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Mobilya sektörü dünyanın her yerinde dinamik bir sektördür. Hitap ettiği
alanların oldukça geniş bir yelpaze içerisinde olması ona önemli avantajlar
sağlayabiliyor. 
Endüstriyel aşamada işler güçlü pazarlama-satış ve yeni konseptler bul-
mayı zorunlu kılar. O yıl için moda olan kumaş desenleri, özel ürünler, trend
olan ahşap yüzeyler takip edilmek zorundadır. Ar-Ge çalışmaları, inovas-
yon ve yeni ürün geliştirmek gibi vazgeçilmez faaliyetler ise bu işin “olmaz-
sa olmaz”ları arasındadır. Bu nedenle büyümek, sektörde markalaşmak,
bir ihracat firmasına dönüşmek, daha da ötesi uluslararası rekabette yer
alabilmek için bu süreçleri yaşamak zorunludur.
Oysa ufak işletmelerde risk bu denli büyük değil. Karın tokluğuna yaşar
gider, bazen uzar, bazen kısalır, masa yapar, kapı yapar, koltuk – kanepe,
çocuk odası yaparlar. Kısacası müşteri talebine göre mutfak dahil her tür
üretime dönüşebilmek mümkündür onlar için. Ufak projeler, tadilatlar onla-
rın yaşam döngüsü olur.
Yazın düğün dernek organizasyonları da sektörü canlandıran unsurlardır.
Ama burada da reklam gücü ve pazarlama yetenekleri vadeli satış sistem-
leri gibi unsurlala yine ulusal mobilya markaları öne çıkartır ve aslan payı-
nı onlar alırlar.
2016 sancılı geçiyor... Yazın rehaveti derken Ramazan Ayının klasik dur-
gunluğu ve hemen ertesindeki birleştirilmiş uzun bayram tatilleri sonrasın-
da Allah esnafa kolaylık, ülkemize de daha fazla şans getirsin diyorum...

Saygılarımla
Nesip Uzun

Mobilya Sektöründe Riskler 
Artıyor mu ?









EKİN Yayın Grubunun sahip olduğu
iç pazara yönelik MOBİLYA
DEKORASYON ve uluslararası
dağıtımı olan FURNITURK dergileri
içerisinde reklam olarak yer alan
firmalarımıza, bunların haricinde
ekstra olarak ücretsiz yeni avantajlar
sağlıyor ve tüm sosyal ağlarımızda
interaktif özel tanıtımlar
gerçekleştiriyoruz.
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NEWS FROM USBİZDEN HABERLER

DİJİTAL UYGULAMALAR

GooglePlay ve AppStore’da yayınlanan dergi-
liklerimizde firmaların reklam sayfalarında,
ayrıca video tanıtımları, pdf görüntüleri eşli-
ğinde internet sitelerine link vermenin yanısı-
ra ses ve müzik efektleri gibi dikkat çekici, fir-
maya katma değer yaratan dijital uygulama-
larla bize verdiğiniz reklamların etki gücünü
artırıyoruz.

MOBİL CİHAZLARINIZ İÇİN

Bunun için dergilik uygulamalarımızı
AppStore ve GooglePlay’de ekinya-
yingrubu adıyla bir kez telefon ve
cihazlarınıza indirmeniz yeterlidir.
Uygulamayı artık çevrim dışı olarak
da istediğiniz zaman açabilir böylece
dergileridilediğiniz zaman okuyabilir,
takip edebilirsiniz.
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NEWS FROM US BİZDEN HABERLER

YERLİ, YABANCI 
DATALARIMIZDAN 
FAYDALANMA İMKANI

Firmalarımıza ayrıca sahip oldu-
ğumuz onbinlerce yerli ve
yabancı adres datalarından fay-
dalanma imkanları yaratıyoruz.

AHŞAP ve MOBİLYA SEKTÖRÜ PORTALI

www.mobilyadergisi.com.tr sitemizde ise artık yeni bir
arayüzle karşınıza çıkıyoruz. Günlük 4.500 ziyaretçiye
varan uzman ziyaretçi trafiği ile sektör portalına dönüşen
sitemizle, her gün sektörle ilgili her tür bilgiyi twitter hızın-
da sizlere ulaştırıyoruz.

ONLINE GÖRÜNTÜLER, 
GÜNLÜK HABERLER

Dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı biz de ekonomi ve
ticaret dünyası içerisinde doğrudan ya da dolaylı bir
biçimde mobilya sektörüne yönelik önemli bilgilerden,
ve flaş haberlerden oluşan özel bir haber portalı hazırla-
dık. Bu vesile ile sizlere dünyadaki fuarları online bir
biçimde, haberleri ise günlük olarak hızlı bir şekilde ulaş-
tırıyoruz. Her sabah bir gazeteyi okur gibi sektör haberle-
rini keyifle okuyacağınız www.mobilyadergisi.com.tr site-
miz sektörün başucu kaynağı olacaktır.
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ISMOB
Istanbul, TÜRKİYE

12 – 17 Ocak 2016

DOOR FAIR TURKEY 
Istanbul, TÜRKİYE
14 – 17 Ocak 2016

IAFP YILLIK
TOPLANTISI
Istanbul, TÜRKİYE
26 Ocak 2016

DÜNYA MOBİLYA
KONGRESİ
Istanbul, TÜRKİYE
27 Ocak 2016

WOODEX
Tahran, İRAN

31 Ocak- 03 Şubat 2016

IMM COLOGNE
Köln, ALMANYA
18 – 24 Ocak 2016

CNR-IMOB
Istanbul, TÜRKİYE

26 – 31 Ocak 2016

FİMMA MADERALIA
Valencia, İSPANYA
02 – 05 Şubat 2016
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MIFF
Kuala Lumpur, MALEZYA
01 – 05 Mart 2016

ÇUKUROVA MOBİLYA
YAN SANAYİ
Adana, TÜRKİYE
10 – 13 Mart 2016

IDEA
Bergamo, İTALYA
12 – 15 Nisan 2016

XYLEXPO
Milano, İTALYA
24 – 28 Mayıs 2016

MOBSAD IFTAR YEMEĞİ
Istanbul, TÜRKİYE
09 Haziran 2016

MEPA BAYİ
TOPLANTISI

Antakya, TÜRKİYE
04 Haziran 2016

SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ
PANELİ
Konya, TÜRKİYE
9 Mayıs 2016

BPA ÖDÜLLERİ
Kuala Lumpur, MALEZYA

03 Mart 2016

I-SALONI
Milano, İTALYA

12 – 17 Nisan 2016
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ISMOB 
(Mobilya)
www.ismob.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Istanbul, TÜRKİYE
12 Ocak – 17 Ocak 2016

DOOR FAIR
(Kapı ve Yan Sanayi)
www.doorfair.com
DEMOS Fuarcılık
Istanbul, TÜRKİYE
14 – 17 Ocak 2016

IMM COLOGNE
(Mobilya)
www.imm-cologne.com
KOELNMESSE
Köln, ALMANYA
18-24 Ocak 2016

LIVING INTERIORS
(Dekorasyon, İç Mimari)
www.living interiors-
cologne.com
KOELNMESSE
Köln, ALMANYA
19-25 Ocak 2016

MAGNA EXPO 
MUEBLERA
(Mobilya Endüstrisi)
www.magnaexpomueblera.mx
STAREXPO Fuarcılık
Mexico City, MEKSIKA
20 Ocak – 23 Ocak 2016

CNR IMOB
(Mobilya)
www.cnrimob.com
CNR Fuarcılık
Istanbul, TÜRKİYE
26 Ocak – 31 Ocak 2016

WOODEX
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.merkurfair.com
MERKÜR Fuarcılık
Tahran, IRAN
31 Ocak – 03 Şubat 2016

FIMMA MADERALIA
(Mobilya Endüstrisi)
fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com
STAREXPO Fuarcılık
Valencia, İSPANYA
02 Şubat – 05 Şubat 2016

ZOW GERMANY
(Mobilya Endüstrisi)
www.zow.de
CLARION EVENTS
Bad Salzuflen, ALMANYA
16 – 19 Şubat 2016

UNICERA
(Seramik, Banyo, Mutfak)
www.unicera.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
23 - 27 Şubat 2016

INDIAWOOD
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.indiawood.com
EXPERT Fuarcılık
Bangalore, HİNDİSTAN
25 – 29 Şubat 2016

MIFF
(Mobilya)
www.miff.com.my
UBM ASIA
Kuala Lumpur, MALEZYA
01 – 05 Mart 2016

EFE
(Mobilya)
www.efe.net.my
EFE EXPO
Kuala Lumpur, MALEZYA
05 – 08 Mart 2016

ISTANBUL WINDOW
(Pencere)
www.istanbulpencerefuari.co
m
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
09-12 Mart 2016

DOOREXPO
ISTANBUL
(Kapı ve Yan Sanayi)
www.kapifuariistanbul.com
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
09 - 12 Mart 2016

ÇUKUROVA MOBİLYA
YAN SANAYİ
(Mobilya Endüstrisi)
www.tuyap.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
10 - 13 Mart 2016

ÇUKUROVA AHŞAP
İŞLEME
(Ağaçişleme Makinaları)
www.tuyap.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
10 - 13 Mart 2016

IFEX
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.ifexindonesia.com
DYANDRA PROMOSINDO
Jakarta, ENDONEZYA
11 – 13 Mart 2016

KIFF FURNITURE FAIR
(Mobilya)
www.kiff.kiev.ua/en
MERİDYEN Fuarcılık
Kiev, UKRAYNA
09 – 12 Mart 2016

MKT FURNITURE TECH-
NOLOGY
(Mobilya Endüstrisi)
www.mkt.kiev.ua/en
MERİDYEN Fuarcılık
Kiev, UKRAYNA
09 – 12 Mart 2016

IFFS
(Mobilya)
www.iffs.com.sg
IFFS Ltd.
SİNGAPUR
10 – 13 Mart 2016

SAMSUN MOBİLYA
DEKORASYON
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.samsunmobilyafuari.co
m
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
15 - 20 Mart 2016

3F FAMOUS 
FURNITURE FAIR
(Mobilya)
www.2f.com.cn
DON.HONG.FURN.
ASSOC.
Donguan, ÇİN
16 – 20 Mart 2016

CIFF HOME 
FURNITURE
(Mobilya)
www.ciff-gz.com
CHINA F.T.G. EXHIBITION
Guangzhou, ÇİN
18 – 22 Mart 2016

INTERZUM
GUANGZHOU
(Mobilya Endüstrisi)
www.interzum-
guangzhou.com
KOELNMESSE
Guangzhou, ÇİN
28 -31 Mart 2016

CIFF OFFICE 
FURNITURE
(Ofis Mobilyası)
www.office.ciff-gz.com
CHINA F.T.G. EXHIBITION
Guangzhou, ÇİN
28 Mart – 01 Nisan 2016

UMIDS 2016
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.wexhibition.co.uk
STAREXPO Fuarcılık
Krasnodar, RUSYA
30 Mart – 02 Nisan 2016

DUBAI WOODSHOW
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.dubaiwoodshow.com
STAREXPO Fuarcılık
Dubai, B.A.E.
04 – 06 Nisan 2016

MODEF
(Mobilya)
www.modef.com.tr
MODEF Fuarcılık
İnegöl, TÜRKİYE
05 – 10 Nisan 2016

MEDWOOD
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.medwood.gr/
MEDEXPO S.A.
Atina, YUNANİSTAN.
07 – 10 Nisan 2016

IDEA
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.ideafiera.it
ECOAREA S.R.L.
Bergamo, ITALYA
12 – 15 Nisan 2016

I-SALONI
(Mobilya)
www.cosmit.it
COSMIT
Milano, Italya
12 – 17 Nisan 2016

TECHNO MEBEL
(Mobilya Endüstrisi)
www.technomebel.bg
INTER EXPO CENTER
Sofya, BULGARISTAN
19 – 23 Nisan 2016 

WORLD OF 
FURNITURE
(Mobilya)
www.technomebel.bg
INTER EXPO CENTER
Sofya, BULGARISTAN
19 – 23 Nisan 2016 

K.MOB
(Mobilya)
www.kayserifurniturefair.com
TÜYAP Fuarcılık
Kayseri, TÜRKİYE
20 – 24 Nisan 2016 

HANNOVER 
INDUSTRY FAIR
(Endüstri Makinaları)
www.hannovermesse.de
HANNOVERMESSE
Hannover, ALMANYA
25 – 29 Nisan 2016

HEIBEI FURN. 
FESTIVAL
www.cnfa.com.cn
CNFA
Pekin, Çin
27 – 30 Nisan

MOBEF
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.erexpo.com.tr
EREXPO Fuarcılık
Gaziantep, TÜRKİYE
04 – 08 Mayıs 2016

AFRIWOOD
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.starexpo.org/fuarlar/afri-
wood-2016
STAREXPO Fuarcılık
Nairobi, KENYA
06 Mayıs – 08 Mayıs 2016

FIDEXPO
(Mobilya)
www.fidexpo.ru
RESTEC
Moskova, RUSYA
11 – 14 Mayıs 2016 

INDEX
(Mobilya)
www.indexexhibition.com
TG EXPO Fuarcılık
Dubai, BAE
23 – 26 Mayıs 2016 

XYLEXPO
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.xylexpo.com
CEPRA
Milan, ITALYA
24 – 28 Mayıs 2016 

KONYA MOBİLYA 
DEKORASYON
(Mobilya ve İç Dekorasyon)
www.tuyap.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Konya, TÜRKİYE
26 – 29 Mayıs 2016 

EXPO AMPIMM
(Mobilya Endüstrisi)
www.expoampimm.com
STAREXPO Fuarcılık
Mexico City, MEKSİKA
07 – 09 Haziran 2016

FURNBEX
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.furnbex.com
MERİDYEN Fuarcılık
Toronto, KANADA
07 – 09 Haziran 2016

FOR MOBILE
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.feiraformobile.com.br
SENEXPO Fuarcılık
Sao Paolo, BREZİLYA
26 – 29 Temmuz 2016

WOOD PRO
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.woodpro.interbuild.co.za
SENEXPO Fuarcılık
Johannesburg, 
G. AFRİKA
17 – 20 Ağustos 2016

IWF ATLANTA
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.iwfatlanta.com
STAREXPO Fuarcılık
Atlanta, ABD
24 – 27 Ağustos 2016

CIFF Shanghai
(Mobilya)
www.ciff-sh.com
CHINA F.T.G. EXHIBITION
Shangay, ÇİN
07 – 10 Eylül 2016 

FURNITURE CHINA
(Mobilya)
www.furniture-china.cn
UBM SINOEXPO
Shanghai, ÇİN
08 – 11 Eylül 2015 

BIFE – SIM
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.simexpo.ro
ROMEXPO Fuarcılık
Bükreş, ROMANYA
14 – 18 Eylül 2016

FURTEX
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.furtexnigeria.com
SENEXPO Fuarcılık
Lagos, NİJERYA
21 – 24 Eylül 2016 

W16
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Mak.)
http://www.wexhibition.co.uk
STAREXPO Fuarcılık
Birmingham, İNGİLTERE
02 – 05 Ekim 2016

SICAM
(Mobilya Endüstrisi)
www.exposicam.it
EXPOSICAM SRL
Pordenone, İTALYA
18 – 21 Ekim 2016 

INTERMOB
(Mobilya Endüstrisi)
www.intermobistanbul.com
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
22 - 26 Ekim 2016

AĞAÇİŞLEME
MAKİNELERİ
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.agacmakinesi.com
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
22 - 26 Ekim 2016

ORGATEC
(Ofis Mobilyaları)
www.orgatec.com
KOELNMESSE
Köln, ALMANYA
25 - 29 Ekim 2016

ADANA FURNITURE
(Mobilya)
www.adanamobilyafuari.com
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
25  - 30 Ekim 2016

MODEF EXPO
(Mobilya)
www.modef.com.tr
MODEF Fuarcılık
İnegöl, TURKIYE
01 – 05 Kasım 2016

MEBEL
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.meb-expo.ru/en/
EXPOCENTRE ZAO
Moskova, RUSYA
21 – 25 Kasım 2016

ESPRIT MEUBLE
(Mobilya)
www.espritmeuble.com
Porte De Versailles
Paris, FRANSA
03 – 06 Aralık 2016

FURTEX Algeria
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.furtexalgeria.com
SENEXPO Fuarcılık
CEZAYİR
16 – 19 Aralık 2016

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK



EXHIBITOR REGISTRATION AT:
www.espritmeuble.com/inscription
CONTACT: Hervé Dos Ramos 
herve.dosramos@espritmeuble.com
+33(0)1 53 09 31 91

300 brands in 40,000m² 

PARIS - PORTE 
DE VERSAILLES
HALLS 7.1 and 7.2

3  6
D EC

2 0 1 6

www.espritmeuble.com

BE THERE AT
THE INTERNATIONAL

MEETING
OF FURNITURE

PROFESSIONALS

 Only 5% of the space left!









www.exposicam.it

Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 • 20123 Milan • Italy
Tel: +39 0286995712 • Fax: +39 0272095158 
info@exposicam.it 

PORDENONE 
FUARI

Ekim 2016
18/21
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� PPrrooff..  DDrr..  AAhhmmeett  KKuurrddoo¤¤lluu
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  AAbbdduullllaahh  SSöönnmmeezz  
Gazi Teknik E¤itim Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AASS  
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

� PPrrooff  DDrr..  EErrooll  BBuurrdduurrlluu  
Gazi Üniviversitesi

� DDooçç..  DDrr..  GGöökkaayy  NNeemmllii
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

� PPrrooff  DDrr..  TTuunncceerr  DDiilliikk
‹st. Üni. Orman Fakültesi

� DDrr..  MMuussttaaffaa  HHiillmmii  ÇÇoollaakkoo¤¤lluu
KOSGEB

� PPrrooff..  DDrr..  HHüüllyyaa  KKaallaayycc››oo¤¤lluu
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  GGüürrsseell  ÇÇoollaakkoo¤¤lluu
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  HHaassaann  EEFFEE  
Gazi Teknik E¤itim Fakültesi

� PPrrooff  DDrr..  HHüüsseeyyiinn  KKooçç
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

� DDooçç..  DDrr..  MMuussaa  AAttaarr  
Gazi Teknik E¤itim Fakültesi

Hakem Heyeti
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11.. MOB‹LYA DEKORASYON Dergisin-
de öncelikli olarak yay›n yap›lan sek-
töre iliflkin araflt›rma, özgün ya da çe-
viri makale ve haberler yay›nlan›r. Ya-
y›nlanan yaz›lar›n bilimsel nitelikleri,
hedef kitleyi ilgilendirir olmalar› ve ta-
rafs›zl›k ilkesine uygunluklar› ön plan-
da tutulur.

22..  Dergiye bu çerçeve içerisinde gön-
derilecek olan yaz›lardan, hakem he-
yeti üyeleri taraf›ndan onaylananlar
yaz› iflleri departman› taraf›ndan yay›n
program›na al›narak, yaz› yo¤unlu¤u
da gözetilerek uygun görülen say›lar-
da bas›l›r.

33..  Bas›lmayan yaz›lar için herhangi bir
aç›klama zorunlulu¤u bulunmayan
dergi yönetimi, bas›lan ya da bas›lma-
yan yaz›lar ile bunlara iliflkin dökü-
manlar› yazar›na iade edip etmemekte
serbesttir.

44..  Kullan›lan bafll›klar metne uygun k›-
sa ve aç›k ifadeli olmal› ve büyük harf-
lerle kal›n (bold) stilde yaz›lmal›, me-
tinler ise tek aral›kl› 10 puntoya dizil-
meli ve Türkçe karakterler içeren font-
lar kullan›lmal›d›r.

55..  Yazarlar›n ad› ve soyadlar›, unvan-
lar›, üniversite, fakülte ve bölümleri
hemen bafll›¤›n alt›nda belirtilmeli,
bunlara mail adresleri de eklenmelidir.
(Yaz›y› gönderen kifli ya da kifliler, ya-
y›nlanmasa da arfliv için telefon ve ad-
res bilgilerini belirtmeyi de unutma-
mal›d›rlar.

66..  Yaz›lar, kaynaklar, tablo ve flekiller
ile birlikte en az 2 en çok 15 sayfa ol-
mal›d›r. Uzun haz›rlanm›fl makaleler
yazar›na bilgi verilerek hakem heyeti-
taraf›ndan iki say›da yay›nlanacak fle-
kilde bölünebilir. Bu gibi durumlarda
yaz› bafll›¤›nda (-1) ve (-2) ibareleri
kullan›larak seri yaz› oldu¤u belirtilir
ve kesilen yerde (devam› bir sonraki
say›da) diye belirtilir.

77..  Yazarlar, yaz›lar›n› gönderirken der-
ginin mizanpaj politikas› do¤rultusun-
da mümkün oldu¤unca foto¤raf vb.
görsel malzemeleri sa¤lamaya çal›fl-
mal› ve kullan›lan flekil ve grafikler ile
birlikte tüm malzemeler net ve temiz
bir biçimde haz›rlanm›fl olmal› ve
mümkün oldu¤unca elektronik ortam-
da bask›ya uygun çözünürlükte gön-
derilmelidir.

88..  Dipnot vermek gerekti¤inde y›ld›z
(*), kaynakçaya referans verildi¤inde
ise rakam kullan›lmal›d›r. Dipnot her
sayfan›n alt›na ana metinle bir çizgiy-
le ayr›larak yaz›lmal›, kaynakçalar ise
1’den itibaren numaraland›r›larak
metnin sonuna eklenmeli ve metin
içerisinde verilifl s›ras›n› takip 
etmelidir. 

Örnek:

1. Soyad›, A., Eserin Ad›, Bas›ld›¤›
Dergi/Kitap v.s., Varsa (Cilt, Say›,
Sayfa), Bas›m Yeri, Tarih

2. Ayhan, R., Tasarruf Mevduat› Si-
gorta Fonunun Hukuki Mahiyeti,
G.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1.
Say› 2,  s. 31-40,  Ankara, 1997

99..  Makalenin dil kurallar›na uygun ol-
mas›n›n sa¤lanmas› yazar›na aittir.

1100..  MOB‹LYA DEKORASYON Dergi-
sine gönderilen her yaz›n›n bafl›na bi-
rer paragrafl›k ingilizce ve Türkçe özet
eklenmelidir. Buna göre gönderilen
yaz›lar a) Bafll›k bilgileri, b) Yazar bilgi-
leri, c) Türkçe özet, d) ingilizce özet, e)
Metin, f) Kaynakça bölümlerinden
oluflmal› ve dosyaya görsel malzeme-
ler eklenmifl olarak gönderilmelidir.

1111..  MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi-
ne gönderilecek yaz›lar, bizzat yazar-
lar›ndan biri taraf›ndan ve mümkün ol-
du¤unca elektronik ortamda metinler
word dosyas›, görseller jpg olarak
gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler için
yaz›flmalar, yyaazziiiisslleerrii@@mmoobbiillyyaaddeerrggii--
ssii..ccoomm..ttrr elektronik posta adresine
veya ““EEkkiinn  YYaayy››nn  GGrruubbuu  MMoobbiillyyaa
DDeekkoorraassyyoonn  DDeerrggiissii  AAttaa  22  SSiitteessii  NNii--
llüüffeerr  SSookkaakk  SSookk::  66  ÇÇeennggeellkkööyy  --  ‹‹ss--
ttaannbbuull””  posta adresine yap›lmal›d›r.

FROM OUR PUBLICATION GROUP
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Yaz›m Kurallar› ve
Yay›n ‹lkeleri

YAYIN GRUBUMUZDAN



Mobilyalarda doğal ahşap 

görünümlü, estetik ve 

fonksiyonel çözümler

  Gerçek ahşap deneyimine en   
 yakın kenarbandı

  Ahşabın her tonu ile muhteşem  
 bütünlük

  Düz renkler ile yaratıcı uyum

  Doppia seçenekleriyle çift katman  
 ve cam efekti

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB, Gebze, 41400 Kocaeli, Türkiye T. +90 262 648 45 00 F. +90 262 648 45 01 info@romaplastik.com www.romaplastik.com

Tarih: 22-26 Ekim 2016

Salon: 14 Stand No:1424/A

Tarih: 18-21 Ekim 2016

Salon: 8 Stand No: A28 / B29

R_Mobilya_Dekorasyon_Advert_20_06_2016.indd   1 20/06/16   16:38



During a meeting organ-

ized by Konya Selçuk

University held in 9 May

2016, where the relation-

ship between universities,

industy and media is

talked, Nesip Uzun was

one of the invities as

being speakers of the

event and he realized a

presentaiton there.

oplantıda EKİN Yayın Grubu imti-
yaz sahibi Nesip Uzun’un yanısıra
BÜROTİME Yönetim Kurulu

Başkanı Mevlüt Tosunoğlu ve Kayalar
Kimya Kimya’dan Ebru Çakmak da birer
konuşma yaparak kalabalık bir öğrenci
topluluğuna hitap ettiler.

Nesip Uzun, yaptığı konuşmada üniver-
site - sanayi - medya ilişkileri kapsamında
Türkiye’de bugünkü süreçin nasıl işlediği
üzerinde durarak gerek üniversitenin,
gerekse sektörümüzün güçlü ve zayıf
yönlerini ele aldı.

Uzun, herşeye rağmen üni-
versitelerin çok önemli bilgi
ve düşünce merkezi olduğu-
nu, pratiğe yönelik eksiklikle-
rin çok rahatlıkla aşılabilece-
ği, bu noktada öğrencilerin
özgüven ve uluslararası bilgi

enformasyonuna açık olmalarının ve
araştırmacı bir kimlik oluşturmalarının
pek çok sorunun kolaylıkla aşılmasını
sağlayacağını ifade etti.

Nesip Uzun konuşmasında ayrıca
Türkiye’de işletmelerin yeteri kadar

kurumsal olmadıkları, işletme-
lerin ve olayların fazla abart-
madan bugünkü teknolojik
dijital dünyada sahip oldukları
bilgi ile eğitim alanlarının
entegrasyonunu kolaylıkla sağ-
layabileceklerini de vurguladı.

T

9 Mayıs 2016 tarihinde Konya Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt salonunda
düzenlenen panelde “Üniversite - Sanayi - Medya İlişkileri” konuşuldu. 
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER
l l
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Başarımız tesadüf değil, çok çalışmamızın sonucudur.

TASARIMDA UZMANLIK

Günümüzdeki manası, bireysel talepleri 
karşılayabilmek. Geniş ürün yelpazesiyle en 
küçük miktarları dahi müşterilerin istekleri 
doğrultusunda biçimlendirmeye hazır olmak 
demektir.

Dijital‘de ilham veren dekorlar icin; 
www.digitalvisions-schattdecor.com!

Dekorları başarılı kılıyoruz.



Depending on the population
growth is increasing the
demand for consumption of
wood-based panel. This trend
is accelerating the rising
demand for alternative sources
of raw materials. The potential
supply of forest resources is
limited. Therefore, it has
become necessary to provide
the maximum benefit from
alternative sources of raw
materials. Wood forest prod-
ucts industry is one of the raw
materials used in the manufac-
ture of products such as parti-
cleboard and MDF from the
wood material. However,
increasing competition in the
sector and the rise in the world
prices of raw materials, manu-
facturers are forced also to
develop new products and pro-
duction methods. Agricultural
wastes obtained from same
plants such as kenaf, bagasse,
bamboo, cotton stalks, rice
husks, sunflower, peanut
shells, are also used in the
industry. Annual plants as a
secondary raw material for the
particleboard are not utilized in
a greater amount in the coun-
tries where the forests are
abundant. However, as a result
of decreasing wood resources,
the annual plants as an alterna-
tives material are gathering
considerably attraction.
Advances in technology have
reduced plate production prob-
lems arising in the use of annu-
al plants. On the other hand a
level that can not be ignored
easily occurred on the additivi-
ty of waste. In this article, giv-
ing some information about the
potential annual plants that
grow in our country, in terms of
availability has made an overall
assessment of panel produc-
tion.

LEVHA ÜRETİMİNDE ALTERNATİF
KAYNAKLAR VE KULLANILABİLİRLİK 

LEVHA ÜRETİMİNDE ALTERNATİF
KAYNAKLAR VE KULLANILABİLİRLİK 

Nüfus artışına bağlı olarak ahşap kökenli levhalara olan tüketim talebi
artmaktadır. Yükselen bu talep trendi alternatif hammadde kaynaklarına
yönelimi hızlandırmaktadır. Orman kaynaklarının arz potansiyeli limitlidir.
Bu nedenle, alternatif hammadde kaynaklarından maksimum faydayı
sağlama zorunlu hale gelmiştir. Orman ürünleri sektörünün başında gelen
Yonga levha ve MDF gibi ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin
başında odun gelmektedir. Ancak Sektördeki rekabetin artması ve ham
madde fiyatlarının dünya genelinde yükselmesi, üreticileri yeni ürün ve
üretim yöntemleri geliştirmeye de zorlamaktadır.
Levha üretim teknolojisinde tarımsal atıklardan keten, kenevir, pamuk
sapları, şeker kamışı, bambu, kenaf, saz, yer fıstığı ve kabukları, saman,
ayçiçeği ve çay atıklarından levha üretimi mümkündür. Orman
kaynaklarınca zengin olan ülkelerde, yıllık bitkiler daha az oranda
kullanılmaktadır. Fakat bir çok ülkede, odun temini güçleştikçe yıllık
bitkilere olan ilgi de artmaktadır. Levha üretim teknolojisindeki gelişmeler
yıllık bitki kullanımında ortaya çıkan sorunları azaltmıştır. Diğer yandan
atıkların toplanabilirliği konusunda meydana gelen kolaylıklar göz ardı
edilemez düzeydedir. Bu makalede, ülkemizde yetişen yıllık bitki
potansiyelleri hakkında bazı bilgiler verilerek, levha üretiminde
kullanılabilirliği yönünden genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
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İRİŞ

Türkiye’de ilk yonga levha
fabrikası 1950’li yıllarda tesis

edilmiştir. 2015 yılı itibariyle 38 adet
Yonga levha ve MDF tesisleri faali-
yetlerini sürdürmektedir. Levha üre-
tim tesisleri ağırlıklı olarak odun
kökenli hammadde kaynaklarını kul-
lanmaktadır. Üretim kapasiteleri git-
tikçe artırılan bu tesislerin hammad-
de sorunu orman kaynaklarına
bağımlılıktan dolayı hala 
çözülememiştir.

Ormanlarımız bu kullanım alanları-
nın taleplerini karşılamaktan uzak
bulunmaktadır. Bu yüzden odun
kullanan endüstri kolları yeni kay-
naklar arayışı içine girmişlerdir.
Hammadde sorununu karşılayabil-
mek için hızlı gelişen ağaç türlerinin
yetiştirilmesi, tüm ağaç kullanımı ve
yıllık bitkilerin kullanılması öneril-
mektedir. Yıllık bitki ve tarımsal atık-
lar ise dünyada önemli bir potansi-
yele sahiptir.

Orman ürünleri sektöründeki reka-
betin artması ve ham madde fiyatla-

rının dünya genelinde yükselmesi,
üreticileri yeni ürün ve üretim yön-
temleri geliştirmeye zorlamaktadır.

Bu rekabet sürecinde üreticiler;

• Üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi,

• Birim zamandaki üretim adedinin
artırılması ve

• Alternatif hammadde kaynakları-
nın üretimde etkin olarak kullanıl-
masını soruşturmaktadırlar.

