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Tasarımlarımızı duygularımız mı şekillendiriyor? 

27 Ocak-21 Şubat tarihlerinde Brilon’da gerçekleşen EGGERZUM şirket 
fuarında EGGER mobilya tasarımı için yeni seçenekler sundu.  

Günümüz dünyası oldukça hızlı, gürültülü ve karmaşık. Geçmişte tamamen dijitalleşme 
odaklı olan yaklaşımımız artık neo-ekolojiyi temel alıyor. Bu yılki EGGERZUM’da yapılan 
yeni ürün tanıtımları, duygu dünyamızı da merkezine aldı.  

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, “trendEMOTION” mottosundan yola çıkarak mobilya 
sektöründeki müşterilerini 27 Ocak-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Brilon’da (Almanya) 
gerçekleşen EGGERZUM fuarına davet etti. Dekor ve Tasarım Yönetimi Direktörü Klaus 
Monhoff, “Şirket fuarımızda yeni Dekoratif Koleksiyonu'muzu bayilerimizle buluşturuyoruz. 
EGGERZUM’da gelecek yıllardaki gelişmelere yönelik devam eden çalışmalarımızı gözler 
önüne serecek ve mobilya sektörüne bir ön gösterim sunacağız,” diye açıklamada bulundu.  

Brilon’da gerçekleşen EGGERZUM’da, katılımcılar uyumlu kombinasyonlardan kontrast 
birlikteliklere kadar çeşitlilik gösteren ve herkesin duygu dünyasına hitap etmeyi başaran tüm 
seçenekleri yeni tasarımlarımızla keşfetti. Klaus Monhoff, “Bu etkinlik sayesinde tasarım ve 
ürün kalitesindeki yetkinliğimizi öne çıkarmanın yanı sıra dekor ve dokularımızın hangi 
tasarımlarda kullanılabileceğini göstermek istiyoruz,” yorumunu yaptı.  

Bireysel tasarımlarda yeni gelişmeler  
EGGERZUM yıllardır yeni trendlerin 
yükseliş ine ev sahipliğ i yapıyor. 
Etkinlikte tanıtılan dekorlarımızın 
b i rçoğu mob i l ya ve i ç tasar ım 
trendlerine yön veriyor. Bu yıl yapılan 
ürün tanıtımları, duygularımızın karar 
verme sürecimizde belirleyici bir rol 
oynadığı “trendEMOTION” temasını 
yansıtıyordu. Bu temaya göre bir 
t r e n d i n y ü k s e l i ş t e k a l m a s ı n ı 
müşterilerin kararları belirliyor. 

“Mix+Match” (Karıştır+Eşleştir) teması 
da tasarım dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Hem görünüm hem de hissiyat olarak 
birbirine hiç benzemeyen ahşap, metal ve taş malzemeler, tüm yaşam alanlarında ve ürünlerde 
öne çıkarak benzersiz bir atmosfer oluşturuyor. 
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Son yüzyılın en  zorlu yıllarından birini geride bı-
raktık. 1. ve 2. Dünya paylaşım savaşlarını say-
mazsak, dünyayı saran yeni cins pandeminin 
tüm dünyaya yayılması ve  sürekli mutasyona 
uğramasıyla, insanlık yeni tür bir biyolojik sal-
gınla karşı karşıya kaldı.  Coronalı bir yılı geride 
bıraktık, milyonlarca insan ölürken, milyarlarca 
insanın da bu pandemiden geçeceği hesapla-
nıyor.  Henüz ilacı bulunmayan bu pandeminin 
durdurulması için bilim insanları yoğun çalış-
malarla  aşılar geliştirdiler. Bu aşıların sonuçla-
rını önümüzdeki altı ay içinde göreceğiz   ancak 
bu süreçte salgının etkileri sürecek. Bu nedenle 
de genel koruma kurallarına yüzde yüz riayet 
etmek zorundayız. Kendimiz ve sevdiklerimizin 
sağlığı için bu zorunludur.

Yılın 2. çeyreğinden sonra ise aşıların toplumun 
tümüne uygulanması  ve kanıtlanmış doğru aşı-
nın seçimi sonucu yeni normale dönebileceğiz. 
Bu sancılı süreci bireyler, toplum, ülke ve tüm 
insanlık olarak özveriyle geçmek zorundayız.  

Değerli okurlar, pandemi süreci hepimizin ya-
şamını iş hayatımızı, geleneksel alışkanlıkları-
mızı hatta duygusal ilişkilerimize varana kadar 
bizleri derinlemesine etkiledi. Bu süreçten en 
fazla etkilenen kahraman sağlık emekçilerimiz 
ve üretim araçları karşısında  çalışan insanları-
mız oldu.  Onlar her koşulda toplu taşımalarla 
işlerine gitmek zorunda kaldılar. Gençlerimiz 
okullarına gidemediler, mezuniyet törenlerini 
yaşayamadılar.

İnsanlık tarih boyunca benzer pek çok felaket 
yaşadı  sonuçta  bunu da atlatacaktır. Geride 
aylar ve yıllar boyu evlerimizde kapalı kalmanın 
travmalarıyla edindiğimiz deneyimler ışığında, 
daha güzel bir dünya ve elimizdeki önemli ka-
zanımları ve değerleri korumak için gerçekleş-
tirdiğimiz uğraşı ve çabalarımız kalacaktır. 

Hemen tüm dünya ekonomisinde kapalı bir sü-
reç yaşandık. Ülkeler iç talebe cevap vermek 
için tüm şartlara rağmen üretime devam ettiler. 
Ancak özellikle üretim esaslı sektörlerde, ara 
ve ana hammadde girdilerinin dünya genelin-
de farklı ülkelerden tedarik edilmesi nedeniyle, 
bu girdilerin lojistiği, ulaşım ve talep artışından 
kaynaklanan kapasite büyüklükleri nedeniy-
le üretimde belli sorunlar yaşanıyor. Şüphesiz 
bu sorunlar esas olarak pandemi nedeniyle işe 
gelemeyen üretici güçlerin eksikliğinden de 
kaynaklanmakta  ve üretim düşüşleri nedeniyle 
pazarın ihtiyaçları karşılanamamakta.

Türk mobilya sektörü de özellikle evde yaşam 
modülü içinde önemli bir talep patlaması yaşa-
dı.  Yine pek çok nedenden dolayı maliyetlerde 
önemli artışlar oldu.

Tüm bu verileri dergimizin iç sayfalarında iş-
ledik. Süreç tüm boyutlarıyla devam ediyor.  
Öngörümüz 2021 yılının da sancılı şekilde sü-
receği ve palyatif çözümler yerine, 5 ay önce 
yazdığımız ve uzmanların da ifade ettikleri gibi, 
ülke genelinde 20 günlük kesin bir kapanma 
yaşamadan bunu atlatmamızın zor olacağı.

Bu sayımızda yine dolu dolu bir dergi hazırla-
dık. Araştırma dosyaları, sektör haberleri ve 
daha fazlası Ocak 2021 sayımızda.

Tüm olumsuzluklara rağmen, yine de 2021’den 
umutluyuz. Herkese başta sağlık olmak üzere 
verimli ve güzel bir yıl diliyorum.

Saygılarımla,

Nesip Uzun / Ocak 2021

nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Mobilya sektörü pandemiye inat 

büyüyor
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Pandemi nedeniyle daralan dünya ticaretinin en fazla Pandemi nedeniyle daralan dünya ticaretinin en fazla 
etkilediği sektörlerden biri fuarcılık… Pandeminin pik etkilediği sektörlerden biri fuarcılık… Pandeminin pik 
yaptığı dönemde dünyada yüzde 80 oranında daralan yaptığı dönemde dünyada yüzde 80 oranında daralan 
fuarcılık sektörü, Haziran ayından sonra toparlanmaya fuarcılık sektörü, Haziran ayından sonra toparlanmaya 
başladı. Buna rağmen fuarcılık sektörünün “altın yılı” başladı. Buna rağmen fuarcılık sektörünün “altın yılı” 
olarak kabul edilen 2019 yılındaki rakamlara erişme-olarak kabul edilen 2019 yılındaki rakamlara erişme-
sinin ancak 2023 yılını bulacağı belirtiliyor.   Dünyada sinin ancak 2023 yılını bulacağı belirtiliyor.   Dünyada 
fuarcılığın hacmi, 325 milyar doları buluyor. 2019’da fuarcılığın hacmi, 325 milyar doları buluyor. 2019’da 
180 ülkede 32 bin fuar düzenlenmişti. Bu fuarlara 4,5 180 ülkede 32 bin fuar düzenlenmişti. Bu fuarlara 4,5 
milyon firma katılırken, 500 milyondan fazla kişi zi-milyon firma katılırken, 500 milyondan fazla kişi zi-
yaret etmişti. Türkiye’nin dünya fuarcılık sektöründeki yaret etmişti. Türkiye’nin dünya fuarcılık sektöründeki 
payı yüzde 1,2 olurken, sektör 3,5 milyar dolarlık bir iş payı yüzde 1,2 olurken, sektör 3,5 milyar dolarlık bir iş 
hacmine ulaşmıştı. 2020 yılına iyi bir başlangıç yapan hacmine ulaşmıştı. 2020 yılına iyi bir başlangıç yapan 
fuarcılık sektörü, pandeminin kontrol edilemez seviye-fuarcılık sektörü, pandeminin kontrol edilemez seviye-
lere gelmesiyle birlikte büyük bir darbe aldı.lere gelmesiyle birlikte büyük bir darbe aldı.
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FUARLARDAN

Dünyada hacmi 325 milyar doları bulan fuarcılık 
sektörü, 2020’de pandemi nedeniyle zor günler 
geçirdi. Ancak Dünya Fuarcılık Örgütü’nün 
(UFI) Kasım ayında yayınlanan Barometre 
Araştırmasına katılan dünya genelindeki fuar 
organizatör şirketlerinin yüzde 30’u işlerin 
normale döndüğünü açıkladı.  Tüyap Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop,  “Fuarcılıkta 
toparlanma Uzakdoğu’dan, Çin’den başladı. 
Rusya’dan, oradan da bize gelen bir normalleşme 
dalgası görüyoruz. Fuarcılıkta kapılarını hızlı 
açan ülkelerden biri de Türkiye oldu. O anlamda 
avantajlıydık. Bu süreçte açtığımız fuarlarımızda 
beklediğimizin çok üstünde uluslararası 
ziyaretçiyi ağırladık, 2021’de toparlanmanın 
daha da hızlanacağını bekliyoruz” dedi.

“Türkiye fuarcılıkta hızlı 
toparlanan ülkelerden biri oldu”

Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Stratejik Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı 
Zeynep Ünal Öztop:
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“Toparlanma Uzakdoğu’dan başladı”“Toparlanma Uzakdoğu’dan başladı”
Dünya Fuarcılık Örgütü’nün barometre araştırmasına göre, Dünya Fuarcılık Örgütü’nün barometre araştırmasına göre, 
Mayıs ayında sektörde işlerin normal gittiğini söyleyenlerin Mayıs ayında sektörde işlerin normal gittiğini söyleyenlerin 
oranı yüzde 5’in altına düşerken, Kasım ayında aynı soruya oranı yüzde 5’in altına düşerken, Kasım ayında aynı soruya 
olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 30’a çıktı.olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 30’a çıktı.

Fuarcılık sektörünün 2020 yılını değerlendiren Tüyap Fuarcılık sektörünün 2020 yılını değerlendiren Tüyap 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, fuarcılıkta işlerin hızlı topar-Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, fuarcılıkta işlerin hızlı topar-
landığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Öztop, landığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Öztop, 
“Dünya Fuarcılık Örgütü’nün araştırmasına göre fuarcılık-“Dünya Fuarcılık Örgütü’nün araştırmasına göre fuarcılık-
ta toparlanma Uzakdoğu’dan, Çin’den başladı. Rusya’dan, ta toparlanma Uzakdoğu’dan, Çin’den başladı. Rusya’dan, 
oradan da bize gelen bir normalleşme dalgası görüyoruz. oradan da bize gelen bir normalleşme dalgası görüyoruz. 
Fuarcılıkta kapılarını hızlı açan ülkelerden biri de Türkiye Fuarcılıkta kapılarını hızlı açan ülkelerden biri de Türkiye 
oldu. O anlamda avantajlıydık. Tüyap olarak Ekim ve Kasım oldu. O anlamda avantajlıydık. Tüyap olarak Ekim ve Kasım 

aylarında düzenlediğimiz fuarlara yurt dışından çok yoğun aylarında düzenlediğimiz fuarlara yurt dışından çok yoğun 
ilgi oldu. Bu da şunu gösteriyor bu insanların iş yapmaya ilgi oldu. Bu da şunu gösteriyor bu insanların iş yapmaya 
ihtiyacı var. İş yapacak platformu hangi ülke onlara sağlar-ihtiyacı var. İş yapacak platformu hangi ülke onlara sağlar-
sa o ülkeye gidecekler” dedi. sa o ülkeye gidecekler” dedi. 

“Fuarların yüzde 20’si açıldı”“Fuarların yüzde 20’si açıldı”
Türkiye’deki fuarcılık faaliyetleri, 2020 yılının Mart ayında Türkiye’deki fuarcılık faaliyetleri, 2020 yılının Mart ayında 
Bakanlık kararı ile 1 Eylül’e kadar durduruldu. Ekim ayının Bakanlık kararı ile 1 Eylül’e kadar durduruldu. Ekim ayının 
başında kapılarını ziyaretçilerine yeniden açan Tüyap başında kapılarını ziyaretçilerine yeniden açan Tüyap 
Fuarcılık Grubu, Ekim-Kasım aylarında üç fuar düzenledi. Fuarcılık Grubu, Ekim-Kasım aylarında üç fuar düzenledi. 
Tüyap’ın düzenlediği bu fuarlara toplamda 15 binden fazla Tüyap’ın düzenlediği bu fuarlara toplamda 15 binden fazla 
ziyaretçi gelirken, bunların 4 bin 200’ü yabancı ziyaretçiydi. ziyaretçi gelirken, bunların 4 bin 200’ü yabancı ziyaretçiydi. 

Avrupa’daki fuarların 2021 yılının ilk çeyreğinde açılma ih-Avrupa’daki fuarların 2021 yılının ilk çeyreğinde açılma ih-
timalinin çok düşük olduğunu söyleyen Zeynep Ünal Öztop, timalinin çok düşük olduğunu söyleyen Zeynep Ünal Öztop, 
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“Türkiye, normalde 2020 yılında 419 fuar düzenleyecek-“Türkiye, normalde 2020 yılında 419 fuar düzenleyecek-
ti ama hem küreselde hem de Türkiye’de sektör durma ti ama hem küreselde hem de Türkiye’de sektör durma 
noktasına geldi. 2020’nin Ocak ayında fuar takvimi yayın-noktasına geldi. 2020’nin Ocak ayında fuar takvimi yayın-
landığında bizim 80’i aşkın fuarımız vardı. Ocak-Mart arası landığında bizim 80’i aşkın fuarımız vardı. Ocak-Mart arası 
15’e yakın fuar gerçekleştirdik. Ekimden sonra ise 1 tane 15’e yakın fuar gerçekleştirdik. Ekimden sonra ise 1 tane 
kiracı fuarla birlikte 4 tane fuar açtık. Dolayısıyla biz fuar-kiracı fuarla birlikte 4 tane fuar açtık. Dolayısıyla biz fuar-
larımızın ancak yüzde 20’sini açabildik. Türkiye geneline larımızın ancak yüzde 20’sini açabildik. Türkiye geneline 
uyarlarsak yüzde 80’ine yakını bu sene ya ertelendi ya da uyarlarsak yüzde 80’ine yakını bu sene ya ertelendi ya da 
iptal edildi” diye konuştu.iptal edildi” diye konuştu.

“Fuar takvimimizi uygulayacağız”“Fuar takvimimizi uygulayacağız”
2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde fuarcılığın zorlanacağını 2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde fuarcılığın zorlanacağını 
belirten Öztop şu değerlendirmeleri yaptı: “Genel olarak belirten Öztop şu değerlendirmeleri yaptı: “Genel olarak 
2021 yılının ilk yarısında fuarcılık sektörü zorlansa da Doğu 2021 yılının ilk yarısında fuarcılık sektörü zorlansa da Doğu 
ülkelerinde toparlanmanın daha hızlı olacağını bekliyoruz. ülkelerinde toparlanmanın daha hızlı olacağını bekliyoruz. 
Dolayısıyla Tüyap Fuarcılık Grubu olarak pandeminin sey-Dolayısıyla Tüyap Fuarcılık Grubu olarak pandeminin sey-
rinde kontrol edemediğimiz ölçüde bir kötüleşme olmazsa rinde kontrol edemediğimiz ölçüde bir kötüleşme olmazsa 
Ocak ayından itibaren fuar takvimimizi planladığımız şekil-Ocak ayından itibaren fuar takvimimizi planladığımız şekil-
de uygulayacağız. Ama bütün araştırmalar şunu söylüyor ki; de uygulayacağız. Ama bütün araştırmalar şunu söylüyor ki; 
fuarcılık sektörünün 2020’deki çöküşten sonra, pik yaptığı fuarcılık sektörünün 2020’deki çöküşten sonra, pik yaptığı 
2019 seviyelerine gelmesi 2023’ün başlarını bulabilir.”2019 seviyelerine gelmesi 2023’ün başlarını bulabilir.”

Yabancı ziyaretçinin niteliği arttı”Yabancı ziyaretçinin niteliği arttı”
Tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye’de gelecek yıl fuarcılık Tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye’de gelecek yıl fuarcılık 
sektörünün 2020 yılından daha iyi olacağını öngören Öz-sektörünün 2020 yılından daha iyi olacağını öngören Öz-
top, “Türkiye’de fuarlarımızın açılacağını öngörüyoruz ama top, “Türkiye’de fuarlarımızın açılacağını öngörüyoruz ama 
yurt dışı katılımcılarımızın büyük ölçüde gelemeyeceği bir yurt dışı katılımcılarımızın büyük ölçüde gelemeyeceği bir 
senaryoya kendimizi hazırlıyoruz. Seyahat kısıtlamaları senaryoya kendimizi hazırlıyoruz. Seyahat kısıtlamaları 
nedeniyle gelemeyen uluslararası katılımcılarımıza yönelik nedeniyle gelemeyen uluslararası katılımcılarımıza yönelik 
uzaktan katılım paketleri, dijitalde kendilerini temsil ede-uzaktan katılım paketleri, dijitalde kendilerini temsil ede-
bilecekleri yan çözümlerle uluslararası katılımcılarımızı bilecekleri yan çözümlerle uluslararası katılımcılarımızı 
fuarlarımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Pandemi döneminde fuarlarımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Pandemi döneminde 
uluslararası ziyaretçiler konusunda sayısal olarak azalma uluslararası ziyaretçiler konusunda sayısal olarak azalma 
gördük ama gerçekleştirdiğimiz fuarlar bize şunu göster-gördük ama gerçekleştirdiğimiz fuarlar bize şunu göster-
di ki sayıda azalma olsa bile nitelikte bir kayıp yaşamadık. di ki sayıda azalma olsa bile nitelikte bir kayıp yaşamadık. 
Çok ciddi alım yapmak isteyen ziyaretçiler fuarlara geldiler. Çok ciddi alım yapmak isteyen ziyaretçiler fuarlara geldiler. 
Bu da gelen insan sayısının neredeyse iki katı bir ticaret Bu da gelen insan sayısının neredeyse iki katı bir ticaret 
hacminin yakalanmasını sağladı” şeklinde konuştu.hacminin yakalanmasını sağladı” şeklinde konuştu.

Sanal değil hibrit fuar yapıyoruz!Sanal değil hibrit fuar yapıyoruz!
Pandemiyle birlikte sanal fuarlara değil dijital uygulamalar-Pandemiyle birlikte sanal fuarlara değil dijital uygulamalar-
la zenginleştirilmiş fiziki fuarlar olan hibrit fuarcılığa yönel-la zenginleştirilmiş fiziki fuarlar olan hibrit fuarcılığa yönel-
diklerini kaydeden Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün diklerini kaydeden Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün 
dijitalleşmesinin kaçınılmaz olduğunu şöyle anlattı: “Yeni dijitalleşmesinin kaçınılmaz olduğunu şöyle anlattı: “Yeni 
süreçte kendimizi en iyi şekilde yeni normaldeki fuarlara süreçte kendimizi en iyi şekilde yeni normaldeki fuarlara 
hazırlayarak geçirdik. Burada birinci önceliğimiz fuarlara hazırlayarak geçirdik. Burada birinci önceliğimiz fuarlara 
adım atacak katılımcı ve ziyaretçilerimizin sağlığını ko-adım atacak katılımcı ve ziyaretçilerimizin sağlığını ko-
rumaktı. Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, rumaktı. Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı 
şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi ol-Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi ol-
maya hak kazandık.  Bundan sonra fuarlarımızı sadece me-maya hak kazandık.  Bundan sonra fuarlarımızı sadece me-
kanla ve zamanla sınırlamamak için neler yapabileceğimiz kanla ve zamanla sınırlamamak için neler yapabileceğimiz 
konusunda kafa yorduk. Zaten 2015’ten beri dijitalleşme konusunda kafa yorduk. Zaten 2015’ten beri dijitalleşme 
çalışmaları yapıyorduk; bu dönemde hızlandırdık, hibrit çalışmaları yapıyorduk; bu dönemde hızlandırdık, hibrit 
fuarcılığa odaklandık. Sanal ve hibrit fuarcılığı biraz daha fuarcılığa odaklandık. Sanal ve hibrit fuarcılığı biraz daha 
farklı ele alıyoruz. Biz fiziksel bacağı olan hibrit fuarlar farklı ele alıyoruz. Biz fiziksel bacağı olan hibrit fuarlar 
düzenliyoruz. Fuarlarımızı belirlediğimiz tarihte yapıyoruz; düzenliyoruz. Fuarlarımızı belirlediğimiz tarihte yapıyoruz; 
ama katılımcı firmalara kendilerini dijital ortamda temsil ama katılımcı firmalara kendilerini dijital ortamda temsil 
edebilecekleri sanal bir alan sunuyoruz. Oluşturduğumuz edebilecekleri sanal bir alan sunuyoruz. Oluşturduğumuz 
MyTüyap platformu altında firmaların profil oluşturma-MyTüyap platformu altında firmaların profil oluşturma-
larını, kendilerini ve ürünleri tanıtacak şekilde kendine  larını, kendilerini ve ürünleri tanıtacak şekilde kendine  
bir varlık oluşturmasını sağlıyoruz. Fuar bitse dahi  bir varlık oluşturmasını sağlıyoruz. Fuar bitse dahi  
ziyaretçilerle katılımcıların yıl boyu iletişim ve etkileşim ziyaretçilerle katılımcıların yıl boyu iletişim ve etkileşim 
içinde olmalarına olanak sağlıyoruz. Neden fuarları tama-içinde olmalarına olanak sağlıyoruz. Neden fuarları tama-
men sanala taşımıyoruz derseniz; yüz yüzenin yerini hiçbir men sanala taşımıyoruz derseniz; yüz yüzenin yerini hiçbir 
şey tutmuyor.şey tutmuyor.
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Mobilya Aksesuar Sektörü

Mobilya aksesuar ürünlerinde ağırlıklı 
pek çok ürünün yeraldığı ithalat ve 
ihracat rakkamları, yakın ve uzak 

ihracat ve ithalat piyasalarının incelendiği 
araştırmada uluslararası rakipler ile sektö-
rün zayıf ve güçlü yönleri yükselen ve aza-
lan pazarlar da istatistiki olarak incelendi.

İlk olması münasebetiyle değerli rakkam-
ların ortaya çıktığı çalışmanın sektörün 
ölçeklenmesi ve sektörel verilerin oluşması 
açısından da çok önemli bir çalışma işlevi 
görüyor. 

Biz de Mobilya dergisi olarak  tüm sektörün 
faydalanabileceğiniz çalışmayı sizler için 
derledik 

Bu araştırmada GTIP 83.02 işlenmemiş 
metallerden elde edilen mobilya,pencere, 
pancur, çekmece, metal montaj parçaları 
bağlantı parçaları ve temel akşamlarla, ve 
GTIP:83.02.42 uluslararası kodlarıyla ta-
nımlanan temel metal aksamlar, bağlantı 
elemanları, mobilyada kullanılan parçalar, 
menteşe ve raylar ele alınıyor. 

Maksder 
tarafından 

zoom üzerinden
gerçekleştirilen ve araştırma 
şirketi Paradigma Consultancy 

firması Haluk Ünaldı tarafından 
gerçekleştirilen analitik çalışmada 
Demir ve Çelik eşya GTIP: 83.02.42 

koduyla tanımlanan 
ürün ve hizmetlerin 

pazar ve rakip analizi
yapıldı. 

Mobilya
Aksesuar
sektörü,  
2019 ihracat
İthalat sektör
araştırma
raporu
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Buna göre Türkiye, bu ürün grubunda 2020 yılı 
üçüncü çeyreğinde 26,7 Milyon USD ile bir ön-
ceki yıla göre kendi ihracat rekorunu kırdı! 

GTIP 83 kodunda bulunan ürün dizisinde Dünya 
ihracat pazarının büyüklüğü 72,7 milyar dolar-
ken Çin  bu ihracatın 19,6 milyar gibi %27’sini 
tek başına karşılıyor. Türkiye bu pazarda 930 
milyon dolarlık %1,3’lük bir Pazar payı ile 19. 
Sırada yer alıyor ve son 5 yılda %5-6 gibi bir 
büyüme yaşamıştır.  Keza bu pazarın en büyük 
aktörleri sırasıyla Çin, Almanya, ABD, İtalya, 
Polonya gelmektedir. Tablo 11.

Türkiye’nin ihracat pazarına daha ayrıntılı ba-
karsak 2019’da 930 milyon dolarla gerçekleşen 
ihracatın en büyük ihracat pazarı 63 milyon 
dolarla Rusya  geliyor hemen ardından Al-
manya, 58 milyon dolara yakın bir  oranla 2. 
Ardından Romanya 3. Sırada ve sırasıylaABD, 
Fransa; Irak, İspanya ve İngiltere geliyor. Yine 
son beş yılda Türkiye  en iyi büyümeyi  Fransa 
ve Cezayir’de gerçekleştirmiştir. Son beş yılda-
ki büyüme yine  %5. Bir diğer dikkat çeken olay 
ise İran’da Türkiye aleyhine çok büyük bir Pazar 
kaybı görülmektedir.
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Bu ürün gamında Dünyanın en büyük ithalatçı 
ülkeleri  sırasıyla ABD, Almanya ve Brezilyadır. 
ABD 13,2 milyar dolarla %18 lik bir ithalat paza-
rını oluşturuyor. Almanya’nın ithalattaki payı 
ise %6,9’dur. Türkiye bu ürünler gurubunda 
dünya ithalat pazarında 31 sıradadır.

Bir diğer önemli nokta ise tablo 22 de görül-
düğü gibi ithalatı büyüyen en büyük 2 ülke 
Vietnam ve Rusya görülüyor. Türkiye’nin ise bu 
ürünler grubunda en fazla ithalat yaptığı ülke-
ler sırasıyla Almanya, Çin ve İtalya’dır. 

Bu ürünler grubunda Türkiye’nin  654 milyon 
dolarlık bir iithalatı bulunmaktadır.

En fazla  ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla 
Almanya Çin, İtalya, Çek cumhuriyeti ve Po-
lanya gelmektedir. Son 5 yılda Türkiye^nin bu 
grupta ihalatı sürekli azalmakta bu da oldukç 
olumlu bir durumdur. 

2019’da dünya  genelinde 8,5 milyar dolarlık bir 
ihracat büyüklüğüne sahip GTIP 83.02.42 kodlu 
metal ve metallerden yapılmış mobilya  akse-
suar menteşe ve bağlantı elemanları pazarının 
ana aktörü 3,5 milyar dolarla Çin,  toplam ih-
racatın da %41,6 payına sahiptir.  Çin’in ihraca-
tında en büyük payı Abd alırken hemen ardın-
dan en büyük pazarı başta Vietnam Hindistan, 
Malezya   olmak üzere Asya pazarlarıdır(tablo 
53).  Ardından hemen 1,3 milyar dolarla 2. Bü-
yük ihracatçı ülke  Amerika, 1 milyar dolarla 3. 
Büyük ihracatçı ülke olarak Almanya, yaklaşık 
350 milyon dolarla 4. Sırada İtalya 5. Hemen 
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yaklaşık rakkamla Polonya ve 83 milyon dolarla 
da 12. Sırada Türkiye geliyor. 

Türkiye tablodan da görüldüğü gibi Tayvan, Slo-
vakyaya, ABD, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Slo-
venya’dan sonra %1,2’lik bir payla dünya ihracat 
pazarından pay alıyor. Türkiye bu ürün grubunda 
da son 5 yılda % 5, 2019 yılında ise %10 büyüme 
gerçekleştirmiştir.

İhracattta dikkat çeken bir ülke de Romanya, 
Polonya, Avusturyadır, Avusturya’nın en büyük 
ihracatı  sürekli artan bir eğride Almanya, Po-
lanya, İtalya, Japonya ve Çin’e görülmekte ve bu 
ülkelere ihracatları her yıl artmaktadır. 

Türkiye’nin GTIP ürün grubunda 2019 yılında  8,5 
milyar dolarlık dünya  ihracat   pazarında  83,4 
milyon dolarla %1’lik bir Pazar payı oluşturuyor 
.Dünya sıralamasında 12. Sıradadır. 
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Bu pazarda en büyük ihracatını Rusya’ya yap-
maktadır.  hemen ardından Almanya, Bulgaristan, 
Slovenya ve Polonya gelmektedir. Pazar kaybı 
yaşanan ülkeler ise Irak, Tunus ve Moldovya ile  
Azerbeycan gelmektedir.  Ülkeler bazında ele 
alındığında  ise ülkeler bazında yapılan ihracatta 
yıllar ekseninde istikrarsız bir yükseliş ve düşüş 
ihracat rakkamları görülmektedir.

Türkiye, pek çok ürün grubunda olduğu gibi bu 
ürün gruplarında da satış performans değeri en 
düşük ülkelerden birdir.  83 milyon dolarlık ihra-
catımızı 23 milyon tonluk bir ihracatla gerçekleş-
tiriyoruz.yani çok çalışıyor çok satıyor az kazanı-
yoruz.  Bu durumda ihracat fazlası veriyor olsak 
da  tonunu 3,500 TL’den veriyoruz. (tablo 66) Aynı 
ürünü Almanya  6,600 TL, İtalya 6,244 ’ye vermek-
tedir Bu noktada Çin’in bile gerisinde kalıyoruz. 
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Çok çalışıyoruz ancak çok az kazanıyoruz. Bu 
noktada farklı stratejilerin geliştirilmesine 
fayda var. 

2019 yılı verilerini ele aldığımızda en fazla 
ihracat yaptığımız beş ülke var, Ancak tablo 
65’te de görüldüğü gibi hemen tüm ülkelerde 
istikrarsız bir görünüm bulunmaktadır. 2002 
ile 2019 yılları arasındaki on bir yıllık süreç-
te hemen hiçbir ülkede istikrarlı , düzenli gi-
den bir ihracat yok. İnişli çıkışlı bir ticaret yolu 
izliyoruz. 2019 yılı sonunda En yüksek ihracatı 
sırasıyla Rusya, Almanya,  Bulgaristan Polonya 
ve Slovakya’ya yapmışız. 
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Türkiye’nin İhracat için hedef 
pazarları nereler olmalıdır?

En büyük hedef pazarlar olarak 6 ülke görünü-
yor. (tablo 69) Bunlar ABD, Almanya, Polonya, 
İtalya, İngiltere Fransa . Bu ülkeler aynı zaman-
da dünyada da ithalat liderleri ülkelerdir. Asya 
grubunda Vietnam son 5 yılda ithalatını %30 
üzerinde arttırmış ancak burada yüksek güm-
rük vergileri de bulunmaktadır. Amerika’da Çin 
tartışmasız lider ihracatçı ülkedir ve Amerika-
ya yapılan ihracatta  tek başına yaklaşık 600 
milyon dolar ihracatla Çin tartışmasız liderdir.
(tablo70) Keza Dünya ihracatında ilk  sıralarda 
bulunan Amerika  üretim havzası olarak  ağır-
lıklı Çin olmak üzere diğer  Asya ülkelerinde 
üretimi gerçekleştirmektedir.
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Dünya genelinde GTIP 83.02.42 kodlu ihracat ürünlerin-
de (metalden mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı 
elemanları , sürme sistemleri, ve menteşeler grubun-
da,   Türkiye’nin  güçlü 5 büyük rakibi var. Bunlar sı-
rasıyla, Çin, Avusturya, Almanya, İtalya ve Polonyadır. 

GTIP 83.02.42 kodlu ihracat ürünlerinde (metalden 
mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı elemanları , 
sürme sistemleri, ve menteşeler grubunda 33.8 milyar 
dolarlık bir dünya ihracat hacmi bulunmaktadır. 

Bu gurupta tartışmasız lider ülke Çin’dir. Çin 10,1 milyar 
dolarla ihracat pazarının %30,1’ini elinde bulunduru-
yor. Türkiye 532 milyon dolarlık bir ihracatıyla %1,6 bir 
ihracat hacmiyle 14. Sırada bulunuyor. (tablo 32)

Almanya Almanyanın  100 milyon dolarını sadece Po-
lonya’ya gerçekleştiriyor, ardından Fransa İngiltere, 
italya Japonya ve çin’e ihracatları var.(tablo 55) Po-
lonya en büyük ihracatını Almanyaya gerçekleştiriyor, 
Ardından Portekiz Çrkoslavakya, Romanya ve Fransaya 
önemli bir ihracat gerçekleştiriyor. (tablo %/)
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Amerikan ihracat pazarına gelince 2019 yılın-
da bu pazarın tartışmasız devi yine çin. 580 
milyon dolarla %57’lik bir pazarı elinde bulun-
duruyor ve son5 yılda bu pazarda %20 bir bü-
yüme elde etmiş. Türkiye’nin bu pazarda %0,5 
bir oranla 5 milyon dolarlık bir pazarı var, bu 
pazarda çinin karşısında son yıllarda %9 bir 
Pazar kaybetmişiz ve Amerikan pazarında 16. 
Sırada bulunuyoruz. (tablo 73)

Çin -Amerika arasındaki siyasal , askeri, eko-
nomik ve dijital savaşta Çin çok önemli me-
safeler katederek, pek çok alanda Amerikayı 
tehdit eder hale gelmiştir. Pandemi sürecinde 
Amerikanın bu konudaki yaptırımları ve Çİ-
in’e karşı artan müdahaleleri, gelecekte çin’in 
ulaşacağı boyutların bugünden hesaplanması 
sonucudur. Amerika şimdiden bunun kaygısını 
yaşamaktadır..

Yine 83.02.42 Gtip kodlu ürünlerde (metalden 
mamul mobilya aksesuar, ray, bağlantı ele-
manları , sürme sistemleri, ve menteşeler gru-
bunda) Almanya pazarında 220 milyon dolar-
la en güçlü ihracatçı ülke  Avusturya, Pazarın 
yaklaşık  %31’lik bir payına sahip.  Türkiye 5 
milyon dolarla pazarın %0,7 lik bir payına sa-
hip ve bu ülkeye ihracat yapan ülkeler arasında 
16. Sıradayız. Son yıllardaki Pazar payımız ise 
-20 düşerek giderek azalıyor. İthalatın ihra-
cata oranı bu ülkede Türkiye’nin aleyhine bir 
durum seyrediyor. 2018’de 6,5 milyon dolarlık 
ihracatımız 2019’da 5 milyon dolara düşmüş. 
Almanya  bu ürün grubunda sırasıyla en çok 
Avusturya, Çin, Romanya, İtalya  ve Çekosla-
vakya’dan ien büyük thalatı gerçekleştiriyor. 
(Tablo 79)
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Avrupa mobilya sektörünün önemli ihracatçı-
larından ve aktörlerinden Polonyaya gelince, 
(metalden mamul mobilya aksesuar, ray, bağ-
lantı elemanları , sürme sistemleri, ve mente-
şeler grubunda)   bu ürün grubunda en büyük 
aktör Avusturya, Avusturya’nın Polonya’ya ih-
racatı %22’lik payla 122  milyon dolardır.  Tür-
kiye POLONYA’ya 2019 yılı itibarıyla 5,6 milyon 
dolarlık bir ithalat yapmış pazardaki payı %1,1  
ve 7. Sırada . Çin yine . bu pazarda ihracatı ar-
tan önemli aktörlerden biri . 

Uuzak doğuda genel anlamda bu ürün guru-
bunda Türkiye oldukça zayıf, Vietnam, H,indis-
tan Kore gibi üretici pazarlarda Türkiye büyü-
yen bir trend’e sahip değil, Örneğin Hindistanda 
2019’da toplamda 650-700 bin dolarlık bir ih-
racat yapmış. Bu bölge pazarında ana ihracat-
çı ülke yine çindir. 
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Genel olarak değerlendirirsek bu ürün grupla-
rında büyüklük bakımından en büyük  ihracat 
pazarları sırasıyla ABD, Almanya, Polonya,  bü-
yüme hızları bakımından Vietnam, Hindistan, 
G.Kore, Rusya, İtalya, İngiltere ve Fransadır. 

Rusya pazarında Çin yine lider ancak bu pek 
de büyük olmayan pazarda  ihracatı her yıl gi-
derek azalıyor.  Avusturya, Almanya, Polonya 
İTALYA, Türkiye sıralaması var . Rusya’ya 5,5 
milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bu ülkede 
5. Sıradayız. 

İtalya, bu pazarın önemli aktörlerinden ve 120 
milyon dolarla en büyük ihracatı Avusturya 
yapıyor. Ardından Çin , Almanya Slovakya ve 
Slovenya geliyor. Slovenya miktarı az da olsa 
İtalya’ya ihracatı istikrarlı bir şekilde artan bir 
ülke.   Türkiye İtalya pazarında 2010 yılında 
1 milyon dolarlık bir ihracat yapmışken  nis-
petten 2019 yılında artan bir oranda 5 milyon 

dolarlık bir paya yükselmiş. Türkiye, İtalyanın 
ithalatında pazarda 8. sıralamada. 

İngiltere pazarında Almanya ve Çin büyük bir 
rekabet içersindeler ve her ikisi de 70 milyon 
dolarlık bir Pazar payına sahipler ardından 
Avusturya, İtalya ve Hindistan geliyor.bunların 
Pazar payları ise 15 ile 22 milyon dolar arası 
gidip geliyor. Türkiye, 1,5 milyon dolarla 2,5 
milyon dolar arasında yıllara göre inip çıkan 
bir Pazar payı var. 2019 yılında İngiltere Tür-
kiye’den 2.6 milyon dolarlık bir alım yapmış. 
Tablo-95

Fransa’da 2019 yılı itibarıyla 800 bin dolarlık 
bir ihracat yapılmış. Oysa bu ülkeler Avrupa-
da en önemli hedef pazarlar ve katma değeri 
yüksek ülkeler. 

Afrikaya gelince, Bu kıtada ihracat hedefleri 
içinde dört önemli ülke var. Mısır, Cezayir, Tu-
nus ve Güney Afrika. Tablo -10
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Türkiye bu ürün grubunda ihracatı ithalatından 
çok fazla ve büyüyen bir trende sahip bir ülke , 
60 milyon dolarlık bir ithalat var. 2017’den iti-
baren bu ürün grubunda ihracatı artarak 2019 
yılında ihracat fazlası veriyor. İthalata bağım-
lılık son 5 yılda %28 azalmış durumda. Her yıl 
daha da azalmaktadır. Tablo-11

2013 yılında 122 milyon dolar  olan bu ürün 
grubundaki aksesuar ithalatı, 2019 yılında 60 
milyon dolara   düşmüş,  İhracat ise pozitif 
bir abüyümeyle  2013’te 70 milyondan 2014’ün 
2. Çeyreğinde 118 milyona çıkıyor ve 2019’da 
tekrar 83 milyon seviyelerine düşse de yine de 
ithalata göre 23 milyon dolarlık bir fazlalık ve-
riyor. Tablo 11/2

Türk Üreticiler yapılan güven indeksi araştır-
masında dünya genelinde toplumda bireyler 
arası güven   indeksi ortalaması en düşük top-
lumlardan biri  çıkıyor. Birbirimize güvenmiyo-
ruz ve bilgi paylaşmıyoruz, birbirimizi tehlikeli 
birer rakip olarak görüyoruz. Bilgi paylaşmadı-
ğımız sürece de yalnız kalıyor deneyimlerimizi 
aktaramıyor ve her şeye yeni baştan başlıyo-
ruz. Oysa Pazar tecrübelerimizi paylaşabilir-
sek bunun kazananı sektör ve ülke olacaktır. 
Tablo-11/7

Not: Bu çalışma MAKSDER(Mobilya Aksesuar 
Sanayicileri Derneği) tarafından, Paradigmam 
şirketi Haluk Ünaldı’ya yaptırılmış ve Mobilya dergisi 
tarafından araştırma dosyası olarak derlenmiştir.
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Günümüz dünyası oldukça hızlı, gürültülü ve karmaşık. Günümüz dünyası oldukça hızlı, gürültülü ve karmaşık. 
Geçmişte tamamen dijitalleşme odaklı olan yaklaşımımız Geçmişte tamamen dijitalleşme odaklı olan yaklaşımımız 
artık neo-ekolojiyi temel alıyor. Bu yılki EGGERZUM’da ya-artık neo-ekolojiyi temel alıyor. Bu yılki EGGERZUM’da ya-
pılan yeni ürün tanıtımları, duygu dünyamızı da merkezine pılan yeni ürün tanıtımları, duygu dünyamızı da merkezine 
aldı. aldı. 

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, “trendEMOTION” mottosun-Ahşap bazlı malzeme üreticisi, “trendEMOTION” mottosun-
dan yola çıkarak mobilya sektöründeki müşterilerini 27 dan yola çıkarak mobilya sektöründeki müşterilerini 27 
Ocak-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Brilon’da (Almanya) Ocak-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Brilon’da (Almanya) 
gerçekleşen EGGERZUM fuarına davet etti. Dekor ve Tasa-gerçekleşen EGGERZUM fuarına davet etti. Dekor ve Tasa-
rım Yönetimi Direktörü Klaus Monhoff, “Şirket fuarımızda rım Yönetimi Direktörü Klaus Monhoff, “Şirket fuarımızda 
yeni Dekoratif Koleksiyonu’muzu bayilerimizle buluşturu-yeni Dekoratif Koleksiyonu’muzu bayilerimizle buluşturu-
yoruz. EGGERZUM’da gelecek yıllardaki gelişmelere yönelik yoruz. EGGERZUM’da gelecek yıllardaki gelişmelere yönelik 
devam eden çalışmalarımızı gözler önüne serecek ve mo-devam eden çalışmalarımızı gözler önüne serecek ve mo-
bilya sektörüne bir ön gösterim sunacağız,” diye açıklama-bilya sektörüne bir ön gösterim sunacağız,” diye açıklama-
da bulundu. da bulundu. 

Brilon’da gerçekleşen EGGERZUM’da, katılımcılar uyumlu Brilon’da gerçekleşen EGGERZUM’da, katılımcılar uyumlu 
kombinasyonlardan kontrast birlikteliklere kadar çeşitlilik kombinasyonlardan kontrast birlikteliklere kadar çeşitlilik 
gösteren ve herkesin duygu dünyasına hitap etmeyi başa-gösteren ve herkesin duygu dünyasına hitap etmeyi başa-
ran tüm seçenekleri yeni tasarımlarımızla keşfetti. Klaus ran tüm seçenekleri yeni tasarımlarımızla keşfetti. Klaus 
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27 Ocak-21 Şubat tarihlerinde 
Brilon’da gerçekleşen EGGERZUM 
şirket fuarında EGGER mobilya 
tasarımı için yeni seçenekler sundu.

Tasarımlarımızı
duygularımız mı
şekillendiriyor?

Yeşil renk, 
mekanlara uyum 
ve ferahlık getirir. 

Bu yönüyle 
de rahatlayıp 

dinlenmek 
istediğiniz odalar 

için mükemmel 
bir seçimdir. Altın 

tonları ve siyah 
vurgularla bir 

araya getirildiğinde 
tasarımınıza seçkin 

bir görünüm 
katar. Resimdeki 

tasarımda bu seçkin 
görünüm, H9418 
Koyu Kahve Dağ 

Karaçam ve F9442 
Fırçalanmış Siyah 
Altın dekorlarının 

bir arada 
kullanılmasıyla 

yakalandı.

