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Ülkemiz ve bölge adına çok şeyleri bir
arada yaşadığımız son üç ay  ülke tarihimiz-
de de pek çok yönüyle tartışılacak  ve gele-
cek kuşaklar tarafından bu gün için karanlık-
ta kalan yönleriyle de aydınlatılacaktır. 

15 Temmuz’da Türkiye talihsiz bir darbe
girişimiyle çok önemli bir süreç yaşadı.
“Girişimi” diyorum, çünkü gerçekleşmesi
halinde stadyumlar ve askeri kışlalar sade-
ce mevcut hükümeti değil demokrasi güçle-
rinin tümünü hedefleyecekti.  Bu noktaya
nasıl gelindi, darbecileri bu güne kadar kim-
ler kollayıp besledi soruları bir yana,  ülke-
nin utancı olan darbe ve darbecilik bu ülke-
ye çok şeyler kaybettirdi. Her darbe ülkeyi
demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti ve reel
ekonomiyi derinden sarstı. Toplumda ağır
hasarlara yol açtı. Türkiye’yi dış dünyada
darbeler ülkesi kategorisine sokarak, AB de
dahil olmak üzere, modern dünya ile bütün-
leşmek hedeflerimize de darbe oldu. 

Darbeler ülkelerin geri demokrası sorunla-
rından kaynaklanır ve beslenen toplumsal
dayanaklarıyla birlikte hareket eder.
Yaşadığımız bu ağır travmadan dolayı ülke
olarak hepimize geçmiş olsun. Unutmamak
gerekir ki Fetocu cemaat darbesi sadece
AKP iktidarını hedeflemiyor, tüm  muhalif
güçleri tasfiye etmeyi hedefliyordu. Bu
nedenle de yaşadığımız bu melanetten
sonra darbecilere karşı mücadele ederken

devletin yeniden yapılanmasında cemaat
tarikat gibi özü itibarıyla aynı nitelikte grup-
ları beslemek yerine, modern toplumların
esas aldığı ve ülkemizde atıl durumda olan
yetişmiş önemli  bir liyakatlı insan unsuru
esas alınmalıdır. 

Devletin sürekliliği, ancak politik ayrım güt-
meden yetişmiş ve başarılı insanları hak
ettikleri konumlarda ülke menfaatine uygun
tahsis etmekle mümkündür.  Hükümetler de
partiler de gelip geçicidir. Türkiye son 40
yılda yüzlerce parti gördü. Bunların bir kıs-
mının adı bile hatırlanmıyor. Bu nedenle
aslolan ülkeye ve onun demokrasisine, top-
lumsal-sosyal gelişmesine hizmet etmektir. 

Gelecek kuşaklar ülkenin bilim, sanat, kül-
tür, ekonomi, uluslararası itibar, adalet,
demokrasi gibi  değerlerini yücelten liderleri
saygıyla anacaktır. Bu nedenle ülkemizin bir
yandan darbe ve etkileri, öte yandan da
Ortadoğu sarmalında sıkıştırıldığı bu günler-
de bir an önce aklıselimin egemen olmasını
umuyor, bütün bu karanlık senaryoların ülke
semalarımızdan uzak durmasını ve ülkemiz-
de ve dünyada  barışın egemen olmasını
diliyorum.  

Saygılarımla

Nesip Uzun

Darbeler bir ülkenin utancıdır.
Bu utanç bir daha yaşanmasın!...







Yaşam bir nehir gibi önümüzde bizlere haykırarak geçiyor. Bu nehir binlerce,
onbinlerce yıl hep akıp geçti. Nice krallar, padişahlar, dünyaya hükmeden
liderler o ırmağın kıyısında kendi tarihlerini yazdılar. Kiminde bu bir tarih der-
siydi, kiminde dinler, kiminde ise bilim, felsefe ve aydınlanma çağıydı.

Çağına tanıklık edenler bugün ansiklopedilerin sararan sayfalarında veya
çağın teknolojisi interaktif portallarda, CD’lerde yerlerini almış durumda.

Türkiye toprakları insanlık tarihinin önemli süreçlerine tanıklık etmiş bir nok-
tada bulunuyor. Günümüz dünyasında gerek Ortadoğu gerekse de 
Türkiye yine masadaki aktörlere ve bu ülke son yıllarda önemli süreçlere
tanıklık ediyor. 

Türk sanayisi, özellikle mobilya endüstrisi önemli bir noktada bulunmaktadır.
Bu 25 yıllık yol haritasında aynı sularda akıp durduk, pek çok sektörel dur-
gunluğu ve krizi birlikte yaşadık. Kimilerimiz yaş çınarımızı 50’mize, 60’ımı-
za, kimimiz de çocuklarımıza devrettik. Yeni nesil okullarında, işyerlerinde
Mobilya Dergisi’yle büyüdüler. Kimileri akademik çalışmalarında, sektörel
girişimlerinde onu el kitabı gibi kullandılar. 

Dergimiz her mobilya imalatçısının masasında baş köşeyi aldı ve her 2 ayda
bu köşeyi yeni gelen sayısına devretti. Avrupa’ya yol aldı ve sonra Ortadoğu,
Türk Cumhuriyetleri, Uzakdoğu, Afrika ve Amerika’ya. Her kıtada Türk sana-
yisinin misyoneri oldu. Bu da bir hizmet aşkıydı ve yanında sadece 15 yıldır
birlikte yürüdüğü, projelerine inanan bir sektör vardı.

Bugün bu bayrağı biraz ak düşmüş saçlarımız ve yorulan bedenimizle ama
aynı yürek çırpıntısıyla taşıyoruz. Bu 25 yılda sektörümüzün tarihini de bir
almanak gibi ilmik ilmik işledik dergimize. Herkesin bir öyküsü var bu dergi-
de. Bu nedenle Mobilya Dergisi hepimizindir, Türkiye’nin dergisidir.

Saygılarımla 

Nesip Uzun 

Çeyrek Asrı Geride Bırakan

Mobilya Dergisi Hepimizin,

Türkiye’nin Dergisidir....
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FROM USBİZDEN

1992 Firmamız EKİN TASARIM Reklamcılık Ltd. Şti. Kuruldu ve
ajans, katalog, broşür hizmetleri vermeye başladı.

1994 MOBİLYA Dekorasyon dergisi olarak ilk yerli fuarımıza,
Meliha Avni Sözen Fuar ve Kültür Merkezinde düzenlenen
AHŞAP 94’e katıldık

Dergimiz Uluslararası Frankfurt Ev ve Oturma Kültürü
DOMUS UND WOHNKULTUR 2014 Fuarına giderek izle-
nimlerini yayınladı

Mobilya Dekorasyon Dergisinde ilk OKUR ANKETİ’mizi
yayınladık

1995 AĞAÇ MAKİNESİ 95 Fuarı sırasında Japon yatırımcıların da
izleyip üzerine bir rapor hazırladıkları “Gümrük Birliği Önce-
si Mobilya Sektörü, Sorunlar ve Çözüm önerileri” konulu ilk
sektörel panelemizi TÜYAP konferans salonunda gerçekleş-
tirdik. 

1996 Hobi yetenek dünyasının ilk dergisi olan KENDİN YAP
yayınlanmaya başladı.

www.mobilyadergisi.com.tr adresiyle sektörel interaktif
yayıncılığa başladık.

1997 Almanya’da Köln Interzum ve Hanover Ligna Fuarlarına ilk
kez katılım gerçekleştirdik

Ankara’daki ilk Ahşap İşleme Makineleri ve Mobilya Yan
Sanayi fuarımız yapıldı.

1998 Almanya’da ilk kez IMM COLOGNE Mobilya fuarına katılım
gerçekleştirdik.

Ankara’da ikinci Ahşap İşleme Makineleri ve Mobilya Yan
Sanayi fuarımız yapıldı.

TÜYAP tarafından ilk kez düzenlenen İNTERMOB Fuarına
katıldık 

2000 Sektörel Yayıncılar Derneği SEYAD’ın kurucu üyesi olduk.

“Mobilya ve Orman Ürünleri Arama Çalışmaları” adı altında-
ki yuvarlak masa toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik.

Türk dekorasyon ve mobilya pazarının ilk kapsamlı katalo-
ğu olan DEKOKAT yayınlandı.

2002 İlk kez İtalyan SASMIL fuarına katıldık

Tüyap fuarı sırasında çağrımız üzerine biraraya gelen firma-
larla birlikte yerli AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ sektörünün
bir dernek çatısı altında örgütlenmesinin konuşulduğu ilk
toplantıyı organize ettik. 2015’te AİMSAD kuruldu.

Son tüketiciye yönelik DEKORASYON ve AKSESUAR
Dergisini çıkardık.

Dergimiz ilk kez uluslararası basın protokolüne alındı ve
Valencia kentinde düzenlenen İspanyol Ağaçişleme
Sanayicileri Birliği CONFEMADERA’nın etkinliğinde yer aldı.

Türk ağaçişleme makineleri sektörünün detaylı incelenmesi
ve Türkiye genelinde sektörün konumlanması, makinaların
sınıflanmaları, işletmelerle ilgili teknik bilgilerin içeren bir
akademik çalışmayı AHŞAPKAT adı altında yayınladık.

2003 Türkiye – İtalya ikili görüşmeleri çerçevesinde MİLANO
TİCARET ODASI ile İstanbul’da ikili bir görüşme yaptık

Türk mobilya ve ağaçişleme endüstrisini dünyaya tanıtan ve
İngilizce hazırlanan ihracat dergimiz FURNITURK‘ün ilk
sayısı yayınlandı ve dünya pazarları yolculuğu başladı

İlk kez düzenlediğimiz do-it yourself fuarı CRAFT 2003 fuarı
kapılarını Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde açtı

2004 Tarafımızdan düzenlenen CRAFT fuarının ikincisini yine
Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde düzenledik

2005 Tüyap’ta düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı sırasında
OMSIAD ve MUDER ile birlikte “Türk mobilya sektörünün
uluslararası pazarlarda rekabet imkanları” başlıklı bir
panel düzenledik 

1. ONUR ÖDÜLLERİ törenini gerçekleştirerek Tüyap
Intermob 2005 fuarı sırasında sektörün başarılı işkadınla-
rını birer plaket ile ödüllendirdik.

Tüyap fuarı sırasında sektör firmalarının yöneticileri ve
akademisyenlerin katıldığı  “Küreselleşen dünyada mobil-
ya yan sanayi” başlıklı sektörel bir panel düzenledik.

Mobilya Dekorasyon Dergisi Sektörel Yayıncılar Derneği
SEYAD’ın Genel Sekreterliğine Seçildi.

2006 EKİN Yayın Grubu’nu, TÜYAP Fuarcılık A.Ş.’nin çözüm
ortağı ve basın partneri yapan anlaşma imzalandı

EKİN Yayın Grubu TÜYAP Fuarı sırasında 2. ONUR
ÖDÜLLERİ törenini gerçekleştirerek sektörün duayenleri
ve kadın yöneticilerini ödüllendirdi.

Malezya’da gerçekleşen toplantıda her ülkeninin en say-
gın mobilya dergilerini çatısı altında buluşturan
Uluslararası Mobilya Yayıncıları Birliği IAFP’nin tek Türk
üyesi olduk.

2007 Amerikan Sertağaç İhracatçıları Konseyi AHEC'in
"Sertağaç Derecelendirme Sempozyumu"nun
İstanbul'daki organizasyonunu gerçekleştirerek ve mode-
ratörlüğünü yaptık.

Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi’nin San Fransisco’da
düzenlenen Konvansiyonu’na katıldık.

Çin’in Shanghai kentinde düzenlenenen DÜNYA MOBİLYA
KONGRESİ’ne katıldık ve Türkiye’nin MOBDER
Başkanlığında imzaladığı protokolde yer aldık.

Kapı ve pencere pazarına yönelik DOOR & WINDOW der-
gimiz yayına girdi.

2008 Yayın grubumuz Uluslararası Mobilya Yayıncıları Birliği
IAFP’nin Singapur’daki kongresinde, Türk mobilya 
pazarını tanıtan ve en son rakamların yeraldığı bir sunum 
gerçekleştirdi. 

112 ülkeden 7.000 girişimciyi temsil eden Trade Leaders
Club tarafından düzenlenen AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ-
New Millenium Award, İspanya’nın başkenti Madrid’de
düzenlenen bir törenle EKİN YAYIN GRUBU’na  verildi.

2009 Mobilya Aksesuar Sanayi Üreticileri Derneği MAKSDER‘in
kurucu üyesi olarak Kurucu Genel Sekreterliğine getirildik.

Dünyadaki tüm uluslararası mobilya ve yan sanayi etikin-
likleri hakkında bilgileri, yıllık fuar takvimleri ve haberleri-
ni içeren, İngilizce olarak hazırlanan WORLD TRADE FAIR
GUIDE yayınlanmaya başladı.

Ekin Yayın Grubu, merkezini Türk makina imalatçıları
örgütlenme yolundaki yuvarlak masa toplantılarına açtı.
(10 Şubat 2009)

MOBİLYA Dekorasyon Dergisi Uluslararası International Star
Awards for Quality ISAQ KALİTE ÖDÜLÜ’ne layık görüldü

İstanbul’da TÜYAP fuarı sırasında gerçekleşen
Uluslararası Mobilya Yayıncıları Birliği IAFP’nin 11. Yıllık
Toplantısına ev sahipliği yaptık

TIMELINE • TIMELINE • TIMELINE • TIMELINE • TIMELYAYIN  GRUBUMUZUN            YAYIN  GRUBUMUZUN            
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FROM US BİZDEN

2010 Uluslararası Ağaçişleme ve Mobilya Tedarikçileri Dergileri
Birliği FSM‘e üye olduk ve yapılan genel kurulda Kurucu
Genel Başkanı seçildik

2011 Yayın Grubumuz, organize ettiği “herşey dahil” paket
programlar çerçevesinde  Köln INTERZUM ve Hannover
LİGNA fuarlarının Türk ziyaretçi organizasyonunu ger-
çekleştirdi

IMOB Mobilya fuarı sırasında IAFP ve SEYAD üyelerinin
de katıldığı bir “Endüstrileşme Sürecinde Sektörel
Yayıncılık” başlıklı bir uluslararası panel organize ettik

Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi tarafından VIP basın
temsilcisi olarak davet edildiğimiz AHEC’in Polonya’nın
başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa
Konvansiyonu’na katıldık (27 Ekim 2011)

TÜYAP Intermob fuarı sırasında MOBDER, OMSIAD ve
MAKSDER gibi gibi derneklerin başkan ve temsilcilerinin
katıldığı “Mobilya’da Aksesuarın Önemi” konulu bir panel
düzenleyerek yönettik (15 Ekim 2011)

2. Maksder Tasarım Ürünleri Yarışması Ödül Törenini
Organize Ettik (17 Ekim 2011)

Çin’in mobilya kenti Dongguan’da gerçekleştirilen kon-
grede Uluslararası Mobilya Yayıncıları Birliği IAFP’nin
Genel Sekreterliğine seçildik.

AB tarafından finanse edilen EUROPEAN WOOD ile işbir-
liği halinde “Building with Wood / Mimaride Ahşabın
Kullanımı" sempozyum ve sergisinin organizasyonu ve
moderatörlüğünü gerçekleştirdik.

2012 Prof. Dr. Ramazan Kantay ve Doç. Dr. Müge Güngör tara-
fından hazırlanan “Ahşap Parke Endüstrisi” Kitabı Ekin
Yayın Grubu tarafından yayınlandı

MOBİLYA Dekorasyon Dergisi, 13. Genel kurulunda
Sektörel Yayıncılar Derneği SEYAD’ın Genel Başkanlığına
Seçildi. (24 Ocak 2012)

St. Petersburg’da düzenlenen Rusya Mobilya Zirvesi’ne
katılarak Türk Mobilya Pazarı hakkında bir tebliğ sunduk
(28 Haziran 2012)

Şangay’da düzenlenen 2012 Dünya Mobilya Zirvesinde
Türkiye’yi temsil ederek sektörümüzü anlatan bir de
sunum gerçekleştirdik (12 Eylül 2012)

Sektörel yayıncıları temsilen Anayasa Platformu İstanbul
Çalıştayı’na katıldık (28 Nisan 2012)

Uluslararası Ağaçişleme ve Mobilya Tedarikçileri Dergileri
Birliği FSM’in başkanlığına ikinci kez seçildik(14 Ekim
2012)

3. Maksder Tasarım Ürünleri Yarışması Ödül Törenini
Yönetip Sunduk (15 Ekim 2012)

Sektörel Yayıncıları Temsilen “21. Yüzyılda Medyanın
Geleceği” konulu arama toplantısına katılıp TOBB’a bir
tebliğ sunduk (14 Aralık 2012)

2013 Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilen
“Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı” Danışma Kurulunda görev
aldık (16 Şubat 2013)

Mobilya Dergisi Çin’in Xianghe Eyaletinde gerçekleştiri-
len mobilya festivalinin beş batılı onur konuğundan biri
oldu (31 Mayıs 2013)

Şangay’da gerçekleştirilen genel kurulda Uluslararası

Mobilya Yayıncıları Birliği IAFP’nin İkinci Başkanlığına

seçildik. (11 Eylül 2013)

4. Maksder Tasarım Ürünleri Yarışması Ödül Törenini

Organize Ettik (7 Ekim 2013)

2014 Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun kurulması

ve MAKSDER’in de kurucu dernekler arasına girmesi ile

EKİN YAYIN GRUBU da MOSFED’in üyesi oldu (Temmuz

2014)

2015 İ.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği Eğitim Danışma

Kurulu EDK toplantısına katılarak görüşlerimizi bildirdik

(20 Ocak 2015)

Meksika’nın Guadalajara kentinde gerçekleştirilen genel

kurulda Uluslararası Mobilya Yayıncıları Birliği IAFP’nin

Başkanlığına seçildik. (22 Şubat 2015)

EKİN Yayın Grubu’nun, Şanghay’da organize ettiği ulus-

lararası toplantıda MOSFED üyeleri ile Uluslararası

Mobilya Yayıncıları Birliği üyeleri biraraya 

gelerek DÜNYA MOBİLYA KONGRESİ’nin Ocak 2016

tarihinde İstanbul’da düzenlenmesi kararını aldılar 

(11 Eylül 2015)

Yayın grubumuz Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen

27. Uluslararası Mobilya Konferansında “Mobilya endüs-

trisi ve küresel rekabet” konulu bir bildiri sundu (17

Eylül 2015)

Yayın grubumuz Gazi ve Poznan Üniversiteleri tarafından

Ankara’da gerçekleştirilen 27. Uluslararsı Mobilya

Konferansında “Mobilya endüstrisi ve küresel rekabet”

konulu bir bildiri sundu (17 Eylül 2015)

EKİN Yayın Grubu, TÜYAP Fuarı sırasında 3. ONUR

ÖDÜLLERİ törenini gerçekleştirerek sektörün kadın

yöneticilerini ödüllendirdi. (11 Ekim 2015)

Yayın Grubumuz, Paris’in ünlü salonu Equinox’da

Fransız Mobilyacılar Birliği ve Esprit Meuble fuarı yöne-

ticilerinin düzenlediği geceye katılarak Batı Avrupa’lı

Mobilyacılara hitaben bir de konuşma yaptı (07 Aralık

2015)

2016 İ.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği Eğitim Danışma

Kurulu toplantısına katıldık (25 Ocak 2016)

EKİN Yayın Grubu İstanbul’da düzenlenen Dünya

Mobilya Kongresi’ne ve Ulusylararası Mobilya Yayıncıları

Birliği Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı (27 Ocak 2016)

İspanya’da düzenlenen Fimma Maderalia ve Habitat

Valencia fuarlarına bir ziyaretçi heyeti düzenledik (01

Şubat 2016)

Malezya Mobilya Fuarı MIFF’in Jüri Başkanlığına seçilen

MOBİLYA Dekorasyon Dergisi Gala Töreninde bir de

sunum gerçekleştirdi (03 Mart 2016)

MOBİLYA Dekorasyon Dergisi, Konya Selçuk Üniversite-

si’nin Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştir-

diği “Üniversite-Sanayi ve Medya İlişkileri” konulu pane-

linde bir sunum yaptı  (09 Mayıs 2016) 
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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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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 dergiliklerimizde
firmaların reklam sayfalarında, ayrıca video tanıtımları,
pdf görüntüleri eşliğinde internet sitelerine link verme-
nin yanısıra ses ve müzik efektleri gibi dikkat çekici, fir-
maya katma değer yaratan dijital uygulamalarla bize
verdiğiniz reklamların etki gücünü artırıyoruz.

