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ESNEK VE MODOLER
Matrix Box P modüler çekmece sistemi, mutfaklara, ofislere, banyolara,
oturma odalarına, mağazalara güçlü, modern tasarımı ve kolay montaj imkanı
sayesinde mekan tasarımlarına değer ve şıklık katar

> Modern tasanm ve farklı renk seçenekleri
> Kolay montaj ve hızlı uygulama
> 90 derecelik yanak iç yapısı ile maksimum alan kullanımı
> Üstten ayar imkanı ile dar alanlarda kolaylık
> Bordürlü, bordürsüz, dekoratif cam bordürlü, standart ve derin iç
çekmece kullanım özellikleri ile her türlü ihtiyaca çözüm sunar

HAFELE CONCEPT TASARIM MERKEZi OUOULLU 0216 528 59 00 .................................................................:

www.hafala.com.tr I on llna.hafaıa.com.tr I www.hafaıaconcaptproJact.com◄ ···································!

BORDÜR SEÇENEKLERi

KARE

CAM

YUVARLAK

RENK ALTERNATiFLERi
BEYAZ

GRi

ANTRASiT

Hakem Heyeti
Prof. Dr. Ahmet Kurdoğlu

Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

KOSGEB

Prof. Dr. Abdullah Sönme

Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu

Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fakültesi

Prof. Dr. Nusret AS

Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fakültesi

Prof. Dr. Erol Burdurlu

Prof Dr. Hüseyin Koç

Gazi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Prof. Dr. Gökay Nemli

Prof. Dr. Musa Atar

Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fakültesi

Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

Prof Dr. Tuncer Dilik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY

CıAGT

GENİŞ DEKOR VE DESEN SEÇENEKLERİ İLE
AGT'NİN ZENGİN DÜNYASINI KEŞFEDİN.
Özünde yeniliği ve estetiği toşıyon Ponel Grubu ve
Profil Serilerimizle mobilya dünyasının trendlerini belirliyor,
yoşom olonlorıno değer katıyoruz.

m

En son teknolojiyle üretilen ürünlerimiz; çizilme ve
darbelere karşı dayanıklı yapısı, geniş dekor skolosı ve eşsiz
desenleriyle her zevke hitap ediyor, ontibokteriyel özelliği
ile güvenli ve konforlu yoşom olonlorı sunuyor.
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ISTANBUL EXPO CENTER
TÜYAP FUAR VE
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TEK FUAR, iKi FUAR MERKEZi
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ahşap, panel, mdf, sunta, masif p1rça at,
masa, sandalye, kapı vb malzemelerin boyama ve kuru
standartlarında bir tesis hizmete sunar.
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Ekonomide son tango
Çok bilinen bir ekonomi ve siyaset terimidir ‘bir adım
ileri, iki adım geri’. Aralık sonunda yaşadığımız finansal sürprizleri, ocak başında yeni sürprizlerle yaşamaya devam ediyoruz. Ekonomi jargonuyla bunları
açıklamak zor olsa da, “burası Türkiye” fenomenimize
devam ediyoruz. Dolar kurunun 18,53’ün, Euro’nun
20,57’nin tadına baktığı bir ülkede yaşayınca, bu
kökü dışarda(!) melanetin bir kez tadını aldığı zirveyi
yaşama arzusu hepimizi derinden kaygılandırıyor.
Maazallah kur ayarlamaları, kur cinsinden vade-faiz farkları derken, oyunu bozacak bir girişim herkesi
üzebilir. Doların dayanılmaz cazibesi hala tepemizde
sallanırken, son cuma gecesi gerçekleşen pek çok
hammadde alımları ve döviz mevduat hareketleri, bir
yatırımcının dediği gibi ‘’pandemiye rağmen çok iyi
geçen 2021 yılının tüm kazancını bir gecede boca
ediverdi’’. Bir başka üretici ise, “yılsonları bizlerin toplu alım yapıp stoklarımızı tamamladığımız dönemdir.
Önemli miktarda alınan hammadde ve tedarik malzemeleri yeni yıldaki üretimimizin de ana girdilerini
oluşturur. Zaten istikrarsız olan ve neredeyse günlük
değişkenlerden dolayı satışı durdurmayı düşündüğümüz bir zamanda, bu yüksek bazlı alımların ertesinde
gerçekleşen yeni kurlardan sonra, ben hangi fiyattan malımı satacağım? Gerek içerde gerekse de dış
pazarda rekabet edilebilirliğimiz çok azaldı” diye
yakınıyor.
Derken yılbaşı sonrası gerek Türkiye’de, gerekse de
dünya genelinde patlayan ve iki yılın en yüksek rakamlarına ulaşan günlük koronovirüs sayıları, yeni
Omikron mutasyonu etkisiyle bu yılın pek rahat geçmeyeceğini gösteriyor. Yükselen doğalgaz, elektrik
benzin fiyatları ise yaşam standartlarını ve ticari hayatı ciddi şekilde etkiliyor. Bundan sadece çalışanlar
değil, üretim ve imalat sanayi de fevkalade etkilenmiş
durumda.
Tüm sektörler gibi süreçten en fazla etkilenenlerin
başında yayın sektörü gelmekte. İthalata dayalı kağıt
sektöründe son iki ay içinde kuşe ve diğer kağıtlarda eoru bazında yüzde 100’ün üzerinde zam yaşandı. Kargo-kurye hizmetlerinde bu zam yüzde 300’leri
buldu. İki ay önce tonununu 8000 TL’ye aldığımız

kuşe kağıt şu anda 30 bin TL! Buna rağmen kağıt
bulmakta güçlük çekiliyor. Eğitim ve kültür kitaplarının fiyatlarını hesaplamak ayrı bir sorun, tüketicinin
kitap okuma ve satınalma güçleri ayrı bir problem
olarak tüm toplumu tedirgin etmektedir.
Eğitim ve kültür hizmetleri anayasal bir haktır. Kağıt
ise bunun ana hammaddesidir, Seka’nın özelleştirilmesinden sonra tümüyle ithalata dayalı hale gelen
basılı kağıt sadece yayın sektörünü değil, çocuklarımızın geleceği olan eğitim sektörünü de derinden
etkileyecektir. Özellikle dar gelirli kesimin satın alma
güçleri bu hizmetleri karşılamaya yetmeyecektir. Kısa
zamanda bu büyük tesisleri gerçekleştiremeyeceğimize göre, devletin ithalata dayalı bir ürün olan kağıt
üzerindeki kdv ile sair vergileri minimuma düşürüp,
eğitim ve kültür yaşamımızın felce uğramasını ivedi
şekilde engelleyecek önlemleri devreye sokması gerekmektedir. Yine bir kamu hizmeti olan ve toplumun
haberleşme özgürlüğünü sağlayan ülkemizin köklü
kuruluşu PTT‘nin bu kültürel hizmetleri minimum ücretlerle gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kamu hizmetleri mutlak kar amaçlı değil, toplumun zorunlu
ihtiyaçlarını karşılayacak amaca yönelik olmalıdır. Bu
sosyal hukuk toplumlarında böyledir. Bu kurumların
sürdürülebilirliği yüzde 300 zamlarla değil, vatandaşın kendisine hizmet edilmesi amacıyla ödemiş olduğu vergi vb gelirlerle desteklenmelidir. Keza 2013 yılı
mayıs ayında TBMM’de kabul edilen tasarı ile Posta
ve Telgraf Teşkilatı, PTT Anonim Şirketi haline gelmiş
ve 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile
devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna
devredilmesi sağlanmıştır. Kurum da dağıtım işlerini şiirlerdeki postacı amcalarla değil, özel taşeronlar
kanalıyla gerçekleştirmekte ve özel kargo şirketleriyle rekabet halinde fiyat ayarlamaları yapmaktadırlar.
Sektörel yayıncılığın en büyük kalemlerinden biri olan
kağıt ve dağıtım giderlerindeki bu dengesizlik yayıncılık sektörünü tehdit eder hale gelmiştir.
Saygılarımla,
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr
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FUARLARDAN

Woodtech ve İntermob 2021
Fuarları Sonuç Raporu
Reed Tüyap tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) işbirliği ile 34’üncü WoodTech - Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER)
işbirliği ile 23’üncü İntermob - Uluslararası Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, 9-13 Ekim 2021 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da gerçekleşti.
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FUARLARDAN
WoodTech ve İntermob Fuarları, 26 ülkeden toplam 584
firma ve firma temsilciliği ile 9.482’si yurt dışından olmak
üzere 112 ülkeden toplam 51.980 profesyoneli tek çatı altında bir araya getirdi.
2022 yılında, Woodtech ve İntermob Fuarları 22-26 Ekim
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir
kez daha sektörün önde gelen firmaları ile başta Avrasya Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen
profesyonel ziyaretçileri, fiziksel ve dijital dünyanın olanaklarını hybrid modelde bir araya getirmek için çalışmalarına hızla başladı.
2022 Fuarı’na katılmak için proje ekibimiz ile iletişime
geçebilirsiniz:
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MOBİLYA DERGİSİ, dijital platfomlarda da LİDER!
Mobilya Dergisi dijital platform ve mailing ortamlarını aktif kullanarak,
çalıştığı firmaları tüm platformlarda tanıtıyor.
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Türkiye’nin yeni
dijital bayiilik platformu
kuruldu
FURNICEPT, Türkiye’nin ilk dijital bayii olarak ocak
ayında müşterilerine mobilya yan sanayi ve aksesuar
ürünlerini sunmaya başlayacak.

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

18-21
[KiM
2022
PORDENONE FUAR!

Exposicam srl
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20123 Milan (ltaly)
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2021 Avrasya Pencere, Kapı ve
Cam Fuarları’na Rekor Uluslararası
Ziyaretçi Akını!
Pencere, kapı ve cam endüstrilerinin öncü
firmalarını tek çatı altında toplayan, bölgesinin
konularında en büyük üç fuarı; Avrasya Pencere
Fuarı ve Alüminyum Özel Bölümü, Avrasya Kapı
ve Avrasya Cam Fuarları, Amerika ve Avrupa’dan
Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Afrika’ya Dünyanın
124 ülkesinden 12 bine yakın uluslararası
ziyaretçi olmak üzere toplamda 55 binden fazla
profesyoneli ağırladı.
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Reed Tüyap tarafından, PÜKAD (Pencere ve Kapı Sektörü
Derneği), PÜKAB (Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği) ve GALSİAD (Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği) iş birliği ile 3-6 Kasım 2021 tarihlerinde eş
zamanlı olarak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 22. Avrasya Pencere Fuarı ve Alüminyum Özel Bölümü,
13. Avrasya Kapı ve 11. Avrasya Cam Fuarları büyük bir başarı ile sonuçlandı. 11.629’u uluslararası olmak üzere toplam 55.466 sektör profesyoneline ev sahipliği yaparak
büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl ilk defa hibrit formatta
düzenlenen fuarlar, sektör temsilcilerini yeni nesil fuarcılık deneyimiyle de tanıştırdı.

olmak üzere, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kosova, Libya, Lübnan, Makedonya,
Mısır, Özbekistan, Sırbistan, Şili, Tunus, Ukrayna ve Ürdün’ün de aralarında bulunduğu Türkiye dahil 124 ülkeden
profesyonel ziyaretçi, sektörün önde gelen üretici firmaları ile aynı çatı altında buluştu.
T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile İMMİB Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde “Avrasya Pencere ve Avrasya Cam”
Fuarları sırasında gerçekleşen İkili İş Görüşmeleri ve aynı
zamanda TÜYAP’ın fuarcılık endüstrisindeki 40 yıldan fazla deneyimi ve bilgi birikimi ile yurt dışı ofislerinin Avrasya
Pencere, Kapı ve Cam Fuarları için organize ettiği profesyonel Alım Heyeti Programı kapsamında toplam 36 ülkeden gelen üst düzey sektörel alıcılar, fuarı ziyaret ederek
katılımcılar ile görüşme imkânı buldular.

Pencere, Alüminyum, Kapı ve Cam
Sektörlerine Yabancı Ziyaretçi Akını

Business Connect - Avrasya Pencere, Kapı,
Cam Global ile Hibrit Fuar Deneyimi

2021 yılında da hizmet verdiği sektörlerin pencere, alüminyum, kapı ve cam yatırımları için bölgesinin en çok
tercih edilen ticari platformu olmaya devam eden fuarlarda, başta Almanya, Bulgaristan, Irak, Romanya ve Rusya

3-6 Kasım 2021 tarihlerinde Avrasya Pencere, Kapı ve
Cam Fuarları ile eş zamanlı gerçekleşen yeni nesil fuarcılık kapsamında fiziki fuarları destekleyen Business
Connect sayesinde, çeşitli sebepler ile fiziki olarak fuar
alanına gelemeyen ziyaretçileri katılımcıları ile buluşturmayı başaran Global etkinliği ile katılımcıları ve ziyaretçiler dijital ortamda bir araya geldi. Böylece 105 ülkeden
3.200’den fazla ziyaretçinin deneyimlediği Business Connect Programı GLOBAL ile pencere, alüminyum, kapı ve
cam sektörleri ilk kez bir hibrit fuar deneyimi yaşadı.
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All4Wood Fuarı’na, Ukrayna Mobilya
Üreticileri Derneği’nden Tam Destek!
TÜYAP tarafından organize edilen, Ağaç İşleme
Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Mobilya
Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin de (MAKSDER)
desteğini alan All4Wood Fuarı, 17-22 Mayıs 2022
tarihleri arasında Kiev Ukrayna’da gerçekleşecek.
All4Wood – Uluslararası Orman Ürünleri, MDF, Yonga
Levha, Parke, Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları,
Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici Takımları Fuarı için
güçlü imzalar atıldı!
TÜYAP ve Ukrayna Mobilya Üreticileri Derneği arasında
Ekim ayında imzalanan anlaşma ile hem Tüyap İstanbul’da
hem de Ukrayna’da gerçekleşecek ağaç işleme makineleri ve mobilya yan sanayiine yönelik sektör fuarlarına katılan öncü firmaların ticari hedeflerine yönelik B2B toplantılar düzenleme ve firmaları nitelikli alıcılar ile buluşturma
konusunda sürdürülebilir adımlar atma taahhüdü verildi.
All4Wood Fuarı, katılımcılarını yalnızca 2021’in ilk yarısında mobilya üretim hacminde yüzde 40’lık keskin büyüme
sağlayan UKRAYNA‘nın yanı sıra, Çin’den sonra Dünyanın 2. en büyük mobilya ihracatçısı POLONYA, Dünyanın
en büyük 6. mobilya üreticisi olan ROMANYA ve mobilya ihracat hacmi, ithalat hacmine göre neredeyse 3 kat
daha fazla olan BELARUS pazarlarına da hızlıca ve kolayca
ulaştıracak.

All4Wood Fuarı ile ilgili bilgi veren TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özmert, “TÜYAP olarak, Ukrayna Mobilya Sanayicileri Derneği ile imzaladığımız anlaşma ile yaptığımız
iş birliği sonucunda Ukrayna’daki mobilya üreticileri ile
B2B fırsatları sunuyoruz. Bunun yanı sıra, Polonya, Romanya ve i Belarus’a da hızlıca ulaşabilecekleri kaçırılmaması gereken bir ticari platform olarak fırsat yaratıyoruz.
Firmaların, inanılmaz bir potansiyeli olan bu bölgeye bir
adım daha yaklaşabilecekleri All4wood Fuarımız için katılım taleplerini toplamaya başladık. Firmaların gösterdiği
yoğun ilgiden dolayı doğru bir adım atmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. İhracat hedeflerinde özellikle bu bölgeleri hedefleyen firmalarımızı, bu fuarda yer almak için
hızlı hareket etmelerini öneriyorum. Stantlı katılım talepleri için proje ekibimiz tüm gücüyle çalışıyor. Bu büyük buluşmaya katılmak isteyen firmalarımız satis@all4woodfair.com adresinden ekibimize ulaşabilirler” diye konuştu.