İç mekan 
tasarımlarında 
sınırsız sayıda 
kombinasyon 
yapılabiliyor: 

H9630 Açık Lucira 
Kiraz, H9422 

Kahverengi Gri 
Urban Çam ve 

H1231 Siyah Kahve 
Java Dişbudak 

dekorları, bu yılki 
EGGERZUM 
etkinliğinde 

kahverengi ve yeşille 
bir araya getirildi.



Monhoff, “Bu etkinlik sayesinde tasarım ve ürün kalitesin-Monhoff, “Bu etkinlik sayesinde tasarım ve ürün kalitesin-
deki yetkinliğimizi öne çıkarmanın yanı sıra dekor ve doku-deki yetkinliğimizi öne çıkarmanın yanı sıra dekor ve doku-
larımızın hangi tasarımlarda kullanılabileceğini göstermek larımızın hangi tasarımlarda kullanılabileceğini göstermek 
istiyoruz,” yorumunu yaptı. istiyoruz,” yorumunu yaptı. 

Bireysel tasarımlarda yeni gelişmeler Bireysel tasarımlarda yeni gelişmeler 
 EGGERZUM yıllardır yeni trendlerin yükselişine ev sahipliği  EGGERZUM yıllardır yeni trendlerin yükselişine ev sahipliği 
yapıyor. Etkinlikte tanıtılan dekorlarımızın birçoğu mobilya yapıyor. Etkinlikte tanıtılan dekorlarımızın birçoğu mobilya 
ve iç tasarım trendlerine yön veriyor. Bu yıl yapılan ürün ta-ve iç tasarım trendlerine yön veriyor. Bu yıl yapılan ürün ta-
nıtımları, duygularımızın karar verme sürecimizde belirle-nıtımları, duygularımızın karar verme sürecimizde belirle-
yici bir rol oynadığı “trendEMOTION” temasını yansıtıyordu. yici bir rol oynadığı “trendEMOTION” temasını yansıtıyordu. 
Bu temaya göre bir trendin yükselişte kalmasını müşterile-Bu temaya göre bir trendin yükselişte kalmasını müşterile-
rin kararları belirliyor.rin kararları belirliyor.

“Mix+Match” (Karıştır+Eşleştir) teması da tasarım dünya-“Mix+Match” (Karıştır+Eşleştir) teması da tasarım dünya-
sını şekillendirmeye devam ediyor. Hem görünüm hem de sını şekillendirmeye devam ediyor. Hem görünüm hem de 
hissiyat olarak birbirine hiç benzemeyen ahşap, metal ve hissiyat olarak birbirine hiç benzemeyen ahşap, metal ve 
taş malzemeler, tüm yaşam alanlarında ve ürünlerde öne taş malzemeler, tüm yaşam alanlarında ve ürünlerde öne 
çıkarak benzersiz bir atmosfer oluşturuyor.çıkarak benzersiz bir atmosfer oluşturuyor.
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Urban am dekor serisiyle mekanlar kent dokusuna kavu
reprodüksiyonunu parlak ve yumuşak yüzeylerle bir araya getiriyor. Ah
birbiriyle etkileşimi gerçek bir karma dekor meydana getirirken bir yandan da tahta 
görünümünü çağrıştırıyor. Bu yeni ürün, bir dekoratif ka
işbirliğiyle oluşturuldu. Bu sayede, mobilya endüstrisinde tüm kompozit melamin levha ve film 
çeşitlerinin kullanılması mümkün hale geliyor.  

 dekor serisiyle mekanlar kent dokusuna kavuşuyor. Dekor, canlı çam 
ak yüzeylerle bir araya getiriyor. Ahşabın ve renklerin 

imi gerçek bir karma dekor meydana getirirken bir yandan da tahta 
tırıyor. Bu yeni ürün, bir dekoratif kağıt basıcısı ve bir film üreticisinin 

turuldu. Bu sayede, mobilya endüstrisinde tüm kompozit melamin levha ve film 
itlerinin kullanılması mümkün hale geliyor.  

 

i yapıyor. 
Etkinlikte tanıtılan dekorlarımızın 

u mob i l ya ve i ç tasar ım 
trendlerine yön veriyor. Bu yıl yapılan 
ürün tanıtımları, duygularımızın karar 
verme sürecimizde belirleyici bir rol 

ı “trendEMOTION” temasını 
yansıtıyordu. Bu temaya göre bir 

t e k a l m a s ı n ı 

H9347 Koyu Kahve Sherman Meşe’nin U803 
Kahve Terra ile kombinasyonu, tek renkli tasarım 
yaklaşımını yansıtıyor. Banyo mobilyalarında 
kullanılan F9209 Kahve Pietra Grigia, bu 
yaklaşıma farklılık kazandırarak mekanın genel 
görünümünü ortaya çıkarıyor.
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Özellikle siyah malzemeler son derece göz alıcı bir etki Özellikle siyah malzemeler son derece göz alıcı bir etki 
yaratıyor. Bu “zamansız” renk trendi, mobilya ve iç ta-yaratıyor. Bu “zamansız” renk trendi, mobilya ve iç ta-
sarımda kendine yeni bir yer edinirken pek çok tasarım sarımda kendine yeni bir yer edinirken pek çok tasarım 
kombinasyonunu da mümkün kılıyor. Klaus Monhoff bu kombinasyonunu da mümkün kılıyor. Klaus Monhoff bu 
trendi, “Siyah, bir şekilde beyazın yerini almış olsa da trendi, “Siyah, bir şekilde beyazın yerini almış olsa da 
oldukça farklı bir renk,” sözleriyle tanımladı. Bu “renk oldukça farklı bir renk,” sözleriyle tanımladı. Bu “renk 
olarak kabul edilmeyen” siyah yalnızca parlak, mat olarak kabul edilmeyen” siyah yalnızca parlak, mat 
veya doğal ahşap dokuları gibi doğru yüzeylerle bir veya doğal ahşap dokuları gibi doğru yüzeylerle bir 
arada kullanıldığında dikkat çekici bir görünüme bürü-arada kullanıldığında dikkat çekici bir görünüme bürü-
nüyor. Uyumlu düz renklerle birlikte kullanıldığındaysa nüyor. Uyumlu düz renklerle birlikte kullanıldığındaysa 
duygu dünyamıza hitap ediyor. Ayrıca yeşil ve düz kah-duygu dünyamıza hitap ediyor. Ayrıca yeşil ve düz kah-
ve tonları da yükselişe geçen eğilimler arasında yer ve tonları da yükselişe geçen eğilimler arasında yer 
alıyor.alıyor.

Farklı malzemelerin kullanılması, yapılabilecek kom-Farklı malzemelerin kullanılması, yapılabilecek kom-
binasyonların sayısını çok büyük oranda artırıyor. binasyonların sayısını çok büyük oranda artırıyor. 
Duygulara hitap etmek ve tasarımınıza dikkat çekici Duygulara hitap etmek ve tasarımınıza dikkat çekici 
bir görünüm kazandırmak istiyorsanız mermer, taş bir görünüm kazandırmak istiyorsanız mermer, taş 
ve metal malzemeler doğru tercih olacaktır. Örneğin, ve metal malzemeler doğru tercih olacaktır. Örneğin, 
F9218 ST9 Gri Yeşil Kuvarsit dekoruyla iç mekanlara F9218 ST9 Gri Yeşil Kuvarsit dekoruyla iç mekanlara 
modern ve seçkin bir görünüm katabilirsiniz. modern ve seçkin bir görünüm katabilirsiniz. 

EGGER, metal reprodüksiyonlar kategorisinde Fırça-EGGER, metal reprodüksiyonlar kategorisinde Fırça-
lanmış dekoru farklı renklerle sunuyor. Bu dekor, ince lanmış dekoru farklı renklerle sunuyor. Bu dekor, ince 
fırçalanmış bir yüzey olan ST20 Fırçalanmış Metal ile fırçalanmış bir yüzey olan ST20 Fırçalanmış Metal ile 
birlikte kullanıldığında çizilmiş metal görünümü veri-birlikte kullanıldığında çizilmiş metal görünümü veri-
yor. F9442 Fırçalanmış Siyah Altın dekoruysa zarif ve yor. F9442 Fırçalanmış Siyah Altın dekoruysa zarif ve 
yüksek kaliteli tasarımlarda öne çıkıyor. yüksek kaliteli tasarımlarda öne çıkıyor. 

İç tasarımda otantik ahşap türleriİç tasarımda otantik ahşap türleri
Meşe, tüm zamanların vazgeçilmez ahşap türü olmaya Meşe, tüm zamanların vazgeçilmez ahşap türü olmaya 
devam ediyor. Bu yılki EGGERZUM etkinliğinde meşenin devam ediyor. Bu yılki EGGERZUM etkinliğinde meşenin 
çeşitliliğine de büyük oranda yer verildi. H3176 Kur-çeşitliliğine de büyük oranda yer verildi. H3176 Kur-
şun Halifax Meşe, düz renkli ve metal dekorlarla uyum şun Halifax Meşe, düz renkli ve metal dekorlarla uyum 
sağlayan bir tasarımı gözler önüne seriyor. H3183 Altın sağlayan bir tasarımı gözler önüne seriyor. H3183 Altın 
Kahve Halifax Meşe ve H3180 Kahve Halifax Meşe, son Kahve Halifax Meşe ve H3180 Kahve Halifax Meşe, son 
derece homojen olan iki yeni renk tonumuz. EGGER, ta-derece homojen olan iki yeni renk tonumuz. EGGER, ta-
sarımları kusursuz hale getirmek için bu yeni renkleri sarımları kusursuz hale getirmek için bu yeni renkleri 
ST37 Feelwood Rift senkronize yüzeyle tamamlıyor. ST37 Feelwood Rift senkronize yüzeyle tamamlıyor. 

Meşe dekorların yanı sıra kozalaklı ağaçlar da mobil-Meşe dekorların yanı sıra kozalaklı ağaçlar da mobil-
ya ve iç tasarımda oldukça yaygın olarak kullanılmaya ya ve iç tasarımda oldukça yaygın olarak kullanılmaya 
devam ediyor. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, modern devam ediyor. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, modern 
tasarımlar için senkronize yüzey ST38 Feelwood Pi-tasarımlar için senkronize yüzey ST38 Feelwood Pi-
negrain ile çok tercih edilen dağ karaçamı dekoruna negrain ile çok tercih edilen dağ karaçamı dekoruna 
yeni bir seçenek getiriyor. yeni bir seçenek getiriyor. 

Mat yüzeylerle daha fazla duyguMat yüzeylerle daha fazla duygu
Ahşap bazlı malzeme üreticisi, PerfectSense Mat laklı Ahşap bazlı malzeme üreticisi, PerfectSense Mat laklı 
levhalar ve PerfectSense Topmatt laminatlardan olu-levhalar ve PerfectSense Topmatt laminatlardan olu-
şan seçkin ürünleriyle mat yüzey trendini yansıtıyor. şan seçkin ürünleriyle mat yüzey trendini yansıtıyor. 
Bu ürünler hem düz renkler üzerinde hem de farklı Bu ürünler hem düz renkler üzerinde hem de farklı 
malzemelerle bir arada kullanıldığında benzersiz bir malzemelerle bir arada kullanıldığında benzersiz bir 
dokunsal his yaratıyor. Belirli bir görünümü ve hissi-dokunsal his yaratıyor. Belirli bir görünümü ve hissi-
yatı yansıtan ahşap reprodüksiyonlar PerfectSense  yatı yansıtan ahşap reprodüksiyonlar PerfectSense  
Mat sayesinde doğal ahşap kaplama görünümüne  Mat sayesinde doğal ahşap kaplama görünümüne  
bürünüyor.bürünüyor.
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arklı malzemelerin kullanılması, yapılabilecek 
kombinasyonların sayısını çok büyük oranda 
a r t ı r ı yo r. Duygu la ra h i tap e tmek ve 
tasarımınıza dikkat çekici bir görünüm 
kazandırmak istiyorsanız mermer, taş ve metal 
malzemeler doğru tercih olacaktır. rneğin, 

21  T  Gri eşil uvarsit dekoruyla iç 
mekanlara modern ve seçkin bir görünüm 
katabilirsiniz.  

EGGER, metal reprodüksiyonlar kategorisinde ırçalanmış dekoru farklı renklerle sunuyor. 
Bu dekor, ince fırçalanmış bir yüzey olan T20 ırçalanmış Metal ile birlikte kullanıldığında 
çizilmiş metal görünümü veriyor. 2 ırçalanmış iyah Altın dekoruysa zarif ve yüksek 
kaliteli tasarımlarda öne çıkıyor.  

 

2 T20  M ırçalanmış iyah Altın 

 

 T20  M ırçalanmış Titanyum 
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ç tasarımda otantik ahşap türleri 
Meşe, tüm zamanların vazgeçilmez ahşap türü olmaya devam ediyor. Bu yılki EGGERZUM 
etkinliğinde meşenin çeşitliliğine de büyük oranda yer verildi. H3176 Kurşun alifa  Meşe, 

düz renkli ve metal dekorlarla uyum sağlayan bir tasarımı gözler önüne seriyor. 1  Altın 
ahve alifa  Meşe ve 1 0 ahve alifa  Meşe, son derece homo en olan iki yeni renk 

tonumuz. EGGER, tasarımları kusursuz hale getirmek için bu yeni renkleri T 7 eel ood 
Rift senkronize yüzeyle tamamlıyor.  

T 2 eel ood intage senkronize yüzey  kullanılmış görünümlü, rustik damarlı ahşap 

kaplama trendini yansıtıyor. herman Meşe dekor serileriyle bir araya getirildiğinde ortaya 
çıkan düzensiz ve kusurlu görünüm, duygulara hitap eden ve doğallığı yansıtan mükemmel bir 
görüntü oluşturuyor.  

 

H 17  T 7 Kurşun Halifax 
Meşe

 

H 1 0 T 7 Kahve Halifax 
Meşe

 

H 1  T 7 Altın Kahve 
Halifax Meşe  

 

H1 0 T 2 Açık Naturel 
herman Meşe

 

H 7 T 2 Koyu Kahve 
herman Meşe 

 

H1  T 2 Konyak Kahve 
herman Meşe 

 

Bu renk 
birlikteliğinde, 
H3168 Siyah 

Vicenza Meşe ve 
H1231 Siyah Kahve 

Java Dişbudak 
gibi damarlı ahşap 
kaplama dekorlara 
siyah vurgular eşlik 
ediyor. F9113 Noir 
Sahra Mermer ve 

F9341 Antrasit 
Kapadokya 

Taş malzeme 
reprodüksiyonları, 

terakota ve gri 
renklerine hafif 
renk nüansları 
kazandırıyor.
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2020, mobilya sektörü için hem talep hem de arz tarafında 2020, mobilya sektörü için hem talep hem de arz tarafında 
salgının vurduğu zorlu bir yıl oldu. Kilitleme politikaları ve salgının vurduğu zorlu bir yıl oldu. Kilitleme politikaları ve 
süreleri ülkeler, üretim segmentleri ve perakende faali-süreleri ülkeler, üretim segmentleri ve perakende faali-
yetleri arasında farklılık gösterdi. Dünya mobilya tüketimi-yetleri arasında farklılık gösterdi. Dünya mobilya tüketimi-
nin 2020 yılında% 10 azalacağı tahmin edilmektedir (cari nin 2020 yılında% 10 azalacağı tahmin edilmektedir (cari 
ABD doları cinsinden). İlk kez, 2020 yılında tüm bölgelerin, ABD doları cinsinden). İlk kez, 2020 yılında tüm bölgelerin, 
farklı ekonomik yapıları (ciddi şekilde etkilenen sektörlere, farklı ekonomik yapıları (ciddi şekilde etkilenen sektörlere, 
dış finansal akışlara ve kriz öncesi performanslara bağım-dış finansal akışlara ve kriz öncesi performanslara bağım-
lılık) ve pandemik evrimin karşı karşıya olduğu kontrol altı-lılık) ve pandemik evrimin karşı karşıya olduğu kontrol altı-
na alma tepkilerini yansıtan farklı ülkelerle birlikte negatif na alma tepkilerini yansıtan farklı ülkelerle birlikte negatif 
büyüme yaşayacağı tahmin ediliyor.büyüme yaşayacağı tahmin ediliyor.

Sektör genelinde halihazırda mevcut olan bazı trendler yıl Sektör genelinde halihazırda mevcut olan bazı trendler yıl 
içinde hızlanarak şirketlerin stratejilerini etkiledi. Tüke-içinde hızlanarak şirketlerin stratejilerini etkiledi. Tüke-
tim tarafında, çevrimiçi kanalın rolü benzeri görülmemiş tim tarafında, çevrimiçi kanalın rolü benzeri görülmemiş 

büyüme oranlarında arttı ve önde gelen üreticiler de büyüme oranlarında arttı ve önde gelen üreticiler de 
doğrudan pazara girdi.doğrudan pazara girdi.

Üretim tarafında, tedarik edilen ürünler (örneğin ofis alan-Üretim tarafında, tedarik edilen ürünler (örneğin ofis alan-
larında büyük değişiklikler, ev ofis segmentinde yükselme, larında büyük değişiklikler, ev ofis segmentinde yükselme, 
çok işlevli, antibakteriyel yüzeyler, tüketicilerin refahının çok işlevli, antibakteriyel yüzeyler, tüketicilerin refahının 
artan ilgisi vb.) Gelişiyor. Gelecek için büyüme potansiye-artan ilgisi vb.) Gelişiyor. Gelecek için büyüme potansiye-
lini temsil edebilirler.lini temsil edebilirler.

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

‘Dünya Mobilya Görünümü 2021’
 CSIL raporu (www.worldfurnitureonline.com)

Şekil 1 Dünya mobilya üretiminin bölgelere göre yüzde dağılımı:Şekil 1 Dünya mobilya üretiminin bölgelere göre yüzde dağılımı:

Asya ve Pasifik %56 Avrupa %24 Amerika %18 Orta Asya ve 
Afrika % 2

(Rusya ve Türkiye dahil)
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Önde gelen mobilya ithalatçıları Amerika Birleşik Devletleri, Önde gelen mobilya ithalatçıları Amerika Birleşik Devletleri, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya’dır.Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya’dır.

2018 yılına kadar ABD’deki ithalat artışı, uluslararası mo-2018 yılına kadar ABD’deki ithalat artışı, uluslararası mo-
bilya ticaretindeki büyümenin ana motoruydu. 2019 yılın-bilya ticaretindeki büyümenin ana motoruydu. 2019 yılın-
da ABD mobilya ithalatındaki düşüş temel olarak ticaret da ABD mobilya ithalatındaki düşüş temel olarak ticaret 
kısıtlamalarından kaynaklanıyordu. ABD ile Çin arasındaki kısıtlamalarından kaynaklanıyordu. ABD ile Çin arasındaki 
ticaret gerilimleri nedeniyle, Asya’dan yapılan toplam ABD ticaret gerilimleri nedeniyle, Asya’dan yapılan toplam ABD 
mobilya ithalatı içinde, Çin’in payı, özellikle Vietnam’dan mobilya ithalatı içinde, Çin’in payı, özellikle Vietnam’dan 
yapılan ithalatın lehine azaldı. 2020 için ön veriler, tüm yapılan ithalatın lehine azaldı. 2020 için ön veriler, tüm 
büyük ülkelerin mobilya ithalatında önemli düşüşler old-büyük ülkelerin mobilya ithalatında önemli düşüşler old-
uğunu gösteriyor.uğunu gösteriyor.

Başlıca mobilya ihracatçısı ülke Çin olup, onu uzaktan Viet-Başlıca mobilya ihracatçısı ülke Çin olup, onu uzaktan Viet-
nam, Polonya, Almanya ve İtalya izlemektedir.nam, Polonya, Almanya ve İtalya izlemektedir.

Son on yılda, uluslararası mobilya ticareti tutarlı bir şekilde Son on yılda, uluslararası mobilya ticareti tutarlı bir şekilde 
uluslararası ürün ticaretinin yaklaşık% 1’ini oluşturmuştur. uluslararası ürün ticaretinin yaklaşık% 1’ini oluşturmuştur. 
2020’deki büyük daralmanın ardından, büyüme 2021’de 2020’deki büyük daralmanın ardından, büyüme 2021’de 
yeniden başlayacak ve mevcut ABD doları cinsinden kriz yeniden başlayacak ve mevcut ABD doları cinsinden kriz 
öncesi seviyenin 2022’de elde edilmesi bekleniyor.öncesi seviyenin 2022’de elde edilmesi bekleniyor.

CSIL raporu, uluslararası senaryonun CSIL raporu, uluslararası senaryonun 
aşağıdaki gibi olacağını varsayar:aşağıdaki gibi olacağını varsayar:

Uluslararası Para Fonu’na göre, 2020’de salgın nedeni-Uluslararası Para Fonu’na göre, 2020’de salgın nedeni-
yle Dünya GSYİH’sindeki düşüş, gelişmekte olan ülkelere yle Dünya GSYİH’sindeki düşüş, gelişmekte olan ülkelere 
göre gelişmiş ekonomilerde daha şiddetli bir daralma ile% göre gelişmiş ekonomilerde daha şiddetli bir daralma ile% 
4,4 olarak tahmin edilebilir. Büyümenin 2021 ve 2022’de 4,4 olarak tahmin edilebilir. Büyümenin 2021 ve 2022’de 
yeniden başlaması bekleniyor, ancak pandeminin gelişi-yeniden başlaması bekleniyor, ancak pandeminin gelişi-
mine ilişkin belirsizlikler yüksek ve aşağı yönlü riskler mine ilişkin belirsizlikler yüksek ve aşağı yönlü riskler 
önemli olmaya devam ediyorönemli olmaya devam ediyor

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

Büyük pazarlar arasında (5 milyar ABD dolarının üzerinde Büyük pazarlar arasında (5 milyar ABD dolarının üzerinde 
mobilya tüketimi) mobilya tüketiminde daha büyük bir to-mobilya tüketimi) mobilya tüketiminde daha büyük bir to-
parlanma olması beklenen ülkeler Çin ve Hindistan’dır.parlanma olması beklenen ülkeler Çin ve Hindistan’dır.

Şekil 2Şekil 2

Kaynak:CSIL :  Birleşmiş Milletler, Eurostat ve 2020 ulusal verileri                                    2020: PreliminaryKaynak:CSIL :  Birleşmiş Milletler, Eurostat ve 2020 ulusal verileri                                    2020: Preliminary



FUARLARDAN

46 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 162                 Ocak - Şubat 2021

“Tasarım trendi, küresel ticaret, tüm tedarik zin-“Tasarım trendi, küresel ticaret, tüm tedarik zin-
ciri”,başlıkları bı yıl gerçekleşecek olan  CIFF Guang-ciri”,başlıkları bı yıl gerçekleşecek olan  CIFF Guang-
zhou’nun küresel bir pandemi bağlamında sektörün zhou’nun küresel bir pandemi bağlamında sektörün 
gelişimine yardımcı olmak için kendisini yeniden konum-gelişimine yardımcı olmak için kendisini yeniden konum-
landırdığı yeni temadır. landırdığı yeni temadır. 

Çin’deki 2021’in en büyük mobilya tasarım etkinliği olan Çin’deki 2021’in en büyük mobilya tasarım etkinliği olan 
47. Çin Uluslararası Mobilya Fuarı, tasarımın değerini artır-47. Çin Uluslararası Mobilya Fuarı, tasarımın değerini artır-
mayı ve güncel olaylar ve oyunun yeni kuralları ile bağlantılı mayı ve güncel olaylar ve oyunun yeni kuralları ile bağlantılı 
olarak yeni bir iş modeli oluşturmayı hedefleyecek. Model, olarak yeni bir iş modeli oluşturmayı hedefleyecek. Model, 
tüm mobilya endüstrisini yeterince temsil eden, her zaman tüm mobilya endüstrisini yeterince temsil eden, her zaman 
ihtiyaçları destekleyen, optimize edilmiş, daha kapsamlı ihtiyaçları destekleyen, optimize edilmiş, daha kapsamlı 
bir fuar portföyü sunmak için olağanüstü iç pazar ile ihra-bir fuar portföyü sunmak için olağanüstü iç pazar ile ihra-
catın daha fazla büyümesi için Katılımcıların ve ziyaretçile-catın daha fazla büyümesi için Katılımcıların ve ziyaretçile-
rin arasındaki sinerjiye ve çevrimdışı ve çevrimiçi tanıtımın rin arasındaki sinerjiye ve çevrimdışı ve çevrimiçi tanıtımın 
entegrasyonuna dayanmaktadır.entegrasyonuna dayanmaktadır.

CIFF Guangzhou 2021,CIFF Guangzhou 2021,

Mobilya sektörünü canlandırmak 
Mobilya sektörünü canlandırmak 

için yeni bir iş modeli sunuyor
için yeni bir iş modeli sunuyor
dünya mobilya ihracat devi Çin’de her yıl  Mart aylarında  Guangzhou’da 2 kez 

dünya mobilya ihracat devi Çin’de her yıl  Mart aylarında  Guangzhou’da 2 kez 

Shanghai’de 1 kez olmak üzere her her yıl gerçekleştirilen ve m2 bazında olsun, 

Shanghai’de 1 kez olmak üzere her her yıl gerçekleştirilen ve m2 bazında olsun, 

ziyaretçi ve katılımcı bazında olsun dünyanın en büyük mobilya fuarları 2020 yılında 

ziyaretçi ve katılımcı bazında olsun dünyanın en büyük mobilya fuarları 2020 yılında 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle fuarın ilk fazı olan CIFF Guangzhou 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle fuarın ilk fazı olan CIFF Guangzhou 

2020 fuarları gerçekleştirilememişti. 
2020 fuarları gerçekleştirilememişti. 
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CIFF Guangzhou 2021, ürün sektörüne göre organize edilen CIFF Guangzhou 2021, ürün sektörüne göre organize edilen 
iki aşamada gerçekleştirilecek: birincisi, 18-21 Mart tari-iki aşamada gerçekleştirilecek: birincisi, 18-21 Mart tari-
hleri arasında, ev mobilyası, ev dekorasyonu ve ev tekstili, hleri arasında, ev mobilyası, ev dekorasyonu ve ev tekstili, 
dış mekan ve eğlence mobilyalarına adanmış; ikincisi, ise dış mekan ve eğlence mobilyalarına adanmış; ikincisi, ise 
28-31 Mart tarihleri arasında ofis mobilyaları, ticari mobi-28-31 Mart tarihleri arasında ofis mobilyaları, ticari mobi-
lyalar, otel mobilyaları ve mobilya endüstrisi için mobilya lyalar, otel mobilyaları ve mobilya endüstrisi için mobilya 
makineleri ve hammaddeleri için gerçekleşiyor.makineleri ve hammaddeleri için gerçekleşiyor.

       Toplam 750.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Guang-       Toplam 750.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Guang-
zhou’daki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi’nin 4.000 zhou’daki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi’nin 4.000 
firma ve 300.000 ticari ziyaretçiye ev sahipliği yapması firma ve 300.000 ticari ziyaretçiye ev sahipliği yapması 
bekleniyor.bekleniyor.
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CIFF Guangzhou 2021,CIFF Guangzhou 2021,

Mobilya sektörünü canlandırmak 
Mobilya sektörünü canlandırmak 

için yeni bir iş modeli sunuyor
için yeni bir iş modeli sunuyor
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ilk aşamada, Ev Mobilyası sektöründe, ev mobilyasın-ilk aşamada, Ev Mobilyası sektöründe, ev mobilyasın-
daki en son yenilikler sergilenecek: uluslararası daki en son yenilikler sergilenecek: uluslararası 
tasarım trendleri, modern ve çağdaş mobilya, döşeme tasarım trendleri, modern ve çağdaş mobilya, döşeme 
ve çeşitli yaşam ve gece alanı çözümleri. Homedecor & ve çeşitli yaşam ve gece alanı çözümleri. Homedecor & 
Hometextile, mobilyalar, aydınlatma, tablolar, dekoratif Hometextile, mobilyalar, aydınlatma, tablolar, dekoratif 
öğeler ve yapay çiçeklerdeki yeni iç tasarım trendler-öğeler ve yapay çiçeklerdeki yeni iç tasarım trendler-
ine odaklanacak, Outdoor & Leisure ise bahçe masal-ine odaklanacak, Outdoor & Leisure ise bahçe masal-
arı, sandalyeler ve ekipman gibi dış mekan mobilyaları arı, sandalyeler ve ekipman gibi dış mekan mobilyaları 
ve mevsimlik dekorasyonlar sunacak.ve mevsimlik dekorasyonlar sunacak.

Dünyanın ofise adanmış en büyük ticaret fuarı olan Dünyanın ofise adanmış en büyük ticaret fuarı olan 
Office Show, ikinci aşamada manşet olacak: işyeri Office Show, ikinci aşamada manşet olacak: işyeri 
için sistemler ve sandalyeler, akıllı ofis için trendler için sistemler ve sandalyeler, akıllı ofis için trendler 
ve çözümler, kamusal ve ticari alanlar ve okullar, tıbbi ve çözümler, kamusal ve ticari alanlar ve okullar, tıbbi 
bakım ve yaşlıların ihtiyaçları için. Aynı zamanda, CIFM bakım ve yaşlıların ihtiyaçları için. Aynı zamanda, CIFM 
/ interzum Guangzhou 2021, mobilya endüstrisi için en / interzum Guangzhou 2021, mobilya endüstrisi için en 
yeni teknolojileri, makineleri, malzemeleri, yüzeyleri ve yeni teknolojileri, makineleri, malzemeleri, yüzeyleri ve 
temel bileşenleri sunacak olan Çin ve uluslararası lider temel bileşenleri sunacak olan Çin ve uluslararası lider 
markalara ev sahipliği yapacak.markalara ev sahipliği yapacak.
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KKTC’nin  2020 yılı itibariyle nifusu 376,284’ dir.
Kıbrıs, Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü 
büyük adasıdır. KKTC’nin toplam yüzölçümü 3.355 
km2’dir ve adanın üçte birine karşılık gelmektedir. 
Yaklaşık olarak ada sahillerinin yarısı KKTC sınırları 
içerisindedir. KKTC’nin kuzeyinde 65 km mesafede 
Türkiye, doğusunda 112 km mesafede Suriye, 267 km 
mesafede İsrail ve 162 km mesafede Lübnan, güneyinde 
GKRY ve 418 km mesafede Mısır, batısında ise 965 
km mesafede Yunanistan yer almaktadır. Başkent 
Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük 
kentidir. Deniz kıyısında yer alan Gazimağusa ve Girne 
de diğer önemli kentlerdir. Güzelyurt ve Lefke ise 
geniş narenciye bahçeleri ile ünlü iki şehirdir. KKTC’de 

ekilebilen %45 verimli arazinin %20’si sulanmaktadır. 
KKTC genelinin %20’si ormanlık alan olup yoğun bir 
ağaçlandırma programı devam etmektedir. Kuzey 
Kıbrıs’ın iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Yazları uzun 
ve kurak, kışları ise yağmurludur. Yıllık ortalama sıcaklık 
19 derecedir. Yaz ortası sıcaklık 40 derece civarında 
seyretmektedir. Kışın hava oldukça yumuşaktır ve yıllık 
ortalama 500 mm yağmur düşmektedir. Siyasi ve İdari 
Yapı KKTC Anayasası bir temsili demokrasiyi öngörür. 
Egemenlik KKTC yurttaşlarından oluşan halkındır ve 
halk adına görevlendirilen organlar eliyle kullanılır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok partili demokrasi 
uygulanmaktadır.

ÜLKE PROFİLİ:

Derleme ve yayına hazırlık: Mobilya Dergisi - Nesip UzunDerleme ve yayına hazırlık: Mobilya Dergisi - Nesip Uzun
Bu raporun hazırlanmasında Kıbrıs Mobilya Sanayicileri Derneği, Türkiye Bu raporun hazırlanmasında Kıbrıs Mobilya Sanayicileri Derneği, Türkiye 
İhracatçı Birlikleri, TÜİK raporları ve İGEME raporlarından yararlanılmıştır.İhracatçı Birlikleri, TÜİK raporları ve İGEME raporlarından yararlanılmıştır.
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Mobilya dergisinin bu sayısında ikinci dosyamız Kıbrıs Mobilya dergisinin bu sayısında ikinci dosyamız Kıbrıs 
dosyasıdır, Tabiki KKTC ekonomisi ticareti Türkiye ilişkileri dosyasıdır, Tabiki KKTC ekonomisi ticareti Türkiye ilişkileri 
ve özelinde sanayisi ve mobilya sanayisini inceleyeceğiz. ve özelinde sanayisi ve mobilya sanayisini inceleyeceğiz. 
Burada KKTC ekonomisinin ana dinamikleri olan Eğitim ve Burada KKTC ekonomisinin ana dinamikleri olan Eğitim ve 
turizm sektörüne de değinerek genel anlamda ülke ekono-turizm sektörüne de değinerek genel anlamda ülke ekono-
misinin zayıf ve güçlü yönlerini de inceleyerek bir çerçeve misinin zayıf ve güçlü yönlerini de inceleyerek bir çerçeve 
çizmeye çalışacağız. Bu vesileyle niş sektör olarak  KKTC çizmeye çalışacağız. Bu vesileyle niş sektör olarak  KKTC 
Mobilya sanayicileri derneği tarafından gerçekleştirilen bir Mobilya sanayicileri derneği tarafından gerçekleştirilen bir 
raporu burada incelerken, aynı zamanda ülkenin ticarı pek raporu burada incelerken, aynı zamanda ülkenin ticarı pek 
çok yönünü de ele alacağız. çok yönünü de ele alacağız. 

Bu dosyayı hazırlamamızda etkisi olan Kuzey Kıbrıs Mo-Bu dosyayı hazırlamamızda etkisi olan Kuzey Kıbrıs Mo-
bilya Sanayicileri Derneği Başkanı dostumuz,Sn Hüseyin bilya Sanayicileri Derneği Başkanı dostumuz,Sn Hüseyin 
Ciddi ile sektör üzerine sohbet ederken Türkiye’yi yakından Ciddi ile sektör üzerine sohbet ederken Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren ve hemen her an  pek çok yönüyle Türkiye’nin ilgilendiren ve hemen her an  pek çok yönüyle Türkiye’nin 
gündeminde olan, kimi zaman uluslararası sorunların gündeminde olan, kimi zaman uluslararası sorunların 
merkezindeki bu ülkenin mobilya sektörünü neden ince-merkezindeki bu ülkenin mobilya sektörünü neden ince-
lemediğimizi düşündüm. KKTC’nin bu sektörünü ne kadar lemediğimizi düşündüm. KKTC’nin bu sektörünü ne kadar 
tanıyoruz, Türkiye ile ilişkileri ne düzeydedir? Ana tedarik tanıyoruz, Türkiye ile ilişkileri ne düzeydedir? Ana tedarik 
noktaları nerelerdir? Yıllardır burada üretim yapan firmalar noktaları nerelerdir? Yıllardır burada üretim yapan firmalar 
var, bu firmalar kimlerle çalışıyorlar ana girdileri nereler-var, bu firmalar kimlerle çalışıyorlar ana girdileri nereler-
den tedarik ediyorlar gibi pek çok sorunun cevabı bu çalış-den tedarik ediyorlar gibi pek çok sorunun cevabı bu çalış-
mada ortaya çıkacaktır.mada ortaya çıkacaktır.
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Sonuçta önemli bir turizm ülkesi olan KKTC’de pek çok tu-Sonuçta önemli bir turizm ülkesi olan KKTC’de pek çok tu-
ristik tesis 5 yıldızlı oteller ve 400 bine yakın insanın ya-ristik tesis 5 yıldızlı oteller ve 400 bine yakın insanın ya-
şadığı bir ülkenin mobilya aksesuar orman ürünleri kapı, şadığı bir ülkenin mobilya aksesuar orman ürünleri kapı, 
pencere vb  pek çok ihtiyaçlarını düşündüğümüzde etkili pencere vb  pek çok ihtiyaçlarını düşündüğümüzde etkili 
bir Pazar ve ticaret alanı olması kaçınılmazdı. bir Pazar ve ticaret alanı olması kaçınılmazdı. 

Bu dosyanın hazırlanma süreci bu düşünceler etrafında Bu dosyanın hazırlanma süreci bu düşünceler etrafında 
oluştu ve gelişerek çok yönlü uzun bir kaynak araştır-oluştu ve gelişerek çok yönlü uzun bir kaynak araştır-
masıyla bu hale geldi. Okurlarımız açısından da ilginç bir masıyla bu hale geldi. Okurlarımız açısından da ilginç bir 
dosya olduğunu sanıyorum. Hepimiz okurken KKTC ile ilgili dosya olduğunu sanıyorum. Hepimiz okurken KKTC ile ilgili 
detaylı bilgilere ulaşmış olacağız. detaylı bilgilere ulaşmış olacağız. 

Nispeten az sayıda insanın yaşadığı ada ekonomilerinin iç Nispeten az sayıda insanın yaşadığı ada ekonomilerinin iç 
ve dış pazarlara olan sınırlı erişimi, küresel rekabet edebi-ve dış pazarlara olan sınırlı erişimi, küresel rekabet edebi-
lirlikte dezavantaja neden olabilmektedir. Bu durum diğer lirlikte dezavantaja neden olabilmektedir. Bu durum diğer 
ada ülkelerinde olduğu gibi KKTC’nin de küresel rekabet ada ülkelerinde olduğu gibi KKTC’nin de küresel rekabet 
gücünü etkilemektedir. İşte bu soruları cevaplarını bulma-gücünü etkilemektedir. İşte bu soruları cevaplarını bulma-
ya çalışacağız.  Ülkenin lokomotif sektörleri olan eğitim ve ya çalışacağız.  Ülkenin lokomotif sektörleri olan eğitim ve 
turizm sektörlerine kısaca değindiktan sonra Bankacılık turizm sektörlerine kısaca değindiktan sonra Bankacılık 
Finans, genel vb ekonomilerini ve ticari mevzuatlar hak-Finans, genel vb ekonomilerini ve ticari mevzuatlar hak-
kında da kısa bilgileri paylaşacağız. Ardından da   mobilya kında da kısa bilgileri paylaşacağız. Ardından da   mobilya 
sektörünün detaylarına gireceğiz. sektörünün detaylarına gireceğiz. 

KKTC’nde büyüyen bir sektör olarak  KKTC’nde büyüyen bir sektör olarak  
Eğitim Sektörü: Eğitim Sektörü: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretim sektö-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretim sektö-
rü, ülkenin lokomotif sektörlerinden olup, Yükseköğretim rü, ülkenin lokomotif sektörlerinden olup, Yükseköğretim 
sektörünün KKTC ekonomisindeki yaklaşık payı %40 ci-sektörünün KKTC ekonomisindeki yaklaşık payı %40 ci-
varında bulunmaktadır. KKTC’de yükseköğrenim bugünkü varında bulunmaktadır. KKTC’de yükseköğrenim bugünkü 
adıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin temellerini oluşturan adıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin temellerini oluşturan 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kurulması ile 1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kurulması ile 1979 yılında 
başlamıştır. “Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev, De-başlamıştır. “Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev, De-
netleme ve Akreditasyonu Yasası” ise ilk üniversitelerin netleme ve Akreditasyonu Yasası” ise ilk üniversitelerin 
kuruluşundan yıllar sonra 1993 yılında yürürlüğe girmiş ve kuruluşundan yıllar sonra 1993 yılında yürürlüğe girmiş ve 

KKTC’de mobilya imalat sanayisinin kuruluş tarihleri
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bu yasaya göre Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Ak-bu yasaya göre Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Ak-
reditasyon Kurulu (YÖDAK) kurulmuştur.reditasyon Kurulu (YÖDAK) kurulmuştur.

KKTC’de sürekli artan öğrenci sayısı 100 bini geçmiş olup, KKTC’de sürekli artan öğrenci sayısı 100 bini geçmiş olup, 
KKTC nüfusunun Üçte biri, KKTC’deki mevcut toplam nüfu-KKTC nüfusunun Üçte biri, KKTC’deki mevcut toplam nüfu-
sun yaklaşık dörtte birine tekabül etmektedir. sun yaklaşık dörtte birine tekabül etmektedir. 

KKTC hukuk sistemi, hem İngiliz hem Türk hukuk sistemi-KKTC hukuk sistemi, hem İngiliz hem Türk hukuk sistemi-
nin etkilerini taşımaktadır.  Türkiye’den farklı bir hukuki bi-nin etkilerini taşımaktadır.  Türkiye’den farklı bir hukuki bi-
rikime sahip KKTC’de, önceden belirlenmiş koşulları yerine rikime sahip KKTC’de, önceden belirlenmiş koşulları yerine 
getirmek ve yasal sınırlamalara riayet etmek kaydıyla, ya-getirmek ve yasal sınırlamalara riayet etmek kaydıyla, ya-
bancıların çalışma hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. An-bancıların çalışma hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. An-
cak bazı mesleklerin icrasında çeşitli birliklere üyelik şartı cak bazı mesleklerin icrasında çeşitli birliklere üyelik şartı 
aranırken, bu birliklere üyelikte KKTC vatandaşı olma şartı aranırken, bu birliklere üyelikte KKTC vatandaşı olma şartı 
olduğu için yabancı çalışanlar belirli meslekleri icra ede-olduğu için yabancı çalışanlar belirli meslekleri icra ede-

memektedir.xxiv Diğer yandan KKTC’de iki yıldan daha uzun memektedir.xxiv Diğer yandan KKTC’de iki yıldan daha uzun 
süreli çalışma izinleri alınamamaktadır. Çalışma izinlerinin süreli çalışma izinleri alınamamaktadır. Çalışma izinlerinin 
yenilenmesi hususunda uygulamadaki prosedürlerin ya-yenilenmesi hususunda uygulamadaki prosedürlerin ya-
rattığı parasal ve zaman gibi doğrudan ve dolaylı maliyetler rattığı parasal ve zaman gibi doğrudan ve dolaylı maliyetler 
ise yabancı istihdamını zorlaştırabilmektedir.ise yabancı istihdamını zorlaştırabilmektedir.

