız o zaman
kolaylıkla satarsınız. Bu adam Çin’den, İtalya’dan, Alman-

ya’dan alıyorsa Türkiye’den de alır. Fiyat kalite oranınız tuttu-
ğunda satarsınız. Biz memur, müdür çocuğuyuz. Farikası olan
yoktu Türkiye’de sermaye yoktu bunlar oluşuyor ve oluştukça
bize bir avantaj doğuyor ve artık babalar oğullara fabrika nasıl
yönetilir bunları öğretmeye başladı. Tabi Ne kadar biliyorsa
bildiği kadarını öğretiyor. Bizde şu an Otomotiv sanayi verimli
Tekstil verimli Türkiye’de Havlu,çorap,penye dokuma yuvarlak
örme yani Tekstil sanayi her bir alt branşında dünyaya kafa
tutacak durumda. Hal böyle olunca, bizim özellikle gelişmiş
pazarlarda ve Çin’i daha büyütmemek gibi masadaki  strateji-
yi  herkes konuşuyor Amerika’nın başkanı da bakanı da her-
kes söylüyor.  Türkiye’de pandeminin getirdiği büyük bir fırsat
var cesareti kafayı toplayıp Amerikası, İngilteresi, Japonyası
en doğru en zengin pazarlara ürünlerimizi pazarlamamız la-
zım bence.  Hafele olarak kendi etki alanımızda bunu sağlıyo-
ruz. Daha da yapmamız lazım; daha çok Türkiye’de üretilen
ürünün dünyaya dağıtılması lazım ve ümitkar olmak lazım. 

Nesip Uzun : Türkiye bu Pandemi krizi ile biraz kriz yönetimine
alışıyor yada kriz yönetimini daha fazla önemsemeye başla-
yacak mıyız?  Risk  koşulları için özel kaynak ve Uluslar arası
rekabet içi ar-ge daha da önemsenecek mi?

Hilmi Uytun : Kitaptan bir tanım verirsek her kriz bir fırsatı an-
latır, krizlerde fırsat olunca, ben buradayım diye bağırmaz,
farklı yerden bakmak farklı konuyu düşünmek iş yapış şeklini
değiştirmekgerekiyor.  Eğer bir kutuya girdiysek o kutudan
çıkmak daha zeki daha zarif daha enerjik yapılanmalar gerek-
tirir.  Satmadığım pazar, satmadığım ürün, satmadığım şekil
,ne yapabilirim sorularını sormak lazım. Bu krizde Amerika
Çin’den az almak istiyorsa o zaman Çin’den Amerika’ya satan
adamı bulsam ve kardeş, Türkiye’de üretip senin müşterine
Türkiye’den yüklesek olurmu?  Yada Amerika’yı araştırsam
Çin’den en büyük ithalatçı kimmiş onu bulsam yada İngilte-
re’yi araştırsam kim en büyük Çin’den ithalat yapıyor gel kar-
deşim ben sana buradan bu malı vereyim,  Avrupa’ya daha ya-
kınım desem, Çin bambaşka bir kültür gerçekten yedi içti yat-
tı kalktı hep dert yani halbuki Türkiye çok güzel bir yer. 

Türk mutfağı çok güzel bizim kültürümüz çok güzel bunu Türk
olduğum için demiyorum herkesin söylediği bir şey Türkiye’de
misafir baş tacı evine götürür adam bırakmaz sizi yalnız,bü-
tün satınalmacıları Türkiye ye çevirebiliriz.tabi krizde ne de-
ğişti o zaman Türk neyi değiştirecek o zaman krize uyumlu ol-
mak lazım. Çok şey değişti, uluslar arası ilişkiler değişti, güç
dengeleri değişti, Çin’in daha daha büyümesi çok istenen ter-
cih edilen birşey değil.  Tam tersi Çin daha da büyümese iyi
olur. Çinlinin elinden pazarı almak için büyük bir fırsat var,
ama tabi neyi nasıl yaptığımız  bizi farklılaştırır çok kolay da
değil, ama çok zorda değil bence. Bu kriz bize güzel şeyler öğ-
retsin, akıllar versin el ele yürek yüreğe gönül gönüle bu sek-
törü bu ülkeyi daha iyi yere götürelim.
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-Bio ® , bakterilere karşı kullanılan laminat veya
kompakt laminat olarak üretilebilen entegre hijye-
nik yapıya sahip bir üründür. G-Bio ® 24 saat içinde
bakterilerin% 99'dan fazlasını büyütme ve çoğalt-

ma yeteneğini sürekli ve etkili bir şekilde nötralize eder. G-
Bio yüzey özellikleri homojen dağılımı sayesinde ® , tüm
yüzey üzerinde etkili olan ve ürünün ömrü boyunca sürdü-
rür. G-Bio olan bakteriler, ® ağırlıklı olarak dayanıklı Pseu-
domonas aeruginosa, Staphylococcus Aerus Salmonella
Choleraaesius ve Escherichia coli.

G-Bio Tüm bu özellikler ® test sonuçlarıyla ISEGA tarafın-
dan onaylanmıştır. Yiyecek ve havaya bulaşmaz ve emis-
yon oluşturmaz.

GENTAŞ G-Bio
"Antibakteriyel Laminat"

Bio hijyenik yüzeyinde bakterilerin %99'dan fazlasını
büyüme ve çoğalma yeteneğini 24 saat içinde
nötralize eder. G-Bio'nun yüzey özelliği homojen
dağılımı sayesinde tüm yüzeyde etkili olmakla
beraber ürünün ömrü boyunca etkinliğini devam
ettirir. G-Bio'nun bütün bu özellikleri Uluslararası
geçerli ISEGA Sertifikası ile onaylanmıştır. Bulunduğu
ortamdaki havayı etkilemez ve gıda temasına
uygundur. G-Bio hastanelerde, tedavi ve bakım
odalarında, eczanelerde, laboratuvarlarda, toplu
taşım araçlarında, bankalarda ve daha fazla hijyen
gerektiren tüm yüzeylerde tercih edilmelidir. 

G

FİRMALARDAN
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SALKIM 
ORMAN ÜRÜNLERİ 

ÖNCESAĞLIK 

Hayattan önce sağlık dileriz. 

Yaşam alanlarımızı oluştururken, 

kullanacağımız malzemelerin 

seçiminde, "doğal" olanı tercih 

etmek hem sağlığımız hem de 

geleceğimiz için en doğru 

seçimdir. 

Doğal olan sağlıklıdır. 

Sağlıklı olan doğal'dır. 

Doğal olarak tercihimiz 

sağlıklı olandır ... 



G-Bio ® gıdaların işlendiği endüstriyel mutfaklarda,
hastanelerde, tedavi ve bakım odalarında, eczaneler-
de, laboratuvarlarda, toplu taşıma araçlarında, banka-
larda ve hijyenin önemli olduğu tüm alanlarda kullanılır.

G-Lam ® , üstün şekillendirme özellikleri, arttırılmış
aşınma direnci, hijyenik yüzey, zengin ve yüksek kali-
teli renk seçenekleriyle son teknoloji laminat teknolo-
jisi ile üretilmiştir. İç dekorasyonlarda, ev ve ofis mo-
bilyalarında, mutfak, banyo ve dolap kapılarında, otel
kapılarında, okullarda, kamu ofislerinde ve dekoratif
kaplamalarda ve hayal gücünüzün meydana geldiği
tüm dekoratif uygulamalarda rahatça kullanılabilir.
HPL ve CPL olmak üzere iki şekilde üretilmektedir.

G-Lam ® HPL
Çeşitli boyutlarda ve farklı yüzeylerde plaka seçenek-
leriyle üretilebilen, kalınlığı 0.50 mm ila 1.20 mm ara-
sında olan standart veya şekillendirme özelliklerine
sahip dekoratif laminatlar. Farklı özelliklerde kağıtla-
rın emprenye işlemlerinden sonra 160˚C sıcaklıkta ve
100-120 kg / m² basınç altında 60-70 dakika süreyle
üretilirler. Yüksek basınç ve ısı nedeniyle gözeneksiz
yüzey sayesinde bakteri oluşumuna izin vermez.

G-Lam ® CPL
Rulo laminat olarak da bilinen bu ürün, emprenye edil-
miş kağıda silindirlerle basılarak ve basınç altında 170
° C'de iki çelik şerit arasında hareket ettirilerek üreti-
lir.  Gözeneksiz  yüzey  bakteri  oluşumuna  izin
vermez. CPL, 0.30 mm ila 1.00 mm kalınlıklarda, şekil-
lendirme sonrası karakteristikte ve istenen uzunlukta
plakalar ve rulolar halinde üretilebilir. Bu, kullanıcıların
hızlı ve sürekli bir şekilde üretim yapmalarını sağlar.

FİRMALARDAN
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AKILLI AYDINLATMA VE SES SiSTEMLERi
LOOX

Loox ile mobilyalar işlev, mekanlar ise yeni bir atmosfer kazanıyor. 
Üstelik mutfak, banyo, giyinme alanı ve vestiyer gibi farklı mekanlar 
için özel tasarlanmış çözümler evde daha fazla konfor yaratıyor.
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ürkiye geneline yayılan üretim tesislerinde tasarlanan mobilyalarının yüzde
42’si ihraç ediliyor. Hammadde ve işçiliği ile yüzde 90 oranında yerli ve milli
olan Türk mobilya sektörü, bu özelliklerinden ötürü dünyanın 12. büyük ihra-
catçısı, 13. büyük üreticisi olarak tanımlanıyor.  36 bin mobilyacıdan 15 bini ay-

nı zamanda ihracat da yaparken sektörün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federas-
yonu (MOSFED), Kovid-19 sonrası sektörün yönelimlerini görmek için bir araştırma
yaptı. Araştırma ile “pandemi salgınının en çok hangi faaliyetleri etkilediği, destek-
lerden nasıl ve ne ölçüde faydalanıldığı, salgın ile mücadele için hangi stratejilerin
uygulandığı, dijitalleşmeye bakış, hangi alanlarda dijitalleşme çalışmalarının yapıldı-
ğı, ihracat tarafında en çok hangi sorunlarla karşılaşıldığı, tehdit ve risklerin neler ol-
duğu, salgının negatif etkisinin daha ne kadar devam edeceği” sorularının cevabı
arandı. 