All4Wood Fuarı’nda yer almak ve mobilyanın parlayan
yıldızlarına bir adım daha yakın olmak için, satış ekibi
ile iletişime geçin:
satis@all4woodfair.com / www.all4woodfair.com
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Hardware Eurasia

AVRASYA’NIN HIRDAVAT FUARI
Avrasya’nın Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, Reed Tüyap’ın uluslararası deneyimi ve
HISİAD’ın sektör duayenliğiyle, 23-26 Mart 2022 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiriyor!
Sektörün önde gelen alıcılarını fuar alanın merkezinde, Büyük Satın Almacılar Alanı’nda konumlandırmayı planlayan Hardware Eurasia, yoğun İkili
Görüşme programlarıyla verimli iş bağlantıları için
birleştirici bir rol üstleniyor. Fuar, yeni nesil fuarcılık uygulamalarıyla dijital platformları kullanarak yıl
boyu görüşme imkanı sunuyor.
Hırdavat sektörünün ihracat ihtiyaçlarının doğru
analizleriyle ortaya çıkan Hardware Eurasia, başta Avrasya bölgesi olmak üzere tüm dünyadan sektör profesyonellerini fuarda ağırlamayı hedefliyor.
Hardware Eurasia Sektörün Ticaret Platformu Olmaya Hazırlanıyor
Hardware Eurasia İstanbul Hırdavat Fuarı 23-26
Mart 2022’de Reed Tüyap A.Ş. tarafından Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) işbirliğinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.
Elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarları, ölçüm ve test aletleri ve ekipmanları, aşındırıcı ürünler, kimyasallar ve yapıştırıcılar, izolasyon ve yalıtım
malzemeleri, dekorasyon ve tamirat malzemeleri,
hortumlar ve sulama malzemeleri, sıhhi tesisat
malzemeleri, alçı, alçıpan ve yardımcı ürünleri, yapı
hırdavatları, yük kaldırma ekipmanları, saç levha
işleme makinaları ve aksesuarları, kompresör ve
havalı aletler gibi tüm sektörler ile bir şekilde ilişkilendirilebilecek malzeme, ekip, ekipman ve makinelerin yer alacağı fuarda hırdavat sektörünün tüm
ürün ve hizmetleri bir arada sergilenecek.
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Uluslararası bir ticaret platformu olarak katılımcılarına önemli ticari fırsatlar sunacak olan Hardware Eurasia Fuarı, Türkiye’nin 7 milyar doların üzerindeki ihracatının da artışına zemin hazırlayacak.
Hardware Eurasia katılımcıları, rakiplerini analiz
etme, firmalarının sektördeki ağırlığını uluslararası alanda gösterme ve marka bilinirliğini arttırma,
ürünlerini ve hizmetlerini aynı anda geniş bir hedef
kitleye tanıtma, sektörün yerli ve yabancı karar vericileri ile bir araya gelerek yeni iş birlikleri kurma
fırsatı yakalayacak.
Fuar yerli ve yabancı sanayiciler, üreticiler, dağıtıcılar, satıcılar, distribütörler ve esnafların bir araya
geleceği fuarda ziyaretçiler sektördeki son teknoloji ürün ve hizmetleri bir arada görme ve kıyaslama
imkanı bulacak. Almanya, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Şili, ABD, Çin, Meksika, Umman, Güney Kore, Japonya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Hindistan, BAE,
Avustralya, Kanada, İspanya, Brezilya, Arjantin gibi
ülkelerden sektörün karar verici ve satın almadan
sorumlu profesyonellerinin bir araya gelmesi ile
büyük iş birliklerinin kurulacağı fuar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

o
C

:;::;

(.)

8

--·;;;;
...J
Q.
(.)

·�

Q)
CI)

LJ

For your residental. hoteı and
sııecial projects,
YOUR ECONOMICAL SOLUTION
PARTNER iN THE PRODUCTION
OF FURNITURE, LACOUER AND
lAMINATE OOORS !..
For ıectınical infoımation and 30
models , you can conlacl us al
\'f\'ıw.ar1pan.com tf/m,rr.arıa,a•ozeı

ARAŞTIRMA

AVRUPA OFİS PAZARI

Avrupa ofis mobilyaları,
farklı paradigmaları
izleyerek toparlanıyor
Pandemi sürecinde değişen çalışma şekilleri,
kapanmalar ve zorunlu karantinalar ile evden
çalışma, koşulları operasyonel stratejilerini
gözden geçirirken, ofisteki klasik çalışma modüllerinin
ilerlemesini geciktirmeye devam ediyor.

24

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 168

Ocak - Şubat 2022

AVRUPA OFİS PAZARI
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2020’de Avrupa’daki ofis sayısı beş yıllık ortalamaya
göre %30’un üzerinde düşüş gösterdi. Bunun Ofis mobilyası talebi üzerindeki etkisi de hemen belli oldu. Avrupa’da toplam ofis mobilyası tüketimi 2020’de 7.707
milyon Euro olarak gerçekleşti ve cari fiyatlarda %-15
düşüş kaydetti.
Avrupa’nın en büyük pazarları arasında Almanya, Polonya ve İsviçre ortalamaya göre daha az belirgin bir düşüş
gösterdi. Birleşik Krallık, İsveç ve Hollanda’daki düşüş,
büyük ölçüde ortalamayla uyumlu hale geldi. Fransa,
İtalya ve İspanya’da ofis mobilyası satışları %20’nin
üzerinde düşüş gösterdi.
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AVRUPA OFİS PAZARI

2021’DE BEKLENEN POZİTİF PERFORMANS
Mevcut verilerden ortaya çıkan şey, ofislere ilk dönüşü
olan ancak pandemi öncesi doluluk seviyelerinde olmayan
karmaşık bir durum. Küresel olarak genelde ofis gayrimenkul alanında büyük daralmaya tanık oluyoruz. Esnek
çalışmanın artması, evde çalışma ekipmanlarının mevcudiyeti ve evden çalışırken görülen üretkenlik faydaları,
pandemi öncesinde mevcut olmayan faktörlerdir. Azalan
ofis doluluk oranını etkileyen bir diğer faktör, bir ofis alanı
kiralamak yerine evde çalışma ile ilişkili maliyet tasarruflarıyla ilgilidir.
Avrupa bölgesi için görüngüler 2021’de ofis mobilyası tüketiminde reel olarak +%2’lik bir iyileşme olduğunu
gösteriyor. Evde yaratılan ev ofis sistemleri, bu tüketimi arttırmakta bu da yeni yaşam ve çalışma modülleri
oluşturmaktadır.
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Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu
ilk mezunlarını verdi
Kurumun inovasyon kabiliyetini, şirketin her kademesinde
yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak hedefiyle yola
çıkan “Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu” ilk mezunlarını verdi. Farklı lokasyon ve departmanlarda görev yapan
21 Kastamonu Entegre çalışanı, okul dönemi boyunca 5
farklı inovasyon tekniğini uygulamalı olarak deneyimleyip,
kendi fonksiyonlarına katkı yapacak, ticari potansiyele
sahip projeler geliştirdiler. Yenilikçi ürünler ve iş modelleri ile müşteri deneyimini mükemmelleştirmek, katma
değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için tasarlanan Kastamonu Entegre İnovasyon
Okulu, mezunlarını inovasyon elçisi olmaya hazırlıyor.

“İnovasyonu mühendislerin işi olmaktan
öteye taşıyoruz”
Törende katılımcılara diplomalarını veren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, proje yöneticilerine ve programı
tamamlayan çalışanlara emekleri için teşekkür ederken,
şirket içinde inovasyon kültürü inşa etmeye önem verdiklerini vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız
şöyle konuştu:
“İnovasyon şapkadan tavşan çıkartmak değildir. Fikir
üretmeden önce inovasyon kültürünü oluşturmak gerekiyor. Sonrasında fikirler zaten gelecek. Sürekli işimizi daha
iyi nasıl yapacağımızı, nasıl geliştirebileceğimizi, fark ettiğimiz bir problemi nasıl çözebileceğimizi, müşterimizin
beklentilerini nasıl karşılayacağımızı düşünmemiz lazım.
Oluşturmaya çalıştığımız bu kültür zaten bunları yapmamızı sağlayacak. İnovasyon Okulu projemizle bu kültürün
şirketimizde yayılmasını sağlıyor ve inovasyonu mühen-
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dislerin işi olmaktan öteye taşıyarak herkesi bu sürecin
parçası haline getiriyoruz.”
İnovasyonu ve Ar-Ge’yi büyümenin yeni aracı olarak tanımladıklarını belirten Yıldız, “Bu doğrultuda son yıllarda
birçok Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleştirdik. Bu
alandaki çalışmalarımızı merkezi hale getirerek, özellikle
kompozit teknolojileri anlamında gerçek bir Ar-Ge ekosistemine sahip olan Teknopark İstanbul’da bakanlık onaylı
Ar-Ge merkezimizi kurduk. Geçtiğimiz yıl ise Ar-Ge harcamalarımızı %50 oranında artırdık. Bu yatırımlar neticesinde piyasanın ihtiyaç duyduğu, yangına dayanıklı kapı
iç dolgu panelini geliştirdik ve sektörümüzde üç boyutlu
kalıplanabilir MDF ürününü portföyüne alan dünyanın ikinci şirketi olduk. Toz boyamaya uygun MDF geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor.” diye konuştu.
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DÜNYA YATAK PİYASALARI

Dünya yatak endüstrisi,
krizin ilk aylarında beklenenden daha iyi bir şekilde
2020’de genel olarak

iyi bir performans kaydetti
CSIL tahminlerine göre 2011 yılında 23 milyar ABD doları
olan yatak tüketim değeri, 2018 yılında 29 milyar ABD
dolarına ulaşmış, 2019 ve 2020 yıllarında ise büyüme
kaydedilmemiştir. Ancak özellikle 2020 yılının ikinci
yarısında artan talep, Hammadde fiyatlarının artmasıyla
birlikte dünya genelinde önemli tedarik zinciri
aksaklıklarına paralel olarak meydana geldi.
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DÜNYA YATAK PİYASALARI
Asya Pasifik, küresel yatak endüstrisi için yalnızca en
büyük üretim ve ihracat üssü olmakla kalmıyor, aynı zamanda son on yılda en büyük ve en hızlı büyüyen pazar haline geldi. Sırasıyla Çin ve Hindistan, dünya çapında birinci
ve üçüncü yatak pazarlarıdır ve son on yılda yatak tüketiminde dikkate değer bir artış göstermiştir.
Kuzey Amerika’da tüketim 2020’de artarken, Avrupa yaklaşık 5,5 milyar ABD dolarında neredeyse sabit kaldı. Dünya yatak pazarının iyi performansı, başta Amerika Birleşik
Devletleri ve Çin olmak üzere büyük pazarlardan gelen artan talepten kaynaklanmaktadır. Her iki ülke de 2020’de 8
milyar ABD dolarından fazla yatak tüketimine (perakende
kar marjı hariç üretim değeri üzerinden hesaplanmıştır)
sahipti ve 2019’a göre artış kaydetti.
Küresel düzeyde, ithalat penetrasyon oranı 2019’da
%16’dan 2020’de dünya ticaretinde yaşanan kriz ve zorluklara rağmen yaklaşık %18’e yükselmiştir. Bu eğilim,
esas olarak ABD ithalatındaki artıştan kaynaklandı.
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DÜNYA YATAK PİYASALARI

BİRLEŞİK DEVLETLERE ODAKLANIN
Amerika Birleşik Devletleri en büyük yatak ithal eden ülkedir ve 2020 yılında da ithal yatakların değerini artırmıştır.
Son on yılda, Çin’den yapılan ithalat, esas olarak yatak takımı e-perakendecilerine ve bu tür ürünleri hem çevrimiçi
olarak hem de tuğla-and-art olarak sunan perakendecilere yönelik kutu içinde yatak şiltelerine yönelik artan talep nedeniyle önemli ölçüde arttı. harç depoları. Bu eğilim
2019’dan bu yana önemli ölçüde değişti. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimler ve anti-damping önlemlerinin bir
sonucu olarak, Çin’in ABD’nin Asya’dan yaptığı toplam yatak ithalatındaki payı, özellikle Vietnam, Malezya ve Endonezya’dan yapılan ithalatlar lehine azaldı.
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2020’de ABD ithalatının yaklaşık %80’i Asya’dan (Endonezya, Vietnam, Malezya) yapıldı. Mart 2021’de ABD Ticaret Bakanlığı’nın Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal edilen yataklara
yönelik anti-damping vergisi soruşturmalarına ilişkin nihai tespitlerini yayınladığını belirtmekte fayda var.
2019’dan itibaren, önde gelen bazı Çinli yatak üreticilerinin başta Vietnam, Tayland, Malezya olmak üzere diğer
Güney Asya ülkelerine taşındığı belirtilebilir. ABD’nin bu
ülkelerden ithal edilen yataklara uyguladığı daha yakın tarihli önlemlere yanıt olarak, bazı üreticiler Hindistan, Tayvan ve Bangladeş üzerindeki etkiyi en aza indirmek için
üretim yerlerini yeniden düzenlemeye başladı.
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MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ
TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ
2021 yılı Ocak ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına
göre; Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı,
2020 yılının eş değer dönemine kıyasla, %0,3 oranında
artış göstererek 454 milyon 063 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Ocak ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı %3,4 olmuştur. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’nin 2021 yılı Ocak ayı sektörel bazda ihracat
rakamları incelendiğinde ise; 63 milyon 068 bin dolar Mo-
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bilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı gerçekleştirildiği
görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla
sektör ihracatında %4,4 oranında artış yaşanmıştır.

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
İHRACATININ OCAK AYI GENEL SEKRETERLİKLER
BAZINDA DAĞILIMI
2021 yılı Ocak ayında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
sektörü ihracatında İstanbul İhracatçı Birlikleri ilk sırada,
Akdeniz İhracatçı Birlikleri %4,5 artış göstererek 2. Sırada yer almıştır.
Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile
önemli bir sektör olmasına karşın ihracatımız içindeki
payı sınırlı düzeydedir. Sektörün toplam ihracat içindeki
payı 2020’de %2 olarak gerçekleşmiştir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine bağlıdır.
Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar
olarak gerçekleşirken, 2020 yılında önemli oranda artarak
3 milyar 422 milyon dolara ulaşmıştır. 2020 içerisinde ticarete olumsuz etkileri önemli ölçüde hissedilen pandemi
koşullarına rağmen 2020 yılı mobilya ihracatı geçen seneye göre %12 oranında artış kaydetmiştir. 2021 yılı rakkamları 3.5 milyar doları yakaladığını göstermektedir.

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ OCAK AYI
SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ İL BAZINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 2021 yılı Ocak ayı
sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul’un
181 milyon 422 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, ilk 10’da
ihracatında en çok artış görülen il %65,4 oranıyla Mersin
olmuştur. 2021 yılı değer bazında 11. sırada yer alan Hatay’dan gerçekleştirilen ihracat %15.1 oranında azalış ile
4 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı
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değer bazında 28. sırada yer alan Karaman’dan gerçekleştirilen ihracat
%49,2 oranında azalış ile 934 bin 35 dolar olarak gerçekleşmiştir.
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılı
Ocak ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise Mobilyalar ilk sırayı almaktadır. Alt gruplar içerisinde Orman Tali Ürünleri ürün grubunda
yaklaşık %72,3 oranında artış olduğu görülmüştür.

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL
İHRACAT RAKAMLARININ ÜLKE BAZINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye geneli sektörün 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarına göre değer
bazında en önemli pazar Irak olmuştur. Birleşik Devletler ise Irak’ın ardından ikinci sırada yer almıştır. İlk 10 Ülke arasında en çok artış Fransa’ya
gerçekleştirilen ihracatta %70,9 oranında artış olduğu görülmektedir.
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TÜRKİYE GENELİ OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN
ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE

2021 yılı Ocak ayında değer bazında 30. sırada yer alan
KKTC’ye gerçekleştirilen ihracat ise %12,7 oranında azalış ile 3 milyon 621 bin dolar olmuştur.

TÜRKİYE GENELİ OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE
ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
Türkiyede mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan
ihraç imkânları ve ihracatçı firma sayısı ile birlikte her
geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer yandan, zanaat geleneğinin devam ettirildiği
KOBİ nitelikli firmalarımız ile de el yapımı mobilya üretimi
ağırlığını/önemini korumaktadır. Sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka bilincinin oluşması/
oluşturulması çabaları ile bu konulara ayrılan bütçe imkânları da artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi (gerek sektör

AKAMİB OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
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örgütleri ve gerekse İhracatçı Birliklerince sektöre yönelik düzenlenmekte olan tasarım yarışmaları bu yönelimi
gösteren önemli organizasyonlardır) ve istihdamlarının
sağlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz
etmektedir.
AB ile süre gelen yoğun ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB’de varolan kalite ve sağlığa ilişkin standartlara
uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da
bu ve benzeri gelişmeleri, zorunlu kılmaktadır.
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin 2021 yılı Ocak ayı değer bazında ihracatı ülkelere
göre incelendiğinde ise yine Irak’ın ilk sırada olduğu, en
çok artışın ise Hollanda’ya yapılan ihracatta gerçekleştiği görülmektedir. 2021 yılı Ocak ayında değer bazında 15.
sırada yer alan KKTC’ye gerçekleştirilen ihracat ise %0,2
oranında artış ile 1 milyon 47 bin dolar olmuştur.