Dünyada odun dışı yıllık bitki atıkla-
rının yaklaşık potansiyeli kuru ağırlık
olarak, yılda 2.5 milyar ton'dan faz-
ladır. Türkiye'de tarımı yapılan bitki
saplarından bir yılda elde edilen
tahmini miktarı 38 milyon ton
kadardır. 

Levha üretim teknolojisinde tarımsal
atıkları işleyecek tesislerin ekonomik
açıdan rekabetçi maliyetlere ulaş-
masında bir kısım zorluklar söz
konusudur. Bu süreçte karşılaşılabi-
lecek sorunlar şunlardır;

• Tarımsal atıkların lokal olarak yetiş-
tiği bölgelerden toplanıp üretim 
tesislerine taşınmalarında yaşanan
teknik ve maliyet artış sorunları,

• Tarımsal atıkların fiziksel ve kimya-
sal olarak içerdikleri farklılıklardan
dolayı üretim şartlarında yapılması
gereken ayar değişiklikleri gibi üre-
tim esnekliğini zorlayan sorunlar,

• Bilinen teknoloji ile inşa edilmiş
levha tesislerinin teknolojik evrimin-
de süreç maliyetlerinin azaltılması

adına yapılan uygulamalar sistem
elemanlarını aşırı karmaşıklaşmıştır.
Bu hassas üretim hatlarına sahip
levha tesisleri daha kaliteli odunsu
hammaddeye bağımlı hale 
gelmiştir.

Bu tanımlanan sorunlardan dolayı
levha sektörü hammadde darboğa-
zına çözüm olabilecek tarımsal atık-
ların yonga levha endüstrisinde kul-
lanımını göz ardı etmektedir.

Tarımsal atık ve benzeri her türde
kimyasal ve fiziksel farklılıkları içeren
hammaddeyi kullanabilen ve hat
şeklinde eş zamanlı çalışma zorun-
luğu olmadan bağımsız çalışabilen
levha işleme tesislerinin kurulması
bir zorunluluk halini almıştır.

Türkiye önemli bir tarım ülkesidir.
Tarımsal atıkların çoğu kez tarlada
yakılarak yok edilmemesi ve bu
potansiyel kaynağı rekabetçi mali-
yetlerle işleyebilen yeni nesil levha
tesis tasarımının ortaya çıkartılarak
ekonomiye kazandırılması önem
kazanmıştır.

Odun liflerine kimyasal açıdan ben-
zerlikleri dolayısıyla bitkisel liflerden
odun hammaddesinin kullanıldığı
uygulama alanlarının birçoğunda
faydalanılabilir. Tarımsal artıkların
orman ürünleri sanayisinin en
önemli kolu olan levha endüstrisin-
de değerlendirilme olanağı bulması
hem ürünlerin hammadde kaynak-
larını genişletecek hem de yeni nite-
likler kazandıracaktır.

G



ORMAN ÜRÜNLERİ
ENDÜSTRİSİNDE 
KULLANILAN LEVHALAR

Yenilenebilir lignoselülozik mater-
yallerin orman ürünleri endüstrisin-
de kullanımı 3 ana grupta
toplanabilir.

1- Geleneksel komposit levhalar
(Conventional panel type 
composites)

a) Yonga Levha (düşük, orta ve yük-
sek özgül kütlede üretilen yonga
levhalar)

b) Lif levha (kuru ve yaş yöntemle
üretilen lif levhalar)

2- İnorganik yapıştırıcılı kompositler
(Inoganic-bonded composites)

a) Alçı taşı kullanılan levhalar
(Gypsum-bonded composites)

b) Yapıştırıcı olarak magnezit kulla-
nılan levhalar (Magnesia cement-
bonded composites)

c) Çimentolu yonga levha (Portland
cement-bonded composites)

3- Lignoselülosic/thermoplastic
composites

a) Yüksek termoplastik içerikli 
kompozitler

b) Düşük termoplastik içerikli 
kompozitler

2013 yılı itibariyle Avrupa’da odun
kökenli levha ürünleri üretimi, top-
lam 68,2 milyon m³ olarak gerçek-
leşmiş olup bunların toplam levha
üretimindeki oranları ise Şekil 1’de
verilmiştir. Burada görüldüğü üzere
35,5 milyon m3 (%52) yongalevha,
Avrupa’da odun kökenli levha
ürünleri sektörü içerisinde en büyük
paya sahip olup, bunu 21,3 milyon
m3 (%31,23) ile liflevha takip
etmektedir. 

DÜNYA YILLIK BİTKİ
POTANSİYELİ

Dünya kuru ağırlık olarak, yılda 2.5
milyar ton’dan fazla yıllık bitki
potansiyeline sahiptir. Bu miktarın
284 milyon tonu ABD’de gerçekleş-
mektedir. Tahıl saplarının üretimi
1.155 milyar tonla ilk sıralarda yer

almaktadır. Bunları 750 milyon
tonla mısır sapları, 102 milyon tonla
şeker kamışı ve 68 milyon tonla
pamuk sapları takip etmektedir.

TÜRKİYE’NİN YILLIK BİTKİ
POTANSİYELİ

Türkiye’de tarımı yapılan önemli
tarım bitkilerinin ekim alanları ve

tahmini toplanabilir yıllık sap miktar-
ları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Bazı yıllık bitki saplarının bir hektar
başına toplanabilir sap miktarı Tablo
2’de gösterilmiştir.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 46 milyon
ton tarımsal artık elde edilmekte
olup bunun 23 milyon ton kadarı
buğday sapı, 9 milyon tonu arpa
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Tablo 1. Türkiye’deki Tarımsal Bitkilerin Yıllık Toplam Üretimi ve Atık Miktarları

2013 yılı Avrupa’da Odun Esaslı levha üretimi (%)

Not: Avrupa Toplam levha üretimi =
68.2 milyon m³’tür.

* “Liflevha üretiminin (21,3 milyon
m3)  % 68 MDF, % 17 Sert liflevha
ve % 15 izolasyon levhasıdır.”

Şekil 1. Avrupa’da Levha Ürünleri Endüstrisindeki Alt Sektörlerin
Üretimdeki Payları. (UNECE/FAO, 2014).





sapı, 5 milyon ton mısır sapı, 2.5
milyon ton pamuk sapı, 2.5 milyon
ton ayçiçeği sapı, 200 bin ton pirinç
sapı, 300 bin ton çavdar sapı, 400
bin ton tütün sapı oluşturmaktadır.
Verilere göre, Türkiye dünyanın
sayılı yıllık bitkileri üreticisi ülkelerin
arasında bulunmaktadır. 

LEVHA ÜRETİMİNDE 
KULLANILABİLİRLİK

Bugün, Uzak Doğu ülkelerinde (Çin
Halk Cumhuriyeti ve Hindistan) yıllık
bitkilerin bu sektörde kullanılması
ilgiyle karşılanmakta ve büyük 
kapasitede orman ürünleri fabrika-
ları kurularak üretim yapmaktadır.
Yıllık bitki atıklarından yonga levha
üretimi gerçekleştiren bu ülkeler
arasında ABD, Çin, Hindistan ve
Rusya gelmektedir. 

Dünyada 30'dan fazla fabrika yıllık
bitki artıklarından levha üretmekte-
dir (Özen, 1980). Ülkemizde ise
Giresun’da bir fabrika kısa bir
dönem çay atıklarından levha üreti-
mi gerçekleştirmiştir. Fakat bu fabri-
ka şu anda üretim yapmamaktadır.

Odunun yerine alternatif hammad-
de kaynağı olarak tarımsal artıkların
ve yıllık bitkilerin kullanımı hammad-
de problemini ve enerji açığını
kapatmaya katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca yıllık bitki saplarının lif ham-
maddesi olarak kullanılması ikincil
bir kullanım olduğundan ucuza mal
olmakta, aynı zamanda sürekli bir

hammadde potansiyeline sahip
olması bakımından önemlidir. Diğer
yandan üretim tekniği ve ekipman-
ların kontrolünün kolay olması ve
düşük enerji kullanımı gibi avantaj-
lara sahip bulunmaktadır. 

Bazı Alternatif
Hammadde Kaynakları

Levha sektörü oduna dayalı bir
endüstridir. Hammadde bulma
konusunda karşılaşılan zorluklar,
yonga levha üretiminde odun yeri-
ne yıllık bitkilerin kullanılması ama-
cıyla son zamanlarda çeşitli araştır-
malar yapılmış ve yapılmaktadır.
Bunlardan bazıları aşağıda 
belirtilmiştir.

Pamuk Sapları

Pamuk bitkisi öncelikle tekstil endüs-
trisinin ana kaynağı olarak yetiştirilir.
Bu nedenle pamuk sapları dünyada
önemli miktardadır. Hindistan, Çin
ve Rusya pamuk yetiştiriciliği bakı-
mından ilk sıralardadır. Ilıman ve
Tropikal kuşakta yetişen bir bitkidir.
Genelde boyu 0.60-1.50 m arasın-
da değişmektedir. Tropikal bölgeler-
de 4 m’ye kadar boylanabilir.
Pamuk saplarının, yapraklı ağaçlara

benzeyen yapısı ile mükemmel bir
lif kaynağı olduğu belirtilmektedir
(Mobarak and Nada, 1975).Yonga
levha üretimi için diğer materyaller
gibi kolayca yongalanabilir 
özelliktedir. 

Vermass (1981) ise, pamuk sapı ve
diğer alternatif hammadde kaynak-
larının üretimde kullanılabilmesi
için, fabrika ve makine sistemi seçi-
mi üzerine bir çalışma yapmıştır.
Tsolov (1985),  lif levha üretiminde
tarımsal atıklardan (ayçiçeği, tütün
ve pamuk sapı, şeker kamışı vb.) %
10, 20, 30, 40, 50 oranlarında
kayın odunu lifleri ile karıştırarak kul-
lanmıştır. Kullanılan bütün atıkların
levha üretimi için uygun olduğunu
ancak en iyi sonuçların kendir 
kenevir ve tütün saplarından elde
edildiğini belirtmiştir. Bir çalışmada,
% 97 oranında kabuklarından arın-
dırılmış pamuk sapı, % 3 fenolik
reçine, 0.82 g/cm3 özgül kütlede,
2.8 mm kalınlıkta levhalar üretilmiş
ve elde edilen levhaların eğilme
direncinin standart değerlerin üze-
rinde olduğu görülmüştür (Fadl et
Al., 1978).

Ülkemizde pamuk saplarından yapı-
lan bir çalışma ile levha üretim
koşulları belirlenmiş ve standartlara
uygunluğu yönünden irdelenmiştir.
Dış tabakalarda kayın, ladin ve
kavak odunu yongalarının kullanıl-
dığı pamuk saplarının orta tabaka-
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Tablo 2. Tarımsal Atıkların Bir Hektar Başına Toplanabilir 
Sap Miktarı (Atchinson, 1973). 





da hammaddesi olarak kullanılabile-
ceği belirtilmiştir (Güler 2001;
2015).  

Güler ve Özen (2004) tarafından
yapılan çalışmada pamuk sapların-
dan yonga levhalar üretilmiştir.
Pamuk saplarından elde edilen yon-
galar orta tabakalar için %6–8–10,
yüzey tabakaları için %8–10–12
oranlarında üreformaldehit tutkalı
ile tutkallanıp 150 ºC’ de 6 dakika
süreyle preslenerek 20 mm kalınlı-
ğında 400–700 kg/m³ yoğunlukla-
rında üç tabakalı levhalar üretilmiş-
tir. Ayrıca kontrol panellerinde orta
tabaka için %10 ve yüzey tabakalar
için %12 fenol formaldehit tutkalı
uygulanmıştır. Pamuk sapı yongala-
rından üretilen panellerin eğilme
dirençleri 3,31–16,79 N/mm2
(fenol formaldehit tutkalıyla üretilen
kontrol panellerinde 17,95
N/mm²), iç yapışma dirençleri
0,110–0,563 N/mm2 (fenol formal-
dehit tutkalıyla üretilen kontrol
panellerinde 0,591 N/mm²) olarak
tespit edilmiştir.

Mısır Sapları

Mısır saplarından II. Dünya
Savaşı’ndan sonra kısa bir süre
Çekoslovakya’da üç tabakalı olarak
üretilmiştir. Üretilen mısır sapı içerik-
li levhalar, yüzeyleri ahşap kaplama
levhalarla kaplanmıştır (Youngquist,
1993). Mısır sapları yumuşak özü
çevreleyen gövdesi ile uzun liflere
sahiptir. Araştırmalar, makul özellik-
lerde lif levha ve yonga levha yapı-

labileceğini göstermiştir. Bir araştır-
mada % 92 mısır sapı, % 7 üre for-
maldehit reçinesi, % 1 parafin ve
0.74 g/cm3  özgül kütlede 16 mm
kalınlıkta üretilen mısır sapı kompo-
zit levhaların direnç özelliklerinin
standart değerlere uygun olduğu
belirtilmektedir (Chow, 1974). 

0.70 g/cm3 yoğunlukta, % 0, 25,
50, 75 ve 100 oranlarında endüstri-
yel odun yongası kullanılarak elde
edilen levhaların teknolojik özellikle-
ri incelenmiş ve % 50’ye kadar karı-
şımlarda standartlara uygun sonuç-
lar vermiştir (Güler, 2016).

Ayçiçeği Sapları

Ayçiçeği derin nemli ve organik
maddelerce zengin topraklarda
yetişmekte olup, daha çok kurak ve
yarı kurak iklimlerin bitkisidir. Işık
isteği fazla olan bir bitki türüdür.

Sap boyu 1 – 5 m, çapı ise  1-10 cm
ve tabla çapları 10-60 cm arasında
değişen Ayçiçeği, kuvvetli olmayan
kazık kök yapar ve  lignoselulozik bir
yapıya sahiptir. Ayçiçeği, günümüz-
de, orman ürünleri endüstrisinin
dışında, kağıt, plastik, boya, sabun
ve kozmetik gibi bir çok alanda
değerlendirilmektedir. Ayçiçeği sap-

ları da levha endüstrisi için önemli
bir kaynak olabilir.

Amerika’da Minnesota Üniversite-
sinde ayçiçeği sapı ve tablasından
levha üretilmesi konusunda değişik
çalışmalar yapılmıştır. Gertjejansen
ve arkadaşları % 50 Kavak (Aspen)
ve % 50 ayçiçeği tablası karışımın-
dan yonga levha üretmişlerdir. Bu
çalışmada, % 92 ayçiçeği tablası, %
7 üre formaldehit tutkalı ve % 1
wax (parafin) karıştırılarak 0.78
g/cm3 özgül kütle ve 10 mm kalın-
lıkta yonga levhalar üretilmiştir.
Denemelerde, levhaların direnç
özelliklerinin Amerikan Yonga Levha
Standartlarına uygun olduğu belir-
lenmiştir (Gertjejansen et al., 1972).
Yine Gertjejansen (1977) ayçiçeği
sapları ile kavak odunu yongaları-
nın değişik varyasyonlarını kullana-
rak yonga levhalar üretmiştir.
Sonuçta, ayçiçeği saplarının levha
içindeki oranı arttıkça levhanın fizik-
sel ve mekanik özellikleri artmıştır.
Denemelerde, % 90 ayçiçeği sapı
(özü alınmış), % 10 fenol-formalde-
hit tutkalı kullanılarak 0.70 gr/cm3
özgül kütlede ve 12 mm kalınlıkta
yonga levhalar üretilmiştir. Deneme
sonuçlarına göre üretilen yonga
levhaların direnç özelliklerinin
Amerikan Yonga Levha
Standartlarına uygun olduğu orta-
ya konulmuştur. 

Bektaş et al. (2005) tarafından yapı-
lan bir çalışmada ayçiçeği sapları ve
akkavak yongalarından üç tabakalı
yonga levhalar üretilmiştir. Ay çiçe-
ği/kavak yonga karışımı %25–75,
50–50 ve 75–25 olacak şekilde
ayarlanmıştır. Ayrıca %100 ayçiçeği
sapı yongası ve %100 kavak yonga-
sı içeren paneller de üretilmiştir.
Orta tabaka yongaları %9 ve yüzey
tabakaları %11 olacak şekilde UF
tutkalı ile tutkallanarak 150 ºC’ de 7
dakika süreyle pres işlemine tabi
tutularak 700 kg/m³ yoğunluğuna
sahip paneller üretilmiştir. %100
kavak esaslı levhaların eğilme
dirençleri 25,30 N/mm2, elastikiyet
modülleri 2963,3 N/mm2, iç yapış-
ma dirençleri 0,69 N/mm2, 24 saat
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suda bekletildikten sonra kalınlığına
şişme miktarları %17,99 olarak,
%100 ayçiçeği sapı esaslı panellerin
eğilme dirençleri 15,65 N/mm2,
elastikiyet modülleri 1800,2
N/mm2, iç yapışma dirençleri 0,46
N/mm2, 24 saat suda bekletildikten
sonra kalınlığına şişme miktarları
%25,05 olarak görülmüştür. Ay
çiçeği–kavak yonga karışımından
üretilen levhaların eğilme dirençleri
19,53–22,96 N/mm2, eğilme
dirençleri 2440,2–2681,2 N/mm2,
iç yapışma dirençleri 0,47–0,53, 24
saat suda bekletildikten sonra kalın-
lığına şişme miktarları
%21,36–21,96 olarak görülmüştür.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara
göre ay çiçeği sapı esaslı yongaların
üre formaldehit ile uyumlu olduğu
ve ayçiçeği saplarının tek başına ya
da ak kavak yongaları ile karıştırıla-
rak yonga levha üretiminde ham-
madde olarak kullanılabilirliği orta-
ya konulmuştur.

Güler et al. (2006) tarafından yapı-
lan bir çalışmada ayçiçeği sapları ve
kızıl çam yongaları belirli oranlarda
karıştırılıp (25–75, 50–50, 75–25,
%100 ayçiçeği ve %100 kızıl çam)
üre-formaldehit tutkalı (orta tabaka
%9 ve yüzey tabakaları %11) ile tut-
kallanıp 150 ºC’ de 7 dakika süre ile
preslenerek 700 kg/m³ yoğunlukta
yonga levhalar üretilmiştir. Üretilen
yonga levhaların eğilme dirençleri
15,67–18,74 N/mm2, elastikiyet
modülleri 1800,2– 2973,1 N/mm2
ve iç yapışma dirençleri
0,447–0,584 N/mm2 olarak tespit
edilmiştir. En iyi mekanik özellikler
50–50 karışım oranındaki levhalar-
da görülmüştür.

Fındık zürufu

Dünya fındık (Corylus avellana L.)
üretiminin yaklaşık % 75’i, ihracatı-
nın ise % 70-75'i Türkiye tarafından
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de
toplam ihracat içerisinde yaklaşık
500 milyon dolar payı olan fındık ile
dolaylı ve dolaysız olarak 4 milyon
insan ilgilenmektedir. Türkiye’de
337 bin hektar alanda hasadı yapı-

lan fındık üretimi kabuklu olarak
650-700 bin ton/yıl arasında olup
bunun 400-450 bin tonu ihraç edil-
mektedir. Yaklaşık 400 bin ton/yıl
kadar zuruf (husk) ve kabuk atık ola-
rak açığa çıkmaktadır.

Fındık zürufudan yapılan bir çalış-
mada üreformaldehit, melamin üre-
formaldehit ve fenol formaldehit
tutkalı (orta tabakada % 8-9 dış

tabakada % 10-11 oranında) kulla-
nılarak üretilmiş fındık zürüfü levha-
ların teknolojik özellikleri incelen-
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miştir. Üretilen yonga levhaların
eğilme dirençleri 0.70 g/cm3
yoğunluk için 10.1 N/mm2 ile 12
N/mm2 arasında,  0.60 g/cm3
yoğunluk için 7.7 N/mm2 ile 8.49
N/mm2 arasında tespit edilmiştir.
(Çöpür et al., 2006)

Fıstık kabukları

Dünya yerfıstığı ekim alanlarında
1993- 2002 yılları arasında önemli
artışlar olmuştur. Bu artışlara bağlı
olarak yerfıstığı üretimi de artmıştır.
En büyük üretici ülkeler Çin ve
Hindistan’dır. Bu iki ülkenin toplam
üretimi dünya üretiminin %60’ını
oluşturmaktadır. Diğer önemli üreti-
ci ülkeler ise; Nijerya, ABD,
Endonezya ve Sudan’dır.

Dünya yerfıstığı üretimi 2002 yılın-
da yaklaşık 34,5 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Dünya ekim alanı
26 milyon hektar Türkiye’de ise 26
bin hektardır. Ülkemizin yerfıstığı
üretimi ise 55 bin ton olup dünya
üretiminde önemli bir yer tutma-
maktadır. 28 bin ton kadar atık
meydana gelmektedir. 

Fıstık kabuklarından 0.50-0.60-0.70
ve 0.80 g/cm3 yoğunluklarda ve
orta ve dış tabaka için % 8-10 ve %
9-11 oranında üreformaldehit kulla-
nılarak 3 tabakalı levha üretimi ger-
çekleştirilmiştir. Levhaların eğilme
direnci ve elastikiyet modülü; en
düşük 2.90 N/mm2, 571 N/mm2
en yüksek 12.14 N/mm2, 1718
N/mm2 bulunmuştur.  Levha yüze-
yine dik çekme direnci ise en düşük
0.16 N/mm2, en yüksek 0.41
N/mm2 elde edilmiştir. 800 kg/m3
yoğunluk altında üretilen levhalar
standartlara uygun bulunmamıştır
(Güler, Büyüksarı, 2011). Ancak bu
levhalar % 50 oranında odun yon-
gası ile karışım veya yalnız orta
tabakada kullanılması halinde daha
düşük yoğunluklarda standartlara
uygun levha üretimi mümkün ola-
caktır. Bazı bitki atıklarından üretil-
miş yonga levhaların özellikleri,
Tablo 3’de verilmiştir.

Tabloda görüldüğü gibi ayçiçeği,
pamuk, keten, şeker kamışı, kenevir,

tütün sapı ve çay fabrikası atıkların-
dan direnç özellikleri standart
değerlere uygun levha üretmek
mümkündür. Özellikle çok düşük
özgül kütlede üretilen levhalar iza-
lasyon malzemesi olarak 
kullanılabilir.  

SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME 

Potansiyel rezerv hammadde kay-
nağı olarak yüksek değerlerde
olmasına karşın tarımsal atıkların
levha sektöründe kullanımı konu-
sunda hep teknik ve ticari engelle-
rin olduğuna dair kanaatlerimiz var-
dır. Yanlış bildiğimiz hususların
başında şunları sayabiliriz;

1. Tarımsal atıkların nakliye bedeli
yüksek olmaktadır.

2. Tarımsal atıklar hayvan gıdası ola-
rak değerlendirilmektedir.

3. Tarımsal atıkların levha imalatın-
da direnç değerleri daha düşük.

4. Tarımsal atıkların arzı istikrarsızdır,
gibi 

Tarımsal atıkların potansiyeli yüksek
olmasına karşın, levha üretiminde
odun yongaları ile karıştırılarak orta-
lama % 10 oranında katkı maddesi
olarak kullanım eğilimi vardır. Bu
her tip tarımsal atık için geçerli
değildir. Yüksek mekanik mukave-
met değerli yonga elde edilebilen
bambu lifleri ile daha düşük meka-
nik değerli tarımsal atıklar 
karıştırılarak levha üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Tarımsal atıklar odun yongasının
fiziksel nitelikleri referans alınarak
tasarlanmış yongalayıcılarla yonga-
lanmaya çalışıldığından ekseriyetle
toza dönüşmektedir. Bu uygulama

avantajı sayesinde tarımsal 
atıklar genellikle lif levha 
üretiminde değerlendirilmesi ağırlık
kazanmaktadır. 

Fakat düz saplı gövdeye sahip olan
tarımsal atıklar liflere paralel yonga-
lama bıçakları ile dövülerek yonga-
lanırken, çok dallı ve eğrisel biçimli
gövdeye sahip olan atıklar ise 3-4
bar buhar basıncı ile 15 ila 30 sani-
ye sürelerle yumuşatılarak liflendiril-
mektedir. Bu uygulama şekilleri
sayesinde toza dönüşme oranları
en çok % 10’lara kadar azaltılmıştır. 

Tarımsal atıklar bir tür hacimsel kütle
olarak kullanımından daha çok öne
çıkan baskın özelliğini levhaya
kazandırma yaklaşımıyla odaklı
levha üretimi gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan levha üretim yaklaşı-
mıyla maliyete konu olan reçete
bileşenlerini ikame etmek ya da
odun hammaddesinin kalite yeter-
sizliklerini telafi etmek için kullanımı
gözetilmektedir. Bu hususta şu
örnekler verilebilir;

• Pirinç kabukları içerdikleri silis
nedeniyle alevlenmesi güç olan bir
tarımsal atıktır. Alevlenmeyi geciktir-
mek amacıyla mikronize forma 
getirilerek levha üretiminde 
kullanılmaktadır. 

• Parthenium spp.( bir tür yabani
papatya) bitki sapları içerdiği kimya-
sal bileşikler sayesinde mantar ve
böceklere karşı oldukça dirençlidir.
Bu bitki sapları levha ürünlerinde
değerlendirildiğinde böcek ve man-
tarlara dayanım artmaktadır.

• Kamış yongası (Arundo donax)
levha yüzeyinde ince bir tabaka
halinde kullanılarak yapıştırılacak
melaminli kâğıdın ağartılmasında
kullanılan kimyasalın azaltılmasını
sağlamaktadır. Bu şekilde üretim
maliyetleri ve çevrenin daha az kir-
letilmesi sağlanmaktadır.

• Levha üretildikten sonra emisyon
şeklinde serbest hale gelen formal-
dehiti yakalamak için üretimde pva
tutkalıyla kılıflanmış amino asit ve
amin tuzları kullanılmaktadır. Lifli
malzemelerin koku tutma kapasitesi
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iyidir. Formaldehit emisyonunu
azaltmak amacıyla lif oranı 
yüksek tarımsal atıklardan
yararlanılmaktadır.

• Özellikle lif çekme mukavemeti
yüksek olan tarımsal atıklar (saman
bambu gibi) beton ve alçı levhalar
içinde direnç değerlerini iyileştiren
doğal lif takviye maddesi olarak kul-
lanılmaktadır. (yangın şartlarında
levhaların dayanımını artırması,
eğilme direncini yükseltmesi gibi)

• İstenilen direnç değerlerinde
olmasa da tarımsal atıklardan 
üretilen levhalar kompozit 
yapıda değerlendirilerek ses 
yalıtım panellerinin üretiminde
değerlendirilmektedir.

• Yapılarda kullanılan levhalara
çeşitli (öğütülmüş kalsiyum karbo-
nat, titanyum dioksit, kaolin kili, kal-
sine edilmiş kil, suyla yıkanmış kil,
mika, grafit, grafen, kalsiyum sülfat,
boksit, vermikülit, gilsonit, zeolit,
montmorillonit, bentonit çökeltilmiş
silika, silikat, mineral yün ve borat
gibi) maddeler ilave edilerek levha-
nın zamanla havadan CO2 yakala-
yarak taşlaşmasını ve böylece daha
mukavvim bir yapıya kavuşmasını
sağlamaya çalışılmaktadır.

• Nano selüloz katkılı levhalar saye-
sinde oldukça yüksek eğilme diren-
cine ulaşmaktadır. Yapı malzemesi
olarak kullanılan levhalarda nano
selüloz % 10 ila % 50 oranında kul-
lanıldığında bilinen mukavemet
oranları % 200 ila %1000 oranında
artmaktadır. İşte burada tarımsal
atıklar selüloz kaynağı olarak
hemen elimizin altında ucuz olarak
kullanabileceğimiz bir fırsattır.

• Dikkate değer bir nitelik taşıma-
yan tarımsal atıklar ise genellikle 3 -
4 türde karışım halinde yapı sektö-
ründe kullanılacak levhalarda
değerlendirildiği görülmektedir.
Örneğin pirinç kabuğu gibi muka-
vemet değerleri bakımından elveriş-
siz tarımsal atıklar en üstün lif nitelik-
li tarımsal atıklar ile (bambu lifleri,
saman vb.) ile karıştırılarak kullanılı-
yor. Özellikle yüksek mukavemetin

arandığı durumlarda alkali dayanık-
lı cam elyaf malzemesi dahi 
levha içinde bileşen olarak
kullanılmaktadır.

• Buhar basıncı ile liflendirilmiş
tarımsal atıklar daha çok yüksek
yoğunluklu ince levha üretiminde
değerlendirilmektedir. İnce levhalar-
da dış tabaka kalınlığı orta tabaka
kalınlığına görece % 35’lere kadar
çıktığından bu katmanda kullanılan
tutkal maliyeti birim hacme oranla
yükselmektedir. Söz konusu maliyet
oranını aşağıya çekmek için doğal
tutkal içeriği yüksek olan tarımsal
atıklar dış tabakalarda değerlendiril-
mektedir. Yalnız burada doğal tutkal
özelliği yüksek olan hammaddeler-
de mutlaka yapışma prosesini iyileş-
tiren alkali tutkalların kullanımının
gündeme geldiği bilinmelidir.

• Dikili halde ormandan ağaç kese-
rek hammadde ihtiyacını karşılayan
levha üreticisi firmalar ormandaki
odun potansiyelinin her tip formas-
yonunu kullanma amacındadır. Bu
yaklaşım kök odununu işlemeyi
gündeme getirmiştir. Kök odununu
işleyen tesislerde liflendirme sırasın-
da ekonomik değeri yüksek reçine
ve ekstraktlar yan ürün olarak elde
edilmektedir. Kök odunundaki reçi-
ne aynı zamanda üre tutkalının kul-
lanımını sınırlandırarak formaldehit
oranı düşük levha yapımına olanak
vermektedir. Kök odununun anato-
mik yapısı gereği ideal yonga elde
edilemese de liflendirilen yonganın
orta tabakada kullanılması levha
kalitesini iyileştirmektedir. Bu yakla-
şımda olduğu gibi liflendirilmiş

tarımsal atıkların levha üretiminde
orta tabakada kullanımı son
dönemlerde öne çıkmıştır. 

• Reçine üretimi o kadar kıymetli bir
hal almıştır ki, piroliz yöntemiyle
odundaki reçinenin hızlı ekstrakte
edilmesi ve kalan kütlenin odun
kömürüne dönüştürülmesi ile hem
tutkal hem odun kömürü 
üretimini gözeten çalışmalara
patent alınmıştır.

• Üretilen levhalar ne kadar tek
düze ise yani tabakasız üretilirse, o
kadar yeknesak su alma, termal yalı-
tım, ses yalıtım ve mekanik direnç
performansında artış görülmekte-
dir. Bu nitelikler MDF formlu levha-
larda en üst değerlerdedir. Yonga
levha üreticileri farklı kalınlıkta
yonga karışımı elde edebilmek için
sürekli ince yongalama makinelerin-
de iyileştirmelere yönelmektedir.
Diğer yandan sadece kaba yonga-
lama makinesinde yongalandıktan
sonra çok farklı boyutlarda yonga
üretimi tarımsal atıklarda görüldü-
ğünden kimi zaman tarımsal 
atıkların yongaları bu amaçla
değerlendirilmektedir. 