KKTC’de uygulanan mevcut sistem, yabancı yatırımcıların KKTC’de uygulanan mevcut sistem, yabancı yatırımcıların 
KKTC’yi tercih etmesinin önünde bir engel olarak ön pla-KKTC’yi tercih etmesinin önünde bir engel olarak ön pla-
na çıkmaktadır. Ek olarak, Türkiye’de iş yapmak isteyen bir na çıkmaktadır. Ek olarak, Türkiye’de iş yapmak isteyen bir 
KKTC vatandaşı, T.C. vatandaşı olmak için yasal başvurusu-KKTC vatandaşı, T.C. vatandaşı olmak için yasal başvurusu-
nu kolaylıkla yapabilmektedir. KKTC’de iş yapmak isteyen nu kolaylıkla yapabilmektedir. KKTC’de iş yapmak isteyen 
bir T.C. vatandaşına ise KKTC vatandaşlığı alma, iş kurma ve bir T.C. vatandaşına ise KKTC vatandaşlığı alma, iş kurma ve 
işi sürdürme gibi konularda ek bir kolaylık tanınmamakta-işi sürdürme gibi konularda ek bir kolaylık tanınmamakta-
dır. Ayrıca, sermaye yatırımı karşılığında elde edilen vatan-dır. Ayrıca, sermaye yatırımı karşılığında elde edilen vatan-
daşlık için şartlar Malta’da 150 bin euro, Türkiye’de 500 bin daşlık için şartlar Malta’da 150 bin euro, Türkiye’de 500 bin 

Toplam İthalatın Önemli  Toplam İthalatın Önemli  
Mallar İtibarıyla Dağılımı Mallar İtibarıyla Dağılımı 
(Kıymet ABD $ ) (Kıymet ABD $ ) 

2015 – 2018 Yılları 2015 – 2018 Yılları 
İthalat – İhracat İStatistikleriİthalat – İhracat İStatistikleri

Mobilya sektöründeki örgütlenme Mobilya sektöründeki örgütlenme 
ancak Şubat 2019 tarihinde Mobilya ancak Şubat 2019 tarihinde Mobilya 
Sanayicileri Derneği (MOSAD) nin Sanayicileri Derneği (MOSAD) nin 
kuruluşu ile yapılabilmiştir.kuruluşu ile yapılabilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
* Hüseyin CİDDİ – Başkan, * Hüseyin CİDDİ – Başkan, 
* Muzafer YÜKSEL – Asbaşkan, * Muzafer YÜKSEL – Asbaşkan, 
* Ahmet ÇELER – Genel Sekreter, * Ahmet ÇELER – Genel Sekreter, 
* Ahmet KASAPOĞLULARI – Sayman, * Ahmet KASAPOĞLULARI – Sayman, 
* Erdoğan AŞIK – Sosyal  * Erdoğan AŞIK – Sosyal  
Organizasyon Sorumlusu Organizasyon Sorumlusu 
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dolar, GKRY’de 2 milyon euro iken bu değerin KKTC’de diğer dolar, GKRY’de 2 milyon euro iken bu değerin KKTC’de diğer 
ülkelerin çok üzerinde olup 3 milyon euro olması ise yine ülkelerin çok üzerinde olup 3 milyon euro olması ise yine 
yabancı yatırımcı için KKTC’nin cazibesini azaltmaktadır.yabancı yatırımcı için KKTC’nin cazibesini azaltmaktadır.
xlix Hâlihazırda karşılaşılan ambargolar nedeniyle ulusla-xlix Hâlihazırda karşılaşılan ambargolar nedeniyle ulusla-
rarası ticarette sıkıntı yaşayan KKTC, bu dezavantajın önü-rarası ticarette sıkıntı yaşayan KKTC, bu dezavantajın önü-
ne geçecek cazip bir yatırım ortamına ihtiyaç duymaktadır. ne geçecek cazip bir yatırım ortamına ihtiyaç duymaktadır. 
Bu bağlamda vatandaşlık için gerekli sermaye bedelinin de Bu bağlamda vatandaşlık için gerekli sermaye bedelinin de 
yatırımcıyı cezbedecek nitelikte olması gerekmektedir. Ek yatırımcıyı cezbedecek nitelikte olması gerekmektedir. Ek 
olarak, KKTC’de kurulan yabancı ortaklı şirketlerin operas-olarak, KKTC’de kurulan yabancı ortaklı şirketlerin operas-
yonları sırasında farklı belge ve işlemlere tabi olabildikleri yonları sırasında farklı belge ve işlemlere tabi olabildikleri 
tespit edilmektedir.  Sonuç olarak T.C. vatandaşları dâhil tespit edilmektedir.  Sonuç olarak T.C. vatandaşları dâhil 
yabancı yatırımcıların KKTC’de daha fazla yatırım gerçek-yabancı yatırımcıların KKTC’de daha fazla yatırım gerçek-
leştirmeleri için daha cazip bir yasal çerçeveye ihtiyaç leştirmeleri için daha cazip bir yasal çerçeveye ihtiyaç 
duyulmaktadır.duyulmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde ise KKTC’nin Türkiye’den Genel olarak değerlendirildiğinde ise KKTC’nin Türkiye’den 
ithalatı 2013-2016 döneminde azalan, 2016-2018 döne-ithalatı 2013-2016 döneminde azalan, 2016-2018 döne-
minde ise tekrar yükselişe geçen bir eğilim göstermek-minde ise tekrar yükselişe geçen bir eğilim göstermek-
tedir. Bununla birlikte, KKTC’nin ihracatında Türkiye’nin tedir. Bununla birlikte, KKTC’nin ihracatında Türkiye’nin 
payının 2013 yılında yüzde 64 iken 2017 yılında yüzde 52’ye payının 2013 yılında yüzde 64 iken 2017 yılında yüzde 52’ye 
düşmesi, KKTC’nin ihracatında son yıllarda Türkiye dışında düşmesi, KKTC’nin ihracatında son yıllarda Türkiye dışında 
üçüncü pazarların etkinliğinin arttığına işaret etmektedir.üçüncü pazarların etkinliğinin arttığına işaret etmektedir.

KKTC’nde sanayi işletmeleriKKTC’nde sanayi işletmeleri
Ülkenin ekonomik ve doğal yapısı gereği, küçük ve orta bü-Ülkenin ekonomik ve doğal yapısı gereği, küçük ve orta bü-
yüklükteki işletmelerden oluşmaktadır. KKTC sanayi faali-yüklükteki işletmelerden oluşmaktadır. KKTC sanayi faali-
yetleri, çok fazla kuruluş sermayesi gerektirmeyen, daha yetleri, çok fazla kuruluş sermayesi gerektirmeyen, daha 
geniş tüketim payı olan ve ilk yatırımı daha çabuk geri öde-geniş tüketim payı olan ve ilk yatırımı daha çabuk geri öde-
yen hafif sanayi alanlarında yoğunlaşmıştır. Mobilya, PVC, yen hafif sanayi alanlarında yoğunlaşmıştır. Mobilya, PVC, 
alüminyum ve cam, temizlik ürünleri, plastik, tekstil, metal alüminyum ve cam, temizlik ürünleri, plastik, tekstil, metal 
işleme gibi ürün ve sektörler özellikle turizm sektörüne ve işleme gibi ürün ve sektörler özellikle turizm sektörüne ve 
iç tüketime yönelik sektörler olarak gelişme göstermiştir. iç tüketime yönelik sektörler olarak gelişme göstermiştir. 
Bu işletmeler büyük çoğunlukla aile şirketleri halinde faa-Bu işletmeler büyük çoğunlukla aile şirketleri halinde faa-
liyet göstermektedir.liyet göstermektedir.

KKTC’de sanayi sektörü GSYİH’dan yaklaşık KKTC’de sanayi sektörü GSYİH’dan yaklaşık 
%9 pay almaktadır.%9 pay almaktadır.

Son dönemde sıkışıklık yaşayan inşaat sektöründe, de-Son dönemde sıkışıklık yaşayan inşaat sektöründe, de-
ğerlendirilmeyen mevcut yapıların ve yapılacak yeni yapı-ğerlendirilmeyen mevcut yapıların ve yapılacak yeni yapı-
ların yatırım aracına dönüştürülmesi ve sektörel canlılık  ların yatırım aracına dönüştürülmesi ve sektörel canlılık  
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yaratmak için 9/7/2007 tarihinde 63/2007 sayılı Mortgage yaratmak için 9/7/2007 tarihinde 63/2007 sayılı Mortgage 
Yasası (Konut Edindirme Yasası) çıkarılmıştır. Oturmaya el-Yasası (Konut Edindirme Yasası) çıkarılmıştır. Oturmaya el-
verişli konutu olmayan ve yurtdışından kesin dönüş yapa-verişli konutu olmayan ve yurtdışından kesin dönüş yapa-
cak KKTC vatandaşlarını konut sahibi yapmak bu yasanın cak KKTC vatandaşlarını konut sahibi yapmak bu yasanın 
amaçlarından biridir.amaçlarından biridir.

KKTC’de inşaat sektörü GSYİH’dan yaklaşık KKTC’de inşaat sektörü GSYİH’dan yaklaşık 
%11-12 pay almaktadır.%11-12 pay almaktadır.

KKTC’nin ihracat ve ithalatında hâlihazırda kullanılmakta KKTC’nin ihracat ve ithalatında hâlihazırda kullanılmakta 
olan Serbest Limanlar, ikili iş birliği çerçevesinde, üretim olan Serbest Limanlar, ikili iş birliği çerçevesinde, üretim 
odaklı değerlendirilebilir. Serbest Limanlar bir ülkenin si-odaklı değerlendirilebilir. Serbest Limanlar bir ülkenin si-
yasi sınırlarına tabi olsalar da gümrük politikalarında ülke yasi sınırlarına tabi olsalar da gümrük politikalarında ülke 
kurallarının uygulanmadığı bölgeler olarak tanımlanmak-kurallarının uygulanmadığı bölgeler olarak tanımlanmak-
tadır. Bu çerçevede, Serbest Limanların KKTC’nin tanınırlığı tadır. Bu çerçevede, Serbest Limanların KKTC’nin tanınırlığı 

açısından oluşan sınırlamaların etkisini azaltacak artı bir açısından oluşan sınırlamaların etkisini azaltacak artı bir 
avantajı bulunmamaktadır. KKTC’deki Serbest Limanlar, avantajı bulunmamaktadır. KKTC’deki Serbest Limanlar, 
ürünlerin gümrük vergi ve süreçlerinden muaf olarak sü-ürünlerin gümrük vergi ve süreçlerinden muaf olarak sü-
resiz bir şekilde bekletilebildikleri depolar olarak işlev gös-resiz bir şekilde bekletilebildikleri depolar olarak işlev gös-
termektedir. Serbest Limanlardan genel olarak Serbest termektedir. Serbest Limanlardan genel olarak Serbest 
Bölgeler üzerinden gerçekleştirilen nihai ihracat ve itha-Bölgeler üzerinden gerçekleştirilen nihai ihracat ve itha-
latta ayrıca bir vergi avantajı bulunmayıp, o alanda bulu-latta ayrıca bir vergi avantajı bulunmayıp, o alanda bulu-
nulduğu sürece geçici bir muafiyet söz konusu olmaktadır. nulduğu sürece geçici bir muafiyet söz konusu olmaktadır. 
Serbest Limanlarda üretim mümkün olsa da KKTC’deki bu Serbest Limanlarda üretim mümkün olsa da KKTC’deki bu 
alanlar, Türkiye’den farklı olarak, ağırlıkla depolama alan-alanlar, Türkiye’den farklı olarak, ağırlıkla depolama alan-
ları olarak kullanılmaktadır. Bu alanların, ikili iş birliğindeki ları olarak kullanılmaktadır. Bu alanların, ikili iş birliğindeki 
potansiyelini gerçekleştirilebilmesi için faaliyet şartı geti-potansiyelini gerçekleştirilebilmesi için faaliyet şartı geti-
rilerek, öncelik verilen alanlarda üretim ve istihdam odağı rilerek, öncelik verilen alanlarda üretim ve istihdam odağı 
ile firmalara açılması önerilmektedirile firmalara açılması önerilmektedir

KKTC - GKRY ikili iş birlikleri ve KKTC - Türkiye - GKRY üçlü KKTC - GKRY ikili iş birlikleri ve KKTC - Türkiye - GKRY üçlü 
iş birlikleri için önemli bir yasal zemin sunan Yeşil Hat Tü-iş birlikleri için önemli bir yasal zemin sunan Yeşil Hat Tü-
züğü, sahip olduğu potansiyel düzeyinde kullanılmamak-züğü, sahip olduğu potansiyel düzeyinde kullanılmamak-
tadır. Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, KKTC’de üretilen ürünlerin tadır. Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, KKTC’de üretilen ürünlerin 
GKRY’ye satışı, KTTO’nun vereceği Refakat Belgesi ile bir-GKRY’ye satışı, KTTO’nun vereceği Refakat Belgesi ile bir-
likte mümkün olmaktadır.cx Söz konusu ürünlerin Refakat likte mümkün olmaktadır.cx Söz konusu ürünlerin Refakat 
Belgesi alabilmeleri için tamamen KKTC’de yetiştirilmeleri/Belgesi alabilmeleri için tamamen KKTC’de yetiştirilmeleri/
üretilmeleri veya hammaddesinin yurt dışından gelmesi üretilmeleri veya hammaddesinin yurt dışından gelmesi 
durumunda ise KKTC’de işleme tabi tutularak ve yeterli durumunda ise KKTC’de işleme tabi tutularak ve yeterli 
katkı sağlanarak yeni bir ürün elde edilmesi gerekmektedirkatkı sağlanarak yeni bir ürün elde edilmesi gerekmektedir

2018 tarihinde KTTO tarafından gerçekleştirilen araştır-2018 tarihinde KTTO tarafından gerçekleştirilen araştır-
maya göre, GKRY’de günlük ihtiyaçların karşılanması için maya göre, GKRY’de günlük ihtiyaçların karşılanması için 
yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasının KKTC’ye yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasının KKTC’ye 
göre yüzde 48 daha pahalı olduğu tespit edilmiştir.göre yüzde 48 daha pahalı olduğu tespit edilmiştir.
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1.  KKTC’de yalnızca sınırlı lokasyonlarda erişilebilen  1.  KKTC’de yalnızca sınırlı lokasyonlarda erişilebilen  
fiber optik ağının adaya hızlı bir şekilde dağıtılması  fiber optik ağının adaya hızlı bir şekilde dağıtılması  
gerekmektedir. gerekmektedir. 

2.  Türkiye - KKTC arasında enerjinin iletimi için fiziksel bir 2.  Türkiye - KKTC arasında enerjinin iletimi için fiziksel bir 
altyapının (enterkonnektenin) hayata geçirilmesi, KKTC’yi altyapının (enterkonnektenin) hayata geçirilmesi, KKTC’yi 
Türkiye gibi güçlü bir şebekeye bağlarken adanın yenile-Türkiye gibi güçlü bir şebekeye bağlarken adanın yenile-
bilir enerji potansiyelinin hayata geçirilebilmesi ve yük-bilir enerji potansiyelinin hayata geçirilebilmesi ve yük-
sek elektrik fiyatlarının düşürülebilmesi için de önem arz  sek elektrik fiyatlarının düşürülebilmesi için de önem arz  
etmektedir. etmektedir. 

3. KKTC ve Türkiye arasındaki gümrük iş ve işlemlerinin 3. KKTC ve Türkiye arasındaki gümrük iş ve işlemlerinin 
uyumlaştırılması, gelecekte ikili iş birliklerinin geliştirilme-uyumlaştırılması, gelecekte ikili iş birliklerinin geliştirilme-
si için önem arz etmektedir. si için önem arz etmektedir. 

4.  Ürün bazında tarife cetvellerine ulaşmak için KKTC’nin 4.  Ürün bazında tarife cetvellerine ulaşmak için KKTC’nin 
tarife yasalarını incelemek gerekirken bu alanda kullanıcı tarife yasalarını incelemek gerekirken bu alanda kullanıcı 
dostu bir web ara yüzünün sunulması, ikili ticaretin gelişti-dostu bir web ara yüzünün sunulması, ikili ticaretin gelişti-
rilmesi için önemli bir gelişme olabilir. rilmesi için önemli bir gelişme olabilir. 

5. KKTC’nin ihracat ve ithalatında hâlihazırda kullanılmakta 5. KKTC’nin ihracat ve ithalatında hâlihazırda kullanılmakta 
olan Serbest Limanlar, ikili iş birliği çerçevesinde, üretim olan Serbest Limanlar, ikili iş birliği çerçevesinde, üretim 
odaklı değerlendirilebilir. odaklı değerlendirilebilir. 

6. Üretim kapasitesinin geliştirilmesinde mobilya sek-6. Üretim kapasitesinin geliştirilmesinde mobilya sek-
töründe ikili iş birliği için fırsat alanları öne çıkmaktadır. töründe ikili iş birliği için fırsat alanları öne çıkmaktadır. 
Sektör genelinde, yumuşak döşeme (koltuk, sandalye vb.), Sektör genelinde, yumuşak döşeme (koltuk, sandalye vb.), 
mobilya sektörü ile bağlantılı olan demir vb. ürünler, cam mobilya sektörü ile bağlantılı olan demir vb. ürünler, cam 
işleme faaliyetleri ve mobilya boyama faaliyetleri için mev-işleme faaliyetleri ve mobilya boyama faaliyetleri için mev-
cutta bir fırsat alanı olduğu değerlendirilmektedir.cutta bir fırsat alanı olduğu değerlendirilmektedir.

Turizm sektörü:Turizm sektörü:
Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoların en Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoların en 
önemlilerinden biri GKRY’nin engellemeleri nedeniyle Tür-önemlilerinden biri GKRY’nin engellemeleri nedeniyle Tür-
kiye dışındaki ülkelerden KKTC’ne doğrudan uçuşların ya-kiye dışındaki ülkelerden KKTC’ne doğrudan uçuşların ya-
pılamamasıdır. KKTC’ne yapılan tüm uçuşlar Türkiye’de zo-pılamamasıdır. KKTC’ne yapılan tüm uçuşlar Türkiye’de zo-

runlu iniş yapılarak gerçekleşmektedir. Bu durum ise uçuş runlu iniş yapılarak gerçekleşmektedir. Bu durum ise uçuş 
maliyetlerinin artmasına ve zaman kaybına neden olmak-maliyetlerinin artmasına ve zaman kaybına neden olmak-
tadır. Azerbaycan’la KKTC arasında gelişen iyi ilişkiler çer-tadır. Azerbaycan’la KKTC arasında gelişen iyi ilişkiler çer-
çevesinde ilk kez 2005’te Bakü’den özel bir havayolu şirketi çevesinde ilk kez 2005’te Bakü’den özel bir havayolu şirketi 
KKTC’ne direkt uçuş gerçekleştirmiştir. Rum tarafının bas-KKTC’ne direkt uçuş gerçekleştirmiştir. Rum tarafının bas-
kıları nedeniyle bu uçuşlar devam edememiştir.kıları nedeniyle bu uçuşlar devam edememiştir.

KKTC ekonomisinin büyük gelir potansiyelini oluşturmakta KKTC ekonomisinin büyük gelir potansiyelini oluşturmakta 
olan turizm sektöründe yatırımların önündeki bürokratik olan turizm sektöründe yatırımların önündeki bürokratik 
engeller kalktığında sektörün daha da canlanacağı bek-engeller kalktığında sektörün daha da canlanacağı bek-
lenmektedirlenmektedir

Bankacılık ve Finans Sektörü:Bankacılık ve Finans Sektörü:
 KKTC’nde resmi para birimi Türk Lirası’dır (TL). Gerçek ve  KKTC’nde resmi para birimi Türk Lirası’dır (TL). Gerçek ve 
tüzel kişilerin döviz bulundurması, dövizle tasarruf yapma-tüzel kişilerin döviz bulundurması, dövizle tasarruf yapma-
sı, dövizi bir mübadele aracı olarak kullanması ve ödeme sı, dövizi bir mübadele aracı olarak kullanması ve ödeme 
emri ve akitlerindeki rakamları döviz ile ifade etmesi ser-emri ve akitlerindeki rakamları döviz ile ifade etmesi ser-
besttir.besttir.

KKTC’de en önemli finans sektörü bankacılık olmasına KKTC’de en önemli finans sektörü bankacılık olmasına 
rağmen bankacılık dışı finans sektörü de faaliyet göster-rağmen bankacılık dışı finans sektörü de faaliyet göster-
mektedir. Bunlar, Uluslararası Bankacılık Birimleri, Sigorta mektedir. Bunlar, Uluslararası Bankacılık Birimleri, Sigorta 
Şirketleri, Kooperatifler ve Döviz Bürolarıdır. Şirketleri, Kooperatifler ve Döviz Bürolarıdır. 

KKTC’de kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluştu-KKTC’de kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluştu-
ran vergi sisteminin sadeleştirilmesine ve vergi tabanını ran vergi sisteminin sadeleştirilmesine ve vergi tabanını 
genişletecek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm genişletecek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm 
bunlara ek olarak, KKTC’deki kamu maliyesinin önemli gelir bunlara ek olarak, KKTC’deki kamu maliyesinin önemli gelir 
kaynaklarından biri olarak diğer ülkelere kıyasla nispeten kaynaklarından biri olarak diğer ülkelere kıyasla nispeten 
yüksek düzeylerde yer alan dış yardımlar öne çıkmakta-yüksek düzeylerde yer alan dış yardımlar öne çıkmakta-
dır. KKTC özelinde, kamu geliri kapsamında yer verilen dış dır. KKTC özelinde, kamu geliri kapsamında yer verilen dış 
yardımlar, diğer yardımlar ve Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) yardımlar, diğer yardımlar ve Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) 
yardımları olarak ayrı ayrı incelendiğinde, Türkiye’nin KKTC yardımları olarak ayrı ayrı incelendiğinde, Türkiye’nin KKTC 
ekonomisine sağladığı T.C. yardımlarının, KKTC’nin GSY-ekonomisine sağladığı T.C. yardımlarının, KKTC’nin GSY-
H’sinden yüzde 2’lik bir pay aldığı görülmektedir. H’sinden yüzde 2’lik bir pay aldığı görülmektedir. 
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2010 yılından itibaren, mali disiplinin sağlanması, özel 2010 yılından itibaren, mali disiplinin sağlanması, özel 
sektörün güçlenmesi ve kamunun ekonomideki rolünün sektörün güçlenmesi ve kamunun ekonomideki rolünün 
azaltılarak etkin ve verimli kamu hizmetlerinin temini gibi azaltılarak etkin ve verimli kamu hizmetlerinin temini gibi 
amaçlar, ekonomik programların temel yaklaşımını oluş-amaçlar, ekonomik programların temel yaklaşımını oluş-
turmaktadır. Nitekim KKTC bütçesinin seyri yıllar içeri-turmaktadır. Nitekim KKTC bütçesinin seyri yıllar içeri-
sinde incelendiğinde, KKTC’nin T.C. yardımları haricindeki sinde incelendiğinde, KKTC’nin T.C. yardımları haricindeki 
yerel bütçesinde, bütçe açığının giderek azalıp 2018 yılı yerel bütçesinde, bütçe açığının giderek azalıp 2018 yılı 
itibarı ile 50 milyon Türk Lirası (TL) bütçe fazlası verildiği  itibarı ile 50 milyon Türk Lirası (TL) bütçe fazlası verildiği  
görülmektedir.görülmektedir.

T.C. yardımları, kamu maliyesi için halen önemli bir gelir T.C. yardımları, kamu maliyesi için halen önemli bir gelir 
kaynağı olsa da stratejik sektör seçimleri olarak değerlen-kaynağı olsa da stratejik sektör seçimleri olarak değerlen-
dirilebilecek turizm ve yükseköğretimde artan faaliyetler, dirilebilecek turizm ve yükseköğretimde artan faaliyetler, 
KKTC’yi dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerinde görünür bir KKTC’yi dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerinde görünür bir 
pozisyona taşımış ve ödemeler dengesinde fazla vermeye pozisyona taşımış ve ödemeler dengesinde fazla vermeye 
başlayan bir ülke haline getirmiştir. Geçmişte sınırlı üretim başlayan bir ülke haline getirmiştir. Geçmişte sınırlı üretim 
ve ihracat kapasitesi nedeniyle, KKTC ekonomisinde dış ve ihracat kapasitesi nedeniyle, KKTC ekonomisinde dış 
ticaret açığı artış eğilimindeydi. Her ne kadar mal ticare-ticaret açığı artış eğilimindeydi. Her ne kadar mal ticare-
tinde bu tabloda anlamlı bir değişiklik gerçekleşmese de tinde bu tabloda anlamlı bir değişiklik gerçekleşmese de 
hizmetler alanında yer alan turizm ve yükseköğretim sek-hizmetler alanında yer alan turizm ve yükseköğretim sek-
törlerindeki artan performans ile bu alandaki gelirler, dış törlerindeki artan performans ile bu alandaki gelirler, dış 
ticaret açığını kapatarak KKTC’nin ödemeler dengesinde ticaret açığını kapatarak KKTC’nin ödemeler dengesinde 
fazla vermeye başlamasını sağlamıştır. Bu performansıyla fazla vermeye başlamasını sağlamıştır. Bu performansıyla 
KKTC, emsal ülkeler arasında Malta’dan sonra GSYH’sine KKTC, emsal ülkeler arasında Malta’dan sonra GSYH’sine 
oranla en yüksek oranda cari işlemler fazlası veren ülke oranla en yüksek oranda cari işlemler fazlası veren ülke 
olarak öne çıkmaktadır. olarak öne çıkmaktadır. 

T.C. yardımlarının yüzde 0,2, turizmin yüzde 24,1 ve T.C. yardımlarının yüzde 0,2, turizmin yüzde 24,1 ve 
yükseköğretimin yüzde 20,8’lik paylara sahip olduğu  yükseköğretimin yüzde 20,8’lik paylara sahip olduğu  
görülmektedir. görülmektedir. 

 KKTC mevzuatına göre, ülke sınırları dışında kurulmuş olan  KKTC mevzuatına göre, ülke sınırları dışında kurulmuş olan 
ve KKTC’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şir-ve KKTC’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şir-
ketler “Yabancı Şirket” (Y.Ş.) olarak adlandırılmaktadır.ketler “Yabancı Şirket” (Y.Ş.) olarak adlandırılmaktadır.

Pasaport ve Vize İşlemleri:Pasaport ve Vize İşlemleri:
KKTC’ne gelecek olan yabancı uyruklular için vize uygula-KKTC’ne gelecek olan yabancı uyruklular için vize uygula-
ması, vatandaşı olduğu ülkeye göre değişiklik göstermek-ması, vatandaşı olduğu ülkeye göre değişiklik göstermek-
tedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları T.C. nüfus cüzdan tedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları T.C. nüfus cüzdan 
veya pasaportları ile KKTC’ye giriş yapabilmektedir. Avrupa veya pasaportları ile KKTC’ye giriş yapabilmektedir. Avrupa 
Birliği vatandaşları geçerli bir AB pasaportu veya ulusal Birliği vatandaşları geçerli bir AB pasaportu veya ulusal 

kimlik kartı ile KKTC’ne giriş yapabilir. Türk vatandaşları üç kimlik kartı ile KKTC’ne giriş yapabilir. Türk vatandaşları üç 
ayı geçmemek üzere Nüfus Cüzdanı ile KKTC’yi ziyaret ede-ayı geçmemek üzere Nüfus Cüzdanı ile KKTC’yi ziyaret ede-
bilmektedir. Ancak, çalışmak amacı ile gelenler pasaportla bilmektedir. Ancak, çalışmak amacı ile gelenler pasaportla 
giriş yapmak zorundadırlar.giriş yapmak zorundadırlar.

KKTC’deki Bazı Odalar ve Birlikler: KKTC’deki Bazı Odalar ve Birlikler: 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası www.ktto.netKıbrıs Türk Ticaret Odası www.ktto.net

Kıbrıs Türk Sanayi Odası www.kibso.org Kıbrıs Türk Sanayi Odası www.kibso.org 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası www.ktezo.org Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası www.ktezo.org 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği www.ktimb.org Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği www.ktimb.org 

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği www.ktmmob.orgKıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği www.ktmmob.org

Kalkanlı Teknoloji Vadisi Kalkanlı Teknoloji Vadisi 
(KALTEV) ODTÜ KALTEV, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu arazi-(KALTEV) ODTÜ KALTEV, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu arazi-
si içerisinde oluşturulmaya başlanan bir bilim ve teknoloji si içerisinde oluşturulmaya başlanan bir bilim ve teknoloji 
üretimi odaklı girişimdir. Kamu ve endüstri kuruluşları ile üretimi odaklı girişimdir. Kamu ve endüstri kuruluşları ile 
girişimciler, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getiren; girişimciler, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getiren; 
disiplinler arası çalışmalarla yenilikçi çözümler üretmeyi disiplinler arası çalışmalarla yenilikçi çözümler üretmeyi 
amaçlayan, yenilikçi ve gelişime açık tüm tasarım ve üre-amaçlayan, yenilikçi ve gelişime açık tüm tasarım ve üre-
tim süreçlerini destekleyen bir teknoloji geliştirme alanı-tim süreçlerini destekleyen bir teknoloji geliştirme alanı-
dır. Yenilikçi teknolojiler üreten girişimciler ile bu teknolo-dır. Yenilikçi teknolojiler üreten girişimciler ile bu teknolo-
jilere altyapı sağlayacak akademisyenleri bir araya getiren jilere altyapı sağlayacak akademisyenleri bir araya getiren 
bir Ar-Ge ve üretim alanı olarak tasarlandı. KKTC’deki tüm bir Ar-Ge ve üretim alanı olarak tasarlandı. KKTC’deki tüm 
araştırmacılara, öğrencilere ve sanayiye açıktır. İçerisin-araştırmacılara, öğrencilere ve sanayiye açıktır. İçerisin-
de; sosyal bilimlerin de dahil olduğu araştırma ve geliştir-de; sosyal bilimlerin de dahil olduğu araştırma ve geliştir-
me laboratuvarları, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer me laboratuvarları, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer 
ofislerinin olduğu, hem akademik birimlerin hem de ileri ofislerinin olduğu, hem akademik birimlerin hem de ileri 
teknoloji firmalarının bir arada yer aldığı yeni ve özgün bir teknoloji firmalarının bir arada yer aldığı yeni ve özgün bir 
ekosistemdir. ekosistemdir. 

KKTC’YE İHRACAT 1 MİLYAR DOLAR SINIRINDA KKTC’YE İHRACAT 1 MİLYAR DOLAR SINIRINDA 
KKTC 2019 yılında 1 milyar 528 milyon dolar tutarında it-KKTC 2019 yılında 1 milyar 528 milyon dolar tutarında it-
halat gerçekleştirdi. Söz konusu ithalatın 928 milyon 151 halat gerçekleştirdi. Söz konusu ithalatın 928 milyon 151 
milyon dolarlık kısmını Türkiye’den yapan KKTC, yine aynı yıl milyon dolarlık kısmını Türkiye’den yapan KKTC, yine aynı yıl 
içerisinde gerçekleştirdiği 82 milyon dolarlık ihracatının içerisinde gerçekleştirdiği 82 milyon dolarlık ihracatının 
43 milyon dolarlık kısmını da Türkiye’ye yaptı.43 milyon dolarlık kısmını da Türkiye’ye yaptı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de mobilya imalat sektö-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de mobilya imalat sektö-
rü 1980 yılı sonrası gelişmeye başlamış ve piyasaya yeni rü 1980 yılı sonrası gelişmeye başlamış ve piyasaya yeni 
mobilya üreticileri girmiştir. Şu anki mobilya üreticilerinin mobilya üreticileri girmiştir. Şu anki mobilya üreticilerinin 
%85.4’ü 1980 yılı sonrası kurulmuştur .%85.4’ü 1980 yılı sonrası kurulmuştur .

Mobilya sektörünün istihdama katkısına bakıldığında elde Mobilya sektörünün istihdama katkısına bakıldığında elde 
edilen verilere göre araştırmaya katılan mobilya üretici-edilen verilere göre araştırmaya katılan mobilya üretici-
sinde çeşitli kademeler ve uzmanlık alanlarında toplamda sinde çeşitli kademeler ve uzmanlık alanlarında toplamda 
1,318 kişi çalışmaktadır. İşletmelerin çalıştırdığı kişi sayısı 1,318 kişi çalışmaktadır. İşletmelerin çalıştırdığı kişi sayısı 
incelendiğinde ise mobilya üreticilerinin %57’sinin 1 – 5 incelendiğinde ise mobilya üreticilerinin %57’sinin 1 – 5 
arası çalışanı olduğu görülmektedir. Çalışanların kategori-arası çalışanı olduğu görülmektedir. Çalışanların kategori-
lerine bakıldığında ise çalışanların %5.9’unun mühen- dis, lerine bakıldığında ise çalışanların %5.9’unun mühen- dis, 
%29’unun üniversite mezunu ve %65.1’nin ise işçi statü-%29’unun üniversite mezunu ve %65.1’nin ise işçi statü-
sünde kendilerini tanımladıklarını görmektey- iz. Çalışan-sünde kendilerini tanımladıklarını görmektey- iz. Çalışan-
ların cinsiyet dağılımına bakıldığında %16.5’inin kadın geri-ların cinsiyet dağılımına bakıldığında %16.5’inin kadın geri-
ye kalan %83.5’inin ise erkek olduğu görülmektedir. ye kalan %83.5’inin ise erkek olduğu görülmektedir. 

Hammaddesinin tamamen yurt dışından ithal edildiği dü-Hammaddesinin tamamen yurt dışından ithal edildiği dü-
şünüldüğü zaman mobilya sektörünün önemli bir yere sa-şünüldüğü zaman mobilya sektörünün önemli bir yere sa-
hip olduğu görülmektedir. Toplam itahalatın önemli mallar hip olduğu görülmektedir. Toplam itahalatın önemli mallar 
itibarı ile dağılımına baktığımızda Mobilya ve aksesuar itibarı ile dağılımına baktığımızda Mobilya ve aksesuar 

kaleminin 33,892,647 Amerikan Doları değeri ile yedinci kaleminin 33,892,647 Amerikan Doları değeri ile yedinci 
önemli sırada olduğu görülmektedir. 2018 yılı verilerine önemli sırada olduğu görülmektedir. 2018 yılı verilerine 
göre toplam ithalat olan 1,816,364,351 Amerikan Dolarının göre toplam ithalat olan 1,816,364,351 Amerikan Dolarının 
%1.9’unu mobilya ve aksamları oluşturmaktadır. %1.9’unu mobilya ve aksamları oluşturmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Mobilya Sektörünün  Kuzey Kıbrıs Mobilya Sektörünün  
KKTC Ekonomisindeki Yeri KKTC Ekonomisindeki Yeri 

KKTC Dış Ticaret dengesi son 4 yıl istatistiklerine bakıldı-KKTC Dış Ticaret dengesi son 4 yıl istatistiklerine bakıldı-
ğında ABD Doları cinsinden ithalatın artış gösterdiği ancak ğında ABD Doları cinsinden ithalatın artış gösterdiği ancak 
ihracatın azaldığı görülmektedir. ihracatın azaldığı görülmektedir. 

İthalat – İhracat İStatistikleri İthalat – İhracat İStatistikleri 
2018 yılı verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%5.6 olarak gerekleşmiştir. Dış ticaret dengesi 2018 yılın-%5.6 olarak gerekleşmiştir. Dış ticaret dengesi 2018 yılın-
da 1,715,512,406 ABD Doları değerinde açık vermiştir. Mo-da 1,715,512,406 ABD Doları değerinde açık vermiştir. Mo-
bilya sek- törünün ithalat içerisindeki payına bakıdığında bilya sek- törünün ithalat içerisindeki payına bakıdığında 
“Mobilya ve aksesuar” kaleminin 33,892,647 ABD Doları “Mobilya ve aksesuar” kaleminin 33,892,647 ABD Doları 
değeri ile yedinci sırada olduğu görülmektedir. değeri ile yedinci sırada olduğu görülmektedir. 
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İthalatın Önemli Mallar İtibarıyla Dağılımıİthalatın Önemli Mallar İtibarıyla Dağılımı
Mal bazında ihracat kalemlerine bakıldığında Mobilya ile Mal bazında ihracat kalemlerine bakıldığında Mobilya ile 
ilgili 2018 yılında Türkiye’ye Kereste (4,212 ABD $), Kuzey ilgili 2018 yılında Türkiye’ye Kereste (4,212 ABD $), Kuzey 
Irak’a ahşap mobi- lya (2,155 ABD $) olarak iki kalem ger-Irak’a ahşap mobi- lya (2,155 ABD $) olarak iki kalem ger-
çekleşmiştir. Güney Kıbrıs’a ise Mobilyalar, somyalar, ya-çekleşmiştir. Güney Kıbrıs’a ise Mobilyalar, somyalar, ya-
taklar kalemleri adı altında 509,256 euro değerinde mal taklar kalemleri adı altında 509,256 euro değerinde mal 
ihracat yapılmıştır. 2018 yılında mobilya sektörü ile ilgili ihracat yapılmıştır. 2018 yılında mobilya sektörü ile ilgili 
toplamda 561,397 ABD Doları toplam ihracat yapılmıştır. toplamda 561,397 ABD Doları toplam ihracat yapılmıştır. 
KKTC’den yapılan toplam ihracatın %1’ini mobilya sektörü KKTC’den yapılan toplam ihracatın %1’ini mobilya sektörü 
ile ilgili ürünler yer almaktadır. ile ilgili ürünler yer almaktadır. 

Mobilya Sektörü üreticilerinin açık alan, kapalı alan ve ma-Mobilya Sektörü üreticilerinin açık alan, kapalı alan ve ma-
ğaza (show room) miktarları me-ğaza (show room) miktarları me-

tre kare cinsinden sorulmuş ve ankete katılan işletme-tre kare cinsinden sorulmuş ve ankete katılan işletme-
lerin 73,452 m2 Açık Alan, 96,871 m2 Kapalı Alan, 31,930 lerin 73,452 m2 Açık Alan, 96,871 m2 Kapalı Alan, 31,930 
m2 ise sahip oldukları Mağazanın toplam alanı olarak  m2 ise sahip oldukları Mağazanın toplam alanı olarak  
bulunmuştur.bulunmuştur.

İşletme Sahibinin Eğitim Seviyesiİşletme Sahibinin Eğitim Seviyesi
Araştırmaya katılan işletme sahiplerinin eğitim seviyesi Araştırmaya katılan işletme sahiplerinin eğitim seviyesi 
incelendiğinde ilkokul % 29, lise % 25, üniversi- te % 24, incelendiğinde ilkokul % 29, lise % 25, üniversi- te % 24, 
ortaokul % 15 ve yüksek lisans % 7 olarak gözlemlenmiştir.ortaokul % 15 ve yüksek lisans % 7 olarak gözlemlenmiştir.

İşletme Aile İşletmesi mi? İşletme Aile İşletmesi mi? 
Araştırmaya katılan mobilya üreticilerinin %66’sı Aile İş-Araştırmaya katılan mobilya üreticilerinin %66’sı Aile İş-
letmesi olup olmadığı yönünde cevap verebilm- iş geriye letmesi olup olmadığı yönünde cevap verebilm- iş geriye 
kalan %34’ü ise Aile işletmesi olup olmama konusunda kalan %34’ü ise Aile işletmesi olup olmama konusunda 

cevap vermek istememiştir. Soruya cevaplayanların büyük cevap vermek istememiştir. Soruya cevaplayanların büyük 
bir oranı ile %73’ü Aile işletmesi olduğunu belirtmiştir. % bir oranı ile %73’ü Aile işletmesi olduğunu belirtmiştir. % 
27 ise aile işletmesi olmadığını belirtmiştir. 27 ise aile işletmesi olmadığını belirtmiştir. 

Araştırtmaya katılan mobilya üreticilerine mobilyacılık Araştırtmaya katılan mobilya üreticilerine mobilyacılık 
sektörünün en büyük tehditleri nelerdir diye sor- ulduğun-sektörünün en büyük tehditleri nelerdir diye sor- ulduğun-
da %31 ile kaçak işletmelerin , %30 ile ithal malların, %29 da %31 ile kaçak işletmelerin , %30 ile ithal malların, %29 
ile kaçak işçilerin ve %10 ile teşvik sistemi olduğunu be-ile kaçak işçilerin ve %10 ile teşvik sistemi olduğunu be-
lirtmişlerdir. En çok katılım %31 ile kaçak işletme olduğu lirtmişlerdir. En çok katılım %31 ile kaçak işletme olduğu 
ortaya çıkmıştır. ortaya çıkmıştır. 

İstihdam – Çalışan Sayısıİstihdam – Çalışan Sayısı
Yapılan araştırmada 149 işletmede toplamda 1,318 kişi Yapılan araştırmada 149 işletmede toplamda 1,318 kişi 
çalıştığı tesbit edilmiştir. Mobilya üretici işletme başına çalıştığı tesbit edilmiştir. Mobilya üretici işletme başına 
ortalama 8.8 kişi çalışmaktadır. Mobilya sektöründe top-ortalama 8.8 kişi çalışmaktadır. Mobilya sektöründe top-
lamda 213 üretici olduğu varsayıldığın- da toplam mobilya lamda 213 üretici olduğu varsayıldığın- da toplam mobilya 
sektöründe çalışan sayısının 1,900 civarı olduğu tahmin sektöründe çalışan sayısının 1,900 civarı olduğu tahmin 
edilmektedir. Çalışanların cinsiyet dağılımına baktığımızda edilmektedir. Çalışanların cinsiyet dağılımına baktığımızda 
çalışanların %16.5’nin kadın olduğu görülmektedir. çalışanların %16.5’nin kadın olduğu görülmektedir. 

Çalışanların %5.9’u mühendis, %29’u üniversite mezunu Çalışanların %5.9’u mühendis, %29’u üniversite mezunu 
ve geriye kalan %65.1’nin ise işçi olduğu görülmektedir. ve geriye kalan %65.1’nin ise işçi olduğu görülmektedir. 

 İşletmenin Çalışan İşçi Sayısı İşletmenin Çalışan İşçi Sayısı
Araştırmada İşletmenin Çalışan İşçi Sayısına baktığımız-Araştırmada İşletmenin Çalışan İşçi Sayısına baktığımız-
da 1-5 işçi % 70 oranı ile , 6-10 işçi % 18 oranı ile, 11-20 da 1-5 işçi % 70 oranı ile , 6-10 işçi % 18 oranı ile, 11-20 
işçi ve 21-40 işçi % 10 oranı ile ve 50-100 işçi % 1 oranı ile  işçi ve 21-40 işçi % 10 oranı ile ve 50-100 işçi % 1 oranı ile  
gözlemlenmiştir. gözlemlenmiştir. 
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Çalışan DağılımÇalışan Dağılım
Çalışanların kurum içindeki dağılımı göz önüne alındığın-Çalışanların kurum içindeki dağılımı göz önüne alındığın-
da %23’lük kısmı usta-usta başı, %18’lik kısmı yönetici, da %23’lük kısmı usta-usta başı, %18’lik kısmı yönetici, 
%16 işçi, %14 üniversite mezunu çalışan, %13 idari per-%16 işçi, %14 üniversite mezunu çalışan, %13 idari per-
sonel olup %9 teknik personel %4 mühendis şeklinde  sonel olup %9 teknik personel %4 mühendis şeklinde  
gözlenmektedir.  gözlenmektedir.  
Işletmelerin çalıştırdığı personel oranlarına bakıldığında Işletmelerin çalıştırdığı personel oranlarına bakıldığında 
%22 oranla en fazla çalışanın olduğu bölüm üretim ustası %22 oranla en fazla çalışanın olduğu bölüm üretim ustası 
olup onu sırasıyla %17’ile montaj elemanı %14 ile iç mimar olup onu sırasıyla %17’ile montaj elemanı %14 ile iç mimar 
%14 ile çırak %12 ile boyacı % 3 mühendis %3 oymacı %3 %14 ile çırak %12 ile boyacı % 3 mühendis %3 oymacı %3 
diğer elemanlar izlemektedir. diğer elemanlar izlemektedir. 
İşletmenizde TC uyruklu çalışanların sayısal olarak belir-İşletmenizde TC uyruklu çalışanların sayısal olarak belir-
tiniz sorusuna cevap veren- lerin %24’lük kısımın- da 1 tiniz sorusuna cevap veren- lerin %24’lük kısımın- da 1 
kişi çalışırken %14’lük kısımda 4 kişi istihdam edilmiştir. kişi çalışırken %14’lük kısımda 4 kişi istihdam edilmiştir. 
Geri kalan oranlar ise %12’lik kısımda 4 kişi, %12’de 3 kişi, Geri kalan oranlar ise %12’lik kısımda 4 kişi, %12’de 3 kişi, 
%8’de 5  kişi, %5’te 7 kişi, %4’te 6 kişi, %3’te 15 kişi, %3’te %8’de 5  kişi, %5’te 7 kişi, %4’te 6 kişi, %3’te 15 kişi, %3’te 
9 kişi şeklinde sıralanmıştır.9 kişi şeklinde sıralanmıştır.

Çalışan KKTC uyruklu oranlarıÇalışan KKTC uyruklu oranları
Işletmelerde çalışan KKTC uyruklu oranlarının genel oran-Işletmelerde çalışan KKTC uyruklu oranlarının genel oran-
ları rmaların %33’ü de 1 kişi çalıştırken, %26’sında 2 ki-ları rmaların %33’ü de 1 kişi çalıştırken, %26’sında 2 ki-
şi,%13’ünde 3 kişi, %6’sında 6 kişi, %4’ü 5 kişi şeklinde şi,%13’ünde 3 kişi, %6’sında 6 kişi, %4’ü 5 kişi şeklinde 
ilerlemektedir.ilerlemektedir.
Mobilyacılık sektöründe çalışanların uyruklarının oranın Mobilyacılık sektöründe çalışanların uyruklarının oranın 
bellirlendiği bu soruda %46 oranla KKTC uyruk- lular bulu-bellirlendiği bu soruda %46 oranla KKTC uyruk- lular bulu-
nurken %40 oranda ise TC uyruklular bulunmaktadır diğer nurken %40 oranda ise TC uyruklular bulunmaktadır diğer 
ülkelerden gelen çalışan oranı ise %14’tür. ülkelerden gelen çalışan oranı ise %14’tür. 
Sektörün hangi iş gücü vasfında personel bulmakta zorla-Sektörün hangi iş gücü vasfında personel bulmakta zorla-
nıldığını belirlemek amacıyla sorulan soruda işletmecilerin nıldığını belirlemek amacıyla sorulan soruda işletmecilerin 
%39’luk kısmı usta bulmakta zorlanırken % 32’lik kısmı di-%39’luk kısmı usta bulmakta zorlanırken % 32’lik kısmı di-
ğer eleman seçeneğini işaretle- miştir geri kalan ihtiyaçlar ğer eleman seçeneğini işaretle- miştir geri kalan ihtiyaçlar 
ise %20 ile işçi, %5 çırak, %3 boyacı, %2 döşemeci olarak ise %20 ile işçi, %5 çırak, %3 boyacı, %2 döşemeci olarak 
ihtiyaç duyulmaktadır. ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşyeri Devirleriİşyeri Devirleri
Araştırmada İşyerinizi Kaç Yıl Sonra Devretmeyi Düşünür-Araştırmada İşyerinizi Kaç Yıl Sonra Devretmeyi Düşünür-
sünüz? sorusuna katılımcıların en yüksek değerinin % 20 sünüz? sorusuna katılımcıların en yüksek değerinin % 20 
oranı ile 2 yıl sonra devredeceği görülmüştür.oranı ile 2 yıl sonra devredeceği görülmüştür.