AKAMİB OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN
ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin 2021 yılı Ocak ayı değer bazında ihracatı ürünlere
göre incelendiğinde ise yine 940350000019 koduyla Diğerleri ürün grubu birinci sırada yer almaktadır.

AKAMİB OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN
ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 GTİP
Türkiye’nin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB
ülkeleri ve Çin gelmektedir. 2020 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülke 69 milyon dolar ile Çin olup, Çin’i 57 milyon dolarlık mobilya ithalatı ile Polonya takip etmektedir.
Mobilya ithalatımızda öne çıkan diğer ülkeler arasında,
İtalya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan yer almaktadır.

AKAMİB OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
İHRACATINDA İLK 10 GTİP
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Kastamonu Entegre’ye Türkiye
Kalite Derneği’nden İki Yeni Ödül
Ağaç bazlı panel sektörünün global markası
Kastamonu Entegre, Türkiye Kalite Derneği (KalDer)
Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’ndan ödülle
döndü. Firmayı temsilen Kastamonu ve Samsun
fabrikalarından konferansa katılan ekipler, Kalite
Çemberi Ödülü’nü almaya hak kazandı. Kastamonu
Entegre bu ödüllerle birlikte KalDer’e katılım
gösterdiği üç yılda toplam aldığı “Kalite Çemberi”
ödül sayısını altıya çıkardı.
Sektöründe dünyanın en büyük üreticileri arasında yer
alan ve 6 ülkede faaliyet gösteren Kastamonu Entegre,
üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmaları desteklemeye
devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı fabrika çalışanlarından
oluşan gönüllü ekiplerin ürün kalitesini ve verimliliği artırmaya yönelik projeleri her yıl KEAS Global Kalite Zirvesi’nde değerlendirmeye alınıyor. Ödüle değer bulunan projeler
ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’in Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda ve ilgili platformlarda şirketi
temsil ediyor.

Üç Kalite Çemberi ödülünden ikisi
Kastamonu Entegre’ye
Kastamonu Entegre’nin 5. Global Kalite Zirvesi’nde ilk üçe
giren Kastamonu MDF Fabrikası “Brain Stars”, Samsun
Yonga Levha Fabrikası “Tam Otomatik” ve Tarsus Yonga Levha Fabrikası “Zamana Karşı” ekipleri geliştirdikleri projelerle, KalDer Ankara Şubesi 24. Kalite Çemberleri
Paylaşım Konferansı’na başvurdu. Değerlendirmelerin ardından üç ekip de saha ziyaretine hak kazanırken; “Brain
Stars” pres makinesindeki soğutucu yıldız kolu kırılması
sonucu oluşan duruş sürelerini azaltan çalışması, “Tam
Otomatik” ise bileme ünitesi ring yıkama süresini kısaltan
çalışması ile Kalite Çemberi Ödülü’ne layık görüldü. Böylece etkinlikte dağıtılan üç Kalite Çemberi’nden ikisi Kastamonu Entegre’nin oldu. Yeni ödüllerle birlikte şirketin
yarışmaya katıldığı üç yılda toplam “Kalite Çemberi” ödül
sayısı altıya yükseldi.
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Kalite Çemberileri’ne katılım
bizim için bir gelenek”
KalDer Kalite Çemberi ödülüne değer görülen ekipleri kutlayarak başarılarının devamını dileyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Türkiye Kalite Derneği Kalite
Çemberleri Paylaşım Konferans’ında daha önce dört farklı
ekiple aldığımız ödüllere yenilerini eklediğimiz için mutluyuz. Kalite Çemberleri ödülleri bizim için bir gelenek haline
geldi. Her yıl farklı ekiplerle bu etkinliğin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fabrikalarımızda geliştirilen bu projeler çalışan motivasyonuna önemli
katkıda bulunurken, üretimde kalite ve verimliği bir üst
noktaya taşımanın yollarını da keşfetmemizi sağlıyor.
Yeni fikirlerin filizlenmesine ortam sağlayan tesis yöneticilerimizi ve projeleriyle bize yeni ufuklar açan tüm ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Ayın Araştırma Dosyası

Pandemi koşullarında
Polonya Mobilya Endüstrisi
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Polonyada mobilya sektöründe yükselen
trende rağmen hammadde girdilerindeki
yükselen fiyatlar sektörü olumsuz etkiliyor
Polonyada Mobilya sektörü İyi gidiyordu, fakat şimdi daha
zor olacak. Geçen yıl, birçok zorluğa rağmen, Polonya
mobilya endüstrisi için bazı kayıplar olsa da, başarı ile
sona erdi. Ancak zaman çok hızlı akıyor ve mobilya sektörünü sürekli ve yakından gözlemleyen B+R Studio, 2021
yılının ilk çeyreğinin getirdiği rakamları analiz etti.

Polonyalı mobilya üreticilerinin yakaladığı
sonuçlar nelerdir?
Bu analiz büyük, orta ve küçük şirketler tarafından üretilen mobilyaların ürün satış değerlerini kapsar. Mart
2021’de satılan üretim değeri 4,7 milyar PLN gibi oldukça
tatmin edici bir seviyeye ulaştı ve bu 2020’nin ilgili dönemine göre %35 daha yüksek. Mart 2020’nin COVID-19 pandemisinin başlangıcı olduğunu belirtmek gerekir. Bu da
Polonya ekonomisinin kapanmasına neden oldu. 2021’in
tüm ilk çeyreğinde satılan üretim değerini özetlersek, sonuç da çok yüksek – 12,8 milyar PLN, bu da 2020’nin ilk
çeyreğine göre %11 daha yüksek.
2021 yılının ilk çeyreğindeki üretim hacmine ilişkin veriler incelendiğinde, Polonya İstatistik Kurumu’nun anket
yaptığı tüm gruplarda üretilen mobilya miktarında 2020
yılının ilgili dönemine göre artış gözlendi. En önemli artış
%41 ile yemek odası ve oturma odası için ahşap mobilya
ürünlerinde gözlendi. Ahşap yatak odası mobilyalarında
da %17 ile önemli bir artış oldu. Yatağa dönüştürülebilen
koltuk hacminde %4’lük bir artış oldu. Üretim hacmindeki
en küçük artış, ise % 1’den azlık bir oranla ahşap mutfak
mobilyalarında oldu.
Mart 2021 ile Mart 2020 arasında incelenen mobilya gruplarının üretim hacmine ilişkin veriler karşılaştırıldığında, daha da belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır. Mart
2021’de ahşap mutfak mobilyası, yatağa dönüştürülebi-

lir koltuklar, ahşap yatak odası mobilyası ve yemek odası
ile oturma odası için ahşap mobilya hacmi sırasıyla %15,
%21, %35 ve %75 büyüdü.
Bu tür büyük farklılıklar, COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart 2020’de üretimde önemli bir azalma ve aynı zamanda Mart 2021’de yakalanan çok iyi bir sonuçtan
kaynaklanmaktadır.
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MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM
COVID-19 pandemisi, mobilya endüstrisindeki ortalama
istihdam üzerinde olumsuz bir etki yarattı. 2020’de istihdam 2019’a göre %3 daha düşüktü. Ancak 2021’in ilk çeyreği bu duruma bir iyileşme getirdi. 2021’in ilk çeyreğinde
mobilya sektöründe ortalama istihdam 162 bin kişiydi, bu
da 2020’nin ilk çeyreğine göre %1’den daha az bir düşüş
anlamına geliyor.
Tabloda verilen ‘mobilya sektöründe ortalama istihdam’
Ocak-Aralık ayları için yıllık ortalamadır ve mal sahipleri,
ortak sahipleri ile ailelerinin çalışan üyelerini içermez.
Bu veriler ayrıca Polonya dışında istihdam edilenleri ve
sosyal veya politik örgütlerde, sendikalarda ve diğer kuruluşlarda istihdam edilenleri de içermemektedir. Mobilya
sektöründe ortalama istihdam oranı, tam zamanlı çalışanlara hesaplanan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanları içermektedir.
Polonya İstatistik Kurumu’nun 2021’in ilk çeyreğine ait
verilerin analizleri, mobilya endüstrisindeki ortalama ücretin sürekli arttığını gösteriyor. İlk çeyrekte ortalama
maaş 4.413,48 PLN idi (1.076 Dolar). Bir önceki yılın aynı
dönemine göre ortalama maaştaki artış yaklaşık 300
PLN. brüt (%7) (1.150 dolar) olarak gerçekleşti. Mart 2021
ile Mart 2020 karşılaştırıldığında, ortalama maaş %12
arttı.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE EKONOMİK DURUM
Ekonomik durumun tüm göstergeleri, şirket yöneticileri
tarafından verilen olumsuz ve olumlu cevapların dengesi
olarak hesaplanmaktadır. Nötr cevaplar dikkate alınmaz.
Anket Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.
Şubat-Nisan 2021 döneminde yöneticiler mevcut sipariş
portföyü, üretim ve şirketin genel mali durumu ile ilgili
durumu 2020’nin son çeyreğine ve Ocak 2021’e göre çok
daha kötü olarak değerlendirdi. Buna rağmen, bu göstergelerde yukarı yönlü bir eğilim var.
Şubat, Mart ve Nisan 2021’de yöneticilerin cari sipariş
portföyü için değerlendirmeleri sırasıyla -10,5, 18.4 ve
-4.4 idi. Son ve sonraki 12 ayda bir hanenin mali durumundaki değişiklikler göz önüne alındığında mevcut üretim
bazında durum benzerdir. Son ve sonraki 12 ayda ülkedeki genel ekonomik durumdaki değişiklikler önemli ölçüde olması gerekmesine rağmen alımlar negatif kaldı. En
kötü değerlendirme, son ve önümüzdeki 12 ayda ülkedeki
genel ekonomik durumun değişmesine ilişkin durumdur.
Tüketiciler, analiz edilen dönemde bu göstergeleri sırasıyla -50,2 -46,3 ve -48,6 ile -35,0, -31,5 ve -31,4 olarak
değerlendirdi.
Yukarıda belirtilen beş göstergenin ortalaması olan CCCI,
sırasıyla -25.2, -23.0 ve -22.5 değerleri ile karakterize
edildi ve önceki analiz döneminden (Kasım, Aralık 2020 ve
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Ocak 2021) biraz daha iyi olmasına rağmen bu hala iyimserliğe imkan vermiyor.
Sıradaki tahminlerin ortalamasını içeren Tahmini Tüketici
Güven Endeksi (ACCI): Hane halkının önümüzdeki 12 aydaki mali durumundaki değişiklikler, ülkedeki genel ekonomik durum, işsizlik seviyesi ve para tasarrufu fırsatlarındaki değişiklikler.
ACCI’de, CCCI’de olduğu gibi, Şubat-Nisan 2021 arasındaki analiz döneminde olumsuz tüketici değerlendirmeleri
kaydedilmiştir. Bunun tek istisnası, analiz edilen dönemde birinci sıradaki para tasarrufuna ilişkin göstergenin
değerlendirilmesidir, sırasıyla -2.4, 2.5 ve 2.9 seviyeleri
kaydedilmiştir. En düşük puanlı ACCI, işsizlik düzeyindeki
değişimle ilgiliydi. İncelenen dönemde tüketiciler tarafından -48.7 -43.9 ve -42.5 seviyelerinde değerlendirilmiştir. Analiz edilen dönemde ACCI olarak tüm göstergelerin
ortalaması sırasıyla -22,3, -20,2 ve -19,8 düzeyindedir.

ARAŞTIRMA

TİCARET PAZARI GÖRÜNÜMÜ
Ticaretteki ekonomik duruma ilişkin veriler, Polonya mobilya endüstrisine daha geniş bir açıdan bakmayı mümkün kılıyor. Mobilyalı ev eşyası ticaretini bileşen olarak
tanımlayan değerlendirmelerin analizi yapılmıştır. İncelenen dönem Şubat-Nisan 2021 dönemi olup altı gösterge içermektedir. İlk açıklanan gösterge dışında, bu kadar
iyi derecelerin yakın zamanda COVID-19 pandemisinden
önce kaydedildiğini başlangıçta belirtmekte fayda var.
İncelenen dönemde işletmelerin mevcut genel ekonomik durum endeksi sırasıyla -1,7, 4,4 ve -2,3 olarak gerçekleşmiştir. Önemli olmasa da olumsuz görüşlerle ticarette ekonomik durumun tek göstergesidir. İşletmelerin
tahmini genel ekonomik durumu çok daha iyidir. Bu durumda en iyi skor 24,8 sonuçla Şubat 2021 oldu. Mart ve
Nisan 2021 biraz daha kötü olsa da sırasıyla 19,4 ve 14,6
oldukça olumlu olarak değerlendirildi. Satılan malın cari
miktarı, incelenen dönemdeki ekonomik duruma ilişkin en
iyi değerlendirmeleri topladı. Önceki göstergede olduğu
gibi, Şubat 2021 en iyi 45.0 değeri ile tüccarlar tarafından
değerlendirildi.
Mart ve Nisan 2021, sırasıyla 28,4 ve 29,9 gibi çok yüksek bir seviyede olmasına rağmen, derecelendirmelerde
bir bozulma görüldü. Şubat-Nisan 2021 arasındaki analiz
döneminde beklenen mal fiyatları endeksi, sırasıyla 10.8,
11.6 ve 11.4 seviyelerinde çok istikrarlı pozitif değerlendirmelerle karakterize edildi. İstatistik Polonya tarafından mallara yönelik beklenen talebin analizi sırasında
elde edilen değerlendirmeler, tüccarlar arasında hâkim
olan iyimserliği açıkça göstermektedir. Şubat-Nisan 2021
arasındaki analiz döneminde, mallar için beklenen talep
sırasıyla 23,7, 19,2 ve 25,2 olarak tahmin edildi.

‘’ 2021’in ilk çeyreği harikaydı, ancak 2021’in ikinci çeyreği önümüzde ve cevaplanması gereken soru o kadar
iyi olacak mı? Çok zor olacağı şimdiden biliniyor. Tecrübelerimizden biliyoruz ki mobilya sektörü için bu dönem
genellikle yılın ilk çeyreğine göre biraz daha zayıf. Ayrıca
mobilya üretimi için artan malzeme fiyatları mobilya firmalarının karlılığını etkileyebilir.’’

İNŞAAT
Polonya mobilya endüstrisinin durumunu incelerken inşaat piyasasındaki durumu görmezden gelmek mümkün
değil. Konut piyasasını gözlemleyerek mobilya harcamalarında bir artış veya azalış öngörmek mümkündür.

Genel ekonomik iklime atıfta bulunan son gösterge, önceki göstergelerde olduğu gibi, olumlu görüşlerle karakterizedir. Bu, değerlendirmelerin olumsuz olduğu 2020 ve
2021 yıllarına kıyasla önemli bir gelişmedir. Şubat-Nisan
2021 arasında analiz edilen dönemde sırasıyla 11.6, 12.1 ve
6.2 skorları elde edildi.
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Polonya İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre,
2021’in ilk çeyreğinde teslim edilen daire sayısı 53.302’ye
ulaştı ve bu rakam, teslim edilen 49.624 dairenin olduğu
2020’nin ilk çeyreğine göre %7 daha yüksek.
Test edilen diğer bir değer ise inşaat halindeki daire sayısıdır. 2021 yılının ilk çeyreğinde başlanan inşaat sayısı
63.678 oldu. Bu rakamı 2020 yılının ilk çeyreği ile kıyasladığımızda %21 gibi ciddi bir artış gözlemliyoruz. Konut
piyasasının durumuna ilişkin çalışmanın son unsuru,
yapı ruhsatlı veya inşaat projesi sunulan daire sayısıdır.
2021 yılının ilk üç ayında 84.338 adet olan bu sayı, 2020
yılının ilk çeyreğine göre %42 gibi çok önemli bir artış
gözlemlendi.
Özetle inşaat piyasasındaki çok iyi bir durum mobilya
sektörü için de iyimser bir haber. Teslim edilen daire sayısındaki artış, yakın gelecekte tüketicinin yeni mobilya
talebini potansiyel olarak artırabilir. Başlanan inşaat sayısındaki önemli artışlar, verilen yapı ruhsatları ve verilen
inşaat tasarımı da biraz daha uzun bir perspektifte mobilya sektörünü olumlu etkileyebilir.