• Tabakasız yonga levha üretiminde
yeni uygulamaya geçirilen bir başka
uygulama şekli ise şöyledir. Orta
tabakaya şerit formunda ince uzun
yongalar serilerek hemen üzerine
küçük boyutlu yongalar serilmekte-
dir. Bu şekilde orta tabakalarda
daha az boşluklu yapı oluşmakta
ayrıca serme bandı üzerinde taşı-
mada oluşan titreşimler sonucu
küçük yongaların alt tabakalara
doğru kaymasını önlemektedir. Şerit
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formlu yongaların orta tabakada
kullanılması ile yonga levhanın ısı
ve ses yalıtım performansı maksi-
mum düzeye çıkartılabilmektedir.

Dünya nüfusunun büyük bir bölü-
münü oluşturan ülkeler doğal kay-
nakları, özellikle ormanlarını hızla
tüketme yolunda olup, yeni alterna-
tif kaynaklar geliştirememektedir. Bu
yüzden ormanlar gittikçe verimsiz-
leşmektedir. Ormanlara daha az
müdahalede bulunmak ve süreklili-
ği sağlamak için enerji ormanları ve
odun dışındaki lignoselülozik mad-
delere yönelinmesi gerekir.

Yıllık bitki lifleri, özellikle pamuk,
ayçiçeği ve tahıl (vb.) üreticisi ülkele-
rin orman ürünleri endüstrisinde ve
değişik endüstri kollarında önemli
bir rol oynamaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde yıllık bitkilerin kullanı-
mı, hammadde problemini çözümü
yanında enerji açığına da alternatif
oluşturacak bir kaynak olarak karşı-
mızda durmaktadır. 

Sonuç olarak; yerinde balyalama
veya yongalama gibi gelişen maki-
ne tekniği ile toplama ve taşıma
işlemlerinin sorunsuz yapılabildiği
günümüzde sözkonusu alternatif
kaynaklar orman ürünleri sektörü
için önemli bir çözümdür.
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üm kenarbandı kullanıcıları, ebatla-
ma - bantlama işiyle uğraşanlar,
küçük-orta ölçekli mobilya üreticile-

ri ve satıcıların ücretsiz katılabildiği,
ikramlar eşliğinde gerçekleştirilen semi-
nerlerde, “Doğru kenarbandı nasıl seçi-
lir?”, “Mükemmel uyum konsepti
nedir?”, “Kenarbandı üretimiyle ilgili
detaylar”, “Mobilya tutkallarında doğru
tercih nasıl yapılır?”, “Kenarbandında
son teknolojiler ve trendler” gibi birçok
konu ele alınarak, kullanıcıların ihtiyaçla-
rına yönelik bilgi veriliyor.

ROMA YOLDA! seminerlerinin ilk nokta-
ları İstanbul - Dudullu, İstanbul-İkitelli,
İnegöl, Kayseri, Eskişehir, Mersin, Adana
ve Kıbrıs durakları sektörden birçok firma
ve çalışanın katılımıyla gerçekleşti.
Seminerleri oldukça eğitici ve faydalı
bulan katılımcılar aynı zamanda kenar-
bandı ve mobilya tutkallarıyla ilgili tüm
sorularına cevap buldular. Katılımcıların
soru, yorum ve ürünlerle ilgili deneyim-
lerini paylaştığı seminerlere ilgi giderek
artıyor. Karşılıklı etkin bir iletişimle ger-
çekleşen seminerlerin sonunda katılımcı-
lar, bu tür bilgilendirici seminerlerin
devamının gelmesini dilediklerini belirtti-
ler. Seminerlerin bitiminde, doldurulan
formlar arasından yapılan çekilişlerle 8

durakta 8 şanslı katılımcı laptop sahibi
oldu. 

Proje kapsamında İstanbul, İnegöl,
Kayseri, Eskişehir, Mersin, Adana, Kıbrıs,
Muğla, Ankara, Çorum, Samsun, Elazığ,
Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Manisa,
İzmir, Uşak, Konya ve Antalya’da yapıla-
cak seminerlerde 2000’in üzerinde kul-
lanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Roma Yolda projesiyle ilgili tüm gelişme-
leri romayolda.com ve facebook.com /
romaplastik  adreslerinden takip edebilir-
siniz. Geçmiş seminerlerin fotoğraflarını
ve gelecek illerin tarih, yer bilgilerini
kontrol etmek için romayolda.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

T

Bu yıl 20. yılını
kutlayan Roma Plastik
ekibi, sektörde yine bir

ilki gerçekleştirerek
“ROMA YOLDA!”

projesiyle 21 noktayı
dolaşarak, kenarbandı

kullanıcılarına
sektöründe marka ve

kalite bilincini
arttırmaya yönelik
seminerler veriyor. 
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ROMA Yolda !
21 Noktayı Dolaşan ROMA PLASTİK Seminerlerine Devam Ediyor





KASTAMONU ENTEGRE

won the prize of “Export

Star” award for “New

Markets and Market

Diversity” Branch.

eni Pazar ve Pazar Çeşitliliği” kate-
gorisinde ödüle layık görülmele-
rinden büyük mutluluk duydukları-

nı belirten Kastamonu Entegre CEO'su
Haluk Yıldız, "Dünya genelinde 93 ülke-
ye ihracat gerçekleştiren global bir şirket
olarak yeni pazar arayışlarımız devam
edecek" dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan
ihracatçı firmaları teşvik etmek, ihracatın
geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini des-
teklemek amacıyla düzenlenen
“İhracatın Yıldızları” Ödül Töreni’nde bu
yıl ödül alan firmalar arasında,
Türkiye'de ağaç bazlı panel sektörünün
en büyük oyuncusu KEAS da yer aldı.
KEAS, en fazla sayıda ülkeye ihracat ger-
çekleştiren veya herhangi bir ürünün ilk
kez ihracatını gerçekleştiren firmaların
değerlendirildiği  “Yeni Pazar, Pazar
Çeşitliliği” kategorisinde ödüle layık

görüldü. KEAS adına ödülü, şirketin
İhracat Grup Müdürü Haluk Baybek
aldı.

Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’de
sektör liderliğinin yanı sıra Avrupa’da
4’üncü sırada, dünyada ise 7’inci sırada
bulunduklarını belirten Kastamonu
Entegre CEO'su Haluk Yıldız, "KEAS ulus-
lararası alandaki aktif konumuyla küresel
bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor.
Bugün Romanya, Bulgaristan, Rusya ve
Bosna Hersek’teki üretim tesislerimizin
yanı sıra ABD'den Çin'e kadar dünya
genelindeki iş ortaklarımızla çok hızlı
büyüyen bir yapıya sahibiz. 1,2 milyar
dolar düzeyindeki ciromuzun, %30'a
yakınını yurtdışı faaliyetlerinden elde
ediyoruz ve gelecek dönemde ihracatı-
mızı artıracak çalışmalarımızı artırarak
sürdüreceğiz" diye konuştu.

Y

Bu yıl 15. kez düzenlenen ve yazdıkları başarı hikâyeleriyle Türkiye
ihracatına katkıda bulunan şirketlerin ödüllendirildiği "İhracatın
Yıldızları - Teşvik Ödülleri" yarışmasında ağaç bazlı panel sektörünü
Kastamonu Entegre (KEAS) temsil etti. 
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Kastamonu Entegre “Yeni Pazar ve
Pazar Çeşitliliği” kategorisinde

İhracatın Yıldızı oldu





AGT company known with
Mdf, MdfLam panels, pro-
files, parquet and door
products, realized 45%
elargement with 500 mil-
lion tl turnover.

GT’nin bu başarısı, İstanbul Sanayi
Odası'nın (İSO) ''Türkiye'nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu" 2015 yılı

araştırması sonuçlarına da yansıdı.
2014 yılında 267. sırada bulunan AGT
Ağaç San. ve Tic. A.Ş. , 2015 yılında 542
milyon liralık satışla 73 sıra birden yükse-
lerek  listenin 194. sırasındaki yerini aldı
ve Türkiye’nin en büyük ilk 200 firması
arasına girdi. 

32 yıl önce Antalya’da kurulan ve
bugün 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihra-
cat gerçekleştiren, yaşam alanlarına özel
ahşap ürünleriyle öne çıkan AGT,
Antalya’nın ve Antalyalı’nın gururu
olmaya devam ediyor.  AGT’nin İSO liste-
sinde 73 sıra  yükselmesiyle ilgili 

olarak AGT Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı şun-
ları söyledi; 

“AGT olarak 2015 hedeflerimize ulaştık,
hem yurt içinde, hem de yurt dışında
hızlı büyümemizi sürdürdük. 2015 yılın-
da gerçekleştirdiğimiz büyüme ile sektö-
rümüzde öncü olduk. İhracatta elde etti-
ğimiz başarılarla sektördeki farkımızı
ortaya koydu. Tüm bu başarılar, İSO sıra-
lamasında 73 sıra yükselmemizi sağladı.
2016’da bu başarımızı sürdüreceğiz.
Yeni yatırımlarımızı ulusal ve uluslararası
platformda devam edeceğiz. Tüm bu
başarılarla Antalya’nın ve Antalyalı’nın
gururu olmaya devam edeceğiz”.

A

Ulusal ve uluslararası pazarlarda mobilya, dekorasyon ve inşaat
sektörlerine; MDF, MDF-LAM, panel, profil, parke ve kapı üretimiyle 
5 kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren AGT,  2015 yılında elde
ettiği 500 milyon TL’yi aşan ciro ile yaklaşık %45’lik bir büyüme
gerçekleştirdi ve bu büyüme ile sektöründe Türkiye’de ve Dünya'da hızlı
büyüyen şirketler arasında öncü olmayı başardı.
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Ülkesinin ve kentinin gururu olmaya devam eden bir firma :
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AGT, İSO Listesinde Antalya’nın
Zirvesinde
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a-con Ultra Esnek
Laminat 

Berk laminat, Temsilcisi ve Distribütörü
olduğu Fantoni firmasının yeni ürünü
La-con Ultra  esnek yeni nesil laminatı,
kapı ve dolap kapağı üreticileri ile buluş-
turmaya devam ediyor. 

Özellikle hız ve zaman ile yarışan büyük
ve orta ölçekli üreticilerimize hız, zaman
ve artı değer katan La-con, büyük ölçek-
li Kapı, Mutfak, Banyo, Profil üreten
sanayicilerimizin ilgi odağı olmaya
devam ediyor.

Dünya ve Avrupa laminat üreticileri için-
de yeni olan ve geleneksel laminat üre-
timinden ”kullanılan yeni nesil reçineler
ve üretim teknikleri “  bakımından ayrı-
lan ultra esnek laminatların çeşitleri ve
her makinaya uygun çözümleri de var.
Ayrıca, geleneksel melamin bazlı
rulo(cpl) laminat üretiminde'de 0.10
mm kalınlığa kadar incelebilen laminat-
lar sunuluyor. Ultra esnek laminatlar, kul-
lanılan makine tipine bağlı olarak 0,10 -

0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 mm. kalınlıklar-
da, çok zengin renk ve desen kolleksiyo-
nu ile birlikte sunuluyor. 

Berk laminat isteyen firmalara özel renk,
yüzey ve desenler ile hizmet veriyor. 25
yüzey alternatifi, 400 metrelik bobin
uzunlukları ve 186 / 212cm. en ölçüleri
üreticilerimize farklı ve yeni imkanlar
sunuyor.

Pvc ve Akrilik yüzeylere göre, çizilme ve
aşınma, solma dirençleri çok üstün olan
ve laminatın bilinen her özelliğini (sıcak,
asit, darbelerden etkilenmeme, toz ve
kir tutmama, solmama ve eskimeme ve
aleve iştirak etmeme) taşıyan ultra esnek
yeni nesil laminatlar, geleceğin yüzey
kaplaması olarak görülüyor. 

Kapı ve kapı yüzeyi üreten imalatçıları-
mız, kasa + pervaz ve kanat yüzeyini ayrı
renk laminat ile yapabilmenin, yüksek
hız sebebi ile çok miktardaki ürünü
(dakikada 60 metre) üretebilmenin
rahatlığını yaşıyor. Melamin kapı yüzey-
leri ile mukayese edildiğinde, laminatın
çizilme ve darbe mukavemetinin üstün-
lüğü, sanayicimizin fire miktarlarını 
azaltıyor. 

Ultra esnek laminat, kapı yüzeyi üreten
üreticilerimize yepyeni imkanlar açmış,
bu yüzden daha hızlı yüzey üretebilen
flat laminasyon makinaları yeni, yatırım-
larda tercih edilmeye başlanmıştır.

Dolap kapak üreticilerimiz gerek boy
dolap üretimlerinde, gerekse membran
preslerde ultra esnek yeni nesil laminat
ile yepyeni modeller üretebilmektedir.  

Ürün çeşitleri arasında 0,10 mm. mıcrof-
lex yeni nesil laminat, 0,15 mm. mıcrof-
lex  yeni nesil laminat , 0,20 / 0,25 mm.
slimsoft yeni nesil laminat, 0,30 mm.
slimsoft yeni nesil laminat, 0,10 mm.
Microslim klasik rulo laminat, 0,15 mm.
microslim klasik rulo laminat , 0,30 /
0,40 mm. Lignoslim klasik rulo laminat,
0,50 / 0,60 mm. lignolam klasik rulo
laminat vb. Ürünler bulunmaktadır.

L

BERK LAMİNAT'tan
Yeni Nesil Ürünler
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8-23 Ekim 2016 tarihleri arasında,
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde

bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan
“Türkiye Tasarım Haftası” süresince
endüstriyel tasarım, moda tasarımı ve
görsel iletişim tasarımı alanlarına yönelik
olarak dünyaca ünlü tasarımcılar, üni-
versiteler, tasarım okulları, sanayici ve
akademisyenlerin katılımıyla 
paneller, konferanslar ve workshoplar
düzenlenecek. 

Tim Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi,
basın toplantısında :  “Bugün artık sade-
ce kaliteli mal üretip pazara sürmek
başarı elde etmek için tek başına yeterli
değil. İhracatın kalıcı ve sürdürülebilir
olması için yüksek katma değerli üretim
olmazsa olmaz. 2023 hedeflerinde
dünya markaları yaratmak istiyoruz
hedefimiz 10 uluslararası marka yarat-
mak.  Son 6 yılda 250'ye yakın AR-GE
merkezi açıldı. 500 AR-GE merkezi hede-
fi koyduk. Biz inanıyoruz ki özellikle bir-
çok sektörde yeni AR-GE merkezi açmak
için bu konuda çalışmalar daha da
önem kazanacak. Yaptığımız çalışmalar-
la hem firmalarımıza hem gelecek nesil-
lerimize inovasyon tutkusunu yerleştir-
mek istiyoruz. Tasarım meşalesini ülke-
mizde yakmak istiyoruz.” dedi ve sözleri-
ne şöyle devam etti:

“Özellikle bugün tanıtımını yapacağımız
Türkiye Tasarım Haftası'nı ihracatımızın
gelişimi açısından son derece önemli
görüyoruz. Etkinlikte 3 tane önemli
konu var: Endüstriyel tasarım, moda
tasarımı ve görsel iletişim. Lütfi Kırdar'da

gerçekleşecek Tasarım Haftası'nda bu 3
konuyu yoğun bir şekilde işleyeceğiz.
Öğrenciler, iş adamları, sanayicilerin de
aralarında olduğu on binlerce katılımın
olmasını hedefliyoruz. Bu etkinlik saye-
sinde katma değerli yüksek ürün gelişti-
rilmesini, tasarımın yaygınlaştırılmasını
ve özendirilmesini hedefliyoruz. Bu
etkinlik sayesinde tasarımı 1 gün değil, 1
yıl boyunca konuşulan bir hale getirmek
istiyoruz. Etkinliğin Türkiye'nin yaratıcılık-
la markalaşmasına katkı sağlamasını
hedefliyoruz. İhracatçı ve sanayi tasarı-
ma para vermeye başlarsa, tasarım da
gençler arasından tercih edilen bir mes-
lek haline gelir. Hedef kitlemiz sanayicile-
rimiz,  üniversiteler, akademisyenler,
öğrenciler, devlet, bürokrasi, siyasetçiler,
bu tasarım konusuna gereken önemi
vermesi. Tasarım Haftası kapsamında 3
gün boyunca konferanslar, paneller,
workshoplar olacak. Turquality firmaları
ve Design Turkey sergileri olacak.
İhracatçı birliklerimiz tarafından düzenle-
nen farklı tasarım yarışmaları da burada
yer bulacak. 22 tane yarışma düzenleni-
yor. İçlerinden birer Türkiye birincisi
seçeceğiz.  Her yıl düzenlenen bir de
İstanbul Design Week var , bu yıl onu
da Türkiye Tasarım haftası şemsiyesinin
altına alacağız. Design Turkey için özel
bir sergileme alanı oluşturulacak.
California'dan Barcelona School of
Design'a kadar en iyi tasarım okullarını
davet edeceğiz. 10 tane okul belirledik.
Türkiye'de tasarım merkezleri bizlerle
olacak.”

1

Türkiye Tasarım
Haftası basın

toplantısı, T.C.
Ekonomi Bakanı

Nihat Zeybekçi ve
TİM Başkanı

Mehmet Büyükekşi
katılımıyla İstanbul

Dış Ticaret
Kompleksi'nde

yapıldı.  
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İlk kez tüm tasarım etkinlikleri “Türkiye
Tasarım Haftası” adı altında toplanacak





With its participation in

DOMOTEX Gaziantep

Floor Show, ISIK Floor

became one of the show ‘s

highlights with its booth

and products.

ürkiye’nin dünya makina halı ihra-
catının yüzde 70’ini gerçekleştir-
mesi ve Gaziantep’in Türkiye’nin

toplam halı ticaretinin yüzde 70’ini karşı-
laması sebebiyle halı konusunda önemli
bir merkez konumuna
sahip olan bu ilde üç
yıldır kapılarını açan
Domotex, bilindiği gibi
Türkiye ile birlikte
Almanya ve Çin’de de
düzenlenmektedir. 

Bu yıl 160 yerli, 32
yabancı halı firmasının
stand açtığı fuarın lami-
nat parkede tek temsil-
cisi ise Işık Floor  oldu.
Firma fuar sırasında
yeni laminat parke
koleksiyonu misafirleri-
ne sundu.

Domotex diğer ülkelerdeki organizasyo-
nunda halı ve zemin fuarı iken
Gaziantep’teki fuarda halı üreticilerinden
başka zeminle ilgili üretici yer almıyordu.
Gaziantep Domotex bu vasfı ile sert

zemin döşemeleri
yönünden eksik kalıyor-
du. Işık Floor Domotex
Gaziantep için bu eksik-
liği tamamlamak üzere
bir adım atarak son iki
yıldır bu fuarda tüketici-
si ile buluşmakta.

Işık Floor, Classic,
Nature, Line Plus serile-
rini sergilediği fuarda
2016 yılının ikinci yarı-
sında piyasaya süreceği
Elegant serisi ile yeni
rustik renklerini sergile-
di ve  ziyaretçilerin

T

Dünyadaki halı ve zemin konusunda en yetkin fuarı  olan Hannover Messe
tarafından düzenlenen   Domotex Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının
Türkiye ayağı, IŞIK FLOOR’un da katılımıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar
Merkezi'nde gerçekleşti. 
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Domotex Turkey Gaziantep 
Zemin Fuarı’nda Işık Floor  Farkı



büyük beğenisini kazandı. Işık Floor Classic, Nature,
Line Plus serilerindeki 32. sınıf ürünlerde 20 yıl yüzey
aşınma garantisi veriyor.

CLASSİC : Ticari anlamda trend dekorları ihtiva eden
bu seri AC4/32 sınıf dayanıklılığının yanı sıra bilinen
Işık Ahşap kalite titizliği ile ön plana çıkıyor. Bu seride
10 desen bulunuyor. 

NATURE : Mimar ve dekoratörlerin farklı konsept oluş-
turma çabalarına yardımcı olan , ahşabın en doğal
halini yansıtan bu seride daha çok koyu renkli dekor-
lar ön plana çıkıyor ve mimari gruba farklı alternatif-
ler sunuyor. Seri bu yönüyle özellikle ihracat pazarla-
rında dikkat çekiyor. Desenler dekor firmalarının en
son geliştirdikleri dekorlar olması nedeni ile , doku,
detay ve derinlik gibi unsurlarda başarısı dikkat çekici
özelliklerinin başında geliyor. Bu seride de 10 desen
bulunuyor.

LINE PLUS: 4V Groove teknolojisi ile üretilen ürünler,
doğala bir adım daha yaklaşma başarısı gösteriyor.
Nerede ise doğal kadar doğal diyebileceğimiz bu
seride Işık Ahşap renk,desen ve kalite unsurları ile göz
kamaştırıyor. Şu anda piyasada çok rağbet gören seri,
firmaya satış ivmesi kazandırmış durumdadır. Bu seri
de firmanın 10 desenle pazarda yer aldığı başka 
bir serisi.

Bu ürünlerin yanı sıra firmanın 2016 Temmuz’unda
pazara sunacağı 31. Sınıf 15 yıl yüzey aşınma garan-
tili ELEGANT serisini de profesyonel ziyaretçilerinin
beğenisine sundu. 9 desenden oluşan bu seri proje
tüketicileri için avantajlar sunuyor. Ayrıca firma 5
desenden oluşan yeni rustik izler taşıyan bir seri müj-
desini de ziyaretçileri ile paylaştı.
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Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar fuar
nedeniyle yapmış olduğu açıklamada sektör hakkın-
da da bilgiler verdi. Türkiye ve dünyada laminat
parke kullanımının her geçen gün arttığını söyleyen
Yaşar; parke üretimi ile dünya standartlarında üst
kalite ürün ürettikleri bilgisini verdi. 

Üç yıldır parke ürettiklerini bugüne kadar üretim kay-
naklı şikâyet almadıklarını, parkede kalite denince
artık Işık Floor isminin akla geldiğini, bunu bizatihi
müşterilerin hep bir ağızdan ifade ettiğini söyledi. 

Türkiye’nin laminat parke üretiminde Avrupa’da
Almanya’dan sonra ikinci,  dünyada Çin ve
Almanya’dan sonra üçüncü sırada en fazla parke
üreten ülke olduğu belirten Mehmet Yaşar, IŞIK
PARKE’nin dünya çapında Gaziantep’in tanırlılığı ve
bilinirliğine ciddi katkısı olduğunun da altını çizdi.

“Avrupa’da İkinci, Dünyada Üçüncüyüz”



PELI PARQUET products

get CE quality certificate

to be able to enter

European countries 

market.

vrupa Birliği'nin “Yeni Yaklaşım
Direktiflerine” uygunluk işareti
olan “CE” standardı gerekliliklerine

uygun olarak testlere tabi tutulup “CE”
işaretini ürünlerinde kullanmaya hak
kazanan Peli Parke ürünleri böylece AB
pazarına da girmeye hak kazandı.

İnsan, hayvan ve çevre açısından sağlık-
lı ve güvenli özelliklere sahip ürünleri
niteleyen “CE” işareti uygunluğunu
kanıtlamada imalatçıların direktiflerle
ilgili harmonize standardlara uygun üre-

tim yapmaları büyük önemi taşımakta-

dır. Yalnızca AB standartları ve direktifle-

rine uygun üretim yapan  üreticilerin

almaya hak kazandığı “CE” işareti, üreti-

cinin standartlara uymasını da teşvik

etmektedir.

Elegance Exclusive, Wood, City,

Comfort ve Wood Collection Rustik ile

standart gerekliliklerini yerine getiren

Peli Parke, üretim ve AR-GE’ye yatırım

yapmaya devam etmektedir.

A

Orman endüstrisi, kâğıt, gıda ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren
Turanlar Grup şirketlerinden Peli Parke, Avrupa Birliği üyesi ülkeler
arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kullanılan 
“CE” işareti standart gerekliliklerini yerine getirdi.
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PELİ PARKE Ürünleri AB Pazarına
Girmeye Hak Kazandı





KASTAMONU ENTEGRE

team brought laminate

parquet masters together

during a seminar where

they informed and educat-

ed them for higher levels.

er gün 3 bin konutun zemini için
gerekli laminat parke üretimi
yapan KEAS, Laminat Parke Usta

Seminerleri’nin beşincisi için 3
Haziran’da İzmir’deki ustalarla bir araya
geldi. Firmanın bu etkinliği, bayiler ve
parke ustaları için ülke genelinde düzen-
lediği Laminat Parke Usta
Seminerleri’nin beşincisini oldu.

Seminerin açılış konuşmalarının ardın-
dan laminat parke teorik eğitimleriyle
ürünlerin özellikleri ve kullanım detayla-
rına dair püf noktaların anlatıldığı semi-
nerde, 150 bayi ve parke ustasına uygu-
lamalı olarak eğitim verildi.

Etkinlik boyunca katılımcılara Floorpan
ve Artfloor laminat parkelerin sıcak ve
doğal dokusunun zeminlerle birleştirile-
rek yaşam alanlarının geneline değişim
olarak yansıtabilecekleri de anlatıldı. 

2016 yılında yapılması planlanan yenilik-
ler hakkında da bilgilendirme yapılan
semineri tamamlayan İzmirli bayi ve
ustalara sertifikaları verilirken, parke
uygulamada kullanılan çeşitli malzeme-
ler de hediye edildi.

H

Yıllık 70 milyon m² üretim kapasitesi ile Avrupa’nın beşinci, dünyanın
altıncı en büyük laminat parke üreticisi olan Kastamonu Entegre (KEAS);
yaşam alanları için sunduğu hizmeti daha ileri seviyeye taşımak adına,
parke ustalarına verdiği eğitimlere devam ediyor. 
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KASTAMONU ENTEGRE, 
İzmirli Ustaları Laminat Parke
Seminerinde Bir Araya Getirdi





ISIK AHSAP realized an

increase of 60% in terms

of exports during the first

quarter of 2016.

6 yılı geride bırakan 
bir kuruluş

Orman Ürünleri sektöründe laminat
parke, suntalam, mdf lam, panel, profil,
kapak üreten sektöründe 36 yılı geride
bırakan,  70 ülkeye ihracat yapan Işık
Ahşap; ihracat rakamları ile göz doldur-
maya devam ediyor.  Türkiye İhracatçılar
Meclisi tarafından açıklanan İhracat
Şampiyonları listesinde 2015 yılı ihracat
rakamları ile de bir önceki yıla göre
(dolar bazında) %33 daha fazla ihracat
ile, TİM listesinde 365 sıra daha yukarı
yükselerek Türkiye’de ihracatını en çok
artıran firmaların başında geliyor.

“Ekonomik Kriz ve 
İhracat Artışı”

İhracat artışı ile ilgili değerlendirmede
bulunan Işık Ahşap Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Yaşar şunları söyledi :

“Türkiye ekonomisinin önündeki tüm

sıkıntılara, dünyanın içinde bulunduğu
olumsuzluklara karşın Işık Ahşap güçlü
bir performans sergiledi. Bölgesel sorun-
ların çözümü, komşular ile iyi ilişkiler,
başta büyüme, ihracat olmak üzere 
ekonomik performansımızı daha da 

3

2016 yılının ilk dört ayında Işık Ahşap’ta ihracat %60,76 artış
yakalarken, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri de açıklandı. Yılın ilk
dört ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %7.4, ithalat ise
%10.9 geriledi. Böylece dış ticaret açığı da aynı dönemde %19.7
gerileyerek 16.3 milyar dolar oldu. 
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IŞIK AHŞAP 2016 Yılının İlk Dört Ayında
Yüzde 60’ı Aşan Bir Artış Yakaladı
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artıracaktır. Biz 36 yıllık bir firmayız.
Geçmiş tecrübelerimizle geleceğe
emin adımlar ile yürüyoruz. Bizim
büyüme rakamlarımız 36 yıllık tec-
rübemizin neticesidir. Üç günlük,
beş günlük, üç aylık bir çalışma ile
bu başarılar yakalanamaz. 

Geçmiş yıllardaki para bolluğu
insanlarda riskleri daha kolay göz
ardı etmeye itmişti. Aşırı para arzı
nedeni ile Bankalar da piyasayı had-
dinden fazla finanse etmişti.
Konutla başlayan ve fiyatların şişiril-
mesi yoluyla talebin artmasına ve
böylece de ciroların katlanmasına
yol açan süreç tersine işlemeye baş-
lamıştır. Zati değerinin üzerinde
artış gösteren emlak fiyatları, emlak
sahipleri kendilerini zenginleşmiş
hissedip borçlanarak harcamalarını
artırıyor, bu yaklaşım ekonomiye
canlılık getiriyor ve emlak fiyatları
daha da artıyordu. Veya emlak
satın alıyor,  kredi alsa bile birkaç yıl
sonra fiyatlar daha fazla arttığı için
herkes mutlu oluyor. 

İyi günde herkes mutlu görünüyor,
işler yolunda gidiyor. Her şey gayri-
menkullerin günün birinde daha
yüksek bedelle satılabileceği varsayı-
mıyla gerçekleşiyor. Bu psikoloji ter-
sine işleyince fiyatlar düşmeye ve
balon sönmeye başlar. Krizi aşmak
veya krize girmek bu algı ile ilgilidir.
Kimin nereden baktığı, çoğunluğun
olayı nasıl yorumladığı önemlidir.

Biz bugüne kadarki krizleri bu
dönemlerde likitte kalarak aştık.
Ama krize likiditesi olmadan girenler
likidite elde etmek için örneğin gay-
rimenkullerini istedikleri zaman ve
fiyatta satamazlar zarar ederler.
Yeterli likiditeleri olmayanlarda krizi
aşamayabilirler. Bizim emlak ile arsa
ile işimiz olmadı. Hep kendi sektörü-
müzde kendi işimizde büyümeyi
düşündük. Hormonlu büyümeler-
den uzak durduk. Bu kontrollü ve
planlı büyümeler bizi buralara getir-
di. Dış ticarette ilk dört aydaki
%60,76’lık artışı gerçekleştiren satış
ve üretim ekibimi kutluyorum.”

“Uzun süreli, sürekli ve
kalıcı büyüme 
hedefliyorsak üretimi ve
üreteni desteklemek
zorundayız”

Işık Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yaşar  sözlerine şöyle
devam etti : 

“Mevcut kaynakların üretim yapa-
cak kalıcı teknolojik yatırımlara akta-
rılması önemlidir. Sanayi üretimleri,
yüksek teknolojik ürün üretme
konuları öncelikli ele alınmalıdır.
Şirketlerin, sanayicilerin birebirde
imkânları ile ağır sanayi kurmaları
mümkün değildir. Arsa rantlarının
olduğu, kaynakların inşaat kredileri-
ne aktığı bir ortamda sanayicinin işi
zor görünüyor. Sanayileşmiş ülkeler-
de ağır sanayi öncelikli ele alınmış
ve bugünlere gelmişlerdir.Örneğin
gözümüzün önünde son 30 – 40
yıldaki Güney Kore’nin ekonomik
başarısı: Kore’nin LG, Samsung,
Hyundai, Kia, Hanwha gibi firmala-
rının dünya çapında firma olmaları-
nın temelinde devletin farklı uzman-
lık alanları oluşturması ve bunları
desteklemesi vardır. 2015'te
Türkiye’nin bütün ihracatı 143 mil-
yar 921 milyon dolar iken ithalatı
207 milyar 61 milyon dolardır.
Amerika’da WalMart’ın 2015 cirosu
476,5 milyar $ dır. Apple firmasının
değeri 483,1 milyar $, Google
382,5 milyar $ ,Nestle 239,6 milyar
$, Samsung 186,5 milyar $ dır.