MOBİL CİHAZLARINIZ İÇİN

Bunun için dergilik uygulamalarımızı AppStore ve
GooglePlay’de ekinyayingrubu adıyla bir kez telefon ve
cihazlarınıza indirmeniz yeterlidir. Uygulamayı artık çev-
rim dışı olarak da istediğiniz zaman açabilir böylece der-
gileridilediğiniz zaman okuyabilir, takip edebilirsiniz.

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 dönü-
şen sitemizle, her gün sektörle ilgili her tür bilgiyi twit-
ter hızında 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 hazır-
ladık. 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 haber-
lerini keyifle okuyacağınız www.mobilyadergisi.com.tr
sitemiz sektörün başucu kaynağı olacaktır.

YERLİ, YABANCI DATALARIMIZDAN 
FAYDALANMA İMKANI

Firmalarımıza ayrıca sahip olduğumuz onbinlerce yerli
ve yabancı adres datalarından faydalanma imkanları
yaratıyoruz.
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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
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Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob fuarları yeniliklerle dolu 

bir fuar deneyimi sunuyor

Ağaç İşleme Makinesi; 29. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, 
Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve İntermob; 19. Uluslararası Mobilya
Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 
22-26 Ekim 2016 tarihlerinde eş zamanlı olarak Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenecek. 2015 yılında 29 ülkeden 861 firma ve firma
temsilciliği, 7.594’ü yabancı toplam 65.828 ziyaretçi ve 27 ülkeden seçkin
alım heyetleri ile rekor kıran fuarlar, 2016 yılında da yenilikleri ile farkını
ortaya koymaya devam edecek. 
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INDUSTRIAL NEWS HABERLER

lım heyeti programları ve
roadshow çalışmaları ile ulus-
lararası ticaret arenasında

titizlikle belirlenmiş ziyaretçilerimizi
katılımcılarımızla buluşturuyoruz.
Fuar proje ekibi, İtalya ve
Polonya’da ilgili fuarlara katılım gös-
tererek ve hedef ülkelerde ticaret
odaları, sektör dernekleri ve ticari
ataşelikler ile temaslarda bulunarak
katılımcıların fuar ile erişebileceği
ziyaretçi çeşitliliğini arttırmak ama-
cıyla çalışmalarını sürdürdü. Proje
ekibinin Tüyap yurtdışı ofisleri ile bir-
likte gerçekleştirdiği çalışmalar
potansiyel sahibi hedef pazarlardaki
bilinirliği arttırmak amacıyla artarak
devam edecek. 

Katılımcı ve ziyaretçilerimizin 
fuar deneyimlerini zenginleştirecek
yeniliklerimiz:

• Web sitemiz üzerinden her-
hangi bir ürünü arayan ziyaretçi-
lere o ürüne sahip firmaları öne-
ren B2B eşleştirme programımız-
la daha etkili bir fuar deneyimi
sağlıyoruz.

• Reed Exhibitions ve Tüyap
Fuarcılık işbirliği ile genişleyen

portföyümüzle, Avrasya’nın en
büyük fuarından sonra küresel
bir güç olma yolunda ilerliyoruz.

• My Tuyap platformumuz ile
katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz
tüm yıl boyunca birbirlerine eri-
şim imkanı buluyor. Yeni iş 
bağlantılarına erişim kolaylığı
sağlanıyor.

• Dünyada bir ilki gerçekleştirdi-
ğimiz fuar içi alan navigasyon
uygulamamızla hedef ziyaretçile-
rin katılımcıları bulmasını kolay-
laştırıyoruz.

• Katılımcılarımıza fuar boyunca
standlarına gelen ziyaretçileri tes-
pit edip onlara kolayca erişim
olanağı sağlıyoruz.

• Promatt; Yatak İmalatı Yan
Sanayi, Ekipman, Hammadde ve
Makineleri özel bölümü bu yıl
İntermob Fuarı bünyesinde ziya-
retçileri ile buluşacak. Yatak Üreti-
cileri; Yatak Üretim Hatları, Yatak
Sanayi Makineleri, Tekstil ve
Dolgu Malzemeleri, Yaylar ve Yay
Sistemleri, Süngerler, Yatak
Aksesuarları ve Parçaları gibi
ürünlerin lider üreticileri ile buluş-

ma fırsatını Promatt aracılığı ile
elde edebilecek.  

Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob
fuarları, Sektörlerinin öncü dernek-
leri AİMSAD ve MAKSDER işbirliğiyle
22-26 Ekim,2016 tarihleri arasında
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde.
Sektörün yeniliklerinin, en son
haberlerinin, öncü firmalar ve karar
verme yetkisine sahip, nitelikli sek-
tör profesyonellerinin buluşma nok-
tasında görüşmek dileğiyle…

Detaylı Bilgi İçin 

Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
websitelerini ve sosyal medya
hesaplarını  takip ederek hem fuar-
lar, hem de sektör hakkında detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz:

Websitelerimiz:

www.agacmakinesi.com ve
www.intermobistanbul.com

Sosyal medya hesaplarımız:

www.facebook.com/agacisleme-
makinesi.intermob/

www.linkedin.com/company/a%C
4%9Fa%C3%A7-kesim-
intermob?trk=biz-companies-cym

A
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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



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

















Furniture industrialists and international
designers have been approaching the
possibilities offered by high furniture 3D
printing for some time. They have explored
possibilities and come up with some pret-
ty innovative concepts. While the time for
commercially available 3D printed furni-
ture is still a few years away, we can
already identify some interesting trends. 

One trend is that 3D printing, as a process,
is like a seed that is sprouting in every sin-
gle sector of manufacturing. The furniture
industry is no exception. This seed holds
enormous potential but its future is still
hard to envision. That is one of the reason
why many companies that have found
profitable ways of integrating 3D printing
into their workflow rarely accept to make
this information public.

Several artists and designers are pushing
the boundaries of how 3D printing can and
will be implemented in full size furniture
manufacturing. There are, however, some
limitation to overcome before 3D printing
can ever be considered a mainstream
process for the furniture industry.

One is the size limitations that have char-
acterized 3D printing since it was invented
in 1986. All that is changing now as bigger
and faster machines have entered the
market.

Different 3D printing processes can use
different materials. However these are not
always high quality, noble materials and
their appearance is not always smooth.
Being able to 3D print a piece of furniture
in a single process is going to open up infi-
nite possibilities in terms of shapes and
creativity. That is, as soon as the materials
that can be used for 3D printing are quali-
tative enough.

There is little doubt that one of the most
fascinating aspects of 3D printing is the
idea of making functional objects through
a single, digital process. The most impor-
tant thing to remember is that 3D printing
is not a better way to make things that we
already have today but rather a way of
making things that don’t yet exist.

üm bu yeniliklerin arasında, baş
döndürücü bir hızla ilerleyen
günümüz teknolojisi, mobilya sek-

törü de dahil olmak üzere pek çok alan-
da üç boyutlu baskı tekniklerini kullanı-
ma sunarak polimer malzemelerden
ahşaba, seramikten reçineye, metalden
cama kadar pek çok hammaddeyi kulla-
narak 3D baskılı tasarımları hayata 
geçirmekte.

ÜÇ BOYUTLU (3D) BASKI

Esas itibariyle bir katmanlı üretim metho-
du olan 3D baskı yöntemiyle, hammad-
de olarak kullanılan materyalin bir çok
ince katman halinde birbirine eklenme-
siyle üç boyutlu nesneler elde edilir. Çok
basit bir örnek verecek olursak dilimlen-

T
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3D BASKI TEKNOLOJİSİ

İnovasyon, günümüzün rekabet ortamında oldukça anahtar bir rol
oynamakta. Tüm pazarlarda rakiplerinden bir adım öteye geçmeye çalışan
firmalar, Ar-Ge deportmanlarına yatırım yaparak, en son yeniliklerden
yararlanma yoluna gidiyor. Bu nedenle yeni teknolojiler, yeni malzemeler,
yeni yöntemler kullanarak yepyeni ürünlerle dünya pazarlarındaki
paylarını artırmaya çalışıyorlar.

Zeki Yücel

Mobilya Sektöründe Kullanım Olanaklarının Işığında



ESTETİK KATMANLARLA 

GELEN YENİLİK

  3 boyutlu, derinlik efekti verir

  Sunta desenleri ile kontrast yaratır

  Gövdeye odaklı, farklı desenlerle  
 muhteşem bütünlük oluşturur

  Metalik, Multiplex ve Nudoso   
 gövde seçenekleri uygulanabilir

  İstenilen parlaklık seviyesiyle   
 mobilyalarınızda üstün etki   
 yaratır

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_Trio_25_06_2016.indd   1 29/08/16   16:17



miş ekmeği düşünebiliriz. Her bir
dilim ekmeği bir biri üstüne koyarak
bütün ekmeği oluşturduğunuzu
varsayalım. İşte bu tam olarak 3D
yazıcının herhangi bir nesne üret-
mek için kullandığı yoldur.

“Sanal ortamda tasarlanmış herhan-
gi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin
katı formda basılması işlemi” diye de
adlandırabileceğimiz bu baskı yön-
temi, herkese ihtiyaç duydukları an
istediği nesneyi üretme gücünü
sağlamakta olduğundan birçok kişi-
ye gerek kişisel, gerekse de profes-
yonel anlamda üretimde olmayan
herhangi bir nesneyi geleneksel
yöntemlere ihtiyaç duymadan
kolaylıkla üretme olanağı 
vermektedir. 

Bu özelliği nedeniyle de esasen
uzun yıllardır bilinen, kullanılan bir
yöntem olmakla beraber boyutları-
nın büyümesi, kullanılan malzeme-

nin çeşitlenmesi ile birlikte son
dönemde endüstriyel anlamda kul-
lanımı giderek yaygınlaşmıştır.

3D baskı teknolojisi dijital verinin
fiziksel uyarlamasını yani “madde-
leştirme” sürecini gerçekleştirilerek
yaratıcılık noktasında çok önemli bir
fırsat sunmaktadır. Bu yeni 3d baskı
yöntemi süregelmiş geleneksel yön-
temlerden farklı bir mantığa sahip-
tir. Geleneksel olarak endüstriyel
alanda makinalar malzemeyi “yon-
tarak” ürün oluştururken, 
3D yazıcılar malzemeyi “ekleyerek”
oluşturur.

3 BOYUTLU DOSYALAR

Baskı işlemi bilgisayar ortamında
başlayıp yazıcının baskıyı yapmasıy-
la tamamlanır. Bazı üç boyutlu yazı-
cılar bilgisayar bağlantısına gerek
duymadan hafıza kartı üzerindeki
tasarım dosyasını okuyarak baskı
yapabilmektedir. Üç boyutlu tasarım
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dosyaları bilgisayar yazılımı aracılığı
ile dilimleme işleminden geçirilir ve
üç boyutlu olarak basılabilir dosya
formuna dönüştürülür. 

3D dosya, nesnenin şeklini betimle-
yen verinin dijital bir dosya içeresin-
de toparlanması olarak açıklanabilir.
Bu dosya aynı zamanda 3D model-
leme yazılımları veya hali hazırda
tasarlanmış olan nesnelerden
(örneğin, 3 boyutlu tarama ile) de
elde edilebilir.

Bu dosyalar STL dosya formatında-
dır. Üç boyutlu yazıcının baskı sıra-
sında yapacağı bütün hareketler ve
ne zaman ham maddeyi dökmeye
başlayacağı bilgisi gibi bilgiler bu
dosya içersindedir. Yazıcının çözü-
nürlüğü katmanın kalınlığına ve x-y
eksenleri üzerindeki hareket hassas-
lığına bağlıdır. Baskı süresi yazıcıya
ve basılan tasarıma göre değişkenlik
göstermektedir. Bu konuda çok
sayıda ve farklı farklı ihtiyaçlara
cevap verebilecek (bireysel, endüs-
triyel, vb.) 3D yazıcılar mevcut.

ÜÇ BOYUTLU
TASARIMLAR

Bilgisayar ortaminda hazirlanmis bir
3D tasarim bilgisayar ortamında
CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım)
programları ile tasarlanabilir. Ayrıca
herhangi bir obje üç boyutlu tarayı-
cılar ile taranıp sanal ortama üç
boyutlu tasarım olarak geçirilebilir.
Üç boyutlu tarama işlemi gerçek bir
objenin analiz edilmesi ve veri top-
lanması ile yapılır. Bu sayede üç
boyutlu taranan herhangi bir obje-

nin birebir kopyasını basmak müm-
kün hale gelmektedir. Bilgisayar
ortamında 3d tasarım yapmak bir-
çok bilgisayar kullanıcısı için zor ve
deneyim gerektiren bir işlemdir. Bu
nedenle birçok 3D yazıcı kullanıcısı
başkalarının hazırladığı tasarımları
bilgisayarına indirip kullanmaktadır.

3D YAZICILAR

3D yazıcı, 3 boyutlu bilgisayar data-
sını  katı, elinizle tutabileceğiniz ger-
çek nesnelere dönüştüren bir maki-

ne olup, sanal ortamda tasarlanmış
herhangi şekildeki bir üç 
boyutlu nesnenin katı forma geçiril-
me işlemidir.

Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara
ise üç boyutlu yazıcı adı verilir.
Baskılar birçok türde hammaddenin
kullanılması ile yapılabilir. Normal
kullanıcı bazında en yaygın kullanı-
mı olan hammadde PLA [1] ve ABS
adı verilen sert plastiklerdir. Değişik
türlerde ve tekniklerde baskı yapabi-
len üç boyutlu yazıcılar vardır. 
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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.



En yaygın kullanıma sahip olan üç
boyutlu yazıcıların çalışma prensi-
bi bilgisayar ortamında hazırlan-
mış herhangi bir üç boyutlu bir
nesnenin sanal olarak katman-
lara bölünmesine ve her bir
katmanının eritilen hammad-
de dökülerek üst üste gelecek
şekilde basılmasına dayanır.
Bu teknoloji geleneksel imalat 
yöntemleri ile gerçekleştirilmesi
mümkün olmayan geometrileri 
üretebilmektedir.

KİŞİSEL KULLANIMDAN
ENDÜSTRİYEL 
KULLANIMA

Üç boyutlu baskı teknolojisi 1980’li
yıllarda başlamıştır. Buna rağmen
2010 yılından sonra adı daha fazla
duyulmaya başlanmış ve günümüz-
de çok daha yaygın bir sekilde kul-
lanılır hale gelmiştir. Bunun neden-
leri olarak medyada daha fazla yer
almaya başlaması, birçok sayıdaki
girişimci firmaların bu teknolojiye
yatırım yapması, akademik çevrele-
rin ilgi göstermesi, teknolojinin bir-
çok alanda getirdiği kolaylıklar ve
avantajların yanı sıra üretim maliyet-
lerinin düşmesi gösterilebilir.

İlk üç boyutlu yazıcı 1984 yılında
üretilmiş ancak uzunca bir sure hızlı
prototipleme alanının dışında fazla
ilgi görmemiştir. 3 D yazıcıların kul-
lanımı 2006 da başlayan Reprap
projesi ile çok daha geniş kitlelere
ulaştı. Bu proje sayesinde bir çok
sıradan kullanıcı, hobi severler, ken-

din yap kültürüne sahip kişiler bir
3d yazıcıya sahip oldu. Hatta proje-
nin başlangıcından 3 yıl sonra bir
çok şirket açık kaynak 3d yazıcı üret-
mek ve satmak için Reprap projesi-
nin getirdiklerinden faydalanarak

teknolojiyi çok daha geniş
bir kullanıcı kitlesine yaymayı

başardı.

3D BASKININ 
YAPABİLDİKLERİ

3D baskı teknolojisinin amaçların-
dan bir tanesi herhangi bir ürünün
prototipini oluştururken gereken
süreyi azaltmak ve geleneksel üre-
tim metodlarının sebep olduğu bir
çok kısıtlamayı ortadan kaldırmaktır.
Bu teknolojinin temel çıkış ve geliş-
me amacı bu olup, en yaygın kulla-
nım biçimi de hala bu amaca
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uygun olarak gerçekleşmektedir.

Bu amaç doğrultusunda karmaşık
geometrik şekiller ve montaj gerek-
tirmeyen birbirine kenetli parçalar
yazdırmak mümkündür. Ayrıca az
sayıda, düşük maliyetli, hemen tes-
lim alınabilecek nesneler üretmek
de mümkün. Bu teknoloji 
aynı zamanda üretim sırasında
meydana gelen malzeme kaybını
en aza indirir.

Öte yandan 3D Baskı ile farklı farklı
objeleri herhangi bir fazladan araca
gerek duymadan üretebilirsiniz. Bu
sayede 3D baskı üretim akışında
esnekliğinin artmasına ve giderlerin
azalmasına yardımcı olur. Herhangi
bir üretim bandına gerek olmadığı
için önemli miktarda kazanç sağlar.