Üye Olunan Oda / DernekÜye Olunan Oda / Dernek
Araştırmada Üye Olunan Oda / Dernek incelendiğinde en Araştırmada Üye Olunan Oda / Dernek incelendiğinde en 
yüksek değerin % 43 oranı ile Esnaf Sanat-karlar Odası yüksek değerin % 43 oranı ile Esnaf Sanat-karlar Odası 
olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir.

Katılımcı  Olarak Katılınan FuarlarKatılımcı  Olarak Katılınan Fuarlar
Araştırmada Katılımcı olarak katılınan fuar var mı? sorusu-Araştırmada Katılımcı olarak katılınan fuar var mı? sorusu-
na katılımcıların en yüksek değeri % 9.5 oranı ile Kıbrıs içi na katılımcıların en yüksek değeri % 9.5 oranı ile Kıbrıs içi 
fuarları olduğu gözlemlenmiştir. fuarları olduğu gözlemlenmiştir. 

Ziyaretçi Olarak Katılınan Fuarlar Ziyaretçi Olarak Katılınan Fuarlar 
Araştırmada Ziyaretçi olarak katılınan fuarlara baktığımız-Araştırmada Ziyaretçi olarak katılınan fuarlara baktığımız-
da katılımcıların en yüksek değeri % 39.5 oranı ile İstanbul da katılımcıların en yüksek değeri % 39.5 oranı ile İstanbul 
olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir.

Faaliyet AlanlarıFaaliyet Alanları
Araştırmada Derneğinizin Hangi Faaliyetlerini Yapmasını Araştırmada Derneğinizin Hangi Faaliyetlerini Yapmasını 
İsterdiniz? sorusuna katılımcılar % 63.8 oranı ile İş Ağla-İsterdiniz? sorusuna katılımcılar % 63.8 oranı ile İş Ağla-
rı Geliştirme Faaliyetleri, % 59.1 oranı ile Yerel Fuar Orga-rı Geliştirme Faaliyetleri, % 59.1 oranı ile Yerel Fuar Orga-
nizasyonları, % 51 oranı ile Lobicilik, % 49 oranı ile İcraat nizasyonları, % 51 oranı ile Lobicilik, % 49 oranı ile İcraat 
Geliştirme, % 47.7 oranı ile Yerel İş Geliştirme Faaliyetleri, Geliştirme, % 47.7 oranı ile Yerel İş Geliştirme Faaliyetleri, 
% 43 oranı ile Sektörel Bilgilendirme Toplantıları, % 30.2 % 43 oranı ile Sektörel Bilgilendirme Toplantıları, % 30.2 
oranı ile Yurt Dışı Fuar Organizasyonlar, % 28.9 oranı ile oranı ile Yurt Dışı Fuar Organizasyonlar, % 28.9 oranı ile 
Kapasite Geliştirme Programları, % 25.5 oranı ile Sektör Kapasite Geliştirme Programları, % 25.5 oranı ile Sektör 
İstatistikleri, % 24.2 oranı ile Yurt Dışı Çalışma Gezileri, % İstatistikleri, % 24.2 oranı ile Yurt Dışı Çalışma Gezileri, % 
16.8 oranı ile Sektörden Yerel ve Uluslararası Haberler ve 16.8 oranı ile Sektörden Yerel ve Uluslararası Haberler ve 
Üye Tanıtım, % 10.7 oranı ile AR-GE Kurumları ile Bağlantı Üye Tanıtım, % 10.7 oranı ile AR-GE Kurumları ile Bağlantı 
Geliştirme olarak gözlemlenmiştir. Geliştirme olarak gözlemlenmiştir. 

Araştırmada ÜRGE Departmanı Var mı? sorusuna katı-Araştırmada ÜRGE Departmanı Var mı? sorusuna katı-
lımcılar % 90 oranı ile var olmadığını, % 10 oranı ile var lımcılar % 90 oranı ile var olmadığını, % 10 oranı ile var 
olduğunu ifade etmektedir. Araştırmada AR-GE, ÜR-GE Ya-olduğunu ifade etmektedir. Araştırmada AR-GE, ÜR-GE Ya-
pılmama Sebepleri bakımından % 39 oranı ile İhtiyaç Du-pılmama Sebepleri bakımından % 39 oranı ile İhtiyaç Du-
yulmamsı, % 35 oranı ile Kaynak Yetersizliği, % 20 oranı ile yulmamsı, % 35 oranı ile Kaynak Yetersizliği, % 20 oranı ile 
bunların dışında Diğer ve % 6 oranı ile Bilgi Eksikliği olarak  bunların dışında Diğer ve % 6 oranı ile Bilgi Eksikliği olarak  
gözlemlenmiştir. gözlemlenmiştir. 

Araştırmamıza katılan mobilya üreticilerinin büyük bir ço-Araştırmamıza katılan mobilya üreticilerinin büyük bir ço-
ğunluğu %77 oranı ile profesyonel yönetici istihdam etme-ğunluğu %77 oranı ile profesyonel yönetici istihdam etme-
diği yönünde yanıt vermiştir. Bu oran ise bize kurumsallaş-diği yönünde yanıt vermiştir. Bu oran ise bize kurumsallaş-
ma açısından sıkıntıların olduğunu göstermektedir. ma açısından sıkıntıların olduğunu göstermektedir. 
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Üretilen ÜrünÜretilen Ürün
Sektörde en çok üretilen ürünler % 21’le dolap olurken ar-Sektörde en çok üretilen ürünler % 21’le dolap olurken ar-
dından %17 mutfak takımı, %16 kapı ve %10 aksesuar şek-dından %17 mutfak takımı, %16 kapı ve %10 aksesuar şek-
linde sıralanmaktadır. linde sıralanmaktadır. 

Bilgisayar Destekli Makina Sayısı(CNC) Bilgisayar Destekli Makina Sayısı(CNC) 
Cnc kullanım kimktarları göz önüne alındığında işletmele-Cnc kullanım kimktarları göz önüne alındığında işletmele-
rin %33’ünde 1 adet cnc bulunurken,%31’lik kısımda cnc rin %33’ünde 1 adet cnc bulunurken,%31’lik kısımda cnc 
bulunmamaktadır, geri kalan %20’lik kısımda 2 adet cnc bulunmamaktadır, geri kalan %20’lik kısımda 2 adet cnc 
bulununmaktadır. Geri kalan işletmelerde ise %7’lik oran-bulununmaktadır. Geri kalan işletmelerde ise %7’lik oran-
da 4 adet, %4 oranda 5 adet, % 2 oranında 11 adet, yine %2 da 4 adet, %4 oranda 5 adet, % 2 oranında 11 adet, yine %2 
oranında 3 adet bulunmaktadır. oranında 3 adet bulunmaktadır. 

Geleneksel Makina SayısıGeleneksel Makina Sayısı
İşletmelerin geleneksel makina kullanım oranlarını belirten İşletmelerin geleneksel makina kullanım oranlarını belirten 
bu soruda işletmelerin % 18 oranında 24 adet geleneksel bu soruda işletmelerin % 18 oranında 24 adet geleneksel 
makina bulunurken %13 oranındaki işletmede 17 adet, %10 makina bulunurken %13 oranındaki işletmede 17 adet, %10 
oranında 14 adet yine %10 oranında 13 adet, %9 oranında oranında 14 adet yine %10 oranında 13 adet, %9 oranında 
12 adet geleneksel makina mevcuttur.12 adet geleneksel makina mevcuttur.

KapasiteKapasite
Firmanızın tam kapasiteyle çalışamamasının nedenleri Firmanızın tam kapasiteyle çalışamamasının nedenleri 
nelerdir? Sorusuna %25 orada kaynak yetersizliği de-nelerdir? Sorusuna %25 orada kaynak yetersizliği de-
nirken, %24 oranında talep yetersizliğini seçmiştir. Geri nirken, %24 oranında talep yetersizliğini seçmiştir. Geri 
kalan %15 hammadde eksikliği, %15 işgücü eksikliği %8 kalan %15 hammadde eksikliği, %15 işgücü eksikliği %8 
teknoloji yetersizliği, %6 pazarlama ve tanıtım yeter-teknoloji yetersizliği, %6 pazarlama ve tanıtım yeter-
sizliği, %5 diğerler,%3 enerji alt yapı yetersizği şeklinde  sizliği, %5 diğerler,%3 enerji alt yapı yetersizği şeklinde  
sıralanmıştır. sıralanmıştır. 

YatırımYatırım
Son 5 Yılda Üretim Alanına Yatırım Miktarı (döviz) göz önü-Son 5 Yılda Üretim Alanına Yatırım Miktarı (döviz) göz önü-
ne alındığında yatırımcıların%13’lük kısmı 100000 civarı ne alındığında yatırımcıların%13’lük kısmı 100000 civarı 
bir yatırımda bulunurken %6’lık kısımlarda yatırım yapılan bir yatırımda bulunurken %6’lık kısımlarda yatırım yapılan 
4 bölüm bulunmaktadır bunlar 600000-400000-150000-4 bölüm bulunmaktadır bunlar 600000-400000-150000-
20000 şeklinde sıralanmıştır geri kalan tüm yatırım seçe-20000 şeklinde sıralanmıştır geri kalan tüm yatırım seçe-
nekleri %3’erlik bölümlere tekabül etmektedir. nekleri %3’erlik bölümlere tekabül etmektedir. 

Araştırtmaya katılan mobilya üreticilerine “yatırımları-Araştırtmaya katılan mobilya üreticilerine “yatırımları-
nızı nasıl nanse ediyorsunuz” diye sorulduğunda %77 ile nızı nasıl nanse ediyorsunuz” diye sorulduğunda %77 ile 

öz kaynak , %19 ile kredi, %2 hibe ve %1 ile teşvikli kredi öz kaynak , %19 ile kredi, %2 hibe ve %1 ile teşvikli kredi 
olduğunu belirtmişlerdir. En çok katılım %77 ile özkaynak olduğunu belirtmişlerdir. En çok katılım %77 ile özkaynak 
olduğu ortaya çıkmıştır. olduğu ortaya çıkmıştır. 

Müşteri ProfiliMüşteri Profili
Mobilya sektörünün ilk 3 müşteri pro line bakıldığında ilk Mobilya sektörünün ilk 3 müşteri pro line bakıldığında ilk 
sırayı % 48’lik oranla perakende sek- törüne ait olduğu gö-sırayı % 48’lik oranla perakende sek- törüne ait olduğu gö-
rülmek- tedir geri kalanlar ise sırası ile %22 müteahhitler, rülmek- tedir geri kalanlar ise sırası ile %22 müteahhitler, 
%21 oranıyla diğer sektörlere dağılımı bulunmaktadır.%21 oranıyla diğer sektörlere dağılımı bulunmaktadır.

Satış ListesiSatış Listesi
Sektörün iç ve dış pazardaki satış listesi ölçeğinin göz Sektörün iç ve dış pazardaki satış listesi ölçeğinin göz 
önüne alınması üzerine sorulmuş bu soruda an- keti yanıt-önüne alınması üzerine sorulmuş bu soruda an- keti yanıt-
layanların %73’ lük kısmı satışlarının tamamını Türk Lirası layanların %73’ lük kısmı satışlarının tamamını Türk Lirası 
üzerinden yapmakta olup geri kalan %27’ lik oranın ise dö-üzerinden yapmakta olup geri kalan %27’ lik oranın ise dö-
viz üzerinden ticaretini tamamladığını görmekteyiz. viz üzerinden ticaretini tamamladığını görmekteyiz. 

Sektörde ağırlıklı olarak çalışılan bankaların hangisi oldu-Sektörde ağırlıklı olarak çalışılan bankaların hangisi oldu-
ğuna yönelik bu soruda mobilya imalatçıçarının %23’lük ğuna yönelik bu soruda mobilya imalatçıçarının %23’lük 
kısmı İş bankası ile ortak çalışmalarını yürütmektedir.İş-kısmı İş bankası ile ortak çalışmalarını yürütmektedir.İş-
bankasının ardından 2. Sıra yer alan % 8’lik orani ile Ziraat bankasının ardından 2. Sıra yer alan % 8’lik orani ile Ziraat 
bankası ve Garanti bankasıdır.3. Sırada yerel bir banka olan bankası ve Garanti bankasıdır.3. Sırada yerel bir banka olan 
As bank mobilya üreticileri tarafından en çok tercih edilen As bank mobilya üreticileri tarafından en çok tercih edilen 
bankadır. bankadır. 

Sektörel satışın ihracat dağılımını göz önüne sermek Sektörel satışın ihracat dağılımını göz önüne sermek 
maksadıyla sorulmuş bu soruda; mobilyacıların satışı-maksadıyla sorulmuş bu soruda; mobilyacıların satışı-
nın %90’lik kısmı iç piyasaya yönelik olduğu ihracat yap-nın %90’lik kısmı iç piyasaya yönelik olduğu ihracat yap-
madığı görülmektedir.%10’luk kısım ise yurt dışına ürün  madığı görülmektedir.%10’luk kısım ise yurt dışına ürün  
göndermektedir. göndermektedir. 

Mevcut üreticilerin önümüzdeki 3 yıllık süre zarfında ihra-Mevcut üreticilerin önümüzdeki 3 yıllık süre zarfında ihra-
cat planlarına yönelik sorulan soruda, soruları yanıtlatan-cat planlarına yönelik sorulan soruda, soruları yanıtlatan-
ların %74’lük kısmı böyle bir planlarının olmadığını dile ge-ların %74’lük kısmı böyle bir planlarının olmadığını dile ge-
tirmiştir. Geri kalan üreticilerden %16 lık kısmı ise planının tirmiştir. Geri kalan üreticilerden %16 lık kısmı ise planının 
olduğunu ve plan aşamasında olduğunu belirtmiştir. olduğunu ve plan aşamasında olduğunu belirtmiştir. 

Mobilya üreticlerinin %64’lük kısmı ürünlerini kendi Mobilya üreticlerinin %64’lük kısmı ürünlerini kendi 
markası adı altında satışını gerçekleştirirken,%29’luk markası adı altında satışını gerçekleştirirken,%29’luk 
kısmı fason %6’lık kısmı ise her iki şekilde staışlarını  kısmı fason %6’lık kısmı ise her iki şekilde staışlarını  
gerçekleştirmektedir. gerçekleştirmektedir. 
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Mobilya üreticilerine dış pazara açılması yönünde öncelik-Mobilya üreticilerine dış pazara açılması yönünde öncelik-
leri sorulmuş ve araştırmaya katılan işletmelerin % 62’si leri sorulmuş ve araştırmaya katılan işletmelerin % 62’si 
öncelikli olduğunu belirtmişlerdir. Üreticilerin %14’ü dış öncelikli olduğunu belirtmişlerdir. Üreticilerin %14’ü dış 
pazara açılması yönünde karasız olduk- larını, işletmelerin pazara açılması yönünde karasız olduk- larını, işletmelerin 
%24’i ise öncelik taşımadığını belirtmişlerdir. Dış pazara %24’i ise öncelik taşımadığını belirtmişlerdir. Dış pazara 
açılması yönünde öncelik taşıdığını ve kararsız oldukları-açılması yönünde öncelik taşıdığını ve kararsız oldukları-
nı belirten %38 oranlık mobilyacıların mevcut dış pazara nı belirten %38 oranlık mobilyacıların mevcut dış pazara 
açılma eğilimlerinin iyi olduğunu ve rekabet edebilecekleri açılma eğilimlerinin iyi olduğunu ve rekabet edebilecekleri 
yönünde kir belirttikleri sonucunu çıkarabiliriz. yönünde kir belirttikleri sonucunu çıkarabiliriz. 

Mobilya üreticilerine yeni bir alana girme öncelikleri sorul-Mobilya üreticilerine yeni bir alana girme öncelikleri sorul-
muş ve araştırmaya katılan işletmelerin % 47’si öncelikli muş ve araştırmaya katılan işletmelerin % 47’si öncelikli 
olduğunu belirtmiştir. Üreticilerin, %22’si yeni bir alana olduğunu belirtmiştir. Üreticilerin, %22’si yeni bir alana 
girme yönünde karasız olduklarını, işletmelerin %31’i ise girme yönünde karasız olduklarını, işletmelerin %31’i ise 
öncelik taşımadığını belirtmişlerdir. Yeni bir alana girme öncelik taşımadığını belirtmişlerdir. Yeni bir alana girme 
yönünde öncelik taşıdığını ve kararsız olduklarını belirten yönünde öncelik taşıdığını ve kararsız olduklarını belirten 
%69 oranlık mobilyacıların mevcut konuda olumlu olduğu-%69 oranlık mobilyacıların mevcut konuda olumlu olduğu-
nu ve rekabet edebilecekleri yönünde kir belirttikleri sonu-nu ve rekabet edebilecekleri yönünde kir belirttikleri sonu-
cunu çıkarabiliriz. cunu çıkarabiliriz. 

Kalifiyeli İşçi Bulma Kalifiyeli İşçi Bulma 
Sektörün başlıca sorunlarından olan kalifiyeli işçi ve ara Sektörün başlıca sorunlarından olan kalifiyeli işçi ve ara 
eleman sorunudur. Kalifiyeli işçi bulma sorununun eğitim eleman sorunudur. Kalifiyeli işçi bulma sorununun eğitim 
ile çözüleceği kanısındayız, gerekli sayıda kalifiyeli usta ve ile çözüleceği kanısındayız, gerekli sayıda kalifiyeli usta ve 
ara ele- man yetiştirecek okulların açılması ve buralarda ara ele- man yetiştirecek okulların açılması ve buralarda 
güncel teknoloji eğitim verilmesi gerekmektedir. güncel teknoloji eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Hammadde Hammadde 
Ülkemizde kullandığımız hammaddenin doğal zenginlikle-Ülkemizde kullandığımız hammaddenin doğal zenginlikle-
rimizde çıkmamış olması bizi hammad- de konusunda dışa rimizde çıkmamış olması bizi hammad- de konusunda dışa 
bağımlı kılmaktadır. Bu durumda hammaddeyi normalden bağımlı kılmaktadır. Bu durumda hammaddeyi normalden 
ucuza mal edersek mamulümüzde o kadar ekonomik olur ucuza mal edersek mamulümüzde o kadar ekonomik olur 
anlamına gelir. Hammadde için en önemli unsur navlun anlamına gelir. Hammadde için en önemli unsur navlun 
gideridir. Üreticiye hammadde temini konusunda navluna gideridir. Üreticiye hammadde temini konusunda navluna 
yapılacak destek ile mamulün ülkem- izde ekonomik satı-yapılacak destek ile mamulün ülkem- izde ekonomik satı-
lacağı anlamına gelir. lacağı anlamına gelir. 

İç Pazar İç Pazar 
Bir üstte bahsettiğimiz gibi hammadde ithal edildiği için, Bir üstte bahsettiğimiz gibi hammadde ithal edildiği için, 
mamulümüz hammadde maliyeti ile bağlantılıdır. İç Pazar mamulümüz hammadde maliyeti ile bağlantılıdır. İç Pazar 
nüfus ile bağlantılı olduğu için, pek de fazla büyük hacim-nüfus ile bağlantılı olduğu için, pek de fazla büyük hacim-
lerde üretim yap- ma şansımız olmadığı gerçeği vardır. Hal lerde üretim yap- ma şansımız olmadığı gerçeği vardır. Hal 
böyle iken ithal ürünlerden yerli üretimimizi korumak için böyle iken ithal ürünlerden yerli üretimimizi korumak için 
devletimizin öncelikle gümrük kapılarında bizi koruması devletimizin öncelikle gümrük kapılarında bizi koruması 
gerekir. Bununla birlikte içeride haksız rekabeti önlemek gerekir. Bununla birlikte içeride haksız rekabeti önlemek 
için kaçak işçi ve işveren konusunda hassas davranıp dev-için kaçak işçi ve işveren konusunda hassas davranıp dev-
let üstüne düşeni bir tamam yerine getirmesi gerekir, aksi let üstüne düşeni bir tamam yerine getirmesi gerekir, aksi 
takdirde kaçak çoğalacak ve hakkı ile bu işi yapan üretici takdirde kaçak çoğalacak ve hakkı ile bu işi yapan üretici 
yok olmaya doğru gidecektir. yok olmaya doğru gidecektir. 

Dış Pazar Dış Pazar 
Ülkemizin siyasi durumundan dolayı dış pazarın bizim için Ülkemizin siyasi durumundan dolayı dış pazarın bizim için 
zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu hiçbir zaman ka-zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu hiçbir zaman ka-
palı değildir. Dış pazarda yan eleman için bizlerin katma palı değildir. Dış pazarda yan eleman için bizlerin katma 
değeri yüksek ürün üretmemiz gerekmektedir ki oralarda değeri yüksek ürün üretmemiz gerekmektedir ki oralarda 

kendimize yer bulalım. Aksi takdirde hammadde ve işçilik kendimize yer bulalım. Aksi takdirde hammadde ve işçilik 
maliyetleri konusunda bizler daha iyi olan ülkelerle rekabet maliyetleri konusunda bizler daha iyi olan ülkelerle rekabet 
etmemiz söz konusu olamaz. etmemiz söz konusu olamaz. 

Ürün ÇeşitliliğiÜrün Çeşitliliği
Ülkemizde maalesef sektörümüzde ürün çeşitliliği yok-Ülkemizde maalesef sektörümüzde ürün çeşitliliği yok-
tur, buda bize çok kısıtlı ürün dallarında ciddi rekabet tur, buda bize çok kısıtlı ürün dallarında ciddi rekabet 
etmemizi getiriyor, piyasayı iyi analiz edip ürün çeşitlili-etmemizi getiriyor, piyasayı iyi analiz edip ürün çeşitlili-
ğimizi çoğaltmamız gerekir ki, rekabetimiz farklı dallara ğimizi çoğaltmamız gerekir ki, rekabetimiz farklı dallara 
geçsin. Karlılığımız ve müşteri kitlemiz artsın. Bunun için geçsin. Karlılığımız ve müşteri kitlemiz artsın. Bunun için 
arge ve inovasyon merkezlerinin açılması bize bir ivme  arge ve inovasyon merkezlerinin açılması bize bir ivme  
kazandıracaktır. kazandıracaktır. 

Yaşadığımız küresel pandemi süreci tüm sektörleri olduğu gibi 
Kıbrıs mobilya sektörünü de etkilemiştir. Özellikle üretimde 
çalışan kalifiye eleman sorunu burada önemli sorunlara 
neden olmuş ve bu amaçla da Kıbrıs Mobilya Sanayicileri 
Derneği konuya ilişkin ortak kararalar almışlardır:

“Değerli üyelerimiz 07/05/2020 tarihinde yapmış 
olduğumuz toplantı neticesinde dernek bünyemizde işçi 
havuzu oluşturma kararı almış bulunmaktayız.

Tüm sektörleri etkileyen Covid-19 mobilya sektörünü de ciddi 
anlamda etkilemiştir. Bir taraftan Virüs sebebiyle iş hacmi 
anlamında zora giren işyerleri işçi çıkarmayı düşünmeye 
başlamıştır. Buna karşılık olarakta Virüs sebebiyle ülkelerine 
dönen TC ve diğer ülke vatandaşları henüz adaya dönüş 
yapamamakta ve bu sebepten de bazı işyerlerinde işçi 
eksikliği problemiyle yüzleşen işletmeler oluşmuştur. Bu 
kaosu daha hafif atlatabilmemiz için oluşturacağımız işçi 
havuzunda hem işyerleri hem de işçilerin mağduriyetinin bir 
nebzede olsa azalacağı kanısındayız. 

İşletmelerinde işçi durdurmak isteyen veya işyerine işçi 
arayan üyelerimizin 0548 868 24 24 numaralı telefondan 
derneğimize telefon veya whatsapp ile işine son verilecek 
veya aranan işçi kriterleri bildirmelerini rica ederiz. Bu 
oluşturacağımız işçi havuzumuzun her zaman aktif 
olacağını düşünerek sadece bu süreçte değil her zaman 
için ihtiyacımız olan veya durdurmak istediğimiz ustalarımızı 
buraya başvurarak çözüm şansımız olduğunu hatırlatmak 
isteriz.”

KKTC ile ihracat ve ithalat yapan ilk 10 il (2019)KKTC ile ihracat ve ithalat yapan ilk 10 il (2019)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
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EGGER PRO 2021+
Parke Koleksiyonu

Yaşam için fikirler

Yaşam ve çalışma alanları, özel bir inziva yeri ve kamuya açık bir işletme...
Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde piyasada olacak 

EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu, tüm bunlar için mükemmel bir zemin sunuyor.



FİRMALARDAN

PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile EGGER, müşterilerine 
farklı uygulama ve gereksinimler için üç farklı ürün kate-
gorisi sunuyor. Hoş hissiyatı ve akustiğiyle tanınan Com-
fort parkelerden, suya dayanıklı Aqua+ laminat parke se-
çeneği de bulunan çok yönlü, popüler Laminat parkelere ve 
suya dayanıklı, sağlam GreenTec Design parkelere kadar 
pek çok ahşap bazlı doğru parke çözümü EGGER’de sizi 
bekliyor. 

Yeni EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu’nun yetkili bayiler 
için sunduğu avantajlardan biri de üst düzey kişiselleştir-
me ve esneklik. Bu sayede EGGER yetkili ortaklarına, kendi 
kişiselleştirilmiş ürün yelpazelerini oluşturma olanağı ta-
nınıyor. EGGER Parke Ürünleri Kategori Pazarlama Direktörü 
Maria Nehring konuyla ilgili, “Bu konsept müşterilerimizden 
olumlu tepkiler aldı. Sağladığı imkanları memnuniyetle kar-
şıladılar,” diyor.

Şirketin tasarım ve danışmanlık uzmanlığı, EGGER müş-
terilerinin her daim takdirini kazanmıştır. Yeni parke ko-
leksiyonunda EGGER, birbiriyle mükemmel şekilde uyumlu 
dekor ve ürün paketlerine ek olarak kusursuz tasarımlara 
sahip kapsamlı bir dekor yelpazesi de sunuyor. EGGER, her 
zaman olduğu gibi yine tüm gereksinimler ve tarzlar için 
doğru ürünü müşteriyle buluşturuyor. Maria Nehring bunu 
şu sözlerle açıklıyor: “Misyonumuz güzel dekorlar sunmak-
la sınırlı değil. Uzmanlığımızla müşterilerimizi seçimlerinde 
desteklemek ve ‘Yaşam için fikirler’ sloganımızı onlara an-
latmak istiyoruz.” 

Olağanüstü çeşitlilikte dekorlar ve optimize 
edilmiş ürün özellikleri

Tutarlı bir profil stratejisine odaklanan EGGER, tüm ürünle-
rini esnek CLIC it! montaj sistemine geçirdi. Ürün Yöneti-
mi Direktörü Jörg Hüls, bu sistemi şöyle açıklıyor: “CLIC it! 
sistemimizin kullanımı çok kolay. Bu sayede, tercih edilen 
montaj yöntemini montajı yapan kişinin inisiyatifine bıra-
kıyoruz. Piyasa araştırmaları bu sistemin müşterilerden 
yüksek oranda kabul gördüğünü gösterdi.” Bu profil siste-
minin başka bir avantajı daha var: Yüzey, levha ve profilin 
dahiyane etkileşimi sayesinde GreenTec Design Parke-
ler ve Aqua+ laminatlar 72 saate kadar suya dayanıklılık  

67MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 162                 Ocak - Şubat 2021

EGGER, yeni parke koleksiyonunda üzerine 
düşünülmüş ve birbiriyle mükemmel uyum sağlayan 
dekor ve ürün paketlerinin yanı sıra kapsamlı bir dekor 
yelpazesi de sunuyor. EGGER, tüm gereksinimler ve 
tarzlar için doğru ürünü müşteriyle buluşturuyor.
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sunuyor. Tirol merkezli ahşap malzeme üreticisi, sürdürülebilir şekilde üretilen ahşap bazlı parkele-sunuyor. Tirol merkezli ahşap malzeme üreticisi, sürdürülebilir şekilde üretilen ahşap bazlı parkele-
rin günümüzdeki geniş uygulama imkanlarını bu şekilde bir kez daha gözler önüne seriyor.rin günümüzdeki geniş uygulama imkanlarını bu şekilde bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şirket aynı zamanda, ön gösterim ve lansman etkinliklerinin planlanmasında da öngörülü davra-Şirket aynı zamanda, ön gösterim ve lansman etkinliklerinin planlanmasında da öngörülü davra-
nıyor. Covid-19 pandemisine ilişkin süregelen durumdan dolayı EGGER, yeni koleksiyonu tanıtmak nıyor. Covid-19 pandemisine ilişkin süregelen durumdan dolayı EGGER, yeni koleksiyonu tanıtmak 
için yaratıcı çözümler sunuyor. Bu sayede şirket, koleksiyonu ve beraberindeki alet ve hizmetleri için yaratıcı çözümler sunuyor. Bu sayede şirket, koleksiyonu ve beraberindeki alet ve hizmetleri 
tanıtmak için sahada düzenlenen geleneksel etkinliklerin yanı sıra dijital araçların kullanımından tanıtmak için sahada düzenlenen geleneksel etkinliklerin yanı sıra dijital araçların kullanımından 
da etkin bir şekilde faydalanıyor. EGGER, yenilikçi ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak için yeşil da etkin bir şekilde faydalanıyor. EGGER, yenilikçi ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak için yeşil 
oda teknolojisi ve 360 derece showroom turlarından yararlanıyor. Yeni koleksiyonların sayısız avan-oda teknolojisi ve 360 derece showroom turlarından yararlanıyor. Yeni koleksiyonların sayısız avan-
tajlarını etkileşimli şekilde müşterilere gösteriyor. Showroom’u ziyaret eden yetkililer, kendilerini tajlarını etkileşimli şekilde müşterilere gösteriyor. Showroom’u ziyaret eden yetkililer, kendilerini 
EGGER’in dekor dünyasında bulacak, ürünlerin hem teknik hem işlevsel özellikleri üzerine en yeni EGGER’in dekor dünyasında bulacak, ürünlerin hem teknik hem işlevsel özellikleri üzerine en yeni 
bilgileri keşfedecek, uzmanlarımızdan EGGER PRO pazarlama araçları ve satış noktası modülleriyle bilgileri keşfedecek, uzmanlarımızdan EGGER PRO pazarlama araçları ve satış noktası modülleriyle 
ilgili sunumu dinleyecek, bunların yanı sıra satış ve danışma desteği alacaklar. ilgili sunumu dinleyecek, bunların yanı sıra satış ve danışma desteği alacaklar. 
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Heyecan artıyor: Yeni EGGER 2021+ Parke Koleksiyonu 
Ocak 2021 itibarıyla nihayet kullanıma sunulacak.
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Salone del Mobile’ın başkanı Claudio Luti şunları söyledi: Salone del Mobile’ın başkanı Claudio Luti şunları söyledi: 
“Gelecek yıl Salone’u elinizde tutabilmek, hayatı tasarım “Gelecek yıl Salone’u elinizde tutabilmek, hayatı tasarım 
etrafında dönen bizler için mutlak bir öncelik. Son hafta-etrafında dönen bizler için mutlak bir öncelik. Son hafta-
larda, gelişen duruma göre sonradan reddedilmesi veya larda, gelişen duruma göre sonradan reddedilmesi veya 
revize edilmesi gerekebilecek bildiri veya duyuruları yap-revize edilmesi gerekebilecek bildiri veya duyuruları yap-
mamak için çok uğraştık. Salone del Mobile’ın tarihlerini mamak için çok uğraştık. Salone del Mobile’ın tarihlerini 
değiştirmek sadece takvimi yeniden düzenlemek değil, değiştirmek sadece takvimi yeniden düzenlemek değil, 
aynı zamanda diğer birçok fuarın taleplerine uyması ge-aynı zamanda diğer birçok fuarın taleplerine uyması ge-
reken çeşitli pavyonları kurmak ve sökmek için gereken reken çeşitli pavyonları kurmak ve sökmek için gereken 
birçok günü de hesaba katmalıdır. Fiera Milano mekan-birçok günü de hesaba katmalıdır. Fiera Milano mekan-
larında düzenlendi. Fiera Milano’nun işbirliği sayesinde larında düzenlendi. Fiera Milano’nun işbirliği sayesinde 
mümkün olan en iyi çok yönlü çözüme ulaştığımıza göre, mümkün olan en iyi çok yönlü çözüme ulaştığımıza göre, 
artık yeni tarihi teyit edecek bir konumdayız.artık yeni tarihi teyit edecek bir konumdayız.

ve heyecanımızı yeni fikirlerle dolu bir şehirle paylaşma ve heyecanımızı yeni fikirlerle dolu bir şehirle paylaşma 
şansı hepimize. 60. baskı, tüm ürün kategorilerini ilk kez şansı hepimize. 60. baskı, tüm ürün kategorilerini ilk kez 
bir araya getirerek özel bir anı temsil edecek. “bir araya getirerek özel bir anı temsil edecek. “

Salone del Mobile Milano,Salone del Mobile Milano,
2021 Nisan ayından2021 Nisan ayından
Eylül  2021’e ertelendiEylül  2021’e ertelendi
Salone del Mobile Yönetimi ve Fiera 
Milano arasındaki uzun ve geniş kapsamlı 
tartışmaların ardından, Salone del 
Mobile’ın çalışmasını sağlamak için 
mümkün olan en iyi çözümleri bulma 
gibi hassas bir görev tahsis etti.Milano 
2021, devam eden salgın sırasında, gösteri 
organizatörleri yeni tarih. Salone’un 60. 
baskısı geleneğe göre değil, 5 - 10 Eylül 
2021 tarihleri   arasında yapılacak.
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Komple lif üretim hattının tedarik kapsamı disk hacker, Komple lif üretim hattının tedarik kapsamı disk hacker, 
cips yıkama sistemi ve refiner sistemini içermektedir. Re-cips yıkama sistemi ve refiner sistemini içermektedir. Re-
finer sistemi 60 inç çaplı öğütücü içermektedir ve müm-finer sistemi 60 inç çaplı öğütücü içermektedir ve müm-
kün olan en düşük enerji sarfiyatı ile en iyi lif üretimini kün olan en düşük enerji sarfiyatı ile en iyi lif üretimini 
garantiler. Ham madde olarak, yüksek verimli cips yıkama garantiler. Ham madde olarak, yüksek verimli cips yıkama 
sistemi ve refiner sistemi 32 ton/saat üretim kapasitesine sistemi ve refiner sistemi 32 ton/saat üretim kapasitesine 
sahiptir ve 80% nem içeren, 20 – 100% Çam ve 80 – 0 % sahiptir ve 80% nem içeren, 20 – 100% Çam ve 80 – 0 % 
Kayın işleyecektir. Ek olarak, ANDRITZ mevcut MDF üretim Kayın işleyecektir. Ek olarak, ANDRITZ mevcut MDF üretim 
tesisi için ayrı bir cips yıkama tesisi daha teslim edecektir. tesisi için ayrı bir cips yıkama tesisi daha teslim edecektir. 

“2014 yılında biz zaten ANDRITZ ile İnegöl tesisimizde “2014 yılında biz zaten ANDRITZ ile İnegöl tesisimizde 
çalışmıştık ve işbirliğimiz olağanüstü idi, bu da tekrar AN-çalışmıştık ve işbirliğimiz olağanüstü idi, bu da tekrar AN-
DRITZ’i seçmemizin ana nedenidir. Bizi dikkatle dinlediler DRITZ’i seçmemizin ana nedenidir. Bizi dikkatle dinlediler 
ve ne istediğimizi buldular ve biz onları dinledik ve üzerinde ve ne istediğimizi buldular ve biz onları dinledik ve üzerinde 
çalıştıkları en son teknolojik geliştirmeleri öğrendik. Bu çalıştıkları en son teknolojik geliştirmeleri öğrendik. Bu 
sektör hakkındaki harika bir şey de, birbirimizden teknoloji sektör hakkındaki harika bir şey de, birbirimizden teknoloji 
avantajlarını sürekli öğrenmemizdir ve ANDRITZ en modern avantajlarını sürekli öğrenmemizdir ve ANDRITZ en modern 
teknolojik çözümleri sunan her zaman öncü firmadır” diye teknolojik çözümleri sunan her zaman öncü firmadır” diye 
ekledi Starwood Başkan Vekili Hüseyin Yıldız.ekledi Starwood Başkan Vekili Hüseyin Yıldız.

Starwood, Türkiye’de en büyük endüstriyel firmalardan bir Starwood, Türkiye’de en büyük endüstriyel firmalardan bir 
tanesidir ve günde yaklaşık 2.000 m3 MDF ve 3.000 m3 tanesidir ve günde yaklaşık 2.000 m3 MDF ve 3.000 m3 
yonga levha üretmektedir. Diğer iş kollarının yanı sıra, fir-yonga levha üretmektedir. Diğer iş kollarının yanı sıra, fir-
ma 1,5 – 8,0 mm kalınlıkları arasında ince MDF üretiminde ma 1,5 – 8,0 mm kalınlıkları arasında ince MDF üretiminde 
uzmanlaşmıştır. Starwood, Türkiye’de ve Orta Doğu’da uzmanlaşmıştır. Starwood, Türkiye’de ve Orta Doğu’da 
yerleşik diğer ülkelerde mobilya levhası tedarikçisi olarak yerleşik diğer ülkelerde mobilya levhası tedarikçisi olarak 
başrolü almaktadır. başrolü almaktadır. 

ANDRITZ, Starwood firmasına ANDRITZ, Starwood firmasına 
2. MDF üretim hattını tedarik edecek 2. MDF üretim hattını tedarik edecek 

(Soldan Sağa): Mehmet YILDIZ - Başkan (Starwood), (Soldan Sağa): Mehmet YILDIZ - Başkan (Starwood), 
Hüseyin YILDIZ - Başkan Vekili (Starwood), Hüseyin YILDIZ - Başkan Vekili (Starwood), 

Michael RUPP - Panel Levha Başkan Vekili (ANDRITZ),Michael RUPP - Panel Levha Başkan Vekili (ANDRITZ),
Cihan AYLA -Genel Müdür (HANEX)Cihan AYLA -Genel Müdür (HANEX)

Uluslararası Teknoloji Grubu ANDRITZ, 
Starwood Orman Ürünleri San. A.S 
firmasından İnegöl’de MDF tesisi için lif 
üretim hattı siparişi aldı. Bu ANDRITZ’in 
bu müşterideki ikinci lif üretim hattı 
siparişidir. 2021 yılı sonunda çalışacak 
şekilde planlandı.
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Türk ihracatçısının performansını daha da yukarı çekmek Türk ihracatçısının performansını daha da yukarı çekmek 
adına hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu, bir sosyal adına hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu, bir sosyal 
medya hesabı kadar kolay ve pratik olmasıyla büyük ilgi medya hesabı kadar kolay ve pratik olmasıyla büyük ilgi 
görüyor. Ağustosta hizmete sunulan platformdan, iki ay görüyor. Ağustosta hizmete sunulan platformdan, iki ay 
gibi kısa sürede toplam 8 bin 200 kişi ve firma yararlandı. gibi kısa sürede toplam 8 bin 200 kişi ve firma yararlandı. 
Küresel ticaretin en önemli merkezlerinden biri olan Tür-Küresel ticaretin en önemli merkezlerinden biri olan Tür-
kiye, ihracatçıların önünü açmak adına dijital hamlelerine kiye, ihracatçıların önünü açmak adına dijital hamlelerine 
bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
ağustos ayında tanıtımını yaptığı ‘Kolay İhracat Platfor-ağustos ayında tanıtımını yaptığı ‘Kolay İhracat Platfor-
mu da ihracatçıların dış satış performanslarını yukarıya  mu da ihracatçıların dış satış performanslarını yukarıya  
çekmek adına gerçekleştirilen bu hamlelerden biri.  çekmek adına gerçekleştirilen bu hamlelerden biri.  
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     KOLAY      KOLAY 
             İHRACAT PLATFORMU

T.C. Ticaret Bakanlığı T.C. Ticaret Bakanlığı 
tarafından düzenlenen tarafından düzenlenen 
Kolay İhracat Platformu’na Kolay İhracat Platformu’na 
iki ayda büyük ilgi.iki ayda büyük ilgi.
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Kolay İhracat Platformu ile bütünsel veri eksikliğinin or-Kolay İhracat Platformu ile bütünsel veri eksikliğinin or-
tadan kaldırılması, yine ihracatla ilgili her bilgi ve verinin tadan kaldırılması, yine ihracatla ilgili her bilgi ve verinin 
tek bir platform altında toplanması hedefleniyor. Eylül ve tek bir platform altında toplanması hedefleniyor. Eylül ve 
ekim ayı ihracat performanslarını iki ayrı rekorla taçlandı-ekim ayı ihracat performanslarını iki ayrı rekorla taçlandı-
ran Türk ihracatçılar ve ihracatçı adaylarının Kolay İhracat ran Türk ihracatçılar ve ihracatçı adaylarının Kolay İhracat 
Platformu’na ilgisi de her geçen gün çığ gibi büyüyor. Ekim Platformu’na ilgisi de her geçen gün çığ gibi büyüyor. Ekim 
ayı ihracat rakamlarını açıklarken Kolay İhracat Platformu ayı ihracat rakamlarını açıklarken Kolay İhracat Platformu 
hakkında da bilgiler veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hakkında da bilgiler veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Türk iş insanlarının ve ihracatçı adaylarının kısa sürede Türk iş insanlarının ve ihracatçı adaylarının kısa sürede 
platforma büyük ilgi gösterdiklerinin altını çizdi. Ağustos platforma büyük ilgi gösterdiklerinin altını çizdi. Ağustos 
ayında devreye alınan Kolay İhracat Platformu’na iki aylık ayında devreye alınan Kolay İhracat Platformu’na iki aylık 
bir sürede 66 bin kullanıcının erişim sağladığı, 2 bin 700’ü bir sürede 66 bin kullanıcının erişim sağladığı, 2 bin 700’ü 
firma, 5 bin 500’ü bireysel olmak üzere, 8 bin 200 kullanı-firma, 5 bin 500’ü bireysel olmak üzere, 8 bin 200 kullanı-
cının platformu kullanmaya başladığına dikkat çekildi.  cının platformu kullanmaya başladığına dikkat çekildi.  

Akıllı İhracat Robotu ile ihracatta yeni dönemAkıllı İhracat Robotu ile ihracatta yeni dönem
Akıllı ihracat robotu firmanızın geçmiş faaliyetlerini de Akıllı ihracat robotu firmanızın geçmiş faaliyetlerini de 
göz önünde bulundurarak size özel pazar önerileri sunar. göz önünde bulundurarak size özel pazar önerileri sunar. 
Akıllı ihracat robotu kullanarak doğru ürünle doğru  pazarı  Akıllı ihracat robotu kullanarak doğru ürünle doğru  pazarı  
hedefleyin.hedefleyin.

YAPAY ZEKÂ KULLANICILARI YÖNLENDİRİYOR YAPAY ZEKÂ KULLANICILARI YÖNLENDİRİYOR 
Yenilikçi ve pratik kullanımıyla dünyadaki benzerleri ara-Yenilikçi ve pratik kullanımıyla dünyadaki benzerleri ara-
sında oldukça iyi bir yerde konumlanan İHRACAT RADARI sında oldukça iyi bir yerde konumlanan İHRACAT RADARI 
Kolay İhracat Platformu, yeni nesil teknolojiler, veri bilimi Kolay İhracat Platformu, yeni nesil teknolojiler, veri bilimi 
ve yapay zekâ yardımıyla ihracatçıların ve ihracatçı aday-ve yapay zekâ yardımıyla ihracatçıların ve ihracatçı aday-
larının işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Söz konusu platform, larının işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Söz konusu platform, 
bir sosyal medya kanalı kadar basit ve pratik kullanımıyla bir sosyal medya kanalı kadar basit ve pratik kullanımıyla 
da iş dünyasının paydaşlarının ilgisini çekiyor. Peki, Kolay da iş dünyasının paydaşlarının ilgisini çekiyor. Peki, Kolay 
İhracat Platformu ihracatçılar ve ihracatçı adaylarına ne İhracat Platformu ihracatçılar ve ihracatçı adaylarına ne 
gibi kolaylıklar sağlıyor?gibi kolaylıklar sağlıyor?