Toprak olarak Türkiye’nin sekizde
biri olan Güney Kore’de sadece bir
firma tek başına Türkiye’nin yaptığı
bütün ihracatı yapabiliyor. Türkiye
farklı sektörlerde uzman firmaları
desteklemeli, ihracat ile ekonomik
büyüme sağlanmalıdır. Üreterek
büyüme, ihracatla büyüme cari
dengenin artı vermesi, beraberinde
ekonomik refah da getirecektir.
Özet olarak “Kalıcı ekonomik büyü-
meler; üretici ve üretenin önünün
açılmasından, desteklenmesinden
geçmektedir.”

“Dünya standartlarında
parke üretiyoruz”

Türkiye ve dünyada parke kullanı-
mının her geçen gün arttığını söyle-
yen Yaşar;  parke üretimi ile dünya
standartlarında üst kalite ürün üret-
tikleri bilgisini verdi. Üç yıldır parke
ürettiklerini bugüne kadar üretim
kaynaklı şikâyet almadıklarını, parke-
de kalite denince artık Işık Parkenin
akla geldiğini, bunu bizatihi müşte-
rilerin hep bir ağızdan ifade ettiğini
söyledi. Türkiye’nin laminat parke
üretiminde Avrupa’da Almanya’dan
sonra ikinci,  dünyada Çin ve
Almanya’dan sonra üçüncü sırada
en fazla parke üreten ülke olduğu
gerçeğinden yola çıkarak Işık
Parkenin dünya çapında
Gaziantep’in tanırlılığı ve bilinirliği-
ne ciddi katkısı olduğunu söyleyebi-
lirim dedi.
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AGT introduced its new wall
panel collection “Soft Touch”
for the use of the market.

GT’nin birbirinden ilham verici
renkleri, göz alıcı tasarımları
duvarlara geliyor. Yeni Soft Touch

duvar paneli koleksiyonu ile AGT, ipeksi
bir dokunuşun yanı sıra iç mekanlara şık-
lığı da getiriyor. Fırtına Gri, Kaya Gri,
Yeni Gri, Krem ve Lake Beyaz’dan oluşan
koleksiyonun mat renkleri, sadeliği ile
göz alırken, mekanların her köşesi başka
bir kişiliğe kavuşuyor.

5 seçkin renkten oluşan Soft Touch
Koleksiyonu, duvarlar için özel olarak
üretilen duvar panelleri ile birlikte farklı
taç, süpürgelik ve yüzey profilleri, özgün
kombinle ve tasarımlara imkan tanıyor.
Soft Touch duvar panelleri, aynı renkte
üretilebilen Soft Touch kapılar ile yaşam
alanlarının havasını değiştiyor, mekana
bambaşka bir ruh kazandırıyor.

A

AGT, yeni “Soft Touch” 
Koleksiyonunu Pazara Sundu!

Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT, hayatı
güzelleştirmeye devam ediyor. Yeni duvar paneli koleksiyonu “Soft
Touch” ile iç mekanları, ipeksi bir dokunuş ile baştan yaratıyor.
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SCHATTDECOR realized

the launch of its new

decors under “Decor

Selection 2016” headline

during a meeting realized

in Istanbul.

ir yıl süren trend analizine ve araş-
tırmalara dayanan dekor seçim
çalışmalarında, tasarım ve pazarla-

ma yöneticisi Claudia Küchen yöneti-
minde toplanan ekip, üç güncel trend
konusu Casual Black, Cultural Spirit ve
Freestyle Clarity'i süzgeçten geçirip bun-
ların özüne indiler. 

Yapılan açıklamada “Decor Selection”un
dünya çapında yürüttülen trend araştır-
masının sonucu olduğu belirtilerek
Schattdecor'un bütün tasarımcılarının
fikirlerinin dikkate alınarak hazırlandığı
ifade edilmiştir. Global trend gözlemleri,
yerel izlenimler ve pazarlar arası ortak
özelliklerin özünün bir sentezini yaptıkla-
rını söyleyen yöneticiler, asıl sanatın
elde edilen onlarca izlenimi ve akımları
süzgeçten geçirip özünü çıkarmayı
başarabilmekte olduğuna vurgu yapa-
rak, global bilgi alışverişinin de bunun
başarılmasına yardımcı olduğunu 
belirtmişlerdir.

Koleksiyonda yer alan seçme dekorlar
önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan
bir “dünya turu“ çerçevesinde
Brezilya'da, Rusya'da, Kuzey Amerika'da,

Güney Doğu Asya gibi tüm yerleşkeler-
de takdim edilecek.

“Decor Selection 2016” toplam on iki
dekordan oluşuyor ve tüm satış noktala-
rında ayriyeten, oradaki yerel talepleri
en iyi şekilde karşılayacak iki ilave deko-
ra sahip bulunuyor. 

Konuya ilişkin olarak Schatdecor yetkili-
leri şunları söyledi :

Sinem Değerli, Türkiye Dizayn Şefi:

“Uluslararası düzeyde en çok satış
potansiyeline sahip on iki dekor’dan
belirlediğimiz Decor Selection ile, bağla-
yıcı ve dünya çapında geçerliliğe sahip
bir trend beyanında bulunduk.

B

Gebze Schattdecor, “4  Mayıs
2016 tarihinde  “Decor
Selection 2016” başlığı ile,
geleceğin en iyi ürünü olma
potansiyeline sahip, global
dekor gözdelerinden oluşan
seçme dekorlarını sundu.
“Dekor Selection 2016
”Tuzla’da bulunan Rasidon
Blu Otel de düzenlenen bir
organizasyon ile ilk kez
görücüye çıktı. 

▲ ▲
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SCHATTDECOR Firması, “Decor
Selection 2016” Başlığı ile Seçme

Global Dekorlarını Tanıttı





Kampanyanın Avrupa'da başlatıl-
masının ardından dekor seçimimizle
şimdi de, trend konseptimizi tüm
pazarlardaki ortaklarımıza tanıtmak
ve trend analizimizin sonuçlarını
sunmak için dünya turuna 
çıkıyoruz.

Beni Kamhi, Folyo Satış Müdürü:

“Şu anda tasarım ve yenilikler alan-
larına yatırım yapmanın tam zama-
nıdır. Bu durum, bu yıl ki fuarlarda
da kendini gösterdi ve mobilya sek-
törünün olumlu konjonktür seyriyle
de ayrıca teyit edildi.  Decor
Selection ile hizmet paketimizi
genişletiyoruz ve müşterilerimize,
onlara somut seçim imkânı tanıyan
önemli bir araç sunuyoruz.
Bununla, uluslararası trend araştır-
malarımızın sonuçlarını ortaklarımı-
za, hedefe yönelik ve optimum
şekilde hazırlanmış olarak sunmayı
hedefliyoruz.“
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2015/16 SCHATTDECOR TRENDLERİNDEN BAZILARI :

CASUAL BLACK 

Çok uzun bir beyaz döneminden sonra siyah artık yeni beyaz ve 'ca-
sual' de yeni lüks. CASUAL BLACK stili, klasik, rahat ve telaştan uzak.
Mat vernik oturma alanında siyah renge daha hoş bir duygu veriyor.
Yüksek parlaklıklar daha az belirgin şekilde, taş strüktürlerde, mermer-
lerde veya cilalanmış betonlarda kullanılıyor. Eskitilmiş meşe, hikori
veya ceviz ağacından oluşan zengin, kahve ve koyu gri renklerindeki
ahşap dekorlar, huzurlu bir ortam için gerekli mükemmel alanı oluştu-
ruyor. Kullanılan koyu renklerle sıcak ve konforlu bir ortam oluşturulu-
yor ve aksesuarlarda kullanılan sıcak metalik tonlarla yaşam alanına
adeta hayat katılıyor. 

CULTURAL SPIRIT

Modern küreselleşme çağında tipik kültürel sınırlar giderek daha fazla
kayboluyor. CULTURAL SPIRIT tüm dünya kültürlerinden iç tasarım tarz-
larından esinlenerek, varlıkları ile ilgili zaman ve mekan hakkında gide-
rek daha az ipucu veren yaşam alanları oluşturuyor. Hareketli, doğal
ahşap strüktürler adeta bir hikaye anlatır gibiler. Ahşabın sıcak tonları
elzem bir ortam yaratıyor. Halılar, battaniyeler, deriler ve kuzu postları
odalara el birliğiyle sıcak bir atmosfer katıyor. İç tasarım klas bir izlenim
uyandırıyor ve özenle seçilmiş nesneler farklı farklı kültürlerden hikaye-
ler anlatıyor. 

FREESTYLE CLARITY

FREESTYLE-CLARITY zihniyeti, öze indirgeme fikrinden oluşuyor. Açık ve
öze indirgenmiş odalar, normalde telaşlı bir dünyada, sakinleştirici etki
yaratabilir. Basit ve pratik, geometrik şekillere sahip İskandinav tarzını
andıran eşyalar buna yardımcı oluyor. Siyah ve beyaz renkler odalarda
temeli oluşturuyor. Çam fıstığı, meşe ve gürgen ağacından oluşan açık
ahşap tonları, yaşam alanına sade bir doğallık katıyor. Siyah-beyaz
renklerdeki grafiksel desenler oturma odasına hareketlilik katıyor ve
mermerlerdeki taş strüktürlerle modern vurgular yaratılıyor. 
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As a collective social proj-

ect, ISIK AHSAP celebrat-

ed the spring together

with his managers, work-

ers and their families.

During the whole day

event where they spent

time in a national park

within the heart of the

nature, they also celebrat-

ed 1st May and Mothers

Day, they had really pleas-

ant times and motivated

their team.

ark içerisinde yer alan  Antik Kaya
Mezarlara sabah yürüyüşü yapıla-
rak başlayan etkinlikler; kahvaltı,

konser, çocuklar için çeşitli hediyeler,
yarışmalar, mangal gibi etkinliklerle
devam etti. 

Işık Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yaşar, şenlik ile ilgili,  elde ettik-
leri başarıların 36 yıldır ekip halinde, sev-
giyle, özveriyle çalışmakla gerçekleştiğini
belirtti ve bu bağlamda çalışanlarına
teşekkür etti. Mehmet Yaşar “IŞIK Ahşap
felsefesini para kazanmak üzerine bina
etmediklerini, hayatın paylaşma olduğu-
nu, güzelliklerin paylaşmakla büyüyece-
ğini, problemlerin paylaşımla küçülece-
ğini, çözüm bulacağını ifade ederek
farklı kültürlerin, anlayışların, tarz ve
telakkilerin iyi planlama ve istihdamla
zenginlik katacağını vurguladı.

Eski Jawa dilindeki Bineka Tungal İka
“farklılıklarımız zenginliğimizdir “ sözünü
çok beğendiğini ve bugün ülkemizin en

çok ihtiyaç duyacağı anlayış olduğunu
vurgulayan Yaşar, “Allah devletimize,
milletimize zeval vermesin, birlik bera-
berliğimizi kimsenin bozmasına izin ver-
mesin” diye devam ederek sözlerini “Biz
de sanayiciler, işadamları bu tür prog-
ramlarla insanımızla kucaklaşmalıyız ”
şeklinde sonlandırdı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte,
şenliğe katılan yüzlerce çalışan ve ailele-
ri çok keyifli zaman geçirdiklerini ifade
ettiler.

P

1981 yılından bugüne, orman ürünleri sektöründe  faaliyet göstermekte olan ve
“Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu“ arasında yer alan Işık Ahşap
Ailesi,  8 Mayıs  Pazar günü  yaşanılan en eski tarihi antik kent olan Türkiye’de
insan eliyle oluşturulmuş en büyük orman konumundaki Dülükbaba Tabiat
Parkında geleneksel hale getirdikleri bahar şenliğini bu yıl 1 Mayıs  Emek ve
Dayanışma Bayramı, Hıdırellez Bayramı ve Anneler Günü ile birlikte, firma
yöneticileri, çalışanları ve aileleri ile beraber kutladı.
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IŞIK AHŞAP Ailesi,  36. Yıl 
Bahar Şenliğini Kutladı





The quality of the

Glossmax High Gloss

Panel produced by KAS-

TAMONU ENTEGRE is cer-

tified  by TSE (Turkish

Standads Institue) as

being the fist one in this

industry.

rün çeşitliliği ve üretimde teknoloji
kullanımına yaklaşımıyla orman ve
ağaç ürünleri sektörünün lider

oyuncusu Kastamonu Entegre, yenilikçi
çalışmalarıyla fark yaratmaya devam edi-
yor. Kastamonu Entegre’nin, ileri tekno-
lojiyle donatılarak çeşitli endüstriyel
süreçlerden geçen melamin kaplı MDF
ve yonga levhanın yüzeyine tutkal ve
UV lak uygulanmasının ardından elde
edilen dekoratif parlak yüzeyli ahşap
panel Glossmax High Gloss Levha
ürünü TSEK Belgesi almaya hak kazandı.

Ürünlerinin genelinde sergilediği kalite
performansını dünya standartlarına taşı-
yan Kastamonu Entegre’nin gelişmiş
üretim teknolojisi ile yüzey kaplamada
yeni uygulamalara olanak sağlayan
Glossmax High Gloss Levha ürünleri
masif ağacın doğal görüntüsünü ve
dokusunu evlere taşıyor. Ahşap doğallı-
ğını yansıtma özelliği ve farklı renk seçe-
nekleriyle kullanıcılarına mükemmel bir
deneyim yaşatan Glossmax High Gloss
Levha ürünleri, sahip olduğu teknolojisi
ve tescillenen kalitesi ile artık benzerle-

rinden farklı bir konumda bulunuyor.

“Kalitemizi zirveye taşımak için çalışmaya
devam edeceğiz”

Kastamonu Entegre’nin Gebze
Fabrikası’nda üretilen Glossmax High
Gloss Levha ürünlerinin TSE Belgesini
alma sürecinde önemli hazırlıklar yaptık-
larını anlatan Kastamonu Entegre Marka
ve Kurumsal İletişim Müdürü Naci
Güngör, “TSEK Belgesi almak için ilgili
standardın öngördüğü tüm muayene
ve testlerden tam not aldık. Tüm bu
incelemelerden başarılı sonuçlar alan
Glossmax’in TSEK Belgesi almaya hak
kazanmasından büyük mutluluk duy-
duk. Kastamonu Entegre olarak ürünle-
rimizin kalite standartlarına uygun üreti-
mi için ve bu kalitenin sürdürülebilir
olması için çalışmalarımızı titiz bir şekilde
yürütüyor ve bu sayede sektörümüzde
ilk sırada bulunuyoruz. Şimdi de
Glossmax markalı ürünlerimizle TSEK
Belgesi’ne sahip olan ilk ve tek firma
olduk. Kalitemizi zirveye taşımak, ürünle-
rimizin kalitesini tüm dünyayla buluştur-
mak için daima çalışacağız” dedi.

Ü

Glossmax
Kalitesi 

TSE Tarafından
Tescillendi

Avrupa'nın en büyük MDF, yonga levha ve laminat parke üreticilerinden
Kastamonu Entegre, ürünlerinin kalite ve güvencesini tescilleyemeye
devam ediyor. Glossmax High Gloss Levha’nın TSEK (Türk
Standartlarına Uygunluk) Belgesi almasıyla, Kastamonu Entegre
sektöründe bu belgeye sahip ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyor.
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PORTAKAL AHSAP

Company is aiming to

incease its exports with

its new PVC machineries

costing 1 million Euro in

total. The company is will-

ing to reach new target

markets like India,

European and African

countries.

u yıl odağına ihracatı alan Portakal
Kenar Bantları, Çayırova fabrikasın-
da yapacağı 1 milyon euroluk PVC

makinesi yatırımını ay sonunda tamamlı-
yor. Bu yeni yatırımla ürünlerini Avrupa,
Hindistan, Afrika pazarlarındaki mobilya
üreticileri ile buluşturmak istediklerini
ifade eden Satış ve Pazarlama Müdürü
Ünal Çakır, her geçen gün istihdama ve
ülke ekonomisine katkı sağladıklarını
ifade etti. 

Çakır, toplamda 130 personel istihdam
ettiklerini kaydetti. Mobilya sektörünün
istihdam açısından çok değerli bir sektör

olduğunu kaydeden Çakır, aynı zaman-
da cariyi fazla veren bir sektör olduğuna
dikkat çekti. Çakır, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Vasıflı eleman bulmak konusunda ciddi
sıkıntılarımız var. İkinci sorunumuz ise
her geçen gün uzayan vadeler ve çek
yasası. Üretmek ve satmaktan çok son
zamanlarda risk yönetimi ile uğraşır
olduk. Bu durumla ilgili yasal düzenle-
melerin hızlıca gözden geçirilip çözüm
odaklı, caydırıcı yasaların devreye girme-
sini istiyoruz."

B

PORTAKAL AHŞAP, Yeni PVC
Makineleri ile İhracata Odaklanacak

Firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Ünal Çakır’ın verdiği bilgiye göre,
Çayırova fabrikasında yapacakları 1 milyon euroluk PVC makinesi
yatırımıyla ürünlerini Avrupa, Hindistan, Afrika pazarlarındaki mobilya
üreticileri ile buluşturacak.
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The applications for the

entries of national home

furniture design contest

organized by MOSDER is

continuing and the

dealine for this is 18 of

July 2016.

Türkiye’de mobilya
sektörünü sağlıklı bir

çizgiye oturtmak,
uluslararası

platformda yer
edinebilmesini

sağlamak ve özgün
tasarım fikirlerinin

oluşturulmasına
katkıda bulunmak için
yola çıkan yarışmanın

son başvuru tarihi 
18 Temmuz 2016.
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MOSDER Ulusal 
Ev Mobilyaları

Tasarım Yarışması
İçin Başvurular

Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor

u yıl Oturma - Dinlenme,
Depolama-Koruma-Düzenleme,
Tamamlayıcı Mobilya ve Aksesuar,

Uyuma ve Genç Odası kategorilerinde
en iyilerin belirleneceği yarışmanın ödül
töreni ise bu yıl Kasım ayında  düzenle-
necek organizasyonla sahiplerine tak-
dim edilecek. 

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER), Türkiye’de mobilya sektörü-
nün geleceğine katkıda bulunmak için
düzenlediği Ulusal Ev Mobilyaları
Tasarım Yarışması’nı 2016 yılında da
devam ettiriyor.

Bu yıl 12’incisi gerçekleşecek olan ve
Türkiye’de mobilya sektörünü sağlıklı bir
çizgiye oturtmak, uluslararası platform-
larda yer edinebilmesini sağlamak ve
özgün tasarım fikirlerinin oluşturulması-
na katkıda bulunmak için düzenlenen
yarışma için başvurular 18 Temmuz’da
son bulacak.

Bu yıl ilk kez projeler, online
başvuru sistemiyle MOSDER’e
ulaştırılacak

Geçtiğimiz dönemlerde kargo yoluyla
veya elden teslim edilen projeler bu yıl
ilk kez dijital kanal üzerinden MOSDER’e
iletilecek. Son başvuru tarihi olan 18
Temmuz 2016’ya kadar, www.mosder.

org.tr adresi üzerinden sadece 
online başvuru sistemi ile başvuru 
yapılabilecek.

Yarışmaya kimler 
başvurabiliyor?

Türkiye’deki tüm Endüstri Ürünleri
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç
Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
Ağaç  İşleri Endüstri Mühendisliği ve
Orman Endüstri Mühendisliği bölümle-
rinden 1. 2. 3. ve 4. sınıf T.C vatandaşı
olan lisans öğrencileri katılabiliyor. Ayrıca
yarışmaya, bireysel ve/veya grup başvu-
rusuyla birden fazla projeyle katılan
öğrenciler, her kategoride en fazla üç
farklı projeyle yarışabiliyor. 

www.mosder.org.tr web sayfası üzerin-
den gönderilen tüm başvurular, 1. aşa-
mada jüri üyeleri tarafından değerlendi-
rildikten sonra her kategoriden üç, top-
lamda 18 proje finalist olarak belirlene-
cek ve 2. aşamada değerlendirilmeye
hak kazanacak. 

12. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım
Yarışması 1. Aşama Jüri
Değerlendirmesi’nde finale kalan 18
Proje, Türk Patent Enstitüsü tarafından
onaylı "Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi" almaya hak sahibi olacak.

B
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0 ülkeden 1.250 firma ve firma temsilcisinin katı-
lımıyla gerçekleştirilen “Yapı Fuarı – Turkeybuild
İstanbul”a katılan Peli Parke; fuarda Peliart çatısı

altında topladığı inovatif ve AR-GE’ye dayalı yeni
ürünlerini sergiledi. 

İlk kez Yapı Fuarı’nda sergilenen yeni koleksiyon renk-
lerinin katılımcılara sunulduğu fuarda Peliart ürünleri
de ilk kez katılımcılarla buluştu. Laminant kaplı ve akri-
lik levha, laminant tezgah ve dekoratif süpürgelik
modelleri ile 2016’da yurtiçi ve yurtdışında yüksek
piyasa paylarına ulaşmayı hedefleyen Peliart ürünleri
fuarda ilgi odağı oldu.

5 yıl gibi kısa bir sürede sektörün en büyük oyuncu-
larından biri olan Peli Parke ürünleri, tüm yan ürünle-
riyle Peliart tarafından asiste edilecek ve Peliart ürün
koleksiyonu ile üretime hız kazandırılmaya devam
edilecektir.

4

PELIART, Yapı Fuarı
Turkeybuild İstanbul’da

Katılımcılarla Buluştu

1978 yılından bu yana dünya standartlarında
hizmet sunan; yapı, inşaat malzemeleri ve
teknolojileri zirvesi  “Yapı Fuarı – Turkeybuild
İstanbul”  10-14 Mayıs tarihleri arasında
sektörün Türkiye ve dünyadaki en önemli
oyuncularının katılımıyla Tüyap Büyükçekmece
fuar alanında katılımcılarla buluştu.
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Industry 4.0, Industrie 4.0 or
the fourth industrial revolu-
tion,[1] is the current trend of
automation and data exchange
in manufacturing technologies.
It includes cyber-physical sys-
tems, the Internet of things and
cloud computing.

Industry 4.0 creates what has
been called a "smart factory".
Within the modular structured
smart factories, cyber-physical
systems monitor physical
processes, create a virtual
copy of the physical world and
make decentralized decisions.
Over the Internet of Things,
cyber-physical systems com-
municate and cooperate with
each other and with humans in
real time, and via the Internet of
Services, both internal and
cross-organizational services
are offered and used by partic-
ipants of the value chain.

NDÜSTRİ 4.0
Kavramı 

Esas itibariyle Alman hükümetinin imalat
gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma
yönünde teşvik etme ve yüksek teknolo-
jiyle donatma projesi olan Endüstri 4.0
yeni bir sanayi devrimi niteliği taşıdığı
için, uygarlığın geçtiği ilk üç devir 
sonrası gelen dördüncü aşama olarak
adlandırılmış. 

Bilindiği gibi ilk sanayi devrimi su ve
buhar gücü ile üretim mekanizmasının
üzerine kuruluyken, onu ikinci sanayi
devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izle-
di. Daha sonrasında ise üçüncü sanayi
devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek
elektronik kullanımı arttı. İşte ENDÜSTRİ
4.0, bu makineleşme, elektrik ve bilgisa-
yar teknolojilerini takip eden ve akıllı
cihazların birbirleriyle iletişime geçerek
sanayiye entegre edilmesi ile ortaya
çıkan sonuncu devrimdir.

ENDÜSTRİ 4.0’ın Gelişimi 

ENDÜSTRİ 4.0, insanlığın endüstrileşme
sürecinde gerçekleştirdiği diğer büyük
devrimler gibi bize eşsiz bir pencere
daha açıyor. Bugüne kadar dünya üze-
rindeki gelişkin ülkelerdeki üreticiler,
verimliliği düşünmeye başladıklarından
beri çeşitli stratejiler deneyerek bu pen-
cerelerin özellikleriyle sürekli oynadılar.

E

Tüm Boyutlarıyla
Endüstri 4.0 Devrimi

Tüm Boyutlarıyla
Endüstri 4.0 Devrimi

Terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelen ENDÜSTRİ 4.0   çağımızın
yeni endüstriyel vizyonu olarak son dönemde çok konuşulmaya başladı. Yaşanan
çoğu ekonomik krizden en az hasarla çıkabilen bir ülke konumuna gelmiş olan ve
dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük endüstri ülkesi olan Almanya şimdi de
ENDÜSTRİ 4.0 devrimine öncülük etme rolünü üstleniyor. Peki nedir  bu ENDÜSTRİ
4.0, sektörlere etkisi nasıl olacak, getirdiği artılar ve karşılaştığı zorluklar neler ?
İşte sizler için derlediğimiz bu yazıda tüm bu detayları bulabileceksiniz.

Terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelen ENDÜSTRİ 4.0   çağımızın
yeni endüstriyel vizyonu olarak son dönemde çok konuşulmaya başladı. Yaşanan
çoğu ekonomik krizden en az hasarla çıkabilen bir ülke konumuna gelmiş olan ve
dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük endüstri ülkesi olan Almanya şimdi de
ENDÜSTRİ 4.0 devrimine öncülük etme rolünü üstleniyor. Peki nedir  bu ENDÜSTRİ
4.0, sektörlere etkisi nasıl olacak, getirdiği artılar ve karşılaştığı zorluklar neler ?
İşte sizler için derlediğimiz bu yazıda tüm bu detayları bulabileceksiniz.
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19. yüzyıl, su ve buhar gücünün ne
kadar değerli olduğunu gözlemle-
yen insanların, bu gücü üretime
dahil etmesiyle değişti. 20. yüzyılda
Henry Ford, otomobil üretilen fabri-
kasında, üretim bandını kullanma-
sıyla; elektriğin üretim yapılan tüm
yapılara girmesini tetikledi. 

Son dönem yani 21. Yüzyıl IT, bulut
teknolojileri, mobil iletişim ve e-tica-
ret konuları son yıllarda rekabet
gücünü artırma yönündeki çabalar-
da öncelikli gündem maddelerinin
olduğu bir dönemdir. Bu gelişmele-
re ek olarak hızla gelişen sensör tek-
nolojilerinin; “nesnelerin interneti”
yoluyla birbirleriyle bağlantılı ve
konuşabilen parçalar, ürünler,
süreçler, fabrikalar, hatta firmaların
ve bu bağlantılarla oluşacak büyük
veri analizlerinin sunduğu fırsatların
endüstriyel üretim süreçlerinin her
alanına uygulanması tasarlanıyor
Endüstri 4.0 ile.

Kısa süre içinde elektrik ve mekanik
enerjiden beslenen teknolojiler
hızla gelişen dijital teknolojilere yeri-
ni bıraktı. Gelecek yüzyıllarda ise
21. yüzyılın, Endüstri 4.0 ile yaşadı-
ğı değişimle anılacağını söylemek
zor değil.

Öncülük Bu Kez
Almanya’da

Almanya'nın milli gelirinin ve sağla-
dığı istihdamın büyük kısmını oluş-
turan BMW, Bosch, Siemens gibi
sektörün devleri, üretim akışlarında
uyguladığı değişiklikler ve stratejile-
riyle ENDÜSTRİ 4.0 devrimine
öncülük ediyor. Bu şirketlerin global
düzeyde ön plana çıkmasına sebep
olarak başta ülke vizyonu ve
mühendislik kültürü geliyor. 

Endüstri dünyasında gücü elinde
bulunduran ülkeler arasında olan
Almanya, seri üretimdeki hız, kalite
ve tecrübe parametreleriyle birlikte
yüksek teknoloji gücüne sahip
olmasıyla fark ediliyor. Almanya ve

ABD gibi ülkeler, zirveyi hızla yükse-
len Çin ve Hindistan gibi dinamikle-
re kaptırmamak içinde ellerindeki
geleneksel üretim modellerini, var
olan teknolojik birikimleriyle birleş-
tirmek zorundalar.

ENDÜSTRİ 4.0 kavramı da tam ola-
rak bu zorunluluğun üzerine inşa
edilmiş bir devrim olarak karşımıza
çıkıyor. Tamamen vazgeçilmesi
mümkün olmayan geleneksel üre-
tim süreçlerini, bilişim teknolojileri-
nin kazandırdığı pratiklerle 
geliştirmek için yapılan tüm girişim-
leri kapsıyor. 

İlk Kez Hannover
Endüstri Fuarında Doğdu

ENDÜSTRİ 4.0 terimi, ilk olarak dün-
yanın en büyük endüstri fuarı
Hannover Fair 2011'de kullanıldı.
Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch
GmbH ve Kagermann çalışma
grubu oluştururak hazırladıkları
dördüncü sanayi devrimi öneri dos-
yasını Alman Federal Hükümeti'ne
sundu. 8 Nisan 2013 tarihinde
Hannover Fuarı'nda ise çalışma
grubu ENDÜSTRİ 4.0 nihai raporu-
nu sundu.

▲ ▲



Angela Merkel, Ekim 2014'te
Hamburg'da düzenlenen National
IT Summit'te Almanya'nın dijital
dünyanın lider ülkesi olması için diji-
tal teknolojilerle, endüstriyel ürünle-
ri ve lojistiği bağlamak olarak gör-
düğü ENDÜSTRİ 4.0‘ı bir şans ola-
rak gösterdi. 

Merkel yine yakın tarihte Davos'ta
düzenlenen Dünya Ekonomi
Forumu'nda, ENDÜSTRİ 4.0’ı, birbi-
rine bağımlı dünyaya ve endüstriyel
üretime hızla uyum sağlamak için
kullanacakları konsept olarak tanıttı.
Almanya, Merkel'in ENDÜSTRİ 4.0‘a
olan bağlılıklarını, dev şirketlerin-
den, hızla büyüyen start-up girişim-
lerine kadar her alanda kanıtlıyor.

Tam Olarak Nedir Bu
ENDÜSTRİ 4.0 ?

Bu fikrin esası insanları birbirine
bağlamak için ortaya atılmış olan
internetin eşyaya uygulanmasıdır.
Bir fabrikada, hatta dünyadaki bir-

çok fabrikalarda bulunan makinalar
birbirlerine internetle bağlanacaktır.
Her türlü bilgi, süreç, etki ve tepki
otomatik hale getirilmiş şekilde ve
insan müdahalesine yer bırakmaksı-
zın üretim süreci içinde değerlendi-
rilecektir. Bu yeni dijitallleşme, far-
kındalık ve otomasyon dalgasını
getirecek ve üretim, tedarik zinciri
ve lojistiği baştan icat edecektir.

Aslında bu yaklaşım adına sayısal
devrim denilen genel bir gelişme-

nin bir parçasından ibarettir.
Amerika’da aynı proje “Akıllı
İmalatta Liderlik İçin Koalisyon” adıy-
la anılmaktadır. Otomatikleşmiş ve
birbirleriyle tam anlamıyla bağlan-
mış olan makinalar ve robotlar siste-
mi bir yandan da dışarıda müşteri-
lerle, iş ortaklarıyla, hammadde ve
enerji kaynaklarıyla sürekli iletişim
içindedir. Bu nedenle sanayi yaklaşı-
mı değişecek, üretim fazlası ortadan
kalkacak tam istenilen kadar ve iste-
nilen şekilde üretim olacaktır. 
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ENDÜSTRİ 4.0 Neleri
Değiştirecek ve
Küreselleşmeye Nasıl
Yansıyacak ?

ENDÜSTRİ 4.0 aslında bu konuya
yatırım yapan firmaların üretim,
tedarik zinciri ve lojistiğini baştan
başa değiştirerek yeniden icat  ve
inşa edecek. Bu firmaların süreçle-
rinde siparişten üretime oradan satı-
şa, dağıtıma ve satış sonrasına
kadar hemen her şeyi değiştirecek.