Son olarak, 3D baskı herkese ihtiyaç
duydukları an istediği nesneyi üret-
me gücünü sağlamaktadır. Birinin
hayal ettiği ve üretmek istediği şeyi
oluşturmak tek kelime ile harika. 3D
Baskı birçok kişiye üretme ve ürettik-
leri ürünü geleneksel yöntemlere
ihtiyaç duymadan satabilme imkanı
sağlamaktadır. Ayrıca 3D Baskı ile
üretimde olmayan herhangi bir
nesneyi kolaylıkla üretebilirsiniz.
Örneğin, eski bir bisikletin piyasada
bulamadığınız bir parçasını
üreterek tamir etmeniz 3D baskı 
ile mümkün.
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Her ne kadar bugüne kadar
tasarım, prototip ve kişisel üretim
için kullanılmış olsa da, 3D
teknolojisi mobilyaya da yeni
boyutlar getirmiş olup, uzun
zamandır “do-it yourself”
mobilyaların yapımında kullanıl-
maktadır. Ancak bu teknolojinin
endüstriyel kullanımla birlikte
geniş ölçekli kitle üretimine
uyarlanması, daha büyük ölçekli
makinaları zorunlu kıldığından
mobilya gibi sektörlerde kullanımı
doğrudan teknolojinin gelişme-
sine birebir bağlıdır.

3 BOYUTLU MOBİLYA
ÜRETİMİNİN SINIRLARI 

Günümüzde, 3D baskı ile mobilya
üretmenin olanaklı hale gelmiş
olmasına karşın, bu yolla yapılan
üretimin yeteri kadar populer
olmamasının birkaç nedeni var.
Bunlardan ilki printer cihanızın
boyutları, diğeri ise kullanılan

malzemenin sınırlılığı. 3D maki-
naların en iyi sonuç aldıkları
malzemelerin başında hem kesim,
hem de şekil verilebilirlik anlamın-
da önemli avantajlara sahip olan
plastik gelmektedir.

3D MOBİLYADA GELİNEN
NOKTA

Bugüne kadar başta Alman ve
İtalyan teknolojisi kullanılarak
geleneksel üretimden üç boyutlu
üretime geçişi kolaylaştıran ve
mobilya yapımında kullanılan pek
çok makina geliştirilmiştir. Hatta
artık 3D ile üretilen ahşap
mobilyalar da yapılmakta, hatta
bu yöntemle, 3D yazıcıya sahip
olan herkes kendi ağacını kesip,
istediği mobilyayı kendisine özel
olarak üretebilir hale gelmiştir.

Üstelik bu makinalar geleneksel
üretimde olduğu gibi, istasyonlar
arasında malzemelerin akışı
temelinde kesme, delme, monte

3D YAZICILARIN
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE

KULLANIMI
Günden güne hemen her sektörde her ürünün tasarım, üretim
ve pazarlama süreçlerinde inovasyona çok daha fazla ihtiyaç
duyuluyor. Bu inovatif yöntemlerin en yenilerinden bir tanesi de
hiç kuşkusuz üç boyutlu baskı teknolojisi ve onun mobilya
sektöründe de kullanımıdır.





3D YAZICILARDA 
KULLANILABİLEN 
MALZEMELER

3D yazıcılarda hammadde olarak
en çok PLA plastik kullanılır. Bu poli-
mer malzeme plastik ergitme yönte-
miyle ergitilip çok ince katmanlar
halinde objenin oluşturulmasında
kullanılır. Bu hammaddede istediği-
miz rengi seçmek gibi bir özgürlü-
ğümüz vardır. Diğer kullanılan ham-
maddeler ise tuz, naylon, ahşap,
reçine ve seramiktir.

Öte yandan, üç boyutlu yazıcıların
bir diğer özelliği de, bunların büyük
oranda kendi parçalarını basabilir
olmalarıdır. Elektronik parçalar ve
motorlar dışında neredeyse bütün
mekanik parçalar 3D yazıcı tarafın-
dan basılabilir. İleride üç boyutlu
yazıcıların kendisini tamamen basa-
bilecek özelliklerde olması tahmin
edilmektedir. 

3D YAZICILARIN 
KULLANIM ALANLARI

3D Baskıların en büyük handikapla-
rından birinin, aynı ürünün binlerle
ifade edilebilecek kadar çok sayıda
baskısını almanın ekonomik olma-
ması nedeniyle seri imalatta kullanı-
mında zorluklar vardır. Bu nedenle
aynı nesneden milyon adet 
üreten makinalardan farklı olup 
kullanım alanları da buna gore
belirlenmektedir.

Öte yandan  3D Baskı ile, isteğe
bağlı, ‘ısmarlama’ ürünler üretmek
ve ürünü kişiselleştirmek mümkün
olduğundan tasarımlar, prototipler
ve küçük ölçekli üretimler için 
daha uygundur. 

Ancak günümüzde 3D yazıcı akse-
suar, ayakkabı tasarımı, mobilya
tasarımı, endüstriyel ve mimari tasa-
rım, yapı işleri, otomotiv sanayi, tıp,
eğitim ve bilimsel çalışmalar gibi bir
çok alanda kullanılmaktadır. Hatta
daha da ileri gidilerek insanların
organlarının da 3D yazıcı ile ürettil-
mesi olanaklı bir hale gelmiştir.
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etme işlemleri yaparken yüksek
oranda  fire vermiyor ve, büyük ve
çok sayıda iş istasyonları gerektir-
miyorlardı. Tüm yapılması
gereken bir bilgisayar ve bir üç
boyutlu yazıcı olup tüm üretim ve
yüzeylerin finishing işlemleri bun-
larla yapılıyordu. Burada temel
yöndem, büyüklüğü ne olursa
olsun bütün bir ürün, mobilya ya
da binanın parçalarının teker teker
üretilerek birleştirilmesi 
şeklindeydi.

Nitelik itibariyle ağırlıklı olarak
plastigin kullanıldığı çok sayıda
malzemeyi işleyen bu makinalarla
ahşap gibi mobilya üretiminde
kullanılan temel malzemelerin
işlenmemesi ve her boyutta ürün
çıkartılmaması, zaman içerisinde
yeni buluşların geliştirilmesine
neden oldu.

Artık üç boyutlu makinalar ahşabı
da, hemen her tür malzemeyi de
işleyebilir hale geldiler. Her ne
kadar henüz endüstriyel bir kitle
üretemi (mass production) yapa-
masalar da, daha büyük ve daha
sağlam parçaların montajının
yapılabilir olmaları, bu makineler
yavaş yavaş bırakın mobilyayı,
binaları bile yapabilecek bir
gelişim göstermeye başladılar.
Günümüzde birçok firma üç
boyutlu yazıcı üretmeye ve sat-
maya başlamış ve pazar hacimleri
milyar dolarlara erişmiştir.

Geliştirilen yeni yöntemler ise,
klasik 3D baskı tekniğinden biraz
farklı. Bilindiği gibi 3D plastik
baskılarda katman katman çalışıl-
maktadır. Ancak 3D ahşap baskı
yönteminde, makine once ahşabı
küçük ve uniform parçalar halinde
kesmekte ve ardından bu parçalar
özel bir binding süreci ile biraraya

getirilmektedir. Bu nedenle de bu
yöntem 3D baskı yerine eklem-
leme üretim tekniği olarak
adlandırılmaktadır. Bu yöntemle
ahşaba küçük sensörler ekleyerek
akıllı malzemeler bile üretmek
mümkün. Örneğin bu yöntemle
elde edilmiş ahşap merdivenler
çıkılırken ışıkların açılması ya da
ısıtma sisteminin çalıştırılması, ya
da sandalyeye oturulduğunda
müziğin açılması sağlanabiliyor.

ÜÇ BOYUTLU MOBİLYA
ÜRETİMİNİN GELECEĞİ

Üç boyutlu makinelerin yazılım-
larını gerçekleştiren bilgisayar
uzmanı Peter G Lindstrom,
teknolojideki bu gelişimin
mobilyadan aksesuara, oradan
tüm bir binanın yapısal eleman-
larının imalatına kadar hemen
herşeyi olanaklı kılmakta oldukça
mahir olduğunu belirterek, bunun
ahşap kavramının kendisinde bile
bir devrim yaratarak küçük kat-
manların birleştirilmesiyle
zeminden duvara farklı alanlarda
kullanılabilecek ahşaptan mamül
yeni malzemelerin de önünü aça-
cağını belirtiyor.

Söz konusu teknolojilerin kul-
lanımıyla malzeme stratejilerinden
kaliteye, sürdürülebilirlikten taşı-
macılığa kadar pek çok alanda bir
devrim yapılabilir ve geleceğin
ürün ve yöntemleri geliştirilebilir
ki, Lindstrom’ün bunun oldukça
heyecan verici bir atılım olduğun-
dan hiç kuşkusu yok.

Belki henüz bilinen mobilya ve
ahşap işleme makinelerinin yer-
lerini tutmuyorlar ama bu doğrul-
tuda kimi önemli trendlerin
geliştirilmekte olduğunu ve ölçek
sınırlarının zorlandığını söylemek
mümkün.









irmanın Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tever, yatırımla-
rı ve üretim proseslerinde yürüttükleri inovasyon çalış-

maları ile üretim kapasitelerini arttırma yolunda önemli geliş-
meler sağladıklarını ve ürünlerinin çeşit zenginliği ve kalitesi
bakımından piyasalarına geniş bir yelpaze sunmakta olduk-
larını belirterek, Teverpan MDF A.Ş.’nin ürün çeşitliliği bakı-
mından son derece hassasiyetle üretilm yaptığını ve müşte-
rilerine tek çatı altında hizmet veren  önemli bir firma olduk-
larını vurguluyor.

Teverpan bünyesinde üretilen ürünler  arasında ince MDF
3mm . 6mm arası - Medelack (Boyalı MDF) - Medelit (Düşük
yoğunlukta ince MDF) - Kalın MDF 6mm.35mm arası - MDF
Lam – Blue board (Light MDF)- Blue Lam – Super  Board –
Super Lam’ın yanısıra Tever Door (Amerikan kapı paneli
HDF) ve MelDoor (Melamin kaplı kapı paneli) gibi  ürünler
de bulunmaktadır.

Ahmet Tever sektöre ilişkin olarak şu görüşleri bizlerle paylaş-
tı : “Türkiye sektörde üretim kapasitesi olarak son 10 yılda
ciddi söz sahibi olmuştur, kapasitenin artması ile beraber
hammadde ihtiyacının çoğunluğu olan oduna her yıl daha
çok ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç maalesef yurtdışından ithal edi-
lerek giderilmeye çalışıldığından ürün maliyeti artmaktadır.
Bu nedenle sektörümüzün hedeflediği 20milyar dolarlık
ihracatı sıkıntı sokmaktadır. Devletimizin orman işletmeleri
her yıl üretim kapasitelerini artırmak için gerekli tedbirleri
almaktadır. Bu tedbirlerden bir tanesi olan dikili odun kesimi-

nin %60 civarında artırılmasıdır. Fakat ormanda makineleş-
me gelişmediğinden odun fiyatları yüksek kalmaktadır.
Devletimiz odun fiyatlarında gerekli indirimleri yaparsa 2023
ihracaat hedeflerini kolayca yakalayacağımıza inanıyoruz.

Sektörde enerji kullanımı üretim maliyetini oluşturan diğer
büyük kalemdir. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda
Devletimizin teşvikleri oldukça fazladır, sektörümüzde oluşan
orman ürünleri atıkları konusunda teşvikler kolaylaştırılır ve
fiyatta garantiler verilirse sektörde ciddi faydalar sağlanır. 

Ülkemizin sınır komşularındaki sıkıntılarının Cumhurbaşka -
nımızın desteği ile yakın zamanda biteceğini düşünüyoruz.
Savaş durumu bittiğinde bu ülkelerin yeniden yapılanması
sektör olarak yerimizi alacağız ve ciddi miktarlarda ihracat
hedefliyoruz. Ayrıca uzun yıllardır İran’a yapılan ambargo-
nun yumuşaması Türkiye için ciddi fırsattır. İran’a gönderile-
cek sevkiyatların hızlanması ve ucuzlaması için Van gölün-
den yapılacak feribot seferlerinin arttırılması ihracatı artıra-
cak, ihracat açığının kapatılmasına ciddi kaynak sağlayacak-
tır.

Günümüzde her ürünün alternatifi çoğaldı. Ürünlerin tercih
edilmesi için özel tasarımlar ve konseptler yapılmalıdır.
Dünyada mobilya tasarımında lider olan ülkelerin içinde
artık Türkiye’de yer edinmiştir. Daha sağlam ve devamlılık
için tasarım yapacak insan kaynaklarını destekliyoruz.
Teverpan olarak “Fark Yaratan Dekorlar” üretmeye devam
edeceğiz.”

F
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TEVERPAN Fark Yaratan Dekorlar 
Üretmeye Devam Edecek

1900’lü  yılların başında Adapazarı’nda ağaç sektörü ile işe başlayan TEVERPAN MDF Levha Sanayii
A.Ş.   bugün dünyada adından söz ettiren ve aranan global bir üretici olmuştur. Hem Türkiye’de hem  de
dünya pazarında kaliteli ve zengin ürün çeşidi ile marka üreticiler arasında yerini almış, Ar-Ge
çalışmaları ile üretim ve makine konusunda dünya pazarlarında patentleri  olan teknolojik yatırımları ile
adından söz ettiren kalitede öncü bir firma haline gelmiştir. 





On 23rd June, a majority of
Britons voted to leave the
European Union. A significant
72.2% of the electorate turned out
– and 51.9% of them opted for
Brexit. This somewhat unexpect-
ed outcome caused the pound to
plummet, and saw billions wiped
off the stock market. The PM
announced his resignation, leav-
ing a Government divided.

While some of the dust has set-
tled, uncertainty prevails. Article
50, the official mechanism sepa-
rating the UK from the EU, can
only be triggered when the
Conservative Party chooses a
new leader in September.
Following that, the exit process is
likely to take at least two years.

For now, the nation is in limbo.

Furniture News has canvassed
opinions from a variety of indus-
try sources in the wake of the ref-
erendum, and can point to sever-
al common concerns.

Perhaps the most obvious of
these is consumer confidence.
GfK polls prior to the referendum
paint a mixed picture, with grow-
ing pessimism surrounding the
general economic situation at
odds with with a relatively bullish
mood towards personal finances.

REXIT Dalgalanması

Haziran’ın 23’ünde yapılan refe-
randum ile İngilizler AB’yi terketme
yönündeki kararlarını ifade ettiler. Bu
durum kısa süre içerisinde pound’un
düşüşü, borsada genel kayıpların yaşan-
ması ve başbakanın istifası gibi kimi etki-
lere yol açtı. Bu ilk şok dalgasının ardın-
dan aslında AB’den ayrılma sürecinin o
kadar da çabuk olmayacağı ve belli bir
süreye yayılarak müzakere edileceği ve
ayrılmanın en erken iki yıl sonra tam
anlamıyla yaşama geçeceği anlaşılınca
ortalık yatışmaya başladı. Aslında halkta

da genel bir kararsızlığın hakim olduğu-
nu ve seçim öncesi tercihlerinin  değiş-
ken olabileceği bir tereddüt ortamının
doğduğunu söylemek mümkün.

B
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BREXIT ve İngiliz Mobilya Endüstrisi
Üzerindeki İlk Etkileri

Paul Farley / Furniture News





Öte yandan ilk tepkiler daha çok
İngiltere merkezli yabancı şirketler
ve  uluslararası şirketlerin
İngiltere’deki ofisleri tarafından veril-
di. AB dışında kalmanın getireceği
kimi dezavantajların yol açabileceği
sıkıntılar nedeniyle bu şirketlerin
merkez ve üretim birimlerini AB top-
raklarına taşıma kararı verecekleri

söyleniyor. Ancak şu ana kadar 
kayda değer bir girişimin de olma-
dığını görüyoruz.

BREXIT’in Perakende
Satışlara Olan Etkisi

Esas itibariyle Haziran ayı itibariyle
İngiltere’deki perakende satışlar
düşüşünü sürdürmüş ve Şubat
2015’ten bu yana üç aylık dönem-
lerdeki en düşük seviyesini görmüş-
tü. Bu da sektördeki gerilemenin
çarpıcı bir biçimde teyidi anlamına
gelmekteydi. 

Öte yandan referandum öncesinde
İngiltere Temel Satın Alma Endeksi
bir önceki döneme göre durağan bir
seviyeye işaret ederken, bu durum
referandumun hemen sonrasında

hızla değişmiş ve ay sonu verilerine
göre 12 puanlık bir düşüşle -3 sevi-
yelerine gelmişti. Ancak bu durum
çok uzun sürmedi.

Mobilya Sektörü Şanslı

İngiliz Perakende Kon.sorsiyumunun
araştırması Temmuzun ilk haftasın-
dan itibaren pek çok mobilya pera-
kendecisinin beklenmedik bir biçim-
de pozitif bir taleple karşılaştıklarını
ortaya koymuştur. Bu talep en çok
yatak sektöründe kendini gösterir-
ken en az  talep de butik mobilyala-
ra oldu.

Piyasa analistleri bu tür önemli
kararların arifesi ve hemen sonra-
sında sektörlerde yaşanan dalgalan-
maların poundun değerindeki
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değişimlerin paralelinde gerçekleşe-
bildiğini, her ne kadar uzun vadede
AB’den ayrılma sürecinin neler geti-
receği bilinmese de tüketicinin böy-
lesi ilgisini daha çok ev içlerine
yönelttiğini ve bunun da mobilya
ve aksesuar satışlarını olumsuz etki-
lemek bir yana artmasını bekledikle-
rini ifade ediyorlar.

Henüz Temmuz ayı mobilya istatis-
tikleri elde olmasa da, perakende-
deki hareketliliğin mobilya ve ev
dekorasyonu sektörüne birebir
hatta artarak yansıması bekleniyor
İngiltere’de. The Guardian gazetesi,
BREXIT kararından çok değil saatler
sonra İngilizlerin beklemedikleri bir
moral şokuna girdiklerini, hatta
kararlarını gözden geçirerek refe-
randum sonuçlarının değişmesini
istediklerini gösteriyor. Gazete bu
şokun doğrudan tüm harcamalara
yansımamasını beklemiyor, dolayı-
sıyla İngilizler tüm harcamalarını

kısıtlamayacak, ancak alan 
değiştirebilecekler. 

Guardian’a göre, okurlarının önem-
li bir bölümü tatillerinden vazgeçe-
bileceklerini belirtmeleri yeni bir
gelişmenin habercisi sayılabilir.
Buna göre eğer  İngilizler tatile git-
mek yerine uzun süreli evlerinde
kalacaklarsa, bu durum mobilya,
aksesuar ve dekorasyon sektörü-
nün hareketlenmesine, balkon ve

bahçe mobilyaları vb. outdoor har-
camaların artmasına yol açacaktır.