ÖZET
Polonya mobilya endüstrisinin yükseliş
trendi devam ediyor ve 2021’in ilk çeyreğinin başarısız olduğunu söylemek hafife
almak olur. Sonuçlar çok iyi ve bazı durumlarda rekor kırıyor. Satılan mobilya üretimi
12,8 milyar PLN değerine ulaştı ve bu tarihin en iyi ilk çeyreği oldu. Mobilya sektörü
yalnızca Mart 2021’de yaklaşık 4,7 milyar
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PLN’lik bir sonuç elde ederek, tarihin en iyi ikinci ayı ve
Ekim 2020’den sonra ikinci en iyi ay oldu. Bu kadar yüksek
sonuçların, sürekli artan enflasyondan ve levhalar veya
köpükler gibi malzemelerin ve dolayısıyla mobilya fiyatlarından bir dereceye kadar etkilenebileceği varsayılabilir. Mobilya fiyatlarından bahsetmişken – birkaç aydır B +
R Studio, en son ‘Mobilya Fiyat Endeksi’ çalışmasının bir
parçası olarak tüketici pazarındaki değişiklikleri gözlemliyor ve Şubat-Mayıs 2021 döneminde mobilya fiyatları ortalama %4,4 arttı.
Özetlemek gerekirse, bir kez daha söylemeliyiz - 2021’in
ilk çeyreği Polonya mobilya sektörü için son derece olumluydu, ancak 2021’in ikinci çeyreği önümüzde ve cevaplanması gereken soru o kadar iyi olacak mı? Çok zor olacağı şimdiden biliniyor. Tecrübelerimizden biliyoruz ki mobilya sektörü için bu dönem genellikle yılın ilk çeyreğine
göre biraz daha zayıf. Ayrıca mobilya üretimi için artan
malzeme fiyatları mobilya firmalarının karlılığını etkileyebilir. Peki sektörün durumu nasıl gelişecek? Gözlemleyeceğiz ve gözlemlerimizi mutlaka sizlerle paylaşacağız.
Bu araştırma raporu üyesi
bulunduğumuz IAFP (International
Alliance Furnishing Pupnlications) ‘in
Polonya temsilci yayını BIZNES MEBLE
PL Dergisi’nin Ekim 2021 sayısında
Editör Mateusz Strzelczk tarafından
hazırlanarak yayınlanmış ve Biznes
Meble yayın grubunun izniyle, Mobilya
Dergisi Çeviri editörlerinden Ekin Uzun
tarafından Mobilya Dergisi Ocak 2022
(168 sayı) sayısında yayınlanmak üzere
İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir.

FİRMALARDAN

SURTECO; Tek Noktada
Mükemmellik kombinasyonu
Öne çıkanlara odaklanın
Dekorlarımızın çeşitliliği neredeyse sonsuzdur – hem derinlik hem de genişlik. Bu nedenle, her ay seçtiğimiz dekorlardan biri ön plana çıkıyor ve öne çıkanlardan birine dikkat çekiyoruz. her ay sizi tekrar Sizi şaşırtmaya devam edeceğiz.

Aralık ayının dekoru; asil köknar
özellikleri
Köknar, çizgili, planked, hafif fırçalama, 3D efekt
Kullanım alanları: ev mobilyaları, mutfak, banyo, ofis
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FİRMALARDAN
Noble Fir dekoru hakkında
Ayın Aralık dekoru “Noble Fir”, köknar ağacının adından da
anlaşılacağı gibi özel bir mobilya kreasyonudur. Köknarlar, ladin, çam veya karaçam gibi kozalaklı ağaçlardır. Bu
olağanüstü tasarımın yapısı çizgili ve planked. Hafif bir
fırçalama, eşlik eden dokunsal silindir tarafından daha da
geliştirilebilen harika bir 3D efekt oluşturur.
Noble Fir otantik ve zamansız bir tasarımdır. Doğal zarif
görünümü ile etkileyicidir ve metal ve taş dekorlar ve beton ile kombinasyon için idealdir.

SURTECO tasarım uzmanlığı:
İnsanların yarın hangi çözümlere ihtiyacı olacak? Gelecekte nasıl yaşayacağız? Her zaman merak ederiz ve her
yerde yeni fikirler ararız. Sonuç gerçekten eşsiz dekorlardır. Sofistike tasarımı en son teknolojiyle birleştirerek siz
müşterilerimizle her zaman yakın diyalog halindeyiz. Sonuç olarak ilk görüşte heyecan yaratan yenilikçi çözümler
tasarlıyoruz.

Keten

Florida

Washington

Linn dekorunun görünümü, bir ıhlamur
ağacından elde edilen kusursuz ahşabı
andırıyor ve kesinlikle ipeksi yumuşak bir
görünüme sahip ve izleyiciye dokunsal
hissi deneyimleme ilhamı veriyor.

Renk, açık ve koyu yansımalar, çok çeşitli
düğüm oluşumları, tam çiçekler ve ara sıra
oluşan çatlaklar üzerinde dengeli bir oyun,
bu zemini zarif bir rustik görünüme sahip
benzersiz bir bireysel öğe haline getiriyor.

Özellikler: Tam ve kesme çiçekler.
Uygulama:  Yüzey

Özellikler: Düğümler, dolgun çiçekler,
fırçalanmış, zarif rustik, zengin ayrıntılar,
dinamik hareket

Washington zemin tasarımımız, ahşabın
klasik karakteriyle zamansız bir etki sunar. Bu meşe dekor, çiçekli ve çizgili bölümler arasındaki yumuşak geçişler, seyrek, küçük budaklar, öz ışınları dengeli bir
renk oyunu ile doğal bir zarafet yayar.
Özellikler: Çiçekler, sakin aranjman, seyrek budaklar, klasik ve zarif

Uygulama: Her yerde  zemin

Uygulama: Her yerde zemin

Çengdu

Rima

Grimsound

Chengdu dekoru hafif çapraz, yakınsak
çizgiler gösterir.

Görünüm, ince ayna efektleri, bireysel düğümler ve ölçülü döşeme ile tamamlanır.

Özellikler: Hafif diyagonal, yakınsak çizgiler, radyal oluşumlar, kakma karakteri.

Özellikler: Çarpıcı çatlaklar, uzatılmış ve
ana hatları çizilmiş çiçekler, ölçülü döşeme, ince ayna efektleri, bireysel budaklar

Grimspound, huzurlu bir zarafet ve hafif
döşeme efekti ile orijinal bir bozkır meşesi
sunar.

Uygulama: Yüzeyler - gövde, ön

Uygulama:  Yüzey - mobilya, mutfak,
banyo, karavan, kapılar, paneller

Uygulama: Yüzey - taban ünitesi, ön panel, masalar, gardıroplar
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Ahmet Güleç, MOSFED 3. Olagan Genel
Kurulu’nda yeniden başkan seçildi
MOSFED, 3. Olağan Genel Kurulu’nda mobilya
sektörünün gelecek yol haritasını belirledi.
Mobilya sektörünün 36 bin üyesinin çatı kuruluşu Mobilya
Dernekleri Federasyonu (MOSFED), 3. Olağan Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Mobilya sektörünün önemli
dernek ve birliklerinin yanı sıra sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen; sektör sorunlarından beklentilerine, gelecek hedeflerinden atılması gereken adımlara kadar birçok kritik konunun ele alındığı genel kurulda
başkanlık seçimleri de yapıldı. Olağan Genel Kurulda Ahmet Güleç, oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Kurul Toplantısı
Türkiye ekonomisi ve ihracatına katkılarını her geçen gün
artıran mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED’in gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulu; sektörün gelecek yol
haritasının çizildiği bir zirveye dönüştü. Yeni başkan seçiminin de yapıldığı genel kurulda Ahmet Güleç, oy birliği ile
MOSFED başkanlığa seçildi.

“Doğru politikalarla dünya mobilya pazarının
merkezi olacağız”
Konuşmasında sektörün 20 yılda yakaladığı ekonomik
rakamları ve gelecek hedeflerini paylaşan Güleç, “Türk
mobilyacılarımızın yatırım gücü, müteşebbis yapıları ve
sektöre olan tutkularıyla bugün yıllık 4,2 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştiriyor; dünya mobilya pazarından yüzde iki pay alıyor. Amacımız; dünya pazar payımızı yüzde
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5’e çıkarmak, mobilya ihracatında en çok ihracat yapan
5 ülkeden biri olmak. Bu hedefimize ulaşmak için elimizde çok iyi bir fırsat var. Bugün dünyanın önemli mobilya
üreticileri Türkiye’deki yatırımlarını artıyor ya da üretimin
tümünü ülkemize kaydırmak için adımlar atıyor. Sektör
temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapıp, doğru politikalarla dünya mobilya pazarının merkezi olacağız” şeklinde
konuştu.

Türkiye İnovasyon

"Yılın İnovatif Mobilya Aksesu
Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreninde 'Yılın
Ar-Ge'ye ve inovasyona verdiğimiz önemle birlikte
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Maksder Eğitim Seminerleri
13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Tüyap Palas Oteli’nde gerçekleşen Maksder Eğitim Semineri Sektör sorunlarından
eğitime , sosyal sorunlardan finans ve dijital dünyaya kadar pek çok konuyu masaya yatırdı. Uzmanlar konulara
yönelik ayrıntılı bilgilerle webiner üzerinde geniş bir üye
grubuyla paylaştılar
13 Kasım 2021 Cumartesi sabah 09:00’da Maksder YK
Başkanı Tekin Çınar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim etkinlikleri saat 10’da Prf. Dr Hülya Kalaycıoğlu’nun
Kariyer planlamasında eğitimin önemi sunumuyla başladı.
Sunumunda başarının sadece teknik eğitimle elde edilemeyeceğini bireyin kendini evrensel bilgilerle de donatarak dinleyicileri tarih, felsefe sosyoloji yolculuğuna çıkararak terihi süreçte bilginin ulaştığı aşamalar konusunda
oldukça verimli bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimde felsefe ve mantığın unutulduğu günümüzde , Antik Yunan’dan
Roma’ya, Anadolu uygarlıklarından osmanlıya düşünce
dünyasının katettiği mesafeyi özetleyerek bunun yaşamımızda ve eğitim hayatımızda nasıl harmanlandığını
anlattı.
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Entelektüel dünyamızın iş ve mesleğimize etkileri konusunda da dinleyiciye ışık tuttu.
Prof. Dr. Arif yavuz. Türkiye ve dünya ekonomisinn güncel
değerlendirmesini yaparak, piyasa ve finans dünyasıyla ilgili öngörülerini paylaştı.
Av. Ayşe Çarklı ve Ömer Güntay, Ticari sözleşmelerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ile yurtdışı fırmalarla sözleşmeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarda çok değerli bilgiler paylaştılar. Ayrıca İcra iflas hukuku, haciz uygulamaları, hesap mutabakatlarının önemi
gibi iş hukuku konularında bilgi verdiler. İkinci oturumda
ise Sınai mülkiyet kanunu kapsamında marka, tasarım,
patent , faydalı model gibi sektörün genel anlamda sıkça
karşılaştığı konularda önemli bilgiler paylaştı.
Yeminli Mali Müşavir, Gökhan Tokaç, Vergi uygulamaları,
uyulacak usul ve esaslar, vergi incelemelerinde karşılaşılacak sorunlar ve mükellefin hakları, uzlaşma ve vergi davaları konusunda faydalı bilgiler paylaştı.
Etkinliğin Pazar günü devam eden bölümünde ise sektörü
yakından ilgilendiren Lojistik ve gümrükleme gibi konularda İmeks Gümrükleme firması adına Ebru Özturgut ile
Ürün Öncel Türkiye’nin Lojistik sektöründe dünyadaki yeri,
Lojistik sektörünün ülke ve küresel hacmi ile yaşadığı sorunlar konusunda önemli bilgiler sundular.
Yine devamında Engin Keskinel tarafından Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma ve Aile anayasası konularında etkili sunumlar gerçekleşti.
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MOBİLYA SEKTÖRÜ NİHAYET
SICAM’DA KENDİNİ BULDU
12-15 Ekim tarihleri arasında Pordenone’de
düzenlenen 12. SICAM fuarı beklentilerin ötesinde bir
başarı ile sona erdi: İtalya’dan ve diğer 28 yabancı
ülkeden 540’ın üzerinde katılımcıyla gerçekleşien
Sicam Fuarı gerçek bir fuar oldu ve bu fuarın gücünü
teyit etti. 2020-2021 yılları arasında gerçekte hiç
durmayan ve tasarım ve üretim kabiliyetini oldukça
yoğunlaştıran mobilya endüstrisi için geniş bir
bileşenler ve aksesuar sektörünü bir araya getiren
büyük bir etkinlik oldu.
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Fuarda orada buluşmak için büyük bir istek vardı: birbirinizi görün ve gözlerinizin içine bakın, birlikte düşünmeye
başlayın, fikir alışverişinde bulunun ve projeleri değerlendirin. Ne de olsa fuarların anlamı budur! SICAM’da tüm ana
uluslararası pazarları göz önünde bulundurarak bunu çok
iyi yapmak mümkündü. 90’dan fazla ülkeden mobilya endüstrisinden profesyoneller, 7.200’den fazla şirketi temsil etti.
Ziyaretçilerin %66’sı İtalya’dan ve %34’ü yurt dışından:
pandemi ile ilgili tüm sağlık kısıtlamaları ve hala 2019 seviyelerinden uzak bir dış hat uçuş takvimi nedeniyle fuardan önceki haftalarda öngörülmesi zor bir süreç yaşandı.
Gelecek yılın Randevusu, şimdilik Pordenone’de 18 - 21
Ekim 2022 tarihinde olacak. Mobilya endüstrisi, uluslararası iş dünyası ile bir sonraki toplantısını şimdiden
belirledi.
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15. SANAYİ KONGESİ:

ÖNE ÇIKAN KONULAR VE MESAJLAR
Prof.Dr.K.Hüseyin KOÇ
İ.Ü-C Orman Fakültesi Öğretim Üyesi,
Mobilya Dekorasyon Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

15.Sanayi Kongresi “Başka Türlü
mümkün:
Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü
Birlikte Tasarlamak” ana temasıyla
7 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Pandemi sürecinde ve özellikle ekonomik problemlerin çok yoğunlaştığı bir dönemde, 15. Sanayi Kongresinin önemli katılımcıları vardı.
Kongrede, endüstri, çevre ve sürdürülebilirlik
odaklı konular gündeme geldi ve önemli mesajlarla verildi.
İstanbul Sanayi Odasının geleneksel hale getirdiği kongrenin açılış konuşmasını İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN ve Meclis Başkanı Zeynep BODUR OKYAY yaptı.
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İSO’nun 70 yıllık tarihinde, bugünün değil geleceğin Türkiye’sine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Bahçıvan,
“gençlerimize ve ülkemize güveniyoruz, İstanbul Sanayi
Odası “sorumlu üretim yaklaşımını” benimsiyor, iklim değişikliği kaynaklı riskleri yönetmeyi hedefliyoruz, sürdürülebilirlik uzun bir yolculuktur, dönüşüm sürecinde herkesin, fikrine emeğine ve işbirliğine ihtiyacımız var” sözleriyle kongreyi başlattı.
Meclis Başkanı Zeynep BODUR OKYAY ise; Sorumlu üretim
ve sorumlu tüketimin önemine değinirken, kapsayıcı bir
büyüme politikasının ve eylem planın gerekliliği üzerinde
durdu. “Yeşili ve dijitali birlikte korumalıyız, güven unsuru
önemli, sorundan değil sorumluluktan beslenmeliyiz, ego
değil ekosistem önemli” değerlendirmesiyle geniş bir yelpazeye önemli mesajlar verdi.
Açılış konuşmalarından sonra “Sanayide Dönüşüm; Riskleri Yönetmek, Fırsatları Yakalamak” konulu panel TV
Programcısı Ilgaz GÜRSOY moderatörlüğünde gerçekleşti. Toplantıda; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa TUZCU,
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa VINTON, Avrupa Komisyonu Sektör Başkanı Dr. Michael A. RUPP, SKD Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru DİLDAR EDİN, Unilever Türkiye, Orta Asya ve
İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEÇKİN önemli konulara değindiler. Panelde:
“Daha yeşil bir endüstriye olan ihtiyaç, sürdürülebilir gelişme, temiz enerji, toplum ve endüstriyi bütünleştirme,
çevresel yükü azaltma ve çevre odaklı değişimi destekleme gerekliliği, geri dönüşümlü malzemeler, yeşil mutabakat eylem planı, sürdürülebilir finansal planlama,
döngüsel ekonomi platformu, tek seferlik plastik kullanımlarının tekrar azaltılması, sürdürülebilir kalkınmada
toplumsal faydayı odağa koymak, firmalar için sürdürülebilir iş planları oluşturmak, çevresel yükü azaltma yolları, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ulusal
karbon mekanizmasının kurulması ve AB ile ilişkiler” üzerinde tartışılan anahtar kavramlardı.
Kongrenin konuk konuşmacılardan Prof. Jeffrey D. SACHS
(Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı Başkanı, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü), “Sürdürülebilirlik, İklim Krizi,
Yeni Ekonomik Düzen” konusunda genel bir değerlendirme
yaptı.
Konuk Konuşmacı Marga HOEK (Sürdürülebilir İş Alanında
Küresel Düşünce Lideri, Ödüllü Yazar, Yönetim Kurulu Üyesi/Başkanı) ise “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde İş
Dünyası için Fırsatlara” değindi.
Yeni Neslin Çağrısı” adıyla bir Kongre Sonuç Bildirgesi için
gençlerden oluşan bir izleme ve öneri grubu kongrede aktif olarak görev aldı.