Akıllı fabrikalar üretime yeni bir yak-
laşım getirdi. Akıllı ürünler benzersiz
şekilde tanınabilir, yerleri her zaman
belirlenebilir, kendi geçmişlerini,
mevcut durumlarını ve alternatif
rotaları bilirler. Gömülü üretim sis-

temleri fabrikalardaki ve şirketlerdeki
iş süreçlerine dikey olarak, gerçek
zamanlı olarak yönetilebilen dağınık
değer zincirlerine yatay olarak bağ-
lıdırlar-bir sipariş verildiği andan iti-
baren lojistik süreçler başlar.

ENDÜSTRİ 4.0 ile gelecekte şirketler
makinelerini, depolama sistemlerini
ve üretim tesislerini siber fiziksel sis-
temler içinde birleştirecek global
ağlar oluşturacak. Akıllı makineler,
depolama sistemleri ve üretim tesis-
leri özerk bir şekilde bilgi paylaşa-
cak, aksiyonları başlatacak ve

bağımsız olarak birbirlerini kontrol
edecek. Bu, üretim, mühendislik,
material kullanımı, tedarik zinciri ve
ürün yaşam döngüsü yönetiminde
yer alan endüstriyel süreçlerde
temel gelişmelere yol açacak.

ENDÜSTRİ 4.0'ın Etkileri
Neler Olacak?

► İşçi gücünden teknoloji kontro-
lüne geçen sistemler ile makine
kontrolü artacak.

► Otomatik sistemler dolayısıyla
ihtiyaç olan iş gücü azalacak.
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► Sosyo-Ekonomik çalışma hayatı-
na olan etkisi hissedilecek.

► Sanayi farklı bir değer kazanarak
pazarda bu entegrasyonu sağlayan
büyük paya ulaşacak.

Firmalar İçin ENDÜSTRİ
4.0 Yol Haritası

ENDÜSTRİ 4.0 yol haritası; stratejik
odağın belirlenmesi; iş modelinin
yeniden tasarlanması, transformas-
yonun planlanması ve bunun
uygulamaya geçirilmesi olarak 4
ana fazdan oluşur. Stratejik odağı
belirlerken; stratejik seçenekler belir-
lenir ve önceliklendirilir, ilgili değer
zinciri tanımlanır ve potansiyele
yönelik ilk değerlendirme yapılır. 

İş modelinin tasarlanması fazında;
ilgili süreçlerin analizi yapılır, deği-
şim ve riskler belirlenir, iş-müşteri-
tedarikçi süreç senaryoları 
tanımlanır, uygulamalar önceliklen-

dirilir ve iş modeline olan etkisi
değerlendirilir.

Planlanan uygulamalar projeler ola-
rak bir araya getirilmesi, iş gerekçe-
lerinin tanımlanması ve proje &
portföy yol haritasının oluşturulma-
sı, transformasyon planlaması fazın-
da yer alır. 

Son faz olan transformasyonun
uygulanmasında ise tanımlanan
uygulamalar, dönüşüm hayata
geçirilir ve sonuçlar izlenerek öğre-
nilen dersler kayıt altına alınır.

ENDÜSTRİ 4.0'ın
Karşılaştığı Zorluklar

1-) Bu yeni sanayi devrimine doğru
yürüyüşü hızlandırmak için yeterli
beceri ve bilgi eksikliği bulunmakta-
dır. Siemens, Bosch gibi büyük
Alman firmaları yılların verdiği tecrü-
be ile bu süreçte başı çeken isim
konumundalar. Sahip oldukları bil-
gileri en yeni teknolojiyle donatarak
ENDÜSTRİ 4.0 çağına en hızlı ayak
uyduran isimlerden olacaklardır.

2-) ENDÜSTRİ 4.0 demek iş gücü
talebinin azalması demektir. Bu
neden kurumlarda buluna 
departmanlarda fazlalık tehdidi
oluşturuyor.

3-) Üçüncü sanayi devriminin ritmi-
ne ayak uyduran firmalarda
ENDÜSTRİ 4.0 için genel bir isteksiz-
lik havası bulunmakta.

ENDÜSTRİ 4.0’ın
Sağlayacağı Sonuçlar :

1-Yüksek Rekabet Gücü: 

Almanya fabrika donanımı ve
bunun için gerekli olan gömülü sis-
temlerde dünyanın lider ülkeleri
arasındadır. Bu pozisyon yeni
dönem için önemli başlangıç avan-
tajı sunmaktadır. Makinenin inter-
net ve artı güçlü ağlarla bezenmesi,
işletmelerin daha verimli ve küresel
anlamda daha da rekabetçi olması-
nı sağlayacaktır.

2- Esnek Üretim: 

Küresel rekabette önemli faktörler
arasında değişikliklere verilebilecek
reaksiyon, adaptasyon önemli yer
tutmaktadır. ENDÜSTRİ 4.0 ile şef-
faflık sağlanacak ve dolayısıyla
esnek ve hızlı reaksiyon yeteneği
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kazanılacaktır. Örneğin bir tedarikçi
ürün sevkiyatında sorun yaşıyorsa
otomatik olarak diğer tedarikçi dev-
reye girecek ve sorun çıkmadan,
zaman kaybı yaşanmadan üretim
devam edecektir. Üretim prosesleri
daha yalın ve belli coğrafi ortamla-
ra bağımlılığı/bağımsızlığı optimize
edilmiş şekilde dizayn edilecektir.

3- Özel Üretim: 

Eski sistemde üretim ve onun çeşitli
aşamaları kesin çizgilerle belliyken
gelecek dönemde enformasyon
teknolojileri sayesinde, üretimden
beklenen ani reaksiyonlar gösterile-
bilir hale gelecektir. Mesela bir ürü-
nün mavi ya da kırmızı boyanması
gerekiyorsa, makine bu ikisini de
yapacak konumda olduğu için sipa-
rişe göre hangisi olacağına kendisi
karar verecektir. Makinelerde uzun
süren değişiklik programlarına
esneklik ve integratif yapılardan
dolayı gerek kalmayacaktır. Bu yön-
temle hem müşterinin spesifik
istemlerine yanıt verilmiş olacak,
hem de küçük-büyük volüm 
farklılığı kalkarak, makine verimliliği
artacaktır.

4- İnovatif İş Modelleri: 

Değişik akıllı sistemlerin birbirleri ile
bağ kurması neticesinde oluşacak
yeni akıl, yeni hizmet ve iş modelle-
ri yaratacaktır. Objelerde toplana-
cak farklı datalar yine değişik ağlar-
da yeni modellerin üretilmesine ola-
nak sağlayacaktır.

5- Yeni Çalışma Süresi-Şekli/
Zamanlaması: 

Yeni akıllı asistan sistemleri çalışanla-

ra yeni olanaklar sunacaktır.
Çalışma süreleri daha esnek ve belli
bir lokasyondan bağımsız hale gele-
bilecektir. Demografik gelişmelere
göre batı toplumlarında yaşlı insan
sayısı artarken bunların iş yaşam
sürelerinin bu rahatlıkta daha da
uzayabileceği düşünülmektedir.

SONUÇ

Teknolojik temeller siber-fiziksel sis-
temler ve internet ağını barındır-
maktadır. Uzmanlara göre
ENDÜSTRİ 4.0 yani diğer adıyla
dördüncü sanayi devrimi, 10 ile 20
yıl içinde entegrasyonunu tamam-
layarak firmalar tarafından uygula-
nabilir hale gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Akıllı
Üretim Liderlik Koalisyonu olarak bir
girişim de üretim geleceği üzerinde

çalışıyor. Bu koalisyon, imalat uygu-
layıcıları, tedarikçileri ve teknoloji şir-
ketlerinin kar amacı gütmeyen bir
organizasyon, konsorsiyum imalat,
üniversiteler, devlet kurumları ve
laboratuvarlardan oluşmakta.
Koalisyonun amacı ise, üretim istih-
baratının benimsenmesini kolaylaş-
tırmak için yaklaşımlar oluşturmak,
platforum ve ortak altyapı gelişimi
için Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
uygulama ve savunucu gruplar
oluşturmak üzere imalatta sanayi
paydaşları sağlamaktır.

ENDÜSTRİ 4.0 vizyonunu şimdiden
benimseyen firmalar arasında bulu-
nan Siemens Endüstri Sektörü tüm
değer zincirini değerlendiriyor ve
tüm yönetim süreçleri için otomas-
yon teknolojileri, iletişim ve kablo-
suz bilgi entegrasyonuyla bütünleş-
tirilmiş bir süreç sunma çalışmalarını
yürütüyor.

Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim
gibi modern bilgi ve iletişim tekno-
lojileri imalat sektöründen verimlili-
ği, kalite ve esnekliği artırmak için
sistemlere entegre edilecek, olası
verim durumlarını analizleyerek
rekabet ortamında avantaj 
sağlayacaktır.

Sonuç olarak, gelişmiş ekonomilerin
sahip oldukları bu teknolojileri
Endüstri 4.0 ile geliştirerek sanayiye
uygulamaları sonucunda büyük bir
rekabet avantajı kazanacakları orta-
da. Yaşanan bu gelişmelerin yakın-
dan takip edilmesi ve Endüstri
4.0’ın sanayi sektörlerimize en hızlı
ve uygun biçimde entegre edilmesi-
ne yönelik değerlendirmelerin
zamanında yapılması büyük önem
taşıyor.
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9 YILDIR GERÇEKLEŞTİRİLEN
FUAR

Fuarın “İş Geliştirme Platformu”nun,
“sektör için yeni pazarlar” yaratma hede-
fi doğrultusunda gerçekleştirdiği “Konuk
Bölge Afrika” ve “Hedef Pazar İran”
Projeleri sektörden büyük ilgi gördü.
Fuarın diğer bir yeniliği olan ve büyük
ilgiyle izlenen “Mimarlık ve Mimarlık
Kültürü” etkinlikleri de yapı sektörü tem-
silcilerine bilgi akışı sağladı.

En son yenilik ve teknolojileri barındıran
ürün çeşitliliği, sektöre fayda sağlayan
etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl
da sektörün zirvesi olan fuarda, fuarın
en iyi tasarlanmış standlarına verilen
“Altın Mıknatıs Ödülleri” de sahiplerini
buldu.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen ve
39 yıldır yapı sektörünün uluslararası zir-
vesi olan Yapı Fuarı - Turkeybuild
İstanbul 10 – 14 Mayıs 2016 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapı Fuarı –

3

Dünyanın beş büyük fuarından biri olan, Türk yapı sektörünün ve
bölgenin en büyük buluşması olan 39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul,
bu yıl da yoğun ilgi görerek 100.000 m2’lik 14 salon ve açık alanda, 1.250
üretici firmanın en yeni malzemelerini, teknoloji ve hizmetlerini 110.430
ziyaretçiyle buluşturdu.
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39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2016,
110 Bin Civarında Ziyaretçiyi Buluşturdu



Turkeybuild İstanbul, uluslararası etkinlikleri ve yarattı-
ğı iş fırsatları ile bu yıl da sektörün ilgi odağı oldu. Her
geçen yıl büyüyerek sektöre olan katkısını arttıran
fuarda binlerce ürün çeşidi, yeni teknoloji ve hizmet-
ler yer aldı. 

14 SALONDA GERÇEKLEŞEN FUARI 110.430
KİŞİ GEZDİ

Beş gün süren fuar boyunca ürünleriyle, katılımcısıy-
la, ziyaretçisiyle sektörün kalbinin Yapı Fuarı –
Turkeybuild İstanbul’da attığını vurgulayan YEM
Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, şunları söyle-
di:“110.430 yerli ve yabancı ziyaretçisiyle bu yıl da
bölgenin en büyük etkinliği olarak başarıyla gerçekle-
şen fuarımıza gösterdikleri ilgi için tüm sektör profes-
yonellerine, katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İŞ GELİŞTİRME PLATFORMU ETKİNLİKLERİ

Fuarlarımızla iş hacmine destek verdiğimiz yapı mal-
zemeleri sektörü, ihracata dönük yüzüyle kendisini
kanıtlamış bir sektör. Ülke ekonomisi için bu denli
önem taşıyan yapı sektörüne sağladığımız katkıyı
günden güne artırmak YEM Fuarcılık’ın öncelikli
görevleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda, bu yıl “İş
Geliştirme Platformu Etkinlikleri”nin içeriğini zengin-
leştirerek sektöre yarattığımız faydayı artırmayı hedef-
ledik. 5 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz “Konuk Ülke
Projesi”ni bu yıl “Konuk Bölge Afrika Projesi” başlığı
altında gerçekleştirdik. İnşaat sektöründeki hızlı büyü-
meleri, kıta içerisindeki coğrafi konumları ve Türk yapı
sektörünün gelişimine sunduğu iş fırsatlarıyla dikkat
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çeken Kenya, Nijerya ve Mozambik
ülkelerini, üst düzey devlet yetkilileri
ile satınalma heyetleriyle ağırladığı-
mız projemiz sektörde büyük yankı
uyandırdı. Ayrıca “İş Geliştirme
Platformu Etkinlikleri”nde bu yıl ilk
defa dahil ettiğimiz ve Kalekim des-

tekleriyle gerçekleştirdiğimiz “Hedef
Pazar İran” projemiz de ilgiyle 
izlendi.

Bu yıl yeniliklerimiz arasında yer
alan, hem bizim organize ettiğimiz
hem de katılımcı firmalar ile sektör
STK’ları tarafından organize edilen
“Mimarlık ve Mimarlık Kültürü
Etkinlikleri” tüm ziyaretçilerden
büyük ilgi gördü, fuar sırasında ger-
çekleşen etkinliklere katılım oldukça
yüksek oldu.

Tüm bu etkinliklerle sektörümüzün
gelişmesi, bilgi akışının sağlanması,
ihracatın artması, yeni iş ve işbirlikle-
ri için önemli platformlar yaratmış
olduk. Bundan sonra da çalışmaları-
mızı ve yatırımlarımızı fuarlarımızı,
dolayısıyla sektörümüzü geliştirmek
üzere devam ettiriyor olacağız.”

KONUK BÖLGE AFRİKA

Fuarın “İş Geliştirme Platformu”
etkinliklerinden beş yıldır başarıyla
sürdürülen “Konuk Ülke Projesi”nde
bu yıl ilk kez bir ülke yerine, Türk
yapı sektörünün hedef pazarları
arasında yer alan Afrika Bölgesi
ağırlandı. “Konuk Bölge Afrika
Projesi” başlığı altında fuarın kapsa-
mında gerçekleştirilen etkinliklerde
yeni pazarlar arayışındaki Türk yapı
sektörünün potansiyel büyüme
alanlarından olan Kenya, Nijerya ve
Mozambik ülkeleri değerlendirildi. 

Bu ülkelerin son beş yıldır inşaat
sektöründeki büyümeleri ülke eko-
nomilerinin büyümesinin önüne
geçmesi ve 35 milyar dolarlık inşaat

harcaması gerçekleştirmeleri forum-
da öne çıkan konular arasında yer
aldı. Forumun ardından, bu üç ülke
ve kıtanın önemli pazarlarından
gelen satınalma heyetleri fuar katı-
lımcılarıyla “İkili İş Görüşmeleri
Toplantısı”nda bir araya geldi.

HEDEF PAZAR İRAN

Türk yapı sektörünü bu yıl farklı
etkinlikleriyle buluşturacak fuarın
yeniliklerinden biri de Kalekim’in
desteğiyle gerçekleştirilen “Hedef
Pazar Projesi” oldu. “Hedef Pazar
Projesi”nde ambargonun kalkmasıy-
la Türk yapı sektörünün gözde
pazarlarından biri olan İran değer-
lendirildi. Proje kapsamında düzen-
lenen “İran – Türkiye İnşaat
Forum”nda, İran İslam Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret
Müsteşarı Danışmanı Keyvan
Zedah, İran İnşaat Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Esfandiar
Soltani, Bonyad Mostazafan Türkiye
Temsilcisi Ahmad Haddad
Moghaddam, DEİK Türk – İran İş
Konseyi Başkanı Bilgin Aygül,
Kalekim İran Distribütörü Ali Ziaee
ve Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel
konuşmacı olarak yer aldı. 

Hedef pazar İran’daki iş fırsatları
Türk yapı sektörü profesyonelleriyle
paylaşıldığı forumun ardından ülke-
den gelen satınalma heyetleriyle
Türk inşaat malzemesi üreticileri “İkili
İş Görüşmeleri Toplantısı”nda bir
araya geldi.
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MOBSAD realized a dinner

during Holy Ramadan

month where repesenta-

tives of the furniture

industry, players, associa-

tion representatives, aca-

demiciams and press

where present.

alışmalarını dernek faaliyetlerin-
den çok öteye taşıyan Mobilya
Sanayi İş Adamları Derneği`nin

(MOBSAD) geleneksel iftar buluşmasın-
da başkan ve yönetim kurulu,
Müslüman ülkeler ve Ortadoğu için çok
ciddi çağrıda bulundu. ``Bir olursak
güçlü oluruz`` diyen işadamları,
Müslüman ülkelerin kendi içerisinde
barışık olmaması halinde her daim dış
güçlerin kolayca parçalayabileceği
hedef haline geleceklerine dikkat çekti.

MOBSAD`ın da desteği ile Türkiye`de
mobilyacılık mesleğini sürdürebilir hale
gelen Suriyeli mülteci ustaların Türk

dünyasına teşekkürlerini paylaştığı
video, duygu dolu anların yaşanmasını
beraberinde getirdi. MOBSAD Yönetim
Kurulu ve üyeleri, dünyada savaşların
sona erdirilerek aklın ön planda olacağı
çözüm yollarının üretilmesi için çağrıda
bulundu.

Ç

Zanaatkâr ağırlıklı, üst kalite, butik-kupon üretim yapan tasarım odaklı
çalışan KOBİ standartlarını haiz firmalardan oluşan Mobilya Sanayi İş
Adamları Derneği MOBSAD, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün en
önemli isimlerini verdiği iftar yemeğinde biraraya getirdi. Yayın
grubumuzun da hazır bulunduğu ve 10 yıldır gerçekleştirilen bu
geleneksel iftar yemeği buluşmalarının 11.cisinde de sektördeki tüm kurum
ve dernekler hazır bulundu.
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Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği
MOBSAD , Bir İftar Yemeği Verdi



ADNAN BOSTAN: 
BİRLEŞELİM, GÜÇLENELİM!

Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Adnan
Bostan, büyük yankı bulan konuşmasında şunları
ifade etti: ``Yüzüyle bakana mobilya, gönlüyle baka-
na koca bir dünyayız biz, MOBSAD ailesiyiz. Bugün
yangın yerine dönen Müslüman camiası öyle bir yağ-
murla yıkansın ki, bu yangın dinsin. Dünyanın birçok
yerinde kardeşlerimiz açlık, yoksulluk, sefalet çeker-
ken, daha da acısı ölümle pençeleşirken, Ramazan
ayının Yüce Rabbim tarafından bağışlanmamıza vesi-
le olmasını diliyorum.

Ortadoğu kaynayan bir kazan; üstad Sezai Karakoç
şöyle sesleniyor: ‘Siz Fırat ve Dicle`yi bıçakla kesebilir
misiniz? Burası senin, burası benim diyebilir misiniz?`
Ne yalnız Türk`ün, Arap`ın, Kürt`ün dilidir Dicle Fırat.
Hepimiz bunu ibret alıp parçalanmayacağız, bölün-
meyeceğiz. Bölünmedik, kaynaştık, işimizi aşımızı
paylaştık. Öğrendik, öğrettik. Çünkü biz başkaları gibi
menfaat ve sömürü ile bir yerlere gelmedik. Bizler bu
coğrafyada yüzyıllardır bir arada yaşadık. Bugün de,
yarın da yaşamaya devam edeceğiz. Birleşelim, 
güçlenelim!``
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EHİRLEŞME VE GELİR
ARTIŞI RAKAMI YUKARI
ÇEKİYOR

Türkiye’de kişi başına düşen mobilya
harcamasının üretici fiyatlarıyla 65 dolar
civarında olduğunu söyleyen Modoko
Yönetim Kurulu Başkanı Etem Özçelik;
“2015 yılında Amerika’da kişi başına yıl-
lık mobilya tüketimi 420, Fransa’da 295,
İngiltere ve Avrupa’da ise 240 dolar
civarında oldu. Bu rakamlara bakıldığın-
da ülkemizde kişi başına mobilya harca-
ması, şehirleşme ve gelir seviyesindeki
artış ile birlikte yukarıya doğru bir ivme
kazanıyor” dedi.

BÜYÜMENİN DEVAM EDECEĞİ
ÖNGÖRÜLÜYOR

Özellikle konut ve ofis sektöründeki
gelişmelerin ve kentsel dönüşüm çalış-
malarının mobilya ve perakende pazarı-
nı olumlu etkilediğini belirten Başkan
Özçelik, “Mobilya pazarındaki büyüme-
nin devam edeceğini tahmin ediyoruz”
diye konuştu.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ

Mobilya sektörünü ve pazarın gelişimini;
dünya trendleri, teknoloji ve tüketici
satın alma alışkanlıklarının belirlediğini
ifade eden Özçelik; “Bugün artık inter-
net sayesinde her şeye ulaşabiliyoruz.
Web siteleri, sosyal paylaşım ağları ve e-
ticaret ile yeni satış ve pazarlama anlayı-
şı, tüketici tercihlerini ciddi biçimde
değiştiriyor. Dolayısıyla marka bilinci
gelişiyor. Bu nedenle şirketlerin web site-
leri giderek önem kazanıyor.
Modoko’nun kurumsal web sitesini
ayda ortalama 150 bin kişi ziyaret edi-
yor. Modoko üyesi işletmelerimizin inter-
net üzerinden yeni müşteri ziyaretçisi ve
satışları daha da artıyor” açıklamasında
bulundu.

MOBİLYA YENİLEME 
ALIŞKANLIĞI ORTALAMA 
7-8 YIL

Halen Türkiye’de ortalama mobilya yeni-
leme alışkanlığının 7-8 yıl civarında oldu-
ğunu söyleyen Etem Özçelik; “Göç alan
metropollerde daha küçük yaşam alan-
larına olan talepler ve modüler yapının
tercih edilmesinden dolayı mobilya
değiştirme alışkanlığı, ihtiyaçtan çok
yenileme ve isteğe özel mobilyaya geçiş
gibi nedenlere doğru kayıyor” şeklinde
konuştu.

Ş

MODOKO Başkanı Etem Özçelik : 

“Kişi Başına 65 Dolar
Olan Mobilya

Harcamamızın, İvme
Kazanması Bekleniliyor”

Dünyada mobilya harcaması, şehirleşme ve gelir seviyesindeki artış ile
birlikte yukarıya doğru bir ivme kazanıyor. Türkiye’de ise şimdilik 65
dolar seviyelerinde olan yıllık harcamanın, kentsel dönüşüm projeleri ve
artan evlilikler sayesinde yükselmesi bekleniyor.
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u kapsamda, çeşitli alanlarda seçilen projeler
Borsa İstanbul’da sergilenerek yatırımcılar ile
buluşturulmuş, sanayiye aktarılmaları yönünde

ikili görüşmeler yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 1857 yılında
Ormancılık Okulu adıyla eğitime Fransızca olarak baş-
layan başladıktan sonra 1933 yılında İstanbul Üniver-
sitesi bünyesinde Orman Fakültesi adı ile yeniden
yapılandırıldı. Türkiye'nin ilk ormancılık yüksek 
okuludur.

Fakülteye bağlı bölümler arasında Orman
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri
Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zeki CANDAN ile
İÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Mert
YILDIRIM tarafından geliştirilen ARGE
& inovasyon çalışması, “Borsa İstanbul
Özel Pazar – inventİST Yatırımcı
Girişimci Buluşması”na davet edildi.

İÜ Orman Fakültesi’nin
Projesi, Borsa

İstanbul’a Davet Edildi

B
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During  its attendance in XYLEXPO
2016, BIESSE exhibited more than 20
machines and demonstrated how
anyone can seize the rich opportuni-
ties offered by the so-called
Industrial Revolution 4.0: having
anticipated the future needs of the
market and its customers, Biesse
can now translate into practice this
concept. 
“For us, 4.0 is not simply a number
representing the so-called new
industrial revolution, but a real com-
mitment toward our customers to
allow them, thanks to our "4.0-ready"
technologies, to achieve levels of
efficiency which today, more than
ever, are crucial for keeping abreast
of the competition in an increasingly
global market. We fully believe in this
unstoppable industrial process -
indeed, so much so that we are dedi-
cated to spreading the culture of
automation among all of our cus-
tomers, even medium-sized and
smaller companies, in order to guide
them on the path to increased com-
petitiveness," says Federico
Broccoli, Wood/Sales Division
Director and Subsidiaries Division
Manager. 

IESSE, mobilya, kapı-pencere çer-
çeveleri yapı, gemi ve aerospace
endüstrilerinde kullanılan makina-

ların tasarım, üretim ve dağıtımını ger-
çekleştiriyor. Grubun fuardaki basın top-
lantısında da belirtildiğine üzere,
Endüstri 4.0, global üretimin geleceği-
nin temelini oluşturuyor. Sanayileşmiş
pek çok ülke şimdiden bu aşamaya gel-
miş konumda. Bunların arasında İtalya
ve tabii dünya ağaçişleme makineleri
devi BIESSE de var.

Firmanın fuardaki 2,000 m2’lik alanında
tanıtımını yaptığı entegre enstalasyonlar
bu yeni endüstriyel devrimin önemli bir
göstergesi konumundaydı.

Ahşap bölümü Satış Direktörü Federico
Broccoli, 4.0 Endüstri devriminin kendi-
lerinin global rekabet içerisinde her
zamankinden daha da ileri götürerek
büyük bir avantaj sağladığının altını
çizdi. 

Grubun pazarlama ve iletişim direktörü
Raphael Prati ise, Endüstri 4.0 ile  büyük
ölçekli işlemlerin üretim hattında olduk-
ça efektif ve koordineli bir biçimde yer
almasını sağladıklarını ve sanatkarane

bir biçimde kişiselleştirilen bu işlemlerin
ahenk içerisinde sorunsuz bir biçimde
yürütülebildiğini vurguladı.

BIESSE Group’un inovasyon direktörü
Paolo Tarchioni de, her türlü izleme
cihazları, sensörler, biochipler veya eri-
şim düzenekleri gibi fiziksel nesnelerin
birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle
bağlantılı olduğu iletişim ağı “Nesnelerin
Interneti” (IoT) idaresini Makina Bilgi
Merkezi adı altında topladıklarını ve bu
sayede tüm makinelerin operasyonları-
nın, bakımlarının uzaktan kumanda ile
verimli ve hızlı bir biçimde gerçekleştiril-
diğini anlattı.

Tarchioni, tüm bunların firmanın gele-
nek ve çalışma biçim ve disiplinine
uygun bir biçimde kendileri tarafından
yapılmış yazılımlar sayesinde geliştirildi-
ğini, ve bu yazılımlardan üretim proses-
lerinin her aşamasında makinelerin yanı-
sıra aktif bir oyuncu olarak yararlanma-
ya başladıklarını ve bu “İleriye Doğru
Düşün” (Think4Ward ) kavramıyla da
BIESSE Group’u geleceğe taşımakta
olduklarını vurguladı. 

B

Ağaç, cam, taş, plastik ve metal işleme teknolojileri alanında dünya lideri
olan BIESSE Group, İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen
XYLEXPO 2016 fuarında akıllı fabrikaları tanıttı.
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BIESSE Group, XYLEXPO 2016
Fuarında Akıllı Fabrikaları Tanıttı









evlet navlun teşviki
verirse ihracatımız bir

anda iki katına çıkabilir” 

Mobilya sekto ̈ru ̈nu ̈n yıllık hedefledig ̆i
ihracatını iki katına c ̧ıkartması için
önu ̈ndeki en büyük engelin navlun
maliyetleri oldug ̆unun altını çizen
Dogan, “Özellikle uzak pazarlara
gönderilen konteynerların içindeki ürün
maliyeti ile konteynerin navlun maliyeti
başa baş gelmekte ve ürün bedelini
yükseltmektedir. Bu da fiyatlarımızın
rekabetc ̧i olmasını engellemektedir.
Mobilya, havaleli bir ürün olduğu için
çok yer kaplamakta. Eg ̆er devlet navlun
teşviki verirse ihracatımızı bir anda iki
katına c ̧ıkartabilir ve birçok yeni 
pazara rahatlıkla mobilyalarımızı ihraç
edebiliriz” dedi. 

İhracatın artması ic ̧in devletin navlun

fiyatlandırması konusunda en kısa
zamanda du ̈zenleme yapması
gerektiğini savunan Dogan, ABD bas ̧ta
olmak üzere uzak coğrafyalarla ticari
ilişkilerin ancak bu şekilde rayına otura-
bileceğinin altını çizdi. 

“Navlundan sonra sektörün
en büyük sorunu nitelikli
insan gücü”

Navlundan sonra mobilya sektörünün
en büyük sorununun nitelikli eleman
bulamama olduğunu söyleyen Türkiye

D

Tü̈rkiye mobilya sektörününn çatı kuruluş̧u olan Tü̈rkiye Mobilya
Sanayicileri Derneğ̆i (MOSDER) Yönetim Kurulu Baş̧kanı İsmail Doğan,
giderek bü̈yü̈yen mobilya ihracatçılarını zorlayan en ö̈nemli konunun
‘navlun ü̈cretleri’ olduğ̆unu söyledi. Doğan, uzak coğrafyalara ihracat
yapamama sorununun, devletin vermeyi planladığ̆ı navlun desteğ̆iyle
çözü̈lebileceğ̆ini sö̈yledi.
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“Sektorümüzün önündeki en büyük
engel, navlun maliyetlerinin yüksekliği” 

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan:



Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim
Kurulu Baskanı Ismail Doğan, “Sektörümüzün diğer
sorunları, merdiven altı üreticiler ve uzak coğrafyala-
ra ulaşamamaktır. Uzak coğrafyalara ihracat yapama-
ma sorunun da devletin vermesini umduğumuz nav-
lun desteg ̆iyle c ̧özülebileceğini du ̈şünüyoruz.
Mobilya sektörünün ülkemize daha fazla fayda
sağlaması için de yatırımların hız kesmeden devam
etmesi gerekmektedir. Sürdu ̈rülebilir bir büyüme için
bu şarttır.” dedi.

“Mobilya sektörü olarak yeni rotalara
yelken açmalıyız”

2015 verilerine göre dünya mobilya sektörünün 550
milyar dolar, Türkiye mobilya sektörü ihracatının ise
2,4 milyar dolar seviyesinde oldug ̆unu söyleyen
Doğan, ”Sektörümüzde geçen yıla oranla mobilya
ihracatında 0,07 oranında bir düşüş gözlemledik.
Son 2 yıldır artışını devam ettiren mobilya ihracatının
bu dönem düşüşe geçmesinin nedenlerinin başında
komşu ülkeler ve dünya genelinde yaşanan sosyo -
ekonomik sorunlar yer almakta. MOSDER olarak fark-
lı coğrafyalara ulaşarak Türkiye mobilya sektörünü
tanıtıyor ve sektörün geleceği için yoğun çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların neticesinde de, bu
yılın ikinci çeyreğinde ihracat odaklı büyüyeceğimizi
düşünu ̈yoruz. Öte yandan kendimize her daim 
yeni rotalar çizerek büyümemizi sürdu ̈rülebilir 
kılmalıyız” dedi.