Mobilyacı için çare dijital platform 
Araştırmaya göre, sağlık ve güvenlikten ötürü sosyal mesafenin iş yapma biçimlerini
şekillendiği yeni dönemde dijitalleşmeye yönelim arttı.  Katılımcıların yüzde 43’ü sa-
tış, yüzde 40’ı ise pazarlama süreçlerinde dijitalleşmeye gidilmesinin son derece
önemli olacağını düşünürken,  satış ve pazarlama tarafında dijital alt yapı çalışmala-
rına başladığını söyleyenlerin toplam oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araştırma-
nın bir diğer çıktısı ise pandemi krizi ile başa çıkmak için izlenen stratejilere ilişkindi.
Buna göre katılımcıların yüzde 35’i pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdi, yüzde 20’si
banka kredilerini yeniden yapılandırdı, yüzde 20’si ise istihdamda geçici olarak kısıt-
lamaya gitti. Bütün bu stratejileri kullananların oranı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.
Araştırma kapsamında katılımcılara devlet desteklerinden ne oranda yararlandıkları
da soruldu. Katılımcıların yüzde 58’i kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını, yüzde
35’i KGF desteklerini kullandığını, yüzde 5’i de tüm desteklere başvurduğunu söyledi. 

MOSFED’in
araştırmasından                  

dijitalleşme çıktı
İhracat tarafında dünyanın 12., üretimde ise 13. büyüğü olan Türkiye mobilya
sektörü, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin çözümünü dijitalleşmede görüyor.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından hazırlanan sektörel etki
araştırmasına katılan markaların yüzde 73’ü satış ve pazarlama tarafında
dijitalleşmeye gideceklerini söylüyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya
sektörünün 36 bin üretici ile Türkiye’nin hammadde konusunda dışarıya
bağımlılığı bulunmayan milli sektörlerinden biri olduklarını belirterek, “Kovid-19
global krizi 2023 stratejimiz olan dünyanın 5. büyük ihracatçısı olma hedefinden
bizi vazgeçirmiş değil. Bunu başarmanın yeni yollarını ve stratejilerini
oluşturuyoruz” dedi.

T

SEKTÖRDEN
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Mobilyacı düzelme için minimum 4 ay
maksimum 2 yıl dedi 
İhracat tarafında yaşanılan zorlukları da gözler önüne seren
araştırmanın çıktısına göre, katılımcılar siparişlerin iptal edil-
mesinin yanı sıra kısmen devam eden faaliyetler sırasında
gümrük ve lojistikte sorunlar yaşadı. Katılımcılara pandemi-
nin iş kabiliyetleri üzerindeki negatif etkisinin ne kadar daha
sürmesini bekledikleri de soruldu. Salgının etkisinin 6-12 ay
devam edeceğini düşünenlerin oranı yüzde 50 olurken, 1-2 yıl
devam edeceğini düşünenler yüzde 25’te kaldı. Katılımcıların
yüzde 20’si ise 4-6 ay gibi kısa bir dönem içinde sürecin
olumluya döneceğini aktardı. 

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, araştırmadaki her bir sorunun
çıktısının bundan sonraki stratejileri belirlemede etkili olaca-
ğını, araştırmanın bu açıdan son derece kıymetli olduğunu
ifade etti.  Mobilyanın üretim olarak Türkiye’nin geneline yayıl-
dığını, yüzde 90 oranında yerli ve milli olduğunu ve bu açıdan
dışarıya hammadde bağımlılığının bulunmadığını söyleyen
Güleç, “Son 20 yılda mobilya sektörü olarak gösterdiğimiz atı-
lım ve buradan aldığımız güç ile oluşturduğumuz stratejinin
hedefi 2023 yılında 10 milyar dolar ihracattı. Aynı şekilde dün-
yanın 5. büyük mobilya ihracatçılarından biri olmayı hedefli-
yorduk. Kimsenin beklemediği ve bir dünya krizine neden olan
Kovid-19 salgını, bütün ülke ve sektörleri etkilediği gibi bizi de
etkiledi.  10 milyar dolar ve beşinci büyük ihracatçı olma he-
deflerinden vazgeçmiş değiliz. Bunu yapabilmenin yeni yolları
ve stratejilerine bakıyoruz” diye konuştu. 

Mobilya haziran sonrasına iyi hazırlandı 
15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilya üreticisinin top-
lam 250 bin kişiyi istihdam ettiğini sözlerine ekleyen Güleç,

ticaret yollarını değiştiren salgından sektör adına bir başarı
hikayesi çıkarmak için yeni tanıtım ve pazarlama kanalları
üzerine çalıştıklarını söyledi.  Güleç şunları kaydetti: “Sektör
olarak dijital satış, e-b2b görüşmelerine imkan tanıyan plat-
formlar, ülke ticaret heyetlerinin sanal olarak gerçekleşme-
sine izin veren online yapılar konusunda çalışmalarımız tüm
hızıyla devam ediyor. Sağlık ve güvenlik için mesafeyi koru-
manın önemli bir hale geldiği dönemde, değeri iyice artan bu
kanalları etkin kullanmak ve tanıtımlarımızı buralardan yap-
mak jeopolitik avantajlarımızla birleşince ihracat tarafında
çok daha pozitif bir hikaye oluşturmamızı sağlayabilir. Firma-
ların özellikle ihracat tarafında e-ticaret sitelerine üyelikleri,
sanal ticaret heyetlerine ve sanal fuarlara katılımları yakın
zamanda destek kapsamına da alındı. Birbirini destekleyen,
tamamlayan bütün bu girişimlerin çok daha hayırlı sonuçlara
vesile olacağına inanıyoruz.”

Türk mobilya sektörü olarak 2019 yılında 3,5 milyar dolarlık ih-
racat yaptıklarını, aynı şekilde iç piyasada 50 milyar liralık sa-
tış gerçekleştirdiklerini aktaran Güleç, “Kovid-19 salgını ol-
masaydı 2020 sonu için projeksiyonumuz iç piyasada 60 mil-
yar liralık satış, ihracat tarafında ise 4,5 milyar dolarlık eko-
nomik büyüklüktü. Ocak ve şubat aylarını ihracat tarafında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik büyüme ile ta-
mamladık. Mobilyada KDV indiriminin sürekli hale getirilmesi
de yılın devamı için çok daha pozitif tablolar taşıyordu. Fakat
salgın, stratejilerimizi yeniden oluşturmamıza neden oldu.
Haziran itibariyle başlayan normalleşme ve mobilya almak is-
teyenleri finansal açıdan destekleyecek kredi paketleri hane
halkının ertelediği ihtiyaçlarını hızla hayata geçirmesine ne-
den olacak. Bu anlamıyla mobilyada ikinci yarı dönemde daha
hareketli bir süreç bekliyoruz; üreticilerimiz çalışmalarıyla,
indirimleriyle, kampanyalarıyla sürece iyi hazırlandılar” diye
konuştu. 
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üm Asya  bölgesinin en büyük ve önemli fuarı olan ulus-
lararası alanda da yine bep çok kriterde en önemli fuar
sayılan Ciff fuarları bu yıl bildiğiniz gibi Mart 2020 1. Faz
Guangzhou fuarını  iptal ederek Temmuz ayına öteledi. 2.

Faz için olan Ciff Shanghai 2020 için henüz bir bilgi yok. Ancak
bu fuarları ulusal bazda da olsa yapacaklar ve şimdiden fua-
rın yeni tarihini belirlemiş durumdadırlar. Bu  ilk büyük tasarım
etkinliği, tüm mobilya endüstrisini (ev mobilyaları, ev deko-
rasyonu ve ev tekstili, dış mekan mobilyaları, ofis mobilyaları,
otel mobilyaları ve ticari mobilyaların yanı sıra mobilya maki-
neleri ve ham) sergileyen CIFF Guangzhou olacak.  Tarih : 27-
30 Temmuz 2020  Guangzhou - Çin.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklaması
Küresel bir sorun olmaya devam eden Covid-19 pandemisi ile
CIFF Guangzhou'nun 45. si, 2020 yılında Asya'da düzenlene-
cek ilk büyük ölçekli mobilya fuarı olacak.

Hızla gelişen pazarın en yeni trendleri ile uyumlu yenilikçi
konseptlerle göz alıcı tasarım ürünlerini sunmak için orga-
nizatörler tarafından seçilen en iyi markaları barındıracak
bir iş platformu bu. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi,
sektörün önde gelen ortakları ile işbirliği içinde geliştirilen
çeşitli etkinliklerin ve temalı sergilerin varlığıyla doldurula-
cak ve canlandırılacaktır.

Her zaman yeni iş fırsatları sağlama arzusu, katılımcıları ve
ziyaretçileri bu kadar karmaşık bir tarihsel zamanda bile des-
tekleyen ve aynı zamanda yatırım yapmanın ve yenilikler yap-
manın her zaman gerekli olduğu bilgisiyle yönlendirilen orga-
nizatörlerin büyük çabaları hızlı bir iyileşme ve herkes için da-
ha parlak bir gelecek için hazırlık.

Planlanan etkinlikler arasında, önemli uluslararası uzmanla-
rın mobilya pazarını küresel düzeyde daha iyi tasarlamak ve
daha da genişletmek için yönergeler ve profesyonel bir yakla-
şım oluşturmak amacıyla katılacağı Küresel Konferans En-
düstrisi Trend Konferansı ile 2020'yi vurgulamak istiyor.               
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45. CIFF Guangzhou tarih
olarak  yeniden planlandı





ndüstri 4.0 (IR4.0) dönemi burada ve çekişmeye devam
ediyor. Bununla birlikte, bu devrimin etkisi, ürünlere ve
müşteri beklentilerine bağlı olarak sektörden sektöre
değişecektir. 

Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına önemli bir katkıda bulu-
nan Malezya mobilya endüstrisi, değişen beceri seviyelerinde
93.000'den fazla çalışana istihdam sağlıyor ve yeni Hükümet
tarafından IR 4.0'ı benimsemesi için tanımlandı. . . ancak ima-
lat sektöründeki diğer sektörlerle karşılaştırıldığında yavaş
bir başlangıç   yaşıyor.  

Malezya Universitesi Putra Ormancılık Fakültesi'nden Profe-
sör Dr.Jegatheswaran Ratnasingam, Malezya mobilya endüs-
trisinin IR4.0'ı benimsemeye hazır olmadığını söyledi.

Malezya Mobilya Sanayisinde
Endüstri 4.0 Uygulamaları

Özel Rapor:

Küresel salgının etkisi uzun vadede günlük
hayatımızı değiştirdi. Sosyal mesafe, günümüzde
görülebilecek önemli tüketici davranışı değişimleri
vermektedir. Çalışma şeklimizi, boş zamanları
harcamak ve sosyalleşmek şeklimizi yeniden
tanımladı - bunların çoğu artık ev konforunda
yapılıyor. Bu yeni sosyal norm, tasarımcılar ve
mobilya endüstrisi için bir fırsat yaratacak mı?
MIFF Web Semineri Dizisinin ikinci bölümünde MIFF
Mobilya Tasarım Yarışması (FDC) baş Jürisi Dr. Eric
Leong, tasarımcıların COVID-19 dünya salgınını
iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini tartışmak
için iki davetli tasarım girişimcisi ile birlikte
sunuluyor. Panel, "yeni normal" in ne olduğunu ve
tasarımcıların tasarım yoluyla daha iyi bir dünyaya
nasıl katkıda bulunabileceğini tartışacaklar.