HEDEF PAZAR HAKKINDA ANLIK BİLGİLER HEDEF PAZAR HAKKINDA ANLIK BİLGİLER 
Pazara Giriş Haritası ile seçtiğiniz ürünlerin hedeflediğiniz Pazara Giriş Haritası ile seçtiğiniz ürünlerin hedeflediğiniz 
pazardaki durumunu, rakiplerin payını, ülkemize uygulanan pazardaki durumunu, rakiplerin payını, ülkemize uygulanan 
gümrük vergilerini ve vergi şartlarını, ikili anlaşmaları ve ih-gümrük vergilerini ve vergi şartlarını, ikili anlaşmaları ve ih-
racatınızı artırmada kritik  rol oynayan potansiyel ithalatçı racatınızı artırmada kritik  rol oynayan potansiyel ithalatçı 
listelerini görebilirsiniz.listelerini görebilirsiniz.

Öncelikle www.kolayihracat.gov.tr adresi üzerinden plat-Öncelikle www.kolayihracat.gov.tr adresi üzerinden plat-
forma giriş yapan kullanıcılar, hem kurumsal hem de birey-forma giriş yapan kullanıcılar, hem kurumsal hem de birey-
sel giriş yaparak platformun avantajlarından faydalanma sel giriş yaparak platformun avantajlarından faydalanma 
şansına sahip olabiliyorlar. E-devlet şifresiyle Kolay İhra-şansına sahip olabiliyorlar. E-devlet şifresiyle Kolay İhra-
cat Platformu’na giriş yapan kişi ya da kurumlar, yurt dı-cat Platformu’na giriş yapan kişi ya da kurumlar, yurt dı-
şına satmak istedikleri herhangi bir ürün için hedef pazar şına satmak istedikleri herhangi bir ürün için hedef pazar 
olarak düşündükleri ülkeleri seçiyorlar. Sonrasında, yine olarak düşündükleri ülkeleri seçiyorlar. Sonrasında, yine 
kullanıcının belirlediği pazarlama bütçesi üzerinden ihra-kullanıcının belirlediği pazarlama bütçesi üzerinden ihra-
catçılar ya da ihracatçı adayları hedef pazarlara yönlen-catçılar ya da ihracatçı adayları hedef pazarlara yönlen-
diriliyor. Açılan dünya haritası ekranı üzerinden, ihracatı diriliyor. Açılan dünya haritası ekranı üzerinden, ihracatı 
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yapılmak istenen ürünün ithalatını en fazla yapan ülkeler, yapılmak istenen ürünün ithalatını en fazla yapan ülkeler, 
talep ettikleri ticari metanın  özellikleri ve ilgili ürünü ara-talep ettikleri ticari metanın  özellikleri ve ilgili ürünü ara-
yan firmalara rahatlıkla ulaşılabiliyor. yan firmalara rahatlıkla ulaşılabiliyor. 

İhraç ettiğiniz ürüne ait GTİP kodunu girerek ihracat po-İhraç ettiğiniz ürüne ait GTİP kodunu girerek ihracat po-
tansiyelinin en yüksek olduğu 10 ülkeyi görüntüleyebilirve tansiyelinin en yüksek olduğu 10 ülkeyi görüntüleyebilirve 
ihracatınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. ihracatınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. 

İKİNCİ FAZ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK? İKİNCİ FAZ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK? 
Ülke seçimi yapıldıktan sonra, sırasıyla hedef pazarın söz Ülke seçimi yapıldıktan sonra, sırasıyla hedef pazarın söz 
konusu üründeki genel durumu, ithalat verileri, rakiplerin konusu üründeki genel durumu, ithalat verileri, rakiplerin 
durumu, gümrük vergileri, ticaret anlaşmaları, ülke içeri-durumu, gümrük vergileri, ticaret anlaşmaları, ülke içeri-
sindeki potansiyel ithalatçılar ile ülke ve sektör sayfaları sindeki potansiyel ithalatçılar ile ülke ve sektör sayfaları 
paylaşılıyor. Bu özelliklerin tamamı, Kolay İhracat Platfor-paylaşılıyor. Bu özelliklerin tamamı, Kolay İhracat Platfor-
mu’nun ağustos ayında tanıtılan birinci fazında yer alıyor. mu’nun ağustos ayında tanıtılan birinci fazında yer alıyor. 
Platformun ikinci fazının 2020’nin sonuna kadar devreye Platformun ikinci fazının 2020’nin sonuna kadar devreye 
girmesi bekleniyor. Kolay İhracat Platformu’nun ikinci fa-girmesi bekleniyor. Kolay İhracat Platformu’nun ikinci fa-
zında ise ihracatçılar ve ihracatçı adayları için çok daha zında ise ihracatçılar ve ihracatçı adayları için çok daha 
büyük kolaylıklar sunulacak. Platformun geliştirilmiş ikinci büyük kolaylıklar sunulacak. Platformun geliştirilmiş ikinci 
fazıyla birlikte ihracat robotunun, şirketlere daha kapsamlı fazıyla birlikte ihracat robotunun, şirketlere daha kapsamlı 
ülke önerileri sunması hedefleniyor. Geliştirilmiş ikinci faz-ülke önerileri sunması hedefleniyor. Geliştirilmiş ikinci faz-
da, ihraç ürünüyle birlikte satılabilecek yan ve tamamlayıcı da, ihraç ürünüyle birlikte satılabilecek yan ve tamamlayıcı 
ürünlerle ilgili tavsiyeler de yer alacak. Ayrıca, platformda ürünlerle ilgili tavsiyeler de yer alacak. Ayrıca, platformda 
şirketlerin ya da bireysel kullanıcıların sorularının 7/24 ce-şirketlerin ya da bireysel kullanıcıların sorularının 7/24 ce-
vap bulacağı, doğal dil işleme algoritmalarını kullanan bir vap bulacağı, doğal dil işleme algoritmalarını kullanan bir 
online sohbet platformu da (chatbot) yer alacak. online sohbet platformu da (chatbot) yer alacak. 

YURT DIŞINDAKİ ALICILAR İLE İLETİŞİM YURT DIŞINDAKİ ALICILAR İLE İLETİŞİM 
Şirketlerin dünyaya açılmasını destekleyen platform, yurt Şirketlerin dünyaya açılmasını destekleyen platform, yurt 
dışındaki ithalatçıların ilgili şirketlere ulaşmasında da bü-dışındaki ithalatçıların ilgili şirketlere ulaşmasında da bü-
yük kolaylık sağlıyor. Firmalar, platformda kendilerine ait yük kolaylık sağlıyor. Firmalar, platformda kendilerine ait 
bir sayfa oluşturarak ürünlerini sergilerken ithalatçılarla bir sayfa oluşturarak ürünlerini sergilerken ithalatçılarla 
iletişim kurabilme kolaylığını da yakalıyorlar. Kişiselleşti-iletişim kurabilme kolaylığını da yakalıyorlar. Kişiselleşti-
rilmiş öneriler ile akıllı ihracat robotu; firmalara, geçmiş rilmiş öneriler ile akıllı ihracat robotu; firmalara, geçmiş 
faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak özel pazar öneri-faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak özel pazar öneri-
leri sunuyor. Platform, firmaların doğru ürünle doğru pazarı leri sunuyor. Platform, firmaların doğru ürünle doğru pazarı 
hedeflemesini sağlıyor.  hedeflemesini sağlıyor.  

Kolay İhracat Platformu’na iki aylık sürede erişim sağlayan Kolay İhracat Platformu’na iki aylık sürede erişim sağlayan 
kişi sayısı 66 bin.   Kolay İhracat Platformu’na iki aylık süre-kişi sayısı 66 bin.   Kolay İhracat Platformu’na iki aylık süre-
de erişim sağlayan firma sayısı 2.700de erişim sağlayan firma sayısı 2.700

PLATFORM HAKKINDA SEMİNERLER VERİLİYOR PLATFORM HAKKINDA SEMİNERLER VERİLİYOR 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterli-Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterli-
ği’nin uzaktan eğitim organizasyonuyla Ankara’nın Polatlı, ği’nin uzaktan eğitim organizasyonuyla Ankara’nın Polatlı, 
Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçeleriyle Kırıkkale ve Kırşe-Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçeleriyle Kırıkkale ve Kırşe-
hir’deki iş çevrelerine yönelik olarak 2-3 Kasım’da Dış Tica-hir’deki iş çevrelerine yönelik olarak 2-3 Kasım’da Dış Tica-
ret Bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde, ka-ret Bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde, ka-
tılımcılara Kolay İhracat Platformu hakkında bilgiler verildi.tılımcılara Kolay İhracat Platformu hakkında bilgiler verildi.

PLATFORMNDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR? PLATFORMNDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR? 
Kolay İhracat Platformu, halihazırda yurt dışı firmalara dış Kolay İhracat Platformu, halihazırda yurt dışı firmalara dış 
satış yapan şirketler kadar, bu alanda yer almak isteyen satış yapan şirketler kadar, bu alanda yer almak isteyen 
şirketler için de büyük bir rehber özelliği konumunda. Tıpkı şirketler için de büyük bir rehber özelliği konumunda. Tıpkı 
firmalar gibi bireysel kullanıcılar da Kolay İhracat Platfor-firmalar gibi bireysel kullanıcılar da Kolay İhracat Platfor-
mu’ndan efektif bir şekilde faydalanabiliyorlar. Herhangi bir mu’ndan efektif bir şekilde faydalanabiliyorlar. Herhangi bir 
ürünü ihraç etmek isteyen kişiler, mevzuatlardan, gümrük ürünü ihraç etmek isteyen kişiler, mevzuatlardan, gümrük 
tarifelerine kadar, dış satış sürecinde ihtiyaç duyabilecek-tarifelerine kadar, dış satış sürecinde ihtiyaç duyabilecek-
leri her türlü bilgiden en ince ayrıntısına kadar haberdar leri her türlü bilgiden en ince ayrıntısına kadar haberdar 
olabiliyor.olabiliyor.

Kaynak. TC Ticaret bakanlığı, kolay ihracat.gov.tr  sitesinden Kaynak. TC Ticaret bakanlığı, kolay ihracat.gov.tr  sitesinden 
haber amaçlı alınmıştır. haber amaçlı alınmıştır. 
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FUARLARDAN

Güneydoğu Asya’nın en büyük endüstri fuarı olan Malezya Güneydoğu Asya’nın en büyük endüstri fuarı olan Malezya 
Uluslararası Mobilya Fuarı’nın (MIFF) organizatörü Informa Uluslararası Mobilya Fuarı’nın (MIFF) organizatörü Informa 
Markets, MIFF 2021’i 8-11 Mart’tan 1-4 Eylül’e taşıdı.Markets, MIFF 2021’i 8-11 Mart’tan 1-4 Eylül’e taşıdı.

2021 etkinliği Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi 2021 etkinliği Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi 
Merkezi’nde (MITEC) ve Putra Dünya Ticaret Merkezi’nde Merkezi’nde (MITEC) ve Putra Dünya Ticaret Merkezi’nde 
(PWTC) yapılacak. Mart ayında fiziksel gösterinin yokluğun-(PWTC) yapılacak. Mart ayında fiziksel gösterinin yokluğun-
da, MIFF Furniverse’ın  2’.si küresel mobilya alıcılarına da, MIFF Furniverse’ın  2’.si küresel mobilya alıcılarına 
çevrimiçi kaynak alternatifi sunmak için Mart 2021’de çevrimiçi kaynak alternatifi sunmak için Mart 2021’de 
gerçekleşecek.gerçekleşecek.

Organizatör, kararın küresel mobilya topluluğu için en iyi Organizatör, kararın küresel mobilya topluluğu için en iyi 
kararı vermek amacıyla katılımcılardan ve alıcılardan gelen kararı vermek amacıyla katılımcılardan ve alıcılardan gelen 
geri bildirimleri dikkate aldığını söyledi.geri bildirimleri dikkate aldığını söyledi.

MIFF Kurucusu ve Başkanı Dato ’Tan Chin Huat şunları MIFF Kurucusu ve Başkanı Dato ’Tan Chin Huat şunları 
söyledi:” Yeni tarihlerin katılımcılarımıza ve alıcılarımıza söyledi:” Yeni tarihlerin katılımcılarımıza ve alıcılarımıza 
en iyi deneyimi sunarken, aynı zamanda sektöre bu arada en iyi deneyimi sunarken, aynı zamanda sektöre bu arada 
sanal olarak toplanma ve ticaret yapma fırsatı sunacağını sanal olarak toplanma ve ticaret yapma fırsatı sunacağını 
düşünüyoruz. MIFF 2021, MIFF topluluğuna daha büyük bir düşünüyoruz. MIFF 2021, MIFF topluluğuna daha büyük bir 
ticaret deneyimi sağlamak için fiziksel ve dijital iş çözüm-ticaret deneyimi sağlamak için fiziksel ve dijital iş çözüm-
lerinin karması ile geri dönecektir. Bu süre zarfında bizimle lerinin karması ile geri dönecektir. Bu süre zarfında bizimle 
iletişim kurmaya devam eden katılımcılara, alıcılara ve ark-iletişim kurmaya devam eden katılımcılara, alıcılara ve ark-
adaşlarımıza teşekkür ederiz. “adaşlarımıza teşekkür ederiz. “

MIFF Stratejik Ortağı, Muar Mobilya Derneği Başkanı Steve MIFF Stratejik Ortağı, Muar Mobilya Derneği Başkanı Steve 
Ong   “Eylül ayındaki MIFF 2021 fuarını dört gözle bekliyoruz. Ong   “Eylül ayındaki MIFF 2021 fuarını dört gözle bekliyoruz. 
Üyelerimiz, Malezyalı üreticiler geri dönmeye ve küresel Üyelerimiz, Malezyalı üreticiler geri dönmeye ve küresel 
mobilya ticareti talebini karşılamaya hazır ve heyecanlı.’’   mobilya ticareti talebini karşılamaya hazır ve heyecanlı.’’   
dedi.dedi.

Ağustos 2020’de lansmanı yapılan MIFF Furniverse etkin-Ağustos 2020’de lansmanı yapılan MIFF Furniverse etkin-
liğini, 84 ülke ve bölgeden 70 katılımcı ve toplam 922 alıcı liğini, 84 ülke ve bölgeden 70 katılımcı ve toplam 922 alıcı 
ziyaret etti. Ayrıca MIFF katılımcılarından kaynak almaya ziyaret etti. Ayrıca MIFF katılımcılarından kaynak almaya 
başlamak için daha önce MIFF’i ziyaret etmemiş yeni alıcılar başlamak için daha önce MIFF’i ziyaret etmemiş yeni alıcılar 

(toplamın% 30’u) getirdi. 2.400’den fazla iş ilanı oluşturuldu (toplamın% 30’u) getirdi. 2.400’den fazla iş ilanı oluşturuldu 
ve katılımcılar 1,16 milyon ABD doları satış bekliyor.ve katılımcılar 1,16 milyon ABD doları satış bekliyor.

Çevrimiçi sergi, Malezyalı ve diğer mobilya şirketlerini ne-Çevrimiçi sergi, Malezyalı ve diğer mobilya şirketlerini ne-
redeyse dünyanın her yerinden alıcılarla buluşturuyor ve redeyse dünyanın her yerinden alıcılarla buluşturuyor ve 
küresel alıcıların alternatif tedarik yolları aradıkları za-küresel alıcıların alternatif tedarik yolları aradıkları za-
mandan daha iyi bir zaman olamaz.mandan daha iyi bir zaman olamaz.

 MIFF, Malezyalı mobilya ihracatçıları için en büyük pazar  MIFF, Malezyalı mobilya ihracatçıları için en büyük pazar 
yeridir ve bunların ev ve ticari kullanım için ağırlıklı olarak yeridir ve bunların ev ve ticari kullanım için ağırlıklı olarak 
ahşap ve döşemelik mobilyalarıdır.  Malezyalı ve uluslar-ahşap ve döşemelik mobilyalarıdır.  Malezyalı ve uluslar-
arası üreticilerin bölgedeki en geniş ofis mobilyası yelpaz-arası üreticilerin bölgedeki en geniş ofis mobilyası yelpaz-
esini sunmaktadırlar. MIFF, 140 ülke ve bölgeden alıcıları esini sunmaktadırlar. MIFF, 140 ülke ve bölgeden alıcıları 
çekiyor, MIFF-çevrimiçi deneyimi, üreticilerin ve alıcıların çekiyor, MIFF-çevrimiçi deneyimi, üreticilerin ve alıcıların 
bağlantıda kalması için harika bir alternatif sunuyor.bağlantıda kalması için harika bir alternatif sunuyor.
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FİRMALARDAN

Türkiye’nin sanayileşme yolunda atılmış cesur adımların-Türkiye’nin sanayileşme yolunda atılmış cesur adımların-
dan biri olarak ağaç bazlı panel sektöründe yarım asırdır dan biri olarak ağaç bazlı panel sektöründe yarım asırdır 
kesintisiz üretim yapan Kastamonu Entegre, global kesintisiz üretim yapan Kastamonu Entegre, global 
pazarlardaki yirmi yılı aşkın deneyimiyle yeni başarılara pazarlardaki yirmi yılı aşkın deneyimiyle yeni başarılara 
imza atmayı sürdürüyor. Pandemi döneminde güvenilirlik, imza atmayı sürdürüyor. Pandemi döneminde güvenilirlik, 
çeviklik ve yeni bir duruma uyum sağlama yeteneği açısın-çeviklik ve yeni bir duruma uyum sağlama yeteneği açısın-
dan başarılı bir testten geçen şirket, iş süreçlerinin ver-dan başarılı bir testten geçen şirket, iş süreçlerinin ver-
imliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği mobil ve diji-imliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği mobil ve diji-
tal uygulamalar ve yerli kaynakları değerlendirmek üzere tal uygulamalar ve yerli kaynakları değerlendirmek üzere 
başlattığı satınalma projesi ile dikkatleri üzerine çekti. Ve başlattığı satınalma projesi ile dikkatleri üzerine çekti. Ve 
yürüttüğü bu çalışmalarla European Institute of Purchas-yürüttüğü bu çalışmalarla European Institute of Purchas-
ing Management – EIPM (Avrupa Satınalma Yönetimi En-ing Management – EIPM (Avrupa Satınalma Yönetimi En-
stitüsü) tarafından Mükemmeliyet Ödülü’ne değer görüldü. stitüsü) tarafından Mükemmeliyet Ödülü’ne değer görüldü. 

İş sürekliliğinde ustalık,  İş sürekliliğinde ustalık,  
Mükemmellik Ödülü getirdiMükemmellik Ödülü getirdi

Rol model olarak hareket eden, şirketlerinde üstün perfor-Rol model olarak hareket eden, şirketlerinde üstün perfor-
mans gösteren ve yüksek düzeyde yaratıcılık, yenilikçilik, mans gösteren ve yüksek düzeyde yaratıcılık, yenilikçilik, 
çevreye ve topluma saygı gösteren satınalma organi-çevreye ve topluma saygı gösteren satınalma organi-
zasyonlarının onurlandırıldığı uluslararası EIPM - Peter zasyonlarının onurlandırıldığı uluslararası EIPM - Peter 
Kraljic Ödülleri, EIPM Direktörü Bernard Garcia’nın başkan-Kraljic Ödülleri, EIPM Direktörü Bernard Garcia’nın başkan-
lığında gerçekleşen online ödül töreninde sahiplerini bul-lığında gerçekleşen online ödül töreninde sahiplerini bul-
du. Yarışmada, “İş Sürekliliğinde Ustalık”, “Zor Zamanlarda du. Yarışmada, “İş Sürekliliğinde Ustalık”, “Zor Zamanlarda 
Dönüşüm Lideri”, “Dayanıklılık ve Vizyoner Liderlik” olmak Dönüşüm Lideri”, “Dayanıklılık ve Vizyoner Liderlik” olmak 
üzere üç kategoride ödüller verildi. Kastamonu Entegre üzere üç kategoride ödüller verildi. Kastamonu Entegre 
Türkiye Satınalma Ekibi, iş sürekliliğinde ustalığın değer-Türkiye Satınalma Ekibi, iş sürekliliğinde ustalığın değer-
lendirmeye alındığı ve dünyanın önde gelen şirketlerinin lendirmeye alındığı ve dünyanın önde gelen şirketlerinin 
finalistler arasında yer aldığı “İş Sürekliliğinde Ustalık” finalistler arasında yer aldığı “İş Sürekliliğinde Ustalık” 
(Master of Business Continuity) dalında Mükemmellik (Master of Business Continuity) dalında Mükemmellik 
Ödülü’nün sahibi oldu.Ödülü’nün sahibi oldu.

Yıldız: “Sürdürülebilir değer yaratmada  Yıldız: “Sürdürülebilir değer yaratmada  
takım çalışmasının önemine inanıyoruz”takım çalışmasının önemine inanıyoruz”

İş dünyasının seçkin ödülleri arasında yer alan bu pro-İş dünyasının seçkin ödülleri arasında yer alan bu pro-
gramda Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduklarını be-gramda Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduklarını be-
lirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Satınalma lirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Satınalma 
yönetimi alanında, şirketler ve akademik dünya arasında yönetimi alanında, şirketler ve akademik dünya arasında 
köprü görevi üstlenerek, global deneyimlerin paylaşımını köprü görevi üstlenerek, global deneyimlerin paylaşımını 
sağlayan EIPM (Avrupa Satınalma Yönetimi Enstitüsü)’ne, sağlayan EIPM (Avrupa Satınalma Yönetimi Enstitüsü)’ne, 
bu değerli ödül için teşekkür ederiz. Satınalma mükemmeli-bu değerli ödül için teşekkür ederiz. Satınalma mükemmeli-
yeti, kalıcı verimlilik, bilgi paylaşımı ve takım çalışmasının yeti, kalıcı verimlilik, bilgi paylaşımı ve takım çalışmasının 
ödüllendirildiği bu uluslararası yarışmada önemli bir ödüllendirildiği bu uluslararası yarışmada önemli bir 
başarıya imza atan Satınalma Ekibimizi gönülden tebrik başarıya imza atan Satınalma Ekibimizi gönülden tebrik 
ederim. İnsanı odağına alan bir şirket olarak sürdürülebilir ederim. İnsanı odağına alan bir şirket olarak sürdürülebilir 
değer yaratmada takım çalışmasının önemine inanıyor ve değer yaratmada takım çalışmasının önemine inanıyor ve 
faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çalışmalarımızı bu faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çalışmalarımızı bu 
kurumsal değerler çerçevesinde gerçekleştirmeye devam kurumsal değerler çerçevesinde gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz.” dedi.ediyoruz.” dedi.

Kastamonu Entegre,  
Uluslararası Mükemmellik 
Ödülü’nün Sahibi Oldu
Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu 
Entegre, satınalma ve tedarik yönetimi alanında dünyanın 
en yetkin kuruluşlarından olan EIPM (Avrupa Satınalma 
Yönetimi Enstitüsü) tarafından iş sürekliliği alanında 
“Mükemmeliyet Ödülü” ile onurlandırıldı.
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SEKTÖRDEN

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği’nin dış ticarette donanımlı ve uzman personel ye-Birliği’nin dış ticarette donanımlı ve uzman personel ye-
tiştirmek amacıyla kurduğu Mobilya Akademisi, online tiştirmek amacıyla kurduğu Mobilya Akademisi, online 
eğitimlerine de başladı. Öğrenciler eğitimin ilk gününde-eğitimlerine de başladı. Öğrenciler eğitimin ilk gününde-
ki, ilk dersi, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri  ki, ilk dersi, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri  
İhracatçıları Birliği Yönetim  Kurulu Başkanı  İhracatçıları Birliği Yönetim  Kurulu Başkanı  
Ahmet Güleç’ten aldı. Ahmet Güleç’ten aldı. 

Mobilya Akademi’sinin açılışında konuşan Başkan Güleç, Mobilya Akademi’sinin açılışında konuşan Başkan Güleç, 
dünyanın sekizinci büyük mobilya ihracatçısı olarak Türki-dünyanın sekizinci büyük mobilya ihracatçısı olarak Türki-
ye’nin yeni hedefinin ilk beş ülke arasına girmek olduğunu ye’nin yeni hedefinin ilk beş ülke arasına girmek olduğunu 
açıkladı. Güleç, şunları kaydetti: “Hem sektörümüzün açıkladı. Güleç, şunları kaydetti: “Hem sektörümüzün 
hem de firmalarımızın sektörümüzün belirlediği hedeflere hem de firmalarımızın sektörümüzün belirlediği hedeflere 
ulaşmasında uzman personel bugün  dünden daha fazla ulaşmasında uzman personel bugün  dünden daha fazla 
kilit rol üstleniyor. Bu farkındalıkla kurduğumuz akademi kilit rol üstleniyor. Bu farkındalıkla kurduğumuz akademi 
kapsamında dış ticaret uzmanı yetiştirmek istiyoruz. kapsamında dış ticaret uzmanı yetiştirmek istiyoruz. 
Eğitimlere; ihracatçı firmalarımızın personelleri, ihra-Eğitimlere; ihracatçı firmalarımızın personelleri, ihra-
cat yapma  arzu ve niyeti içinde bulunan markalarımızın cat yapma  arzu ve niyeti içinde bulunan markalarımızın 
çalışanları ve kariyerini mobilya ve dış ticarette tanımlayan çalışanları ve kariyerini mobilya ve dış ticarette tanımlayan 
yeni mezunlar ile öğrenciler katılabilecek.”yeni mezunlar ile öğrenciler katılabilecek.”

Akademiye ilgi yoğunAkademiye ilgi yoğun
Eğitim platformunun ilanından sonra gelen yoğun talebin Eğitim platformunun ilanından sonra gelen yoğun talebin 
sevindirici olduğunu dile getiren Güleç, “Temel hedefimiz sevindirici olduğunu dile getiren Güleç, “Temel hedefimiz 
sektörde ihtiyaç duyulan konuların belirlenerek, konusun-sektörde ihtiyaç duyulan konuların belirlenerek, konusun-
da uzman eğitmenlerle verimli eğitim programları oluştur-da uzman eğitmenlerle verimli eğitim programları oluştur-
mak. Bilindiği üzere sektörlerimiz yoğun emek, üretim, mak. Bilindiği üzere sektörlerimiz yoğun emek, üretim, 
istihdam ve yerel kalkınma dostu stratejik sektörler istihdam ve yerel kalkınma dostu stratejik sektörler 

arasındadır. Bu eğitim platformuyla ülkemizin istihdam arasındadır. Bu eğitim platformuyla ülkemizin istihdam 
sorununa bir nebze olsun katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  sorununa bir nebze olsun katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  
Aynı zamanda eğitim platformumuzun, firmalarımızın ku-Aynı zamanda eğitim platformumuzun, firmalarımızın ku-
rumsal yapılarının geliştirilmesi ile ihracat performan-rumsal yapılarının geliştirilmesi ile ihracat performan-
slarının artırılmasına önemli katkı sunacağına inanıyoruz. slarının artırılmasına önemli katkı sunacağına inanıyoruz. 
Bu vesileyle bir kez daha Mobilya Akademisi eğitim platfor-Bu vesileyle bir kez daha Mobilya Akademisi eğitim platfor-
mumuzun sektörlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temen-mumuzun sektörlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temen-
ni ediyorum” diye konuştu.ni ediyorum” diye konuştu.

Sektörün ihtiyacına göre eğitim  Sektörün ihtiyacına göre eğitim  
programları şekillenecekprogramları şekillenecek

Ücretsiz olan Mobilya Akademisi eğitimlerinde katılımcılara Ücretsiz olan Mobilya Akademisi eğitimlerinde katılımcılara 
dış ticaret, mobilyaya ilişkin mesleki teknik bilgiler, iletişim dış ticaret, mobilyaya ilişkin mesleki teknik bilgiler, iletişim 
ve yönetim becerileri üzerine dersler veriliyor. Yetkililerin ve yönetim becerileri üzerine dersler veriliyor. Yetkililerin 
verdiği bilgiye göre, eğitimin içeriği sektörün doğacak yeni verdiği bilgiye göre, eğitimin içeriği sektörün doğacak yeni 
ihtiyaçlarına göre çeşitlenecek. Programı tamamlayanlara ihtiyaçlarına göre çeşitlenecek. Programı tamamlayanlara 
katılım sertifikası verilecek.  Kayıt ve detaylı bilgi almak katılım sertifikası verilecek.  Kayıt ve detaylı bilgi almak 
için www.mobilyaakademi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.için www.mobilyaakademi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden
ihracata nitelikli eleman desteği

Mobilya Akademisi  Mobilya Akademisi  
online eğitime başladıonline eğitime başladı
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Konuşmasında pek çok konuyu dile getiren Başkan Mertöz, Konuşmasında pek çok konuyu dile getiren Başkan Mertöz, 
Öncelikli sorunlar içinde geçmişten bu güne zaten var olan, Öncelikli sorunlar içinde geçmişten bu güne zaten var olan, 
ancak pandemi döneminde kendini daha fazla hissettiren ancak pandemi döneminde kendini daha fazla hissettiren 
nitelikli personel sorununa değinerek, ‘’zaten bu sektörde nitelikli personel sorununa değinerek, ‘’zaten bu sektörde 
yeterli olmayan ve oldukça zor yetişen eleman konusu yeterli olmayan ve oldukça zor yetişen eleman konusu 
pandemi şartlarında daha da öne çıktı, bir elemanın 3-4 pandemi şartlarında daha da öne çıktı, bir elemanın 3-4 
yılda yetiştiğini düşünürsek kaybın oldukça önemli old-yılda yetiştiğini düşünürsek kaybın oldukça önemli old-
uğunu söyleyebiliriz ‘’dedi. uğunu söyleyebiliriz ‘’dedi. 

Yaşadığımız süreçte karşımıza çıkan diğer önemli bir Yaşadığımız süreçte karşımıza çıkan diğer önemli bir 
konu ise hammadde sorunu, Galvanizli sac bulmakta zor-konu ise hammadde sorunu, Galvanizli sac bulmakta zor-
lanıyoruz. Ocak 2020 yılında 650 dolara aldığımız galvanizli lanıyoruz. Ocak 2020 yılında 650 dolara aldığımız galvanizli 
sac,  şu anda 20 aralık 2020 tarihi ile 860 dolar olmuştur.  sac,  şu anda 20 aralık 2020 tarihi ile 860 dolar olmuştur.  
Dolar bazında 210 dolar artış olmuş, ki bu olağanüstü bir Dolar bazında 210 dolar artış olmuş, ki bu olağanüstü bir 
fiyattır.  Dövizin TL karşısındaki değerini de düşünürseniz fiyattır.  Dövizin TL karşısındaki değerini de düşünürseniz 
yıl içinde %100 den fazla bir fiyat artışı yaşanmıştır. Keza yıl içinde %100 den fazla bir fiyat artışı yaşanmıştır. Keza 
vidalık tel ocak 2020 de 520 dolardan 720 dolara, ABS vidalık tel ocak 2020 de 520 dolardan 720 dolara, ABS 
natural, yani ABS plastik  1550 dolardan 2500 dolar  çık-natural, yani ABS plastik  1550 dolardan 2500 dolar  çık-
mış buna rağmen hammadde bulmakta zorluk çekiyoruz, mış buna rağmen hammadde bulmakta zorluk çekiyoruz, 
işletmelerin ellerinde yeterli hammadde stokları yoksa şu işletmelerin ellerinde yeterli hammadde stokları yoksa şu 
an üretim yapmaları imkansız.  Verilen terminler  en yakın an üretim yapmaları imkansız.  Verilen terminler  en yakın 
Ocak 2021 yılı sonudur.  Zamak fiyatlarına gelince,  Ocak Ocak 2021 yılı sonudur.  Zamak fiyatlarına gelince,  Ocak 

2020 de 2650 dolardan aldığımız Zamağı Aralık 2020 tar-2020 de 2650 dolardan aldığımız Zamağı Aralık 2020 tar-
ihinde 3150 dolara alıyoruz.  Paramız olsa da hammadde ihinde 3150 dolara alıyoruz.  Paramız olsa da hammadde 
yokluğundan alamıyoruz. Saydığımız bu kalemler bizlerin, yokluğundan alamıyoruz. Saydığımız bu kalemler bizlerin, 
özellikle de mobilya aksesuarları üreten üreticilerin kul-özellikle de mobilya aksesuarları üreten üreticilerin kul-
landıkları olmazsa olmaz ana hammadde girdileridir. Bu landıkları olmazsa olmaz ana hammadde girdileridir. Bu 
girdileri ithalatçı firmalardan  karşılamak istediğimizde girdileri ithalatçı firmalardan  karşılamak istediğimizde 
de, Petkim bu koşullarda fiyat vermediğinden onlar da fiyat de, Petkim bu koşullarda fiyat vermediğinden onlar da fiyat 
vermiyorlar. Tüm bunlara rağmen sektörümüz müşterileri-vermiyorlar. Tüm bunlara rağmen sektörümüz müşterileri-
nin siparişlerini karşılamak için, Covid koşullarında sınırlı nin siparişlerini karşılamak için, Covid koşullarında sınırlı 
eleman sayısıyla canla başla tam mesai çalışıp iç pazara eleman sayısıyla canla başla tam mesai çalışıp iç pazara 
ürün yetiştiriyorlar. Hafta sonları yasaklara rağmen özel ürün yetiştiriyorlar. Hafta sonları yasaklara rağmen özel 
izinler alınarak üretimi durdurmuyoruz. Ara sıra yaşanan izinler alınarak üretimi durdurmuyoruz. Ara sıra yaşanan 
gecikmeler üretimden çok hammadde sıkıntısından kay-gecikmeler üretimden çok hammadde sıkıntısından kay-
naklanmaktadır. Gerçekte yaşanan sıkıntıların temelinde naklanmaktadır. Gerçekte yaşanan sıkıntıların temelinde 
uzun pandemi sonrasında ortaya çıkan aşırı talep patla-uzun pandemi sonrasında ortaya çıkan aşırı talep patla-
masından kaynaklanmaktadır, bu talep mobilya sek-masından kaynaklanmaktadır, bu talep mobilya sek-
törünün pek çok biriminde ağırlıklı olarak da panel malze-törünün pek çok biriminde ağırlıklı olarak da panel malze-
mesinde yaşanmaktadır. Burada terminle 2-3 aya kadar mesinde yaşanmaktadır. Burada terminle 2-3 aya kadar 
çıkmaktadır. Panel sektörümüz de yatırımlarıyla Türk mo-çıkmaktadır. Panel sektörümüz de yatırımlarıyla Türk mo-
bilya sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitededir, bilya sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitededir, 
Avrupa panel pazarının 5. Büyük ülkesiyiz. Tüm bu konu-Avrupa panel pazarının 5. Büyük ülkesiyiz. Tüm bu konu-
lar mobilya sektörünün tüm derneklerinin bileşiminden lar mobilya sektörünün tüm derneklerinin bileşiminden 
oluşan çatı organizasyonu olan MOSFED’de de gündeme oluşan çatı organizasyonu olan MOSFED’de de gündeme 
gelmekte ve konuyu federasyon çatısı içinde de ele almak-gelmekte ve konuyu federasyon çatısı içinde de ele almak-
ta, çözümler üretmekteyiz. Şu anda sektörün kapasite kul-ta, çözümler üretmekteyiz. Şu anda sektörün kapasite kul-
lanımı noktasında tarihin en yüksek kapasitelerini üretme-lanımı noktasında tarihin en yüksek kapasitelerini üretme-
kteyiz. Bu talep ihracat alanında da kendini göstermekte kteyiz. Bu talep ihracat alanında da kendini göstermekte 
ve tüm bunlar Türk mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ve tüm bunlar Türk mobilya sektörünün ihracat hedeflerine 
de etkisi olmuştur. Türkiye’nin hedeflemiş olduğu ihracat de etkisi olmuştur. Türkiye’nin hedeflemiş olduğu ihracat 
hedeflerini yakalayacağımıza inanıyorum.hedeflerini yakalayacağımıza inanıyorum.

MAKSDER, sektör sorunlarını MAKSDER, sektör sorunlarını 
Radyo Modoko’da anlattıRadyo Modoko’da anlattı
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği başkanı A.Osman 
Mertöz’un konuk olduğu programda Mobilya sektöründe 
aksesuarların yeri ve önemi ile Pandemi sürecinde sektörün 
yaşadığı problemler, Ülke ve dünya genelinde Türk mobilya 
aksesuar sektörünün yeri ele alınarak, geniş bir perspektiften 
sektör konuları gündeme getirildi. 
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Geleceğin ilham veren dekorasyon öncülerinden olmanın Geleceğin ilham veren dekorasyon öncülerinden olmanın 
yolu sürekli keşfetmektir. Bu anlayış ile ROMA Kenarbant-yolu sürekli keşfetmektir. Bu anlayış ile ROMA Kenarbant-
ları, yaşam alanlarına zevk katacak fikirlerden yola çıkarak, ları, yaşam alanlarına zevk katacak fikirlerden yola çıkarak, 
müşterilerine özgün bir stil ile sürekli ileriye doğru adım müşterilerine özgün bir stil ile sürekli ileriye doğru adım 
atma fırsatı sunuyor. Yenilenen  kartelasını da müşterileri atma fırsatı sunuyor. Yenilenen  kartelasını da müşterileri 
ile buluşturarak yeni tasarımların oluşumunu destekliyor.ile buluşturarak yeni tasarımların oluşumunu destekliyor.

ROMA Kenarbantları, kişiselleştirilmiş tarzda sunduğu ke-ROMA Kenarbantları, kişiselleştirilmiş tarzda sunduğu ke-
narbandı dekorlarını, 6 farklı kartelada hazırlanan koleksi-narbandı dekorlarını, 6 farklı kartelada hazırlanan koleksi-
yonunu tek bir kartela kutusunda sunuyor. “Trend, Prestij, yonunu tek bir kartela kutusunda sunuyor. “Trend, Prestij, 
Klasik, Endüstriyel, Kapı ve 2020” kartelaları, 350’dan fazla Klasik, Endüstriyel, Kapı ve 2020” kartelaları, 350’dan fazla 
dekoru içerisinde barındırıyor. dekoru içerisinde barındırıyor. 

ROMA Kartela renklerine, yeni kartela kutusuna ek olarak ROMA Kartela renklerine, yeni kartela kutusuna ek olarak 
Kenarbandı Sihirbazı’ndan da kolayca ulaşabilir, her zaman Kenarbandı Sihirbazı’ndan da kolayca ulaşabilir, her zaman 
yaratıcılığınızı besleyerek yeni tasarımlarınızı sunabilir-yaratıcılığınızı besleyerek yeni tasarımlarınızı sunabilir-
siniz.siniz.

Türkiye genelinde yer alan yetkili ROMA bayilerinden, 2021 Türkiye genelinde yer alan yetkili ROMA bayilerinden, 2021 
kartelamızı talep edebilirsiniz.kartelamızı talep edebilirsiniz.
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Roma Kenarbantları,  Roma Kenarbantları,  
Yeni Kartelası ile 2021 YılınınYeni Kartelası ile 2021 Yılının
Öne Çıkan Tasarımlarını SunuyorÖne Çıkan Tasarımlarını Sunuyor
ROMA Kenarbantları, yenilenen ROMA Kenarbantları, yenilenen 
kartela kutusu ile 2021 yılına özel kartela kutusu ile 2021 yılına özel 
dekor ve  tasarım kenarbantlarını dekor ve  tasarım kenarbantlarını 
müşterileri ile buluşturuyor. müşterileri ile buluşturuyor. 
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Oturma odası, mutfak veya banyoda büfelerde, şifonyerle-Oturma odası, mutfak veya banyoda büfelerde, şifonyerle-
rde veya dolap sistemlerinde: çekmeceler evin her yerinde rde veya dolap sistemlerinde: çekmeceler evin her yerinde 
bulunur. Minimalizm ve temiz, İskandinavya’dan etkilenen bulunur. Minimalizm ve temiz, İskandinavya’dan etkilenen 
tasarıma yönelik sürekli eğilim sayesinde konuklar düzenli tasarıma yönelik sürekli eğilim sayesinde konuklar düzenli 
bir iç mekanda karşılanmalı ve gizli kaos kapalı kapılar ar-bir iç mekanda karşılanmalı ve gizli kaos kapalı kapılar ar-
dında kaybolmalıdır. Veya çekmecelerde.dında kaybolmalıdır. Veya çekmecelerde.

Modern çekmece sistemi günümüzde teleskopik raylar-Modern çekmece sistemi günümüzde teleskopik raylar-
la donatılmıştır. Tedarikçiler, metal çerçeve sistemlerine la donatılmıştır. Tedarikçiler, metal çerçeve sistemlerine 
kadar uzanan basit yarı koşucular ve tam yolluklar olarak kadar uzanan basit yarı koşucular ve tam yolluklar olarak 
çeşitli versiyonlar sunar. Süreçte, biçim ve işlevin her çeşitli versiyonlar sunar. Süreçte, biçim ve işlevin her 
zaman birbiriyle mükemmel bir şekilde koordine edilmesi zaman birbiriyle mükemmel bir şekilde koordine edilmesi 
esastır.  esastır.  

Mobilya tasarımındaki bireyselliğin, dışarıya çekilebilir Mobilya tasarımındaki bireyselliğin, dışarıya çekilebilir 
sistemlerin farklı yapı uzunluklarının zenginliği nedeniyle sistemlerin farklı yapı uzunluklarının zenginliği nedeniyle 
günümüzde hiçbir sınırı yoktur. Bununla birlikte, önem-günümüzde hiçbir sınırı yoktur. Bununla birlikte, önem-
li olan, mobilyanın tasarımının nihayetinde alıcıyı ikna li olan, mobilyanın tasarımının nihayetinde alıcıyı ikna 
etmesi için teknolojinin belirli gereksinimleri karşıla-etmesi için teknolojinin belirli gereksinimleri karşıla-

Mobilya kalitesi içinMobilya kalitesi için  teknoloji teknoloji 
Cömertçe boyutlandırılmış çekmece formatları 
ve dar bağlantılar günümüzde yüksek kaliteli 
mobilya programlarının tasarımını karakterize 
etmektedir. Giderek artan sayıda tasarımcı ve 
mobilya üreticisi, 70 kilograma kadar yüklerle 
güvenilir ve sorunsuz bir şekilde çalışabilen 
yüksek performanslı çekmece kızakları 
gerektiren çekmece sistemleri yaratmaktadır.
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masıdır. Büyük, ağır çekmece kızakları için yüksek düzeyde masıdır. Büyük, ağır çekmece kızakları için yüksek düzeyde 
stabilite, düzgün çalışma, mükemmel birleştirme optiği ve stabilite, düzgün çalışma, mükemmel birleştirme optiği ve 
“sessiz açma için itme” sistemi önemli faktörlerdir.“sessiz açma için itme” sistemi önemli faktörlerdir.

Bununla birlikte, ağır bir yatak yükü de giderek daha belir-Bununla birlikte, ağır bir yatak yükü de giderek daha belir-
leyici hale geliyor. Oturma odası, yatak odası veya mutfak-leyici hale geliyor. Oturma odası, yatak odası veya mutfak-
taki çekmecelerde gittikçe daha fazlası kaybolduğunda, taki çekmecelerde gittikçe daha fazlası kaybolduğunda, 
bir çekmece sistemi çok fazla ağırlık taşıyabilmelidir. Al-bir çekmece sistemi çok fazla ağırlık taşıyabilmelidir. Al-
man tedarikçi Hettich şimdi yeni Actro 5D çekmece kızağı man tedarikçi Hettich şimdi yeni Actro 5D çekmece kızağı 
ile 70 kg’a kadar taşıma yükünü garanti eden ve böylece ile 70 kg’a kadar taşıma yükünü garanti eden ve böylece 
mevcut mobilya trendlerinin önemli faktörlerini dikkate mevcut mobilya trendlerinin önemli faktörlerini dikkate 
alan bir sistem geliştirdi. alan bir sistem geliştirdi. 

Modern, verimli mobilya üretimi için  Modern, verimli mobilya üretimi için  
yeni nesil ray sistemi yeni nesil ray sistemi 
Her mobilyanın arkasında teknoloji vardır. İlk bakışta Her mobilyanın arkasında teknoloji vardır. İlk bakışta 
görünmeyen ancak mobilyanın işlevsel kabiliyetini garanti görünmeyen ancak mobilyanın işlevsel kabiliyetini garanti 
eden teknoloji. Ve bu mümkün olduğu kadar iyi. Dayanıklılık, eden teknoloji. Ve bu mümkün olduğu kadar iyi. Dayanıklılık, 
sağlamlık ve düzgün çalışma, günümüzde çok sayıda sağlamlık ve düzgün çalışma, günümüzde çok sayıda 
tasarımda bulunan çekmece sistemleri için çok önemlidir.tasarımda bulunan çekmece sistemleri için çok önemlidir.