Her gün değişen dünya konjonktüründe sektörün
dinamiklerinin de değiştiğinin altını çizen Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yonetim
Kurulu Başkanı Ismail Doğan 2016’nın ihracat perfor-
mansı açısından beklenilenden daha iyi bir yıl
olacağını aktardı. Doğan, “Türk mobilya sanayisi ola-
rak Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10
milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Hedefimiz, gele-
cek 5 yıl içinde Türkiye’yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülke
içinde görmek. Bunun için emin adımlarla ilerlemeli-
yiz. Çünkü sektörümüzün bunu başaracak gücü ve
altyapısı var.”
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nadolu yakasında, Kandilli’de
bulunan Cemile Sultan
Korusu’nda gerçekleştirilen orga-

nizasyona ilgi büyüktü. Açık havada,
İstanbul Boğazı’na nazır olan Şehzade
Restoran’da gerçekleşen ve 150 civarın-
da konuğun ağırlandığı organizasyona;
AİMSAD Yönetim Kurulu ve Genel
Sekreterliği ile AİMSAD üye firma temsil-
cilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuru-
luşlarından önemli isimler, odalardan ve
sektör derneklerinden temsilciler ile sek-
törel basın mensupları katılım sağladı.

Geceye  TÜYAP Grubu oldukça kalabalık
bir ekiple katılmıştı. Katılanlar arasında
Tüyap  Tüm Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü
İlhan Ersözlü,  REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
Genel Müdürü Ali Muharremoğlu,
TÜYAP Tüm Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Hakan MİRGÜN, REED Tüyap
Proje Grup Müdürü Ediz Tok, Tüyap
Fuarcılık A.Ş. Proje Pazarlama Grup
Müdürü Murat Düzenli, Proje Pazarlama
Uzmanları Vedat Topçu ve Selim Çoruh

gibi isimler bulunuyordu.

Yemekte AIMSAD Başkanı Mustafa
Erol’un ve REED Tüyap Genel Müdürü
Ali Bayramoğlu’nun yaptığı konuşmala-
rın ana eksenini ise AİMSAD ve TÜYAP
işbirliği ile 2017 yılının Nisan ayında
düzenlenecek olan makine fuarının
duyurusu oluşturdu.  Daha sonra
TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Nizamettin Coşkun ve Sami
Tarlabaşı’nın da dahil olduğu bir proto-
kol ile fuarın imza töreni gerçekleştirildi.

A

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD)
tarafından düzenlenen ve her yıl sektörü bir araya getiren geleneksel
“İftar Yemeği” organizasyonu; AİMSAD ev sahipliği ve REED TÜYAP
Fuarcılık A.Ş. desteğiyle 23 Haziran 2016, Perşembe günü akşamı
İstanbul’da gerçekleştirildi.
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AIMSAD’ın Geleneksel İftar Yemeğinde
TÜYAP ile Birlikte Düzenlecek Yeni
Makine Fuarının da İmzaları Atıldı



entaş olarak yenilenen yerimiz ile katılmış
olduğumuz fuarda; G-Ext® Dekoratif Dış
Cephe, G-Com® Özel Yüzey ve Ebatlara sahip

compact laminat panel, ZERO® Parmak izi bırakma-
yan ileri teknolojiye sahip yeni nesil ürünlerimiz sergi-
lenmiştir.

Özellikle ZERO® parmak izi bırakmayan, anti bakteri-
yel, hijyenik ve çizilmelere karşı dayanımı ile en inova-
tif ve yenilikçi ürünler arasında yerini almıştır. Önü-
müzdeki dönemde sektöre kazandıracağımız yenilik-
leri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğumuz tüm
ziyaretçilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.”
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GENTAŞ, 39. Yapı
Fuarı’nda da
İlgi Odağıydı

GENTAŞ 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen
39. Yapı Fuarı yerli ve yabancı birçok konuğu
ağırladı. Firmadan konu ile ilgili olarak
yapılan açıklamada şöyle denildi :
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Mobilya tutkallarında
çözüm ortağınız...

• EVA BAZLI TUTKALLAR (HOT-MELT)  • SOLVENT BAZLI TUTKALLAR  • SU BAZLI TUTKALLAR  • GENEL AMAÇLI TUTKALLAR

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB, Gebze, 41400 Kocaeli, Türkiye T. +90 262 648 45 00 F. +90 262 648 45 01 info@romaplastik.com www.romaplastik.com

Tarih: 22-26 Ekim 2016
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Tarih: 18-21 Ekim 2016

Salon: 8 Stand No: A28 / B29
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Turkish furniture market
that is at 14th rank in the
world with its 10 million
dollar market size per-
formed 39 inceaze within
first quarter of the year.

ÜRKİYE, MOBİLYA
SEKTÖRÜNDE NET
İHRACATÇI BİR ÜLKE

2001 öncesinde net ithalatc ̧ı konumun-
da olan Türkiye mobilya sektörü, izleyen
dönemde ülkenin ekonomik gelişimine
paralel olarak üretimini önemli ölçüde
artırarak net ihracatc ̧ı durumuna
geçmiştir. Sektör  her ne kadar 2015
yılında hedeflerin bir miktar altında kal-
mış ise de,  2000-2014 yılları arasında
yıllık ortalama %8,7 büyüme
kaydetmiştir. So ̈z konusu dönemde
artan kentleşme oranı, konut sayısında

yaşanan artış, ofis alanlarının çoğalması
ve hanehalkı harcanabilir gelirinin
önemli ölçüde artması sektörün
büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. 

Sektörün üretim maliyetlerinin %91’ini
hammadde oluştururken, enerji ihtiyacı
bakımından sektör imalat sekto ̈rleri
ic ̧inde en alt sırada yer almaktadır.
Sektörde ara malı olarak kullanılan
birc ̧ok girdi yurt içinde üretilmesine
karşın, söz konusu ara mallarının üretimi
için hammadde gereksiniminin bir kısmı
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Buna ek
olarak düşük maliyeti nedeniyle 2005

T

Türk Mobilya Pazarı 2016’nın İlk Çeyreğini
%3’lük Bir Büyüme ile Kapattı

Mobilya, günlük yaşamın
her alanında kullanılan bir
ürün olmakla beraber,
zaman içerisinde refah
düzeyinin bir göstergesi
olarak da kabul edilmeye
başlanmıştır. Bu çerçevede,
Türkiye’de de gelir düzeyi
ve yaşam koşullarındaki
iyileşmeler, mobilya
sektörünün gelişiminde en
belirleyici unsurlar haline
gelmiştir. 

▲ ▲
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Üretimde Dünyada 14. Sırada Olan 10 Milyar Dolar Büyüklüğündeki





sonrası dönemde artış kaydeden
modüler mobilya ithalatı sektörde
faaliyet go ̈steren firmaları zor
durumda bırakmıştır. Yerli üreticinin
korunması amacıyla 23 Mayıs 2015
tarihinde ithalata ek gümrük vergisi
uygulanmaya başlanmıştır.
Sekto ̈rde korumacı politikaların
önümüzdeki dönemde de süreceği
politika yapıcılar tarafından ifade 
edilmektedir. 

TÜRKİYE PAZARINDA EN
ÇOK TALEP OTURMA
GRUBU VE YEMEK ODA-
LARINA

Türkiye’de mobilya sektöründe
çoğunluğu küçük üreticilerden olu-
şan 60.000’e yakın üretim ve satış

noktası bulunmaktadır. 61 ilde üre-
tim gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı
SGK verilerine göre 170,000 kişi
sektörde istihdam edilmektedir.
Dolaylı olarak sektörün 
iş gücüne katkısı 500.00 kişiye 
ulaşmaktadır. 

Türkiye pazarında mobilya talebini
etkileyen faktörler arasında nüfus
artışı, hanehalkı harcanabilir geliri,
konut satışı ve ofis kullanımı öne
çıkmaktadır.  Yurt ic ̧inde tüketicilerin
mobilya değiştirme sıklığına ilişkin
yapılan anketler tu ̈keticilerin
%85’inin 3 ile 10 yıl arasında mobil-
ya değiştirdiğine işaret ederken, ilk
3 yılda mobilyasını değiştirenlerin
oranı %5 olarak değerlendirilmekte-
dir. Mobilya satın alma nedenine

ilişkin yapılan ankette ise, yenileme
amaçlı mobilya alımlarının ilk sırada
olduğu görülmektedir. 

Sektörde en yüksek talep ev ve
bahçe mobilyaları altında sınıflandı-
rılan oturma grubu ve yemek odası
mobilyaları ile ofis mobilyalarına
yöneliktir. Ev mobilyalarına yönelik
talebi belirleyen en önemli unsurla-
rın nüfus artışı ve gelir artışı olduğu
düşünülmektedir. Her iki parametre-
nin son yıllarda artış eg ̆iliminde
olması konut mobilyalarında üretim
artışının diğer alt sektörlere oranla
nispeten yu ̈ksek seyretmesine
neden olmuştur. 

OFİS MOBİLYALARI
SEKTÖRÜ DE BÜYÜYOR

Son yıllarda artan ofis kullanımı
büro ve mağaza mobilyalarının
üretimini olumlu etkilemis ̧tir. 2000’li
yılların ortalarında ucuz ithal
ürünlerle rekabet etmekte zorlanan
ofis mobilyalarının imalatı sektörü
küçülme dönemine girmiştir. Ancak
izleyen yıllarda olumlu talep koşulla-
rı ve mobilya sektöründe yerli üreti-
ciyi korumaya yönelik alınan önlem-
ler sektörün yeniden bu ̈yüme
dönemine girmesine zemin hazırla-
mıştır. Düşük baz etkisinden dolayı
son yıllarda sektörde büyüme oran-
ları dig ̆er alt sektörlere kıyasla
yüksek düzeydedir. 
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MOBİLYA SANAYİ
2016’NIN İLK ÇEYREĞİNİ
%3’LÜK BÜYÜME İLE
KAPATTI

Federasyonun açıkladığı veriler
doğrultusunda Türkiye mobilya
pazarının büyüklüğü yaklaşık 10
milyar $ olup, üretimi 6.137 milyar
$’dır. Üretimde dünyada 14’üncü
sıradadır. Mobilya sanayinin ciro
endeksi 2016’nın ilk çeyreğini %3
artışla kapatmıştır. Geçen yılın aynı
dönemine göre %7,7 artış anlamı-
na gelmektedir. 

Sektör 2014 yılında ihracatta
%10’luk bir büyüme kaydetti. Fakat
2015 yılında bölgedeki ekonomik
ve politik sorunların neticesinde
%3,6’lık ufak bir düşüş yaşayarak
ihracatımız 2.315 milyar $ olarak
gerçekleşti. Aynı zamanda ithalatı-
mız ise 774 milyon $ oldu. 2016
yılında ise Türk mobilya firmaları 3
milyar $ ihracatı hedefliyor.
Sektörün uzun vadede 2023 yılı
içinse önemli beklentileri bulunmak-
ta olup, üretimde 25 milyar $, ihra-
catta ise 10 milyar $ seviyesi hedef
olarak belirlendi. 

REKABETÇİLİĞİN YOLU
ÖZGÜN TASARIMLARDAN
GEÇİYOR

Türk mobilyası tasarımda kazandığı
ivmeyle eski alışkanlıklarını geride
bırakarak özgün tasarımlar ortaya
koyuyor. Ancak bu henüz istenilen
düzeyde değil. Gerek modern tek-

nolojilerin gerekse bu toprakları
besleyen tarihsel değerlerin, ki bu
değerler tüm Anadolu ve
Mezopotamya medeniyetlerinin
birikimden oluşuyor, sentezlendiği
formlar oluşturmak, bunu yaparken
klişelere düşmemek zorundayız.
Şayet Türk mobilyası ihracatta 2023
hedefleri olan 10 milyar $ ve kg.
başına 7 $’a ulaşmak istiyorsa,
bunun yolu tasarımdan ve katma
değerli ürün üretmekten geçiyor.
Ancak bu şekilde, ABD, Kanada ve
AB pazarlarında var olabiliriz. Kişi
başına düşen mobilya harcaması-
nın en yüksek olduğu pazarlar bun-
lar ve biz buralarda var olmalıyız.

Hâli hazırda mobilya tasarım liseleri-
nin sayısı artarken, mobilya kentleri
bu öğrencilere destek sunuyor ve
teşvik veriyor. Üniversitelerde
endüstriyel tasarım bölümlerinin
mezunları mobilya sektörüne daha
çok entegre olmaya başladı. Özel
sektöre düşen görev üniversite ile
daha sıkı işbirliği içerisinde olmak.
Kamuya düşen görevlerden en

önemlisi Tasarım Merkezleri’ni de
içeren AR-GE yasasının çıkartılmasıy-
dı. Bu gerçekleşti ancak mevzuatın
sektörel düzeyde detaylanması ve
işlev kazanması gerekiyor. 

10.000 İHRACATÇI
FİRMASI BULUNAN TÜRK
MOBİLYA SEKTÖRÜ
DÜNYADA 204 NOKTAYA
MAL VERİYOR

2015’te dünya ticareti 16,5 trilyon $
iken, ihracatta %-11’lik düşüş yaşan-
dı. Çin ekonomisi son on yılın en
düşük büyüme hızı olan %6,9’da
kaldı. Türkiye’nin ihracatı azalırken,
dünya ticaretinden aldığı pay binde
8,7 ile kendi rekorunu kırdı. 2015’te
dünyada mobilya ihracatçısı 10
ülke; Çin, Almanya, İtalya, Polonya,
Vietnam, ABD, Meksika, Kanada,
İngiltere,Fransa  iken Malezya’dan
sonra Türkiye, 12. SIRADA. Türkiye,
2015’te 2,315 milyar $’lık mobilya
ihraç etti. Genel ihracatımızdaki
düşüşe (-%11,6) nazaran sektör ola-
rak çok az düşüş (-%3,5) göstererek
dünya ekonomisinin bu durgunluk
döneminde kan kaybetmedik.

Türk mobilya endüstrisi 204 nokta-
ya ihracat gerçekleştirdi. Sektörde
toplam 10.000 ihracatçı firma bulu-
nuyor. 1 milyon $’ın üzerinde ihra-
cat yapan firma sayısı ise 570’e ulaş-
tı. 2014’te kg. başına 3,56 $ olan
Türk mobilyasının değeri 2015’te
3,69 $’a kadar yükseldi.  Bölgenin
olumsuz koşulları nedeniyle Libya,
Irak, Rusya pazarlarındaki düşüşler
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri pazarlarındaki yükselişler-
le telafi edilebildi. 
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Sektörün sürekli ilgi duyduğu pazar-
lar arasında Cezayir, Körfez Ülkeleri,
Türk Cumhuriyetleri ve ambargo-
dan sonra büyük fırsatlar yaratabile-
cek İran geliyor. Ancak sektörün
daha ileriye gitmesi için Türk firma-
larının rakiplerinin ihracat yaptığı
pazarlar olan ABD, İngiltere,
Fransa, Kanada, Almanya gibi
pazarlarda daha etkin olması 
gerekiyor.

MOBİLYA İTHALATINDA
DÜNYADA 26. SIRADAYIZ

Sektörün ithalatı ise ihracatından
çok daha düşük seyrediyor. Bilindiği
gibi mobilya, Türkiye’nin dış ticaret
fazlası veren ve bunu her yıl artıran
nadir sektörlerden birisi. Türkiye,
bugün ithalatta dünyada 26’ıncı.

Geçen yıl uygulamaya konan itha-
lata ek vergi ülkeye katma değersiz,
harcı alem ürünlerin gelmesini bir
ölçüde engelliyor. Ancak, Türkiye
mobilya pazarı büyüyor, gelişiyor.
Bu sebeple, dünyaca tanınmış ve
özellikle katma değerli ürünlerin
ülkeye gelmesi, hem sektörün
büyümesine olumlu katkı sağlaya-
cak hem de genel anlamda katma
değerli üretim açısından bir bilgi
transferinin de önünü açabilecektir. 

BAŞARININ YOLU DAHA
İNOVATİF, TASARIM ve
AR-GE ODAKLI 
OLMAKTAN GEÇİYOR

Dünya mobilya üretiminin %55’i
başta Çin olmak üzere Asya-Pasifik
ülkelerinde yapılıyor. 2015’te 134

milyar $ olan ve büyümeyen dünya
mobilya ticaretinin, 2016’da %2
büyüme ile 137 milyar $’a ulaşması
öngörülüyor. 

Dünyada en çok mobilya ithalatı
yapan pazarlar; ABD, Almanya,
İngiltere, Fransa, Kanada olarak
sıralanıyor. Bu ülkeler mobilyalarını
Çin, Polonya, Vietnam, İtalya,
Almanya gibi ülkelerden alıyorlar.
Türkiye, dünyadaki 12. ihracatçı
ülke. Ancak Türk mobilyaları daha
çok mobilyalarımızı Almanya,
Fransa, İngiltere’yi saymazsak daha
çok yakın coğrafyaya satılıyor.
Bilindiği gibi Türkiye’nin rakipleri
olan Polonya, Romanya, Vietnam,

Meksika, Malezya gibi ülkeler üret-
tiklerinin %80’inden fazlasını dış
pazarlara satarken, Türkiye’de ise
bu oran %35 civarında. Dolayısıyla,
üretim ve ihracatımızı yukarıya çek-
tiğimiz gibi, üretim / ihracat 
oranımızı da mutlaka yukarıya 
çekmeliyiz. 

Bu nedenle Türk mobilya endüstrisi
daha inovatif, tasarım ve AR-GE
odaklı bir yapıya geçmek zorunda.
Bu da çoğunluğu KOBİ olan şirket-
lerin satın alma, birleşme yoluyla
büyümesi ve kurumsallaşması, ihti-
sas OSB’lerine taşınması ve pazarla-
ma alanında etkinliğin yükseltilmesi
ile olur.
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Every year Istanbul

Chamber of Commerce is

identifying “The First Big

500 Companies of Turkey”.

This year, for the first time

there are about 20 compa-

nies from furniture and

furniture supplying indus-

tries within this “500

biggest companies’ list.

968 yılında 100 Büyük Sanayi
Kuruluşu olarak başlatılan ve her yıl
geliştirilerek sürdürülen Türkiye'nin

500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması
raporlarının her biri, Türk sanayinin birer
mihenk taşıdır. Bir araya getirildiklerinde,
içeriği zengin bir kütüphane ve bir eko-
nomi tarihi konumunda olan bu çalış-
ma, firmalar tarafından  merakla bekle-
nir, listede yer alan, üst sıralara tırmanan
firmalar adeta karnelerini almış çocuklar
kadar sevinirler.

İşte bu yıl da, 6 Haziran 2016 tarihinde
açıklanan rapor incelendiğinde, sektö-
rümüzden pek çok firmanın ilk 500’e
girmeyi başardığını görürüz. Bunların
arasında Orman Ürünleri alanında YIL-
DIZ ENTEGRE (38.), KASTAMONU
ENTEGRE (41.) AGT (194.) YILDIZ
SUNTA MDF (260.) ÇAMSAN ENTEGRE
(362.) IŞIK AHŞAP (380.), ORMA (476.)
ve TEVERPAN (482.) gibi Türk ve dünya
pazarlarında alanlarında önde gelen fir-
maları bulunmaktadır.

Bitmiş mobilya sektöründe de yine
tanınmış firmalar yer almıştı listede.
Bunların arasında İSTİKBAL MOBİLYA

(368.) YATAŞ (370.) DOĞTAŞ (400.) gibi
önemli kuruluşlar yer alırken ayrıca
mobilya yan sanayi, kimyasallar, boyalar
ve aksesuarlar alanından de HAYAT
KİMYA (45) ,BETEK (102.) BOYTAŞ
(120.), DYO (140.), BOYTEKS (179.),
POLİSAN (281), AKKİM (325),  SAMET
(441.), FORM SÜNGER (465.), FRİM-
PEKS (473.), MARSHALL (494.),  isimler
dikkat çekti.

Bu yıl açıklanan sonuçlara göre İSO
500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin top-
lam faaliyet karının net satışlara oranı
son yılların en yüksek düzeyi olan yüzde
8.7’ye ulaştı. Açıklanan rapor kapsamın-
da satış hasılatı, brüt katma değer,
özkaynak, aktif toplamı, kâr ve zarar tab-
losu, ihracat ve ortalama çalışan sayısı
büyüklükleri ve finansal oranlar gibi ista-
tistiki değerlere yönelik olarak yapılmış
analizlere de yer verilmektedir.

1

İstanbul Sanayi Odası’nın 1968 yılından bu yana aralıksız
gerçekleştirdiği, sanayinin devler ligini belirleyen ve "Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının  sonuçlarına göre listede
Türk ahşap ve mobilya sektöründen de 20 civarında firma yer aldı.
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500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında
Sektörümüzden de 20 Firma Var

ISO Tarafından Haziran Ayının İlk Haftasında Açıklanan





N BÜYÜK KÜRESEL 
EKONOMİK ENTEGRASYON

DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş
birliğinde hazırlanan "Ambargo Sonrası
İran Ekonomik ve Ticari Etki Analizi" başlık-
lı raporun açıklandığı toplantıda yaptığı
konuşmasında, İran ile dünya sistemi ara-
sındaki normalleşmenin ortak coğrafya-
daki bir kısım daimi, bir kısım konjonktürel
sorunların çözülmesine olumlu katkılar
vereceğini kaydeden Vardan, yeni süreç-
te İran'ın güvenlik kaygıları ile hareket
eden bir bölge ülkesi olmaktan çıkarak,
ekonomik ve sosyal kalkınmayı ön plana
çıkaracağını aktararak İran'a yönelik
ambargoların kalkmasının sıradan bir olay
olmadığını vurguladı.

Vardan, bu gelişmeyi "Soğuk Savaşın bit-
mesiyle Doğu Blok'unun küresel ekono-
miye entegre olması sonrasında en büyük
küresel ekonomik entegrasyon ile karşı
karşıyayız." şeklinde değerlendirdiğini
belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

YATIRIM İHTİYACI BİR FIRSAT
İSE ARTAN REKABET DE
ÖNEMLİ BİR RİSK

"Yaptırımların kalkması ile umuyoruz ki,
Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmayan en
büyük ekonomi, yani komşu ülke İran,
yeniden küresel pazardaki yerini alacak.
Yeni dönemde İran'ın üç stratejik önceliği
olacağını öngörüyoruz: Bir petrol ve
doğal gaz üretimini artırmak, iki ithal ika-
meci kurguya göre tasarlanmış sanayi alt
yapısını modernize ederek dünya pazarla-
rı için üretim yapmak, üçüncü olarak da
komşu coğrafyalardaki iktisadi imkanları
değerlendirmek.

Şunu unutmayalım; bu açılım fırsatlarla
birlikte riskleri de beraberinde getiriyor.
250 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bir fır-
sat; artan rekabet ise şirketlerimiz için bir
risk. Özellikle enerji yoğun sektörlerde
İran'ın rekabet gücü artacak, İran bizim

E

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İran'a yönelik ambargoların kalkmasının
fırsatlarla birlikte riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "250
milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bir fırsat; artan rekabet ise şirketlerimiz
için bir risk. Özellikle enerji yoğun sektörlerde İran'ın rekabet gücü
artacak, İran bizim rakibimiz olabilecek." dediler.

▲ ▲
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rakibimiz olabilecek. Bu kapsamda,
çimento, demir çelik ve seramik sek-
törlerini örnek verebiliriz. Irak,
Afganistan ve Tacikistan gibi pazarlar-
da İran bizim çok önemli bir rakibimiz
olabilir. Dolayısıyla fırsatları değerlen-
dirirken, riskleri de yönetebilmemiz
gerekiyor.

BATIYA ENTEGRASYON
SÜRECİNİN EN BÜYÜK
OYUNCUSU TÜRKİYE 
OLACAK

Vardan, İran'ın küresel ekonomiye,
özellikle Batı pazarlarına entegrasyo-
nunun Türkiye üzerinden olacağını
söyledi. Bölgede ticareti ve yatırımla-
rı etkileyecek büyük çapta bir jeopoli-
tik risk oluşmadığı sürece Türkiye'nin
bu sürecin en önemli oyuncusu ola-
cağını belirten Vardan, Türk şirketleri-
nin ticaret, yatırımlar ve hizmetler
kanalıyla İran'ın sunduğu iş potansi-
yelini kârlı yatırımlara dönüştürebile-
ceğini kaydetti ve şunları söyledi :

"Yaptırımlar sonrası böylesine bir var-
lık gösteren ülke olan Türkiye'nin eski
iş ilişkileri, coğrafi yakınlık ile
Türkiye'nin komşu ülke İran'a ihraca-
tı yeni dönemde çift haneli artış gös-
terecek ve kısa bir sürede 30 milyar
dolar ticaret hedefine daha fazla yak-
laşacağız

İran'ın ekonomik büyüme ve tekno-
loji transferi anlamında başarıya ula-
şabilmek için mutlaka desteğe ihtiya-
cı var ve yaklaşık 250 milyar dolarlık
yabancı yatırım ihtiyacı birçok iş

imkanını beraberinde getirmekte. Biz
bu konuda DEİK olarak şirketlere bu
yeni iş fırsatlarını değerlendirebilme-
leri ve riskleri yönetebilmeleri için her
türlü desteği vermeye hazırız.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE
İRANDA YAŞANAN KÖTÜ
TECRÜBELERİ TEKRAR
YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

DEİK olarak İran pazarında 4 temel
önceliğimiz var: Birincisi mevcut
gümrük ve lojistik alt yapısının
modernize edilmesi, ikincisi Türkiye
ve İran arasındaki Tercihli Ticaret
Anlaşmasının genişletilmesi ve ser-
best ticaret anlaşmasına dönüştürül-
mesi, üçüncüsü iki ülke arasındaki
bankacılık ilişkilerinin normalleştiril-
mesi ve Eximbank kredi hatlarının
genişletilmesi, dördüncüsü de İran
pazarındaki siyasi, idari ve düzenleyi-
ci riskleri yönetmek. Geçmiş dönem-
lerde İran pazarında yaşanan 
kötü tecrübeleri tekrar yaşamak
istemiyoruz.

Bu amaçlara ulaşmak için DEİK ola-
rak 4 alana öncelik vereceğiz; İran
pazarına yatırımı teşvik etmek, şirket-
lerimiz ile uluslararası finans kuruluş-
ları arasında irtibatları güçlendirmek,
İran pazarında iş yapmak isteyen
Avrupa şirketleri ile Türk şirketleri ara-
sında işbirliği için mekanizmalar kur-
mak ve şirketlerimizin karşılaşabilece-
ği riskleri yönetmek için gerek kendi
kamu otoritemiz gerekse İran kamu
otoriteleri ile temaslarımızı güçlendir-
mek. Önümüzdeki dönemde Türk

şirketlerinin rekabetçi olacağı sektör-
lerde İran'ın önemli ekonomik mer-
kezlerine yönelik ticaret ve yatırım
heyeti organizasyonlarına hız verece-
ğiz. Komşumuz İran'ın normalleşme-
si, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli
büyüme ve ihracat hedeflerini daha
da yakınlaştıracaktır.

Bugün İran'da birçok yerde arsaların
metrekaresi 15 bin doları geçti, bura-
da inşaat alanında ciddi bir potansi-
yel görünüyor çünkü yapılacak bin-
lerce konuttan bahsediyoruz. Bizim
kendi kabiliyetimiz olan, yapmakta
olduğumuz ürünlerle ilgili, orada
imalat, yatırım yapma ve o piyasa-
dan istifade etme şansımız var.

İRAN, İHRACATÇILARIMIZIN
HEDEF ÜLKE 
SIRALAMASINDA ABD’DEN
SONRA İKİNCİ SIRADA

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise
ambargonun kaldırılmasıyla İran ile
ticaret yapan firmalar ve ülkeler üze-
rindeki yasağın da kalktığını anımsa-
tarak, "Uluslararası enerji şirketleri
İran'da yeni yatırımlar yapmak için
Tahran'ın kapısını çalmaya başladı."
dedi.

Komşu ülkede yaşanan bu ekonomik
dalgalanmalardan kendilerinin de
oldukça etkilendiğini belirten
Büyükekşi, İran'ın ambargo öncesin-
de Türkiye'nin ihracatında önemli bir
ülke olduğunu anımsatarak, "Bakın,
2012 yılında en çok ihracat yaptığı-
mız ülkeler arasında 3. sırada yer alı-
yordu. İhracatımızın yüzde 6'sını İran
ile gerçekleştiriyorduk. Ambargolarla
birlikte, İran'a ihracatımızda ciddi
düşüşler oldu. İran'la toplam ticareti-
miz yüzde 55,4 oranında azaldı.
Bütün zorlukların ortasında, fırsatlar
yatar. Biz de buradan yola çıkarak fır-
satları nasıl değerlendirebiliriz, neler
yapmamız lazım, bunun takipçisi olu-
yoruz." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, TİM olarak ambargonun
kalkmasının ardından İran'da Türkiye
Ticaret Merkezi açtıklarını, başkent
Tahran'daki 4 bin metrekarelik ticaret
merkezinde farklı sektörlerden 60 fir-
manın ürünlerini sergileyebileceğini
dile getirdi.
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MOSDER declared the lat-

est trends in Turkish furni-

ture market and stated

that this year there are

high interest for

uphostery furniture made

of fireproof texture .

ürkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER), yazın tüm canlılığını ve
renklerini içimizde hissettiğimiz şu

günlerde, yaşadığı mekanlarda değişik-
lik yapmak isteyenler için ufak tavsiyeler-
de bulundu.

Teknolojinin her yerde olduğu gibi ev
dekorasyonunda da varlığını kanıtladığı-
nın altını çizen MOSDER, yanmaz, su
geçirmez, çizilmez, güneş ışınlarına karşı
koruyucu etkili kumaşla kaplanan koltuk-
ların yoğun talep gördüğünü belirtti.
MOSDER, nefes alabilen, yüksek sürtün-
me direncine sahip ateşe ve yanmaya
dayanıklı kumaşların da mobilyalarda bir
trend haline geldiğini söyledi. 

Öte yandan yazın gelmesiyle birlikte
pencere kenarlarındaki mobilyaların
yerinin değiştirilmesi gerektiğini savu-
nan MOSDER, teras, balkon ya da
bahçe mobilyalarının da bu aylarda

ortaya çıkarak evleri renklendirdiğini
belirtti. Mobilyalarını tamamen değiştir-
mek isteyenlerin ise yaza uygun ve
ferah mobilyaları tercih etmeleri gerekti-
ğini söyleyen MOSDER, yaz mobilyaları-
nın diğer zamanlara göre daha renkli
hatta desenli mobilyalar olduğunu
aktardı. 

Yaz mobilyalarındaki kumaşlarının
yakma hissi vermeyen ürünlerden üretil-
mesi ve kişilerin bu ürünleri tercih etme-
leri gerektiğinin altını çizen MOSDER,
ahşap detayların ön plana çıktığı mobil-
yaların bu sezonun vazgeçilmezleri ara-
sında yer aldığını aktardı. Ayrıca MOS-
DER, bu sezon country ve neo klasik
tasarımların hakim olduğu koltuk, kane-
pe ve oturma gruplarının da evlerde
nostalji rüzgarı estirmek isteyenlerin
beğenisini kazanacağını açıkladı.