Uluslararası Tasarımcıların
Karşılaşacakları Zorluklar

Öte yandan Yaratıcı Endüstriler
Federasyonu’na üye İngiliz tasarım-
cılar, BREXIT’in yol açacağı etkiler-
den endişeli. Üyelerinin %96’sının
AB’de kalma yanlısı olduğu ve bu
doğrultuda oy kullandıklarını belir-
ten tasarımcılar, özellikle ağırlıklı
müşterilerinin AB üyesi ülkelerden
olması nedeniyle ayrılma kararı son-
rasında kimi sıkıntılar yaşayabilecek-
lerinin altını çiziyorlar.

Avrupa’ya özgürce seyahat etme
konusunda gelecek olan kısıtlama-
ların iş hacimlerini etkileyeceklerini
düşünen tasarımcılar, bu durumun
mobilya firmalarını da olumsuz etki-
leyeceğini çünkü kendileri gibi
onların da en önemli ihracat pazar-
larının Avrupa ülkeleri olduğunun
altını çiziyorlar.

Öte yandan kozmopolitan Londra
aynı zamanda Batı Avrupa yaratıcı
tasarım endüstrisinin de merkezi
konumunda ve buradaki uluslarara-
sı ofislerde pek çok yabancı tasarım-
cı çalışmakta. AB üyeliğinin dışında
kalmak beraberinde bu kişilere pek
çok vize prosedürü, kırtasiye işi ve
tabii masraf getireceğinden elbette
sonuçları da pek iyi olmayacak. 
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Tanınmış tasarım firmalarından
Squint Limited’in kurucusu Lisa
Whatmough tasarımcılarının yarı-
dan fazlasının İngiliz vatandaşı
olmadığını ve işçilerinin ise çoğu-
nun Avrupa ülkelerinin vatandaşla-
rından oluştuğunu söylemekte.
Zaten tam da bu nedenle, yapıla-
cak olan pazarlık süreci içerisinde
bu konumdaki pek çok uluslararası
profesyonel kendilerine kimi istisnai
ayrıcalıklar tanınmasını umuyor.

Gümrük düzenlemeleri
mobilya ticaretini ve 
ithalatını olumsuz 
etkileyebilir

Öte yandan İngiltere ile Brüksel ara-
sında yürütülecek olan görüşmeler-
de pek çok sektörle birlikte mobilya
sektörünün de geleceğini etkileye-
cek kimi kriterler ağırlık kazanmakta.
Olası kritik gelişmelerin başında ise
gümrük mevzuatı gelmekte.

İngiliz Perakende Kon.sorsiyu-
mu’nun CEO’su Helen Dickinson,
AB üyesi ülkeler ile İngiltere arasın-
daki düzenlemeler sonucunda
gelebilecek olası gümrük vergileri-
nin ister istemez iç pazarda satılacak
olan mobilya fiyatlarına da yansıya-
cağına dikkat çekerek Avrupa ülke-
lerinden ithal edilecek mobilyaların

bundan doğrudan etkileneceğini
belirtiyor. Buna e-ticaret sitelerinde
satılan malların da dahil olduğunu
ifade eden ve her türlü erişim ve
nakliyede çıkabilecek yeni durumu
da göz önüne aldığımızda çıkabile-
cek olan sıkıntının daha da büyüye-
ceğine işaret ediyor Dickinson.
Konuya ilişkin olarak Brüksel ile
geliştirilecek gümrük anlaşmaları
vb. prosedürün kolaylaştırıcı yönleri
üzerindeki müzakerelerin ise kendi-
leri açısından oldukça önemli oldu-
ğunu vurguluyor.

Gümrük zorlukları 
mobilya fuarlarını da 
etkileyebilir

Söz konusu olan İngiltere’nin ithala-
tı, ülkeye sokulacak mallar ve gire-
cek işadamları olduğunda ister iste-
mez ülkedeki tüm fuarlar ile birlikte
January Furniture Show ve
Manchester Furniture Show gibi
mobilya fuarları akla geliyor.
Fuarlara katılan yabancı firmaların
sayısı, performansları ve buralarda
sergileyecekleri mallara kadar pek
çok konu da katılımcı ülkenin
İngiltere ile olan ticaret anlaşmaları,
vize serbestisi ve gümrük vergilerine
bağlı olarak etkilenebilecek.

Her ne kadar kimi mobilya uzman-

ları İngiliz mobilya endüstrisinin
güçlü olduğunu, gerçek anlamda
global bir özellik gösterdiğini, ve
ticaretlerinin sadece Avrupa ülkeleri
ile sınırlı olmadığı belirtseler de,
yine de AB’den çıkma prosedürü-
nün ne yöne evrilip nasıl sonuçla-
nacağı bu başlıkların kaderinde
belirli bir rol oynayacaktır.

Sektörlerin geleceği
İngiliz ekonomisinin
genel durumuna parelel
olarak seyredecek

Sonuç olarak AB referandumu ve
BREXIT’in yol açtığı sonuçlar ve
bundan sonra ayrılma süreci prose-
dürü paralelinde neler olacağı, ster-
lin’in seyri ve bu durumun sektörle-
ri nasıl etkileyebileceği henüz daha
net olarak öngörülemese de,
sonuçlar İngiliz ekonomisinin genel
durumu paralelinde gelişecek ve
her sektör olumlu ya da olumsuz
bundan payını alacaktır.
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Ahmet Guleç, the chair-

man of Turkish Furniture

Associations Federation

stated that if the pro-

duces want to increase

the kg unit price of furni-

ture exports, they have to

increase the quality of

the product by having

original designs.

ürk mobilya imalatçılarının gerek
modern teknolojilerin, gerekse bu
toprakları besleyen tarihsel değer-

lerin sentezlendiği formlar oluşturmaları
gerektiğini belirten Güleç, bunu yapar-
ken de tasarımcılarımızın klişelere düşme-
den bir çalışma prensibi oluşturmaları
gerektiğini söyledi. Güleç sözlerine şöyle
devam etti :

“Şayet Türk mobilyası ihracatta 2023
hedefleri olan 10 milyar dolarlık ve kg
başına 7 dolarlık hedeflerine ulaşmak isti-
yorlarsa, bunun yolu tasarım ve katma
değerli ürünler üretmekten, özgünlükten
ve kaliteden geçiyor. Ancak bu şekilde
kişi başına düşen mobilya harcamasının
en yüksek olduğu ABD, Kanada ve AB
ülkeleri gibi pazarlarda var olabiliriz.

Küresel mobilya pazarlarındaki gelişmeler
üzerinden Türkiye’ye bakacak olursak,
2015 yılında Çin, Almanya, İtalya,
Polonya, Vietnam, Abd, Meksika,
Kanada, İngiltere, Fransa, Malezya gibi

ülkelerin en çok ihracat yapanlar arasın-
da girdi, Türkiye ise 12. sırada yer aldığı.
Söz konusu dönemde mobilya sektörü-
müz 2.3 milyar doları gördü. Yine 204
noktaya ihracat yaptık. Halen ihracatçı
10 bin firmamız var. Sektörde 1 milyon
doların üzerinde ihracat yapan firma
sayısı 570’i buldu.

Ayrıca 2014’te kg başına 3,56 doları
bulan mobilyanın değeri 2015 yılında
3,69 dolara yükseldi. Libya, Irak ve Rusya
pazarlarındaki düşüşleri Suudi Arabistan
ve Birleşik Ürap Emirlikleri pazarlarındaki
yükselişlerle telafi ettik. Sektörün sürekli
ilgi duyduğu pazarlar arasında Cezayir,
Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve
ambargodan sonra kaylda değer bir fır-
satlar yaratabilecek olan İran var. Ancak
mobilya sektörünün daha ileriye gidebil-
mesi için rakiplerimizin ihracat yaptığı
pazarlar olan ABD, İngiltere, Fransa,
Kanada, Almanya gibi ülkelerde daha
etkin olmamız gerekiyor.

T

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Güleç basına verdiği demeçte Türkiye mobilya sektörünün
eski alışkanlıklarını geride bırakarak özgün tasarımlar ortaya koyması
gerektiğini ancak bu konuda henüz istenilen düzeyde olmadığımızı söyledi.
Bu nedenle de mobilyacıların tasarım odaklı katma değerli üretime daha
fazla ağırlık vermelerini ifade etti.
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Mobilya ihracatının kilogram değerini
7 dolara çıkartmanın yolu katma

değerli üretimden geçiyor
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lkeler zenginleştikçe sanayinin
toplam üretimdeki payı azalır.
Hizmet sektörü sanayinin yerini

alır. Ancak Harvard Üniversitesi’nden
Dani Rodrik’in araştırmalarına göre, son
zamanlarda gelişmekte olan ekonomiler
için sanayisizleşme normalden erken
başlıyor. Örnek vermek gerekirse
Almanya’da sanayinin ekonomideki payı
1970’te zirveye geldiğinde, kişi başına
milli gelir 11 bin  dolardı ve sanayinin
payı %35’ti. Daha sonra Almanya’da hiz-
met sektörünün büyüme hızı sanayiyi

Ü

Industry 4.0 revolution is pro-

viding great opportunities for

countries using high technol-

ogy. Even though it is a very

efficient tool, it also has

some risks for developing

countries like Turkey.

The biggest advantage for

the developping counties is

their potential for high scale

production, low human

resource costs etc. But now,

due to Industry 4.0, where

you produce the products

doesn’t matter since you can

produce it in every corner of

the world.

Türkiye Sanayisi Bundan
Nasıl Etkilenecek ?

Türkiye, ekonomisinin en sağlam yönlerinden biri olan sanayisini
kaybedebilir mi? Evet. Sanayisizleşme tüm gelişmekte olan ülkeler için bir
risk. Ama bugün Türkiye özelinde yaşanan küresel teknolojik gelişmeler,
sanayisizleşme riskini daha da artıyor.

▲ ▲
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geçti. Brezilya’da sanayisizleşme
1986’da %17 ile 5 bin dolar seviye-
sinde başladı. Hindistan’da ise
2002’de %12’yle 2000 dolar seviye-
sinde oldu.

Oysa sanayide yaşanan dijitalleşme
trendi, bu trendi yakalayamayan
ülkelerde sanayisizleşmenin daha
da hızlanmasına sebep olabilir. GE
geçen yıl açıkladığı bir raporda
önümüzdeki yıllarda sanayi üretimi-
nin geleceğini şekillendirecek trend-
lere dikkat çekmişti. Şimdi bu trend-
lerin Türkiye için hangi riskleri taşıdı-
ğına bir göz atalım :

* Ölçek önemini yitirince farklı
pazarlara kayabilir ki bu durum
Türkiye’nin ihracat menzilini daha
da daraltabilir

3 boyutlu yazıcıların artan biçimde
üretim süreçlerinde kullanılması ile
üretimin küresel mimarisi değişe-
cek. 3B yazıcıları bugüne kadar
ağırlıklı olarak prototip çıkarmakta
kullanıyorduk.  Oysa 3B yazıcılar git-
tikçe üretim sürecinde torna tez-
gahlarının yerini almaya başlıyor. 

Bu ise üretimde ölçeğin öneminin 
azalması demek. 

Ölçek önemini yitirince sanayi, Ar-
Ge yapılan gelişmiş ülkelere veya
geniş pazarlara (Çin, Hindistan)
yakın yerlere taşınabilir. Bu trend
Türkiye için önemli bir risk.
Türkiye’nin zaten dar olan 
ihracat menzili son yıllarda daha 
da daralıyor.

TEPAV’ın araştırmasına göre,
2001’de ortalama 3235 km olan
ihracat menzilimiz, 2011’de 2846
km’ye indi. Oysa rakiplerimiz hedef-
lerini büyütüyor. Mesela
Meksika’nın menzili bu süreçte
3798 km’den 4574 km’ye çıktı.
Benzer durum Çin, Brezilya ve Kore
için de geçerli.

* Esnekliğin ön plana 
çıkması, yeteri kadar esnek olmayan
Türk işgücü için bir risk 

Otomasyon teknolojileri ve bulut
bilişim sayesinde bir işi birçok parça-
ya ayırıp birçok farklı yerde yapmak
mümkün hale geldi. Bu da alışık
olduğumuz çalışma rutinlerinin
değişmesi demek. 

Bugüne kadarki teknolojik gelişme-
ler hep niteliksiz işgücünü vurmuş-
tu. Bugün nitelikli işgücü de yeni
çalışma biçimine adapte olmak
zorunda. Mühendislikten doktorlu-
ğa kadar birçok yüksek nitelikli
beceri gerektiren meslekte esneklik
ön plana çıkacak. Bu ise yeni bece-

riler edinme konusunda yeteri
kadar esnek olmayan Türk işgücü
için risk. 

UBS, bu sene Davos’ta Dünya
Ekonomik Forumu toplantılarında
ülkelerin yine Dünya Ekonomik
Forumu verilerine dayanarak bu
yeni döneme hazırlık seviyesini
ölçen bir rapor yayınladı.
Türkiye’nin farklı kategoriler arasın-
da en zayıf olduğu alan işgücünün
esnekliği. Bu alanda dünyada 127.
sıradayız. Malezya 19, Polonya 81.
sırada.

* Endüstriyel internet verimliliğini 
yakalayamazsak, uyum sağlamayan
Türk şirketleri sistemin dışına itilebilir

Son ve belki de en belirleyici trend
ise makinelerin birbiriyle konuşabil-
mesi. Endüstriyel İnternet sayesinde
makinelerden gelen veri bulutta bir-
leştiriliyor, büyük veri metotlarıyla
analiz ediliyor, beraber çalışan maki-
neleri optimize edecek yazılım
çözümleri üretilebiliyor. 

Bir benzetme yaparsak, dijital sana-
yide veri yakıt, büyük veri analiz
kapasitesi de motor haline geliyor.
Böylece tüm tedarik zincirinin ham-
maddeden son müşteriye kadar
dijitalleşmesi ve üretim süreçlerinin
hem tedarikçilerden hem müşteri-
lerden gelecek verilere göre gerçek
zamanlı olarak optimize edilmesi
mümkün. 

Eğer Türkiye bu verimliliği yakalaya-
mazsa zaten çok küçük marjla çalı-
şan birçok firmanın rekabet avanta-
jı ortadan kalkacak. TÜSİAD’ın
geçen hafta açıkladığı rapora göre
Almanya – Türkiye arasındaki ortala-
ma %20 maliyet farkı %5’e kadar
inebilir. Ayrıca dijitalleşen 
tedarik zincirlerine uyum sağlaya-
mayan Türk şirketleri sistemin 
dışına itilebilir.
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ÜNDEMİMİZ 
NİTELİKLİ ÜRETİMDİR

Özlü Türkiye’yi, yüksek gelir seviye-
sine sahip ülkelerden biri haline de
getireceklerini, sanayicilerimizin de
hükümetimizin gündeminin ortak
olduğunu belirterek “Gündemimiz
nitelikli üretimdir” diye konuştu.

AR-GE HARCAMALARININ
ORANI %1’İ GEÇTİ

Türkiye’de AR-GE harcamalarının
ciddi şekilde arttığını belirten Özlü,
2014 yılında, tarihimizde ilk defa,
AR-GE harcamalarının milli gelire
oranının yüzde 1’i geçtiğini söyledi.
Bu artışta, özel sektöre verdikleri

desteklerin önemli bir rolü olduğu-
na dikkat çeken Özlü, verilen des-
tekleri sürekli güncellediklerini, AR-
GE ve yenilik ekosistemini sürekli
güçlendirdiklerini. AR-GE Reform
Paketi’ni bu amaçla hayata geçirdik,
AR-GE Reform Paketi’yle hayata
geçen yasal düzenlemelerin ikincil
mevzuatını da geçtiğimiz günlerde
yayınladıklarını ifade etti.

İLK ÜÇ SANAYİ DEVRİMİ-
Nİ GERİDEN TAKİP ETTİK,
ARTIK ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN
BUNU YAPMA LÜKSÜMÜZ
YOK

Özlü, yeni dönemde, bakanlığın en
öncelik vereceği konuların başında
dördüncü sanayi devrimi olduğunu
söyledi. İstanbul’daki sanayicilerin,
Türkiye’ye bu süreçte öncülük
etmelerini beklediğini dile getiren
Özlü şöyle devam etti:

“Önceki üç sanayi devrimini hep
geriden takip ettik. Bu nedenle, yıl-
larca ekonomik açıdan istediğimiz
seviyenin altında kaldık. Bu yeni
sanayi devrimini de geriden takip
etmek gibi bir lüksümüz asla bulun-
muyor. Yeni sanayi devrimi, temel
olarak akıllı üretim sistemlerine
dayanıyor. Bu süreç, zincirleme bir

şekilde, hem üretilen ürünleri hem
de o ürünleri üretme biçimimizi
değiştirecek. Seri üretim, yerini
neredeyse tamamen kişiselleştirilmiş
bir üretim anlayışına terk edecek.
Bu süreçte bazı yeni sektör ve tek-
nolojiler öne çıkacak. Özellikle
yapay zeka, bulut bilişim, büyük
veri, otomasyon, robotik teknoloji-
ler, Nesnelerin İnterneti, 3-D yazıcı-
lar ve sensörler, öne çıkan yeni tek-
noloji alanları olacak. Ancak şu
hususa dikkat etmek gerekiyor: Bu
yeni teknolojilerden bütün sektörler
hep birlikte etkilenecek. Mesela oto-
motiv sektöründeyseniz, aracınızda
sensörler ve yapay zeka teknolojile-
ri kullanacaksınız. Beyaz eşya üreti-
yorsanız, ürettiğiniz beyaz eşyaların
birbirleriyle veya başka cihazlarla
etkileşim ve iletişim içinde olması
icap edecek. Bugün tabletlere veya
cep telefonlarına olduğu gibi, yarın
bir torna tezgahına da uygulama
indirmeye ihtiyacınız olacak. Yakın
bir gelecekte, ürettiğiniz gömleğin
de internete bağlanabilmesi, kulla-
nıcının giyim tercihiyle ilgili bilgileri
belirli data merkezleriyle paylaşabil-
mesi gerekecek. En önemlisi de
şudur: Öyle bir dönem yaklaşıyor ki,
ne üretirseniz üretin, onu akıllı fabri-
kalarda üreteceksiniz.”