Özetle 15. Sanayi Kongresinde işlenen pek çok konunun, Türkiye orman endüstrisi açısından üzerinde mutlaka durulması gereken, sektörün geleceği
açısından önemli karar ve uygulamalara yol açacak
derinliğe sahip olduğu belirtilmelidir. Bu bağlamda
orman endüstricisinin tüm alt sektörleri ile beraber
(kereste, levha, mobilya, ağaç işleme makinaları,
aksesuar ve bağlantı elemanları, ...) “daha yeşil bir
endüstriye olan ihtiyacı, sürdürülebilir gelişmeyi,
iklim değişikliğinin etkilerini, dünyanın geleceğini tehdit eden başta orman kaynakları olmak üzere azalan kaynakların daha etkin kullanım koşullarını dikkate alan yapısal iyileştirmelere yönelmesi
kaçınılmazdır.
Bu amaca yönelik, sektör tüm paydaşları bir araya
gelerek;
l Orman Endüstrisi Çevre Platformunu kurmalı,
l Orman Endüstrisi İçin Yeşil Dönüşüm Sektör Yol
Planını oluşturmalı,
l Orman Endüstrisindeki Büyümeyi/Gelişmeyi
Sürdürülebilir Kılmanın koşullarını (tedarik, finansal vb. bir çok açıdan) ortaya koymalıdır.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Kimya sektörünün ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 36,78 büyüdü

Adil Pelister: “Kimya sektörü olarak yeni
bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz”
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bugün
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan
Türkiye’nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister değerlendirmesinde şunları kaydetti:
“Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4
büyümesi memnuniyet verici. İkinci çeyreğe göre de yüzde 2,7’lik bir büyüme söz konusu.
Üretim ve ihracat odaklı büyümek ülkemizin büyüme stratejisi olduğu kadar sürdürülebilirlik bakımından da önem
taşıyor. Büyümeye en fazla katkının ihracat ve kamu harcamalarından geldiğini, sanayide büyümenin yüzde 10,
hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan
oldu. İhracat üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 25,6 arttı.
Üretim ve ihracat gücüyle büyümeye ve ülke ekonomisine en çok katkı verenlerin başında olan kimya sektörümüz
ise üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık
ihracat ile yüzde 36,78 büyüdü. Miktar bazında ise üçüncü çeyrekte yüzde 12,50’lik bir büyüme oldu. Bu yıl ilk üç
çeyrekte gerçekleştirilen kimyevi maddeler ve mamulleri
ihracatı ise yüzde 38,95 artışla 18,25 milyar dolara ulaştı.
Bu güçlü büyüme performansının öncülerinden olan kimya sektörü olarak bu yıl ihracatta 24 milyar dolar ile yeni
bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz.”

10. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI’NDA 550 BİN
LİRA ÖDÜL DAĞITILDI
T.C. Ticaret Bakanlığı onayında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu
ile düzenlenen “10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni”,
27 Kasım 2021 tarihinde dijital olarak gerçekleştirildi. Altı
proje kategorisinde toplam 87 projenin başvurduğu yarışmada 20 proje ödüle layık görüldü ve 550 bin TL para
ödülü dağıtıldı.
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve İKMİB’in YouTube kanalın-
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dan canlı yayınlanan “Kimya Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin ödül töreni, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister,
Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu, İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, Ar-Ge
Proje Pazarı Yürütme Kurulu Üyeleri ile proje başvuru sahipleri, akademisyenler ve sanayicilerin katılımıyla 27 Kasım 2021 tarihinde dijital olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl 87 proje başvurdu
Bu yıl, “ilaç”, “medikal”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik
ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 87
proje başvuru yaptı.  
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni’ne konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün
2021 senesini yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracatı geçerek yeni bir rekora imza atacaklarını dile getirdi. Pelister,
“Sektörümüzü daha üst noktalara ulaştırmak ve ekonomimize daha fazla kalıcı faydalar sağlamak için uzun vadeli çalışmalar ile var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz
2030 yılında 40 milyar dolarlık kimya sektörü ihracat tutarını yakalamak. Kimya sektörümüzün hedeflenen ihracata ulaşabilmesi ise katma değeri yüksek, yenilikçi ve
rekabetçi üretim yapabilmesine bağlı” dedi.

ETKİNLİK Design Week Türkiye

Design Week Türkiye, 17-18 Aralık
2021 tarihleri arasında gerçekleşti
Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan
Design Week Türkiye, düzenlendiği günden beri tüm
yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından
200.000’den fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi.
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Design Week Türkiye

ETKİNLİK

Bu yıl 17-18 Aralık’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Design Week Türkiye, ülkemizin tasarım kimliğinin ve bu
kapsamda gelişebilecek olan ekonomik başarısının, tasarım ve endüstri entegrasyonuyla sağlanabileceği bilincini
oluşturmayı en önemli konusu olarak ele alıyor; endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getiriyor ve katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini
oluşturuyor.
Design Week Türkiye, yaratıcı ekonomileri güçlendirmeyi,
girişimciliği teşvik etmeyi, endüstriler arası iş birlikçi multidisipliner projeler ve titiz tasarım araştırmalarını odağa
alan DWT’21 programı, ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından kapsamlı bir planlama ağı ile oluşturuluyor.
DWT’21 endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari başta olmak üzere bir dizi alanda panel ve konferanslar, sergiler, atölyeler ve ödül törenleri ile bu yıl 1718 Aralık’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlik,
şehre ve ülkeye yayılarak çok çeşitli rotalarda ve alanlarda ülkeyi tasarımla keşfetmenin yeni yollarını tasarım
meraklılarına sundu.
Etkinlik kapsamında ayrıca; markalar, tasarımcılarla ortak projeler geliştirme şansına sahip oldu, üniversiteler
ve kurumlarla iş birliği imkanı yakalanarak tasarım dünyasına ve yeni tasarımcılara önemli bir alan ve perspektif
sundu, genç tasarımcılara da alan açtı.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 168

Ocak - Şubat 2022

67

Kaliteli Ürünleriyle
Güzel Bir Marka
Ülkemize Kazandırılmıştır.

Lr!JWE!
www.loweray.com.tr

Made in

..

=v•

t UM i��V
&'"

··;·
�

ttu

=

"'"'
-- � ��
..
�· •.• mlıa•·,�

Discover
the potential

The best of Turkey

SÖYLEŞİ

Ercan Sarıkaya:

“MOBİBOYA,
ülkemizdeki tüm firmalara
hizmet verebilecek
kapasiteye sahip”
Türk mobilya sektörünün bu günkü gelişmesinde kilit bölgeler vardır. Kayseri son 20 yılda bu yatırımların
lokomotif bölgelerinin başında geliyor, Türkiye’nin en büyük firmalarının da yer aldığı 3.000 den fazla üretici
ve tedarikçi ile ülkemiz mobilyasının adeta üretim üssü olan Kayseri de son yıllarda gerçekleşen yatırımların
işlevi ve büyüklüğü kadar teknolojik içeriğiyle de en büyük yatırımlar gerçekleşti. Kayseri Mobilyacılar
Odası tarafından kurulan Erciyes KSS Yapı Kooperatifi üyesi 880 üreticinin dayanışmasıyla gerçekleşen bu
yatırımların projelendirilmesinden bitişine kadar bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan, tüm bürokratik
formaliteleri aşarak uluslararası bir projeye dönüştüren Ercan Sarıkaya ile bu yatırımları konuşacağız.
Ercan bey bu yatırım projesi hangi ihtiyaçların sonucu
ve nasıl ortaya çıktı ?
Ercan Sarıkaya: Öncelikle sektörümüzün duayeni olarak
gördüğüm Mobilya Dekorasyon derginizde yer ayırdığınız
için çok teşekkür ediyor, tüm takipçilerinize ve mobilya
sektörünün içinde bulunan tüm aktörlere selam ve saygılarımızı iletiyor, yeni yılın hepimiz için bereketli ve bol kazançlı olmasını, 2021 yılındaki sıkıntılarımızın geride kalmış olmasını diliyorum.
2004 yılında Kayseri’de ilk mobilya fuarını Mobilyacılar
Odası olarak biz organize ederek düzenlemeye başladık.
Devam eden yıllarda özellikle yılda bir kez fuar yapmanın
sektörün beklentilerini karşılamadığını gördük. Diğer taraftan ise Mobilyacılar Odası üyelerimizin üretim yerleri
anlamında çoğunun hem kiracı olduğunu hem de ihtiyaçlarını karşılamadığı görerek genel manada Mobilyakent
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dediğimiz bu projelere başladık. 800 üyemize 400 bin m2
kapalı alanı ile modern altyapısı olan üretim fabrika alanları yaptık. Artık üretimi çözmüş bir şehir olarak Kayseri
mobilya sektörünü vitrine çıkararak dünya mobilya sektöründeki payımızı artırmayı hedefledik. KUMSMALL Avm
ile yılın 365 günü fuar alanı şeklinde hizmet vermeye başladık. 200 den fazla mağazamızda 120 bin m2 alanda binlerce ürün sergiliyoruz. Bu yatırımlar devam ederkende AB
fonları ile ilgili çağrılara kayıtsız kalmayarak 9,8 milyon
Euro bütçeli MOBİTEK Masif panel ve Ahşap üretim yatırımını, 7,1 milyon Euro bütçeli MOBİBOYA su bazlı teknolojik
boyama yatırımlarını tamamlayarak sektörün hizmetine
sunduk. Bu iki proje ile üyelerimizin mobilya sektöründe
katma değerli ve alternatif ürünler üreterek hem rekabet
ortamından pozitif ayrışmalarını hem de yurt içinde ve
yurt dışında daha kolay pazar bulmalarını hedefledik.
Başta hedeflenen neydi ve süreçte neler oldu; hangi
noktaya geldi?
Ercan Sarıkaya: Projeye 2007 yılında ilk başladığımızda
Modoko, Masko benzeri bir yapı düşünmüştük ama özellikle Kayseri’nin yaklaşık 6 ay soğuk olması ile birlikte Alışveriş merkezi şeklinde yapmayı düşündük. 2010 yılı Mart
ayında Çin’in Foshan kentinde bulunan Louvre mobilya
Avm’yi görerek nihai karar olarak projeye başladık.
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MOBİTEK ve MOBİBOYA Türkiye’de AB fonları ile desteklenen bu sektörde gerçekleştirilen ilk projeler ve çok
ciddi yatırımlar, nasıl gerçekleştirdiniz, ne tür zorluklar
yaşadınız.?
Ercan Sarıkaya: Ülkemizin AB’ye üyeliği öncesi birçok
alanda çok ciddi hibeler söz konusu, bu çağrıları çevre,
inovasyon, ortak üretim ve insan sağlığı açısından düşünerek çok iyi değerlendirerek bu projeleri ortaya çıkardık.
AB fonları çok büyük fırsat ancak projelerin yazım aşamasından, ihale süreci ve yapım süreci ciddi bir bilgi birikimi ve profesyonel tecrübe isteyen zor süreçler. Geçmişte
yapmış olduğumuz daha küçük projelerle başlayan tecrübemiz almış olduğumuz eğitimlerle birleşince bu büyük
projeler ortaya çıktı. Hedeflerimiz büyük olunca süreç
içerisindeki zorlukları da azim ve kararlılıkla aştık, hem
yerelde hem de bakanlığımızın yapıcı destekleri ile bu
projeleri sektörümüze kazandırmış olmaktan son derece
mutluyuz. Artık en önemli konumuz bu projeleri başarılı
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bir şekilde işletebilmek, bu nedenle sadece Kayseri değil
ülkemizin her yerinde bulunan tüm mobilya üreticilerine
kapımızın her zaman açık olduğunu söylemek istiyorum.
Kayseri’de çok büyük mobilya üreticileri var bunların
bir kısmı günümüzde küresel rekabet içinde kuruluşlar,
Bunlar sistemin ve projenin içinde mi, tedarik veya müşteri noktasında ne konumda yer alıyorlar?
Ercan Sarıkaya: Büyük veya küçük bizim için hiç fark etmiyor, bu projeler tüm firmalarımıza hizmet etmeye hazır.
Elbette tüm kapasiteyi birkaç firmaya bağlayamayız ancak belli kapasitelerde tüm firmalarımıza hizmet etmek
istiyoruz. Özellikle boya kapasitemiz çok yüksek, boya
tesisimizin su bazlı özelliği ile rakiplerinde pozitif olarak
ayrışıyor bunun da bize dünya pazarlarında büyük fırsatlar
sağlamasını bekliyoruz. Bu tesisler tüm firmalar için ortak
kullanım alanlarıdır ve tüm firmalarımız aslında bu projelerin sahipleridir, biz onlara yarı mamul anlamında hizmet
verecek tedarikçileri pozisyonunda olacağız onlar ise bu
tesislerin müşterileri olacaklardır.
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Tesis toplamı ne kadarlık bir yatırımla gerçekleşti ve
hatlar hakkında bilgi verirmisiniz, ne tür hizmetler verilecek. İlk aşamada devreye alınacak hatlar hangileri ve tesisin toplamında bu hatlarda hangi işlemler
gerçekleşecek?
Ercan Sarıkaya: Masif panel ve ahşap üretim tesisi MOBİTEK arsa hariç bina ve makine ekipman parkı olarak 9,8
milyon Euro bütçe ile yapıldı. İlave olarak biz de bu güne
kadar çok ciddi bir sermaye aktarımı yaptık. MOBİBOYA
projesi ile makine ve ekipman parkı olarak 7,1 milyon Euro
bütçe yatırımı yapıldı, 3.500 m2 fabrika alanını biz yaptık
ve yine hatırı sayılır bir sermaye de süreç içerisinde kaynak aktaracağız. İlk etapda sprey boya hattını, Uv boya
hattını, silindir baskı hatlarını devreye alarak başlıyoruz.
Daha sonra excimer lazer %0 parlak yani piyasa tabiri ile
“sıfır mat” hattını son olarak ise %90 parlak yani piyasa
tabiri ile “high gloss” hattını devreye alacağız. Ayrıca askılı “öğrenen robot” sistemimiz ile sandalye vb. boya yapılacak askılı robotik boya hattımız ve lak ünitemiz de bu
yıl içinde devreye alınarak hizmet vermeye başlayacaktır.