E
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“Birçok üretici hala yabancı işçiler de dahil olmak üzere işçilere son de-
rece bağımlı ve otomasyon yoluyla işi daha basit hale getirmeyi göz ardı
etmeyi ihmal ettiler. Hammadde ve işçilerin girdisi nedeniyle buna ihti-
yaç olduğunu görmüyorlar, ”diye açıkladı Prof. Dr. Jegatheswaran.

Başka bir zorluk, endüstrinin küçük ve orta ölçekli, aile şirketlerinin ha-
kimiyetlerinde  olduğu ve bunların birçoğunun teknoloji de dahil olmak
üzere dış fikirlere çok açık olmadığını söyledi.

Aynı zamanda kıdemli bir mobilya araştırmacısı olan Prof. Dr. Jegathes-
waran Fabrikaların çoğunun, hala çok temel ve dijital teknoloji olmayan
Endüstri 2.0 ve 3.0'dan otomasyon kullandığını ve manuel çalışanlar ta-
rafından işletilmesi ve işlenmesi gerektiğini söylüyor. 

“Daha büyük şirketler, özellikle MDF panolarının yonga levhalarını kulla-
nan şirketler - otomasyona daha açıktır, çünkü ürünler çok standart-
laştırılmıştır, böylece otomatikleştirilebilirler” dedi. “Otomasyon genel-
likle sadece üretim işleminin son kısmına doğru kullanılır. . . bileşenlerin
hazırlık kısmı hala biraz emek yoğun. ”

Prof.Dr.Jegatheswaran'a göre, şu anda şirketlerin yalnızca% 12-15'i,
bulut teknolojisi, yapay zeka ve robotik de dahil olmak üzere bilgi tekno-
lojisinin sonuna kadar kullanıldığı bir seviyede Endüstri 4.0'la yöneliyor. ▲ ▲



Otomasyonun yavaş adaptasyonu için belki de ana faktör, Malezya mobil-
ya üreticilerinin yaklaşık% 80'inin tam otomasyon kullanarak üretilmesi
kolay olmayan ahşap mobilyalar üretmesidir. 

“Fabrikalar tamamen otomatikleştirilmişse, [mobilya üreticileri] endüstri-
yel üretkenlikleri en az dört kat artırılabilir ve mobilya kalitesi daha tutarlı
hale gelir. Bu da geri dönüşün daha rekabetçi olmasına neden oluyor. ”     

Otomasyona doğru ilerleyen ve IR4.0'a inanan bazı MIFF 2020 katılımcıları
bu  teknolojinin de lokomotifleridirler 

Artwright Grubu
Artwright Group'un genel müdürü ve yöneticisi olan Yong Yoke Keong, şir-
keti ile birlikte IR4.0'a inanıyor ve IR4'e doğru ilk adım olan kurumsal en-
tegre lider yazılım SAP R3'e yatırım yaparak temel hazırlıkları yaptı.

“Üretim süreci için tasarım yapan tam entegre bir Ar-Ge yazılımı PTC CREO
da var. Tasarım laboratuvarlarımız, üretim hatalarından kaçınarak birden
fazla fabrika ile doğrudan makinelerine iletişim kurabiliyor ”dedi. BT altya-
pısının Artwright'ın çatlaklar olmadan en yeni dijital yapılara ekleyebilece-
ğini de sözlerine ekledi.    

1965 yılında kurulan Artwright, iyi ekolojik denge ve ergonomik tasarımla-
ra sahip birinci sınıf ofis iç mekanları üretir ve ihraç eder.  

“Ayrıca yeni yüksek kaliteli, yüksek tasarımlı ürünler geliştirmek için yete-
neğe yatırım yapıyoruz. Kısa bir süre önce, bilgilerimizi yaymak ve müşteri
yanıtlarını ve satış taleplerini entegre etmek için hibrit bulut yapımızı ha-
zırlamak için birden fazla yeni sunucuya yatırım yaptık ”dedi.

Dünya yeni endüstri devrimini tanımakta ve bunu sürdürmektedir - 5G ile-
tişim altyapıları ve blok zinciri teknolojileri IR4.0'ı daha da güçlendirecek
ve hızlandıracaktır.
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Profesör Jegatheswaran
Putra Üniversitesi, Orman
Fakültesi'nden kıdemli mobilya
araştırmacısı:

“Fabrikalar tamamen
otomatikleştirilmişse, [mobilya
üreticileri] endüstriyel üretkenlikleri
en az dört kat artırılabilir ve mobilya
kalitesi daha tutarlı hale gelir. 
Bu da geri dönüşün daha rekabetçi
olmasına neden oluyor. ”     













urulduğu günden bugüne doğal
dengeyi koruma ve topluma katkı
sağlama misyonuyla hareket eden
Kastamonu Entegre, faaliyet gös-

terdiği tüm coğrafyalarda çevre dostu uy-
gulamalara imza atarak ortak mirasımıza
sahip çıkıyor. İnsanı ve doğayı odağına
alan sürdürülebilirlik yaklaşımını, kurum-
sal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bir bileşeni
olarak gören şirket; Türkiye, Romanya,
Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtal-
ya’da yer alan üretim tesislerinde kullan-
dığı odun hammaddesini, gençleştirme ve
bakım faaliyetleri sonucu ömrünü ta-
mamlamış endüstriyel ormanlardan elde
ediyor. 

“Orman varlığını ve
biyoçeşitliliği koruma altına
alıyoruz”
2020 Dünya Çevre Günü temasının “Biyo-
çeşitlilik” olduğuna dikkat çeken Kasta-
monu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, dünya
üzerindeki canlı türlerinin büyük bölümü-
ne yuva olan ormanların ortak mirasımız
olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: 

“İnsanın doğa üzerindeki yıkıcı etkisi ar-
tarken, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre
bırakabilme konusunda üzerimize düşen
görev giderek ağırlaşıyor. Kastamonu En-
tegre olarak, bugün en büyük sorumlulu-

ğumuzun, üretimimizi doğal kaynakları tüketmeden, verimli
bir biçimde gerçekleştirmek olduğunun bilincindeyiz. İnsanı
ve doğayı odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal
yönetim ilkelerimizin ayrılmaz bileşeni olarak görüyor, çalış-
malarımıza BM İklim Eylemi hedefini gözeterek devam ediyo-
ruz. Gerek ülkemizde gerek faaliyet gösterdiğimiz diğer ülke-
lerde endüstriyel ormancılık çalışmalarına imza atarak, daha
sağlıklı bir gelecek için umut ekiyoruz. Bir yandan endüstriyel
plantasyonlar ile dünya üzerindeki orman varlığını ve biyoçe-
şitliliği koruma altına alırken, diğer yandan atık ahşapların
geri dönüşümle yeniden üretim sürecine dahil edilmesi için
yerel ve uluslararası projelerde aktif rol oynuyoruz.”

K

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’dan 
Dünya Çevre Günü Mesajı:
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“Daha Sağlıklı Bir Gelecek
için Umut Ekiyoruz”



www.artpan.com.tr     info@artpan.com.tr

 www.artpan.com.tr/mimarlara-ozel

linkinden ulașabilirsiniz. 

Prestijli konut, otel, taahhüt gibi tüm 

projeleriniz için

MOBİLYA, LAKE VE LAMİNAT KAPI 

ÜRETİMİNDE ESTETİK PRATİK VE 

EKONOMİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...!
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TEKNİK ÇİZİMLERİ & 3D MODELLERİ İÇİN

Renk Seçenekleri Color Options

CPL Teak
CPL Teak

CPL A. Ceviz
CPL A.Walnut

CPL Alaska Beyaz
CPL Alaska White

CP
L 

(L
am

in
at

) S
er

is
i /

 C
PL

 C
ol

le
ct

io
n

Y
M

2
 C

P
L 

A
la

sk
a 

B
ey

az
Y

M
2

  C
P

L 
A

la
sk

a 
W

hi
te

A
la

sk
a W

hit
e

La
ke

 S
er

is
i /

 L
ac

qu
er

ed
 C

ol
le

ct
io

n

L
ak

eY
P

Y
1

 L
ak

e 
4

 m
m

 A
st

ar
lı

Y
P

Y
1

 L
ac

qu
er

ed
 4

 m
m

 W
hi

te
 P

ri
m

e 
Co

at
ed



ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faali-
yet gösteren Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, sektördeki
güncel konuları görüşmek ve meclis divanını seçmek üze-
re 21 Mayıs Perşembe günü video konferans yoluyla bir
araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü

Bekir Karacabey’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sektörün
güncel sorunları ve beklentileri dile getirilerek, çözüm önerileri
üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından yapılan di-
van seçiminde, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız oy birli-
ğiyle TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nin yeni başkanı oldu.
Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman ise Başkan
Yardımcısı seçildi.

Yıldız: “Yerli ve milli üretimimizle ekonomideki
payımızı artırmaya odaklanacağız”
Seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendilerini bu göreve layık
gören meclis üyelerine teşekkürlerini sunan Başkan Haluk Yıldız
şunları söyledi: “Sektörümüz için elbirliğiyle çalışmaya ve birlikte
değer üretmeye gayret edeceğiz. Ülkemiz, son 20 yılda yapılan
yatırımlarla orman ürünleri sektöründe global bir rekabet gücü
elde etti. Önümüzdeki dönemde, yenilenebilir hammaddeye da-
yanan yerli ve milli üretimimizle Türk ekonomisindeki payımızı
artırmaya ve sektörümüzün ihtiyaçlarını kamu kurumları nez-
dinde en iyi şekilde anlatmaya odaklanacağız.” 

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, yeni dönem çalışma yönte-
mini belirlemek ve gündemini oluşturmak amacıyla önümüzdeki
günlerde yeniden bir araya gelecek.

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nde yapılan divan
seçimi sonucunda, ağaç ve orman ürünleri sektörünün
tecrübeli ismi, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,

oy birliğiyle meclisin yeni başkanı oldu.