G

“Endüstri 4.0” ve “Fikri Sınai Mülkiyet
Hakları” Konularında Bakan Özlü’den

Sanayicilere Tam Destek
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında bir
konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye’nin
yapması gereken en önemli şeyin yatırımların ve istihdamın önünü açmak
olduğunu vurgulayarak, Türkiye sanayisinde ciddi bir dönüşüm başlatmamız
gereken bir dönemin eşiğinde olduğumuzu ve sanayimizdeki gerekli
dönüşümü gerçekleştirmek için hangi yasal düzenlemeyi yapmak gerekiyorsa,
hangi adımı atmak gerekiyorsa, bunları birlikte yapacaklarını söyledi. 
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MEKANLAR ŞİŞECAM BOYALI CAMLARLA 
RENKLENİYOR

Çevre dostu Şişecam Boyalı Camlar duvar kaplamalarında, 
mobilyalarda, ara bölmelerde kullanılarak zengin renk 
seçeneği ile tasarımcılara dekoratif çözümler sunuyor.

444 9 872
sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

Siyah
RAL 9005

Bej
RAL 1015

Çikolata
Kahverengi
RAL 8017

Koyu
Kahverengi
RAL 8022

Bordo
RAL 3004

Beyaz
RAL 9010

Turuncu
RAL 2001

Bembeyaz
RAL 9003
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KASTAMONU ENTEGRE is

decorating life spaces

with  their wide product

range including URBAN

serial of parquets as it is

the case for FLOORPAN

and ARTFLOOR.

aminat parke üretiminde
Avrupa’nın en büyük 5 üreticisin-
den biri olan Kastamonu

Entegre’nin dekorasyonda şıklık ve este-
tiği buluşturan Urban serisi, Floorpan
ürünlerinde isimlerini New York, Peking,
Sydney, Miami, Shanghai, Tokyo,
Chicago ve Los Angeles'tan alıyor. Her
zevk ve yaşam alanına hitap etmek
üzere geliştirilen seri; Artfloor markasıyla
da Paris, Cenevre, Lizbon, Madrid,
Monaco, Roma, Viyana ve Barselona
şehirlerinin estetiğini sunuyor.
Dünyanın en büyüleyici şehirlerinin
isimleri ile adlandırılan Urban serisinde
ürünlerin her biri, adını aldığı şehrin
öncelikli tarzını yaşam alanlarına taşıyor.

URBAN serisi Floorpan ve Artfloor mar-
kalarına ait toplam 16 farklı dekor seçe-
neği sağlıyor. 32. sınıf AC4 olarak üreti-
len seri, daha sağlam ve dayanıklı yapısı

ile ofis, bekleme odaları ve ticari mekân-
lar için de öncelik sunuyor.

Urban serisinin 4 tarafı derzli olarak üre-
tildiğini belirten Kastamonu Entegre
Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Naci
Güngör, serinin en önemli özelliğinin
döşendikten sonra daha gerçekçi ve
daha estetik bir görünüm sağladığını
belirterek şunları söyledi: “Kastamonu
Entegre olarak her gün 3000 konutun
zemini için gerekli laminat parkeyi üreti-
yoruz. Dünyanın en büyük parke üretici-
lerinden biri olarak bu alanda imza attı-
ğımız özgün tasarımlarla da öne çıkma-
ya çalışıyoruz. Urban serisinin en önem-
li özelliği standartların üstünde gerçekçi
bir görünüm sunması. Doğallığı yansı-
tan wood yüzey ile daha doğal 
duruyor. Urban serisiyle yaşam alanları-
na yeni bir tarz katacak olmanın 
heyecanını duyuyoruz.”

L

Parke sektörünün ana markaları Floorpan ve Artfloor ile sektörde
yeniliklere imza atan Kastamonu Entegre, dekorasyonda farklılık yaratan
Urban serisiyle tarzını konuşturuyor. Kastamonu Entegre’nin enerjik ve
şehir konseptli, derzli olarak ürettiği Urban serisi, standartların üstünde
gerçekçi bir görünüm sunuyor. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:136 Eylül - Ekim 2016 80

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

l l

KASTAMONU ENTEGRE, URBAN Serisi
İle Yaşam Alanlarına Renk Katıyor

Floorpan ve Artfloor ile sektörde yeniliklere imza atan





ROMA PLASTIK company

known with its edge bands

is attending trade shows

like IWF, INTERMOB and

SICAM.

The company will promote

their new generation of

TRIO collection in TUYAP

INTERMOB show with

“Design the Future”

motto.

NTERMOB 2016

Roma Plastik,  “Geleceği tasarlayın”
mottosuyla Intermob 2016 Fuarına katı-
lıyor. Kenarbandı alanında Ar-Ge’ye en
çok yatırım yapan yenilikçi firmaların
başında gelen Roma Plastik, 2017 yılı
yenilikleri içinde, uzmanların farklı este-
tik katmanlarla tasarladıkları yeni nesil
“Trio” koleksiyonu ön plana çıkarıyor. 

“Trio” kenarbantlarını ilk kez Intermob
2016 fuarında ziyaretçileriyle paylaşacak
olan firma, yeni koleksiyonunu dizayn,
teknik ve estetik anlamda mobilyalarda
mükemmelliği arayan tasarımcıların
beğenisine sunuyor. Tasarımlarındaki
renk ve desen kombinasyonları, ahşap-
tan metale farklı yüzey elemanlarıyla
mükemmel  uyum sağlayan 
Trio Koleksiyonu, fonksiyonel, pratik 
ve zengin seçenekte yaratıcı çözümler
sunuyor. 

Batı Avrupa’da tasarım ve stil yaratan
kenarbantlarına olan talep yıllardır süre-

gelmekle beraber, Türkiye’de bu tür göz
alıcı ürünlerin kullanımı sadece yakın bir
geçmişe dayanıyor. 

SICAM 2016

Türkiye’nin lider kenarbandı üreticisi
olan Roma Plastik, dünyanın önde
gelen mobilya aksesuarları fuarı, 18-21
Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlene-
cek olan SICAM 2016’da yeni nesil
kenarbandı tasarımlarını tanıtacak.

IWF  2016

IWF 2016 Fuarı, 24- 27 Ağustos 2016
tarihlerinde ABD’nin Atlanta kentinde
ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yoğun ilgi
gören fuarda birçok ülkeden katılımcı
firma, markalarını ve ürünlerini tüketici-
lerle buluşturdu. Sektördeki yeni geliş-
meleri tüm dünyadan gelen katılımcılar-
la paylaşan Roma Plastik, yeni 
koleksiyon ürünlerini tanıtma fırsatı elde
etmiş oldu.

I

Roma Plastik IWF, INTERMOB 
ve SICAM Fuarlarında
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YAPRAKAĞAÇ company

known with its 350 differ-

ent colors and patterns of

membrane PVC as well as

exported Lamipan prod-

ucts, moved to its new

headquarter with 4.500 m2

indoor area.

500 m2 kapalı alanında yurtiçi ve
yurtdışı müşterilerine hem stok
hem lojistik olarak çok daha iyi hiz-

met vermek gayretinde olan firma, yeni
yerinde ayrıca yine ağırlıklı dekorasyon,
ofis ve otellerde kullanılmak üzere
Transpanel çeşitlerinin satışına da
devam edecek.

Bilindiği gibi Yaprakağaç A.Ş., tutkal gru-
bunda dünyanın en büyük ve en çok
çeşit tutkal üretimini gerçekleştiren H.B
Fuller grubuna ait Rakoll markasıyla
başta membran pres tutkalları, poliüre-
ten Hotmelt(PUR) ve D2, D3 ve D4 lami-
nasyon tutkallarıyla birlikte primer ve
kenarbantlama tutkalı dahil çok çeşitli ve
yan ürünlerini pazarlamakta; ayrıca
kendi markası HERBELT adı altında da
tutkal çeşitleriyle alternatif sunmaktadır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de kaliteli

ürün ve kaliteli hizmet anlayışıyla faali-
yetlerine çok  daha aktif bir 
şekilde devam etmekte olduklarını 
belirten firma yetkilileri, sektöre şu 
mesajı vermekte :

“Şunu iyi bilmekteyiz ki, seri üretici
bugün aldığı  malzemenin  aynısını
yarın da alabilmeli  ve hepsinden daha
önemlisi kendisine yarın yok denmeme-
sidir. Bu da stoklama gücü ile alakalı bir
durum olup bizim de en çok üzerinde
durduğumuz husustur. Firma olarak siz-
lerin sayesinde ödediği kurumlar vergisi
ve 81 vilayet, 35 ülkeye yaptığı satış ve
ihracat ile gurur duymakta ve güzel
ülkemiz için ne yaparsak azdır düşünce-
siyle hep birlikte çok daha güzel 
ve mutlu bir Türkiye için haydi 
ileri demekteyiz”

4

Mutfakta, kapıda, sarmada, flat laminasyonda, mobilyada kullanılan
350'ye yakın renk ve desendeki Membran PVC çeşitlerinin yanında yine
başta dekorasyon, kapı ve mobilya da kullanılmak üzere ithal ettiği
Lamipan ürünlerini 2 yıldan beri artan çeşidiyle sektörün hizmetine sunan
YAPRAKAĞAÇ A.Ş. yeni yerine taşındı.
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YAPRAKAGAÇ Firması, Faaliyetlerine
4.500 m2 Kapalı Alan İçeren 
Yeni Yerinde Devam Ediyor

















2 yıl önce Antalya’da kurulan ve
bugün 5 kıtada 60’tan fazla ülkede
faaliyet gösteren AGT, ülkemizdeki

yerli mobilya üretimi ve tasarımına des-
tek vermek için yurtdışında  aktif pazar-
lama faaliyetleri yürütüyor. Geçtiğimiz yıl
gerçekleştirdiği 500 milyon TL’lik cirosu-
nun %40’ını ihracattan elde ederek sek-
töründe liderliği koruyor.

Firma yöneticileri, 2016 yılında ihracatta
aktif pazarlama çalışmalarına hız vererek
devam eden AGT’nin Dubai, İran,
İstanbul  showroom ve ofislerinin açıl-
ması; Amerika, İngiltere, Kanada başta
olmak üzere yaklaşık 30’a yakın ülkede
aktif fuar katılımları ve pazarlama faali-
yetleri ile sektörde öncü olmanın haklı
gururunu yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Yer aldığı ülkelerde sektöre yönelik hiz-
met içi eğitim çalışmaları da gerçekleşti-
ren AGT; farklı ülkelerde marangozlara
yönelik eğitimlere de hızla devam edi-
yor. AGT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu

Grup Başkanı ihracatla alakalı yaptığı
açıklamada şunları söyledi :

“Bugün dünyanın dört bir yanına ihraç
ettiğimiz ürünlerle hem ülkemizin, hem
de markamızın bu sektördeki iddiasını
ortaya koyuyoruz. Sadece nicelik olarak
öne çıkmak değil, niteliği nicelikle birleş-
tirmek, marka bilinilirliğimizi arttırmak
bizler için çok önemli. O yüzden uzun
yıllardır pazarlama faaliyetlerimize
devam ettiğimiz birçok ülkede AGT mar-
kası jenerik marka olarak biliniyor. AGT
olarak, Türkiye mobilya sektörünün mar-
kalaşması konusunda yurtdışında önem-
li çalışmalar yürüterek bayrağımızı dal-
galandırıyoruz. Geçtiğimiz yılı hedefleri-
mizin üzerinde ihracat rakamları ile
tamamladık. 2016 yılında ise bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz ihracatla
Türkiye mobilya sektörünün markalaş-
ması konusunda önemli çalışmalar
yürütmekteyiz.”

3

Ulusal ve uluslararası alanda mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerinde;
MDF, MDF – Lam, Panel, Profil, Parke ve Kapı üreten AGT; ihracatta da
sektöründe fark yaratıyor. Ülkemizdeki yerli mobilya üretimi ve tasarımına
destek vermek için yurtdışında aktif pazarlama çalışmaları yürütüyor. 
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AGT, İhracatta Sektöre Yön Veriyor
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erkezi Ankara’da bulu-
nan AKÖZ BOYA, ağus-
tos ayı içerisinde

Kastamonu Tosya şubesini
bölge esnafı ve bayisi olduğu
fabrika yöneticilerinin katılımı
ile hizmete açmıştır. 

Tosya başta olmak üzere
bölge çevresindeki il ve ilçeler-
de bu şubenin tecrübeli ve
güler yüzlü personeli ile hiz-
met sağlamaktadır .

AKÖZ BOYA Tosya Şubesi
mobilya Ahşap grubunda
ithal ve yerli markaları değerli
bölge esnafının hizmetine
sunmaktadır.

M
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AKÖZ BOYA Artık Tosya’da



KASTAMONU ENTEGRE is

organizing seminars for

parquet masters in overall

Turkey. Parallel to this

program, the last one is

organized in Gaziantep

where about 180 people

attended.

astamonu Entegre; bayiler ve
parke ustaları için Türkiye genelin-
de düzenlediği Laminat Parke Usta

Seminerleri’nin Gaziantep ayağını, 29
Temmuz’da gerçekleştirdi. Laminat
parke teorik eğitimleriyle ürünlerin özel-
liklerine ve kullanım detaylarına dair
önemli noktaların anlatıldığı seminerde,
bayi ve parke ustalarından oluşan 180
katılımcıya uygulamalı parke eğitimi
verildi. Katılımcılara Floorpan ve Artfloor
laminat parkelerin sıcak ve doğal doku-
sunun zeminlerle birleştirilerek yaşam
alanlarının geneline değişim olarak yan-
sıtabilecekleri de anlatıldı. Eğitimler
sonunda yapılan sınavla birlikte katılım-
cılara sertifikaları dağıtıldı. 

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirle-

rinden Gaziantep’in güçlü sanayisiyle
büyük bir ekonomik güç olduğuna
vurgu yapan Kastamonu Entegre Marka
ve Kurumsal İletişim Müdürü Naci
Güngör “Teknolojideki hızlı değişim ve
yeni trendler mesleki eğitimi tüm sektör-
lerde bir zorunluluk haline getiriyor. Bu
amaçla; kentin dokusuna ve mimari
gelişimine katkı sağlamak üzere, ustaları-
mıza verdiğimiz sektörel eğitimler büyük
önem taşıyor. Bu eğitimlerle şehrin
mimarisi ve modern yaşamın gereklerini
bir araya getiren uygun bir yapılaşma
konusunda farkındalık yaratmaya çalışı-
yoruz. Gaziantepli parke ustalarının da
seminerimize istekli katılımından büyük
mutluluk duyduk. Sektöre değer katan
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

K

Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider markası Kastamonu
Entegre, sektöründeki kalifiye çalışanlara yatırım yapmaya devam ediyor.
Yaşam alanları için sunduğu hizmeti daha ileri seviyeye taşımak amacıyla
Laminat Parke Seminerleri gerçekleştiren Kastamonu Entegre,
29 Temmuz’da Gaziantepli ustalara uygulamalı parke eğitimi verdi.
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KASTAMONU ENTEGRE, Gaziantepli
Ustaları Parke Eğitiminde Buluşturdu









OKAL Foreign Trade is

providing the innovative

technology of fire resist-

ant glass technology with

POLFLAM brand name for

Turkish market.

ANGINA 
DAYANIKLI CAM

Bilindiği gibi dünya genelindeki yangın
koruma ile ilgili kanun ve yönetmelikler
oldukça katıdır.  Binalar tasarlanırken alev-
lerin ve dumanın bina içerisinde yayılması-
nı engellenmesine dikkat edilmelidir.
Yapısal elemanların aleve ve yüksek sıcak-
lıklara dayanıklı olmaları gerekir. Tek bir
cam levhanın yüksek sıcaklık karşısındaki
ısıl direnci yüksek değildir.  Kısa bir süre içe-
risinde çatlar ve sonrasın da tamamıyla
parçalanır. Peki açık alanların, cam cephe-
lerin ve cam duvarların yaygın bir şekilde
kullanıldığı modern mimaride bu durumla
nasıl başa çıkılmaktadır? 

Bu sorunun cevabı, her geçen gün daha
mükemmele yaklaşan özelliklere sahip olan
yangına dayanıklı camdır. İnşaat sektörün-
de birçok farklı tür yangına dayanıklı cam
bulunmaktadır. Bu camların hepsi iki veya
daha fazla levhanın birleşmesinden oluşur.
Levhaların arasında özel bir film tabakası
yada çeşitli bileşiklerden oluşan jel  (sert
veya yumuşak) bulunur. Böyle üretilen
camlar aleve ve ısıya üç saate kadar daya-
nabilmektedir. Tüm yangına dayanıklılık
sınıflarında üretilmektedir (EI 30, EI 60, EI
90, EI 120 ve EI 180). Her iki üretim tekno-
lojisine göre üretilen EI sınıfını camların
yangına dayanıklılık özellikleri aynıdır. Bu
camların standartlara uygun olmaları şart-
tır. Farklı üretim teknolojisiyle 
üretilen camlar ürüne farklı parametreler

kazandırmaktadır. Her EI sınıfında büyük
boyutlu ve radüslü bükülmüş bombeli
camlar bulunmaktadır. Orjinal üretim tek-
nolojisi kullanılmakta ve şirketin kendine ait
test altyapısı bulunmaktadır.. POLFLAM
fabrikasında üretilen jel yangına dayanıklı-
dır. Alüminyum, ahşap, çelik yapılara ve
çerçevesiz sistemlere montaj yapılmaktadır.

HİDROJEL TEKNOLOJİSİ

Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre,
POLFLAM® markası günümüzde, labora-
tuarlarda test edilen ve kullanım ile teyit
edilen kalitenin sembolüdür. Şeffaf, hafif
ve dayanıklı POLFLAM® camın üretiminde
yenilikçi hidrojel teknolojisi kullanılmakta-
dır. Kullanılan jel camın yangına dayanıklı-
lık özelliğini belirlemektedir. EI sınıfı ise bu
katmanın kalınlığına bağlıdır. Yangın sıra-
sında jel ısıl enerjiyi absorbe ederek mat-
laşmakta ve kademeli olarak sertleşmekte-
dir. Bu sayede alevler ve yüksek sıcaklık
için etkili bir ısı kalkanı oluşturur.

POLFLAM® teknolojisi şimdiye kadar üre-
tilmesi mümkün olan cam levhalardan
daha büyük cam levhaların üretilmesine
izin vermektedir. Bu levhalar 2200 x 4200
mm boyutlarında bile olabilmektedir.
Uygulanan sertleştirme işlemi sayesinde
en büyük cam levhalar bile mekanik hasar-
lara karşı dayanıklıdır.

POLFLAM® cam –40ºC ila +50ºC arasın-
daki sıcaklık değişikliklerine karşı da daya-
nıklıdır.10 yılı aşkın kullanım sonrasında
bile özellikleri değişmeden kalmaktadır.
Levhalara ek fonksiyonlar uygulanarak hır-
sızlığa karşı koruma, kurşun geçirmez,
güneşe karşı koruyan ısı geçirmez camlar
elde etmek de mümkündür. POLFLAM®
ayrıca bombeli yangına dayanıklı cam üre-
timi de yapmaktadır. 