SÖYLEŞİ

Yatırım hangi ölçekte işletmelere hizmet verecek?
Ercan Sarıkaya: Hem MOBİTEK hem de MOBİBOYA tesislerimiz büyük küçük ayrımı yapmaksızın tüm firmalarımıza hizmet verecek bölümleri vardır. Özellikle MOBİBOYA tesisimiz bant şeklinde hat üzerinde boya olduğu için tüm
firmaların boya ihtiyaçlarına hizmet verebilecek şekildedir. Burada bizi zorlayacak tek konu boyanacak bir renkte belli bir kapasite olması gerekmekte, bu kapasiteyi ise
özellikle büyük firmaların oluşturması ile en küçük kobimizin dahi 1 parça da olsa ürününü boyama imkanına sahip olacağız.
Yatırım Türk mobilya üreticilerinin yüzde kaçına hizmet verebilir düzeydedir ve ne tür imalat hizmetleri
verilecektir?
Ercan Sarıkaya: MOBİBOYA projemiz dakikada 15 metre hıza kadar hiç el değmeden boyama hizmeti verecek
şekilde projelendirilmiştir. Bu sayede ülkemizdeki tüm
firmalara hizmet verecek kapasitededir. Mutfak kapağı,
yatak, yemek, genç, bebek odası kapakları, Kapı ve alternatif her tür malzemeyi boyamaya hazırız. Tesisimiz, sadece ahşap malzemeleri boyamak için tasarlanmadı, cam,
metal, fiberglass vs gibi her türlü yüzeye boya uygulaması
yapılabilmektedir. Hattımızda, klasik düz yüzeyler boyanabildiği gibi, , Robotik boya hattımızda her türlü yüzeye
sahip ürünler boyanabilir. Kapasite arttıkça vardiya sistemine geçecek ve tüm sektöre hizmet vereceğiz. Şu anda
Avrupalı üreticiler MOBİBOYA tesisinden faydalanmak üzere kapasite kullanım anlaşması yapmak istemektedirler,
Ancak; öncelik tabi ki kendi üyelerimiz ve ülkemizdeki diğer firmalarımızın olacaktır. Kalan bir kapasite olursa tabi
ki diğer alternatifleri de değerlendirmeye hazırız.
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SEKTÖRDEN

Mobilya sektörünün Türkiye
ve dünyadaki genel durumu
KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü tarafından düzenlenen 50. Kuruluş Yılı
aktiviteleri kapsamında gerçekleşen seminerler
serisinin bu ayki bölümünde “Mobilya sektörünün
Türkiye’deki serüveni ve geldiği nokta ile pandemi
sürecinde dünyada ve Türkiye’de sektörün durumu”
konulu panelin konuğu Mobilya Dergisi imtiyaz
sahibi ve editörü Nesip Uzun’du.
3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen online gerçekleşen
etkinikte, Nesip Uzun mobilya sektörünün gelişim sürecini özetleyerek, Ülkemiz açısından sektörün taşıdığı önemi
değişik perspektiflerden ele alarak değerlendirdi. Türkiye’nin endistrileşme sürecinde mobilya sektörün sürece çok geç dahil olduğunu ancak son 40 yıl içinde gerek
makineleşme gerekse de yatırım ve imalat konularında
sektörün önemli bir aşama kaydettiğini belirterek bu süreçte sektör dünyadaki gelişmeleri de takip ederek uluslararası pazarın aktörleri arasına girmiştir dedi. Devamla
‘’ Mobilya sektörü gerek Türkiye gerekse de hemen tüm
gelişmekte olan ülkelerde önemli bir imalat ve istihdam
sektörüdür, Emek yoğun gerçekleşen bu sektörün iç Pazar süreci küresel sürecinin dönüşebilmesi için üretimin
evrensel Pazar için ve bu pazarın normlarına uygun gerçekleşmesi gerekir, Bu sürecin ise ana temaları, makineleşme, Mühendisliktir. Farklı mühendislik disiplinlerinin
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SEKTÖRDEN

ortak teması olarak gerçekleşen günümüz mobilya sektörü, artık olmazsa olmaz olan tasarım, gelişen teknolojiye adaptasyon
malzeme mühendisliği, araştırma geliştirme ar-ge , urge
(ürün geliştirme ) gibi süreçlerde oluşan bir sürecin eseridir. Endüstriyel mobilyada aslolan pazar ve pazarlama
ilişkilerinde küresel bir aktör olmaktır. Burada tek pazar
anlayışı yok, tüm dünyaya üretim konsepti egemendir.
Üretimin ulaştığı boyutlar bu gün teknolojinin de etkisiyle
başta Avrupa , Çin, Amerika olmak üzere imalat sanayinin
Endüstri 4.0 , yapay zeka, robotik üretim gibi yeni üretim
konseptlerine doğru evrilmesine neden oluyor.
Başarılı bir strateji, genellikle belirli bir ürün grubu üzerinde uzmanlaşmayı ve net fiyatlandırma yapıları sunmayı, dağıtım maliyet tasarruflarını müşterilere aktarmayı
içerir.
Küresel mobilya pazarının 2020’de 564,7 milyar dolardan
2021’de 671,7 milyar dolara, %18’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor. Büyüme, esas
olarak şirketlerin faaliyetlerini yeniden düzenlemesinden ve COVID-19’dan kurtulmasından kaynaklanıyor. daha
önce sosyal mesafeyi, uzaktan çalışmayı ve operasyonel
zorluklarla sonuçlanan ticari faaliyetlerin kapatılmasını
içeren kısıtlayıcı sınırlama önlemlerine yol açan etki. Pazarın 2025’te %6’lık bir CAGR ile 850.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor
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Asya Pasifik, 2020’de pazarın %45’ini
oluşturan küresel mobilya pazarındaki
en büyük bölgeydi
Günümüz teknoloji dünyasında internet aracılığıyla gerçekleşen online ürün satış sistemleri mobilya sektöründe de uygulanmaya başlanmış özellikle de pandemi sürecinde Online alışveriş için artan talebin, mobilya imalat
pazarının büyümesine yardımcı olması bekleniyor. Üreticiler artık ürünlerini eskisinden daha geniş bir platformda satabilecek ve bu da coğrafi olarak müşteri tabanını
artıracak ve mobilya üretim pazarının büyümesini sağlayacaktır. örneğin, e-ticaret portalları, tek bir coğrafyayla
sınırlı üreticilere, daha fazla imkanlar sağlayarak mobilya
satışlarını artıracaktır
Panelin ikinci bölümünde ise mobilya sanayi ile sektörel
yayıncılık ilişkileri bağlamında sektörel yayıncılık ve mobilya dergisinin sektöre katkıları üzerine dergimizin 30
yıllık yayın hayatından özetler vererek dergimizin sektörün tüm gelişmelerinde bu sürece dahil olduğunu ve yayıncılığın sektöre katkılarını örneklerle anlattı. Mobilya
sektöründe yayıncılığın endüstriel yayıncılık anlamında
Mobilya dergisinin yayınlanmasıyla başladığını ve bu süreçte gerek sektör içi iletişimin gerekse de ürün tanıtımı
ve pazarlanmasında çok önemli bir argüman olduğunu bu
haliyle de sektörün 90 sonrasından bu yana yazılı hafızası ve arşivi olduğunu belirterek bu gün bu süreci dijital ve
sosyal platformlarla sürdürdüklerini anlattı. .
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FİRMALARDAN

Metre bazında “Bant Servis” Hizmeti,
Seçili Satış Noktalarında!
Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’nun lider, dünyanın en
büyük 3.kenarbandı üreticisi Roma Kenarbantları, yeni
ve tescilli hizmeti “Bant Servis” ile özel fırsatlar sunuyor.
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Yenilikçi hizmetleriyle, sektördeki rekabet ortamında
avantajlı olma fırsatı sağlayan Roma Kenarbantları, mobilya sektöründe yeni bir dönem başlatarak, “Bant Servis”
hizmetini tüketicileri ile buluşturuyor. “Bant Servis” marangoz grubu müşterilerine diledikleri metrajda kenarbandı satın alabilecekleri yeni bir iş modeli sunuyor.

Minimum seviyede stok tutma, ihtiyaç kadar metrajda kenarbandı siparişi verme ve fire vermeden, yüksek kazanç
sağlama imkanları “Bant Servis” ’i öne çıkaran özelliklerden sadece bir kaçı. Ayrıca geniş Roma Kenarbandı koleksiyonundan stok renklerini denemek, yepyeni tasarımlar
yaratmak ve, satışları artırmak için mükemmel çözüm.

Daha az fire, daha çok kazanç

Roma ayrıcalıklarıyla tanışın, kazanın

Roma markasının tescilli hizmeti “Bant Servis”, tüketici
ihtiyaçlarını ve isteklerini “hızlı” ve “pratik” olarak karşılıyor. Seçili satış noktalarında hizmete başlayan “Bant
Servis”, minimum sipariş miktarı olmaksızın, tüketicilere
ihtiyaçları kadar kenarbandını diledikleri renk ve metrajda
satın alabilme avantajı sunuyor.

Roma markası bu yeni hizmetiyle, bayileri için karlı bir iş
kolu ve yeni müşteri portföyü kazanmak için imkan yaratırken, alışılagelmiş standartların dışına çıkarak tüm
müşterilerine yüksek kazanç fırsatı sağlıyor.
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Bant servis noktalarına www.romabant.com’dan
ulaşabilirsiniz.
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FUARLARDAN

HISİAD YK Üyesi ve Fuarlar
Komitesi Başkanı Hilmi Uytun:

Hardware
Eurasia Fuarı,
sektörde
önemli bir açığı
kapatacak
HISİAD (Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği), tarafından
23-26 Mart 2022 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek olan Hardware Eurasia Fuarı hakkında Derneğin YK
üyesi ve Fuarlar Komitesi Başkanı sayın Hilmi Uytun ile konuştuk.

Hilmi bey öncelikle 23-26 Mart 2022 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan
Hardware Eurasia, fuarınız için sizleri tebrik eder, fuarınızın gerek HİSİAD’a (Hırdavat Sanayici ve İşadamları
Derneği), gerekse de katılımcı ve ziyaretçiler için başarılı bir fuar olmasını diliyorum.
Küresel pandemiyi yaşadığımız bu iki yıldan sonra
ülkemizde bu sektörde gerçekleşecek 2. Fuarı yapacaksınız. İlk fuarın başarılı geçmesi de gösteriyor ki
bu fuar da sekötrün beklentilerini önemli ölçüde gerçekleştirecektir. Tabi ki bu fuarın bir başka özelliği de
Hisiad üyelerinin çok geniş bir ürün yelpazesi içinde
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üretim yapması ki bu da ziyaretçi profilini daha da arttıracağı gibi önemli gelişmeleri de birlikte taşıyacaktır.
Hisiad olarak sizlerin beklenti ve görüşleriniz nedir?
Hilmi Uytun: Derneğimiz ve sektörün en önemli şirketleri güçlerini fuar etrafında birleştirdiler. Sektörde çok
önemli bir atılımın parçası olarak görüyoruz fuarı. Çok
özel tanıtım videolarını Türkçe ve İngilizce hazırladık,
çok iddialı ve başarılı oldu. Ülke ve genel olarak dünya
çapında yaşanan pandemi hem ekonomileri ciddi oranda sarstı hem de üretimi etkiledi. Fuarlar bu noktada
çok önemli ve katılımcılarımıza sağlıklı ve başarılı bir

FUARLARDAN

fuar sunmak için çalışıyoruz. Özellikle dünyanın en büyük
10 ekonomisini mercek altına aldık. Bu büyük pazarlar ve
oralardaki potansiyel müşteri ve dağıtıcıların fuardan haberdar olup ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Özellikle yabancı ziyaretçilerin çok yoğun olacağı bir fuara hazırlanıyoruz. İhracat fuarın temel hedefi olsa da tüm yerli müşteri
ve dağıtıcılar ile buluşacağımız bir fırsat olacak.
Tüyap gibi ülkemizin fuarcılıkta lider bir kuruluşla bu
fuarı gerçekleştiriyorsunuz, Bu da fuarı daha da güçlü
kılıyor Bu fuar için neler yaptınız, mart ayını özellikle mi
tercih ettiniz?

mi ve diğer tüm unsurlara göz önünde tutarak Reed Tüyap
ile beraber karar vereceğiz. Tüyap’ın fuarcılık sektöründeki deneyimi, uluslararası network’ü ile Hisiad’ın sahip
olduğu geniş üye sayısı katılımcıların ulusal ve uluslararası güç ve ilişkilerini buluşturduğumuzda gerçekleşecek
sinerji ile çok iyi ve profesyonel alıcıların ilgi odağı olacağına inanıyorum. Kurumsal yapıların işbirliğiyle gerçekleşen fuarlar altyapıları daha sağlam ve güçlü işbirliklerin
eseridir. Bu nedenle de bu fuar önemli bir açığı kapatacak ve hırdavat sektörü ile bileşenlerine önemli katkılar
sağlayacaktır.

Hilmi Uytun: Reed Tüyap bir çok konuda uzmanlığını kanıtlamış çok profesyonel bir şirket. Reed özellikle Hırdavat alanında küresel bir tecrübe ve networke sahip. Dernek olarak ihracat odağımız bu anlamda Reed Tüyap’ın küresel hırdavat uzmanlığı ile çok uyuşuyor. Mart ayı bu fuar
için çok uygun bir tarih, Yapı Fuarı ile aynı anda aynı yerde
yapılıyor olması da birbirini destekleyen unsur olacaktır.
Öte yandan Türkiye’nin dünyanın yeni üretim üssü olması
iddiası gittikçe daha çok vücut buluyor. Son Ambalaj fuarı ve Kapı Pencere fuarı rekor düzeyde yurt dışı ziyaretçi
ağırladı. Hırdavat sektörü olarak Türkiye dünyada sayılı
üreticilerden biri konumunda, dolayısı ile rekor yurt dışı
ziyaret bekliyoruz.
Katılım noktasında Bu yıl istediğiniz hedefleri gerçekleştirdiniz mi talep nasıl salonları arttırmayı düşünüyor
musunuz?
Hilmi Uytun: Talep öngördüğümüzün çok üstünde oldu
ve halen hızla artıyor. Derneğimizin aktifliği, sektörü temsile harcadığı enerji sanırım bunda en büyük etken. İkinci
büyük etken ise tüm katılımcılar ihracat odağı sebebi ile
fuarı büyük bir fırsat olarak görüyorlar.
Fuar her yıl yine bu tarihlerde mi yapılacak?
Hilmi Uytun: Fuarın her sene katlayarak büyüyeceğini
şimdiden söyleyebilirim. Çok hızlı talep görmemiz, PandeMOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 168
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AQUADROP SERiSi iLE
AHŞAPLARINIZ iLK GÜNKÜ GiBi.
Aquadrop ekstra U.V. fiitrasyo u
sayesinde, rokiprerine o anla daha
sert ve esnek bir film oluşturur. iç ve
dış mekan ahşap yüzeyrerde orfu
oşu o ı oı karsı uzun süreli
koruma sağlar.
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Mükemmel Yiizey Kalitesi

için Gellştlrllmiş Mat, Hlgh Gloss ve AkrlHk DOz Yüzey Lamlnasyon Hatları

Panel Tipi

M0F, H0F, Sunta, Boy Kapak (Zımparalı Paneller), Polisıren ve Strafor, XPS Sandviç Paneller

Folyo Tipi

ı>ııc, Hıgh Gloss, Aknlık, P.P., ABS, PET, Fınısh Folyo, CPL, Lamına!, 0ogal Kaplama, Levha Halinde veya
Rulo Tıp Lamınasyona Uygun Malzemeler

Laminasyon Hızı

0S • 2S m/dk. (ayarlanabılır)

Panel Genışliği

400 • 1300 mm

Panel Kalınlığı

3 • 60 mm

Panel Uzunluğu

500 • 2B00 mm

TEK YÜZEY MERDANELİ, ÇİFT YÜZEY MERDANELİ,
REVERSE MERDANELİ ve KOMPAKT MERDANELİ
tutkal sürme alternatifleri ile.

1 GS140-D

GS 140-S

-� GS140-C
-

ti

�

:--..ıw-�·.