T
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TOBB Türkiye Orman Ürünleri
Meclisi’nin Yeni Başkanı 

Haluk Yıldız Oldu





ürkiye geneli  tüm sektöreleri temsil eden ve 22 yayın
grubunun oluşturduğu SEYAD (SEKTÖREL YAYINCILAR
DERNEĞİ)  otomotivden beyaz eşyaya, iklimlendirme-
den enerji sektörü ve mobilyadan dijital sektöre kadar

pek çok alanda süreli yayıncılık yapan yayınlardan oluşu-
yor.  2000 yılında kurularak 20 yıldır sektörel çalışmalarıyla
hemen her sektörde değerli hizmetler sunan ve temsil ettik-
leri sektörlere benzersiz hizmetler sunan SEYAD, yaşadığımız
COVID 19 sürecinde  farklı sektörlerde ortaya çıkan durumları
değerlendirerek, yayıncılık alanında yapılabilecekleri de-
ğerlendirdi. Günümüzde pandemi sürecinde ‘evde kal’ olgu-
suyla habercilik özellikle de uzman yayıncılık ve sektörel
bilgi paylaşımının her zamankinden daha önem kazandığı
tesbitiyle hemen tüm iletişim kanallarının kullanılarak biri-
kimlerini sektörle paylaşmanın önemine değindi. SEYAD YK,
tüm üyelerle bilgi paylaşımında bulunarak,  ortak çalışma
projeleri geliştirdiler. 

SEYAD, yeni web sitesi tasarımıyla kullanıcı
dostu bir deneyim sunuyor
Sektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD), pandemi sürecinde çalış-
malarına ve iş birliği ortamını güçlendirmeye devam ediyor.
Dernek, seyad.org web sitesinin yeni yüzüyle sektörel yayıncı-
lar ve sektör temsilcilerine özelleştirilmiş bir kullanım deneyimi
sunuyor.

SEYAD, COVID-19 sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşan sek-
törlere iletişim desteği sunma faaliyetlerini sürdürüyor. Der-
nek, web sitesini daha yalın ve kullanıcı dostu bir formata sok-
mak üzere başlattığı çalışmaları tamamladı. Yenilenen yüzüyle
erişime açılan seyad.org web sitesinde kullanıcıları ilk olarak

dernek üyesi sektörel yayıncılar tarafından sektör profesyo-
nelleriyle buluşturulan yayınların kapak fotoğraflı bir listesi
karşılıyor. 60’tan fazla basılı yayının yanı sıra pek çok dijital
mecrayı da temsil eden SEYAD, bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek
çatı örgütü durumundadır. Yenilenen web sitesinde yer alan
Hakkımızda sekmesinden yönetim kurulu, tüzük, yönetmelikler
ve faaliyet raporlarına erişim imkânı sunan SEYAD, şeffaf yöne-
tim ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir kullanıma zemin
hazırlıyor. Derneğin kuruluşundan bu yana tüm faaliyet rapor-
larının incelenebildiği bu kısımda, yayıncılık dünyasıyla ilgili ku-
ruluşların web sitelerinin linklerine erişmek de mümkün. Der-
neğe üye olan firmalar, dergiler ve dijital yayınların sürekli gün-
cellenen bir listesinin de yer aldığı web sitesinde “Nasıl üye olu-
nur?” sekmesi üzerinden üyelik şartlarının yanı sıra meslek il-
keleri ve etiğine ilişkin kurallar da kullanıcılara sunuluyor. SE-
YAD’ın bugüne kadar yayımladığı raporların yanı sıra eğitimler
ve bildiriler gibi pek çok farklı materyali içeren Arşiv bölümü,
Türkiye’de sektörel yayıncılığın belleği hüviyetinde. SEYAD’dan,
üye yayınlardan ve basın dünyasından güncel haberlerin de yer
aldığı web sitesi yalınlaştırılmış tasarımıyla kullanıcıların rahat
ve keyifli bir deneyim yaşamasını mümkün kılıyor. Derneğin
sosyal medya hesaplarının yanı sıra adres, telefon ve e-posta
adresi gibi iletişim bilgileri de web sitesinde kullanıcılara ve
sektör profesyonellerine sunuluyor.

Sektörel yayıncılığın iletişim ağı SEYAD
Sektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD), Türkiye’de sektörel yayın-
cıların ilk ve tek çatı derneğidir. 2000 yılından bu yana faaliyetle-
rini sürdüren dernek, 22 kurumsal üye tarafından yayımlanan 65
sektörel dergi ile endüstriyel pazarın iletişimine katkı sunmaya
devam ediyor.
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SEYAD, Haziran ayı YK Toplantısını
ZOOM üzerinden gerçekleştirdi





uar, bu yıl ilk etapta 2020 Mart  ayında geleneksel açılışı
için planlandı ve daha sonra COVID-19 durumunun geliş-
mesi nedeniyle 30 Haziran-3 Temmuz 2020 tarihine er-
telendi.

Fuar organizatörü Informa Markets, uluslararası seyahat ve
hareket kaldırımlarının pandemi tarafından önemli ölçüde
kesintiye uğradığını ve Malezya sağlık yetkililerinin tavsiyele-
rini dikkate aldığını söyledi.

MIFF Kurucusu ve Başkanı Dato’ Tan Chin Huat şunları söyledi:
“Bunun katılımcılarımızın ve alıcılarımızın yararına olduğunu
düşünüyoruz. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, MIFF toplulu-
ğuyla konuştuk ve geri bildirimlerini dinledik. Mevcut ortam
çok zordur ve fuarın etkinliğini etkileyecektir. 2021'e ertele-
yerek, katılımcılarımıza stratejilerini gözden geçirme ve deği-
şen manzara için yeniden düzenleme alanı sağlayacaktır. Ge-
lecek yılki fuardaki fırsatlar konusunda çok heyecanlıyız ve
olağanüstü bir etkinlik için enerjilerimize odaklanacağız. Bu
dönemde bizimle iletişim kurmaya devam eden katılımcılara,
alıcılara ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Girdileri son de-
rece paha biçilmezdi ve küresel mobilya ticaretine hizmet et-
mek için fuarı daha da geliştirmemize yardımcı oldu. ”

Informa Markets, MIFF Dijital Showroom aracılığıyla katılımcı-
ların potansiyel alıcılarla bağlantıda kalmaları için Mart ayı or-
tasında yeni bir fırsat başlattı. Dijital showroom, Malezya ve
diğer mobilya şirketlerini dünyanın neredeyse her yerinden

alıcılarla birleştiriyor ve küresel alıcıların alternatif tedarik
yolları aradığı zamandan daha iyi bir zaman yok.

MIFF, Malezya ihracatçıları ve ev ve ticari kullanım için baskın
olarak ahşap ve döşeme mobilyaları için en büyük pazardır ve
Malezya ve uluslararası üreticilerden bölgedeki en geniş ofis
mobilyalarını sunmaktadır.
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MIFF 2021, 8-11 Mart
tarihlerinde yapılacak

6-9 Mart 2020 tarihlerinde yapılması gereken, ancak
küresel pandomi nedeniyle ertelenen fuarın yeni tarihi
belli oldu. 2020 yılında yapılmayacağı kesinleşen fuar,
8-11 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.









eni yatırım ve artan üretim kapasitesiyle ülke ekonomi-
sine ve istihdamına katkıda bulunduklarını ifade eden
AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım, dünya markası olma
vizyonu ile faaliyet gösteren bir Türk markası olarak

global pazardaki güçlerini ,gerçekleştirdikleri katma değerli
ve yenilikçi üretimle artıracaklarını dile getirdi.  Yıldırım, “Bu
bağlamda yenilik isteyenlerin tercihi olarak, tüketicilerinin ih-
tiyaçlarını dinliyor ve iki yeni parke ürünü ile inovasyonlara im-
za atmaya devam ediyoruz” dedi.

Sektörün ilk AR-GE merkezinde titiz çalışmalar sonucunda
ortaya çıkarılan bu iki ürün yeni dönemin beklentilerini karşı-
layacak nitelikte olduğunun altını çizen Yıldırım, PRO-HYGIENE
adı verilen ve parkenin üzerine uygulanan gelişmiş solüsyo-
nunun, uluslararası ölçekte akredite laboratuvarlarda ger-
çekleşen testlerinde, 24 saat içerisinde oluşması gereken
bakteri oluşumunu %99.99’a kadar engellediği ve kuvvetli
anti bakteriyel özellik taşıdığının görüldüğünü belirtti.

“AGT’nin kendi tesislerinde üretilen bu solüsyon ile, iyi hava-
landırılmayan mekanların yüzeylerinde oluşan ve hastalıklara
neden olabilen Staphylococcus   aureus, Escherichia coli,

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni gibi insan
sağlığına zararlı bakteriler etkisiz hale gelmektedir. Salgın
nedeniyle hijyen hassasiyetinin arttığı bu günlerde, PROHY-
GIENE anti bakteriyel parke, hijyen arayanların ilk tercihlerin-
den olacaktır.”

AGT Genel Müdür Sevdil Yıldırım’ın değindiği bir diğer ürün de,
tıpkı PRO-HYGIENE gibi, bir diğer iddialı yeniliği su sızdırmazlık
özelliği olan  AQUACURB. 

“Yine AR-GE merkezimizin özenli çalışmasıyla hayata geçirdi-
ği AQUCURB, üretimi esnasında parkenin kilitlenme bölgeleri-
ne uygulanan patentli çözeltisi sayesinde üstüne dökülen sı-
vıların alt tabakaya geçmesini 24 saat boyunca önleyerek
parkede oluşabilecek şişmelerin önüne geçiyor.

Tüm mekânlarda kullanımın yanı sıra özellikle ebeveyn ban-
yosu önü, balkon girişleri gibi su alma riski olan bölgelerde,
AQUACURB bu riski ortadan kaldırmaktadır.”

İnovatif ürünleri ile faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki pazar
paylarını büyüterek yeni pazarlarda da yer almaya devam
edeceklerini belirten Yıldırım,  sözlerine şöyle devam etti:
“AGT olarak gördüklerinizin ötesinde ürünleri ile her zaman
yeniliğin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Türkiye ekono-
misine olan inancımız ve başarma azmimizle, sadece kapasi-
teye değil, Ar-Ge'ye, kalifiye iş gücüne, ileri iş zekalarının geli-
şimine, kaliteye, pazarlamaya, dijital altyapımıza da daha faz-
la yatırım yapmaya devam edeceğiz. Mottomuz, sağlıklı ve
mutlu paydaşlar, sağlıklı ve mutlu çalışanlar, sağlıklı ve mutlu
finansal sonuçlar olacak.” 

Gördüklerinizin ötesinde,
yeniliğin peşinde

Gördüklerinizin ötesinde,
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Laminat Parke sektörünün
lideri, ahşap bazlı panel
sektörünün öncü markası AGT,
iki yeni ve iddialı ürünü ile
Türkiye ekonomisine katkı
sağlamaya devam ederken,
global pazardaki gücünü
artıracak.





ğaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Enteg-
re, laminat parke üretiminde 20 yılı geride bıraktı. Ülkemizdeki parke üretici-
leri arasında en fazla dekora sahip olan firma, üretimdeki deneyimi ile tasa-
rımcılara ve dekorasyon meraklılarına sınırsız seçenekler sunuyor. Dünya

laminat parke üretiminin yüzde 6’sını tek başına gerçekleştiren Kastamonu En-
tegre, Floorpan ve Artfloor markalı laminat parke ürünlerini, tasarım dünyasındaki
son trendler ve yeni teknolojiler ışığında sürekli yenileyip çeşitlendiriyor. 