POLFLAM® marka ürünlerin tamamı 
CE belgesine sahiptir ve Avrupa pazarında
yürürlükte olan bütün gereklilikleri 
karşılamaktadır.

POLFLAM® markası
günümüzde,
laboratuarlarda test
edilen ve kullanım ile
teyit edilen kalitenin
sembolü olan EI sınıfı
yangına dayanıklı
camlarda yenilikçi
teknolojinin, mükemmel
parametreler, yüksek
güvenlik standardının
adıdır. Bu yenilikçi
teknolojiyi de Türkiye’de
kendi konusunda ihtisas
sahibi Okal Dış Ticaret
sektöre ulaştırmaktadır. 
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OKAL Dış Ticaret’ten Yangına
Dayanıklı                          Cam





Zekeriya Hazırbulan, the

board member of MEVA

Ahşap, stated that the

company that started to

produce acrylic and high

gloss panels and door

components, is enlarging

its target market and

adding new companies to

their customer portfolio.

EVA AHŞAP, Meva Gayrimenkul
İnşaat Yatırım Mobilya A.Ş’nin bir
koludur. Meva Gayrimenkul

İnşaat Yatırım Mobilya A.Ş’nin faaliyet
alanları ülkemizde gelişen konut sektö-
rüne paralel olarak, bulunduğu bölge-
nin çehresine modern konutlar inşa
eden Meva Gayrimenkul İnşaat Yatırım
A.Ş, ayrıca insanların ortak yaşam alanla-
rında bahçe aydınlatmaları, fotoselli
bina içi aydınlatmalar, çevre düzenleme-
si otopark, alışveriş ve spor alanları ve
çocuk oyun parkları ile insana değer
veren bir konsept oluşturmaktadır.

Grup firmalarının bir diğer faaliyet alanı
LED’li aydınlatma armatürleridir. Bizler
toplum olarak iktisadi tasarrufu ve doğa-
yı seviyoruz. Tam da bu özelliğimizden
dolayı LED aydınlatma geç de olsa,
SEVA Aydınlatma markasıyla, ülkemiz

için katma değeri yüksek nitelikli bir tesis
olmanın yanında, Ar-Ge çalışmalarına
ciddi yatırımlar yapmış, tasarruf temelli
insan sağlığına duyarlı, çevre dostu
ürünler üreten, inovasyonu her kade-
mesinde içselleştirmiş, sürdürülebilir ve
uluslararası alanda rekabet edebilir
olmayı gaye edinmiş, dünyanın en nite-
likli sertifikasyonlarına sahip bir dünya
markası olma yolunda ilerleyen bir işlet-
me olmuştur.

Bunlara bağlı olarak MEVA AHŞAP mar-
kasıyla, 2015 yılında İzmir Kemalpaşa
Organize Sanayi Bölgesinde akrilik
panel, highgloss panel, kapı kompo-
nenti olan kasa, pervaz, kapı yüzeyi ima-
latı ile,  zengin renk seçeneği ve kalite-
siyle öne çıkan, diğer sektörlere paralel
olarak mobilya  ahşap sektöründe de
faaliyetlerine başlamıştır.

M

1988 yılında üç kardeşin girişimleriyle ticari hayatına başlayan firmanın
ilk sektörü elektrik ve taahhüt işleri olmuş, 1991 yılında gelişen konut
sektörüne paralel olarak inşaat ve yapı sektörüne girmiştir. 2004 -2014
yılları arasında Türkiye’nin en büyük kapak firmasının kurucu ortaklığını
yapmış 10 yıl süre ile bu sektörde faaliyet göstermiştir. Ürün ve pazar
tecrübesi ile 2015 yılında İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde
akrilik panel, Highgloss panel, kapı komponenti olan kasa, pervaz, kapı
yüzeyi imalatı ile, mobilya  ahşap sektöründe de faaliyetlerine başlamıştır.
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MEVA AHŞAP Gün Geçtikçe Portföyüne
Yeni Müşteriler Katıyor

▲ ▲





MEPA MOBİLYA’nın
Mutlu Günü

obilya aksesuar sektörümüzün öncü firmala-
rından MEPA Mobilya'nın kurucusu Sn.
Miktad Köse'nin kızı Sibel Köse güzel bir tören-

le dünya evine girdi. 

İstanbul Shangri La otelinde düzenlenen düğün töre-
nine kalabalık bir aile ve dost çevresi katıldı. Miktad
Bey her zamanki nazik ve kibar tavrıyla gece boyun-
ca tüm ziyaretçilerle tek tek ilgilendi. 

Bizler de EKİN Yayın Grubu olarak Miktad Bey'i 
kutluyor, gelin ve damada ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.

M
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Firma MEVA AHŞAP markasıyla gelişmiş teknoloji ile
acrylic ve highgloss paneller üretmektedir. Avrupa
standartlarına uygun şekilde üretilen paneller yüksek
parlaklık ve çizilme direncine sahiptir. Geniş desen ve
renk çeşidine sahip MEVAPANEL ürünleri A kalite
MDF üzerine kaplanmıştır. MEVA AHŞAP fabrikası top-
lam 16.000 bin m2 alan üzerinde 8.000 m2 alanda
üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam yatırım
maliyeti 10 milyon Euro civarındadır.

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Hazırbulan
firmanın çalışma ilkeleri ve ürünlerinin avantajları
konusunda şunları söylemektedir :

"Başlıca hedeflerimiz arasında yurtiçindeki ve yurtdı-
şındaki orman ürünleri satıcıları bulunmaktadır.
Kurumsal büyük firmalarla çalışan MEVA AHŞAP, gün
geçtikçe portföyüne yeni müşteriler katmaktadır.
Ürünlerimizin kullanım alanları oldukça geniştir.
Başlıca yatak odaları, genç odaları, mutfak dolap ve
kapaklarında, banyo dolap kapaklarında, raf sistemle-
rinde, ofis mobilyalarında ve tüm modüler ürünlerin-
de uygulanmaktadır. Ayrıca kapı komponenti olan
kasa, pervaz ve yüzeyle de kapı üreticilerine, kapı üre-
timlerinde  çok büyük kolaylıklar sunacağız. 

Sektördeki talepler doğrultusunda müşteri odaklı bir
yaklaşıma sahip olan MEVA AHŞAP için öncelikle doğ-
ruluk, güven, adil olmak, “ben” değil “biz” demek gel-
mekte,. Biz kalite ve hizmeti bir arada sunmaktayız.
Bu bağlamda oldukça profesyonel ekiplerle çalışmak-
ta ve müşterilerimize kaliteli ürünler ve iyi hizmet ver-
meyi hedeflemekteyiz.

MEVA AHŞAP eleştiriye ve öneriye açık olan bir firma-
dır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda müşteri
odaklı bir yaklaşımla öncelikle doğruluk, güven, adil
olmak, ben değil biz demek kalite ve hizmeti bir
arada sunmak. İnsanların yaşam hakkı gereği olan
tüm gereksinimleri oluşturmak, gerek istihdam için
gerek ise kaliteli ve teknolojik ürünler sunmaktır. Bu
bağlamda gerek çalışanlarımızla gerekse de tedarikçi
firmalarımızla müşterilerimize kaliteli ürünler ve iyi hiz-
met vermek için profesyonel ekiplerle çalışmaktayız.

Gerek yüzey gerekse de MDF olarak ürünlerinde kul-
lanmış olduğumuz ham maddeler için dünyada kali-
telerini ispatlamış firmalarla ve son teknoloji makine-
lerle çalışmaktayız. Rivors merdane ve tutkal bıçağı
sayesinde tutkalın MDF üzerine homojen bir şekilde
sürülmesiyle ürünlerimizin yüzey efekti gayet güzel
çıkmaktadır.  Her türlü toz ortamından muhafaza
etmek için makinalarımızın etrafı komple kapalıdır.
Paketleme sistemlerimiz malın sevkiyatı esnasında
deformasyonlara karşı köşe korumalıkları, karton ve
etrafı komple jelatinle kaplanmaktadır. Bizden 
ürün alan iş ortaklarımız ürünlerimizden 
gayet memnunlar."

l l
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Known its MDF, MDF LAM,

panel, profile, parquet and

door production, AGT’s

products are sold in 60

countries, 5 continents.

The company doubled its

parquet production with

25 million m2 due to its

new investments.

apı bileşenleri sektörünün önemli
temsilcilerinden AGT,  ülke ekono-
misine duyduğu güvenle yatırım-

larına hız kesmeden devam ediyor.
İkinci parke hattıyla birlikte, parke üreti-
mini iki katına çıkaran firma ayda yakla-
şık 2 milyon m2 parke üretecek.

Türkiye’deki parke üretiminine hızlı giriş
yapan AGT, gerek yurtiçinde, gerekse
yurtdışında başta Doğu Avrupa-
Balkanlar, İran ve Ortadoğu ülkeleri
olmak üzere parke ihracatı gerçekleştiri-
yor. Natura serisi ile 16 renk, Natura
Line ve Plus serileri ile ise 8 renkte üretim
gerçekleştiriyor.

AGT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Grup Başkanı Şirzat Subaşı konuyla ilgili
yaptığı açıklamada “2015 yılında 500
milyon TL ile elde ettiğimiz %45’lik büyü-
me oranının 2016 yılı ilk 6 ay sonunda

da sürdüğünü görmekteyiz. 2015 yılın-
da gerçekleştirdiğimiz büyüme ile sektö-
rümüzde öncü olduk. İhracatta elde etti-
ğimiz başarılarla farkımızı ortaya koyduk.
Bu sağlıklı büyüme ile beraber kapasite
artışı için yatırımlarımıza hız vermiş ve
2016 içinde devreye aldığımız makine
ve ikinci parkı hattı yatırımları ile yıllık
parke üretim hacmimizi yıllık 25 milyon
m2’ye ulaştırmış durumdayız. Ülkemizin
hedefleri; bizim hedeflerimiz demek. Biz
AGT olarak ülkemizin gücüne inanıyo-
ruz; bundan sonra da şirket olarak üze-
rimize düşen görevleri fazlasıyla yapma-
ya devam edeceğiz. Kapasite artışımızın
yanı sıra pazara sunduğumuzu yenilikçi
ürünümüz AGT Power Gloss ile de
pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu.

Y

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, kapasite artışı için
yatırımlarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde devreye aldığı emprenye ve
ikinci parke hattı yatırımları ile yıllık parke üretim hacmini  25 milyon m2’ye
ulaştıran AGT böylece üretim kapitesini yaklaşık iki katına çıkarmış olacak.
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AGT, parke üretimini
iki katına çıkardı





ürkiye mobilya üretiminin yüzde
40'ını tek başına karşılayan
Kayseri'de sektör temsilcileri iç

pazarda uzayan vadeler ve daralan dış
pazar nedeniyle zor günler yaşıyor.
Sezonun durgun geçtiğini, hala bekle-
nen satış ivmesini yakalayamadıklarını
vurgulayan orta ve küçük ölçekli mobil-
ya üreticileri önceleri 10- 12 aya kadar
olan tahsilat vadelerinin 20 aya kadar
uzamasından şikayetçi. Kalifiye eleman,
navlun, merdiven altı üretim gibi sorun-
larına da çözüm bekleyen Kayserili
mobilyacılar, bu süreçte tasarıma ve tüm
sektör oyuncularının seferberliği ile bir
Türkiye markasına yatırım yapılması
gerektiğini düşünüyor.

Sektörün tahsil edemediği
alacaklarla bir OSB daha
kurulur

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve
Döşemeciler Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Ali Çevrim, Kayseri
mobilya sektörünün dış dünyaya açıl-
ması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle

KOBİ ölçekli mobilya üreticilerinin
Kayseri mobilya ihracatındaki payı art-
malı. Bunun için oda olarak projeler
geliştiriyoruz. Sektörde satışlarda sıkıntı
olduğu zaman maalesef satış yapmak
için üreticiler bayilerine ya da toptancıla-
ra 20 aya kadar vade açıyor. Bu da fir-
malarda ciddi bir belirsizliğe yol açıyor.
Uzun vadelerin sonunda ödemenin
yapılmaması riskinin yanı sıra vadenin
aşılması durumunda ortaya çıkan ser-
maye ihtiyacını karşılamakta da prob-
lemler ortaya çıkıyor. Mobilya sektörün-
deki üreticilerin şuana kadar tahsil ede-
mediği alacaklarla bir OSB daha kurulur-
du. Bu işin simsarları bile çıktı. Ödemele-
rin gelmemesinden dolayı sıkıntıya
düşen mobilyacıların ürünleri çok az kâr-
larla nakit para ile satın alıyorlar. Tüm
bunların önüne geçmemiz için sektörün
birlikte hareket etmesi gerekiyor. 
Dünya mobilya pazarındaki payımızı
artırmalıyız. Uzayan vade sorununa
ihracatımızı artırarak çözüm üretebiliriz
şeklinde konuştu.

T

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Ali Çevrim, mobilya üreticilerinin iç pazarda 20 aya
kadar uzayan tahsilat vadelerinden şikayetçi. İhracatta da tıkanma
yaşayan sektör temsilcileri haksız rekabet, limanlara yük taşımada navlun
desteğine kadar bir dizi konuda tedbir alınmasını istiyor.
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Mobilyada tahsilat vadeleri 
20 aya kadar uzadı



k u s u r s u z l u ğ u n  a y n a s ı

Flotal aynalar; ışıltısı, netliği ve berrak 
görüntüsü ile mobilyalara değer katar.
Mobilyalarınızın aynasında Flotal markasını
arayın, kalitenin keyfini yaşayın.

Mutluluğu yansıtır

sisecamduzcam.com444 9 872

Float Cam

Gümüş Kaplama

Bakır Kaplama

2 Kat Koruyucu Boya
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There were about 35

Turkish companies in IWF

Atlanta show held

between the dates 24-27

August 2017 in USA.

This year STAREXPO com-

pany organized the

Turkish participation of

the show where wood-

working machineries and

hand tools are exhibited

as well as other furniture

supplier products and

services.

ek çok ülkeden gelen ağaçişleme
makinesi, el aletleri ve mobilya
tedarik firmalarını ağırlayan ve

Amerikan Ağaçişleme Makina Üreticileri
Derneği WMMA ile Ağaçişleme makine
Endüstrisi Birliği WMIA tarafında düzen-
lenen fuarda katılımcı firmalar, ağaçişle-
me makinaları, el aletleri ve ilgili sanayi-
ler başta olmak üzere zemin, kapı, pen-
cere, solid yüzeyler gibi mobilya ve
ahşap sanayinin gereksinim duyduğu
pek çok ürün ve hizmetleri sergilediler.

Türkiye Katılımı STAREXPO tarafından
gerçekleştirilen fuara 35 civarında Türk
firması katıldı. Fuarın Türk katılımcıları
arasında ADALAR KİMYA, AES ELEKTRO-
NİK, AGT, AİMSAD, AKKİM, ARKOPA,

BAKIŞ PVC, BETA KİMYA, BOYUT PLAS-
TİK, ÇAĞ KABARA, CANMAKSAN,
DOĞANLAR, EDDA MAKİNA, GİZİR
AHŞAP, GLOSS EXPERT, KAPSAN, KASTA-
MONU ENTEGRE, LİGNADEKOR, METP-
LASCAN, MEVA, NETAKS, ÖZMETAL,
RİVAL METAL, SAMET KALIP, SEVDEHAN,
STS, SABIR MAKİNE, TECE, TEKNOMO-
TOR, TEVERPAN, TURKUAZ, UNİMAK,
ÜSTÜNKARLI, VERMAK gibi firmalar
bulunmaktaydı.

Fuardan oldukça memnun kalan Türk
firmaları, sadece ABD pazarı değil,
Kanada’dan Latin Amerika ülkelerine
kadar geniş bir coğrafyadan gelen ziya-
retçilere hitap etme olanağını buldular. 

P

Atlanta, IWF 2016 Fuarına 
Bu Yıl 35 Civarında Türk Firması Katıldı

EKİN Yayın Grubu’nun uluslararası yayını FURNITURK dergilerimizin de
dağıtımının yapıldığı IWF Fuarı bu yıl kapılarını 24 – 27 Ağustos 2016
tarihinde Atlanta’nın Georgia Dünya Ticaret Merkezinin A ve B binlarında açtı.

▲ ▲
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MAKİNA FİRMA STANDLARINDAN



KASTAMONU ENTEGRE

realized its first

Technotop container

transportation from the

Romanian Prolemn facto-

ry to Chongquing city of

China.

irmadan yapılan açıklamaya göre,
Romanya fabrikasında en son tek-
noloji ve modern makinalar ile üre-

tilen ve çok yönlü kullanılan Technotop
mutfak tezgahları Teknopan ve
Teknopan-Mr (Neme Dayanıklı) 
yongalevhaları, Cpl ve Hpl laminat kulla-
nılarak üretiliyor.

Üst yüzeyde kullanılan laminat ve tezga-
hın alt yüzündeki tabaka, tezgahı nem-
den ve sudan koruyor. Bu özelliği ile
mutfak ve banyo gibi hijyenin çok
önemli oldug ̆u yerlerde mükemmel bir
seçim olmaktadır. Technotop Tezgahlar
akrilik esaslı, granit ve mermer tezgahla-
ra göre fiyat anlamında mükemmel 
bir alternatiftir. 

E1 Standartlarında yonga levhadan üre-
tilen “Technotop” marka tezgâhlar çizil-
meye, sıcaklığa, buhara, suya, lekeye,
çarpmaya ve aşınmaya karşı dirençlidir.
Kolay temizlenebilir. Kapsamlı bir seçim-
den sonra oluşturulan dekor ve yüzeyler
modern uygulamalar için rahat ve kolay
seçim imkanı sunar. Yaklaşık 70 renkten
oluşan dekorlardan düz ve ahşap olan-
lar Teknolam ve Medelam renkleri ile
tam uyumludur.