T

Türkiye mobilya sektörünün nabzını tutan Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER), yazın gelişiyle birlikte yaşadığı mekanlarda
değişiklik yapmak isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Teknolojinin ev
dekorasyonuna da el attığını söyleyen MOSDER, yanmaz, su geçirmez,
çizilmez, güneş ışınlarına karşı koruyucu etkili kumaşla kaplanan
mobilyaların yoğun talep gördüğünü belirtti.
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MOSDER : Bu Yıl Mobilyalarda
Yanmayan ve Su Geçirmeyen

Kumaşlara Yoğun İlgi Var













Xylexpo 2016 hosted 441
exhibitors (122 from 29 foreign
countries), over a total surface
of 29,189 square meters, two
thousand more than in 2014.
The 25th edition from 24 to 28
May closed with largely posi-
tive figures: 17,415 visitors
attended the event, with a 14.2
percent increase compared to
two years ago. Excellent
results for international visi-
tors with 5,070 operators, i.e.
29.1 percent of total atten-
dance, up by 9.3 percent from
2014. Even better on the Italian
side: 12,345 industry profes-
sionals came to FieraMilano-
Rho from all over Italy, as much
as 16.3 percent more than in
2014 and 70.9 percent of all 
visitors.

“We are very satisfied with the
results of the Milan exhibition”,
said Dario Corbetta, exhibition
director. “We saw many people
in the aisles of Xylexpo, plenty
of exhibitors and visitors; we
breathed a different air, a better
atmosphere; there was a cli-
mate of participation and real
interest. I want to stress the
fact that everyone was at
Xylexpo this year, ready to
work together".

YLEXPO 2016’da
BU YIL

İtalyan mobilya işleme makineleri
sektörünün en önemli etkinliklerinden
olan XYLEXPO fuarının köklü bir geçmişi
bulunmaktadır. Mobilya makine endüs-
trisi kendini ilk kez LIGNA Hanover ve
Milano XLEXPO fuarları ile sektörün
uluslararası pazarlarına açtı. Öyle ki bu
süreçte makina imalatçıları çok hızlı bir
büyüme gerçekleştirirken, pazar ilişkile-
rinden elde edilen önemli sermayeyi de
yatırım, araştırma ve teknoloji geliştirme-
ye ayırdılar. 

Sektör, 50 – 60 yıl içerisinde klasik maki-
nelerden devasa bilgisayar destekli CNC
ve seri imalat makinelerine dönüştü. Bu
dönüşümün başını Alman ve İtalyan fir-
maları çektiler. İkinci Dünya Savaşı son-
rası pek çok endüstri sektöründe olduğu
gibi mobilya ve orman ürünleri işleme

makineleri de kendi endüstri fuarlarınını
yaratarak hem sektörün büyümesine,
hem de bu fuarların gerçekleştikleri yer-
lerdeki ülke ekonomilerine önemli gelir-
ler sağladılar.

X

İtalyan Ağaçişleme Makineleri ve El Aletleri Üreticileri Birliği
ACIMALL’ın CEPRA ile birlikte iki yılda bir düzenlediği Ağaç Makinaları
fuarı XYLEXPO 2016, Milano’nun Rho-Pero fuar alanında 24 – 28 Mayıs
2016 tarihleri arasında gerçekleşti.  EKİN Yayın Grubu’nun da çözüm
ortağımız Reed Tüyap ile birlikte katıldığı ve dergilerini dağıttığı bu yılki
etkinliğe ilişkin bilgileri ve dergimiz imtiyaz Sahibi Nesip Uzun’un konuya
ilişkin değerlendirmesini aşağıda bulabilirsiniz.
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XYLEXPO 2016 Fuarı 24-28 Mayıs
Tarihlerinde Kapılarını Açtı

Yayın Grubumuzun da REED TÜYAP standında dergilerini dağıttığı
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Bugün gelinen noktada tüm bu
fuarlar sadece makine imalatçılarını
değil, turizm, gıda, eğlence, ulaşım
ve stand mimarlığı gibi pek çok
alanı da ihya eden etkinliklere
dönüşmüşlerdir.

Yıllardır İtalya’nın Milano kentinde
gerçekleşen XYLEXPO mobilya
endüstri fuarı son 5 – 6 yılda kendi
içerisinde yaşadığı bölünme sonu-
cunda önemli bir güç kaybı yaşadı
ve pek çok uluslararası markanın
LIGNA fuarında konumlanmasına
neden oldu.

Bu yıl gerçekleşen XYLEXPO 2016
fuarında, önceki yıllara oranla bir
iyileşmenin yaşandığını söylebiliriz.
Bunda, fuar organizasyonunun
yaptığı tanıtım ve davetler ile ger-
çekleştirdiği etkinliklerin de rolü
oldu. Ancak yaşanan küresel krizle-
rin yansımaları, diğer tüm fuarlarda
olduğu gibi Milano’da da hissedildi-
ği için, İtalyanlar eski XYLEXPO etki-
sini yeniden yaratmak için bu yıl çok
çalışmışlardı.

Fuarda önceki yıllara oranla Türk
ziyaretçiler çok olsa da, doğrudan
katılımcı olarak sadece ABM ve
EDDA Makine firmaları ürünleriyle
fuar alanında yer aldılar.

EDDA Makine Bursa kökenli bir fir-
mamız ve bu yıl agressif bir fuar
programı var. 2016 yılı için 9 ulus-
lararası fuarı hedeflemiş, Afrika’dan
Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya
kadar tüm önemli fuarlarda kendile-
riyle karşılaşıyoruz. Firmanın ve kad-
rosunun genç ve iddialı duruşları
cesaret veriyor.

Her ne kadar Rimini’den gerçekle-
şen geri dönüşlerin XYLEXPO fuarı-
na yansımaları oldukça olumlu
olmuş ve İtalyan makinacıların tek-
rar birleşmiş bir güç olarak
Milano’da yer almaları önemli katkı-
lar sağlamışsa da, XYLEXPO’nun
eski görkemli günlerine dönmesine
daha zaman olduğu apaçık 
görünüyor.



Bu yıl da Türk ithalatçı fir-
maları temsil ettikleri mar-
kaların stantlarında müş-
terilerini ağırladılar.
Geçen yıl İstanbul TÜYAP
Ağaçişleme Makineleri
fuarında etkili etkili bir
sunumla BIESSE birleşme-
sini gerçekleştiren BAYLAR
MAKİNE,bu yıl kadrosuyla
birlikte BIESSE standınday-
dı. Firmanın kurucusu ve
sektörün önde gelen dua-
yenlerinden olan Nuri
Baylar’la “Dünyada ve
Türkiye’de ağaçişleme
sektörünün global duru-
munu da konuşma imka-
nını bulduk. Nuri Bey,
geniş tecrübesiyle gelece-
ğe yönelik önemli öngö-
rülerini paylaştı. Ertesi
gün de, BIESSE standında
firmanın yeni nesil maki-
nelerinin tanıtım toplantı-
sına katıldık.

Aynı gün HOMAG’ın da
basın toplantısına katıla-
rak ağaçişleme teknolo
geldiği son noktaya tanık
olduk. İnsansız denebile-
cek makinelerle, robotlar-

la yapılan üretimin sunu-
munu izledik.

Fuarda yer alan bir başka
etkinlik ise SCM’in basın
toplantısı idi. SCM burada
mini fabrikalar konsepti
altında yapı marketlerin,
Carrefour alışveriş girişle-
rinde mini fabrika dedikle-
ri bir yer yaratarak oraya
çok işlevli bir CNC makine
koyarak (ebatlama, delik,
kanal açma ve bantlama
özelliklerini tek bir maki-
nede toplayarak) pera-
kende müşterilerine kendi
tanıtımlarını veya ihtiyaç-
larını çizecek bir uygula-
ma imkanı sunuyor ve bu
yeni konsept ile de küçük
işletmelerin ve marangoz-
ların çanına da bir anlam-
da ot tıkıyor.

Fuar bu anlamda oldukça
yeni konseptelerin izlediği
bir etkinlikler bütünüydü
diyebiliriz. Bakalım 
önümüzdeki yıl Ligna’da
neler göreceğiz ?

Fuarda bu yıl basın part-
neri olduğumuz TÜYAP
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Fuarcılık’ın standını yine
birlikte kullandık. TÜYAP’lı
dostlarımızla stantta birlik-
te çalıştık. Dergilerimizin
dağıtımlarından dolayı
sağladıkları katkılar nede-
niyle buradan kendilerine
teşekkür ediyoruz.

Bu yıl fuarı gezerken
gerek salonlarda, gerekse
temsilciliklerini yaptıkları
firmaların standlarında
pek çok dostumuzu da
görme fırsatımız oldu.
AIMSAD Başkanı Mustafa
Erol, TÖRK Makine İhracat
Müdürü Fazıl Baran
Erdoğan, LEUCO standın-
da Fehamettin Taşkaya ve
kızı fuar boyunca
Milano’daydı.BUSELLATO’
da Rahmet Çağatay ve
Mustafa Acıpayam,
MAKEL Makina’dan Sami
Tarlabaşı ile fuar üzerine
konuştuk. Koridorlarda ise
AS METAL’den Ayhan ve
Serkan Necipoğlu,
HOMAG Group’dan Cem
Esen ve daha pek çok
dostumuz ile karşılaştık.
Fuarda ayrıca AIMSAD
kendi standı ile Türk maki-
ne imalatçılarını tanıttı.

İTALYAN 
MAKİNECİLERİNİN 
FUARININ 25. YILI

İtalyan ağaçişleme maki-
neleri sektörünün ve
genelde ülkenin ekono-
mik durumunun içerisine

düştüğü krizi atlatmaya
çalıştığı ve küçük de olsa
artı rakamlara geçildiği bir
ortamda kapılarını açtı bu
yılki XYLEXPO Fuarı.
Oldukça sıkıntılı geçen bir
dönemin sonrasında
toparlanma belirtileri gös-
teren bir fuar ile sektörü
kucakladıklarını belirten
fuarın organizatörü
Cepra’nın Genel Müdürü
Dario Corbetta, fuarın
açık kaldığı  5 gün sonun-
da sonuçlardan oldukça
memnun olduklarını 
söyledi. 

Sektöre iki yıl sonraki
buluşma için umut veren
bu söylemini pozitif ziya-
retçi istatistikleriyle destek-
leyen Corbetta, bu yıl fuaı
üçte biri yurtdışından
gelen 17.145 kişinin gez-
diğini ve bunun bir önce-
kine oranla %14.2’lik bir
artışa karşılık geldiğini
ifade etti. Bunun yeniden
yükselişe geçen sektörün
trendine paralel bir geliş-
me olduğunu belirten
Corbetta, özellikle yurtdı-
şından fuara gösterilen
ilgiden de memnun
gözüküyor.

Eumabois tarafından da
oldukça yakından izlenen
ve desteklenen Xylexpo
2016 fuarı boyunca
Avrupa’dan gelen ziyaret-
çiler yabancıların
%70.8’ini oluştururken,
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Rusya ve Türkiye’yi de
dahil ettikleri Asya’dan
gelenlerin oranı ise
%19.2. Amerika’nın payı
%6 olurken, Afrika ve
Okyanusya ise toplam
%4’te kaldılar bu yıl.

Öte yandan 3 hol üzerin-
de toplam 30 m2 civarın-
da bir alan üzerinde 29’u
yabancı olan 441 katılımcı
firma ürün ve hizmetlerini
Rho Pero’nun ziyaretçile-
riyle buluşturma olanağı
buldu. Rakamlar,fuar ala-
nının 2014’e göre 2.000
m2 daha genişlediğini
gösteriyor. 

Bu yıl İtalyan katılımcılar-
dan sonra fuarda yine
açık ara Alman ağaçişle-
me makine firmalarını
gördük. Bu iki ülkeyi sıra-
sıyla Çin, İspanya,
Avusturya, Çek
Cumhuriyeti, Tayvan ve
Türkiye takip ediyordu.

ABD, Rusya, Polonya,
Fas, Kanada ve
Endonezya’dan gelen
alım heyetleri fuarın diğer
hollerinin yanısıra 3.
holde ağırlandılar ve
burada Rusya
Federasyonu Ticaret ve
Sanayi Bakanlığına ayrıl-

mış olan bölümde pek
çok işadami ile ikili görüş-
meler ve iş anlaşmaları
yapılması sağlandı.

Bu yıl, 50. yılını kutlayan
Xylexpo fuarının ziyaretçi-
leri, yine sektörün renkli
etkinliklerine şahit oldu.
Bunların başında, bir
dönem ara verilen
Xylexpo Inovasyon Ödül-
leri gelmekteydi. Verilen
bir kokteyl ile açıklanan
ödülleri kazanan firmalar
arasında sırasıyla ilk üçü
Masif Ağaç İşleme
Dalında GRIGGIO, IMAL
ve SALVADOR, Panel
İşleme Dalında SCM, BIES-
SE ve METALWORLD,
Kaplama ve Finishing
Dalında ise CEFLA, BIESSE

ve EMC IMOLA firmaları
oluşturdu.

Fuar sırasında mobilya
endüstrisine yönelik ola-
rak panel işleme ve finis-
hing makinaları, yüzeyler
ve ilgili ürünler, hardwa-
re, yarı-bitmiş ürünler ve
aksesuarlar esas olarak 1.
ve 3. hollerde sergilenir-
ken, 2. hol daha çok
masif ağaç işleme makina
ve aletlerine ayrılmıştı. 4.
holde ise ahşap yapı tek-
nolojileri, kereste ve
ormancılık ürünleri sergi-
lenmiş, ve hemen yanın-
daki açık alan ise ormancı-
lık endüstrisi makinaları,
yarı mamul ürünler ve el
aletlerine ayrılmıştı.
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FUAR SIRASINDAKİ ETKİNLİKLERDEN
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The Steel industry in China has
developed over several decades
into the world biggest.  China
accounted for over 50% of world
steel production in 2013. It has
been driven by rapid modernisa-
tion of its economy, construction,
infrastructure and manufacturing
industries.

But starting from early 2015,
because of the overcapacity of
Chinese production and stocks,
the balances started to change and
the industry had some negative
figures, not only in China but in all
over the world.

Massive overcapacity in China's
steel industry is not yet falling, a
vice minister said on Monday, as
the country's leading steel compa-
nies conceded that current output
was unsustainable and blamed the
restart of mills previously shut.

China is facing anger and calls for
trade penalties to block its exports
by global rivals, who say it is
dumping cheap exports after a
slowdown in demand at home.

The world's biggest steel producer
has vowed to cut production
capacity by 100 to 150 million
tonnes over five years from around
1.1 billion tonnes, although its
efforts have been complicated by a
recovery in domestic steel prices.

"Prices have been improving since
the end of last year but there has-
n't been any fundamental change
in the underlying conditions of the
market and no improvement in
overcapacity," Vice Minister of
Industry Xin Guobin told a confer-
ence, adding that protectionism by
other countries was not the
answer.

Endüstri devrimi ile birlikte demir ve çeliğin sanayi sektörünün temel
girdileri haline gelmeleri sonrasında giderek artan demir-çelik üretimi
yıllar itibariyle geldiği noktada ülkelerin ekonomik büyümelerine göre
değişkenlik gösteriyor.  
Veriler son 10 yılda kişi başına çelik kullanımının başta ABD olmak üzere
Kuzey Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş ekonomilerde
çelik ikamesi ürünler sebebiyle azalmaktayken, başta Çin olmak üzere
Asya ve Ortadoğu’da ise arttığını gösteriyor. Ancak ne olursa olsun çelik
hemen her sektör için çok önemli ve çok bilinen bir deyimde de
vurgulandığı gibi: “Uzak Doğu için pirinç ne ise, sanayici için de
çelik odur!” 
Ancak son dönemde dünya çelik sanayine yön veren ülke Çin’de yaşanan
aşırı üretim ve buna bağlı olarak oluşan kapasite fazlası keskin bir
değişime yol açmış ve son 35 yıldır ilk kez hem üretim hem de karlar
düşmüştür. Reformlar ve açılım sonrası, Çin ekonomisi yıllarca iki haneli
yıllık büyüme oranlarından sonra, 2012’den başlayarak %7 oranlarına
gerilemeye başlamış olup, bu düşüş halen de devam etmektedir. 
Dünyada ve Türkiye’de pek çok sektörün hammaddesini sağlayan 
Çin çelik sanayindeki bu durum ister istemez tüm gözlerin oraya
çevrilmesine neden olmuş ve üreticiler bu durumun nedenlerini ve 
sürüp sürmeyeceği konusunu merak eder olmuşlardır.

▲ ▲
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Çin Çelik Sanayinde Neler Oluyor ?
PEK ÇOK SEKTÖRÜ YAKINDAN İLGİLENDİREN
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ENİ BİR BÜYÜME
YOLUNA İŞARET 
EDİLİYOR

Çin yetkilileri bu durumu Çin eko-
nomi politikasını ayarlamaya yöne-
lik “yeni normal” olarak tanımlamak-
tadır. Bu durum büyümenin sona
ermesi değil, yeni bir büyüme yolu-
na geçiştir.

Aralık 2014’de Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping resmen Çin’in “yeni normal”
dönemine girdiğini beyan etmiştir.
Bu beyan azalan büyüme hızı eğili-
mini belirtmekte, yatırım ve ihracat
merkezli büyüme yapısından ino-
vasyon merkezli bir büyüme mode-
line geçildiğini ortaya koymaktadır.

“YENİ NORMAL” 
EKONOMİSİ

Devlet başkanının açıkladığı “Yeni
Normal” ekonomisinin ana noktala-
rı şunlardır:

1. Özel sermayenin kullanımının
artırılmasını ve yatırım kaynaklarının
dağılımını sağlamak için yeni 
teknolojilerin ve iş modellerinin
adaptasyonu,

2. Geniş yelpazedeki tüketici talebi-
nin karşılanması

3. Yabancı sermaye ve yatırımların
cezbedilmesi için yüksek teknolojili
sanayilere odaklanma,

4. Kaliteyi esas alan Pazar rekabet
yapılarının güçlendirilmesi,

5. Kaynakların tasarrufu ve çevre
korumaya özel önem verilmesi.

Merkezi yönetimin büyümenin mik-
tarından çok kalitesine odaklanan
bu planı açıklaması sonrası, yerel
yönetimler büyüme hedeflerini
düşürmeye başlamışlardır. Şanghay
büyüme hedefinden vazgeçmiştir.
Bu Çin yönetiminin artık büyümeyi
düşünmediği anlamına gelmemek-
tedir. Tersine, orta hızda % 6-7’lik bir

büyümeye devam ederek “inovas-
yon ekonomisi” yaratmayı amaçla-
dığını vurgulamaktadır. 

ÇİN’İN EKONOMİSİNİN
YAPISAL DEĞİŞİMİ 
ÇELİK SANAYİNİ 
AYAKLANDIRIYOR

Çin’in ekonomik yapısındaki ve
büyüme motorlarındaki değişimler,
ülke çelik sanayini bir ayaklanma
dönemine itmektedir. Çin ekonomik
temellerindeki değişimler sanayi
yapısını, talep yapısını, bölgesel
yapıları etkilemekte olduğundan,
çelik sanayii de “Yeni Normal” döne-
minde “Üç Düşük” durumla karşı
karşıyadır:

1. Çelik üretim ve tüketiminde
düşük büyüme,

2. Düşük çelik fiyatları,

3. Düşük kar marjları (sıfır kar marjı
dönemine yaklaşma).

Çin çelik üretiminin ve tüketiminin
düşük büyüme ve erken zirve ile
karşı karşıya olduğu görüşü yaygın-
dır. Çin’in ham çelik üretimi global
finans krizi sonrası düşmüş, daha
sonra geri zıplamış, ancak 2010 –
2014 arası % 6,5 büyüme hızına
ulaşabilmiştir. Düşen büyüme hızına
rağmen, sanayileşmede tepe nokta-
sına varmaya henüz zaman olduğu
ve Çin çelik sanayinin büyümeye
devam edeceği inancı vardı. 

Ancak, sadece ham çelik üretimine
bakılacak olursa, Çin çelik sanayii
zirveyi geçmiştir. Çin Demir ve Çelik
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Birliği (CISA) 2000 yılından beri ilk
defa 2015 yılında ham çelik üreti-
mindeki büyümenin negatif oldu-
ğunu tahmin etmektedir. Talep de
yapısal değişimlerden etkilenmiştir.
2015 yılında görünen çelik tüketimi
arka arkaya iki yıl azalmıştır. Talebin
de zirveyi geçtiği düşünülmektedir. 

HAMMADDENİN SÜPER
DÖNEMİ BİTERKEN ÇELİK
FİYATLARI DÜŞÜYOR

Fazla kapasiteye bağlı fazla üretim,
yoğunlaşan fiyat rekabeti, demir

cevheri tedarik fazlasının yarattığı
baskılar ile çelik fiyatları devamlı
düşmektedir. Çin’in ham çelik üreti-
mi 2000’li yıllarda gobal olarak
“hammaddelerin süper dönemi”ni
yaratmıştı. Fakat Çin’in yavaşlaması
demir cevheri talebinde donmaya
neden olmaktadır. Ana madencilik
şirketleri Çin, Hindistan ve diğer
gelişen ülkelerin kentleşme ve sana-
yileşmesinin talepte sürekli bir artı-
şa, ekonomik ölçek ile birim üretim
maliyetini düşürmek için üretim
kapasitelerinin artacağını, ve yüksek

karlılığın sağlanacağını tahmin 
ediyorlardı.

Çin çelik sanayii düşük karlılık döne-
minden sıfır kar marjı dönemine
geçiş yapmaktadır. Düşük büyüme
hızı Çin’in hızlı büyüme hızını yaka-
layabilmek için ağırlıkla genişleme-
ye odaklanan Çinli şirketler için
zararlıdır. 2007 yılında sanayinin
vergi öncesi %8 olan kar marjı, son
yıllarda sıfıra çok yaklaşmıştır. 2015
yılının ilk dokuz ayında ise - %1.25
olmuştur. Çin yönetimi teşvikleri ve
diğer destekleri azaltır veya kaldırır-
sa çok daha fazla Çin şirketi sıfır
marj bölgesine girecektir.

Aşırı tedarike bağlı olarak yoğunla-
şan rekabet, emlak piyasasında
çöküş, artan finansal problemler ve
katılaşan çevre yönetmelikleri ile
karşı karşıya olan çelik şirketlerinden
zarar edenlerin sayısı giderek art-
maktadır. 2007 yılında CISA üyesi
88 şirketin %3’ü zararda iken, bu
sayı 2013’de %15’e, eylül 2015’de
ise %48.5’e fırlamıştır. Sanayide zen-
gin daha zengin, fakir daha fakir
hale gelmektedir. Çelik sanayinde
komple bir yeniden yapılanma
gereği gündemdedir. Şimdiye
kadar sadece büyüme odaklı bir
yolda yürüyen Çin çelik şirketleri kar
marjlarındaki bu oranda sıkışmaya
hazır değildir.
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ÇELİK EKONOMİSİNİN
YENİ PARAMETRELERİ :
GLOBALIZASYON, 
ENTEGRASYON VE DEMİR
DIŞI METALLER

“Yeni Normal” döneminde yeni bir
rekabet paradigması ile karşı karşıya
olan Çin çelik sanayii bu krizi dört
ana strateji üzerinden aşmayı amaç-
lamaktadır.

Birincisi, çelik şirketleri aktif bir şekil-
de deniz aşırı üretim üsleri oluştur-
makta ve yurtiçi aşırı tedarik sorunu-
nu çözmek için ihraç pazarları ara-
maktadır. Çin’in çelik ihracatında
2014-2015’de başlayan ani yükseliş
geçici bir olgu değildir. Çin çelik
endüstrisinin globalleşmesinin bir
parçasıdır. Çin’in çelik sektöründeki
deniz aşırı yatırımları Güneydoğu
Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan
ülkelerde uzun ve yassı ürünlere,
Orta Amerika ve ABD’deki petrol ve
gaz projeleri için çelik borulara,
Avrupa ve Kore’de otomotiv çeliğin-
de çelik servis merkezlerine 
yoğunlaşmıştır.

İkincisi, çelik şirketleri bölgesel sınır-
ları ve mevcut mülkiyet çerçeveleri-
ni aşan bir entegrasyon ile hayatta
kalmaya çalışmaktadır. Çin çelik sek-
töründe 2008 -2013 yılları arasın-
daki birleşme ve satın almalar devle-
te ait çelik şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmişti. Ancak, 2013’den
beri özel sektör de bu faaliyetlerin

içindedir. Gelecekte, hibrid mülkiyet
çerçeveleri devlete ait çelik şirketle-
rinde bir özelleştirme ile sonuçlana-
cak, özel şirketler ve bölgeler birleş-
me ve satın almalarda daha aktif
olacaktır.

Üçüncüsü, şirketler çelik pazarında-
ki sorunu telafi etmek için çelik dışı
işlere de odaklanmaktadır. Bazı çelik
şirketleri çelik sektöründeki açıkları-
nı, çelik dışı işlerindeki olumlu
sonuçlar ile karşılamaktadır. CISA
203 ve 2014’de Çin çelik sanayinin
brüt karının % 90’ının çelik dışı işler-
deki karlar ile elde edildiğini tahmin
etmektedir. Halen Çin’in ana çelik
şirketleri “1+α” adı verilen bir strate-
ji uygulayarak çelik dışı satışlarını
artırmayı planlamaktadır.

Son olarak da, çelik sanayii kârın en
önemli iki kaynağı olan, ileri tekno-

loji ve iyileştirilmiş ürün kalitesi yolu
ile kârlılığını iyileştirmektedir.
İlaveten, marka gücünü artırma,
işletme teknolojilerini güncelleme,
iş modellerinde önemli değişiklikler
yapma sureti ile yumuşak gücünü
birleştirmektedir. Çin çelik sektörü
uzmanları geçmişin stratejileri olan
tonaj artışı ve sabit maliyetleri
düşürme yolu ile geleneksel büyü-
meyi reddetmektedir. Yeni dönem-
de, çelikte rekabet edilebilirlik ileri
işletme teknolojilerine, marka ino-
vasyonuna ve bilişim hizmetlerine
dayanmaktadır.

GLOBAL ÇELİK SEKTÖRÜ
ÇİN’İN DÖNÜŞÜMÜNE
HAZIR MI ?

2000’li yıllardan beri global çelik
pazarına yön veren Çin çelik sanayi-
indeki bu ayaklanma global çelik
sanayiinde şok dalgaları yaratmak-
tadır. Bir CISA yetkilisi beş ila on yıl
içinde Çin çelik sanayiinde çok
önemli değişimler yaşanacağını
tahmin etmektedir. Bunların en
önemlileri artan ihracat ve deniz
aşırı pazarlara giriştir. Bu değişimin
işaretleri görülmektedir. Bu değişim-
ler son zamanlarda önerilen 
Tek Kuşak, Tek Yol çerçevesi ile 
bağlantılıdır. 

Çin yönetimi çelik sektörünün kapı-
larını yabancı sermayeye açmıştır.
Uzmanlar bu hamlenin Çin çelik
sektöründe olumlu etki yaratacağı
görüşünde birleşmektedir.
Geçmişte Çin çelik sektörünün poli-
tikası yurtiçi talebi karşılamak, yeter-
li düzeyde ikili veya çok taraflı ticaret
yapmaktı. Bugün çok radikal biçim-
de globalizasyon yolunda çalışıl-
maktadır. Tüm bunlar göz önüne
alındığında, Çinli çelik üreticilerinin
ihracatı artırma ve deniz aşırı pazar-
lara girme çabalarının katlanarak
devam ederken Çin çelik pazarının
daha da açılacağı düşünülmektedir.
Global çelik pazarının yarısını oluş-
turan bir ülke olan Çin’deki bu deği-
şimlerin global çelik sektöründe
büyük çalkantılara neden olması
kaçınılmazdır.
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The leading furniture

accessory brand of

Turkey, SAMET,  launched

in Izmir its “innovation

world” concept including

its new generation models

SMARTFLOW, ALPHA BOX

drawer systems, lifting-

doors D-LITE LIFT and

sliding doors SMT 75, 100,

500 with all  details.

AMET, kanal ortakları ve modüler
mobilya üreticilerinden oluşan;
markanın müşterileriyle arasındaki

güçlü bağı kuran bayilerine ‘İnovasyon
Dünyası’ kapsamında geliştirdiği yeni
nesil ürünleri olan SMARTFLOW, ALPHA
BOX Çekmece Sistemleri, yeni kalkar
kapak sistemi ürünleri (D-Lite Lift, Mono
& DuoLift) ve sürme kapak çözümlerini
(SMT 75, SMT 100, SMT 500) tüm detay-
larıyla tanıtıyor. 

Kanal ortakları ve iç mimarlara yönelik
düzenlenen tanıtım toplantıları
Ankara’nın ardından İzmir’de gerçekleş-
tirildi.  İzmir’de yapılan etkinliğe İç
Mimarlar Odası’nın değerli üyeleri de
katıldı. 

Üstün teknolojinin mükemmel tasarım
ve inovasyonla buluştuğu, ince ve ele-
gan yanak tasarımı ile benzersiz bir ürün
olan “SMARTFLOW” Çekmece Sistemleri,

yüksek kaliteli ray teknolojisi ve fonksiyo-
nelliği ile öne çıkan “ALPHABOX” ve
Kalkar Kapak Sistemleri’nde menteşe kul-
lanılmayan teknolojisi ile önemli bir
kolaylığa ve şık tasarıma sahip olan “D-
LITE LIFT“in bayiler ve iç mimarlarla bulu-
şacağı tanıtım toplantıları 24 Mayıs’ta
İzmir’de gerçekleşen etkinliğin ardından
31 Mayıs’ta da İstanbul’da yapıldı.
Etkinlikler tüm Türkiye’yi kapsayacak
şekilde devam edecek. 

S

SAMET,  İnovasyon Dünyası’nı 
İzmir’de Tanıttı 

Türkiye’nin lider mobilya aksesuar markası SAMET, “İnovasyon
Dünyası”nı tanıtmak üzere ülke çapında tanıtım toplantılarına başladı.
Ankara’da yapılan ilk buluşmanın ardından SAMET, yenilikçi ürünleri ile
İzmir’deki kanal ortaklarının satış ekipleri ve iç mimarlar ile buluştu. 
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Bomonti, Güvenç Sok. No:29 Şişli İstanbul Türkiye 

Tel

KALİTELİ İNOVATİF GÜVENİLİR

CLAMEX P
Sökülüp takılabilir
22,5° - 315° arası açılarda uygulama

With Tenso P-14

without Tenso P-14

TENSO P-14
Yüksek Kenetlenme Gücü
Hızlı Montaj
 (Yapıştırıcının kurumasını beklemeksizin)

DİVARİO P-18
Kolay Montaj (Önden Geçmeli)

İNVİS MX2
250 kg. kenetlenme kuvveti
Görünmez
Sökülüp takılabilir



rdal Bahçıvan “Bölgesel kalıp-
laşmış teşvikler yerine, terzi

modeli gibi firma ihtiyaçlarını göz
önünde bulunduran, denetlenebilir
yeni bir model oluşturulmalı.
İstanbul’daki atıl makine parkının
Doğu ve Güneydoğu’ya yatırım için
taşınmasına da destek talep ediyo-
ruz. Eximbank kredilerinin, artık
belli bir yüzdesinin adeta bir past
performans kriteri gibi değerlendiri-
lerek teminat mektupsuz kullandırıl-
ması, giderek kısırlaşan banka kay-
nakları konusunda bir can suyu ola-
caktır” şeklinde konuştu.