Üretimin her aşamasında öncelik, insan sağlığı  
Kastamonu Entegre, laminat parke ürünlerinde Blue Angel (Mavi Melek) sertifikası
kullanan ilk Türk üreticisi olarak öne çıkıyor. Dünyadaki ilk ‘Eko-etiket’ uygulaması
olan Blue Angel, tüketicilerin daha çevreci ürün ve hizmetleri ayırt edebilmeleri
amacıyla Avrupa Birliği tarafından başlatıldı. Sertifika, ürünlerin insan sağlığına
zararlı maddeler içermediğini göstermenin yanı sıra bunların geri dönüşüme elve-
rişli biçimde tasarlandığını ve minimal enerji tüketerek üretildiğini de belgeliyor. 

Bakteri barındırmayan parke teknolojisi: Hijyen+
Yaşam alanlarının temiz ve bakterilerden arınmış olması, sağlıklı bir yaşam sür-
mek için büyük önem taşıyor. İleri teknoloji altyapısına sahip tesislerde üretilen,
Blue Angel sertifikalı Boutique ve Stonex parke koleksiyonları, Hijyen+ özelliği ile
yaşam alanlarında ekstra hijyen sağlarken; ayakkabılar, evcil hayvanlar ve başka
kaynaklar aracılığıyla parkeye taşınan zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını
engelliyor. Ekoteks Laboratuvarı’nda yapılan testler, Hijyen+ özellikli ürünlerin, 24
saat içerisinde parkede görülmesi beklenen bakteriyel aktivitelerin %99’a kadar
engellendiği kanıtladı. 

Sağlıklı ve Şık Zeminlerde, 20 Yıldır
Kastamonu Entegre İmzası Var!
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Kastamonu Entegre, ürettiği parkeler ile
20 yıldır sağlıklı ve estetik yaşam
alanlarının oluşturulmasına katkıda
bulunuyor. Laminat parkede dünyanın
ilk 4 üreticisi arasında yer alan marka,
zengin renk ve dekor seçeneklerinin
yanı sıra Hijyen+ özelliğine sahip parke
ürünleriyle de öne çıkıyor.





OVID-19 salgınının beraberindeki seyahat kısıtlamaları
ve federal, eyalet ve yerel yönetmelikler de dahil olmak
üzere getirdiği şartlar ve koşullar, tüm katılımcıların,
ve Atlanta toplumunun sağlığını ve güvenliğini tehlike-

ye atmadan IWF 2020'yi gerçekleştirmeyi bizler için imkansız
hale getirdi.

Bu kaçınılmaz karar, üyeleri Amerika Ahşap Makineleri Üreti-
cileri ve Ağaç İşleme Makineleri Endüstrisi Birliği'ni temsil
eden IWF 2020 Yönetim Komitesi ile sürekli işbirliği içinde ça-
lışan IWF şov yönetim ekibinin uzun, yoğun ve kapsamlı bir ça-
lışma ve değerlendirmesinden sonra alınmıştır.

COVID-19 pandemisinin başlangıcından itibaren, IWF gelişi-
mini fuar planlamasında bir faktör olarak izledi ve dikkatle de-
ğerlendirdi. fuarı, COVID-19'un iletimini yükseltmeden, on bin-
lerce katılımcı ile  Dünya Kongre Merkezi gibi bir iç mekanda
barındırmanın açık olmadığı açıktır. Bu risk kesinlikle kabul
edilemez.

Kuzey Amerika’nın en eski ve en büyük ahşap işleme etkinli-
ğini iptal etme kararı kolayca gelemedi ve gelmedi.

Hiç kimse bu sonuçtan memnun olamazken, hepimiz yeni,
daha parlak bir gelecek vaadine ve IWF 2022'nin getireceği
tüm fırsatlara bakabiliriz. Bu geleceği tahmin ettiğimiz gibi,
her zaman IWF'nin bu görevde ilerlemeye devam edeceğinin
bilinmesini istiyoruz. 

IWF 2020 Yönetim Komitesi-ATLANTA
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COVID-19 salgını yaşamları ve işletmeleri aksatmaya
devam ediyor, IWF 2020 ve hizmet verdiği küresel
ağaç işleme endüstrisi bu tür saldırılara karşı bağışıklı
değildir., bu yılki etkinliği iptal etme kararının
merkezinde bu kaçınılmaz gerçeklik yatıyor.

IWF 2020 İptal Edildi









e yazık ki, İtalyan ahşap mobilya teknolojisi endüstrisi-
ni temsil eden Confindustria üyesi dernek olan Acimall
Araştırma Ofisi tarafından toplanan verilerin analizi

şaşırtıcı değildi ve Covid19 salgınının neden olduğu kilitlen-
menin derhal etkisini doğruladı. İlk çeyrek 2020, ağaç işleme
makineleri ve takım siparişlerinde yaygın bir düşüşle kapandı,
bir miktar gecikmeyle birlikte, tüm küresel pazarları kapsa-
yan iki haneli bir düşüş gerçekleşti..

Tüm endüstrinin temsili bir örneğini içeren üç aylık anket, si-
parişlerin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21,1 oranında
güçlü bir şekilde azaldığını ortaya koydu. Yukarıda belirtilen
küçük gecikmeler, uluslararası müşteriler için 19,4 azalan et-
kiyi muhtemelen azaltmıştır. iç talepten kaydedilen eksi 25.3
sonuç kadar kötü değil. “Yaygın daralmanın ve daha sonra
üretim faaliyetlerinin kilitlenmesinin sonuçları etkilediği ve
muhtemelen tüm yılı etkileyecek bir talep krizine neden oldu-
ğu açıktır. Ulusal, Avrupa ve küresel hükümetlerin ve kurum-
ların Pandemiden dolayı ortaya çıkan bu durumda ekonomiyi
ve her sektörü destekleyecekleri eylemleri ve açıklamaları
yakın gelecekte kritik öneme sahip olacak "dedi. Acimall ge-
nel müdürü Dario Corbetta.

2.6 ayda, fiyatlar yüzde 0.8 arttı. Sadece “zor” olmayan bir du-
rumda, ilk çeyrek gelirleri yüzde 8,8 azalarak çok farklı bir eği-
lim gösteriyor. Temel olarak, sanayi şirketleri beklemedeki
tüm siparişleri sonuçlandırabilir ve teslim edebilir, ancak ge-
leceğe yönelik endişeler her kesimde  çok fazla  bu nedenle
müşterinin tüm yatırım kararlarını ertelemesine ve daha gü-
venli bir görünüm beklemesine neden oldu.

Kalite araştırması, endüstri girişimcilerinin tüm korkularını
ortaya koyuyor: Araştırmada sektörün yüzde 69'u üretimi dü-
şürmeyi bekliyor, yüzde 19'u bir miktar istikrar öngörüyor ve
sadece yüzde 12'si olumlu bir eğilime inanıyor. Örneklemin
yüzde 75'ine göre istihdam için “durağan” bir eğilim beklenir-
ken, yüzde 6'lık artış ve yüzde 19'luk daralma korkusu bekle-
niyor. Mevcut stoklar yüzde 44'e göre durağan, yüzde 37'ye
göre artmakta ve kalan yüzde 19'a göre düşmektedir.

Son olarak, Acimall Studies ofisinin üç aylık anketiyle, yani ya-
kın gelecek için geleneksel olarak sunulan rakam. Tahmin
araştırması, hem iç talep eğilimi hem de yurtdışında tazminat
bulma şansının düşük olması nedeniyle endişelerin egemen
olduğu bir durumu göstermektedir: görüşmecilerin yüzde
13'ü dış siparişlerde artış beklemektedir, ancak yüzde 31'i
değişiklik olmayacağına inanmaktadır yüzde 56'sı ise en kö-
tüsünün henüz gelmediğinden korkuyor (negatif denge 43).
Hiçbir işletme sahibi İtalyan ahşap ve mobilya endüstrisinden
gelen siparişler konusunda iyimser değil: yüzde 37'si istikrar
bekliyor, yüzde 63'ü düşüş eğiliminin devam edeceğine inanı-
yor (negatif denge 63).
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ACİMALL 2020 sektör raporu:
“COVID-19”, birinci çeyrekte AHŞAP TEKNOLOJİ
ENDÜSTRİSİ İÇİN olumsuz etkiler gösterdi





urulduğu günden bu yana doğal dengeyi koruma ve
topluma katkı sağlama misyonuyla hareket eden Kas-
tamonu Entegre, sektöründe sürdürülebilirlik raporu
yayımlayan Türkiye’de ilk, dünyada ise ilk üç şirketten

biri olarak öne çıkıyor. Ana ürün grupları olan MDF, yonga lev-
ha, laminat parke, kapı paneli ürünlerinin her birinde dünya-
nın en büyük 4 üreticisi arasında yer alan şirket, üretimde
kullandığı odun hammaddesini yüzde 100 yenilenebilir kay-
naklardan, yani gençleştirme ve bakım faaliyetleri sonucu
ömrünü tamamlamış endüstriyel ormanlardan temin ediyor.
Türkiye’de sürdürülebilir orman yönetimi ve endüstriyel plan-
tasyon konusunda etkin rol oynayan Kastamonu Entegre,
son olarak Bulgaristan’daki yonga levha tesisinin hammadde
ihtiyacını karşılamak amacıyla Plovdiv bölgesinde, atıl du-
rumdaki bir arazide plantasyon çalışması başlattı. 