0
:

TEK YÜZEY MERDANELi TUTKAL

ÇİFT YÜZEY MERDANELİ TUTKAL

REVERSE MERDANELİ TEK

KOMPAKT MERDANELi TUTKAL

SÜRME MAKiNESi

SÜRME MAKİNESi

YÜZEY TUTKAL SÜRME MAKiNESİ

SÜRME VE LAMINASYON MAKiNESi

UNIMAK T0RKIYE
UNIMAK MÜHEHDISliK tdZNETlERi Vf
MAJ(. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

kimya Siın arıc.ıeri O.S.8.Anal itı._Cd. No:40
349'56 Aydınlı Tuzla • lstanbul J TüRKtvE
t: ir\fo@unimak.tc W:www.uııimak.u:

UNIMAK NORTH AMERICA
UNIMAK WOOOWORKING
MACHtNERY INC.
llOOSoutfı ScıMCeRd. Un.t Ul,Stooey
Creek.ON lAE OC:S / CAW.Oı\
t:trı �un•ma\t.<a w: .,,ww,unimak.ca

ll�Cl!lfm
unimakmühendislik

fuNIMAK

®

üreum HaUannda verımııııgı Arttıracak

Yükleme ve Boşaltma Otomasyon Çözümleri

1

Besleme ve Boşaltma Hızı 05 - 25 m/dk.
Panel Ebatları

E: 2440 x B: 4100mm

Panel Kalınlığı

60mm (max)

Panel Ağırlığı

Max 100 kg

UNIMAK T0RKIYE
UHIMAK M0HENOİSlfK HiZMETLERİ VE
MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTI.
ı<;myıı Sana�t'ri o.s.e. Analitı.liCd No;40
34,s& A)'dıBlı Tı.ııla • ist.ınbı,I / TÜR.'MJYE
t: info�nimal;.tc W: www.uninıak..tc

UNIMAK NORTH AMERICA
UNIMAK WOOOWORKING
MACHINERY INC.
UOOSoı;lhServiceRd.Un.ıt 111. 'Stoney
Creek.ON LSE OCS / CA"UIOA
t: jn.fo@unimalı:.ca w: www.ı.ırwmalı.ca

l}�t;J&,ıı:,
unimakmühendislik
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Poll0retan (PUR), EVA / PO

Hotmelt Tutkal Eritme Sistemli
Profil Kaplama Makineleri
Profil Tipi

M0F, Ahşap Profil, Kasa ve Pervaz

Folyo Tipi

Doğal Kaplama, Finish Folyo, CPL
(Mikro Laminat), P.P., (Rulo veya Papel)

Profil Genişliği 20 • 350 mm
Folyo Genişliği 20 • 350 mm
Kaplama Hızı

10 • 45 m/dk.

UNIMAK T0RKIYE
UNlfııWC MÜHEHOiSLiK HiZMETLERi VE
NA.K. SAN. TIC. LTD. ŞTI.
Kimya Sanaı)'kile-ri O.S.8,An.ılitıkCd. No:40
34956 Aydvılt Tıızta • lstanbı.ıt / TOR�E
(:W'lfo@ufWrlaktc W:www.unima-kt<

UNIMAK NORTH AMERICA
UNINAK WOOOWORKING
MACHINERY INC.
UOOSootfı SeıviceRd, UM IU.Stoney
Creek,ON l&E OCS / CANAOı\
E: Wlfıoı$,ooimak.uı W: Yıww.un,ınak..ca
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Farklı Modeldeki Bıçak Uygulamaıanyla

2 mm kalınlığa kadar Kenar Bandı
Dilimleme Makineleri
Kesilebilen Malzemeler PVC, P.P., ABS, Alümınyum, Kağıt
Bobin Genişliği

350 • 700 mm

Folyo Kalınlığı

2 mm (max)

Dilimleme Genişliği

18 mm(min)

0.40 mm'ye kadar kalınlıktaki folyolar için tasarlanmış

Dilimleme Maklneıerl

Kesilebilen Malzemeler PVC, P.P., Fınısh ve Melamin Folyolar
Bıçak Tipi

Alt • Üst Döner Tip Bıçak

Bobin Genişliği

700 -1500 mm

Folyo Kalınlığı

0.40 mm (ma�)

Dilimleme Genişliği

15 mm (min)

UNIMAK T0RKIYE

UHIMAK M0HENOİSliK HiZMETLERi VE
MAK, SAN, TIC. LTO, ŞTf,

Ximy.ı SaMyiok-ri O S.8.,4.n.a;litıkCd. Nıx40
34956 Ayd..ıılı Twla • lsl.lnbııt I fORl<lVE
t:in'�n malıttt W:www.vnimak.tc

UNIMAK NORTH AMERICA
UNINAKWOOOWORKINCi
MACHINERY INC.

ıJOO Soottı Service Rd. Unit 11 ı. Stoney
Crttk, ONLSE OC',/CAHADA
t: ifıfo@uniınak..ca w: v.ww.ıın•mak.ca
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Advanced
Adhesive
Application

VALCO MELTON
TÔAKIYC: GENEL OlaTRlı,ıi,İTt'HıÜ

L----

--

FİLTRELİ AKITMA KAFASI
• Endüstri standardı yedek parçalarla %100 uyumludur.
• Entegre filtresi tutkalı süzerek uygulamanın pürüzsüz
olmasını garanti eder.
• Dayanıklı tasarım.

DRUM MELTER
• 200 it kapasiteli drum meller
• Saatte 60 kg ile 130 kg arasında değişen eritme kapasitesi (•)
• Opsiyonel plate koruma sistemi ile daha güvenilir çalışma ortamı
• Yeni drum bağlantı sistemi ile azalan bekleme süresi
• Müşteri ihtiyaçlarına uyarlanabilir.
• Entegre gramaj kontrol
(•) 0rum pleytleri kanallı ve kanalsız olmak üzere iki çeşittir. □üz pleyt
saatte 60 kg. kanallı pleyt ise 130 kg eritme kapasitesine sahiptir.

ll�Olffl

3aıutkaluygulama

3A TUTKAL UYGULAMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTi.
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H.B. Fuller

SEKTÖRLERE GÖRE SÜRDÜRÜLEBİLİR

TUTKAL ÇÖZÜMLERİ
,::,
a:: SWIFT GOL 4955
:Q

!;;:
w

Pvc pencere profiline, iç ve dış mekan pvc

folyo laminasyonunda kullanılır.
w 250 Kg'dır.
ı:c
w
(1)

SWIFT PRiME 4956 FL
z
w
(.)

0.

Pvc pencere profili, iç ve dış mekan pvc

:::,

önce kullanılarak yapışmayı kolaylaştırır.

:E

>
z
·-

folyo laminasyonunda tutkal uygulamasından

:E

:::,
...ı
�

oa
0.

,:::,
ı:c RAKOLL 4654

=o

�

Çeneli ünitelerde maksimum performanslı,

w kısa süreli açık zamanlı
(1)
_, PUR ahşap profil sarma tutkalıdır.

'ü:

i

SWIFT THERM 4362

:: Mdf, kasa, pervaz ve dekoratif profillere,
� doğal kaplama, alpi kaplama, P.P., laminat
� ve kağıt laminasyonunda kullanılır.

AEt MAKİNE DIŞ iTİC. LTD. ŞTİ.

•'

Kimya Sanayicileri O.S.B. Analitik Cd.
No:40 34956 Aydınlı• iTuzla iSTANBU�
216 593 15 80 ( bx) M:(+90) 530 498 51 71
etpazarlama.com info@aetpazarlama.com
aetpazarlama
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FUARLARDAN

TÜYAP AŞ. İCRA KURULU BAŞKANI İLHAN ERSÖZLÜ:

“İstanbul Mobilya Fuarı
Türkiye’de ilk defa
iki fuar merkezinde aynı anda”
İhracatta 4 milyar dolar sınırını aşmaya hazırlanan
mobilya sektörü, 2022’de Avrupa’nın ve Türkiye’nin
en büyük fuarında bir araya gelecek. 25 – 30 Ocak
2022 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak
düzenlenecek Türk fuarcılık tarihinin en büyük
fuarı IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya
sektörünü Türkiye’de ilk kez iki ayrı fuar merkezinde
buluşturacak. Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) desteği, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle toplam 25 salonda
gerçekleşecek fuara 6 kıtadan olmak üzere 150’den
fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelinin
katılması bekleniyor.
2019’da dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 6 basamak birden atlayarak dünya 8’incisi olan Türk
mobilya sektörü, dünya ticaretinden aldığı payı artırmaya
devam ediyor. Yılı 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı
hedefleyen mobilya sektörü, 2023’te hedeflediği 6 milyar
dolar sınırını aşmak için çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Dünyanın yaklaşık 200 ülkesine Türk mobilyasının gücünü ulaştıran
sektör, dünya mobilya sektörünün üretim üssü konumunu da her geçen gün güçlendiriyor. Sektör, Avrupa’nın ve
Türkiye’nin en büyük buluşması IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nda dünya ticaretinden en büyük payı alan dev
firmalarla yeni iş birlikleri geliştirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul
Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak iki fuar merkezinde
aynı anda düzenlenecek IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı,
25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 25 salonda
mobilyanın devleri ile Türk üreticileri buluşturacak.
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Sektörün ticari faaliyetlerine yön verecek
Fuarcılık alanında gerçekleştirdikleri ilklerle çok sayıda
sektörün ticari faaliyetlerine katma değer sağladıklarını vurgulayan Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü,
“2022, Tüyap için ilklerle dolu bir yıl olacak. Bu kapsamda
ilkini düzenleyeceğimiz Türkiye’nin ve bölgesinin en büyük
mobilya fuarı ile her geçen gün ihracatını artırarak dünya
8’inciliğine yükselen sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye’nin mobilyada üretim
üssü konumunu daha da yukarılara taşımak için dünya
devlerinin bulunduğu ülkelerdeki bağlantılarımızı artırdık.
Geldiğimiz son aşamada 6 kıtadan olmak üzere 150’den
fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelini fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz. En büyük destekçimiz Mobilya
Dernekleri Federasyonu ile Mos Fuarcılık iş birliğinde, yeni
nesil fuarcılık anlayışımızla düzenleyeceğimiz fuarımızda
yurt içinden ve yurt dışından 800’ü aşkın firma ile 3 binden fazla marka, Ar-Ge ve inovasyonda geldikleri son aşamayı ortaya koyacak” dedi.

İlklerle dolu dev buluşma
IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nın, Türkiye’nin iş gücü,
kalite ve tasarım alanında gurur kaynağı olan mobilya
sektörüne yakışır ve ilklerle dolu dev bir buluşma olacağını belirten Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü,
“Türkiye’de ilk kez iki fuar merkezinde aynı anda düzenleyeceğimiz Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük buluşması
IIFF 2022 için Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri, Amerika, Rusya, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Mısır, Tunus,
Fas, Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Libya, Umman,
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere 6 kıtadan olmak üzere 150 den fazla ülkeden alım heyeti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fuar sırasında sektörün gelişimine yön verecek nitelikli iş bağlantılarının kurulmasını
hedefliyoruz” diye ifade etti.

Ahmet Güleç: “2023 yılında 10 milyar dolarlık
ihracat hedefimiz bulunuyor”
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan mobilya sektörünün
çatı kurumu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED)
Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya sektörü olarak Türkiye’nin
ekonomisine katkılarımızı artırmak için var gücümüzle
çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de yarattığımız
ekonomik katma değerle alıyoruz. Sektör olarak üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı her geçen gün artırıyoruz. Bugün dünyanın en önemli mobilya ihracatçıları arasında ilk 8’de yer alıyor, dünya mobilya pazarından yüzde
2 pay alıyoruz. Dünya ihracatında ilk 5’te yer almak ve 10
milyar dolarlık ihracata imza atmak 2023 yılı hedeflerimiz
arasında yer alıyor. Sektörümüzün kalkınması ve dünyadaki ayak izinin artırılması adına desteklediğimiz fuar ve
etkinliklerle bu hedeflerimize daha da yaklaşacağımızı biliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Türk mobilyasının üretim, tasarım
ve kalitesini sunacak
Sektörün ilklerle dolu, en büyük buluşması olan IIFF 2022,
Türk mobilyalarının üretim, kalite ve tasarım gücünü dünyaya gösterecek. Fuarda, toplam 25 saonda modern, modüler lüks mobilyalardan bebek, çocuk ve genç mobilyalarına ofis, okul ve eğitim ve bahçe mobilyalarına kadar çok
sayıda kategoride binlerce ürün çeşidi ile yatak, baza ve
aksesuar malzemeleri gibi mobilyanın alanına giren tüm
ürünlerle Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yön verdiği
yeni nesil kumaşlardaki son trendler sergilenecek. Ziyaretçiler, İstanbul Fuar Merkezinde Modern-Modüler, Yatak-Baza, Bahçe Mobilyaları, Ofis-Okul Mobilyaları, Aksesuar ve Kumaş kategorilerinde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde ise Modern-Modüler Mobilyalar, Lüks Mobilyalar
ve Çocuk Genç Odası Mobilyaları kategorilerinde binlerce
ürün çeşidini inceleme fırsatı bulacak.

Fuar merkezlerine ulaşım kolaylığı
İki fuar merkezi arasında ulaşımı kolaylaştırmak için, fuar
süresince 11.00 – 16.00 saatleri arasında yarım saatte bir
servisler bulunacak olup, ziyaretçiler bulundukları fuar
merkezinden diğerine gitmek için bu servis hizmetinden
ücretsiz yararlanabilecekler.
Aynı zamanda www.istanbulmobilyafuari.com web sitesinden ücretsiz olarak temin edebilecekleri tek bir
davetiye ile her iki fuar merkezine de kolaylıkla giriş
yapabilecekler.
25 Ocak 2022’de kapılarını açan fuar, 25-29 Ocak 2022
tarihlerinde 10.00-19.00, 30 Ocak 2022 tarihinde 10.0018.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 168
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�HOMAG
Kompakt - Akıllı - Dikey
İhtiyacınıza göre her tip CNC kontröllü
delik makinesi teknolojisi elinizin altında

HOMAG

ile büyüyün,
yenilikçi
teknolojinin
sahibi olun.
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 T ürkiye satış ekibi ile mutlaka iletişime geçmeyi unutmayın.
www.homag.com

YOUR SOLUTION

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

�HOMAG

lı

SAWTEQ B-400

Entegre asansör sistemi

Otomatik panel depolama sistemine bağlantı için de uygundur.

Otomatik yükleme. üretiminizi önemli
ölçüde hızlandırır,
İsteğe bağlı yükleme

ister arka asansörden otomatik, ister
manueı olarak ön taraftan besleme
yapılabilir.
Yüksek verim

18 kW gücünde ana testere motoru
(opsiyon 24 kW),
Testere projeksiyonu

110 mm'den başlar ( 125 mm opsiyon).

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

Yüksek Oranda Aynı Kalitede Üretim

Daha esnek bir kenar banııama işlemini sağlar.

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

'-.;,;,,,

www.homag.com "

Çok çeşitli malzemelerle çalışmada sık ayar
değışimleri hızlıca yapılır ve mükemmel
kenar bantlama için program kontrollü
otomatik tutkal dozajı belirleme sistemi
kullanılır.

YOUR SOLUTION

Çok kolay ve rahat
bir makine kullanımı.
CENTATEQ P-310

�HOMAG

CENTATEQ P-310

Kontrol ünitesi yerine ayak pedalı

Rahatsız edici güvenlik çitleri ve engeller olmadan makine işlem bölgesine
serbest erişim sağlanır.

Dayamalar. davlumbazlar ve vakum
fincanları. bir ayak �dalıyla kolayca
etkinleştirilebilir.
Kolay erişim

Matkap de�işimi ve örneğin servıs
işleri makinenin ön tarafından rahatlıkla
yapılabilir.
Program başlatma düğmesi

Makinenin sağ ve soı dayama profilleri
üzerinde bulunur. Çok renkli ve aydınlatmalı
ekran sayesinde vakum fıncanıarına erişim
anında görünür.

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

Her şey kontrol altında

CNC İşlem Merkezi

İki adet CNC kontrollü kıskaç, hassas
pozisyonlandırmayı sağlar
Çok ama çok hızlı

130 m/dak'ya kadar hareke! hızı, işlemlerin
hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar

)'

·www.homag.com
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Limit.siz esneklik sağlar

104 adede kadar delık mili, hassas
işlemi sağlar
Patentli mil kilitleme

Delik derinlığıni garanti eder.

il

YOUR SOLUTION

Paketlemede son nokta ...
PAQTEQ C-250
PAQTEQ C-250

•

�HOMAG

Bireysellik

Her ambalaj, kişiye özel bir takım elbise gibidir.

..

Müşteriye kendi taleplerini üretir.
Korunaklı sevkiyat

Profesyonel ve güvenli bir şekilde
paketlenmiş ürünler.
Yerden tasarruf

Karton kutu depolamak da bir maliyet.
Kutu içi dolgu malzemelerini de üretin.
Sürdürülebilirlik

Uygun maliyetli, siparişe özeı karton
üretimi.