Hettich’in Actro 5D neslinin yeni yolluk sistemi bu kriterleri Hettich’in Actro 5D neslinin yeni yolluk sistemi bu kriterleri 
karşılamalı ve ayrıca 70 kg’a kadar taşıma yükü sunma-karşılamalı ve ayrıca 70 kg’a kadar taşıma yükü sunma-
lıdır. Ağır ağırlığa rağmen, ağır yüklü, dışarı çekilen ahşap lıdır. Ağır ağırlığa rağmen, ağır yüklü, dışarı çekilen ahşap 
çekmeceler yatay konumda kalır.  çekmeceler yatay konumda kalır.  

Kulpsuz mobilya tasarımı özgürlüğü, daha fazla konfor an-Kulpsuz mobilya tasarımı özgürlüğü, daha fazla konfor an-
lamına gelen ek özelliklerle de önemli ölçüde artırılmıştır: lamına gelen ek özelliklerle de önemli ölçüde artırılmıştır: 
“push to open” sistemi ile ahşap çekmeceler, ön tarafa “push to open” sistemi ile ahşap çekmeceler, ön tarafa 
hafifçe vurularak kolayca açılıp ardından tekrar yumuşak hafifçe vurularak kolayca açılıp ardından tekrar yumuşak 
bir şekilde kapatılabilir. Gövde sınırlarının ötesinde et-bir şekilde kapatılabilir. Gövde sınırlarının ötesinde et-
kili çoklu senkronizasyon sayesinde, sistem iki ahşap kili çoklu senkronizasyon sayesinde, sistem iki ahşap 
çekmecenin önündeki ekstra geniş cepheler için de kul-çekmecenin önündeki ekstra geniş cepheler için de kul-

lanılabilir: açma işlevi, XXL cephesine herhangi bir yere lanılabilir: açma işlevi, XXL cephesine herhangi bir yere 
uygulanan hafif basınçla her zaman güvenilir bir şekilde uygulanan hafif basınçla her zaman güvenilir bir şekilde 
tetiklenir .  tetiklenir .  

Şirket ayrıca mutfak veya banyodaki özel kurulum durum-Şirket ayrıca mutfak veya banyodaki özel kurulum durum-
ları için başka çözümlere de sahiptir: asimetrik şekilli çek-ları için başka çözümlere de sahiptir: asimetrik şekilli çek-
mecelerde esnek bir adaptör kullanılabilir ve bir saptırma mecelerde esnek bir adaptör kullanılabilir ve bir saptırma 
adaptörü, ahşap çekmeceler için “sessiz açmak için itin” adaptörü, ahşap çekmeceler için “sessiz açmak için itin” 
işlevinin tam işlevselliğini garanti eder. nerede bir sifon işlevinin tam işlevselliğini garanti eder. nerede bir sifon 
varsa. Actro 5D, özellikle tepsiler için, istenmeyen geri varsa. Actro 5D, özellikle tepsiler için, istenmeyen geri 
çekilmeyi önleyen bir durdurma işlevi de sunar. çekilmeyi önleyen bir durdurma işlevi de sunar. 

Actro 5D’nin mevcut ürün nesli, cephelerin hızlı, karmaşık Actro 5D’nin mevcut ürün nesli, cephelerin hızlı, karmaşık 
olmayan montajı ve yerleştirilmesi amacıyla tutarlı bir olmayan montajı ve yerleştirilmesi amacıyla tutarlı bir 
şekilde optimize edilmiştir. Beş kat ayar, aletsiz ve tama-şekilde optimize edilmiştir. Beş kat ayar, aletsiz ve tama-
men sezgisel olarak gerçekleştirilir: Ön kısımların yüksek-men sezgisel olarak gerçekleştirilir: Ön kısımların yüksek-
liği, yanları ve derinliklerinin ayarlanması kolayca hissedile-liği, yanları ve derinliklerinin ayarlanması kolayca hissedile-
bilir ve çekmeceyi gevşetmeden mümkündür. Çekmecenin bilir ve çekmeceyi gevşetmeden mümkündür. Çekmecenin 
arka duvarının arkasındaki eğim ve radyal ayarlamalar, arka duvarının arkasındaki eğim ve radyal ayarlamalar, 
çekmeceyi gevşetip ray üzerinde hafifçe öne doğru çeker-çekmeceyi gevşetip ray üzerinde hafifçe öne doğru çeker-
ek kolaylıkla yapılabilir. ek kolaylıkla yapılabilir. 

Pek çok şeyi mümkün kılan gizli teknoloji Pek çok şeyi mümkün kılan gizli teknoloji 
Bir çekmecenin kapatılmasının arkasındaki teknoloji na-Bir çekmecenin kapatılmasının arkasındaki teknoloji na-
diren düşünülür. Çekmecede çok fazla alan olduğundan, diren düşünülür. Çekmecede çok fazla alan olduğundan, 
sessizce kapandığından ve aynı zamanda iyi göründüğün-sessizce kapandığından ve aynı zamanda iyi göründüğün-
den memnunuz. Bunun yalnızca akıllı çekme sistemleri den memnunuz. Bunun yalnızca akıllı çekme sistemleri 
sayesinde mümkün olduğu ilk bakışta pek çok kişi tarafın-sayesinde mümkün olduğu ilk bakışta pek çok kişi tarafın-
dan görülmez. Bununla birlikte, bir mobilyaya yerleştirilen dan görülmez. Bununla birlikte, bir mobilyaya yerleştirilen 
teknoloji, yenilikçi tasarım ve mobilya üretiminin arkasın-teknoloji, yenilikçi tasarım ve mobilya üretiminin arkasın-
daki ayırt edici unsurdur ve değerli katkısına çok daha fa-daki ayırt edici unsurdur ve değerli katkısına çok daha fa-
zla dikkat edilmelidir.zla dikkat edilmelidir.
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20-23 Ocak 2021 için planlanan imm Köln fuarı, Avrupa ve 20-23 Ocak 2021 için planlanan imm Köln fuarı, Avrupa ve 
Almanya’daki pandemi gelişmeleri nedeniyle iptal edildi. Acı Almanya’daki pandemi gelişmeleri nedeniyle iptal edildi. Acı 
verici olsa da gerçekle yüzleşmek zorunda kaldık. Sonunda, şu verici olsa da gerçekle yüzleşmek zorunda kaldık. Sonunda, şu 
anda işlerin çok dinamik gelişmesi nedeniyle, katılımcılarımız anda işlerin çok dinamik gelişmesi nedeniyle, katılımcılarımız 
ve ziyaretçilerimiz arasındaki belirsizlik çok güçlüydü. Koel-ve ziyaretçilerimiz arasındaki belirsizlik çok güçlüydü. Koel-
nmesse CEO’su Gerald Böse, bu karar iç mekan sektörüne nmesse CEO’su Gerald Böse, bu karar iç mekan sektörüne 
yönelik olarak verildi ve kavramsal sponsorumuz VDM (Al-yönelik olarak verildi ve kavramsal sponsorumuz VDM (Al-
man Mobilya Endüstrisi Derneği) ve ayrıca katılımcılarımız ve  man Mobilya Endüstrisi Derneği) ve ayrıca katılımcılarımız ve  
ortaklarımız ile yakın istişare içerisinde alındı   “ dedi. ortaklarımız ile yakın istişare içerisinde alındı   “ dedi. 

CEO, “Özel sürümün konsepti, birbiriyle yakından bağlantılı CEO, “Özel sürümün konsepti, birbiriyle yakından bağlantılı 
ve karşılıklı bağımlı olan çevrimdışı ve çevrimiçi formatlara ve karşılıklı bağımlı olan çevrimdışı ve çevrimiçi formatlara 
dayandığından, bu koşullar altında tamamen dijital bir olay dayandığından, bu koşullar altında tamamen dijital bir olay 
bile mantıklı gelmedi” diye açıklıyor CEO. Mobilya ve iç mekan bile mantıklı gelmedi” diye açıklıyor CEO. Mobilya ve iç mekan 
endüstrisi için küresel çevrimiçi iş ağı olan ambista ile Koel-endüstrisi için küresel çevrimiçi iş ağı olan ambista ile Koel-
nmesse, mobilya ve iç mekan sektöründeki piyasa oyuncu-nmesse, mobilya ve iç mekan sektöründeki piyasa oyuncu-
larının günlük olarak ihtiyaç duyduğu en önemli işlevleri tek larının günlük olarak ihtiyaç duyduğu en önemli işlevleri tek 
bir platformda birleştiriyor ”diye açıklıyor. bir platformda birleştiriyor ”diye açıklıyor. 

CEO Gerald Böse, “Ancak gelecek konusunda iyimseriz ve CEO Gerald Böse, “Ancak gelecek konusunda iyimseriz ve 
endüstrinin burada yeniden Köln’de toplanabileceği ve imm endüstrinin burada yeniden Köln’de toplanabileceği ve imm 
köln ile yıla dinamik bir başlangıç   yapabileceği 2022’yi iki kez köln ile yıla dinamik bir başlangıç   yapabileceği 2022’yi iki kez 
dört gözle bekliyoruz” diyor.dört gözle bekliyoruz” diyor.

Son birkaç aydır, Ocak 2021’de imm köln fuarını yapma Son birkaç aydır, Ocak 2021’de imm köln fuarını yapma 
konusundaki kesin taahhüdümüz, ‘Bunu gerçekleştiriyoruz’ konusundaki kesin taahhüdümüz, ‘Bunu gerçekleştiriyoruz’ 
oldu. Özel imm Köln ile mevcut krizle mücadelede aktif bir oldu. Özel imm Köln ile mevcut krizle mücadelede aktif bir 
rol oynamak istedik. Şimdi bu planı terk etmeliyiz. Bir ticar-rol oynamak istedik. Şimdi bu planı terk etmeliyiz. Bir ticar-
et fuarının yerinde deneyimi her zaman çok özeldir ve her et fuarının yerinde deneyimi her zaman çok özeldir ve her 
zaman çok özel olacaktır ve son haftalardaki gelişmeler - ve zaman çok özel olacaktır ve son haftalardaki gelişmeler - ve 
özellikle müşterilerimizden gelen en son geri bildirimler - özellikle müşterilerimizden gelen en son geri bildirimler - 
planladığımız özel programın bugün iptal edildiğini göster-planladığımız özel programın bugün iptal edildiğini göster-
miştir. Koelnmesse COO’su Oliver Frese, çok fazla adanmışlık miştir. Koelnmesse COO’su Oliver Frese, çok fazla adanmışlık 
ve bağlılık, doğru karar çünkü duruma uygun” diyor.ve bağlılık, doğru karar çünkü duruma uygun” diyor.

“İmm Cologne 2021’in salgın nedeniyle gerçekleşememesi “İmm Cologne 2021’in salgın nedeniyle gerçekleşememesi 
sektörümüz için son derece üzücü. Ancak Almanya ve diğer sektörümüz için son derece üzücü. Ancak Almanya ve diğer 

birçok ülkede kötüleşen korona durumu göz önüne alındığın-birçok ülkede kötüleşen korona durumu göz önüne alındığın-
da, bu doğru karar. Alman Mobilya Endüstrisi Derneği (VDM) da, bu doğru karar. Alman Mobilya Endüstrisi Derneği (VDM) 
Başkanı Elmar Duffner, imm cologne’un kavramsal sponsoru Başkanı Elmar Duffner, imm cologne’un kavramsal sponsoru 
olarak etkinliği iptal etme kararını destekliyoruz.olarak etkinliği iptal etme kararını destekliyoruz.

Köln’deki organizatörlerin de hayal kırıklığına uğradığını Köln’deki organizatörlerin de hayal kırıklığına uğradığını 
söylemeye gerek yok: “Tüm imm köln ekibi, hijyen ve güven-söylemeye gerek yok: “Tüm imm köln ekibi, hijyen ve güven-
lik konseptimiz # B-SAFE4business ve özel hibrit sürüm lik konseptimiz # B-SAFE4business ve özel hibrit sürüm 
konseptimiz ile her türlü şeyin mümkün olacağına sıkı konseptimiz ile her türlü şeyin mümkün olacağına sıkı 
sıkıya inanıyordu,” Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetimind-sıkıya inanıyordu,” Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetimind-
en Sorumlu Başkan Yardımcısı Matthias Pollmann diyor. “Ve en Sorumlu Başkan Yardımcısı Matthias Pollmann diyor. “Ve 
birçok ulusal ve uluslararası katılımcı ve ziyaretçi bu ilerici birçok ulusal ve uluslararası katılımcı ve ziyaretçi bu ilerici 
tavrı bizimle paylaştı. Ancak mevcut durum nedeniyle, imm tavrı bizimle paylaştı. Ancak mevcut durum nedeniyle, imm 
köln’ün özel uygulaması  bile iç mekan sektörü için gerçek bir köln’ün özel uygulaması  bile iç mekan sektörü için gerçek bir 
buluşma yeri olmayacaktı - bu, kendi standartlarımıza veya buluşma yeri olmayacaktı - bu, kendi standartlarımıza veya 
katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin standartlarına uymay-katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin standartlarına uymay-
acağı anlamına geliyor “ diye ekliyor Pollmann. acağı anlamına geliyor “ diye ekliyor Pollmann. 

İmm Cologne 2022 için hazırlıklar şimdiden İmm Cologne 2022 için hazırlıklar şimdiden 
devam ediyordevam ediyor

2022’de imm köln, dijital bir takviyenin eklenmesiyle her 2022’de imm köln, dijital bir takviyenin eklenmesiyle her 
zamanki gibi fiziksel formda yer alacak. Önümüzdeki hafta-zamanki gibi fiziksel formda yer alacak. Önümüzdeki hafta-
larda, imm köln’ün  2022 konsepti sektörle birlikte hazırla-larda, imm köln’ün  2022 konsepti sektörle birlikte hazırla-
nacak. “Avrupa’nın en büyük mobilya ülkesi olarak Almanya’nın, nacak. “Avrupa’nın en büyük mobilya ülkesi olarak Almanya’nın, 
önde gelen ticaret fuarı olarak imm köln’e ihtiyacı var. Alman önde gelen ticaret fuarı olarak imm köln’e ihtiyacı var. Alman 
Mobilya Endüstrisi Derneği (VDM) Genel Müdürü Jan Kurth, Mobilya Endüstrisi Derneği (VDM) Genel Müdürü Jan Kurth, 
Koelnmesse ile birlikte, çekici ve yenilikçi bir imm köln 2022 Koelnmesse ile birlikte, çekici ve yenilikçi bir imm köln 2022 
yerleştirme konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağız yerleştirme konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağız 
”diyor. Önümüzdeki yılın Ocak ayında imm cologne, gelecek ”diyor. Önümüzdeki yılın Ocak ayında imm cologne, gelecek 
yılı şekillendirecek trendlerin, ürünlerin ve ilgili temaların yılı şekillendirecek trendlerin, ürünlerin ve ilgili temaların 
kısa bir ön izlemesini tek bir günde kompakt bir şekilde su-kısa bir ön izlemesini tek bir günde kompakt bir şekilde su-
nacak. Dijital, duygusal, diyalog halinde - yani başarıya giden nacak. Dijital, duygusal, diyalog halinde - yani başarıya giden 
bir insan, fikir ve yol ağı yaratma konusundaki marka vaadine bir insan, fikir ve yol ağı yaratma konusundaki marka vaadine 
tamamen uygun.tamamen uygun.

FUARLARDAN

IMM Köln 2021 fuarı iptal edildi
İmm Cologne 2022 için hazırlıklar önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacak.

Pandemi nedeniylePandemi nedeniyle
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SEKTÖRDEN

Genel olarak, inşaat için keresteyi hazırlamanın bir parçası, 
bir fırında veya benzer ısıtma özelliklerine sahip bir makinede 
kurutarak nemden arındırmayı içerir. Bu, deforme olmasına 
neden olur, ancak sonuçta onu stabilize eder ve kullanıma uy-
gun hale getirir. Stuttgart Üniversitesi Hesaplamalı Tasarım 
ve İnşaat Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, bir robotu belirli 
hareketleri gerçekleştirecek şekilde programladığınız gibi, 
ahşabı istenen şekillere dönüştürmek için “programlamak” 
için bu sürece nasıl müdahale edebileceklerini araştırıyorlar.

Ekip üyesi ve doktora adayı Dylan Wood, New Atlas’a “Kurut-
ma sürecinde meydana gelen deformasyonları dikkatlice 
anlayarak ve dijital olarak modelleyerek, ahşabı kurutmadan 
önce belirli deformasyonlar oluşturacak şekilde ayarlayabil-
iriz” diye açıklıyor. “Daha spesifik olarak, ahşap hala nispe-
ten yüksek nem içeriğine sahipken, düz ahşap çift katmanlı 
plakalar (zıt tane yönlerine sahip iki katman) oluşturuyoruz. 
Plakalar endüstriyel kurutma işlemleri kullanılarak kurutu-
lur ve kavisli olarak ortaya çıkar. Kurutma işlemi sırasında 
kalınlık oranları ve nemdeki değişimin tümü eğriliği etkileyen 
parametrelerdir. “

Ekip, Urbach Tower adlı binanın dünyada kendi şeklini 
alan bina ölçeğinde bileşenleri kullanan ilk yapı olduğunu 
söylüyor. Başlangıç   olarak, çift tabakalar yüzde 22 ahşap 
nem içeriği içerecek şekilde üretildi ve daha sonra Wood’un 
bu tür inşaatlar için standart olduğunu söylediği yüzde 12’ye 
kadar kurutuldu. Kurutulduktan ve kıvrıldıktan sonra, çift ta-
bakalar istiflendi ve kıvrımlarını yerine kilitlemek için birbirine 
yapıştırıldı.

Bu çarpık Çapraz Lamine Kereste (CLT) bileşenleri daha 
sonra kamyonla Almanya’nın Schorndorf kentinde bir bahçe 
gösterisi olan Remstal Gartenschau 2019’daki bir şantiyeye 
taşındı. Burada, dört ustadan oluşan bir ekip, parçaları tek 
bir günde 14 metre yüksekliğindeki çarpıcı bir kuleye monte 
ederek şeffaf bir çatı ile tamamladı. Kule daha sonra karaçam 

ağacından koruyucu bir cephe ile tamamlandı ve ayrıca ge-
lecek on yılda nem içeriğini izleyecek sensörlerle donatıldı.

“Buradaki zarif kısım, odun kesimi yüksek nem içeriği-
yle başladığından su eklememize gerek kalmamasıdır, bu 
nedenle, kurutma işlemine sadece stratejik olarak müda-
hale ederek büzülme kuvvetlerini kullanmak yerine onlarla 
savaşıyoruz,” diyor. Odun.

Wood ve meslektaşları İsviçre’den temin edilen ladin 
ahşap levhalar kullansalar da, bu işlemin teorik olarak her 
türlü ahşap türüne uygulanabileceğini, çünkü her şeyin 
küçüldüğünü ve kabardığını söylüyor. Ve Urbach Kulesi kesin-
likle etkileyici bir gösteri sunsa da, ümit, ahşabı farklı türdeki 
projeler için daha çekici bir malzeme haline getirebilecek, 
kendi kendini şekillendiren bir mimari biçimi için bir konsept 
kanıtı işlevi görmesidir.

Ahşabın beton veya çelikten daha sürdürülebilir olması, bu 
yöntemle istenen şekillere dönüştürülmesi, malzemenin 
kendisi ağır kaldırmayı yaptığı için ciddi makinelerin kul-
lanıldığı enerji yoğun mekanik şekillendirme ihtiyacını or-
tadan kaldırır. Bu aynı zamanda maliyeti düşürür ve bu tür 
kıvrımlı CLT parçalarını, örneğin duvarlarda ve uzun çatı 
yapılarında yük taşıyıcı bileşenler için uygun seçenekler 
haline getirebilir. Ve Wood’a göre teknoloji, inşaat dünyasının 
ötesine bile uzanabilir.

Wood, “ICD’deki araştırma grubumuz, aynı zamanda, daha 
karmaşık hareketlere sahip daha küçük parçalar için şekilleri 
ve hızı ayarlayabildiğimiz 3D baskı ile birlikte ahşap ve yeni 
malzemeleri kullanarak benzer kendini şekillendirme yön-
temlerini inceliyor” diyor. “Bu parçalar, hava şartlarına göre 
bağımsız olarak açılan ve kapanan bina cepheleri ve çatılar-
dan, terlediğinizde havalandırılan ve üşüdüğünüzde mühür-
leyen giysilere kadar çok çeşitli uygulamalara sahip.” Neza-
ket: www. newatlas.com

Dünyada bir ilk: Kendi kendini şekillendiren Dünyada bir ilk: Kendi kendini şekillendiren 

Bükme KulesiBükme Kulesi

Nem genellikle kereste için 
kötü bir haberdir,  
en azından inşaat 
amacıyla kullanmayı 
planlıyorsanız. Bunun 
nedeni büyük ölçüde, 
malzemenin kururken 
çatlamasına ve eğrilmesine 
neden olabilmesinden 
kaynaklanmaktadır, 
özellikler yapısal  
bütünlük fikrine  
pek elverişli değildir.
Ancak Almanya’daki 
bir grup araştırmacı, 
kendilerini şekillendiren 
ahşap parçalarından oluşan 
muhteşem bir kulede 
tezahür ederek, bu sürecin 
daha verimli bir inşaat için 
nasıl kullanılabileceğini 
araştırıyor.
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1. Dinle 1. Dinle 
İletişim, göndermek ve almak demektir. İhtiyaç analizi, iş İletişim, göndermek ve almak demektir. İhtiyaç analizi, iş 
yapmak için önemli bir adımdır. Ancak ihtiyaçların ne oldu-yapmak için önemli bir adımdır. Ancak ihtiyaçların ne oldu-
ğunu biliyorsanız, size özel gibi görünen teklifler sunabilir-ğunu biliyorsanız, size özel gibi görünen teklifler sunabilir-
siniz. Hedef grupla iletişim bu şekilde iyi bir tavsiye haline siniz. Hedef grupla iletişim bu şekilde iyi bir tavsiye haline 
gelir. Özellikle tuğla ve harç mobilya işi için, bu, iyi bilgilen-gelir. Özellikle tuğla ve harç mobilya işi için, bu, iyi bilgilen-
dirilmiş müşterileri internet üzerinden alıcıya dönüştürme dirilmiş müşterileri internet üzerinden alıcıya dönüştürme 
şansıdır. şansıdır. 
Bu yüzden dikkatlice dinleyin! Müşterilerinizle aynı forumlar-Bu yüzden dikkatlice dinleyin! Müşterilerinizle aynı forumlar-
da takılın. Ağ, anketler yapın. Etkileşim sihirli kelimedir - ve da takılın. Ağ, anketler yapın. Etkileşim sihirli kelimedir - ve 
sadece sosyal medyada değil. Hedef grubunuz hakkında çok sadece sosyal medyada değil. Hedef grubunuz hakkında çok 
şey öğreneceksiniz. şey öğreneceksiniz. 

2. Monolog yapmayın 2. Monolog yapmayın 
Bir mobilya mağazasına girdiğinizi ve satış elemanının ürün-Bir mobilya mağazasına girdiğinizi ve satış elemanının ürün-
lerinin neden bu kadar harika olduğunu anlatmaya devam lerinin neden bu kadar harika olduğunu anlatmaya devam 
ettiğini hayal edin. Kesinlikle böyle bir insan için kanepe ara-ettiğini hayal edin. Kesinlikle böyle bir insan için kanepe ara-
manız pek uzağa gitmez. manız pek uzağa gitmez. 
Neredeyse mükemmel bir kanepeyi bulacak kadar şanslı ol-Neredeyse mükemmel bir kanepeyi bulacak kadar şanslı ol-
duğunuzu varsayalım - satış elemanına (aslında unvanı hak duğunuzu varsayalım - satış elemanına (aslında unvanı hak 
etmeyen) köri renginin duvar kağıdınızla uyumlu olmadığını, etmeyen) köri renginin duvar kağıdınızla uyumlu olmadığını, 

ancak sizi görmezden geliyorlar ve işlerini yapmaya devam ancak sizi görmezden geliyorlar ve işlerini yapmaya devam 
ediyorlar. Almak ya da almamak? Bunu öyle bırakalım. Muh-ediyorlar. Almak ya da almamak? Bunu öyle bırakalım. Muh-
temelen satış elemanına da aynısını yapacaksınız. temelen satış elemanına da aynısını yapacaksınız. 

3. Aynı dili konuşun 3. Aynı dili konuşun 
Kendinizi basit bir şekilde ifade etmek zor olabilir, özellikle Kendinizi basit bir şekilde ifade etmek zor olabilir, özellikle 
teknik bilginiz varsa. Ancak hedef grupla başarılı iletişim için teknik bilginiz varsa. Ancak hedef grupla başarılı iletişim için 
belirleyicidir. Öyleyse kendinizi önceden bilgi sahibi olmadan belirleyicidir. Öyleyse kendinizi önceden bilgi sahibi olmadan 
bir meslekten olmayan kişinin yerine koyun. bir meslekten olmayan kişinin yerine koyun. 
Müşterilerinizin bir şeyi aramak veya sormak için kullandığı Müşterilerinizin bir şeyi aramak veya sormak için kullandığı 
kelimeleri düşünün. Dinleme deneyiminizden yararlanın. Bu kelimeleri düşünün. Dinleme deneyiminizden yararlanın. Bu 
arada, aynı dili konuşmak, Instagram’da veya Google tarafın-arada, aynı dili konuşmak, Instagram’da veya Google tarafın-
dan bulunacak bir web sitesi yazarken doğru anahtar keli-dan bulunacak bir web sitesi yazarken doğru anahtar keli-
meleri (#hashtag’ler) seçmenize de yardımcı olur. meleri (#hashtag’ler) seçmenize de yardımcı olur. 
4. Spesifik olun 4. Spesifik olun 
Hedef grupla iletişim kurarken net mesajlar göndermenin ne Hedef grupla iletişim kurarken net mesajlar göndermenin ne 
kadar önemli olduğunu size göstermek için bir korona örneği kadar önemli olduğunu size göstermek için bir korona örneği 
kullanmak istiyorum. İngiltere kilitlenmeyi hafifletmek için kullanmak istiyorum. İngiltere kilitlenmeyi hafifletmek için 
önlemler aldığında, hükümet “Evde kalın” sloganını “Dikkatli önlemler aldığında, hükümet “Evde kalın” sloganını “Dikkatli 
olun” olarak değiştirdi. Şöyle bir ses çıkardı: olun” olarak değiştirdi. Şöyle bir ses çıkardı: 
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Müşterileri alıcıya Müşterileri alıcıya 
dönüştürmek için dönüştürmek için 

İletişim, insanları rekabette kazanıp kazanmayacağımızı 
belirler. Müşterileri alıcıya dönüştüren bir kaldıraçtır. Üstelik en 
az iyi bir ürün kadar önemlidir ve kesinlikle indirimlerden daha 
önemlidir. Peki hedef grupla iyi iletişimi neler oluşturur? 
İşte önemli bir noktayla birlikte yedi ipucu ... 

7 ipucu7 ipucu
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“Evden çalışmak. Yapamazsan. Bu durumda ofise gidin. Ama “Evden çalışmak. Yapamazsan. Bu durumda ofise gidin. Ama 
toplu taşıma araçlarıyla değil. Bu mümkün değilse, toplu ta-toplu taşıma araçlarıyla değil. Bu mümkün değilse, toplu ta-
şıma kullanın. Ama dikkatli olun! Virüsü kontrol edin! “ şıma kullanın. Ama dikkatli olun! Virüsü kontrol edin! “ 
Boris Johnson büyük bir kafa karışıklığına neden oldu ve sert Boris Johnson büyük bir kafa karışıklığına neden oldu ve sert 
eleştiriler aldı.  Dolayısıyla, insanların sizden bir şey almasını eleştiriler aldı.  Dolayısıyla, insanların sizden bir şey almasını 
istiyorsanız, ne sunduğunuzu ve faydalarını açıklayın. Net bir istiyorsanız, ne sunduğunuzu ve faydalarını açıklayın. Net bir 
harekete geçirici mesaj ekleyin - “şimdi satın alın” gibi bir şey harekete geçirici mesaj ekleyin - “şimdi satın alın” gibi bir şey 
olabilir. Çünkü etrafa dikkatle bakmak gelir getirmez! olabilir. Çünkü etrafa dikkatle bakmak gelir getirmez! 

İndirimler hedef grupla iletişime eşit değildirİndirimler hedef grupla iletişime eşit değildir
Bu nedenle, birkaç anahtar kelimeyle ürünün yanına yerleş-Bu nedenle, birkaç anahtar kelimeyle ürünün yanına yerleş-
tirilen indirimler, “Dikkatli olun” ile aynı etkiye sahiptir. Bunun tirilen indirimler, “Dikkatli olun” ile aynı etkiye sahiptir. Bunun 
gerçekten anlamı şudur: “Pazarlık peşindeyseniz ve risk al-gerçekten anlamı şudur: “Pazarlık peşindeyseniz ve risk al-
maya istekliyseniz bunu satın alabilirsiniz. Ya da bırakabilir-maya istekliyseniz bunu satın alabilirsiniz. Ya da bırakabilir-
siniz. “ siniz. “ 
En kötüsü, hedef kitlenizin kafasını karıştırırsınız çünkü ger-En kötüsü, hedef kitlenizin kafasını karıştırırsınız çünkü ger-
çekte neyin teklif edildiği net değildir. Potansiyel müşteri çekte neyin teklif edildiği net değildir. Potansiyel müşteri 
omuzlarını silkiyor ve devam ediyor.omuzlarını silkiyor ve devam ediyor.

5. Duyguları uyandırın 5. Duyguları uyandırın 
Gülmek sadece sağlıklı değil, aynı zamanda eğlencelidir. Eğ-Gülmek sadece sağlıklı değil, aynı zamanda eğlencelidir. Eğ-
lenceli bir deneyimi hatırlamamız muhtemeldir. Bu genel lenceli bir deneyimi hatırlamamız muhtemeldir. Bu genel 
olarak duygular için geçerlidir. Kuru gerçeklerden daha sür-olarak duygular için geçerlidir. Kuru gerçeklerden daha sür-
dürülebilirler. İletişiminizle hedef kitlenin duygularına doku-dürülebilirler. İletişiminizle hedef kitlenin duygularına doku-
nabilirseniz, bir izlenim bırakacaksınız. nabilirseniz, bir izlenim bırakacaksınız. 
Özel bir duygusal iletişim biçimi “hikaye anlatımı” dır. Hika-Özel bir duygusal iletişim biçimi “hikaye anlatımı” dır. Hika-
yeler zihnimizde resimler çizer ve bilgiyi tutturmaya yardımcı yeler zihnimizde resimler çizer ve bilgiyi tutturmaya yardımcı 
olur. Hedef grubunuzla iletişim kurmak için benzersiz hika-olur. Hedef grubunuzla iletişim kurmak için benzersiz hika-
yenizi kullanın! Hikayenizle özdeşleştiklerinde, yeni arkadaş-yenizi kullanın! Hikayenizle özdeşleştiklerinde, yeni arkadaş-
lar edindiniz. lar edindiniz. 

6. Vizyon sahibi olun 6. Vizyon sahibi olun 
Mutluluk, yaptığımız her şeyin arkasındaki itici güçtür. Öy-Mutluluk, yaptığımız her şeyin arkasındaki itici güçtür. Öy-
leyse sorun, “Hedef grubumu ne mutlu eder? Sorun nedir ve leyse sorun, “Hedef grubumu ne mutlu eder? Sorun nedir ve 

teklifim bunu nasıl çözebilir? ‘ Pek de yapıcı olmayan olum-teklifim bunu nasıl çözebilir? ‘ Pek de yapıcı olmayan olum-
suzluklara dokunmak yerine olumluya odaklanın. suzluklara dokunmak yerine olumluya odaklanın. 
Bunun bir kanat sandalyesi hakkında olduğunu söyle. Müş-Bunun bir kanat sandalyesi hakkında olduğunu söyle. Müş-
teri kırmızıyı sever. Onlara uygun bir model gösterdin. Ancak teri kırmızıyı sever. Onlara uygun bir model gösterdin. Ancak 
fiyat ... bu noktada indirim yaparak satışları düşürebilir veya fiyat ... bu noktada indirim yaparak satışları düşürebilir veya 
müşterinin yakın zamanda ölen büyükannesinden bahsetti-müşterinin yakın zamanda ölen büyükannesinden bahsetti-
ğini ve ayrıca bir kanat sandalyesi de olduğunu fark edebi-ğini ve ayrıca bir kanat sandalyesi de olduğunu fark edebi-
lirsiniz: lirsiniz: 
Başsağlığı dileklerinizi dile getirdikten ve bu satın alma iş-Başsağlığı dileklerinizi dile getirdikten ve bu satın alma iş-
leminin büyükannenin kaybının üstesinden geleceğini anla-leminin büyükannenin kaybının üstesinden geleceğini anla-
dıktan sonra, sevdiklerinizin ölümü hakkında konuşarak za-dıktan sonra, sevdiklerinizin ölümü hakkında konuşarak za-
man harcamayın. Mutluluğa ilham verin: Bu koltuk, oturduğu man harcamayın. Mutluluğa ilham verin: Bu koltuk, oturduğu 
anda çocukluğunu geri getirecek! Burası, müşterinin büyü-anda çocukluğunu geri getirecek! Burası, müşterinin büyü-
kannesinin ona okuduğu kitabı okuyacağı yerdir. Ergonomik kannesinin ona okuduğu kitabı okuyacağı yerdir. Ergonomik 
olarak ayarlanabilen sırtlık ve uzatılabilir ayak dayama yeri olarak ayarlanabilen sırtlık ve uzatılabilir ayak dayama yeri 
sayesinde, uykuya dalabilir ve büyükanneyi hayal edebilir. Bu sayesinde, uykuya dalabilir ve büyükanneyi hayal edebilir. Bu 
kanat sandalye büyükanne! kanat sandalye büyükanne! 

7. Değerler ve hedefler hakkında konuşun 7. Değerler ve hedefler hakkında konuşun 
Şimdi can alıcı nokta geliyor: “neden”inizi tanımlamazsanız, Şimdi can alıcı nokta geliyor: “neden”inizi tanımlamazsanız, 
tüm çabalarınız yalnızca yarısını başaracaktır! Motivasyonu-tüm çabalarınız yalnızca yarısını başaracaktır! Motivasyonu-
nuz, hedef grupla iletişimde pusuladır. Değerler ve hedefler nuz, hedef grupla iletişimde pusuladır. Değerler ve hedefler 
marka imajınızı şekillendirir. Tanımlama fırsatı aracılığıyla bir marka imajınızı şekillendirir. Tanımlama fırsatı aracılığıyla bir 
“bizlik” duygusu yaratırsınız. “Topluluğunuz” mesajı yayabi-“bizlik” duygusu yaratırsınız. “Topluluğunuz” mesajı yayabi-
lir. Bu, gerçek olduğu için şirketiniz için değerli bir reklamdır. lir. Bu, gerçek olduğu için şirketiniz için değerli bir reklamdır. 
Nitelikli çalışanlar ararken kimlik tespiti de çok yardımcı ola-Nitelikli çalışanlar ararken kimlik tespiti de çok yardımcı ola-
bilir. Siz ve başvuru sahibiniz aynı değerleri ve hedefleri pay-bilir. Siz ve başvuru sahibiniz aynı değerleri ve hedefleri pay-
laşırsanız, birbirinize ait olduğunuz için bir araya geleceksi-laşırsanız, birbirinize ait olduğunuz için bir araya geleceksi-
niz. Muhtemelen kalıcı olarak ve büyük bir başarıyla. Çünkü niz. Muhtemelen kalıcı olarak ve büyük bir başarıyla. Çünkü 
akıllarında “neden” i olanlar genellikle daha motive oluyor ve akıllarında “neden” i olanlar genellikle daha motive oluyor ve 
daha verimli çalışıyorlar.daha verimli çalışıyorlar.
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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve 
inovasyon ekosisteminin ülkemizdeki en büyük 
buluşması olan 8. Türkiye İnovasyon Haftası’nda, 
beş farklı kategoride Türkiye’nin en inovatif şir-
ketleri ödüllendirildi. Hilton İstanbul Bosphorus’ta 
gerçekleşen İnovaLİG Ödül Töreni’nde, ağaç bazlı 
panel sektörünün global markası Kastamonu Ente-
gre, 2019 yılı İnovaLİG programında farklı sektörle-
rden 1236 firma arasından “İnovasyon Organizasyonu 
ve Kültürü” kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 

Yıldız: “İnovasyonu büyümenin yeni Yıldız: “İnovasyonu büyümenin yeni 
aracı olarak görüyoruz”aracı olarak görüyoruz”

Ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı 
İsmail Gülle’den teslim alanKastamonu Entegre 
CEO’su Haluk Yıldız, inovasyon kavramının kurum 
kültürlerinin ayrılmaz bileşeni olduğunu dile getire-
rek şunları söyledi: 

“Geleneksel bir sektörde inovasyonu rekabet strate-
jisi olarak benimsedik ve şirket içinde bu kültürü 
inşa etmeye odaklandık. Geçtiğimiz yıl, şirketimiz-
in 50. yıldönümünde elde ettiğimiz İnovaLİG - İno-
vasyon Stratejisi Ödülü, bugüne kadar yürüttüğümüz 
çalışmalar için değerli bir mükafat ve gelecekteki 

çalışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. 

Kastamonu Entegre olarak inovasyonu büyümenin 
yeni aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda TİM ve 
Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen İnoSuit - 
İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’na katılarak, 
kurumsal inovasyon sistemimizi oluşturmaya yönelik 
bir yol haritası tasarladık ve bütüncül bir inovasyon 
sistemi oluşturduk.İnovasyonu kolektif bir çaba 
olarak algıladığımız için paydaşlarımızın bu konuda-
ki desteğini önemsiyor, müşterilerimizle stratejik iş 
birliklerine giderek rekabet gücümüzü artırıyoruz. 

Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge yapılanmamız; San-
ayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye’nin önde 
gelen üniversiteleri, start-up’lar, uluslararası orga-
nizasyonlar ile başarılı projelere imza atıyor. Ayrıca, 
şirket bünyesinde kurduğumuz Fikir Platformu ile 
çalışanlarımızın inovasyon süreçlerine dahil ola-
bilmelerine imkân tanıyoruz. Empati, fikri denklik ve 
kolektif zeka ilkeleri etrafında oluşturduğumuz bu 
platformda yenilikçi fikirlerin uygulamaya geçme-
sine rehberlik ediyoruz. Layık görüldüğümüz bu 
kıymetli ödül vesilesi ile İş Planlama ve İnovasyon Di-
rektörlüğümüz başta olmak üzere, şirketimizde ino-
vasyon kültürünün gelişmesine katkıda bulunan tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Türkiye’nin İnovasyon Ligi Şampiyonları Belirlendi

Kastamonu Entegre, İnovaLİG’den Kastamonu Entegre, İnovaLİG’den 
İkinci Kez Ödülle Döndüİkinci Kez Ödülle Döndü
İnovasyon ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Kastamonu Entegre, 8. Türkiye İnovasyon 
Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödül Töreni’nde “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” 
kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Firma, geçtiğimiz yıl “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde aldığı ödülün 
ardından bu yıl elde ettiği ikinci İnovaLİG ödülüyle bu alandaki başarısını perçinledi.
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Mevcut salgın göz önüne alındığında, birçok şir-Mevcut salgın göz önüne alındığında, birçok şir-
ket ofislerini Corona uyumlu hale nasıl getirece-ket ofislerini Corona uyumlu hale nasıl getirece-
kleri sorusuyla karşı karşıya. İşyerinde çalışan-kleri sorusuyla karşı karşıya. İşyerinde çalışan-
ların güvenliği ve korunması, mevcut gelişme ile ların güvenliği ve korunması, mevcut gelişme ile 
yeni bir kaliteye kavuşuyor. Mesafe ve hijyen ile yeni bir kaliteye kavuşuyor. Mesafe ve hijyen ile 
ilgili düzenlemeler, önceki çalışma ortamının ilgili düzenlemeler, önceki çalışma ortamının 
yeniden düşünülmesini gerektirir. Ancak hangi yeniden düşünülmesini gerektirir. Ancak hangi 
önlemler ve çözümler önerilir ve bunlar belirli önlemler ve çözümler önerilir ve bunlar belirli 
ofis ortamına nasıl uyarlanabilir?ofis ortamına nasıl uyarlanabilir?

yileştirilmiş hijyen arzusu yileştirilmiş hijyen arzusu 
Haftalarca evden çalıştıktan sonra birçok işçi Haftalarca evden çalıştıktan sonra birçok işçi 
ofise döndü. Industrieverband Büro und Arbeits-ofise döndü. Industrieverband Büro und Arbeits-
welt (IBA) tarafından Haziran 2020’de yaptırılan bir welt (IBA) tarafından Haziran 2020’de yaptırılan bir 
Forsa anketine göre , bunların yarısı işyerinde iy-Forsa anketine göre , bunların yarısı işyerinde iy-
ileştirilmiş hijyen düzenlemeleri ve ekipman görmek ileştirilmiş hijyen düzenlemeleri ve ekipman görmek 
istiyor. Mesafe kuralları, enfeksiyon önleme ve temizlen-istiyor. Mesafe kuralları, enfeksiyon önleme ve temizlen-

Corona zamanlarındaCorona zamanlarında
ofiste daha fazla güvenlikofiste daha fazla güvenlik
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mesi kolay ekipman ile çalışanlar kendilerini çok daha rahat  mesi kolay ekipman ile çalışanlar kendilerini çok daha rahat  
hissediyor. hissediyor. 

İş sağlığı ve güvenliği için yeni standartlar İş sağlığı ve güvenliği için yeni standartlar 
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yasasına göre, Almanya’daki tüm Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yasasına göre, Almanya’daki tüm 
işverenler, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını garanti et-işverenler, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını garanti et-
melidir. Alman hükümeti ayrıca çalışanları corona virüsün-melidir. Alman hükümeti ayrıca çalışanları corona virüsün-
den korumak için ek standartlar önerdi. Bunlar, Ağustos den korumak için ek standartlar önerdi. Bunlar, Ağustos 
2020’de, diğer şeylerin yanı sıra işyerlerinin tasarımını 2020’de, diğer şeylerin yanı sıra işyerlerinin tasarımını 
da içeren bir iş sağlığı ve güvenliği kuralıyla somut-da içeren bir iş sağlığı ve güvenliği kuralıyla somut-
laştırıldı. Öneriler, “İyi havalandırın ve mesafenizi koruyun” laştırıldı. Öneriler, “İyi havalandırın ve mesafenizi koruyun” 
şeklinde özetlenebilir.şeklinde özetlenebilir.

Gerekli adımların koordinasyonu Gerekli adımların koordinasyonu 
Korona taraması ile işverenler öncelikle tüm ofis alanlarını Korona taraması ile işverenler öncelikle tüm ofis alanlarını 
olası enfeksiyon risklerine karşı incelemelidir. İnsanlar dar olası enfeksiyon risklerine karşı incelemelidir. İnsanlar dar 
alanlarda nerede birlikte çalışırlar? Bu nasıl değiştirilebil-alanlarda nerede birlikte çalışırlar? Bu nasıl değiştirilebil-
ir? Havalandırmayı iyileştirmenin bir yolu var mı? Pandemi ir? Havalandırmayı iyileştirmenin bir yolu var mı? Pandemi 
planı, gerekli adımları koordine etmeye yardımcı olur.planı, gerekli adımları koordine etmeye yardımcı olur.

Somut önlemler, örneğin, çalışma alanlarını genişletmek ve Somut önlemler, örneğin, çalışma alanlarını genişletmek ve 
mesafeleri korumak için değiştirilmiş oda konseptleri veya mesafeleri korumak için değiştirilmiş oda konseptleri veya 
yeni bir ofis organizasyonu olabilir.yeni bir ofis organizasyonu olabilir.

Güvenli çalışma için malzeme ve mobilya Güvenli çalışma için malzeme ve mobilya 
Vardiya ve aktivite planları, ofis süreçlerini kaydetmek Vardiya ve aktivite planları, ofis süreçlerini kaydetmek 
ve kontrol etmek için kullanılan sosyal mesafeye de ve kontrol etmek için kullanılan sosyal mesafeye de 
yardımcı olabilir. Medya teknolojisi , fiziksel toplantılardan yardımcı olabilir. Medya teknolojisi , fiziksel toplantılardan 
ve iş seyahatlerinden kaçınmanın değerini uzun süredir ve iş seyahatlerinden kaçınmanın değerini uzun süredir 
kanıtlamıştır. Koruyucu ekranlar, oda bölücüler ve diğer kanıtlamıştır. Koruyucu ekranlar, oda bölücüler ve diğer 
bariyerler iş istasyonları arasında mesafe sağlar.bariyerler iş istasyonları arasında mesafe sağlar.