Kendi hammaddesini kendi üretecek 
Tesis yatırımlarının yanı sıra endüstriyel plantasyon çalışma-
larına da bütçe ayırmaya devam ettiklerini dile getiren Kasta-
monu Entegre CEO’su Haluk Yıldız şu açıklamalarda bulundu: 

Kastamonu Entegre’den
Sürdürülebilir Hammadde Atağı: 
‘Kendi Hammaddeni Kendin Üret’

Ağaç bazlı panel sektörünün
yarım asırlık global markası
Kastamonu Entegre,
sektördeki öncü çalışmalarına
bir yenisini ekledi. Türkiye’de
endüstriyel ormancılık
alanında faaliyet gösteren ilk
ve tek kuruluş olan ENAT
AŞ’nin ikinci büyük ortağı
konumundaki şirket, son
olarak Bulgaristan tesisi için
sürdürülebilir hammadde
üretimine yönelik bir dikim
çalışması başlattı. Yeni dikim
sahasıyla birlikte yılda toplam
5 bin ton hammadde elde
edilecek.
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“Bugün en büyük sorumluluğumuz ekonomik büyümeyi, kay-
nakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmenin
yollarını aramaktır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun tespitleri-
ne göre son 15 yılda, dünya orman alanlarında yüzde 5 azalma
kaydedildi. Kastamonu Entegre olarak, tüm iş süreçlerimizi
çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri gözeterek gerçekleşti-
riyoruz. Sürdürülebilir orman yönetimi konusunda öncü çalış-
malar yürüten şirketimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TEMA
Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT AŞ’nin ikinci büyük ortağı
olarak önemli bir misyon üstleniyor. 2016’dan itibaren sektö-
re odun arz etmeye başlayan ENAT AŞ, bugüne kadar 14 bin
dönüm (yaklaşık 2000 futbol sahası) üzerine 1,7 milyon fidan
dikti. Sektörün global markası olarak, diğer ülkelerdeki tesis-
lerimizde de kaynakların verimli kullanımını sağlayan endüs-
triyel plantasyon çalışmalarına önem veriyoruz. Son dönem-
de, Bulgaristan yonga levha fabrikamızın hammadde ihtiyacı-
na yönelik çalışmalara hız verdik. Plovdiv bölgesindeki 864
dekarlık atıl belediye arazisini 32 yıllığına kiralayarak, buraya
110 bin adet kavak fidanı diktik. Yeni dikim sahamızda düzenli
üretim yaparak, buradan her yıl levha üretimine uygun 5 bin
ton hammadde temin etmeyi hedefliyoruz.” 

Sürdürülebilir ormancılık faaliyetini belgeleyen FSC sertifika-
sı ile üretim yapan Bulgaristan yonga levha tesisi, ‘Kendi
Hammaddeni Kendin Üret’ sloganı çerçevesinde endüstriyel
plantasyon çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de devam
edecek.

Yonga levhada Orta Avrupa’nın üretim üssü  
Kastamonu Entegre’nin ikinci yurt dışı yatırımı olarak 2001 yı-
lında faaliyete geçen Bulgaristan Yonga Levha Tesisi,  %40
pazar payı ile pazarın ikinci büyük oyuncusu konumunda yer
alıyor. Bu ülkedeki ikinci büyük Türk yatırımı olan A Sınıfı Yatı-
rımcı Sertifikası’na sahip tesis, ürünlerini Bulgaristan iç pa-
zarının yanı sıra, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Fransız Darbo şirketine ait 500 bin m3/yıl kapasiteli yonga
levha üretim hattını satın alarak, Bulgaristan’daki tesisine ta-
şıyan Kastamonu Entegre, 130 milyon dolarlık modernizasyon
çalışmalarının birinci etabını geçtiğimiz yıl tamamlayarak
hattın ilk bölümünde üretime başladı. İkinci etap tamamlan-
dığında, üretim kapasitesini iki buçuk kat artırmayı hedefle-
yen şirket, Balkanlar ve Orta Avrupa’daki varlığını daha da
güçlendirecek. l l



u kararı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ve ilgili tüm ortaklarımızla ayrıntılı görüşmeler netice-
sinde aldık,” diyor Messe Düsseldorf GmbH CEO’su Wer-
ner M. Dornscheidt. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-

ler Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İş Sağlığı
ve Kongresi de aynı tarihlere ertelenecek. 

TOS+H EXPO, korona salgını ile ilgili dinamik gelişmeler sonu-
cunda ertelenmek zorunda kaldı. Messe Düsseldorf, Türk hü-
kümetinin tüm etkinlikleri erteleme kararını ve T.C. Sağlık Ba-
kanlığı’nın kriz yönetim ekibinin yanısıra önemli etkinliklerin

risk değerlendirmesini yapan Robert Koch Enstitüsü’nün
prensiplerini dikkate alan Alman Federal Hükümeti’nin tavsi-
yelerini takip etmiştir.

Fuar ve kongre, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında Türk pazarı-
na 360 derecelik bir toplu bakış imkanı sunuyor. Bu etkinlik-
ler, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde ortak iş güvenliği
standartlarının daha da ileriye götürülebilmesi için anahtar
itici güç oluşturuyor.

Ayrıntılı bilgi için toshexpo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

TOS+H EXPO’nun
Yeni Tarihleri:

14 – 17 Mayıs 2022
TOS+H EXPO’nun koronavirüs Covid-19 nedeniyle ertelenmesinin
ardından Messe Düsseldorf ve yerel ortağı Tezulaş Fuar yeni fuar

tarihini belirledi. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı alanında öncü ihtisas
fuarının dördüncüsü 14 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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Duyuru derneğin yıllık
toplantısında yapıldı. Do-
ğan, 20 yıldan fazla bir
süredir Kanada ağaç işle-
me endüstrisinde önemli
bir oyuncu ve şu anda Ka-
nada IMA Schelling Gru-
bu'nun başkanıdır.

Konuşmasında görev sü-
resi boyunca katkıları
için tüm üyelere ve  Andreas Grabe'ye (Homag Kanada)
teşekkür eden Murat Doğan,  aynı zamanda, CWMDA üye-
lerinin çeşitli aktiviteleri hakkında daha bilgilendirici olan
yeni web sitesinin açılışını tanıttı.  

1988 yılında kurulan dernek, ağaç işleme makinelerini ta-
nıtmaya, bir grup önde gelen Kanadalı distribütörü temsil
etmeye ve uluslararası alanda tanınan markalar sunma-
ya kendini adamıştır.  

Daha fazla bilgi için www.cwmda-acdmb.ca adresini zi-
yaret edin.

Murat Doğan, Kanada Ağaç
İşleme Makineleri
Distribütörleri Derneği'nin
(CWMDA) yeni başkanı oldu

AB'de perakende satışlar
pandemi sürecinde sert düştü

Kısa çalışma ödeneğinden nisan
itibarıyla 2,6 milyon kişi yararlandı

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisanda bir
önceki aya göre yüzde 11,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan
ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisan-
da mart ayına kıyasla yüzde 11,7, geçen yılın aynı dönemine gö-
re de yüzde 19,6 geriledi.

AB'de ise perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla
yüzde 11,1, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18 düştü.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende
satışlarda en fazla düşüş yüzde 25,1 ile Malta'da, yüzde 22,3 ile
Romanya'da ve yüzde 21,9 ile İrlanda'da gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygu-
lanmaya başlanan kısa çalışma ödeneğinden nisan itibarıy-
la yaklaşık 2,6 milyon kişi yararlanırken, ödenek kapsamın-
da İşsizlik Sigortası Fonu'nun gider miktarı 723 milyon lira
oldu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
(TCMB) 30. Finansal İstikrar Raporu'ndan derlediği bilgilere
göre, uygulanmaya başlandığı 2005'ten Mart 2020'ye kadar
yaklaşık 350 bin kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak 
kazandı.

Bu kişilerin yaklaşık yüzde 35'i bu ödenekten küresel finan-
sal krizin iş gücü piyasalarını etkilediği 2009'da, yaklaşık
yüzde 56'sı da Ağustos 2018 sonrası yaşanan dengelenme
sürecinde faydalandı.

İçinde bulunulan dönemde, 27 Nisan 2020 itibarıyla salgın
kaynaklı gerekçelerle kısa çalışma ödeneği için 3 milyonu
aşan başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 2 milyon 591 bin kişi

için kısa çalışma ödeneğinin yapılması uygun görüldü. Bu dö-
nemde kısa çalışma ödeneği kapsamındaki İşsizlik Sigortası
Fonu'nun giderleri 723 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Gelecek dönemde başvuruları olumlu bir şekilde değerlen-
dirilen çalışanların bu ödenekten yararlanmasıyla salgının
iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkisi sınırlandırılarak
bu durumun finansal istikrarı destekleyici bir mahiyet kaza-
nacağı değerlendiriliyor.

Ocak-mart döneminde kısa çalışma ödeneğinden 139 bin
kişi yararlanmış, bu kapsamda fonun giderleri 59 milyon lira
olmuştu. Geçen yıl ise 227 bin kişiye kısa çalışma ödeneği
yapılmış, fonun giderleri 192 milyon lira düzeyinde 
gerçekleşmişti.

l l l l
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ETA Kimya A.Ş.’nin yeni ürünü Mitreapel Hunter Antibakteri-
yel Sprey Dezenfektan, günlük yaşamın her anında mikrop
ve bakterilere karşı kalkan görevi görüyor. 150 ml pratik
ambalajıyla herkesin rahatlıkla yanında taşıyabileceği Mit-

reapel Hunter, özel tanecikli formülü ve basınçlı valfli sprey sis-
temi sayesinde dezenfekte edilmesi en zor olan yerlere bile
anında ulaşarak, yüzey aralarına gizlenen mikrop ile bakterileri
hızla yok ediyor. 

Mitreapel Hunter ile mikrop ve bakterilere 
30 saniyede elveda!
Otomobilden ambalajlı ürünlere, ofis alanlarındaki elektronik
aletlerden toplu taşımada temas edilen tüm sert ve yumuşak
yüzeylere kadar 30 saniye içinde dezenfeksiyon sağlayan Mit-
reapel Hunter, gliserinli özel formülü sayesinde el dezenfeksiyo-
nu için de güvenle kullanılabiliyor. Temizlik bezine gerek kalma-
dan el, poşet, ambalaj, klavye, elbise ve ayakkabı gibi pek çok
farklı alanda geniş bir kullanım imkanı sunan Mitreapel Hunter,
bileşik içinde çözünmüş yüzde 80 alkol oranıyla bakteri ve mik-
ropları tek hamlede avlıyor.