F

KASTAMONU ENTEGRE
Firmasının Romanya
fabrikasından Çin’in

Chongqing şehrine ilk
Technotop konteyner 

sevkiyatı gerçekleştirildi

Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu, yongalevha,
yongalam, MDF, medelam, laminat parke, kapı paneli ve bunlarla ilgili
muhtelif katma değerli ürün üretmekte olan ve Türkiye’deki 8 fabrikasının
yanısıra Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Tataristan gibi ülkelerdeki 
5 fabrikası ile üretim gerçekleştiren dünya devi KASTAMONU Entegre
Firması’nın Romanya’daki Prolemn fabrikası, kapı paneli üretiminde
dünyanın üçüncü büyük kapı paneli tesisi olma özelliğine sahiptir.
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ADANA FURNITURE AND DECORA-
TION FAIR 2016, Adana 10th Home
and Office Furniture, Decoration,
Lighting, Home Textile, Garden
Furniture, Home Electronics and
Accessories Fair and ADANA IDEAL
HOME FAIR, Furnishing, Glassware,
Home Textile, White Goods, Home
Electronics, Lighting, Carpet,
Saddlery, Shoe and Clothing Fair will
be simultaneously held by our com-
pany, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım
Anonim Şirketi, at Tüyap Adana
International Fair and Congress
Center between  October 25-30  2016,
with the cooperation of Adana
Chamber of Carpenters and Furniture
Makers, Adana Chamber of
Commerce, Adana Chamber of
Industry, Adana Furniture Makers
Trading Estate, Eastern
Mediterranean Development Agency,
Adana Hacı Sabancı Organized
Industrial Zone, Çukurova Fuarcılık
A.Ş., Adana Metropolitan Municipality
and Adana Governorship.

10. Adana Mobilya Dekorasyon Fuarı, Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.
tarafından Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde,
başta Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Adana
Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana
Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Adana Mobilya Sanayicileri İş
Adamları Derneği, Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası, Adana
Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Çufaş Fuarcılık A.Ş. , Meslek Odaları, 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Kosgeb'in desteği ile hazırlanmaktadır.

l l

10. Adana Mobilya Dekorasyon Fuarı
BÖLGENİN EN BÜYÜK MOBİLYA FUARI 25 EKİM’DE KAPILARINI AÇIYOR :

ÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel
Müdürü Cihat Alagöz tarafından-
verilen bilgiye göre, genel mobilya

üretiminin %10’unu tek başına karşıla-
yan ve klasik mobilya iskeleti üretiminde
Türkiye'nin lideri olan Adana’da düzen-
lenecek 10. Adana Mobilya Dekorasyon
Fuarı, özellikle klasik mobilya konusun-
da ülkenin ve bölgenin tek fuarı olma
özelliği ile ön plana çıkıyor. Her geçen yıl
daha büyük kitlelere ulaşan fuar, sektör-
de bölgenin de beklenen etkinliği
haline gelmiştir.

Mobilya konusunda bölgenin en önem-
li üretici ve ihracatçı firmalarının katılaca-
ğı 10. Adana Mobilya Dekorasyon
Fuarı, sektörde bölgenin gücünü, 
ülkemize ve tüm dünyaya göstermiş
olması açısından önemini daha da 
arttırmaktadır. 

Adana başta olmak üzere Hatay,

İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve

Osmaniye’den gelecek firmaların katılı-

mı ile düzenlenecek fuarda, klasik mobil-

ya ile birlikte, ev mobilyaları, yemek oda-

ları, yatak odaları, oturma grupları,

modüler mobilyalar, bebe, çocuk, 

genç odaları, çekyatlar ve kanepeler 

sergilenecektir. 

Tüm bölgede aranılan, takip edilen bir

marka haline gelen ve 10. kez düzen-

lenmekte olan Adana Mobilya

Dekorasyon Fuarında katılımcı firmalar

birbirinden şık stantlarda son tasarımları-

nı sergilenecek olup, fuar 25-29 Ekim

2016 tarihleri arasında 10.00 – 21.00,

30 Ekim 2016  günü ise 10.00 – 20.00

saatleri arasında ziyaret edilebilecektir. 

T



Concept Melter ve EasyStar El Tabancası – 
Yatak imalat endüstrisi tutkal uygulamalarında 
güvenli kullanım için mükemmel ikili.

• Çevreci uygulama teknolojisi 
• Ergonomik tasarım
• Yüksek operatör güvenliği

Huzurlu bir uyku için Tutkallama – Robatech’ten 
güvenilir ve uzun ömürlü bir sistem çözümü!

 

Rahat bir uyku için Tutkallama Teknolojisi.
ROBATECH.

Bizimle iletişime geçin ve daha 
fazlasını öğrenin! 
www.robatech.com.tr



Ercan Sicim, the board

chairman of MOD

TASARIM stated that they

realized a new virtual real-

ity application and they

took the road by the motto

of “Design your own

office”.

OBİL UYGULAMALAR

Kurulduğu günden bu yana, ino-
vatif mimari tasarımları ile mobilya, çağrı
merkezi, kişisel ofis ve seperasyon sis-
temleri üreten MOD Tasarım, geliştirdiği
mobil uygulamalarla ofisleri daha kolay,
daha estetik, daha pratik bir biçimde
tasarlanabiliyor.

Yenilikçi ofis çözümlerini teknolojiyle bir-
leştiren Mod Tasarım, Türk mühendisle-
rin üç yıl gibi uzun süren çalışması sonu-
cunda geliştirdiği mobil uygulamalar ile
bir ilke daha imza attı. Firma yetkilileri-
nin verdiği bilgiye göre, Mod Tasarım’ın
tüm ürünlerinin bir arada bulunabilece-
ği “Mod Tasarım, Mod Tasarım AR ve
Mod Tasarım 360” uygulamaları ile müş-
teriler mobilyalarını seçerek ofislerinde
nasıl bir dekorasyon oluşturabilecekleri-
ni görebilirler. Uygulama ayrıca seçilen
ürünlerin boyutlarının, renk ve kumaş
alternatiflerinin denenerek görülmesini 
sağlayarak istenmeyen bir sürpriz yaşan-
masını de engelliyor.

SANAL GERÇEKLİK
GÖZLÜĞÜ

Ayrıca bu uygulamada ofislerin tasarla-

nabillmesinin yanı sıra, müşterilerin
sanal gerçeklik gözlüğü ile içinde geze-
bilecekleri bir özellik de var. Bu sayede
hem planlanan ofislerin içinde dolaşıla-
biliyor, hem de ürünlerin yerleri değişti-
rilebiliyor. Bu sanal gerçeklik gözlüğü
sayesinde uygulama üçüncü bir boyut
kazanıyor. 

“Ofisini sen tasarla” sloganıyla yola çıktık-
larını belirten Mod Tasarım’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Ercan Sicim uygulama-
sıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Biz
süreç yönetiminde en çok doğru proje-
lendirme ve uygulamaya zaman harca-
yan bir şirketiz. Bu uygulama sayesinde
artık projelendirme, ürün hakkında bilgi
verme, maliyet hesaplama ve her deği-
şiklikte yeniden fiyatlama gibi kavramlar
ortadan kalkıyor. Kullanıcı kendi teklifini
kendisi oluşturabiliyor ve yaşamın yüzde
yüz içinde bir uygulama sunuyoruz. Bu
sayede proje ekibimiz artık daha güçlü
müşteri desteği verirken, detaylarla hem
ekibimiz hem de müşterilerimiz zaman
kaybetmiyor. Biz de üretim ve teslimat
sürecimizi hızlandırıyoruz ve toplam kali-
te yönetimimizde büyük bir yükseliş ön
görüyoruz” dedi.

Klasikleşen ofis algısına yepyeni bir boyut kazandırma mottosuyla,
2002 yılında sektöre adım atan Mod Tasarım, sahip olduğu  üretim alanı
ve çatısı altında topladığı; Rubiby, Ofisci, Mod Panel markaları ile bir
ofisin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarına yanıt vermekte. Firma son olarak
getirdiği mobul uygulamalarla seçilen ürünlerin boyutlarını, renk ve
kumaş alternatiflerinin denenerek görülmesini sağlıyor.
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“Yeni bir sanal gerçeklik 
uygulaması yaratarak

‘Ofisini sen tasarla’ sloganıyla
yola çıktık”

Mod Tasarım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim :
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MAKTEK EUROASIA 2016

show will be held between

the dates 11-16 October

where the pioneer machin-

ery of new industry revo-

lution will be promoted.

.5 MİLYAR DOLARLIK İŞ
HACMİ BEKLENİYOR 

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları
Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları
Birliği (MİB) işbirliği ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi
Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen
sektörün Avrasya’daki en büyük buluş-
ması, 11-16 Ekim tarihleri arasında maki-
na devlerini İstanbul’da ağırlayacak. 

Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında
yer alan “makina" ve “takım tezgahları”nı
temsil eden iki büyük meslek örgütü
TİAD ve MİB tarafından düzenlenen
MAKTEK Avrasya 2016 için geri sayım
başladı. Dünya Ekonomik Formu dâhil
olmak üzere son yılların en önemli
konuları arasında yer alan Endüstri
4.0’ın öncü makinaları, dünya makina
devleri tarafından TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi Büyükçekmece
İstanbul’da tanıtılacak. Sanayiyi bekle-

yen büyük dönüşümün “Endüstri 4.0 ve
Geleceğin Akıllı Üretim Mühendisliği”
sloganıyla 14 salon, 120 bin metrekare
alanda; makine, robot ve insan etkisiyle
aktarılacağı organizasyonun bu yıl 
1.5 milyar dolarlık iş hacmi yaratması
hedefleniyor. 

1

Dünyada son 5 yılın en çok tartışılan konuları arasında yer alan
Endüstri 4.0’ın üretim alanında geleceğini şekillendiren yeni nesil
makinalar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak
olan MAKTEK 2016 Fuarında sahne alacak. 
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MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı 
11-16 Ekim Tarihlerinde Açılıyor

Yeni sanayi devriminin öncü makinaları TÜYAP’ta sergilenecek :



75 ÜLKEDEN 70 BİNİ AŞKIN SEKTÖR
PROFESYONELİNİ AĞIRLAYACAK

Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat
hedefine ulaşmasında “Makina” ve “Takım tezgâhları”
sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belir-
ten TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü
İlhan Ersözlü, “Bu yıl Türkiye dahil 75 ülkeden 70 bini
aşkın sektör profesyonelini aynı çatı altında buluştura-
cağımız MAKTEK Avrasya 2016, hem sektörün dün-
yaya duyurulmasında hem de yeni sanayi devrimiyle
tüm sektörleri bekleyen gelişmelerin tanıtılmasına ev
sahipliği yapacak” dedi. 

ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİNİN SUNACAĞI
FIRSATLAR ÖN PLANA ÇIKACAK

Fuara; Türkiye ile birlikte Almanya, İspanya, Çin,
Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya,
İngiltere gibi sektörde söz sahibi 30’u aşkın ülkeden
katılımcının yenilikçi ürünlerini sergileyeceğini söyle-
yen Ersözlü şunları kaydetti:

“İki yılda bir düzenlediğimiz Avrasya Bölgesi’nin en
büyük organizasyonunda bir önceki dönemde 1378
firma ve firma temsilcisi katılmıştı. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı desteği ile
30’un üzerinde yabancı misyon ve temsilciliğin deste-
ğinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalış-
malarıyla 1.500’e yakın markanın ürünleri ilk kez tanı-
tılacak. Fuarda ön plana çıkacak en önemli gündem
maddesi ise Endüstri 4.0 olacak. Önümüzdeki 10 yıl
içinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yeni fır-
satlar yaratacak olan Endüstri 4.0’ın sağlayacağı
avantajlar, kurumlara sunacağı üretkenlik, ciro artışı,
yatırım, iş gücü, teşvik, Endüstri 4.0’a geçiş için ihti-
yaç duyulan teknolojik sistemler, eğitim konuları,
seminer ve toplantılarla alanında uzman isimlerce
aktarılacak. Ayrıca katılımcı ve ziyaretçiler, alım heyet-
leri ile fuar süresince farklı iş imkânları oluşturmak,
yeni pazarlara açılmak için ‘Fuar Özel Ziyaretçi
Programı’ kapsamında toplantılar gerçekleştirebile-
cek. Makina ve teknoloji fuarcılığı konusunda özel
deneyim ve uzmanlık isteyen, kendine özgü 
özellikleri olan MAKTEK Avrasya 2016’nın, 
TÜYAP deneyimi ile bu yıl da önemli başarılara imza
atacağına inanıyoruz.”

Sektörde ve üretimde küresel fırsat kapılarını aralaya-
cak olan MAKTEK Avrasya 2016’da CNC, universal
talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici
takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları,
ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kay-
nak, kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek
parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağla-
ma ve soğutma sistemleri sergilenecek. 
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According he data pro-

vided by the Turkish

Ministry of Economy,

Turkey is at the 26th

rank with 1 billion USD

imports for furniture.

konomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürü Veysel Parlak, büyüklüğü
9 milyar dolarlara yaklaşan mobil-

ya sektörünün yaklaşık 30 bin kişiye
istihdam sağladığını belirterek, "Bu
rakam yan sanayi ve ilişkili sektörlerle
500 binlere yaklaşmaktadır" dedi.

Parlak, 2006 yılında 119 milyar dolar
olan dünya mobilya ihracatının,
2011'de 142 milyar dolar, 2012'de 151
milyar dolar, 2013'te ise 161 milyar
doların üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye mobilya ithalatında
969 milyon dolarla 26.
Sırada

Mobilya ithalatında ilk 10 ülke arasında
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere,

Japonya, Kanada, Belçika, İsviçre, Rusya
ve Avustralya olduğunu, bu ülkelerin
toplam ithalatının 100 milyar doları bul-
duğunu anlatan Parlak, Türkiye'nin
mobilya ithalatında 969 milyon 
dolarla 2013 yılında 26. sırada yer aldı-
ğını kaydetti.

E

Türkiye Mobilya İthalatında Yaklaşık 
1 Milyar Dolarla Dünyada 

26. Sırada

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Başkanlığı tarafından İnegöl ilçesinde düzenlenen programa katılan
İhracat Genel Müdürü Parlak, Türkiye’nin mobilya ithalatında 969 milyon
dolarla 2013 yılında 26. sırada yer aldığını söyledi.
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Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Verilerine Göre



Dünya mobilya ihracatında 
Çin ilk sırada

Parlak, 2013 yılı dünya genelinde mobilya ihracatın-
da Çin'in 60 milyar dolarla ilk sırada bulunduğunu
dile getirerek, şöyle konuştu: "Almanya 13 milyar
dolarla ikinci, İtalya 11 milyar dolarla üçüncü,
Polonya 10 milyar dolarla dördüncü, ABD ise 8 mil-
yar dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

Türkiye 2013 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 238 mil-
yon dolar ihracatla dünya ihracatında 15'inci sırada
yer almaktadır. 2004'ten itibaren ülkemizin dünya
ihracatından aldığı paya baktığımızda 2004 yılında
yüzde 0,67 olan bu payın 2013 yılında yüzde
1,30'lara ulaştığını görüyoruz."

Mobilyanın, Türkiye ekonomisi ve istihdamı açısında
da son derece önemli bir sektör olduğunu dile geti-
ren Parlak, şöyle devam etti:

Sektör büyüklüğü 9 milyar dolarlara yaklaştı

"Ülkemizde ihracatı ithalatından fazla olan tek ihra-
catçı konumundaki nadir sektörlerimiz arasında yer
almaktadır. Büyüklüğü 9 milyar dolarlara yaklaşan
mobilya sektörü yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağla-
maktadır. Bu rakam yan sanayi ve ilişkili sektörlerle
500 binlere yaklaşmaktadır. Mobilya sektörünün ihra-
catı 2003'te 456 milyon dolarken 10 yılda yaklaşık 5
kat artarak 2013 yılında 2 milyar 147 milyon dolara
yükselmiştir. 2012'de 1,9 milyar dolar olarak gerçek-
leşen mobilya sektörü ihracatımız 2013 yılında yüzde
17'lik bir artış yakalamıştır. Bu yılki rakamlara baktığı-
mızda yine ülke ihracatının çok üzerinde artış trendin-
de olduğunu söyleyebiliriz. 2013 yılında 197 ülkeye
ve bölgeye mobilya ihracatı gerçekleştirmiş olup, en
fazla mobilya ihraç ettiğimiz 5 ülke sırasıyla Irak,
Libya, Azerbaycan, Almanya ve Fransa olmuştur."
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irma yetkililerinin verdiği bilgiye gore, mobilya
makinaları konusunda ürün çeşidi ve teknolojisi
ile dünyada oldukça önemli pazar payına sahip

olan SCM Group, Türkiye’deki pazar payını büyütmek,
mobilya üretim sektörü dinamiklerin de söz sahibi
olmak için bu önemli kararı almıştır. 

Böylelikle Varol Makine ve sektörün bilgi ve tecrübe-
siyle önemli firmalarından MKT Makine ile, SCM
Group Türkiye pazarında  daha güçlü bir hale gelmiş
ve ülke çapında yaygın bir hizmet ağına kavuşmuştur.
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VAROL Makine ve
MKT Makine’den

Güç Birliği

SCM Group Ürünlerinin Satış, Teknik, Yedek Parça ve
Servis hizmeti İçin

1987 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya
makinaları sektöründe faaliyet gösteren 

VAROL Makine, Mayıs 2016 itibarı ile MKT
Makina ile yaptığı güç birliği çerçevesinde,

SCM Group tüm ürünlerini Türkiye’de bölgesel
olarak satış, teknik, yedek parça ve servis
hizmetini birlikte gerçekleştireceklerdir.

F
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BAŞARININ BİR ÇOK YÜZÜ VAR

HOMAG: 10 dönüm alanda çözümler
HOMAG, 10.000 metrekare’l ik fuar alanında teki l 
makinelerini, tesislerini ve servis konseptlerini sergileyecek. 
Kenar bantlama, giriş seviyesinden endüstriyel seviyeye 
kadar (woodWOP programı kullanıcıları buluşması) CNC 
teknolojisi ve yüzey zımparadan laminasyon işlemlerine 
kadar her şeyi keşfedebileceğiniz bir dünya. Makinelerimiz 

canlı sunum yapılmak için 
ayarlanmıştır!

A y r ı c a  m e r c e k  a l t ı n a 
al ınanlar:  Sıcak konular, 
örneğin “Industry 4.0” ve her 
performans kategorisinden 
teki l  makinenin bi rb i r ine 
bağlanması.

Sayfa 2 HOMAG makineleri ve tesisleri

Sayfa 3 HOLZMA Yıl Dönümü

Sayfa 4 TÜYAP 2 016

KONULAR:
GELİN VE İLHAM ALIN!

HOLZMA: 50 yaşında
5 0  y ı l  ö n c e  E r w i n 
J e n k n e r  H O L Z M A 
P l a t t e n a u f t e i l t e c h n i k 

GmbH firmasını kurarken 
gerçek bir girişimcilik ruhu ve cesaret 

göstermiştir. HOLZMA için her zaman geri dönüşümü 
sağlamış olan iki özellik vardır. Bugün, dünyanın her 
yerindeki müşterilerimize testerelerimizi gönderiyoruz, 
ve ayrıca sektör l ideri olarakta yarının teknolojisini 
geliştiriyoruz. 50 yıllık HOLZMA demek, 50 yıldır yapılan 
gelişimler ve ultra-modern kesim teknolojisi demektir - 
müşterilerimiz için dizayn edildi ve devamlı olarak birlikte 
gelişti. 