Temizlik ve dezenfeksiyon da mobilyalarda önemli bir Temizlik ve dezenfeksiyon da mobilyalarda önemli bir 
rol oynar. Kulpsuz mobilyalar ile cam ve plastik folyolar rol oynar. Kulpsuz mobilyalar ile cam ve plastik folyolar 
gibi malzemeler, temizliği kolay yüzeyler sunarak hijyeni gibi malzemeler, temizliği kolay yüzeyler sunarak hijyeni 
artırır. Antimikrobiyal etkiye sahip ofis mobilyaları için yeni artırır. Antimikrobiyal etkiye sahip ofis mobilyaları için yeni 
malzemeler de enfeksiyona karşı önleyici etkiye sahiptir. malzemeler de enfeksiyona karşı önleyici etkiye sahiptir. 

CO2 trafik ışıklarıyla önleme CO2 trafik ışıklarıyla önleme 
Ofiste daha fazla güvenlik sağlamak için, CO2 trafik Ofiste daha fazla güvenlik sağlamak için, CO2 trafik 
ışıklarının kullanılması da sıklıkla tavsiye edilir. Diğer ışıklarının kullanılması da sıklıkla tavsiye edilir. Diğer 
ölçüm cihazlarına kıyasla, kullanımı kolaydır ve nispeten ölçüm cihazlarına kıyasla, kullanımı kolaydır ve nispeten 
ucuzdur. Korona önlemeye yardımcı olarak havadaki aero-ucuzdur. Korona önlemeye yardımcı olarak havadaki aero-
solleri ölçer ve konsantrasyon çok yüksekse alarm verirler.solleri ölçer ve konsantrasyon çok yüksekse alarm verirler.

Prensip basittir: çok fazla solunan CO2 aynı zamanda oda Prensip basittir: çok fazla solunan CO2 aynı zamanda oda 
havasında çok fazla aerosol anlamına gelir. Enfeksiyon ris-havasında çok fazla aerosol anlamına gelir. Enfeksiyon ris-
kinin artmasını önlemek için sarı ve kırmızı CO2 göstergel-kinin artmasını önlemek için sarı ve kırmızı CO2 göstergel-
eri, CO2 seviyeleri yükseldiğinde uyarı verir.  eri, CO2 seviyeleri yükseldiğinde uyarı verir.  

“Yeni Normal” için yeni ürünler “Yeni Normal” için yeni ürünler 
Korona salgını hem iş dünyasını hem de hijyen bilincini Korona salgını hem iş dünyasını hem de hijyen bilincini 
kalıcı bir şekilde değiştirdi. Günlük yaşamın diğer pek çok kalıcı bir şekilde değiştirdi. Günlük yaşamın diğer pek çok 
alanında olduğu gibi, uzun vadede virüse karşı koruyucu alanında olduğu gibi, uzun vadede virüse karşı koruyucu 
önlemlerin alınması gerekecektir.önlemlerin alınması gerekecektir.

Ofis mobilyası ve oda sistemleri üreticileri “Yeni Normal”e Ofis mobilyası ve oda sistemleri üreticileri “Yeni Normal”e 
adapte olmuş ve güvenli iş yerleri için yeni ürünler ve çözüm-adapte olmuş ve güvenli iş yerleri için yeni ürünler ve çözüm-
ler sunmaktadır. Bu, yalnızca ofislerdeki korumayı değil, ler sunmaktadır. Bu, yalnızca ofislerdeki korumayı değil, 
aynı zamanda orada çalışanların refahını da önemli ölçüde aynı zamanda orada çalışanların refahını da önemli ölçüde 
iyileştirecektir.iyileştirecektir.
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hracat artışı ve hükümetin teşvikleri GSYİH’yi yükseltir hracat artışı ve hükümetin teşvikleri GSYİH’yi yükseltir 
Japonya’nın GSYİH’si, tüketici harcamalarında artışa ve Japonya’nın GSYİH’si, tüketici harcamalarında artışa ve 
ihracatta güçlü bir artışa neden olan hükümet teşviklerinin ihracatta güçlü bir artışa neden olan hükümet teşviklerinin 
yardımıyla 2020’nin üçüncü çeyreğinde yükseldi. Üçüncü yardımıyla 2020’nin üçüncü çeyreğinde yükseldi. Üçüncü 
çeyrekteki büyüme, yarım yüzyılın en büyüğü oldu ve tüm çeyrekteki büyüme, yarım yüzyılın en büyüğü oldu ve tüm 
beklentileri aştı, ancak hükümet, corona virüsünün yayıl-beklentileri aştı, ancak hükümet, corona virüsünün yayıl-
ma oranını denemek ve azaltmak için alınan önlemler ned-ma oranını denemek ve azaltmak için alınan önlemler ned-
eniyle toparlanmanın muhtemelen yavaş olduğu konusun-eniyle toparlanmanın muhtemelen yavaş olduğu konusun-
da uyardı. Bu iyi bir haber olsa da, mevcut genişlemenin da uyardı. Bu iyi bir haber olsa da, mevcut genişlemenin 
geçen yıldan bu yana kaybedilen büyümenin sadece yak-geçen yıldan bu yana kaybedilen büyümenin sadece yak-
laşık yarısını geri çekmeyi başardığı unutulmamalıdır.laşık yarısını geri çekmeyi başardığı unutulmamalıdır.

Yeni Covid-19 vakalarının sayısı beklenenden daha hızlı Yeni Covid-19 vakalarının sayısı beklenenden daha hızlı 
artıyor ve hükümet, insanları seyahat etmekten ve dışarı-artıyor ve hükümet, insanları seyahat etmekten ve dışarı-
da yemek yemekten caydıracak bir dizi önlemi yeniden da yemek yemekten caydıracak bir dizi önlemi yeniden 
uygulamaya koydu. İşletmeler daha az karamsar ama uygulamaya koydu. İşletmeler daha az karamsar ama 
önümüzdeki zorlu aylara hazırlanıyor Japon üreticilerin ve önümüzdeki zorlu aylara hazırlanıyor Japon üreticilerin ve 
hizmet sektörü firmalarının Kasım ayı İş Duyarlılığı Anke-hizmet sektörü firmalarının Kasım ayı İş Duyarlılığı Anke-
ti, karamsarlığın son dokuz aydaki kadar kötü olmadığını ti, karamsarlığın son dokuz aydaki kadar kötü olmadığını 
tespit etti. Bu, Japon ekonomisinin salgın kaynaklı durgun-tespit etti. Bu, Japon ekonomisinin salgın kaynaklı durgun-
luktan çıkma belirtileri gösterdiği gerçeğine indirgenmiş-luktan çıkma belirtileri gösterdiği gerçeğine indirgenmiş-
ti. Ancak her iki sektördeki yöneticiler, koşulların ti. Ancak her iki sektördeki yöneticiler, koşulların 

önümüzdeki aylarda olumsuz kalmasını beklediklerini önümüzdeki aylarda olumsuz kalmasını beklediklerini 
söylediler.söylediler.

Eylül, Kontrplak ithalatı Ağustos ayında kontrplak Eylül, Kontrplak ithalatı Ağustos ayında kontrplak 
(HS441210-39) ithalat hacmindeki cesaret verici artışın (HS441210-39) ithalat hacmindeki cesaret verici artışın 
ardından, Eylül ayı tüm yıl boyunca görülen düşüş tren-ardından, Eylül ayı tüm yıl boyunca görülen düşüş tren-
dine dönüş oldu. Eylül kontrplak ithalatı, Eylül 2019’a dine dönüş oldu. Eylül kontrplak ithalatı, Eylül 2019’a 
göre% 30 düşüşle Ağustos ithalat hacminin% 24 altında göre% 30 düşüşle Ağustos ithalat hacminin% 24 altında 
gerçekleşti. Endonezya, Japonya’ya Eylül kontrplak ihra-gerçekleşti. Endonezya, Japonya’ya Eylül kontrplak ihra-
catında yaklaşık% 40’lık bir düşüş gördü ve Malezya’da% catında yaklaşık% 40’lık bir düşüş gördü ve Malezya’da% 
20’lik bir düşüş görüldü. İthal edilen çeşitli kategorilerden 20’lik bir düşüş görüldü. İthal edilen çeşitli kategorilerden 
HS441231, her biri HS441233 ve HS441234 olmak üzere HS441231, her biri HS441233 ve HS441234 olmak üzere 
ithalatın% 70’inden fazlasını oluşturmuştur.ithalatın% 70’inden fazlasını oluşturmuştur.

Japonya’ya yapılan kontrplak ithalatının hacmi neredeyse Japonya’ya yapılan kontrplak ithalatının hacmi neredeyse 
on yıldır düşüyor ve düşüş hızı son yıllarda hızlandı. 2020’nin on yıldır düşüyor ve düşüş hızı son yıllarda hızlandı. 2020’nin 
ilk üç çeyreğinde kontrplak ithalat hacmi 2019’un aynı ilk üç çeyreğinde kontrplak ithalat hacmi 2019’un aynı 
dönemine göre% 10 daha düşüktü. İki ana tedarikçiden her dönemine göre% 10 daha düşüktü. İki ana tedarikçiden her 
biri, Endonezya ve Malezya, yurt içinde üretilen kontrplağa biri, Endonezya ve Malezya, yurt içinde üretilen kontrplağa 
karşı pazar payını kaybetti. Diğer iki tedarikçi, Çin ve son karşı pazar payını kaybetti. Diğer iki tedarikçi, Çin ve son 
zamanlarda Vietnam ise pazar payını korumayı başardı. İl-zamanlarda Vietnam ise pazar payını korumayı başardı. İl-
gili bir haberde Japonya Merkez Bankası (BoJ), mevcut gili bir haberde Japonya Merkez Bankası (BoJ), mevcut 
mali yıl için büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü, mali yıl için büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü, 
ancak toparlanma görünümünün daha iyi göründüğü ve bu ancak toparlanma görünümünün daha iyi göründüğü ve bu 
nedenle şu anda ek teşvik tedbirlerini dikkate almayacağı nedenle şu anda ek teşvik tedbirlerini dikkate almayacağı 
görüşünü destekledi.görüşünü destekledi.
Kaynak: Japonya Maliye BakanlığıKaynak: Japonya Maliye Bakanlığı

JAPONYA: DAHA AZ KONTRPLAK PANEL İTHALATJAPONYA: DAHA AZ KONTRPLAK PANEL İTHALAT
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Türkiye’nin en köklü ve yenilikçi şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin en köklü ve yenilikçi şirketleri arasında yer alan 
BETA Kimya A.Ş., sektöre değer katan yeni yatırımlarla yük-BETA Kimya A.Ş., sektöre değer katan yeni yatırımlarla yük-
sek katma değer üretmeye devam ediyor. 2020 yılında, sek katma değer üretmeye devam ediyor. 2020 yılında, 
Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen üretime Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen üretime 
ara vermeyen şirket, Ar-Ge ve inovasyondan aldığı güç ile ara vermeyen şirket, Ar-Ge ve inovasyondan aldığı güç ile 
hem iç Pazar hem de ihracattaki yükselişini sürdürmeyi hem iç Pazar hem de ihracattaki yükselişini sürdürmeyi 
başardı. 315 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip yeni en-başardı. 315 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip yeni en-
tegre üretim tesisi BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’nü 2021 tegre üretim tesisi BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’nü 2021 
yılının Eylül ayında faaliyete almaya hazırlanan şirket, yılının Eylül ayında faaliyete almaya hazırlanan şirket, 
stratejik sektörlere hitap eden 5 yeni ürün kategorisine stratejik sektörlere hitap eden 5 yeni ürün kategorisine 
daha adım atacak.daha adım atacak.

Cihat Sayacı: “BETA Kimya’nın genlerinde Cihat Sayacı: “BETA Kimya’nın genlerinde 
daima üretmek ve büyümek var” daima üretmek ve büyümek var” 

Pandemi koşullarının getirdiği tüm zorluklara rağmen Pandemi koşullarının getirdiği tüm zorluklara rağmen 
2020 hedeflerine ulaştıklarını belirten BETA Kimya A.Ş. 2020 hedeflerine ulaştıklarını belirten BETA Kimya A.Ş. 
Genel Müdürü Cihat Sayacı, “2020 yılına başlarken gün-Genel Müdürü Cihat Sayacı, “2020 yılına başlarken gün-
demimizde yeni entegre üretim tesisi yatırımımız, Ar-Ge demimizde yeni entegre üretim tesisi yatırımımız, Ar-Ge 
projelerimiz, farklı sektörlere hitap eden inovatif ürünler projelerimiz, farklı sektörlere hitap eden inovatif ürünler 
ve elbette ihracat ağımıza eklenecek yeni pazar hede-ve elbette ihracat ağımıza eklenecek yeni pazar hede-
flerimiz vardı. Ancak beklenmedik şekilde ortaya çıkan, flerimiz vardı. Ancak beklenmedik şekilde ortaya çıkan, 
insan hayatı ile ekonomiyi ve ticareti aynı anda tehdit insan hayatı ile ekonomiyi ve ticareti aynı anda tehdit 
eden Covid-19 pandemisiyle karşı karşıya kaldık. Ancak eden Covid-19 pandemisiyle karşı karşıya kaldık. Ancak 
34 yıldır olduğu gibi biz yine Türkiye için üretmeye devam 34 yıldır olduğu gibi biz yine Türkiye için üretmeye devam 
ettik. Karamsarlığa kapılmadık ve yeni normal şartlara hı-ettik. Karamsarlığa kapılmadık ve yeni normal şartlara hı-
zla adapte olduk. Elbette insan hayatı birinci önceliğimiz zla adapte olduk. Elbette insan hayatı birinci önceliğimiz 
oldu ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak tüm ofis içi oldu ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak tüm ofis içi 
iş disiplinlerimizi hibrit ve dijital platformlara taşıdık. Bu iş disiplinlerimizi hibrit ve dijital platformlara taşıdık. Bu 
sayede, üretimde dahi dönüşümlü çalışma modelini uygu-sayede, üretimde dahi dönüşümlü çalışma modelini uygu-
layarak çarkların dönmesini sağladık. Çünkü üretmek, layarak çarkların dönmesini sağladık. Çünkü üretmek, 
değişime hızla adapte olmak ve insanımızın ihtiyaçlarına değişime hızla adapte olmak ve insanımızın ihtiyaçlarına 

BETA Kimya A.Ş. , pandemiye rağmen yatırım ve üretimde hız kesmedi 

BETA KİMYA A.Ş. 2021 YILINA YÜZDE 50 
BÜYÜME HEDEFİ İLE BAŞLIYOR

Türk kimya sektörünün öncü şirketlerinden BETA Kimya 
A.Ş., 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
pandemisine rağmen yatırımda hız kesmeyerek 
büyümeyi sürdürdü. Temmuz ayında Ortadoğu ile Doğu 
Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin 
temellerini atan BETA Kimya A.Ş., yeni normal şartlar 
altında yüzde 35 büyüme gerçekleştirerek önemli bir 
başarıya imza attı.
Ar-Ge yatırımlarını bir önceki yıla göre yüzde 12 artırarak, 
Apel ve Mitreapel markaları altındaki ürün yelpazesini de 
genişletmeye devam eden BETA Kimya A.Ş., 2020 yılında 
tamamen yerli know-how ile geliştirdiği 20 yeni ürünü 
sektöre kazandırdı. Dünya çapında beş kıtaya yayılan 
geniş ihracat ağına 10 ülke daha ekleyen ve ihracat 
yaptığı ülke sayısını 75’e yükselten şirket, 2021 yılında ise 
yüzde 50 büyüme hedefliyor.
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anında yanıt vermek bizim genlerimizde var. Sürecin başı anında yanıt vermek bizim genlerimizde var. Sürecin başı 
olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ihracatta aldığımız si-olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ihracatta aldığımız si-
parişlerin üretimine odaklandık. Sanal fuar katılımlarımızla parişlerin üretimine odaklandık. Sanal fuar katılımlarımızla 
yeni pazarlara ulaştık. Böylece ihracat yaptığımız ülkeler yeni pazarlara ulaştık. Böylece ihracat yaptığımız ülkeler 
arasına 10 ülke daha ekleyerek, 5 kıtada toplam 75 ülkeye arasına 10 ülke daha ekleyerek, 5 kıtada toplam 75 ülkeye 
ihracat yapma başarısı gerçekletirdik. 2020 yıl sonu iti-ihracat yapma başarısı gerçekletirdik. 2020 yıl sonu iti-
bariyle ihracat gelirlerimizin, toplam ciromuzdaki payını da bariyle ihracat gelirlerimizin, toplam ciromuzdaki payını da 
yüzde 60’a yükseltmeyi başardık.” dedi.yüzde 60’a yükseltmeyi başardık.” dedi.

Sayacı: “Pandemi döneminde yeni nesil  Sayacı: “Pandemi döneminde yeni nesil  
20 ürünü piyasaya sunduk”20 ürünü piyasaya sunduk”

Ar-Ge ve inovasyon odaklı kurum kültürleri sayesinde, Ar-Ge ve inovasyon odaklı kurum kültürleri sayesinde, 
pandemi sürecinin başında 1 ay gibi çok kısa bir zaman-pandemi sürecinin başında 1 ay gibi çok kısa bir zaman-
da dezenfektan kategorisine adım attıklarına değinen da dezenfektan kategorisine adım attıklarına değinen 
Sayacı, ”BETA Kimya A.Ş. olarak tamamı Türk mühendisle-Sayacı, ”BETA Kimya A.Ş. olarak tamamı Türk mühendisle-
rden oluşan Ar-Ge ekibimizle antibakteriyel dezenfektan rden oluşan Ar-Ge ekibimizle antibakteriyel dezenfektan 
çalışmalarımıza başladık. Bir ay gibi kısa bir sürede teknik çalışmalarımıza başladık. Bir ay gibi kısa bir sürede teknik 
aerosoller kategorisindeki tecrübemizi, insan hayatına aerosoller kategorisindeki tecrübemizi, insan hayatına 
katkı sunmak adına dezenfektanlara taşıdık. Mitreapel katkı sunmak adına dezenfektanlara taşıdık. Mitreapel 
Hunter Antibakteriyel Dezenfektan ürünlerimizi sprey ve Hunter Antibakteriyel Dezenfektan ürünlerimizi sprey ve 
sıvı formlarda hızla piyasaya sunduk. Sadece Türkiye’de sıvı formlarda hızla piyasaya sunduk. Sadece Türkiye’de 
değil, ihracatta da pek çok ülkeye dezenfektan ürünlerim-değil, ihracatta da pek çok ülkeye dezenfektan ürünlerim-
izi ulaştırdık. Bu başarı, bizim ne kadar proaktif ve know-izi ulaştırdık. Bu başarı, bizim ne kadar proaktif ve know-
how zengini bir şirket olduğumuzu da ispatlıyor. 2020 how zengini bir şirket olduğumuzu da ispatlıyor. 2020 
yılında toplam 9 kategoride 150’den fazla ürüne ulaştık. Yıl yılında toplam 9 kategoride 150’den fazla ürüne ulaştık. Yıl 
içinde inşaat, mobilya, sağlık, otomotiv ve tekstil gibi pek içinde inşaat, mobilya, sağlık, otomotiv ve tekstil gibi pek 
çok sektöre hitap eden 20 yeni ürün geliştirdik. Böylece çok sektöre hitap eden 20 yeni ürün geliştirdik. Böylece 
Apel ve Mitreapel markalarımızla etki sahamızı daha da Apel ve Mitreapel markalarımızla etki sahamızı daha da 
genişlettik.” diye konuştu.genişlettik.” diye konuştu.

2021’de yüzde 50 büyüyecek 2021’de yüzde 50 büyüyecek 
2020 yılında yüzde 35 büyümeyi başardıklarını ve yeni 2020 yılında yüzde 35 büyümeyi başardıklarını ve yeni 
yatırımların devreye girmesiyle birlikte 2021 yılında yüzde yatırımların devreye girmesiyle birlikte 2021 yılında yüzde 
50 büyüme hedeflediklerini söyleyen BETA Kimya A.Ş. Genel 50 büyüme hedeflediklerini söyleyen BETA Kimya A.Ş. Genel 
Müdürü Cihat Sayacı, “315 milyon TL yatırımla temelini Müdürü Cihat Sayacı, “315 milyon TL yatırımla temelini 
attığımız ve 2021’in son çeyreğinde faaliyete başlayacak attığımız ve 2021’in son çeyreğinde faaliyete başlayacak 
BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, şirketimizin geleceği açısın-BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, şirketimizin geleceği açısın-
dan son derece önemli bir yatırım. Küresel hedeflerimiz ve dan son derece önemli bir yatırım. Küresel hedeflerimiz ve 
büyüme planlarımızın geleceği için anahtar vazifesi göre-büyüme planlarımızın geleceği için anahtar vazifesi göre-
cek bu yatırım, BETA Kimya için bir dönüm noktası niteliği cek bu yatırım, BETA Kimya için bir dönüm noktası niteliği 
taşıyor. Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip ola-taşıyor. Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip ola-
cak yeni entegre üretim tesisimiz ile 500 kişiye iş imkanı cak yeni entegre üretim tesisimiz ile 500 kişiye iş imkanı 
sağlayacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategoris-sağlayacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategoris-
ine adım atacağız. LEED sertifikalı, doğa dostu yeşil  bina ine adım atacağız. LEED sertifikalı, doğa dostu yeşil  bina 
teknolojili üretim kampüsümüz, toplam 50 bin m2 üzerine teknolojili üretim kampüsümüz, toplam 50 bin m2 üzerine 
kurulu, 35 bin m2’lik kapalı alana sahip dev bir entegre üre-kurulu, 35 bin m2’lik kapalı alana sahip dev bir entegre üre-
tim tesisi olarak sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyanın tim tesisi olarak sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyanın 
en modern kimya tesislerinden biri olacak. Sanayide diji-en modern kimya tesislerinden biri olacak. Sanayide diji-
tal dönüşüme tamamen uyumlu, yüksek teknoloji ile do-tal dönüşüme tamamen uyumlu, yüksek teknoloji ile do-
natılmış ve modern üretim altyapısına sahip BETA Kimya natılmış ve modern üretim altyapısına sahip BETA Kimya 
GEBKİM Kampüsü, Endüstri 5.0’a hazır bir üretim üssü GEBKİM Kampüsü, Endüstri 5.0’a hazır bir üretim üssü 
olacak. BETA Kimya GEBKİM Kampüsü ile Türkiye’de ilk defa olacak. BETA Kimya GEBKİM Kampüsü ile Türkiye’de ilk defa 

yerli ve milli olarak üretimine başladığımız Poliüreten Reak-yerli ve milli olarak üretimine başladığımız Poliüreten Reak-
tif Hotmelt yapıştırıcıların üretimi dahil olmak üzere ülke-tif Hotmelt yapıştırıcıların üretimi dahil olmak üzere ülke-
miz için stratejik öneme sahip olan otomotiv, savunma ve miz için stratejik öneme sahip olan otomotiv, savunma ve 
havacılık gibi alanlara yönelik yeni nesil ürünlere de adım havacılık gibi alanlara yönelik yeni nesil ürünlere de adım 
atacağız. Bu hedefler doğrultusunda Ar-Ge merkezimizi de atacağız. Bu hedefler doğrultusunda Ar-Ge merkezimizi de 
yeni tesisimizle birlikte büyüteceğiz. Yüksek katma değerli yeni tesisimizle birlikte büyüteceğiz. Yüksek katma değerli 
üretim vizyonumuzla BETA Kimya’yı geleceğe taşıyacak ve üretim vizyonumuzla BETA Kimya’yı geleceğe taşıyacak ve 
Türk kimya sektörü ile ülke sanayimize değer katacağız.” Türk kimya sektörü ile ülke sanayimize değer katacağız.” 
dedi.dedi.

Aykut Engin: “E-ticaret ve yapı market  Aykut Engin: “E-ticaret ve yapı market  
kanallarında son kullanıcılara hitap eden kanallarında son kullanıcılara hitap eden 

ürünlerimizi sunacağız”ürünlerimizi sunacağız”
Covid-19 pandemisinin günlük yaşamla birlikte tüketim Covid-19 pandemisinin günlük yaşamla birlikte tüketim 
alışkanlıkları, pazarlama ve satış trendlerini de doğru-alışkanlıkları, pazarlama ve satış trendlerini de doğru-
dan etkilediğini belirten BETA Kimya A.Ş. Pazarlama ve İş dan etkilediğini belirten BETA Kimya A.Ş. Pazarlama ve İş 
Geliştirme Müdürü Aykut Engin, “Türk kimya sektöründe, Geliştirme Müdürü Aykut Engin, “Türk kimya sektöründe, 
ürün gamı en geniş şirketlerden biriyiz. Apel ve Mitreapel ürün gamı en geniş şirketlerden biriyiz. Apel ve Mitreapel 
markalarımızla inşaattan mobilyaya, otomotivden savun-markalarımızla inşaattan mobilyaya, otomotivden savun-
maya kadar pek çok sektöre yönelik yeni nesil ürünler maya kadar pek çok sektöre yönelik yeni nesil ürünler 
sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir şirket olduğumuz sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir şirket olduğumuz 
için tüketicilerin beklentilerini hızla karşılayan dinamik bir için tüketicilerin beklentilerini hızla karşılayan dinamik bir 
kurum kültürümüz var. Pandemi sürecinin henüz başında kurum kültürümüz var. Pandemi sürecinin henüz başında 
geliştirdiğimiz Mitreapel Hunter Antibakteriyel Dezenfek-geliştirdiğimiz Mitreapel Hunter Antibakteriyel Dezenfek-
tan ürünümüz de bunun en güzel örneği. Bir ay gibi çok tan ürünümüz de bunun en güzel örneği. Bir ay gibi çok 
kısa bir sürede ürünümüzü geliştirdik ve Sağlık Bakanlığı kısa bir sürede ürünümüzü geliştirdik ve Sağlık Bakanlığı 
onayını da alarak hızla tüketicilerin kullanımına sunduk. onayını da alarak hızla tüketicilerin kullanımına sunduk. 
Teknik aerosoller alanındaki bilgi birikimimizi dezenfek-Teknik aerosoller alanındaki bilgi birikimimizi dezenfek-
tan kategorisi ile sağlık alanına taşıdık. 2021 yılında her tan kategorisi ile sağlık alanına taşıdık. 2021 yılında her 
ülkenin sağlık prosedürleri için ayrı ayrı onaylar alarak ülkenin sağlık prosedürleri için ayrı ayrı onaylar alarak 
dezenfektan ürünlerimizi de dünyanın dört bir yanına ihraç dezenfektan ürünlerimizi de dünyanın dört bir yanına ihraç 
edeceğiz. B2B ürünlerin ardından son dönemde, sektör edeceğiz. B2B ürünlerin ardından son dönemde, sektör 
profesyonellerinin            yanı sıra son kullanıcılara yönelik profesyonellerinin            yanı sıra son kullanıcılara yönelik 
ürünlere yani B2C’ye de yöneldik. “Kendin yap” olarak sını-ürünlere yani B2C’ye de yöneldik. “Kendin yap” olarak sını-
flandırdığımız ve ev hayatından kişisel bir hobi atölyesine flandırdığımız ve ev hayatından kişisel bir hobi atölyesine 
kadar herkesin kullanabileceği yapıştırıcılar, silikonlar, kadar herkesin kullanabileceği yapıştırıcılar, silikonlar, 
çok amaçlı spreyler ve daha pek çok akıllı ürünle son kul-çok amaçlı spreyler ve daha pek çok akıllı ürünle son kul-
lanıcılara dokunuyoruz. Yakın dönemde e-ticaret ve yapı lanıcılara dokunuyoruz. Yakın dönemde e-ticaret ve yapı 
market kanallarına adım atacak ve son kullanıcılara hitap market kanallarına adım atacak ve son kullanıcılara hitap 
eden ürünlerimizi perakende noktalarında tüketicilerimizle eden ürünlerimizi perakende noktalarında tüketicilerimizle 
buluşturacağız.” dedi. buluşturacağız.” dedi. 
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SEKTÖRDEN

Dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ticaret sicili alanında Dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ticaret sicili alanında 
uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MER-uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MER-
SİS) üzerinden dijital ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün SİS) üzerinden dijital ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün 
hale getirildi.hale getirildi.

Buna göre Ticaret Bakanlığınca kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi Buna göre Ticaret Bakanlığınca kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi 
muhtelif mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler muhtelif mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler 
hukuku alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve hukuku alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve 
görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan “Ti-görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan “Ti-
caret Sicili Mevzuatı Modülü” devreye alındı.caret Sicili Mevzuatı Modülü” devreye alındı.

MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif 
ve arama özelliği bulunan Mevzuat Modülü ile ticari işletme ve ve arama özelliği bulunan Mevzuat Modülü ile ticari işletme ve 
şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere ko-şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere ko-
laylıkla, tek noktadan ulaşılabilecek.laylıkla, tek noktadan ulaşılabilecek.

Ticaret sicili işlemlerinin hızlı ve doğru olarak yerine getirilme-Ticaret sicili işlemlerinin hızlı ve doğru olarak yerine getirilme-
sini, Ticaret Sicili Müdürlüklerinin hizmet verimliliğinin artırıl-sini, Ticaret Sicili Müdürlüklerinin hizmet verimliliğinin artırıl-
masını amaçlayan söz konusu modül ile şirket yetkilileri, ticari masını amaçlayan söz konusu modül ile şirket yetkilileri, ticari 
işletme sahipleri, meslek mensupları, akademisyenler ve öğren-işletme sahipleri, meslek mensupları, akademisyenler ve öğren-
ciler,  talep ettikleri bilgiye daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ciler,  talep ettikleri bilgiye daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde 
erişebilecek.erişebilecek.

Mersis Ticaret Sicili Mevzuatı 
Basın Açıklaması
Ticaret Bakanlığının dijital dönüşüm Ticaret Bakanlığının dijital dönüşüm 
çalışmaları kapsamında vatandaşlara çalışmaları kapsamında vatandaşlara 
sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi.sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi.



FİRMALARDAN

Bursa’da, 2005 yılında endüstriyel elektronik ve otomasyon Bursa’da, 2005 yılında endüstriyel elektronik ve otomasyon 
alanında  100 m2lik bir atölyede faaliyetlerine başlayan, alanında  100 m2lik bir atölyede faaliyetlerine başlayan, 
Edda Makine, özel makine ve otomasyon alanında hizmet Edda Makine, özel makine ve otomasyon alanında hizmet 
vermek amaçlı 2007 yılında mekanik ve otomasyon alanın-vermek amaçlı 2007 yılında mekanik ve otomasyon alanın-
da çalışmalarına başladı. Edda Makine 2011’de paketleme da çalışmalarına başladı. Edda Makine 2011’de paketleme 
makineleri sektöründe, profesyonel anlamda mobilya ve makineleri sektöründe, profesyonel anlamda mobilya ve 
farklı sektörde makineler üretmeye başladı.  İlk yıllarında farklı sektörde makineler üretmeye başladı.  İlk yıllarında 
ağırlıklı olarak otomotiv sektörü için özel makineler, oto-ağırlıklı olarak otomotiv sektörü için özel makineler, oto-
masyon sistemleri ve kaynak robotları üreten Edda Ma-masyon sistemleri ve kaynak robotları üreten Edda Ma-
kine, 2011 yılından bu yana standart ambalaj makineleri kine, 2011 yılından bu yana standart ambalaj makineleri 
üretimi ve ambalaj sarf malzemeleri tedariği konusunda üretimi ve ambalaj sarf malzemeleri tedariği konusunda 
ihtisaslaştı.ihtisaslaştı.

Mobilya paketleme konusunda, Türkiye’de devrim ni-Mobilya paketleme konusunda, Türkiye’de devrim ni-
teliğinde sayılabilecek olan “Spinner” serisi yatay streç teliğinde sayılabilecek olan “Spinner” serisi yatay streç 
sarma makinelerinin üretimini yapan EDDA Makine, Mo-sarma makinelerinin üretimini yapan EDDA Makine, Mo-
bilya sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere, yer kon-bilya sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere, yer kon-
veyörü sistemleri ve konveyör rulolarının seri üretimini veyörü sistemleri ve konveyör rulolarının seri üretimini 
gerçekleştirdi. Bu alandaki çalışmalarını geliştiren Edda gerçekleştirdi. Bu alandaki çalışmalarını geliştiren Edda 
Makine dünyanın en hızlı profil paketleme makinesi olan Makine dünyanın en hızlı profil paketleme makinesi olan 
“SpeedWrap” serisi streç sarma makinelerinin üretimine “SpeedWrap” serisi streç sarma makinelerinin üretimine 
başladı. Yine kendi klasmanında dünya’nın ilk ve tek yatay başladı. Yine kendi klasmanında dünya’nın ilk ve tek yatay 

bantlama makinesi olan “Tape Master” serisi bantlama bantlama makinesi olan “Tape Master” serisi bantlama 
makinelerinin üretimini gerçekleştiren Firmanın ayrıca makinelerinin üretimini gerçekleştiren Firmanın ayrıca 
farklı sektörlerde geniş bir üretim prosesi bulunmaktadır. farklı sektörlerde geniş bir üretim prosesi bulunmaktadır. 

Firma Ocak 2021 yılında yine Bursa ilinde  yeni fabrikasında Firma Ocak 2021 yılında yine Bursa ilinde  yeni fabrikasında 
7000 metre kare kapalı alana geçerek burada yeni yatırım-7000 metre kare kapalı alana geçerek burada yeni yatırım-
larıyla üretimine devam etmektedir. larıyla üretimine devam etmektedir. 
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EDDA MAKİNE AMBALAJ, EDDA MAKİNE AMBALAJ, 
yeni yılda yeni fabrikasındayeni yılda yeni fabrikasında

Edda, 7.000 m2 kapalı alanlı yeni fabrikasında üretime başladı.

ÜRÜN GURUPLARIÜRÜN GURUPLARI
• Yatay Streç Sarma Makinaları• Yatay Streç Sarma Makinaları
• Palet Sarma Makinaları• Palet Sarma Makinaları
• Bantlama Makineleri• Bantlama Makineleri
• Çember Makineleri• Çember Makineleri
• Sarf Malzeme• Sarf Malzeme
• Karton Kutu Makineleri• Karton Kutu Makineleri
• Şrink Makineleri• Şrink Makineleri
• Zincirli Streç Sarma Makineleri• Zincirli Streç Sarma Makineleri
• Paketleme Hatları• Paketleme Hatları
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2019 yılında EPLF üyelerinin dünyadaki laminat 2019 yılında EPLF üyelerinin dünyadaki laminat 
parke satışları, 2018 yılında ulaşılan 453,5 mi-parke satışları, 2018 yılında ulaşılan 453,5 mi-
lyon m2’ye kıyasla dünya çapında toplam 446,7 lyon m2’ye kıyasla dünya çapında toplam 446,7 
milyon m2 satışla Avrupa üretiminden küçük bir milyon m2 satışla Avrupa üretiminden küçük bir 
düşüş yaşadı. Ancak, yılın ikinci yarısında sektör, düşüş yaşadı. Ancak, yılın ikinci yarısında sektör, 
satışlardaki küresel düşüş eğilimine rağmen to-satışlardaki küresel düşüş eğilimine rağmen to-
parlandı ve yüksek bir seviyede istikrar kazandı.parlandı ve yüksek bir seviyede istikrar kazandı.

Batı Avrupa’da (Türkiye dahil) toplam satışlar yaklaşık 218 Batı Avrupa’da (Türkiye dahil) toplam satışlar yaklaşık 218 
milyon m2’ye ulaştı ve bu nedenle bir önceki yıla (2018’de milyon m2’ye ulaştı ve bu nedenle bir önceki yıla (2018’de 
223,3 milyon m2) göre% 2,4’lük bir düşüş gösterdi. Her 223,3 milyon m2) göre% 2,4’lük bir düşüş gösterdi. Her 
zaman olduğu gibi Almanya, neredeyse 50 milyon m2’lik zaman olduğu gibi Almanya, neredeyse 50 milyon m2’lik 
satışla Orta Avrupa’nın en önemli tek pazarıdır, ancak satışla Orta Avrupa’nın en önemli tek pazarıdır, ancak 
Alman üreticiler 2018’de satılan 52 milyon m2’ye kıyas-Alman üreticiler 2018’de satılan 52 milyon m2’ye kıyas-
la satışlarda% 5,0’lık bir düşüşle geriledi. Ancak sektör  la satışlarda% 5,0’lık bir düşüşle geriledi. Ancak sektör  
devam ediyor. düşüş önceki yıllara göre yavaşladığı için devam ediyor. düşüş önceki yıllara göre yavaşladığı için 
iyimser.iyimser.

Fransa, Avrupa’daki ikinci pazar olmaya devam ediyor ve Fransa, Avrupa’daki ikinci pazar olmaya devam ediyor ve 
hatta 2019’da 36,5 milyon m2 (2018’de 36,0 milyon m2) hatta 2019’da 36,5 milyon m2 (2018’de 36,0 milyon m2) 
ile% 1,2 arttı. Hollanda’da satışlar 2019’da% 1,4 artarak ile% 1,2 arttı. Hollanda’da satışlar 2019’da% 1,4 artarak 
18,6 milyon m2’ye (2018’de 18,3 milyon) ulaştı.18,6 milyon m2’ye (2018’de 18,3 milyon) ulaştı.

İspanya, laminat parke satış rakamlarının 16,7 milyon İspanya, laminat parke satış rakamlarının 16,7 milyon 
m2’lik satışla (2018’de 16,5 milyon m2)% 1,4 artmasıyla an-m2’lik satışla (2018’de 16,5 milyon m2)% 1,4 artmasıyla an-
latılacak olumlu bir hikayeye sahip. 2019 yılında Doğu Avru-latılacak olumlu bir hikayeye sahip. 2019 yılında Doğu Avru-
pa, 2018’deki 128 milyon m2’ye kıyasla toplam 135 milyon pa, 2018’deki 128 milyon m2’ye kıyasla toplam 135 milyon 
m2 satışla EPLF üyeleri için gelecekteki önemli bir pazar m2 satışla EPLF üyeleri için gelecekteki önemli bir pazar 
konumunu güçlendirdi.konumunu güçlendirdi.

Örneğin Rusya’da üyelerimiz 43,7 milyon m2 (39 milyon Örneğin Rusya’da üyelerimiz 43,7 milyon m2 (39 milyon 
m2) satış bildirdi. 2018 yılında m2),% 11,3’lük bir büyüme m2) satış bildirdi. 2018 yılında m2),% 11,3’lük bir büyüme 
oranına karşılık gelmektedir. Aynı hatta, Polonya 31 milyon oranına karşılık gelmektedir. Aynı hatta, Polonya 31 milyon 
m2 satın alarak (2018’de 29,4 milyon m2) satışlarını% 5,5 m2 satın alarak (2018’de 29,4 milyon m2) satışlarını% 5,5 
artırdı. Ukrayna, Doğu Avrupa’da da şampiyon oluyor. 2019 artırdı. Ukrayna, Doğu Avrupa’da da şampiyon oluyor. 2019 

yılında 10,3 milyon m2 satışı ile şu anda bölgede satılan yılında 10,3 milyon m2 satışı ile şu anda bölgede satılan 
metrekare bazında üçüncü ülke (2018’deki 7,6 milyon metrekare bazında üçüncü ülke (2018’deki 7,6 milyon 
m2’ye kıyasla +% 34,8).m2’ye kıyasla +% 34,8).

Romanya ve Macaristan, 10 milyon m2 (2018’de 11 mily-Romanya ve Macaristan, 10 milyon m2 (2018’de 11 mily-
on m2) ve 6,8 milyon m2 (- 2018’e göre% 2,4) ile geride on m2) ve 6,8 milyon m2 (- 2018’e göre% 2,4) ile geride 
kaldı. Birleşik Devletler’deki patlamanın ardından Kuzey kaldı. Birleşik Devletler’deki patlamanın ardından Kuzey 
Amerika, Kanada’daki yavaşlama nedeniyle normal sevi-Amerika, Kanada’daki yavaşlama nedeniyle normal sevi-
yeye döndü. 2019 yılında, Kuzey Amerika’da 2018’e göre yeye döndü. 2019 yılında, Kuzey Amerika’da 2018’e göre 
yaklaşık% 9,5 daha az olmak üzere toplam 40 milyon m2 yaklaşık% 9,5 daha az olmak üzere toplam 40 milyon m2 
(2018’de 44,3 milyon m2) satılmıştır. ABD 2019’da yaklaşık (2018’de 44,3 milyon m2) satılmıştır. ABD 2019’da yaklaşık 
29,7 milyon m2 satışla (30,7 milyon m2)% 3,1’lik küçük bir 29,7 milyon m2 satışla (30,7 milyon m2)% 3,1’lik küçük bir 
gerileme göstermiştir. 2018 yılında m2). Kanada söz konusu gerileme göstermiştir. 2018 yılında m2). Kanada söz konusu 
olduğunda, pazar% 23,8 düşüşle 10,3 milyon m2 (2018’de olduğunda, pazar% 23,8 düşüşle 10,3 milyon m2 (2018’de 
13,6 milyon m2) idi. EPLF üyeleri için satış açısından daha 13,6 milyon m2) idi. EPLF üyeleri için satış açısından daha 
küçük olan dünyanın diğer bölgelerinde de yavaşlama oldu.küçük olan dünyanın diğer bölgelerinde de yavaşlama oldu.

Asya 2018’deki 30 milyon m2’den% 5 düşüşle 2019’da 28,4 Asya 2018’deki 30 milyon m2’den% 5 düşüşle 2019’da 28,4 
milyon m2’ye düştü. Ancak, bir istisna fark ettik:% 0,1’lik milyon m2’ye düştü. Ancak, bir istisna fark ettik:% 0,1’lik 
küçük bir artışla 4 milyon m2’de stabilize olan Kazaki-küçük bir artışla 4 milyon m2’de stabilize olan Kazaki-
stan. Latin Amerika 2018’de 18,5 milyon m2’den 2019’da stan. Latin Amerika 2018’de 18,5 milyon m2’den 2019’da 
15,7 milyon m2’ye (-% 14,9) geriledi. Son olarak, toplam 15,7 milyon m2’ye (-% 14,9) geriledi. Son olarak, toplam 
satış hacmi 2018’deki 5,0 milyon m2’den 2019’da 4,9 mily-satış hacmi 2018’deki 5,0 milyon m2’den 2019’da 4,9 mily-
on m2’ye düştüğü için Afrika önceki yılların pozitif eğilimini on m2’ye düştüğü için Afrika önceki yılların pozitif eğilimini 
sürdüremedi, bu da% 1,3’lük bir düşüşe denk geliyor.sürdüremedi, bu da% 1,3’lük bir düşüşe denk geliyor.