Sayacı: “İnsan hayatı
daima birinci
önceliğimiz”
34 yıldır yenilikçi ve akılcı çözüm-
ler sunan ürünlerle tüketicilerin
öncelikli ihtiyaçlarına odaklandık-
larını belirten BETA Kimya A.Ş. Ge-
nel Müdürü Cihat Sayacı, “Korona-

virüs salgını ile tüm dünya olarak, hayattaki en kıymetli değeri-
mizin insan sağlığı olduğunu bir kez daha hatırladık. BETA Kimya
A.Ş’de de birinci önceliğimiz daima insan hayatı oldu. 34 yıldır ol-
duğu gibi bugün de, güncellenen yaşam koşulları ve değişen tü-
ketici taleplerine yanıt veren inovatif ürünler geliştiriyoruz. Önü-
müzdeki süreçte yeni normallerimizden biri de, el ve yüzey de-
zenfeksiyonu olacak. Biz de BETA Kimya A.Ş. olarak, teknik aero-
soller ve yüzey temizleyicilerindeki tecrübemizi, yeni Mitreapel
Hunter Antibakteriyel Sprey Dezenfektan ürünümüze taşıdık. Bu
hayati ihtiyaca pratik ve etkili bir çözüm sunmak için Ar-Ge mer-
kezimizde geliştirdiğimiz Mitreapel Hunter Antibakteriyel Sprey
Dezenfektan, günlük yaşamın her anında tüketicilerin yanında
olacak. Yüzde 80 alkol oranı, elimize zarar vermeyen gliserinli ya-
pısı, sprey ambalaj avantajı ve 30 saniyede mikrop ve bakterileri
ortadan kaldıran geniş kullanım alanlı bir sprey dezenfektan ürü-
nü sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece yeni bir ürün kate-
gorisine de adım atıyoruz. Yakın dönemde Mitreapel markamız
altında Hunter serisinin devamı niteliğinde yeni nesil inovatif
ürünlerle hayata değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yeni Mitreapel Hunter ile
mikrop ve bakterilere geçit yok

BETA Kimya A.Ş.’den 
yeni sprey dezenfektan: Mitreapel Hunter

B

Türkiye’nin en köklü kimya şirketlerinden BETA Kimya A.Ş.,
jenerik markası MitreApel ile inovatif ürünlerine bir yenisini
daha ekleyerek, teknik aerosoller ve yüzey temizleyicileri
alanlarındaki tecrübesini sprey dezenfektana taşıdı. İnsan
sağlığı için risk oluşturan mikrop ve bakterilere karşı özel
olarak geliştirilen yeni Mitreapel Hunter Antibakteriyel Sprey
Dezenfektan, tüm yüzeylere anında etki ederek zararlı
mikroorganizmaları ortadan kaldırıyor. 
Sprey yapısıyla en zor kılcal noktalara bile kolayca ulaşabilen
Mitreapel Hunter, el dezenfeksiyonunun yanı sıra alışveriş
torbalarından ürün ambalajlarına, bilgisayar klavyelerinden
otomobil hava kanallarına kadar tüm yüzeyleri 30 saniye
içinde dezenfekte ediyor. Yüzde 80 alkol oranıyla mikrop ve
bakterilere geçit vermeyen Mitreapel Hunter, gliserinli
formülü sayesinde el ve cilt için koruyucu özellik sağlıyor.





ster başlangıç   ekipmanı, ister retrofit çözümleri veya
yedek parçalar olsun, J. Schmalz GmbH CNC ahşap işçi-
liğinde farklı uygulamalar için doğru bağlama ekipmanı-
nı sunmaktadır. İlave olarak, vakum uzmanı artık bağla-

ma ekipmanına dijital teknoloji ekledi ve ayrıca NFC iletişim
standardını entegre etti. Bu kullanıcılara vantuz için tüm
teknik verilere hızlı ve doğrudan erişim sağlar. NFC Yakın
Alan İletişimi anlamına gelir ve kısa bir mesafe boyunca iki
NFC uyumlu cihaz arasında noktadan noktaya veri iletimini
ifade eder. Birkaç santimetre kullanım için yeterlidir. Kısa
mesafe, komşu bir bileşenle istenmeyen bağlantıyı önler.
Kullanıcılar sadece NFC uyumlu bir akıllı telefona ihtiyaç du-
yar. Akıllı telefon vakum bloğunun yakınında tutulur tutul-
maz, boyutlar, ürün numaraları, seri numaraları ve ürüne
özel belgeler de dahil olmak üzere tüm değerler ekranda gö-
rüntülenir. Bu, yüzey yıpranmış ve ürün etiketi artık okunaklı
olmasa bile net tanımlamaya izin verir. Doğru teknik veriler,
yedek parçaların hızlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

NFC Teknolojisine Sahip

SCHMALZ Vakum Blokları,
Akıllı Telefonlarla İletişim Kuruyor

Schmalz vakum blokları, NFC
iletim standardını entegre
ederek, şirketin vakum bağlama
sistemlerinde dijital teknolojinin
ilk kullanımını işaret ediyor. Bu,
akıllı telefon aracılığıyla
kullanıcılar için ürün tanımlamayı
kolaylaştırır ve ayrıca hizmet
süreçlerini optimize eder.
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ORGATEC, 2020'de askıya alındı   ve Koelnmesse mobil-
ya portföyünün bir parçası olarak (18-24 Ocak 2021
için sunum seçenekleri geliştirdi.

Her ne kadar sonbahar etkinlikleri için olağanüstü kayıt sevi-
yelerine 2020 baharında ulaşılmış olsa da ve ticaret fuarı için
kapsamlı hazırlıklara ve güvenlik ve pandemi koşulları nede-
niyle 2021 yılına ertelendi.

Fuarın koronavirüs önlem paketine rağmen, bu ticaretin du-
rumu fuar gittikçe artan bir şekilde Covid-19 ve ekonomik du-
rum etrafındaki güncel gelişmeleri yansıtmaya başladı. Son
haftalarda, katılımcıların ve ticari ziyaretçilerin büyük bir ço-
ğunluğu ORGATEC'e katılmamaya karar verdi. Bunun ışığında,
Koelnmesse genel durumu yeniden değerlendirdi ve çok sayı-
da endüstri katılımcısının ve ticaret ziyaretçisinin iptallerine
ve isteklerine ORGATEC 2020'yi uygulamadan yanıt vermenin
en iyi olduğuna karar verdi.

ORGATEC, geleceğe bakışını belirliyor
Bununla birlikte, ORGATEC organizatörleri bu aksilikten caydı-
rılmak istemez ve hemen geleceklerini tekrar gözden geçirir.
Koelnmesse, sektördeki tüm fuar katılımcıları ile birlikte önü-
müzdeki aylarda ORGATEC konularını uluslararası düzeyde
sunacak çözümler arayışında sektöre katılıyor.

Endüstrinin yanı sıra, Koelnmesse mobilya portföyündeki
imm cologne (18-24 Ocak 2021) gibi olaylar çatısı altında,
sektörden ortaklar ile geliştirilen formatları gerçekleştirmek
için fırsatlar aranıyor - Inspired Collaborations, FRAME gibi
formatlar Mimarlık Kongresi veya AIT ile geliştirilen Architek-
tur + Ofis alanı - en kısa zamanda yeni bir biçimde. Daha son-
ra düzenli olarak planlanan ORGATEC 25 - 29 Ekim 2022 tarih-
leri   arasında Köln'de alışılmış büyüklükte ve uluslararası dü-
zeyde olacak.

ORGATEC, Ekim 2022’de Düzenlenecek
O
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ünya geneline yayılan pandemi nedeniyle, pek çok etkin-
lik gibi fuar şirketleri de tarihlerini sürekli güncelleştire-
rek salgına karşı durum belirliyorlar. Bu çerçevede  Yu-
nanistan Atina’da 2 yılda bir gerçekleşen ve ülkenin tek

mobilya yan sanayi ve makine fuarı olan MEDWOOD da, Eylül
2020 tarihinde gerçekleşmesi düşünülen fuarı Mart 2021 tari-
hine öteledi.  Konu ile ilgili bir açıklama yapan Medwood fuar
yetkilileri  ‘’Salgının etkileri nedeniyle şu anda piyasada yaygın
olan belirsizliği paylaşarak, fuarı ve bu sırada gerçekleşecek
tüm paralel etkinlikleri ve konferansları ertelemeye karar ver-
dik.  Medwood'un yeni tarihi,   26-29  Mart 2021 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek. 

Bu karara, ziyaretçilerin ve katılımcıların karşılaşacağı endi-
şeleri ve pratik zorlukları ve serginin genel kalitesi üzerindeki
etkilerini dikkate alarak ulaştık.

Medwood'a katılımınız için, rezervasyonunuzun yeni tarihler
için geçerli kalmasını sağlamak istiyoruz.  Medwood'u anladı-
ğınız ve kalıcı desteğiniz için teşekkür ederiz” dediler.

D

MEDWOOD, 2021 yılı için
yeni tarihini belirledi

l l
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıkla-
mada, tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve otomotiv
sektöründe yeniden üretime dönülmesi ile ekonomide to-
parlanmanın başladığı belirtildi.

"İlk toparlanma döneminden sonraki dönem çok umut veri-
ci görünmüyor"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin
değerlendirmesinde, Nisan 2020'nin, sanayi üretiminde Al-
man ekonomisi için şimdiye kadarki en kötü ay olduğuna
dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecekte Kovid-19'un yayılmasına yönelik tedbirlerin kal-
dırılması, ekonomik faaliyette ve ayrıca mayıs ve haziran

aylarında sanayi üretiminde güçlü bir toparlanmaya neden
olmalı. Ancak en azından Alman endüstrisi için ilk toparlan-
ma döneminden sonraki dönem çok umut verici görünmü-
yor. Şu anda dış talebi hızla artıracak bir kurtarıcı yok. Bu, di-
zel krizi, otomotiv sektöründe yeni emisyon kuralları, ana
nehirlerdeki düşük su seviyeleri, küresel ticaret gerginlikleri
ve yapısal zorluklar gibi bir dizi olumsuz olaydan etkilenen
Alman endüstrisini zorlayacağı anlamına geliyor."

Otomobil üreticilerinin beklentileri iyimser kaldı

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuru-
luşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sana-
yicilerinin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden ya-
vaş da olsa daha da düşmesini beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, nisanda eksi 51 puan olan Ifo Sanayi Üre-
timi Beklenti Endeksi'nin mayısta eksi 20,4 puana yükseldi-
ği belirtilerek, "Üretim beklentileri, Doğu ve Batı Almanya'nın
birleşmesi sonrası en yüksek miktarda arttı ancak sadece
otomobil üreticilerinin beklentileri iyimser kaldı." denildi.
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Hindistan Hükümeti Konut ve Kent İşleri Bakanlığı, istatis-
tiklerinden birinde 2011 nüfus sayımında kaydedilen toplam
nüfusun% 31,16'sının kentsel alanlarda yaşadığını belirtti.

Research Nester, “Hindistan Kontrplak ve Laminat Piyasası
- Talep Analizi ve Fırsat Görünümü 2027” başlıklı bir rapor
yayınladı. yıllık (YOY) büyüme karşılaştırmaları, pazar payı
karşılaştırmaları, BPS analizi, SWOT analizi ve Porter'ın beş
kuvvet modeli.

Hindistan Hükümeti Konut ve Kent İşleri Bakanlığı, istatis-
tiklerinden birinde 2011 nüfus sayımında kaydedilen toplam
nüfusun% 31,16'sının kentsel alanlarda yaşadığını belirtti.