Teşviklerle yalnızca yerli yatırımların
değil, küresel krizden bu yana aza-
lan doğrudan yabancı yatırımların
da yeniden canlandırılması gerekti-
ğinin altını çizen Bahçıvan,
“Ekonomi yönetiminin reform iştahı-
nın ve istikrarlı bir ekonomiye yöne-
lik kararlılığının devam etmesi ölçü-
sünde sanayicimizin ve üreticimizin
yatırım iştahı canlanacak.  lkemizi
sahip olduğu büyük hedeflere
kavuşturma mücadelesinde biz
sanayiciler, her zamankinden daha
fazla bir gayret ve özveriyle turkuaz
halıya ayak basmak, turkuaz halı

yolculuğunda Hükümetimizle bera-
ber olmak istiyoruz” dedi.

Yeni teşvik modeli, ‘Turquality’ siste-
minin uygulanış biçimine benzer
şekilde kurgulanmalı. Hem projeye
bağlı, hem denetlenebilir bir model
oluşturulmalı. Bu değerlendirmede
firmanın vizyonu, past performansı,
insan kaynakları, yatırım anlayışı,
maddi durumu ve ortaklık yapısı
dikkate alınmalı”  diye konuştu.
Bahçıvan, dünya genelinde zengin-
lik idealinin reel ekonomi, üretim ve
alın terinden uzaklaştığını belirterek
“Maalesef üretimin yerine, sanal
zenginliği koyan bir ekonomi anla-
yışının yaygın olduğu bir dönemde-
yiz. Öyle ki dünyada 70 trilyon
dolarlık bir ekonomiye karşılık,
finans piyasalarının 700 trilyon
dolarlık bir büyüklüğe ulaşması
düşündürücü” dedi.

Sanayicilerin Bakanlığı ilgilendiren
konularda yaşadığı sorunları ve
çözüm önerilerini sekiz başlık altın-
da özetleyen Bahçıvan, şöyle
konuştu: “İstanbul’da ve batı illeri-
mizde atıl durumda bulunan maki-
ne parkının Güneydoğu ve Doğu
bölgelerine yatırım amacıyla taşın-

ması için destek talep ediyoruz.
Böylece hem duran bir varlığı
değerlendirerek ülkemizin kaynak
israfının önüne geçeceğiz hem de
o bölgeye sadece makine değil
bilgi ve tecrübe de taşımış olacağız.
Yerli alımlar sadece kamu alımları
değil, yap-işlet-devret gibi kamunun
etki alanında bulunan diğer satın
almalarda da uygulanmalı. Doğu
ve Güneydoğu’da dört ilimizin cazi-
be merkezi olması planlanırken,
buradaki yatırımların kamu alımları
üzerinden desteklenmesi önemli bir
fikir. O bölgedeki yatırımlar için
sürekli bir ihracat desteğinin sağlan-
ması bu yatırımların gelişmesine
katkı verecek.”

E

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi aylık olağan toplantısı, "Üretim
Ekonomisinin Temel Strateji Olduğu Yeni Döneme Girilirken
Yatırımlar, İhracat ve Bölgesel İşbirliklerinin Önemi" ana gündemi ile
yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı
konuşmada ekonomini ve teşvikler ile ilgili çeşitli konulara değindi.
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“Firmalarımız için bölgesel 
kalıplaşmış teşvikler yerine, terzi

modeli gibi firma ihtiyaçlarını göz
önünde bulunduran, denetlenebilir

yeni bir model oluşturulmalı”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan :
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İșinin Ustası Diyor ki…

"Firesiz ve hızlı montaj 

yapıyorum, zamandan 

kazanıyorum."
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PRATiK, HIZLI VE

* Kalkar kapak makasları, kulp delik açma, Minifix bağlantı elemanı, RV bağlantı 
elemanı, Moovit çekmece rayı, "I" tipi menteșe tabanı ve Rafix bağlantı elemanı montaj 
șablonlarını Häfele'den temin edebilirsiniz. 

MOOVIT ÇEKMECE RAYI 
MONTAJ ȘABLONU MOOVIT ÇEKMECE RAYI

KULP 
DELiK ȘABLONU KULP 

MINIFIX BAĞLANTI ELEMANI 
MONTAJ ȘABLONU MINIFIX BAĞLANTI ELEMANI 

KALKAR KAPAK MAKASLARI 
iÇiN MONTAJ ȘABLONU KALKAR KAPAK MAKASI

ÇOK KOLAY…
Montaj yaparken düșünmenize ve zaman kaybetmenize gerek yok! 
Hatasız ve firesiz üretim için Häfele montaj șablonlarını* kullanın;
daha kısa sürede daha çok iș yapın.
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On 28 April, almost 70 stakeholders
within the EPLF Association gathered
in Buttenwiesen, Bavaria, for their
Annual General Assembly at the invi-
tation of extraordinary member
Surteco Decor GmbH.

EPLF President Ludger Schindler
stated that EPLF offers a central plat-
form, providing impetus for innova-
tion across companies in the laminate
flooring industry. Their new meeting
format “Laminate 2020 - Forum of
Innovations” has created a close-knit
forum for the members which allows
them to exchange new approaches
and ideas effectively and this network
provided a dynamic boost to the
development of laminate flooring.

All speakers demonstrated their con-
viction that digital printing will contin-
ue its winning progress in the flooring
industry – despite the costs for spe-
cial inks remaining high. One of the
advantages of this technology is that
producers are able to react quickly to
customer requirements and new
trends because smaller batch sizes
and customised decors are easy to
make in any size. Using the digital
route to prepare print data saves
decor printers from having to invest in
cylinders, drastically reduces make-
ready time and minimises storages
costs. Another useful advantage is
the greater number of colour varia-
tions and the brilliant colours of the
decors which can now be achieved.
The general consensus amongst
experts, however, was that the in-
depth knowledge and skills of decor
printers who use the gravure printing
method are still crucial for digital
printing, since this is the only way to
guarantee that digital decor print files
will meet the high quality standards
required for print image and colour
brilliance.

elegelere dijital baskı hakkında
çeşitli sunumlar, ürün tanıtımları,
yol gösterici konferanslar ve bilgi-

lendirmelerin yapıldığı bu etkinlikte ayrı-
ca Teknik ve Pazarlama konusunda oluş-
turulan çalışma gruplarıda toplantının
bir gün öncesinde biraraya gelerek gün-
cel projeleri ele aldılar.

Avrupa Panel Federasyonu Başkanı
Ludger Schindler İnovasyon
Forumu’ndan duyduğu memnuniyeti
belirterek kendilerinin merkezi bir plat-
form oluşturduklarını ve bu platformun
laminat parke endüstrisi için yeni 
yaklaşımlar ve efektif fikirler sağladığının
altını çizdi.

D

Avrupa Panel Federasyonu Yıllık Genel
Kongresinde Dijital Baskının Yeni

Ufukları Ele Alındı

28 Nisan günü Bavyera’nın Buttenwiesen kasabasında Surteco Decor
GmbH  evsahipliğinde toplanan 70 civarında Avrupa Panel Federasyonu
üyesi “Laminate 2020 : Inovasyonlar Forumu” başlığı altında bir dizi
etkinliğe imza attı.
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Programda yer alan sunum başlıkla-
rı arasında “Dijital Baskı Nereye
Gidiyor ?” (Surteco), “Üçüncü
Boyutta Baskı” (Valinge), “Dijital
Baskı Zemin Kaplamalarında Yaratıcı
Olanaklar” (Schattdecor), “Dijital
Baskı ile Sınırsız İmkanlar” (Neuhofer
Holz) gibi konular yer aldı.

Tüm konuşmacılar zemin endüstri-
sinde özel boyaların maliyetlerinin
yüksek olmasına karşın dijital baskı-
nın geleceğinin parlak olduğunu
ve sektördeki kullanım alanının
giderek genişlediğini vurguladılar.
Bu teknolojinin en önemli avantajı-
nın üreticilerinin, küçük miktarlar
nedeniyle butik müşteri taleplerine
ve yeni trendlere kolay ve hızlı
adaptasyonu olduğunun altını
çizen konuşmacılar, talebe özel
spesyal dekorların artık daha fazla
ulaşılabilir ve elde edilebilir olduğu-
nu da belirttiler.

Bu teknoloji sayesinde büyük silin-
dirlere olan gereksinimin kalkması
nedeniyle imalat süresinin ve stok

maliyeti de azalmakta, teknolojideki
gelişmeler de dekorların renk çeşitli-
liğini, parlaklığını ideal standartlara
kavuşmasını sağlamaktadır.

Başkan Schindler ile Yönetim Kurulu
üyelerinin 2 yıllık bir dönem için tek-
rar seçildiği kongrede ayrıca yeni
pazar arayışları çerçevesinde
Ortadoğu bölgesindeki pazar ola-
naklara ayrı bir önem verilerek,
özellikle İran üzerinde durulmuştur.
Konunun uzmanları İran hakkında
Avrupa Panel Federasyonu üyeleri-
ni detaylı bir biçimde bilgilendirmiş,
ülkenin politik ve ekonomik respa-
noramasını çizerek orada iş yapma
olanaklarını değerlendirmişlerdir.

Sonuç olarak konuşmacıların tama-
mı, İran’ın karmaşık bir yapıya ve
farklı özelliklere sahip olsa da büyük
bir potansiyele sahip olduğunu vur-
gulamış ve Avrupa kalitesinde ürün-
ler konusunda hayli umut veren bir
bir pazar olduğu konusunda fikir
birliğine varmışlardır.

Oturumlar sırasında aynrıca Avrupa
Laminat Parke pazarının, bölgedeki
ülkelerin ekonomilerindeki iyileşme-
ye parallel olarak pozitif bir görü-
nüm çizmekte olduğuna ve 2016
yılının ilk çeyrek rakamlarının da bu
trendi doğruladığına vurgu yapıldı.
Rakam  ülkelere göre kimi küçük
farklılıklar gösterse de, esas itibariyle
Batı Avrupa ülkelerindeki pazar veri-
leri bir önceki yılın aynı dönemine
hafif bir artışla istikrarlı bir  pozitif
gidişata sahip iken, Doğu
Avrupa’da net bir yükselişle, Kuzey
Amerika’da ise çift haneli büyüme-
lerle karşılaşılmış, Güney
Amerika’da bir miktar düşüşler yaşa-
nırken, Asya ülkelerinde Kuzey
Amerika’nın ardından ikinci en
büyük yükseliş rakamları elde 
edilmiştir.

EPFL Başkanı Ludger Schindler,
2016 için yorum ve beklentilerini şu
cümlelerle ifade etmektedir : “Uzun
yıllar sonar ilk kez böylesine yüksek
bir beklenti içerisine girmiş bulunu-
yoruz. Dünya çapındaki en iyi kali-
teye sahip Avrupa Panel üreticileri-
nin ürünleri hakettiği pazar payları-
na yeniden kavuşacak ve istikrarlı
büyümelerini hem 2016’nın
ikinci yarısında hem de 2017’de
sürdüreceklerdir.”

l l



SAMET is going in higher

levels being included

within 500 Biggest Turkish

Companies lists year by

year. This year the compa-

ny is declared as being

441th by accelerating 3

ranks.

stanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından
açıklanan ‘’Türkiye’nin İlk 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu’’ 2015 yılı araştırma-

sının sonuçları açıklandı. Üretimden
satışlar esas alınarak yapılan değerlen-
dirmeye göre SAMET, ‘’Türkiye’nin İlk
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015’’ liste-
sinde geçen yıla kıyasla 3 sıra yükseliş
kaydederek 441. sırada yer buldu.

İtalya ile başlayan yurt dışı atılımını
Almanya ve Rusya ile sürdüren ve yakın
vadede doğrudan temsil ettiği ülke sayı-
sını 5’e çıkarmayı hedefleyen SAMET;
çekmece, menteşe, sürme kapak, mobil-
ya aydınlatma, mobilya bağlantı ve kal-
kar kapak sistemlerinde Türkiye’de lider-
liğini koruyor.

Her geçen yıl kaydadeğer bir büyüme
göstermekten dolayı mutluluk duyduk-
larını ifade eden SAMET Yönetim Kurulu

Başkan Vekili Ufuk Kızıltan; “42. yılımızı
kutladığımız 2015’te açıklanan
‘Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2014’ listesinde, 41 sıra birden
yükselerek 444. sırada yer almıştık. Bu yıl
ise listede 3 sıra daha yükselerek 441.
sırada yer almaktan dolayı gururluyuz.
Her geçen yıl gelişimimizi ve büyümemi-
zi sürdürdüğümüzün bir kanıtı niteliğin-
de olan bu sıralama, kaydettiğimiz aşa-
mayı göstermesi açısından da bizim için
ayrı bir önem taşıyor.  Çalışma arkadaş-
larıma ve bu başarıda katkısı olan tüm
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu
tür başarılar, bizi daha da motive ediyor
ve hedef büyüterek ilerlememize imkân
veriyor. Bundan sonra da yenilikçi yakla-
şımımız ve yeni pazarlarda genişleme
atılımlarımızla daha büyük başarılara
ulaşacağımızdan kuşkumuz yok” dedi.

İ

SAMET,  “İSO İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2015 Listesinde İstikrarlı

Yükselişini Sürdürüyor
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Dünya mobilya aksesuar
sektörünün en büyük
oyuncuları arasında yer
alan Türkiye’nin lider
mobilya aksesuar markası
SAMET, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) tarafından
yayınlanan “Türkiye’nin
İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2015” listesinde
3 sıra birden yükselerek
441. sırada yer aldı.





HAFELE TURKEY attended

in TURKEYBUILD Istanbul

2016 trade show where the

company exhibited its

innovative products and

future concepts provided

for constructors, interior

designers and furniture

makers.

ünyanın beş büyük yapı fuarından
biri olan, 39 yıldır Türk yapı sektö-
rünün ve bölgenin en büyük fuarı

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 10-14
Mayıs 2016 tarihinde yapı sektörünü
profesyonellerle bir araya getirdi.
Sektöre yön veren inovatif yaklaşımları
ve ilham veren temaları ile fuarda yerini
alan Häfele, mobilya sektöründe oldu-
ğu kadar tüm yaşam alanları için önerdi-
ği sistematik yaklaşım ve yenilikçi çözüm-
lerini ziyaretçilerle buluşturarak büyük
ilgi gördü. 

“HER METREKAREDE DAHA
ÇOK HAYAT”

“Her metrekarede daha çok hayat” yak-
laşımıyla ziyaretçileri karşılayan firma,
yaşam biçimleriyle birlikte değişen,
dönüşen mekan anlayışına getirdiği
alternatif çözümleri ziyaretçileriyle 
buluşturdu.

Hafele mekan içinde mekan yaratan sis-
temler,  duvarla bütünleşen “pervazsız”
kapılar,  otel odasından mutfak sistemle-

rine teknoloji entegre edilmiş mobilya-
lar,  zarifçe kayan modüler kapılar,  deği-
şen dönüşen mobilyalar, oteller, kamu-
sal alanlar, rezidanslar, stüdyo tipi daire-
ler ve yeni nesil tüm mekanlar için gele-
cekten ilham alan inovatif ürünlerini
fuar boyunca standını ziyaret eden
proje üreticileri, mimarlar ve endüstriyel
üreticilere konsept aşamasından mekân-
sal organizasyona bütünsel bir çeşitlilik
içerisinde sundu. 

İNOVASYON, İLHAM, 
TEKNOLOJİ, DENGE

Yapı Fuarı’nda ‘Gelecek için Fikirler’ini de
ziyaretçisi ile paylaşan firma, ilham ve
İnovasyon mottosuyla oluşturduğu ser-
gileme alanlarındaki inovatif çözümleriy-
le onları şaşırtırken; sınırların belirsizleşti-
ği, farklı zamanların ve fonksiyonların iç
içe geçtiği sistematik çözümleri, meta-
morfoza uğrayan teknoloji entegre edil-
miş mobilyalarıyla yeni bir mekan dili
yaratarak algıları nasıl değiştirdiğinin
örneklerini de verdi.

D

İnovatif ürünleriyle, alanında değişim ve dönüşümün öncüsü olan Häfele,
mekan kavramını ve yaşam alanlarının tanımını değiştiren ürünleriyle
Yapı Fuarı’nda yerini aldı. Mobilya sektöründe olduğu kadar tüm yaşam
alanları için önerdiği sistematik yaklaşım ve yenilikçi çözümlerle geleceği
bugünden belirleyen Häfele, en yeni ürün ve çözümlerini 10 - 14 Mayıs’ta
TÜYAP’ta gerçekleştirilen fuarda ziyaretçilerle buluşturdu.
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Häfele, Gelecek İçin İlham Veren Konsept ve
İnovasyonlarıyla Yapı Fuarı’ndaydı
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MEPA furniture know with

its sliding systems for fur-

niture industry organized

a two days dealer event at

03 June 2016 in Hatay

where they hosted every-

body together with

GONENC YAPI, the biggest

wholesale and project

company of the region.

MEPA Mobilya & GÖNENÇ
Yapı Müşteri ve Dostlarını

Hatay’da Ağırladı
Mobilya aksesuar sektörünün özellikle sürme sistemlerinde Türkiye’nin
ilklerinden olan ve kalitesiyle de uluslararası pazarlarda Türk markası
olarak saygın bir konumda bulunan MEPA Mobilya 3 Haziran 2016’da
Hatay’da bölgenin en büyük toptan ve proje uygulama firması GÖNENÇ
YAPI firmasının organizasyonluğunda başarılı bir etkinlik düzenlediler.  

▲ ▲
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EPA Mobilya’nın davetiyle
katıldığımız ve bölgeyi de
tanıma imkanı bulduğu-

muz etkinlik  yaklaşık 500 davetli
gibi muhteşem bir katılımcıyla
gerçekleşti. Gece, evsahibi
GÖNENÇ Yapı sahibi Sn M. Ali
Gönenç’in nezaket ve hoş geldin
konuşmasının ardından MEPA
Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı
ve firmanın kurucusu Sn Miktad
Köse’nin teşekkür konuşmasıyla
devam etti. 

Geceye davet edilen kentin ileri
gelen sivil toplum kuruluşları,
belediye başkanları ve mobilya
dernek başkanları tek tek sahne-
ye davet edilerek konuşmalarını
yaptıktan sonra verilen plaketler-
le onurlandırıldılar.  

MEPA Mobilya’nın kurumsal tanı-
tım film ve videosuyla gerek üre-
tim bandı gerekse de firmanın
vizyon ve misyonu anlatılarak

aynı zamanda ihracattaki başarısı
da davetlilerle paylaşıldı.
Davetlilerin tek tek masalarını
dolaşarak onlarla konuşan
Miktad Bey ve M. Ali Bey, konuş-
malarında birlikte çalışmaların-
dan çok memnun olduklarını
belirterek, bunun arkasında
sadece ticaretteki başarının değil,
iyi ve kötü günlerde de birlikte
olmalarının çok büyük rolü oldu-
ğunu ifade ettiler. 

Her iki firma yetkilisi konuşmala-
rında  paranın bir şekilde kazanı-
labileceğini ama insan ve dost
kazanmanın hiç kolay olmadığını
ve MEPA – GÖNENÇ Yapı hikaye-
sinde sarsılmayan dostluk ve
güven ilişkisi olduğunu vurgula-
dılar. Bu nedenle de piyasada
her ürün grubunda pek çok
aktör olmasına, her gün karşıları-
na yeni  üreticiler çıkmalarına
rağmen, bir aile ilişkisi içinde

M

▲ ▲
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çalıştıklarını söyleyen konuşmacılar
MEPA’nın hem dostlarına önem ver-
diğini, hem de güçlü ve kaliteli bir
marka olduğunun altını çizerek söz-
lerini “Müşterilerimiz memnun biz
memnunuz.  Bu nedenle her ürün
grubunda iyi markalarla sizlerin kar-
şınıza çıkıyoruz. Bu fiyattan çok
daha önemlidir’’ diye sürdürdüler.

Bölgenin yaşamış olduğu talihsiz
olaylara rağmen morallerini olduk-
ça yüksek tutan  ve motivasyonları-
nı tümüyle çalışmaya odaklamış
olan GÖNENÇ Yapı, kent merkezin-
de ve sanayide bulunan büyük
mağazalarında hem toptan hemde

perakende ihtiyacı olan müşterileri-
ne hizmet veriyor.Showroomlarında
temsil ettikleri her markaya önemli
standlar ayıran firma, profesyonel
çalışmasıyla göz dolduruyor. 

Tüm konuklarına mükemmel bir ev
sahipliği yapan GÖNENÇ Yapı &
MEPA  ertesi gün de misafirlerine
Hatay’ın birbirinden güzel yemekle-
rini yedirerek tarihi arkeoloji müzesi
ve Musa Dağı ile kentin önemli yer-
lerini gezdirdi. Biz de Mobilya dergi-
si olarak gösterilen konukseverlik
için dostlarımıza buradan tekrar
teşekkür ediyor bol kazançlı bir
sezon diliyoruz. 
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MOD TASARIM is design-

ing offices with its new

generation office trends

with the innovative prod-

ucts providing health,

ergonomy and comfort.

eklentileri ve motivasyonları farklı
jenerasyonların iş hayatında bir
arada çalışması, teknoloji ve iş

yapma şekillerindeki hızlı gelişmeler, ofis
ortamında da büyük bir değişimi tetikle-
di. Yaşanan bu değişimin sonucunda,
ofislerde verimliliği artırmak için farklı
ihtiyaçların ortaya çıktığını ifade eden
Mod Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan Sicim konuyla ilgili yaklaşımlarını
şu şekilde özetledi:

“Günümüzde çalışan kişilerin verimliliği-
ni etkileyen en önemli faktörler sağlık,
ergonomi ve rahatlıktır. Dolayısıyla uzun
saatler geçirilen ofis ortamında, aydın-
latma, ses yalıtımı, havalandırma, ofis
mobilyalarının konforu, sosyalleşmeye
imkan veren alanlar gibi birçok faktörün
birlikte ele alınması gerekir. Ayrıca açık
ofis ortamları yaratırken çalışanlar için
özel ve kişisel alanlar oluşturulması da
önemlidir. Biz bu bakış açısıyla tüm ofis
ihtiyaçlarına tek elden cevap verebilmek
için, Mod Tasarım çatısı altında Ofisci,
Rubiby ve Seperasyon Sistemleri marka-
larımızla özelleşmiş hizmet sunuyoruz.”

“Rubiby, çağrı merkezlerinde 
verimliliği en üst seviyeye taşıyor”

“Çağrı merkezleri çok dinamik büyüme-
ler yaşıyor. Bu noktadan hare-
ketle 2006 yılında
Rubiby markasını oluş-
turduk. Çağrı merkez-
lerinde doğru alan
seçimi çalışan verimliliği
ve yapılan işin kalitesini
artırmak için çok önemli.
Doğru alana, doğru yapı-
yı ve çalışan sayısını yerleştirme-
niz gerekiyor. Bu konuyla ilgili sektörün
personel döngü hızı yüzde 25’lerin çok
üzerine çıkmaya başladı. Eğer kaliteli ve
işlevsel bir alan oluşturursanız ve düz-
gün bir kişisel alan sunarsanız insanlar
mutlu ve verimli bir şekilde çalışırlar ve
sirkülasyon azalır. Biz Rubiby markamızla

çağın gerekliliklerine uygun, dinamik ve
modern bakış açısı ile ergonomik, eko-
nomik ve sürdürülebilir çözümler suna-
rak, çağrı merkezlerinde verimliliği en
üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz.”

“Seperasyon sistemleri ile kişisel 
alanlar yaratıyoruz”

“Açık ofislerin her türlü ihtiyaçlarını karşı-
lamak fikri ile kurduğumuz Seperasyon
sistemleri ile çoklu çalışma ortamlarında
çalışanlara kişisel yaşam alanları tasarlı-
yoruz. Günümüzde açık ofis sistemleri
denildiğinde akla ilk gelen çoklu çalışma
grupları ve tavana kadar ulaşmayan
seperatör sistemleridir. Ofisler artık oda
oda bölünmüş ve ayrıştırılmış bir çalışma
prensibinden, herkesin göz önünde
olduğu şeffaf bir yönetim tarzını da
benimsiyor. Özellikle plaza katı ofislerin
hızla çoğaldığı çağımızda, merkezi

aydınlatma ve havalandır-
ma sistemleri yaygınlaştı-

ğından, ofislerde
kişisel alanlar,
masaları çevrele-

yen ve özel bir
alan algısı yaratan alçak

seperasyon dediğimiz yapılarla
ofisler daha ferah ve kullanışlı hale 

geliyor. 

Mod Tasarım olarak,  hem mekân, hem
masa arasında dekorasyonel unsur ola-
rak kullandığımız seperatörlerle ofislere
yeni bir soluk katarken, açık ofis çalışan-
larının konforunu ve ofislerin şıklığını en
üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.” 

B

Klasikleşen ofis algısına
yepyeni bir boyut
kazandırma mottosuyla, 
2002 yılında sektöre adım
atan Mod Tasarım,
çalışma alanlarını yeniden
tanımlıyor. Çalışan
sağlığını ve konforunu
temel ilke olarak
benimseyen Mod Tasarım,
kurulduğu günden bu
yana, inovatif bakış açışı
ve sektöre dinamizm katan
tasarımları ile mobilya,
kişisel ofis ve seperasyon
sistemleri üreterek hızlı
büyümesini sürdürüyor.
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MOD TASARIM’dan
Yeni Nesil Ofis Trendleri









D E K o R A s y o N
www.mobilyadergisi.com.tr 2 Ayda Bir Çıkar: 10 TL 

IJ BIESSETÜRKİYE 

sales. turkiye,esse. com 
www.baylarmakine.com 
www.biesse.com 

Levha Ü re tim inde Alternatif Kaynaklar • Alternative Resources for Panel Production 

Tüm Boyutlarıyla Endüstri 4.0 Devrimi • lndustry 4.0 Revolution with its Al/ Aspects 

2016'nın İlk Çeyreğinde Türk Mobilya Endüstrisi • Turkish Furniture lndustryat The First Quarter of2016 

iran'ın Küresel Ekonomiye Entegrasyonu • The lntegration oflran to Global Markets 

XYLEXPO 2016 Ağaçişleme Makineleri Fuarı Dosyası e XYLEXPO 2016 Woodworking Machinery Trade Show File 

Sektöre! Etkinlikler, Firma Haberleri, Ürün ve Hizmetler • lndustria/ Events, Company News, Products & Services 

. AĞAC 
• • İSLEME

MAKİNESİ 
,.. www agacmakına!.I cam 

29. Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri ,
Kesici Takımlar,
El Aletleri Fuarı
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< lr::--l'V KOSGEB 

İNTERMOB 

www lntermobfitcntıul cam 

19. Uluslararası
Mobilya Yan Sanayii,
Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve 
Ahşap Teknolojisi Fuarı 

•, App Store'dan E K İ N  Y A Y I N  G R U B U
l•nlıtırı 
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MOBiL YA DERGiSi 

Ahşap• Sunta• Kereste• Makine• El alotleri •Boya• Kumaş• Aksesuar• Mobilya• Dekorasyon• Mimarlık• Tıısarım 

Wood • Fumitııre • TimlHr • Ooor • WUldow • Kitchen .1.am;nate • MDF • Architecture • Oesigın • Tool • Machine MOBiLYA DERGiSi 

Seçkin Projelerin 
DünyaMarkası 

MKK-100 

Şimdi Ağır Katlanır 
Kapaklar Daha Sessiz ... 

■ 

' 
Mepa 

Sürgülü ve Katlanır Mobilya Sistemleri. .. 

ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI 

XYLEXPO FUARINDA 

BİESSE TÜRI<İYE EI<İBİ MİLANO'DA YDI 



roma 
Member of the EGG ER Group 

Sektörde bir ilk! 

"Roma Yolda!" seminerlerine DAVETLİSİNİZ! 

Roma Plastik Türkiye'yi dolaşarak siz kenarbandı kullanıcılarını 

şehrinizde ziyaret ediyor. Tüm kenarbondı kullanıcıları, ebatlama/ 

bantlama işiyle uğraşanlar, küçük/orta ölçekli mobilya üreticileri, 

kenarbandı satış noktaları seminerlerimize davetlidir! 

İkramlar eşliğinde gerçekleştireceğimiz seminerlerimize katılın, 

çekiliş ile laptop kazanma şansı yakalayın! 

,. Doğru kenarbandı nasıl seçilir? 

.... -). Mükemmel uyum konsepti nedir? 

····)· Kenarbandı üretimiyle ilgili tüm detaylar

·····> Kenarbandında son teknoloji ve trendler

·····> Mobilya tutkallarında doğru tercih nasıl yapılır?

ve daha birçok sorunun cevabını Roma yolda! 
seminer/erinde bu lobi/irs in iz. 

f lst.-Dudullu 19 Nisan f Kayseri 5 Mayıs f Adana 25 Mayıs f Ankara 23 Ağustos f Elazığ 2 Eylül f Hatay 9 Eylül f Uşak 22 Eylül

f lst.-lkitelli 21 Nisar f Eskişehir 16 Mayıs f Kıbrıs 4 Haziran f Çorum 24 Ağustos f Adıyaman 5 Eylül f Manisa 20 Eylül f Konya 26 Eylül 

f lnegöl 27 Nisan f Mersin 23 Mayıs f Muğla 17 Ağustos f Samsun 26 Ağustos f Gaziantep 7 Eylül f lzmir 21 Eylül f Antalya 27 Eylül 

� Tarih: 18-21 Ekim 2016 
r� Salon: 8 Stand No: A28 i B29 

İNTERMOB Tarih: 22-26 Ekim 2016 
Salon: 14 Stand No:1424/A 

Güncel etkinlik tarihlerini ve içerik ile ilgili detaylı bilgileri 
www.romayolda.com'dan takip edebilirsiniz. O 

www.facebook.com/ (li[i 
Roma Plastik 

•� 444 ROMA ] 

MOBiL YALARDA RENK VE STiL UYUMU 
Tüm kulplarda oluşturulan renk sistematiği, mobilyaları ayrıntılarda da görsel bütünlüğe 
ulaştırıyor. Farklı malzeme, renk ve stil bütünlüğünde bir dünya yaratmanız için Hafele 
size yeter. 

D 

MOBiLYA, MUTFAK, BANY O VE KAPI AKSESUARLAR iNi BULABiLECEĞiNiZ MAĞAZALARIMIZ 

iSTANBUL Dudullu Showroom 0216 528 59 00 Çağlayan 0212 220 43 60 İkitelli 0212 670 43 67 ADANA 0322 346 55 44 ANKARA
0312 349 14 24 BODRUM 0252 300 00 33 Pbx BURSA 0224 443 53 03 Pbx ÇORLU 0282 653 58 88 DiYARBAKIR 0412 290 

84 84 ESKiŞEHiR 0222 220 48 24 GAZiANTEP 0(342) 235 04 09 iZMiR 0232 264 10 20 KAHRAMANMARAŞ 0344 215 77 77 

KAYSERi 0352 224 77 74 KOCAELi 0262 335 11 63 KONYA 0332 23312 22 KIBRIS 0392 225 84 24 SAMSUN 0362 439 03 39 

KROM MAT 

KROM PARLAK 

PiRiNÇ PARLAK 

H�FELE 
www.hafele.com.tr I online.hafele.com 

' 

PORSELEN SiYAH 

PASLANMAZ ÇELiK RENKL PARLAK BAKIR 

ANTiK GÜMÜŞ ANTiK BROI\JZ 
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