Daha fazla bilgi için Bayan Feriel Saouli ile iletişime geçin:Daha fazla bilgi için Bayan Feriel Saouli ile iletişime geçin:
EPLF SAEPLF SA
52, Rue Defacqz52, Rue Defacqz
B-1050 BRULLELS / BelgiumB-1050 BRULLELS / Belgium
Tel. +32 2 5368676Tel. +32 2 5368676
E-posta: info@eplf.comE-posta: info@eplf.com
 http://www.eplf.com http://www.eplf.com
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10 yıllık büyümenin ardından, ağaç işleme makineleri en-10 yıllık büyümenin ardından, ağaç işleme makineleri en-
düstrisindeki satış patlaması bu yıl sona eriyor. 2019’da düstrisindeki satış patlaması bu yıl sona eriyor. 2019’da 
halihazırda belirtilen ekonomik yavaşlamaya ek olarak, halihazırda belirtilen ekonomik yavaşlamaya ek olarak, 
korona salgını önemli bir fren görevi görüyor. Eylül 2020 korona salgını önemli bir fren görevi görüyor. Eylül 2020 
itibariyle, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha az si-itibariyle, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha az si-
pariş defterlerde. “Pandemi, daha önce ekonomik bir geri-pariş defterlerde. “Pandemi, daha önce ekonomik bir geri-
leme yaşayan müşteri sektörlerine ek bir engel oluşturdu. leme yaşayan müşteri sektörlerine ek bir engel oluşturdu. 
Bununla birlikte, küçük dükkan işletmeleri, bıçkıhane en-Bununla birlikte, küçük dükkan işletmeleri, bıçkıhane en-
düstrisi ve inşaattaki ileri işleme işletmeleri gibi bazı müş-düstrisi ve inşaattaki ileri işleme işletmeleri gibi bazı müş-
teri segmentlerinin de gözlemliyoruz. VDMA Ağaç İşleme teri segmentlerinin de gözlemliyoruz. VDMA Ağaç İşleme 
Makinaları Derneği Başkanı Pekka Paasivaara sanal genel Makinaları Derneği Başkanı Pekka Paasivaara sanal genel 
kurulda, ilgili sektör hala Corona krizi dönemlerinde yatırım kurulda, ilgili sektör hala Corona krizi dönemlerinde yatırım 
yapıyor “diyor.Beklentiler belirsizliğini koruyoryapıyor “diyor.Beklentiler belirsizliğini koruyor

Korona salgını tek başına gelecekteki ekonomik kalkınma Korona salgını tek başına gelecekteki ekonomik kalkınma 
hakkında önemli bir belirsizlik potansiyeli sunuyor. Bu, yak-hakkında önemli bir belirsizlik potansiyeli sunuyor. Bu, yak-
laşan Brexit’in hesaplanamayan riskleri ve ihracata yönelik laşan Brexit’in hesaplanamayan riskleri ve ihracata yönelik 
makine endüstrisi üzerinde etkisi olan artan ticaret kısıt-makine endüstrisi üzerinde etkisi olan artan ticaret kısıt-
lamaları ile birleşiyor. Genel olarak bakıldığında VDMA, Al-lamaları ile birleşiyor. Genel olarak bakıldığında VDMA, Al-
manya’da cari yılda üretimde yüzde 15’lik bir düşüş bekliyor.manya’da cari yılda üretimde yüzde 15’lik bir düşüş bekliyor.

“Siparişlerdeki keskin düşüşe ek olarak, seyahat kısıtla-“Siparişlerdeki keskin düşüşe ek olarak, seyahat kısıtla-
maları - örneğin Çin’e - sektöre zarar vermeye devam edi-maları - örneğin Çin’e - sektöre zarar vermeye devam edi-
yor. Müşteriye servis teknisyenlerimizi yalnızca gecikmeli yor. Müşteriye servis teknisyenlerimizi yalnızca gecikmeli 
olarak alıyoruz. Bu, ödemeler arttığı için cirodaki düşüşe olarak alıyoruz. Bu, ödemeler arttığı için cirodaki düşüşe 
daha da katkıda bulunuyor. gecikti, “Paasivaara devam daha da katkıda bulunuyor. gecikti, “Paasivaara devam 
ediyor. 2021 için VDMA, bir tahmini anlamlı kılmak için ha-ediyor. 2021 için VDMA, bir tahmini anlamlı kılmak için ha-
lihazırda yapılması gereken tüm kısıtlamalara rağmen lihazırda yapılması gereken tüm kısıtlamalara rağmen 
yüzde 3’lük bir artışla hafif bir iyileşme bekliyor. Dolayısıyla yüzde 3’lük bir artışla hafif bir iyileşme bekliyor. Dolayısıyla 
seviye, önceki yılların oldukça altında kalacaktır. “Mevcut seviye, önceki yılların oldukça altında kalacaktır. “Mevcut 
durumun istikrara kavuşmasını bekliyoruz. Öngörülebilir durumun istikrara kavuşmasını bekliyoruz. Öngörülebilir 
gelecekte önemli bir iyileşme beklenmiyor. Ancak, düşük gelecekte önemli bir iyileşme beklenmiyor. Ancak, düşük 
noktayı geçtiğimizi ummak için neden var. Müşterilerden noktayı geçtiğimizi ummak için neden var. Müşterilerden 
gelen somut yatırım planlarıyla ilgili sorgu sayısı şimdi ye-gelen somut yatırım planlarıyla ilgili sorgu sayısı şimdi ye-
niden önemli ölçüde arttı.niden önemli ölçüde arttı.

Kayıplı dış ticaretKayıplı dış ticaret
İçinde bulunduğumuz yılın ilk sekiz ayında, Alman ağaç İçinde bulunduğumuz yılın ilk sekiz ayında, Alman ağaç 
işleme makinelerinin ihracat değeri yıllık% 15 düşüşle 1,3 işleme makinelerinin ihracat değeri yıllık% 15 düşüşle 1,3 
milyar Euro’ya geriledi. İlk 10 ihracat destinasyonu arasında milyar Euro’ya geriledi. İlk 10 ihracat destinasyonu arasında 
yalnızca Avusturya, Brezilya ve Litvanya ihracatlarını artıra-yalnızca Avusturya, Brezilya ve Litvanya ihracatlarını artıra-
bildi. Son ikisinin durumunda artış, büyük ölçekli tesislerin bildi. Son ikisinin durumunda artış, büyük ölçekli tesislerin 
ayrı ayrı teslimatlarının sonucudur. En önemli iki pazar olan ayrı ayrı teslimatlarının sonucudur. En önemli iki pazar olan 
Çin ve ABD, sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 42 ortalamanın üze-Çin ve ABD, sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 42 ortalamanın üze-
rinde kayıp yaşadı. Çin pazarı şu anda cesaret verici topar-rinde kayıp yaşadı. Çin pazarı şu anda cesaret verici topar-
lanma işaretleri gösteriyor. Bunun önümüzdeki aylarda ih-lanma işaretleri gösteriyor. Bunun önümüzdeki aylarda ih-
racat rakamlarına olumlu yansıması olacak. Aynı dönemde racat rakamlarına olumlu yansıması olacak. Aynı dönemde 
Almanya’nın ithalatı da yüzde 7 düşüşle 360   milyon Euro’ya Almanya’nın ithalatı da yüzde 7 düşüşle 360   milyon Euro’ya 
geriledi. En önemli tedarikçi ülkelerden yalnızca Çin, ithala-geriledi. En önemli tedarikçi ülkelerden yalnızca Çin, ithala-
tını yüzde 11 artırarak 114 milyon Euro’ya çıkarabildi.tını yüzde 11 artırarak 114 milyon Euro’ya çıkarabildi.

İyimserlik bozulmadıİyimserlik bozulmadı
Bu zorlu zamanlarda, makine endüstrisinin gelecekteki ya-Bu zorlu zamanlarda, makine endüstrisinin gelecekteki ya-
şayabilirliği için daha fazla yatırım yapılıyor. Çok yönlü sa-şayabilirliği için daha fazla yatırım yapılıyor. Çok yönlü sa-
yısallaştırma konusu ile uğraşan şirketler ve start-uplar-yısallaştırma konusu ile uğraşan şirketler ve start-uplar-
daki işbirliği ve satın alma sayısı yüksektir. Ve VDMA’da da daki işbirliği ve satın alma sayısı yüksektir. Ve VDMA’da da 
dijitalleşme, çeşitli çalışma gruplarındaki şirketler arasın-dijitalleşme, çeşitli çalışma gruplarındaki şirketler arasın-
daki işbirliğinin odak noktasıdır. OPC-UA, üretimin dünya daki işbirliğinin odak noktasıdır. OPC-UA, üretimin dünya 
dili olarak, takım ve makine arasında dijitalleştirilmiş veri dili olarak, takım ve makine arasında dijitalleştirilmiş veri 
alışverişi gibi tam hızda ileri sürülüyor. İklim değişikliği şu alışverişi gibi tam hızda ileri sürülüyor. İklim değişikliği şu 
anda siyasi gündemin üst sıralarında yer almasa bile konu anda siyasi gündemin üst sıralarında yer almasa bile konu 
yeniden hızlanacak.yeniden hızlanacak.

“Bir inşaat malzemesi olarak ahşabın artık tüm siyasi dü-“Bir inşaat malzemesi olarak ahşabın artık tüm siyasi dü-
zeylerde hak ettiği takdiri alması, müşteri endüstrilerimiz zeylerde hak ettiği takdiri alması, müşteri endüstrilerimiz 
ve dolayısıyla biz makine tedarikçileri için de bir atılım. Ye-ve dolayısıyla biz makine tedarikçileri için de bir atılım. Ye-
nilenebilir bir hammadde olarak ahşabın CO2’yi azaltmaya nilenebilir bir hammadde olarak ahşabın CO2’yi azaltmaya 
yapabileceği olumlu katkı. -özellikle sürdürülebilir inşaat yapabileceği olumlu katkı. -özellikle sürdürülebilir inşaat 
alanındaki ayak izi çok büyük. Ağaç işleme makineleri en-alanındaki ayak izi çok büyük. Ağaç işleme makineleri en-
düstrisi bu konuyu daha da geliştirmek için elinden gelen düstrisi bu konuyu daha da geliştirmek için elinden gelen 
her şeyi yapacak. Bu nedenle, geleceğe iyimser bakabiliriz“ her şeyi yapacak. Bu nedenle, geleceğe iyimser bakabiliriz“ 
diye özetliyor  diye özetliyor  
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“Ascent için inşaat izinlerinin verilmesi önemli bir ki-
lometre taşını temsil ediyor. Korb + Associates Archi-
tects’in müdürü Jason Korb, “Bu, oldukça sıra dışı bir 
şey yaratmak için Milwaukee Şehri ile sürekli ortaklık 
içinde çalışarak inanılmaz iki yıllık bir yolculuk oldu - 
aynı zamanda büyük bir karbon yutağı olan dünya stan-
dartlarında bir konut projesi” dedi. .

T o proje gerekli eşitlik yükseltti. COVID-19 salgınının 
getirdiği zorluklara rağmen Ascent, ülke genelinde 
kredi verenlerin ve yatırımcıların dikkatini çekti.

“ Birden fazla süreli çarşaf aldı ve anlaşma yakın ilerle-
diklerini” Tim Gokhman, Yeni Kara Enterprises müdürü 

ABD’de 25 KATLI MASİF AHŞAP KULE  

“ASCENT” İN İNŞAATI BAŞLADI
Milwaukee, Wisconsin şehir merkezindeki 
son teknoloji 25 katlı masif ahşap kule Ascent, 
Milwaukee Şehri’nden inşaat izinleri almış 
ve zemini bozuk. New Land Enterprises ve 
Wiechmann Enterprises liderliğindeki geliştirme 
ekibi, bulmacanın tüm parçalarının yerine 
yerleştirildiğini söyledi. Korb + Associates 
Architects, Thornton Tomasetti’nin yapısal 
mühendislik hizmetleri ile bina tasarımına ve 
onaylarına liderlik etti.
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söyledi. “ Bu projeye olan ilgi, masif ahşabın estetik, 
inşaat ve sürdürülebilirlik faydalarının geniş bir insan 
yelpazesinin dikkatini ve hayal gücünü yakaladığının 
kanıtıdır.” Wiechmann Enterprises’ın sahibi Jim Wiech-
mann, “ Son on yılda, New Land ile bir dizi çığır açan 
projede işbirliği yaptım, ancak Ascent gerçekten tarihi 
bir başarı.” Dedi.

Temel çalışmaları geçen hafta başladı. İnşaat ekibi 
CD Smith ve Catalyst Construction tarafından yönetil-
irken, Swinerton Mass Timber masif kereste tedariki, 
lojistik ve kurulumundan sorumlu. Yapım sürecinin 
benzersiz bir yönü, ilk olarak Ascent’i dijital olarak en 
küçük ayrıntıya kadar inşa etmeyi ve olası çatışmaları 
önceden ortaya çıkarmayı içerir. Bu ortadan kaldırır 
zaman Ascent kısaltacak, kütle ahşabın dışına üre-
tim doğası ile, bu çakışmaları çözme alanda harcanan 
ve ‘ dört ila beş ay için inşaat programı. 

284 fit yüksekliğindeki Ascent, dünyanın en uzun hibrit 
ahşap yapısı olmaya aday. Proje, altı katlı bir podyum-
da perakende, otopark, yüzme havuzu, spor salonu 
ve gökyüzü güverteleri, şarap tadım odası, salonlar 
ve hatta bir açık hava film ekranı bulunan binanın te-
pesinde tam bir konfor katında oturan 259 daireye 
sahip olacak. . 2018’de tanıtılan Ascent, dünyanın dört 
bir yanından hayranların, mimarların, mühendisler-
in ve planlamacıların uluslararası ilgisini çekti. Proje, 
Dubai’deki 2018 uluslararası CTBUH konferansında, 
Chicago’daki 2019 uluslararası CTBUH konferansında, 
Portland’daki 2019 Uluslararası Kütle Kereste konfer-
ansında sunuldu ve dünya çapında yayınlarda yer aldı. 

New Land Enterprises, birkaç ay önce ön kiralama 
hizmetini açtı ve bir sorgu ve rezervasyon dalgasıyla 
karşılaştı. Firma halihazırda üç çatı katı da dahil olmak 
üzere bir dizi çekince aldı. Proje konseptten inşaata 
geçerken, ekip dikkatin artmasını bekler.

Gokhman, “Kendimizi başka bir çekinceye hazırlıyoruz, 
ancak aynı zamanda mimarlık, mühendislik ve 
geliştirme topluluklarından gelen aramalar, e-postalar 
ve ziyaretler için de hazırlanıyoruz” dedi. 2019’da New 
Land, ahşap binalar hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isteyen Tayvan’dan bir heyeti ağırladı; Ascent hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için Milwaukee’ye plansız bir 
yolculuk yaptılar.

“Dünyanın en yüksek kütlesel ahşap yapısının 

gerçekleştirilmesi, Ascent’teki tüm paydaşların harika 
bir ekip çalışmasının sonucudur. Thornton Tomaset-
ti’nin müdürü John Peronto, sektör için bir simge ve yol 
haritası olacak ve memleketim Milwaukee’de yaşayan-
lar için en eşsiz ve sürdürülebilir yaşam ortamlarından 
birini sunacak ”dedi. 

Kütle kereste kullanmak gibi geliştirme ekibinin karar-
larından bazıları artık ileri görüşlü görünüyor. COVID-19, 
daha sağlıklı inşa edilmiş ortamlar arzusunu vurguladı 
ve Ascent’in açıkta kalan ahşap yapısı tam da bunu 
yapıyor. Gokhman, “Eşsiz estetik ve olanaklarla dünya 
standartlarında bir geliştirme inşa ediyoruz ve bunun 
büyük bir kısmı çevreyle bağlantılı” dedi. “Ayrıca daha 
küçük apartman daireleri inşa etme eğilimine de karşı 
çıktık, daha geniş bir yelpazedeki kiracıları barındır-
mak için daha büyük kat planlarını daha küçük olan-
larla birleştirdik. Her şeye yürüyebileceğiniz bir yerde 
ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan yapılı bir 
ortamda yaşamak isteyen, Millennials’tan Boomers’a 
kadar tüm nesiller tarafından takdir ediliyor. “

İlk olarak 1920’lerde icat edilen ve 1970’lerde ve 80’le-
rde bir yapı malzemesi olarak yeniden tasarlanan masif 
ahşap, Avrupa, Avustralya ve Kanada’da yüksek binalar 
için kullanılmıştır. ABD bina kodları kısa süre önce bu 
devrim niteliğindeki yüksek katlı yapısal sistemin 
kapısını açtı ve Ascent, beton ve beton gibi geleneksel 
yapı malzemelerinin yanı sıra kütlesel kerestenin per-
formans yeteneğini kanıtlamak için gereken titiz tes-
tlere yardımcı olmak için ABD Orman Hizmetleri’nden 
federal bir hibe aldı. çelik. 

Artık halka açık olan veriler, masif ahşabın yangın, de-
prem ve rüzgar koşullarında geleneksel malzemeler 
kadar hatta daha iyi performans gösterdiğini gösteriy-
or. Masif ahşap yapılardaki lamine ahşap kirişler, plaka-
lar ve kolonlar da karbon yutucudur. Binanın tabanı, 
asansör ve merdiven boşlukları beton olsa da, yapı için 
kütle kereste kullanımı,  2.500 arabanın ürettiği kar-
bondioksit eşdeğerini veya yılda 1.200 eve güç sağla-
mak için yeterli enerjiyi dengeliyor.

Gokhman, Korb ve Peronto’nun hepsi aynı fikirde - 
kütlesel kereste inşaatın geleceğidir. Eşsiz estetik, 
sahada hız ve hassasiyet ve sürdürülebilirlik. Biçim ve 
işlevin gerçek bir birleşimidir.

Projenin 2022 yazında tamamlanması planlanıyor. 
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Almanya Makine Mühendisliği Endüstrisi Derneği 
(VDMA), on uzun yıllık büyümenin ardından, ağaç 
işleme makineleri endüstrisindeki satış patla-
masının bu yıl sona ereceğini söyledi. 2019’da 
zaten belirtilen ekonomik yavaşlamaya ek olarak, 
COVID-19 salgını önemli bir fren görevi görecek.

Eylül 2020 itibariyle, kitaplarda bir önceki yıla göre yak-
laşık% 20 daha az sipariş var. “Pandemi, daha önce 
ekonomik bir gerileme yaşayan müşteri sektörlerine ek 
bir sönüm koydu. Bununla birlikte, zanaat ticareti, kereste 
fabrikası endüstrisi ve inşaatla ilgili sektördeki işleyiciler 
gibi bazı müşteri segmentlerinin hala yatırım yaptığını gö-
zlemliyoruz. Corona krizi zamanlarında, “Alman Ağaç İşleme 
Makinaları Birliği Başkanı Pekka Paasivaara sanal genel ku-
rul toplantısında açıkladı.

Beklentiler belirsiz
Tek başına COVID-19 salgını, gelecekteki ekonomik kalkın-
ma ile ilgili önemli belirsizlik potansiyeli sunmaktadır. Buna 
ek olarak, yaklaşan brexit’in hesaplanamaz riskleri ve artan 
ticaret kısıtlamaları ihracata yönelik makine mühendisliği 
için sorunlara neden oluyor. Ticaret birliği toplamda cari 
yılda üretimde yüzde 15’lik bir düşüş bekliyor.

“Siparişlerdeki önemli düşüşe ek olarak, seyahat kısıtlama-
ları - Çin gibi - sektöre zarar vermeye devam ediyor. Yal-
nızca tesisatçılarımızı ve servis teknisyenlerimizi gecik-
meli olarak müşterimize ulaştırıyoruz. Bu aynı zamanda 

satışların azalmasına da katkıda bulunuyor,” diye devam 
etti. Paasivaara.

2021 için ticaret birliği, bir tahmini anlamlı hale getirmek 
için şu anda yapılması gereken tüm sınırlamalara rağmen,% 
3’lük bir artı ile hafif bir iyileşme bekliyor. Dolayısıyla sevi-
ye, önceki yılların oldukça altında kalacaktır.

Paasivaara, “Mevcut durumun istikrar kazanmasını bekli-
yoruz,” dedi. “Öngörülebilir gelecekte önemli bir iyileşme 
beklenmiyor. Ancak, düşük noktayı aştığımızı ummak için 
neden var. Müşterilerden gelen somut yatırım planları ile il-
gili sorguların sayısı şimdi yeniden önemli ölçüde arttı, an-
cak belirsizlik birçok kararı yavaşlatmaya devam ediyor . “

Kayıplı dış ticaret
Cari yılın ilk sekiz ayında, Alman ağaç işleme makineleri 
üreticilerinin ihracat değeri, yıllık% 15 düşüşle 1.3 milyar 
Euro’ya geriledi. İlk on ihracat destinasyonu arasında yal-
nızca Avusturya, Brezilya ve Litvanya ihracatlarını artırabil-
di. Son ikisinin durumunda, artış büyük ölçekli tek tek te-
sislerin teslimatından kaynaklandı. En önemli iki pazar olan 
Çin ve ABD, sırasıyla% 18 ve% 42 ortalamanın üzerinde 
kayıp yaşadı. Şu anda Çin pazarı için cesaret verici işaretler 
var. Bunun önümüzdeki aylarda ihracat değerleri üzerinde 
olumlu etkisi olacak.

Aynı dönemde Almanya ithalatı da% 7 düşüşle 360   mily-
on Euro’ya geriledi. En önemli tedarikçi ülkelerden yalnızca 
Çin, ithalatını% 11 artırarak 114 milyon Euro’ya çıkarabildi.

İyimserlik bozulmamış
Mevcut zorlu zamanlarda, çeşitli dijitalleşme konuları ile 
uğraşan şirketler ve yeni kurulan şirketlerdeki çok sayı-
da işbirliği ve katılım ile gelecekte yaşayabilirlik için daha 
fazla yatırım yapılmaktadır. Ve VDMA’da da ağ bağlantılı 
üretim, çeşitli çalışm        a gruplarındaki şirketler arasın-
daki işbirliğinin odak noktasıdır. OPC-UA, dünya üretim dili 
olarak, aletler ve makineler arasında dijitalleştirilmiş veri 
alışverişinde olduğu gibi, tüm hızda ileri sürülüyor.

İklim değişikliği şu anda siyasi gündemin üst sıraların-
da yer almasa bile konu yeniden hızlanacak.
“İnşaat ve malzeme ahşabının artık tüm siyasi düzeyle-
rde hak ettiği takdiri alması, müşteri endüstrilerimiz ve 
dolayısıyla biz makine üreticileri için de bir atılım. Yenilen-
ebilir bir hammadde olarak ahşabın CO2’yi azaltmaya yap-
abileceği olumlu katkı. Özellikle sürdürülebilir inşaat al-
anındaki ayak izi çok büyük. Bir ekipman tedarikçisi olarak, 
ağaç işleme makineleri endüstrisi bu konuyu desteklemek 
için elinden geleni yapacaktır. Böylece iyimserlikle ileriye 
bakabiliriz, “diye bitirdi  

VDMA:  AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ  
ENDÜSTRİSİNDE ÖNEMLİ BİR GELİŞME YOK
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Sektörün panel kesme dalında otomasyon, 
ahşap işleme atölyelerinde,  
intelliOptimizer Stacking gibi yenilikçi  
HOMAG araçlarıyla daha da ilerliyor
Otomasyon ve akıllı fabrika konseptleri, ahşap işleme işletmelerinde oldukça 
popülerdir. Kesim işleminde, SAWTEQ B-300 / B-400 flexTec robotlu kesim 
makineleri ve HOMAG’ın dijital ürünleri ile akıllı otomasyonlar uygulanabilir. 
Yapılabilen işlem seçenekleri, mevcut makinenin donanım zenginliği ile büyür. 
IntelliOptimizer Stacking ile artık otomatik istifleme için palet sayısını ve 
dolayısıyla da operatör için gereken işi önemli ölçüde azaltan dijital bir yazılım, 
HOMAG ürün yelpazesine eklenmiştir.
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Ağaç işleme atölyelerinde, parçaların ayrı ayrı kesilmesi Ağaç işleme atölyelerinde, parçaların ayrı ayrı kesilmesi 
ve küçük parti boyutlarında üretim, günlük yaşamın bir ve küçük parti boyutlarında üretim, günlük yaşamın bir 
parçasıdır. Yalnızca bu faaliyetleri olabildiğince verim-parçasıdır. Yalnızca bu faaliyetleri olabildiğince verim-
li bir şekilde organize edebilen işletmeler uzun vadede li bir şekilde organize edebilen işletmeler uzun vadede 
rekabetçi kalabilirler. Bu faaliyetleri tamamlamak için rekabetçi kalabilirler. Bu faaliyetleri tamamlamak için 
SAWTEQ B-300 / B-400 flexTec gibi HOMAG robotlu kesim SAWTEQ B-300 / B-400 flexTec gibi HOMAG robotlu kesim 
makineleri kullanan işletmeler, ilerlemenin ön safındadır. makineleri kullanan işletmeler, ilerlemenin ön safındadır. 
Vardiya başına 800 parçaya kadar - personel olmadan tam Vardiya başına 800 parçaya kadar - personel olmadan tam 
otomatik olarak üretim yapılabilir. Bu otomasyon çözüm-otomatik olarak üretim yapılabilir. Bu otomasyon çözüm-
lerinde trend günden güne artıyor, çünkü gittikçe artan di-lerinde trend günden güne artıyor, çünkü gittikçe artan di-
jital ürün yelpazesiyle HOMAG, kesim makinesine tamamen jital ürün yelpazesiyle HOMAG, kesim makinesine tamamen 
entegre olan robot ile, parçaların kesilmesini herhangi bir entegre olan robot ile, parçaların kesilmesini herhangi bir 
kesinti olmadan ve dolayısıyla da daha verimli bir şekilde kesinti olmadan ve dolayısıyla da daha verimli bir şekilde 
tamamlayabiliyor.tamamlayabiliyor.

intelliOptimizer Stacking — HOMAG istifleme intelliOptimizer Stacking — HOMAG istifleme 
algoritmasının sürekli olarak  algoritmasının sürekli olarak  

daha da geliştirilmesidaha da geliştirilmesi
Açıklığa kavuşturmak için: HOMAG SAWTEQ B-300 / B-400 Açıklığa kavuşturmak için: HOMAG SAWTEQ B-300 / B-400 
flexTec kesim makinelerinin hem robot modu hem de elle flexTec kesim makinelerinin hem robot modu hem de elle 
klasik operatör modu için eşit derecede uygun olmasını klasik operatör modu için eşit derecede uygun olmasını 
sağlamak için, tüm bitmiş parçalar her zamanki gibi pal-sağlamak için, tüm bitmiş parçalar her zamanki gibi pal-

etlere istiflenir. Bu süreçte, robot modu için paletler, ro-etlere istiflenir. Bu süreçte, robot modu için paletler, ro-
botun çalışma alanında ayrı ayrı kurulmuş beş adede ka-botun çalışma alanında ayrı ayrı kurulmuş beş adede ka-
dar kaldırma masasında bulunur. Bir algoritma tarafından dar kaldırma masasında bulunur. Bir algoritma tarafından 
kontrol edilen robot, paletler üzerinde tamamen otomatik kontrol edilen robot, paletler üzerinde tamamen otomatik 
olarak rastgele düzenlenmiş istifler oluşturabilir. İstifler olarak rastgele düzenlenmiş istifler oluşturabilir. İstifler 
devrilmeyecek düzendeoluşturulurlar ve gerektiğinde devrilmeyecek düzendeoluşturulurlar ve gerektiğinde 
yapılacak sonraki işleme veya malzeme cinsine göre op-yapılacak sonraki işleme veya malzeme cinsine göre op-
timize edilebilir. Bu sayede bir sonraki işlem istasyonlarına timize edilebilir. Bu sayede bir sonraki işlem istasyonlarına 
uyumlu halde istifler oluşturulur.uyumlu halde istifler oluşturulur.

Yeni intelliOptimizer Stacking ile, HOMAG artık istifleme al-Yeni intelliOptimizer Stacking ile, HOMAG artık istifleme al-
goritmasını daha tutarlı bir şekilde geliştirdi ve bunu dijital goritmasını daha tutarlı bir şekilde geliştirdi ve bunu dijital 
bir araca entegre etti. Bu araç, daha fazla bilgi olmadan bir araca entegre etti. Bu araç, daha fazla bilgi olmadan 
sezgisel olarak çalıştırılabilir ve hızlı bir şekilde, tanım-sezgisel olarak çalıştırılabilir ve hızlı bir şekilde, tanım-
lanmış hedefler ve optimizasyon talepleri için hassas bir lanmış hedefler ve optimizasyon talepleri için hassas bir 
şekilde uyarlanmış istifleme stratejileri sunar.şekilde uyarlanmış istifleme stratejileri sunar.

Daha az istif adedi, daha az duraksama, Daha az istif adedi, daha az duraksama, 
daha yüksek üretim kapasitesidaha yüksek üretim kapasitesi

İstifleme pozisyonlarının mümkün olan en iyi kullanımı İstifleme pozisyonlarının mümkün olan en iyi kullanımı 
nedir? Hangi strateji personelin iş yükünü en etki-nedir? Hangi strateji personelin iş yükünü en etki-
li şekilde hafifletir? Otomatik üretim nasıl maksimuma li şekilde hafifletir? Otomatik üretim nasıl maksimuma 
çıkarılabilir? Fabrikanın üretim verimliliği nasıl artırılabilir?  çıkarılabilir? Fabrikanın üretim verimliliği nasıl artırılabilir?  
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SAWTEQ B-300 / B-400 flexTec robotlu kesim makineleri ile SAWTEQ B-300 / B-400 flexTec robotlu kesim makineleri ile 
birlikte HOMAG boşaltma algoritması bu sorulara hâlihazır-birlikte HOMAG boşaltma algoritması bu sorulara hâlihazır-
da yanıtlar veriyor. İntelliOptimizer Stacking ile optimi-da yanıtlar veriyor. İntelliOptimizer Stacking ile optimi-
zasyon daha da iyi sonuçlanır ve A’dan Z’ye uyarlanmıştır. zasyon daha da iyi sonuçlanır ve A’dan Z’ye uyarlanmıştır. 
İş hazırlığı sırasında sistem, her bir kesim işlemi için müm-İş hazırlığı sırasında sistem, her bir kesim işlemi için müm-
kün olan en iyi bireysel istifleme stratejisini belirler. Oper-kün olan en iyi bireysel istifleme stratejisini belirler. Oper-
atör, sonuçları doğrudan kesim makinesine aktarır.atör, sonuçları doğrudan kesim makinesine aktarır.

IntelliOptimizer Stacking özellikle ne yapar? Program, is-IntelliOptimizer Stacking özellikle ne yapar? Program, is-
tif adedini ve dolayısıyla da 20%’ye kadar gereken istif tif adedini ve dolayısıyla da 20%’ye kadar gereken istif 
değiştirme adedini azaltır. Bu, kesim şablonlarının tam ve değiştirme adedini azaltır. Bu, kesim şablonlarının tam ve 
istif tabanlı bir şekilde işleme tutulmasıyla elde edilir. Bu istif tabanlı bir şekilde işleme tutulmasıyla elde edilir. Bu 
da robotun paletleri kullanma şeklini iyileştiriyor. intelli-da robotun paletleri kullanma şeklini iyileştiriyor. intelli-
Optimizer Stacking, istif değişiklikleri arasındaki aralıkları Optimizer Stacking, istif değişiklikleri arasındaki aralıkları 
uzatır ve durmadan çalışma oranını arttırır; böylece robot uzatır ve durmadan çalışma oranını arttırır; böylece robot 
modunda çalışırken daha az zaman kaybı ve daha fazla modunda çalışırken daha az zaman kaybı ve daha fazla 
üretim kapasitesine sahip olunur.üretim kapasitesine sahip olunur.

Bir makine, iki farklı şekilde kullanımBir makine, iki farklı şekilde kullanım
Kullanıcılar, HOMAG intelliOptimizer Stacking’i gereksin-Kullanıcılar, HOMAG intelliOptimizer Stacking’i gereksin-
imlerine göre iki şekilde esnek bir şekilde kullanabilir. İlk imlerine göre iki şekilde esnek bir şekilde kullanabilir. İlk 
yol Cut Rite optimizasyon programı aracılığıyladır. HOMAG, yol Cut Rite optimizasyon programı aracılığıyladır. HOMAG, 
kendini kanıtlamış olan Cut Rite optimizasyon yazılımı kendini kanıtlamış olan Cut Rite optimizasyon yazılımı 
için ayrı bir ek modül olarak intelliOptimizer Stacking’i için ayrı bir ek modül olarak intelliOptimizer Stacking’i 
sağlamaktadır. Kesim şablonları doğrudan Cut Rite’dan sağlamaktadır. Kesim şablonları doğrudan Cut Rite’dan 
intelliOptimizer Stacking’e yüklenir ve analiz edilir. Sistem, intelliOptimizer Stacking’e yüklenir ve analiz edilir. Sistem, 
kesim şablonlarında hiçbir şeyi değiştirmez. Yalnızca akıllı kesim şablonlarında hiçbir şeyi değiştirmez. Yalnızca akıllı 
düzenlemeler yoluyla istif sayısını azaltır.düzenlemeler yoluyla istif sayısını azaltır.

Sistemi kullanmanın ikinci yolu, intelliDivide Cutting Pre-Sistemi kullanmanın ikinci yolu, intelliDivide Cutting Pre-

mium dijital optimizasyon sistemi aracılığıyladır. HOMAG, mium dijital optimizasyon sistemi aracılığıyladır. HOMAG, 
intelliOptimizer Stacking’i bu uygulamaya tam olarak en-intelliOptimizer Stacking’i bu uygulamaya tam olarak en-
tegre etti - uygulamayı kullanan herkes bu yeni ek modülü tegre etti - uygulamayı kullanan herkes bu yeni ek modülü 
hemen kullanabilir. intelliDivide Cutting Premium, SAWTEQ hemen kullanabilir. intelliDivide Cutting Premium, SAWTEQ 
B-300 / B-400 flexTec ile kesim işlemi sırasında istif duru-B-300 / B-400 flexTec ile kesim işlemi sırasında istif duru-
munu dikkate alır ve kullanıcılara optimizasyondan sonra munu dikkate alır ve kullanıcılara optimizasyondan sonra 
seçim için çeşitli seçenekler sunar.seçim için çeşitli seçenekler sunar.

intelliOptimizer Stacking intelliOptimizer Stacking 
bir bakışta faydalarıbir bakışta faydaları

• Daha az adette istif• Daha az adette istif
Daha az istif değişikliği ve daha az alan kullanımı ile Daha az istif değişikliği ve daha az alan kullanımı ile 
sonuçlanırsonuçlanır

• Daha fazla boş vakit• Daha fazla boş vakit
Operatör, değer yaratan faaliyetler için bu şekilde ka-Operatör, değer yaratan faaliyetler için bu şekilde ka-
zanılan çalışma süresini daha iyi kullanabilirzanılan çalışma süresini daha iyi kullanabilir

• Daha uzun otonom üretim• Daha uzun otonom üretim
Bir sonraki gün için ön kesim işlemini yerine getirmek, Bir sonraki gün için ön kesim işlemini yerine getirmek, 
günlük vardiyalarda kesim performansını artırır günlük vardiyalarda kesim performansını artırır 

• Tesisin yönetilmesini kolaylaştırır• Tesisin yönetilmesini kolaylaştırır
Daha az istif; daha az istif pozisyonları, daha az kullanılan Daha az istif; daha az istif pozisyonları, daha az kullanılan 
alan ve azalmış üretim maliyetleri demektiralan ve azalmış üretim maliyetleri demektir

• Daha yüksek üretim performansı• Daha yüksek üretim performansı
Daha verimli çalışma sayesinde robot modunda vardiya Daha verimli çalışma sayesinde robot modunda vardiya 
başına daha yüksek parça adedi üretimi.başına daha yüksek parça adedi üretimi.





HOMAG,  
teknolojiyi 
güvenle  
sunar.

YOUR SOLUTIONwww.homag.com

Yeni çağın tüm geleneklerine uygun olan Homag teknolojisi, siz değerli müşterilerimize,  
Homag Türkiye tarafından kaliteli ve doğru makine donanımı olarak sunuluyor. Hızlı ve 
güvenli satış sonrası destek için Homag Türkiye her an yanınızda. En doğru çözümünüzü 
bulmak için Homag Türkiye satış ekibi ile mutlaka iletişime geçmeyi unutmayın.
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Kolay kullanım.
Hassas profilleme. 
MOULDTEQ M-300

360° özgür çalışma alanı 
Bumper güvenlik teknolojisi sayesinde 
makineye her tarafından erişim 

Kolay makine kullanımı 
powerTouch2 standardında mevcut

Esnek kullanım 
3-,4- ve 5- eksen çözümler

Hızlı ve Hassas 
senkronize hareketler ve lineer 
yataklamalar

MOULDTEQ M-300
4 taraflı planyalamadan komple profil işlemine kadar

Maksimum Esneklik
kademeli besleme ve ayarlanabilir mil 
devir sayısı

Kolay makine kullanımı
powerTouch2 standardında mevcutn

Hızlı ayar süresi
Kolay ve hızlı takım değişikliği ProLock-Mil 
sabitleme ile  gerçekleşir

İdeal güç aktarımı
Her mil için bağımsız bir motor

360° çalışma özgürlüğü.
Sınırsız olanaklar.
CENTATEQ P-110

CENTATEQ P-110 
Yatay CNC işlemlerinde iddialı çözümler.
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Mükemmel yüzey 
kalitesini gör ve hisset. 
SANDTEQ W-300

SANDTEQ W-300
Kalibrasyon, kaplama ve cila (highgloss) zımparası için çözümler

Kaliteli Sonuçlar
acp® veya eps® pad baskı sistemleri 
arasında seçiminizi yapın

Makina uyumu
Kademesiz ayarlanabilir besleme hızı

Maksimum Esneklik
Her üniteye bağımsız motor

Sabit konveyör yüksekliği
hareketli gövde yapısı sayesinde hat içinde 
kullabilme özelliği 

Her şey kontrol altında 
İki adet CNC kontrollü kıskaç, hassas 
pozisyonlandırmayı sağlar

Çok ama çok hızlı 
130 m/dak‘ya kadar hareket hızı, işlemlerin 
hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar

Limitsiz esneklik sağlar 
104 adede kadar delik mili, hassas  
işlemi sağlar 

Profesyoneller için delik merkezi.  
Kusursuzca aynı kalitede üretim.
DRILLTEQ H-600

DRILLTEQ H-600  
CNC İşlem Merkezi
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Esnek ve bireysel. 
Multi-Bıçak teknolojisinde usta. 
EDGETEQ S-380

Yüksek Oranda Aynı Kalitede Üretim 
3 adet profil ve 20° pah arası daha hızlı 
değişim

3 Tip Kenar Bantlama Metodu 
PUR, EVA veya airTec tutkalsız bantlama 
teknolojisi aynı anda tek bir makine 
üzerinde. Değişken malzemeler için hızlı 
değişim

Yüksek Verimlilikte Üretim 
Çok çeşitli malzemelerle çalışmada sık ayar 
değişimleri hızlıca yapılır ve mükemmel 
kenar bantlama için program kontrollü 
otomatik tutkal dozajı belirleme sistemi 
kullanılır

EDGETEQ S-380
Sürekli radius değiştirmek için yeni kenar bantlama makinesi

Ayar geçiş süreleri çok düşük 
Çok kolay ve hızlı şekilde radius profil 
değişimi için hassas freze ve profil kazıma 
ünitelerinde multi-bıçak teknolojisi.

Müşterinin ihtiyaçlarına göre 
optimizasyon
Makine ihtiyacınıza göre ayarlanabilir.  
Ör; köşe yuvarlama ünitesinde ilave           
multi-bıçak teknolojisi.

Sınır yok
PUR-tutkalı da dahil olmak üzere standart 
olarak makinede her cins tutkal çalışılabilir

Yüksek esneklik ve kişisellik.  
Daha yüksek performans isteyene.
EDGETEQ S-500

EDGETEQ S-500  
Daha esnek bir kenar bantlama işlemini sağlar

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

SINIFLANDIRMA  

KILAVUZU BAŞLATTI
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Amerikan Sertağaç İhracat Amerikan Sertağaç İhracat 
Konseyi’nin (AHEC) Avrupa Konseyi’nin (AHEC) Avrupa 
ekibi, yılı AHEC’in teknik ekibi, yılı AHEC’in teknik 
yayınlarını yeniden tasarlayarak yayınlarını yeniden tasarlayarak 
geçirdi. Sonuç, türleri ve geçirdi. Sonuç, türleri ve 
sınıflandırma kılavuzlarını sınıflandırma kılavuzlarını 
cömertçe resimlendirilmiş cömertçe resimlendirilmiş 
uygulama vaka çalışmalarıyla uygulama vaka çalışmalarıyla 
tamamlanan tek bir “Sürdürülebilir tamamlanan tek bir “Sürdürülebilir 
Amerikan Sert Ağaçları Kılavuzu” Amerikan Sert Ağaçları Kılavuzu” 
nda bir araya getiriyor. Yeni nda bir araya getiriyor. Yeni 
tasarım, bilgilendirici, eğitici ve tasarım, bilgilendirici, eğitici ve 
ilham verici bir yayın sağlamak ilham verici bir yayın sağlamak 
için türler, uygulamalar ve için türler, uygulamalar ve 
NHLA derecelendirme kuralları NHLA derecelendirme kuralları 
hakkındaki tüm teknik bilgileri hakkındaki tüm teknik bilgileri 
güncellenmiş resimli vaka güncellenmiş resimli vaka 
çalışmaları ile birleştiriyor. Amacı, çalışmaları ile birleştiriyor. Amacı, 
kereste tüccarlarından son kereste tüccarlarından son 
kullanıcılara ve şartname kullanıcılara ve şartname 
hazırlayıcılara kadar geniş bir hazırlayıcılara kadar geniş bir 
hedef kitlenin ihtiyaçlarını hedef kitlenin ihtiyaçlarını 
karşılayan tek bir yayın karşılayan tek bir yayın 
sağlamaktır. sağlamaktır. 
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Kılavuz, türleri ve derecelendirme Kılavuz, türleri ve derecelendirme 
kılavuzlarını tek bir yayında birleştiriyorkılavuzlarını tek bir yayında birleştiriyor

100 sayfalık kitap, Seneca Creek  yasallık risk değer-100 sayfalık kitap, Seneca Creek  yasallık risk değer-
lendirmesi,  Amerikan Sertağaç Çevre Profili (AHEP)  ve or-lendirmesi,  Amerikan Sertağaç Çevre Profili (AHEP)  ve or-
man dağılımını , büyümesini ve kereste kaldırımını gösteren man dağılımını , büyümesini ve kereste kaldırımını gösteren 
haritayı  ayrıntılarıyla anlatan sürdürülebilirlik hakkında haritayı  ayrıntılarıyla anlatan sürdürülebilirlik hakkında 
yeni bilgiler içermektedir  . Yenilenebilirliği daha da vurgu-yeni bilgiler içermektedir  . Yenilenebilirliği daha da vurgu-
layan her tür bölümü, AHEC’in çevrimiçi yaşam döngüsü layan her tür bölümü, AHEC’in çevrimiçi yaşam döngüsü 
değerlendirme aracından türetilen, ormanın bir metreküp değerlendirme aracından türetilen, ormanın bir metreküp 
yeniden büyümesi için harcadığı zamanı verir  . yeniden büyümesi için harcadığı zamanı verir  . 

Yeni kılavuz ayrıca CLT ve termal olarak Yeni kılavuz ayrıca CLT ve termal olarak 
değiştirilmiş kereste ile ilgili bölümleri de değiştirilmiş kereste ile ilgili bölümleri de 

içermektedir.içermektedir.
Ayrıntılı teknik performans verilerinin yanı sıra, türler Ayrıntılı teknik performans verilerinin yanı sıra, türler 
bölümü kerestenin uygulamalarını içerir. Bunlar, AHEC’in bölümü kerestenin uygulamalarını içerir. Bunlar, AHEC’in 
en son tasarım projesi Connected için oluşturulan kiraz, en son tasarım projesi Connected için oluşturulan kiraz, 
akçaağaç ve kırmızı meşe mobilyalardan Bloomberg’in akçaağaç ve kırmızı meşe mobilyalardan Bloomberg’in 
Londra’daki Avrupa genel merkezinde kaplama, döşeme Londra’daki Avrupa genel merkezinde kaplama, döşeme 

ve glulam perdeleme için kullanılan 40.000 m2 kırmızı ve glulam perdeleme için kullanılan 40.000 m2 kırmızı 
meşe alanına kadar uzanıyor. Amerikan sert ağaçlarının ve meşe alanına kadar uzanıyor. Amerikan sert ağaçlarının ve 
CLT’nin termal modifikasyonu hakkında da yeni bölümler CLT’nin termal modifikasyonu hakkında da yeni bölümler 
vardır. Her bir AHEC bölgesinin kendi örnek olay incelem-vardır. Her bir AHEC bölgesinin kendi örnek olay incelem-
elerinde yer almasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır, elerinde yer almasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır, 
böylece yayının yerel olarak basılabilmesi ve bireysel böylece yayının yerel olarak basılabilmesi ve bireysel 
pazarlara göre uyarlanmasının yanı sıra çok çeşitli küresel pazarlara göre uyarlanmasının yanı sıra çok çeşitli küresel 
dillerde sunulması da mümkün olacaktır. dillerde sunulması da mümkün olacaktır. 

Kitap çevrimiçi olarak görüntülenebilir ve indirilebilir ve Kitap çevrimiçi olarak görüntülenebilir ve indirilebilir ve 
kopyaları AHEC web sitesinden ön sipariş edilebilir. Fiziksel kopyaları AHEC web sitesinden ön sipariş edilebilir. Fiziksel 
kopyalar Aralık ayı başında dağıtılacak ve diğer diller yeni kopyalar Aralık ayı başında dağıtılacak ve diğer diller yeni 
yılda satışa sunulacak. yılda satışa sunulacak. 
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