İstatistikler, Hindistan kontrplak ve laminat pazarının büyü-
mesini teşvik etmek için kilit faktörlerden biri olarak kabul
edilen ülkede büyüyen şehirleşmeyi tasvir ediyor. Bireyler
bir yaşam kaynağı için kentsel alanlara kaymaktadır. Bu ne-
denle, insanlar uzak kırsal alanların en uzağından kentsel
şehirlere kaymaktadır. Ulusun büyüyen ekonomisi ve artan
hanehalkı harcanabilir geliri ile desteklenen, kentsel alan-
larda mobilya ve diğer modern ahşap ürünler için yaşayan
insanlar arasında artan bir talep var. Tüketicilerden gelen
mobilya talebinin artması, mobilya üreticilerinin üretim öl-
çeklerini artırmalarına ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca, Hindistan
hükümeti tarafından ülke vatandaşlarına destekleyici dü-
şük ve uygun fiyatlı konut tesislerinin de kontrplak ve mobil-
ya talebini artırması beklenmektedir. 

2018 yılında 4790 milyon ABD Doları değerinde olan Hindis-
tan kontrplak ve laminat pazarının, tahmin dönemi boyunca,
yani 2019-2027'de% 4.83'lük bir CAGR'de büyümesi bekle-
niyor. Piyasa, düşük maliyetli konut ve altyapı gelişimi için
hükümetin artan odağı, çeşitli son kullanıcı endüstrilerinde
kontrplak ve laminatlara olan talebin artması, büyüyen in-
şaat endüstrisinin ve artan kentleşmenin artmasıyla büyü-
mektedir. Hindistan kontrplak ve laminat pazarının önü-
müzdeki yıllarda büyümesi. Ayrıca, Hindistan'daki kontrplak
ve laminat pazarının 2027 yılında 7323,3 milyon dolarlık bir
piyasa değerine ulaşması beklenmektedir.

Hindistan Kontrplak ve Laminatlar Piyasası 2019-2027 Yılında
Ulusta Büyüyen Kentleşme ile Büyüyecek

Ekonomide toparlanma başladı

l l
l l
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Sınırdaki Kutch bölgesinde gelişen sanayi, kilitlemenin ilk
olarak 25 Mart'tan itibaren açıklanmasından bu yana 1500
Rruva'lık bir zarar kaybına uğradı.

Hükümetin ticari operasyonları yürütmesi için başını salla-
dıktan sonra bile, neredeyse% 70 kereste birimlerinin kapa-
tılmasıyla, Asya'nın Kandla limanının yakınında bulunan Gu-
jarat'taki en büyük kereste kümesinin normal şekilde çalış-
ması bir yıl sürebilir.

Sınırdaki Kutch bölgesinde gelişen sanayi, 25 Mart'tan iti-
baren kilitlemenin ilk kez duyurulmasından bu yana 1500
Rruva'lık bir zarara uğradı. Kaynaklara göre, Rs 10,000-crore
endüstrisinin kaybı eyaletlerde alıcıların yokluğunda sürekli
artıyor Rajasthan, Pencap, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar,
Madhya Pradesh ve Maharashtra'nın parçaları gibi.

Hükümet, kilitleme 2.0'ın uygulanmasından sonra testere
fabrikaları ve kontrplak birimlerinin çalışmasını önermeye
izin vermeye karar vermesine rağmen, talep neredeyse%
80 oranında düştüğü için ahşap birimlerin çoğu hala kapa-
lı. Önümüzdeki günlerde talepteki artıştan sonra bile, değir-
men işletmelerinin ve kontrplak üreticilerinin göçmen işçi-
lerin göçü başladığında tam hızıyla başlaması zor olacak-
tır. 80.000-1.00.000 işçinin doğrudan istihdam edildiği
Kandla limanının yakınında yaklaşık 2.000 testere fabrikası
ve 100'den fazla kontrplak ünitesi bulunmaktadır. Çoğu
Odisha, Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh ve Rajast-
han'dan göçmen işçiler.

“Alıcıların yokluğunda Kandla-Gandhidham bölgesinde sı-
nırlı kapasiteye sahip% 30 birim işlevsel değil. Kilitlenmenin
ilk 40 günü boyunca, ahşap birimlerin sahipleri işçileri bir
şekilde beklemeye ikna etti.

“Şimdi, göçmen işçiler Covid-19 salgını üzerindeki hakim
belirsizliğe karşı sabırsızlandılar. Son 10-12 günden bu yana,
işgücünün% 50'si yerel yerlerine geri döndü ve daha fazlası
kendi ülkelerine dönme aşamasında. ” Durumuna bakıldı-
ğında, eyaletlerine geri dönen işçilerin önümüzdeki 4-5 ay
içinde gelmeyeceği için endüstride normalliği getirmenin
en az bir yıl alacağını ekliyor.

Her yıl, Kandla merkezli kereste endüstrisi, Hindistan'ın top-
lam kereste ithalatının% 65'inden fazla olan farklı ülkeler-
den yaklaşık 40 lakh metreküp kereste ithal ediyor.

“25 Mart'tan önce ithalat emri verenler malları Kandla lima-
nına geldiğinden tamamen karışık. Testere ve kontrplak
ünitelerinde çalışma durduğunda, bu ithalatçılar likidite sı-
kışıklığı nedeniyle keresteyi alamıyor ”diyor Gajjar.

İthalatçıların% 18 GST ve% 5 ithalat vergisi ödemesi gereki-
yor. Kilitleme sonrası bu depolarda yaklaşık 3 lakh metre-
küp kereste yatıyor, ağıt yaktı. Er ya da geç, ithalatçılar ke-
reste bu devlet depolarından serbest bırakmak zorunda ka-
lacaklar ve o zaman toprak kirası şeklinde ekstra para öde-
mek zorunda olduklarını da ekliyor.

Bölgedeki testere fabrikaları ve kontrplak sahiplerinin çoğu,
normalliği geri kazanmak için hükümetin, benzeri görülme-
miş bir durum nedeniyle kereste endüstrisinin rahatlaması
için GST'yi% 18'den% 5'e düşürmesi gerektiğine inanıyor.
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Şubat ayında ahşap kapı ithalatındaki kes-
kin düşüş (HS441820) olurken, Mart ayında
değerde toparlanma bir sürpriz oldu. Mart
ayında ahşap kapı ithalatının değeri, Şubat
ayında görülen yıllık düşüşe ek olarak% 18
daha düştü. 2020 yılının ilk çeyreğinde ah-
şap kapı ithalatı değerinde yüzde 22'lik bir
düşüş yaşandı.

Önceki aylarda olduğu gibi, Çin ve Filipin-
ler'deki nakliyatçılar Japonya'nın Mart

2020 ahşap kapı ithalatına (HS441820)
egemen oldu. Ana nakliyeci Çin, tüm kapı it-
halatının yüzde 47'sini oluşturdu. Filipin-
ler'deki sevkiyatçılar Mart ayında pazar pa-
yında bir düşüş gördü ve Şubat ayında yüz-
de 35'ten yüzde 24'e geriledi. Diğer büyük
nakliyeci, Mart ayında ithalat değerinin yüz-
de 7,5'ini oluşturan Endonezya oldu. Ahşap
pencere ithalat değeri Şubat ayında Şubat
ayına göre% 50 arttı.

Asya'nın en büyük kereste
endüstrisi, koronavirüs
nedeniyle zarara uğradı

Japonya’nın Ahşap Kapı ve Pencere İthalatı Yükselişte
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nterzum Cologne ve EISENWARENMESSE fuarlarının  başa-
rılı organizatörü Koelnmesse, Latin Amerika ve Karayip-
ler’in merkezi Kolombiya’nın Bogota şehrinde partneri

CORFERIAS fuarcılık kuruluşu ile birlikte 2 – 5 Şubat 2021 ta-
rihleri arasında, daha önce Feria Mueble & Madera adıyla anı-
lan Endüstriyel Ağaç İşleme ve Mobilya Üretimi Uluslararası
İhtisas Fuarı interzum bogotá’yı düzenleyecek. İlk kez düzen-
lendiği 1991 yılı itibariyle mobilya üretimi ve iç dekorasyon ko-
nularında bölgenin en önemli etkinliği olan fuar, her iki yılda
bir ağaç işleme ve mobilya üretim sanayilerine yönelik çok
geniş bir makine, donanım ve hizmet yelpazesi içeriyor. Fua-
rın ürün programı, Ağaç İşleme ve Mobilya Üretimi Makinele-
ri, Mobilya Üretimi, Hırdavat, Donanım ve Tekstil ile Orman
Teknolojileri ana bölümlerinden oluşuyor. 

2018 yılında 15 bin m² büyüklüğündeki fuar alanında % 48’i
uluslararası olmak kaydıyla, 16 ülkeden 192 katılımcıya ve 34
ülkeden 13 bin  437 ihtisas ziyaretçisine ev sahipliği yapıldı.
Uluslararası katılımcılar Avusturya, Arjantin, Brezilya, Şili, Çin,
Ekvator, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Portekiz, İspanya,
İsviçre, Tayvan, Türkiye ve Amerika’dandı. Uluslararası ziya-
retçilerin geldiği ilk 5 ülke ise Ekvator, Venezuela, İspanya,
Dominik Cumhuriyeti ve Amerika’dandı. 

Nüfus sıralamasında dünyanın 24. ve İspanyolca konuşulan
ülkeler sıralamasında 2. olan Kolombiya, dünya bankası kay-
naklarına göre Latin Amerika’nın ikinci en önemli ticari ülkesi
konumunda bulunuyor. Amerika ve Avrupa Birliği ile tesis etti-
ği 13 ticaret anlaşması Kolombiya’yı ideal bir ihracat platfor-
mu haline getirmiş oldu. Pasifik İttifakı üyeliği ile Kolombiya
pazarı ayrıca Meksika, Peru ve Şili’yi de kapsayan toplam 214
milyonluk bir müşteri potansiyeline sahip bulunuyor. Kolom-
biya’nın başkenti Bogota, barındırdığı % 40’ın üzerinde mobil-
ya firması ile mobilya üretimi sanayine öncülük ediyor. Ko-
lombiya ekonomisinin lokomotifini oluşturan ve önemli bir
büyüme trendi içinde bulunan inşaat ve altyapı sanayileri in-
şaat malzemeleri talebini de çok büyük ölçüde artıracak. Ko-
lombiya ekonomisini modernleştirebilmek için makine ve
ekipmana ihtiyaç duyuyor. İnşaat sektörü 2019 yılında % 3,1
ve % 4,1 oranlarında büyümesi bekleniyor. 

interzum bogotá 2021’e katılarak Kolombiya’yı merkez olmak
kaydıyla hızla büyüyen Latin Amerika ve Karayipler pazarın-
dan pay alabilir, markanızı ve ürünlerinizi üst düzey alıcılara
sunabilirsiniz. interzum bogotá 2021 grup katılımını yine Se-
nexpo Fuarcılık organize edecek. Senexpo ile Türkiye Milli Ka-
tılımı’nda yer almak istiyorsanız sizi yönlendirebilmemiz için
bizi bilgilendiriniz.

interzum bogotá 2021
i

FUARLARDAN
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