Parça kenarında
eksiksiz işlemler
DRILLTEQ D-510
lntelllGuide Klasik
DRILLTEQ D•510

Akıllı delik. kavela ve frezeleme kombinasyonu ile
parça kenarında eksiksiz ve hassas işlem sağlar.

w
•

Daha hızlı çalışma ile artan verimlilik,
Delik ve Kavela

Deliklerin ve kavelalann hassas
konumlandırılması.
Parça Kenarında Dikey Delik

Bağlantı parçaları veya

menteşe delikleri için ideal.
Üst Baskı Kıskacı

8 adede kadar, ayarlanabilir, parça sabitleyici.
Ayarlanabilir Siper

Dayama siperleri, parçaların esnek şekilde
pozisyonlandırılmasını ve çift bölge
çalışmayı sağlar.
woodWOP

Güçlü HOMAG yazılımı,

www.homag.com

YOUR SOLUTION

FİRMALARDAN

woodWOP 8: Yeni özellikler,
sınırsız seçenekler
woodWOP, HOMAG Group AG’nin CNC programlama
sistemi, yeni versiyon ile kaşınızda. Sürüm 8, müşteriler
için birçok yeni özellik ve geliştirme ile taze ve günceldir.
Başarı hikayesi 1991 yılında başladı ve 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bu süre zarfında, 30.000’den fazla makine woodWOP
ile donatıldı ve memnun müşterilere 60.000 lisans satıldı. Lansmanından bu yana, woodWOP her zaman Almanya’da geliştirilmiştir. WoodWOP ile, ahşap işleme endüstrisinde benzersiz olan
ve neredeyse ölçülemez bir deneyime sahip olursunuz.
Bu kullanımı kolay yazılımın kalbinde, parçanın üç boyutlu olarak görüntülendiği yenilikçi geniş grafik alanı yer alıyor. Freze, delik veya testere kesimleri, parametreleri girilerek hızlı ve
kolay bir şekilde programlanır ve grafikte gerçekçi bir şekilde
görüntülenir.
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Sahadan gelen geri bildirimlerle daha fazla
ortak gelişim
Yaklaşan sürüm 8, kullanıcılar ile birlikte geliştirilen bir
dizi yeni işlevi sunuyor. HOMAG, her zaman müşterilerini
konuya dahil etme ve hedef grubu dinleme konusunda başarılı olmuştur ve bu yazılımın daha da geliştirilmesinde
de yüreklere işlemiştir. Buradaki odak noktası, woodWOP
8 ile çalışmayı daha da kullanışlı, kullanıcı dostu ve nihayetinde daha hızlı hale getirmektir.

Değişken tablolar - Formülleyici görünümü
ve ek yardım grafikleri sayesinde
kolaylaştırılmış çalışma
Değişken tablo bazı yeni olasılıklar tarafından genişletilir
ve yükseltilir.
Minimum ve maksimum değerler tanımlanabilir, seçim listeleri oluşturulabilir ve grafiklerin çizim için depolanabilmesine yardımcı olunabilir.

Kesim Sihirbazı - Yeni başlayanlar için
gelişmiş destek
Yeni parça çizimleri gelecekte burada daha rahat
programlanabilir.
Örneğin, daireler, L şekilleri veya kavisli bileşenler için
şablon dosyaları depolanır. Bu, zaman tasarrufu ve başlarken engellerin net bir şekilde azaltılması açısından
önemli bir avantajdır.

Özellik tanıma – 3D iş parçası modelinde
deliklerin, yuvaların ve kanalların otomatik
olarak tanımlanması.
Sadece delikler değil, aynı zamanda kanallar ve yuvalar da
doğrudan 3 boyutlu gövdelerde tanınır ve otomatik olarak
sonraki işlem için uygun işleme makrosu oluşturulur. Bu,
CAD çizimden içe aktarmadan işlem programına dönüştürmeye önemli bir hız kazandırır. Mevcut verilerin en iyi
şekilde kullanılması sağlanır.
MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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laylaştırır. Kullanıcı çok satırlı formül alanında her şeyi
görebilir. Matematiksel işlevler, değişkenler ve koşullar
gibi yapı taşları, formülleri birleştirmek için kullanıcının
parmak uçlarındadır. Formül bileşenleri renkli olarak vurgulanır. Bu şekilde, karmaşık formüller bile açıkça görüntülenir. Sadece formül sonucu değil, kısmi sonuçlar da
hesaplanabilir. Giriş sırasındaki bu geliştirilmiş rahatlık,
kapsamlı ve değişken programların kolayca oluşturulmasını destekler.

“Gizle” (satırı gizle) ve “Boolean” (onay kutusuyla giriş)
gibi yeni özellikler, aynı zamanda iki görünüm, liste görünümü ve form görünümü, programlamayı daha net hale
getirir. İşlem daha hızlıdır ve yanlış çalışma önlenmiş olur.

Bantlama Sihirbazı - Kenar bantlama
sırasında verimli programlama için
yeni bir araç
Bantlama sihirbazı, woodWOP 8’in piyasaya sürülmesiyle
doğrudan woodWOP’a entegre edilmiştir. Kenar bantlama
için tüm çalışma adımları, konturlar ve köşeler tanımlandıktan sonra otomatik olarak oluşturulur. Revize edilmiş
teknoloji veritabanı duruma bağlı girişler, C açıları ve ısıtma gücü için destek sağlar. Harici CAD sistemlerinden kenar bantlama işlemlerinin içe aktarılması da yeni sihirbaz
ile mümkündür, böylece kenar yapıştırma programlarının
daha da hızlı oluşturulması sağlanır.

İleri düzey kullanıcılar için gelişmiş
seçenekler içeren Formül Sihirbazı
Yeni formül sihirbazı formül oluşturmayı son derece ko-
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Toplu değişiklikler programda ayarlamaları
hızlı ve kolay hale getirir
Parametre değerlerinin aktarılmasıyla makrolarda toplu
değişiklikler dört adımda sadece birkaç tıklamayla hızlı ve
kolay bir şekilde yapılabilir.
1. Makroda değişiklik yapın.
2. Bir veya tüm parametreleri parametre panosuna
aktarın.
3. Değiştirilecek diğer tüm makroları seçin.
4. Parametre değerlerini ekleyin. Kısa zamanda, hızlı ve
verimli sonuçlar alın.

Önemli gelişme
Birçok yeni işlev woodWOP 8 ile işlemi daha da kolaylaştırır. Bu yeni geliştirme adımı iyi düşünülmüş ve tasarım
sürecinde kullanıcıyı önemli ölçüde desteklemektedir.
Yeni veya güncellenmiş işlevler büyük katma değer getirir ve woodWOP’un önceki tüm sürümleri gibi kullanımı
sezgiseldir.
İşlevsellikteki artışla zaman tasarrufu woodWOP 8’i karakterize eder.
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ACI KAYBIMIZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Profesörlerinden
ve Mobilya Dergisi’nin uzun yıllardan
bu yana Yayın kurulunda yer alan
değerli hocamız

Prof. Dr.

HASAN EFE,
Gazi Üniversitesi’nde
gerçekleşen törenle
son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi Üniversitesi’nin sevilen emektar profesörü Hasan
Efe’nin veda töreni 7 Aralık 2021 tarihinde Rektör Yılmaz’ın da katılımı ile, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı önünde gerçekleştirildi.
Önce öğrenci sonra hoca olarak yarım asırdan beri Gazi
ailesinin üyesi olan Prof. Hasan Efe için öğrenci ve çalışma arkadaşlarının katılımı ile veda töreni düzenlendi.
Duygusal anların yaşandığı törende tatlı-sert ve disiplinli kişiliği ile gönüllere taht kuran Hasan Efe Hocamız
dua ve gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.
1955 Doğumlu olan Prof. Dr. Efe, 6 Aralık 2021 günü
Gazi Üniversitesi hastanesinde hayata gözlerini yumdu.
Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, tüm dostlarına ve
ailesine sabırlar dileriz.

Ekin Yayın Grubu ve
Mobilya Dergisi adına

Nesip Uzun

FİRMALARDAN

Kullanıcılar VCMCQUICK’in bağlama
yüksekliğini
herhangi bir alete
gerek duymadan
ayarlayabilir. Bu da
kurulum sürecini
kolaylaştırır ve kısaltır.

VCMC-Quick mekanik bağlama
ekipmanları ile kurulum süreleri
iyice kısalıyor
Schmalz, VCMC-QUICK serisiyle konsol ve grid
tezgahlara sahip CNC işleme merkezleri için yeni
mekanik bağlama sistemini sunar. Bu yeni versiyonun öne çıkan yanı; kullanıcıların herhangi
bir alete gerek duymadan bağlama yüksekliğini
ayarlayabilmesidir. Bu sayede makine kurulumu
artık daha basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir.
J. Schmalz GmBH’nin ürettiği yeni VCMC-QUICK,
özellikle çerçeve parçaları veya pencere profilleri
gibi dar ve kıvrımlı iş parçalarının bağlanması için
uygundur ve 10 ila 100 milimetre bağlama aralığına sahiptir. Kurulumda bağlama cihazı, mekanik
olarak (tek devreli konsol sistemleriyle), vakumla
(çift devreli konsol sistemleriyle) veya bağlantı
parçalarıyla (grid tezgahlarıyla) makine tezgahına sabitlenir. VCMC-QUICK’in en önemli özelliği
olan çok parçalı, üçgen bağlama plakası herhangi bir alete gerek kalmadan ve son derece hızlı bir
şekilde bağlama yüksekliği ayarı yapılmasına olanak sağlar.
Bunun için, kullanıcı üst döner tablayı eliyle çevirerek kilidi açar ve bu da döner tabla ile bağlama
plakası arasında bir boşluk oluşturur. Bu parçalar
bastırılıp birbirine kenetlenerek bağlama plaka-
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sının kilidini açar ve yüksekliği ayarlanabilir. Plaka
tüm ayar aralığı boyunca sürekli olarak hareket
ettirilebilir ve beş milimetrelik artışlarla yerine
oturtulup kilitlenebilir. Üst döner tablanın sıkıca
çevrilmesiyle, bağlama plakası tamamen kilitlenir
ve kullanıma hazır hale gelir. Bu sayede, hızlı kurulum fonksiyonu ile istenilen bağlama yüksekliği
birkaç saniye içinde ayarlanabilir. Kurulumu daha
da basitleştirmek için kullanıcılar isterlerse bir
konumlandırma yardımcısı ve bağlama birimiyle
VCMC-QUICK bağlama sistemini genişletebilir.
Kullanıcı, işlenen parçayı onarmak için CNC işleme merkezi vakum kontrol ünitesiyle bağlama
cihazını çalıştırabilir. 700 Newton’a kadar çıkan
bağlama kuvveti ve bağlama plakası ile yüzey
üzerindeki özel sürtünme materyalleriyle bağlama sistemi işlenen parçaları büyük işleme kuvvetlerinde dahi güvenli bir şekilde yerinde tutar.
Yeni bağlama cihazları, Schmalz tek devreli ve
çift devreli konsol sistemlerinin yanı sıra 100 milimetreye kadar çalışma yüksekliği olan grid tezgahlarına da uygundur. Schmalz yıl içerisinde seriye yeni yükseklikler de ekleyecektir.

Profesyoneller İçin
Yeni Nesil PRO Serisi
Profile & Finger Joint Technologies

PRO 523 - PRO 625
PRO 630 - PRO 725
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Lojistik Sektörünün Dünyada
ve Türkiye’deki önemi
Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade
eder. Bir başka tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir
fiyatla sağlamaktır. Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan Tedarik Zinciri Uzmanları Konseyi’nin tanımıyla lojistik; “Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dahil olmak üzere tüm ürünlerin ve
ilgili bilgilerin çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli
bir biçimde taşınması ve depolanması için gerekli prosedürleri planlama, uygulama ve denetleme sürecidir.

114

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 168

Ocak - Şubat 2022

ARAŞTIRMA

Türkiye’nin lojistik alanında dünyadaki yeri
Türkiye dünya lojistik liginde 160 ülke arasında 30’uncu
sıradadır.
Dünya Bankası uzmanları ve Finlandiya’daki Türk Ekonomi Okulu işbirliğiyle hazırlanan ‘Rekabete Bağlantı - Küresel Ekonomide Ticaret Lojistiği’ raporunda yer
alan 2019‘a ait lojistik performans endeksleri ve göstergelerine göre Lojistik Performans Endeksi’nde ilk 10 sırayı
Almanya (4.12 puan), Hollanda, Belçika, İngiltere Singapur,
İsveç, Norveç, Lüksemburg, ABD ve Japonya aldı. Türkiye
ise 3.50 puan ile ölçülen 160 ülke arasında 30’uncu sırada
yer aldı. Türkiye’nin önceki Lojistik Performans Endeksleri’nde en iyi performansı 26’ncılık, en kötü performansı
35’incilik olmuştu.
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Türkiye’de lojistik sektörünün hacmi
Türkiye’de son 5 yılda yüksek oranlarda büyüyen lojistik sektörünün hacmi 52 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin
toplam ciroları da yıllık ortalama yüzde 30’luk artışla 15
milyar dolara çıktı. Büyümeye paralel olarak, sektörün yapısında önemli değişimler de yaşanıyor. Bu değişimin en
büyük göstergesi ise şirket sayısındaki azalma ve rekabetin yönü. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sektör büyümeye
devam ederken, şirket sayısı azalacak. Birleşme ve satın
almalarla yaşanacak bu azalma sonucunda da rekabet
fiyat odaklılıktan, teknoloji odaklılığa geçecek. Sektörün
2022 yılında da 120 milyar doların üzerinde bir potansiyele
ulaşılacağı ön görülmektedir.

Türkiye’nin lojistik sektörüne yatırımı
Türkiye’nin lojistik kapasitesi
Türkiye kapasitesinin sadece yüzde 13’ünü kullanıyor
16 Trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip dünya ekonomik pazarında, lojistik hacim ortalama 6,4 trilyon doları (% 40) civarında bulmaktadır. Küresel lojistik pazarlar
Amerika, Avrupa ve Asya Pasifikten oluşan bir birine eşit
Pazar büyüklüğüne sahip üç büyük bölgeden oluşmaktadır. Ülkemiz, bugün itibarı ile 50-60 milyar dolarlık (dünya
lojistik hacminin yaklaşık yüzde biri) bir lojistik kapasiteye sahip bulunmaktadır. Bu kapasite içerisinde kullanılan değer ise yıllık ortalama 6-8 milyar dolar civarında
bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile kapasitenin yalnızca %
13’ünün kullanılmaktadır.
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Türkiye’nin Lojistik faaliyetlere yaptığımız yatırım gelişmiş ülkelerden 10 kat daha az. Bugün dünya ekonomisinde
gelişmiş ülkelerin lojistik faaliyetler için yapmış oldukları harcamaların GSMH’nin içindeki payı ortalama % 1,5-2
arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde % 0,2
ile % 0,5 arasındadır. Bu oran Türkiye’de ise, % 0,3 civarındadır. Ülkelerin toplam yıllık yatırımları içerisindeki lojistik yatırım payları ise, gelişmiş ülkelerde % 15-40 arasında seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran %
2-5 arasında kalmaktadır. Türkiye de bu oran yıllık % 3’tür.
Sunum: RAYKON- ÜRÜN ÖCEL
Not: Bu çalışma Maksder eğitim çalışmaları kapsamında
Raykon Global Lojistik firmasından Ürün Öncel tarafından
gerçekleştirilmiştir.
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Yeni Pro Vakum Blokları I Schmalz
Schmalz vakum blokları, üretimde yüksek kalite ve hassasiyet ile performans

artışı sağlar. Yeni seri bloklarında akıllı telefon aracılığıyla NFC üzerinden
ürün tanımlarına ve teknik detaylarına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Tüm vakum blok ve yedek parça talepleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

WWW.SCHMALZ.COM/CLAMPING-SYSTEMS

NFC)})

T: 216 340 01 21
Schmalz Vakum San ve Tic. Ltd. Şti • Tuzla - İstanbul • schmalz@schmalz.com.tr
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Seçkin Projelerin
DünyaMarkası ; Mepa

Sürgülü ve Katlanır Mobilya Sistemleri...
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.....) Dekoratif Metal Kenarbantları
Geçmiş ve Geleceğin Yansıması ...
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ZAMANSIZ, DOĞADAN
VE ETKİLEYİCİ
Yeni ROMA Dekoratif Metal
Kenarbantları avangart -retro
havasıyla geçmişin izini
sürerken, oryantalist ve modern
çizgileriyle de geleceğin
trendlerine yön veriyor.
Tam kaplama metal ayna,
altın ayna ve çeşitli metal
kombinasyonlarından oluşan
yeni koleksiyon, yarattığı
etkileyici kontrastlar ile
günümüz mobilya-dekorasyon
anlayışının simgesi olacak...
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