Sloganımızı bizimle birlikte kutlayın “Biz Panel Kesiyoruz”. 
İlgi çekici yıldönümü tekliflerimize ve daha fazlasına 
mutlaka bakın! 

DAVETİYE 
HOMAG ve HOLZMA Fuarı
20 - 23 Eylül 2016 // 9 am - 5 pm

ONLINE KAYIT OLUN: 
Teknik sunumlar, güncel trendler, göze çarpanlar ve profesyoneller ile bilgi alış-verişi - şimdi kayıt 
olun! Gerekirse web sayfası üzerinden veya güncel iletişim bilgilerinizle sizinle temasa geçelim, 
verimli plan yapalım ve optimum desteğimizi sağlayalım. www.homag.com/registration

TREFF
HOMAG

Schopfl och ve Holzbronn’dan ne bekleyebilirsiniz?

Kompakt tekil makinelerden, otomatik esnek üretim tesisleri ve mobilya üretimi için yenilikçi 
gelişimlerin sağlanması için entegre edilebilir çözümler - önümüzde yaklaşmakta olan iki muhteşem 
endüstriyel fuarı kaçırmayın. Bu işin profesyonelleri ve çalışanları ile iletişime geçebilmeniz ve ahşap 
işleme dünyasıyla ilgili sunumları duymak için çok büyük bir fırsat, böylece ziyaretinizi oldukça 
önemli bir tecrübeye dönüştürebilirsiniz. Bütün bilgiler burada: www.homag-group.com/tre� s

HOMAG Grubu: Bütün çözümler 
tek bir elden

1 200 adet HOMAG Grubu servis 
departmanı çalışanı dünyanın her 
yerinde çalışıyor

650 adet yedek parça her gün işlemden 
geçiyor

>150 000 makineler elektronik 
olarak eParts sisteminde 
28 dilde arşivleniyorlar

TURHAN MAKİNE LTD. 
Perpa Tic. Merk. B Blok Kat:2 No:66
34384 Okmeydanı - İstanbul TURKEY 
Tel: (+90) 212 222 11 01
 info@turhan.com.tr | www.turhan.com.tr
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HOLZMA // Hızlı, Kolay, Sezgisel

YENİ! Operatör yardım sistemi
Gelecekte panel kesme teknolojisi çok karışık bir hale mi gelecek ve sadece bu işin ustaları tarafından mı yapılabilinecek? 
HOLZMA’nın cevabı “hayır”, çünkü her gün daha akıllı işletim sistemleri geliştiriyoruz - örneğin; yeni operatör yardım 
sistemi. 

Çalışma prensibi: Kesim çizgisi boyunca bir LED çubuk bulunur ve operatör güvenilir bir şekilde kesim işlemi sırasında 
yönlendirilir. Operatör ışıklardan bir sonraki adımını anlayabilir - monitöre bakmaya ihtiyaç duymaz.

ŞİMDİ ALINABİLİR: Neredeyse bütün HOLZMA 3 ve 4 Serisi modeller içindir

WEEKE // Yüksek Talep

Venture 115
5-eksen teknolojisi
5 eksen teknolojisine sahip yeni Venture 115 CNC 
makinesinin ilk sunumundan sonra, gelen yüksek talepten 
ötürü HOMAG Grubu son derece memnun. BMG 110 
serisinin ev fuarlarında yeniden demo olarak tanıtılması 
için yeterli sebep oluştu. Schopfloch’da 115 modelinin 
canlı gösterisini görebileceğiniz gibi, Holzbronn’da da akıllı 
4 eksen teknolojisine sahip 115 modelini inceleyebilirsiniz. 
Her iki model de kompakt, alandan kazançlı makine 
yapısını ve makinenin 360 derece her yerinden müdahale 
edilebildiğini göreceksiniz. Bu seriye ait olan makineler, 1 
gün içerisinde çalışır duruma getirilebilir.

Özgürlükte yeni boyut:

• Kompakt yapı: 15%’e kadar azaltılmış ayak adamı (eski 
5-eksen makinelerle karşılaştırıldığında)

• Yeni güvenlik teknolojisi: Makineye güvenli bir şekilde her 
tarafından erişebilirsiniz (güvenlik çiti yoktur, daha kolay 
parça taşınır, makine daha kolay temizlenir)

• Modern kullanım: Standart olarak hareket ettirilebilir 
PowerTouch kontrol paneli

• Kolay Kullanım Paketi (opsiyon): Belirli makine özellikleri, 
makine üzerinde bulunan düğmelere basılarak yerine 
getirilebilir - zaman kazandırır

HOMAG Treff // Makineler ve sistemler çalışır durumda

Mobilya’dan Parke’ye kadar her üretim

TREFF
HOMAG

En yüksek kalitedeki parçalar için, laserTec teknolojisine 
sahip iki tip KFR 610 makineleri VARIO Büroeinrichtungen 
GmbH / Co. KG. firmasında çalışıyor olacak. Yeni 
otomatik istif adedi 1 ile çalışan tesis, 20 m/dak. hızda 
çalışarak vardiyada 1.200 adet parçanın bantlanma 
işlemlerini bitirecek. VARİO firmasının özel seçenek olarak 
istediği yüksek hassasiyetteki kanal açma sistemi. Tek 
bir makinede iki adet kanal açma ünitesi arka kısımda 
durmaktalar - HOMAG makinesinde ise standart bütün 

freze üniteleri mevcut. Makineye ilave olarak, çift katlı 
bekletme alanı bulunmaktadır, gelen parçaların testereden 
bantlama makinesine taşınmasını sağlar. Aynı zamanda, 
testere ve bantlama makineleri birbirlerinden bağımsız 
olarakta çalışabilirler. Faydaları: Lazer teknolojisinin 
kullanılmasıyla en üst kalitede üretimden faydalanılırken, 
bekletme alanı sayesinde veri girişi çok kolaylaşır. 
Sistem, HOMAG Tre�  fuarında canlı olarak üretim 
yapacaktır.

HOMAG // woodWOP Kullanıcı Buluşması

woodWOP 7.1 ve 
Nesting’e bakış
Bu seneki Kullanıcı Buluşması’nda, woodWOP 7.1 
programını tanıtacağız. Bu yeni versiyon 2 017 LIGNA 
fuarından itibaren geçerli olacak – neden bu yeni versiyon 
ile ilk önce siz HOMAG Tre� ’te tanışmıyorsunuz? Nesting 
metodunu kullanmayı düşünenler; yararlarını size demo 
olarak göstereceğiz ve ilgili programsal çözümlerle 
tanıştıracağız. 

Şimdi üye olun: www.homag.com/registration

HOMAG Grubu // Kenar Bantlama Teknolojisi

HOMAG eski köklerine geri dönüyor
Kenar bantlama teknolojisinin ilk doğduğu yer olan HOMAG 
fabrikasında, BRANDT ve HOMAG makineleri bütün yıl 
boyunca birlikte sergilenmeye devam edecekler - en 
küçüğünden en büyüğüne ve en düşük teknolojili olandan 
en yüksek teknolojiliye kadar hepsi. Ziyaretçilerimiz, 
sergileyeceğimiz her performans kademesi ve geniş 
modüler ünite opsiyonlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümleri kendileri tesbit edebileceklerdir.

Fuarımız boyunca aşağıdaki işlemler her an tanıtım 
çalışmasına hazır olacaktır :

• Küçük tiplerden, arzunuza göre şekillendirilebilecek her 
tip otomatik kenar bantlama makineleri

• Çeşitli malzeme ve bant tiplerinin işlenmesi

• airTec ve laserTec teknolojileriyle sıfır tutkal çizgisi

• airTec ve laserTec teknolojileriyle birlikte sealTec 
uygulamasıyla suya dayanıklılıkta önemli ilerleme

• QA65 N tutkallama ünitesi sayesinde her tür tutkal cinsi 
için çabuk değiştirme ve hızlı ısıtma sistemleri.

• Otomatik profi l değiştirme, bıçak ve izleyici ayar 
sistemleri.

• EZ 14 parça besleme sistemiyle daha iyi performans

• Diğer Yenilikler: hava yastıklı masalarla işlem yapma, geri 
besleme konveyörleri, powerTouch dokunmatik işletim 
sistemleri.

Cuma 23/09/2016 

10.00 am – 

15.00 pm 

10.000 metre2’den fazla bir fuar alanında ziyaretçiler yenilikçi 
makineleri, sistemleri ve servis konseptlerini HOMAG Treff - 
Schopfl och’da görebilirler. Farklı performans sınıfl arındaki gerçek 
müşteri siparişleri ve her tip işletme için programsal çözümler, 

üstelik sadece mobilya değil, kapı, pencere, parke hatları 
da fabrikada olacak. Ahşap işlemecilerin de ilgisini çok 
çekeceğiz: kenar bantlamada yenilikler, CNC teknolojisi, 
yüksek esneklikte zımpara makineleri.

HOMAG // laserTec

laserTec teknolojisiyle esnek üretim

HOMAG Tre�  - Schopfl och: Kenar Bantlama Teknolojisi

3inspiration Eylül 2016

HOMAG Tre�  - Schopfl och: Kenar Bantlama Teknolojisi HOLZMA Tre�  - Holzbronn

HOLZMA TREFF // HOLZMA 50 YAŞINDA

Biz Panel Kesiyoruz
Fabrika fuarımızda bizleri ziyaret edin, HOLZMA Treff Eylül 20-23, 2016 
tarihlerinde her gün 9:00 - 17:00 arasında, ve ayrıca açık günümüz olan Eylül 25, 
2016 tarihinde 10:00 - 16:00 arasında HOLZMA yıldönümünü kutlayalım.

HOLZMA // module45

YENİ: Düz Testere İle Açılı Kesim
Kendinize hiç sordunuz mu, neden bugün bütün 
parmak frezeler çok fonksiyonlu bıçaklardır? Çünkü 
bir dizi farklı bıçak tipi kullanımından kurtuluruz, daha 
verimli bir kullanım sağlar ve mükemmel şekilde pratiktir 
– örneğin; HOLZMA’nın yeni module45 sistemi. Bu 
yenilik sayesinde açılı kesimlerinizin tamamını HOLZMA 
makinenizde gerçekleştirebilirsiniz: hızlıca, kolayca ve 
sonsuz derecede ayarlanabilen açıyla. Bu yenilikçi ve 
tamamlayıcı işlem ünitesi, HOLZMA Treff fuarında ilk 
defa sergilenecek. module45 sistemi, HPP 130 ve diğer 
bütün 2,3 ve 4 modelleri için alınabilmektedir.

module45 faydaları:

•  Sonradan eklenebilir (makine model ve yaşına bağlıdır, 
lütfen sorunuz)

•  Düşük yatırım maliyeti, yüksek kazanç

•  Tek adamlı kolay kullanım

•  Daha az atık ve düşük taşıma zedelenmeleri sebebiyle 
yüksek kalite – malzeme makinede hareketsiz durur

•  Rakipsiz maliyet / performans oranı 

Otomatik panel depolama sistemi TLF 211, standart büyüklük ölçüsü olan
5.600 x 2.200 mm’ye kadar bütün malzeme cinslerini rahatlıkla taşıyabiliyor.

HOLZMA // Teşekkür Ederiz!

50 adet özel fiyatlı 
makine
HOLZMA, yıl dönümünü kutlamak için alıcılarına ikramda 
bulunuyor: Özel bir teşekkür olarak, 4 serisinden (HPP 
400 veya HPL 400) makineyi, sektörde bulunduğu her yılı 
onurlandırması şerefine özel fiyatlı olarak satıyor.

Kampanya 1 Ağustos tarihinde başladı ve en geç 
31 Aralık 2016 tarihine kadar, 50. makinenin satışı 
gerçekleşinceye kadar devam edecek. 

Hala vaktiniz varken, istediğiniz yıl dönümü modelini 
şimdiden güvence altına alabilirsiniz:
HPP 400 veya HPL 400 + istediğiniz opsiyon seçenekleri 
+ bütün pakete yıl dönümü indirimi.

Daxenberger // Testere ve Depo Sistemi Kombinasyonu

Üretim kapasitesi 40%’a kadar yükseldi
Testere ve depo sistemi kombinasyonu, optimum makine 
kapasitesi belirleme ve stoklanmış paneller için en düşük 
alana ihtiyaç duyduğundan, ölçülebilir şekilde zaman 
kazandırır ve avantajların verimini arttırır. Daxenberger’e 
de aynısı oldu. Burada, HOMAG Automation firmasının 
TLF 211 model depolama sistemi, optimizasyon için 
mükemmel bir potansiyel sundu: Nakliye uzaklıkları 
kayıt edildi, böylece paneller için daha fazla alana sahip 
olunabildi.

Taşıyıcı travers, depo alanındaki taşıma işlemlerini ve aynı 
zamanda HOLZMA’nın HPP 300 testeresini besleme 
işlemini yapıyor. Bekleme süresi neredeyse hiç olmuyor. 
The Daxenberger firması, otomatik yatay depolama 

sisteminin yüksek hızı ile kazandıkları avantaj sayesinde, 
kazandığı zaman ile önemli ölçüde rakiplerine karşı fark 
yarattı. Üretim kapasitelerinden 40%’a kadar çıkabilen bir 
yükselme gördüler - üstelik aynı sayıda fabrika çalışanıyla.

Bernhard Daxenberger, sistemin güzel fiyat / performans 
oranından etkilendi ve ‘’sistem kendi kendisini 5 sene 
içerisinde ödedi’’ yorumunda bulundu. HPP 300 ve TLF 
211 kombinasyonuyla yapılan sistemlerin küçük tesisler 
için dahi son derece faydalı olduğunu belirtmektedir.
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HOLZMA // Hızlı, Kolay, Sezgisel

YENİ! Operatör yardım sistemi
Gelecekte panel kesme teknolojisi çok karışık bir hale mi gelecek ve sadece bu işin ustaları tarafından mı yapılabilinecek? 
HOLZMA’nın cevabı “hayır”, çünkü her gün daha akıllı işletim sistemleri geliştiriyoruz - örneğin; yeni operatör yardım 
sistemi. 

Çalışma prensibi: Kesim çizgisi boyunca bir LED çubuk bulunur ve operatör güvenilir bir şekilde kesim işlemi sırasında 
yönlendirilir. Operatör ışıklardan bir sonraki adımını anlayabilir - monitöre bakmaya ihtiyaç duymaz.

ŞİMDİ ALINABİLİR: Neredeyse bütün HOLZMA 3 ve 4 Serisi modeller içindir

WEEKE // Yüksek Talep

Venture 115
5-eksen teknolojisi
5 eksen teknolojisine sahip yeni Venture 115 CNC 
makinesinin ilk sunumundan sonra, gelen yüksek talepten 
ötürü HOMAG Grubu son derece memnun. BMG 110 
serisinin ev fuarlarında yeniden demo olarak tanıtılması 
için yeterli sebep oluştu. Schopfloch’da 115 modelinin 
canlı gösterisini görebileceğiniz gibi, Holzbronn’da da akıllı 
4 eksen teknolojisine sahip 115 modelini inceleyebilirsiniz. 
Her iki model de kompakt, alandan kazançlı makine 
yapısını ve makinenin 360 derece her yerinden müdahale 
edilebildiğini göreceksiniz. Bu seriye ait olan makineler, 1 
gün içerisinde çalışır duruma getirilebilir.

Özgürlükte yeni boyut:

• Kompakt yapı: 15%’e kadar azaltılmış ayak adamı (eski 
5-eksen makinelerle karşılaştırıldığında)

• Yeni güvenlik teknolojisi: Makineye güvenli bir şekilde her 
tarafından erişebilirsiniz (güvenlik çiti yoktur, daha kolay 
parça taşınır, makine daha kolay temizlenir)

• Modern kullanım: Standart olarak hareket ettirilebilir 
PowerTouch kontrol paneli

• Kolay Kullanım Paketi (opsiyon): Belirli makine özellikleri, 
makine üzerinde bulunan düğmelere basılarak yerine 
getirilebilir - zaman kazandırır

HOMAG Treff // Makineler ve sistemler çalışır durumda

Mobilya’dan Parke’ye kadar her üretim

TREFF
HOMAG

En yüksek kalitedeki parçalar için, laserTec teknolojisine 
sahip iki tip KFR 610 makineleri VARIO Büroeinrichtungen 
GmbH / Co. KG. firmasında çalışıyor olacak. Yeni 
otomatik istif adedi 1 ile çalışan tesis, 20 m/dak. hızda 
çalışarak vardiyada 1.200 adet parçanın bantlanma 
işlemlerini bitirecek. VARİO firmasının özel seçenek olarak 
istediği yüksek hassasiyetteki kanal açma sistemi. Tek 
bir makinede iki adet kanal açma ünitesi arka kısımda 
durmaktalar - HOMAG makinesinde ise standart bütün 

freze üniteleri mevcut. Makineye ilave olarak, çift katlı 
bekletme alanı bulunmaktadır, gelen parçaların testereden 
bantlama makinesine taşınmasını sağlar. Aynı zamanda, 
testere ve bantlama makineleri birbirlerinden bağımsız 
olarakta çalışabilirler. Faydaları: Lazer teknolojisinin 
kullanılmasıyla en üst kalitede üretimden faydalanılırken, 
bekletme alanı sayesinde veri girişi çok kolaylaşır. 
Sistem, HOMAG Tre�  fuarında canlı olarak üretim 
yapacaktır.

HOMAG // woodWOP Kullanıcı Buluşması

woodWOP 7.1 ve 
Nesting’e bakış
Bu seneki Kullanıcı Buluşması’nda, woodWOP 7.1 
programını tanıtacağız. Bu yeni versiyon 2 017 LIGNA 
fuarından itibaren geçerli olacak – neden bu yeni versiyon 
ile ilk önce siz HOMAG Tre� ’te tanışmıyorsunuz? Nesting 
metodunu kullanmayı düşünenler; yararlarını size demo 
olarak göstereceğiz ve ilgili programsal çözümlerle 
tanıştıracağız. 

Şimdi üye olun: www.homag.com/registration

HOMAG Grubu // Kenar Bantlama Teknolojisi

HOMAG eski köklerine geri dönüyor
Kenar bantlama teknolojisinin ilk doğduğu yer olan HOMAG 
fabrikasında, BRANDT ve HOMAG makineleri bütün yıl 
boyunca birlikte sergilenmeye devam edecekler - en 
küçüğünden en büyüğüne ve en düşük teknolojili olandan 
en yüksek teknolojiliye kadar hepsi. Ziyaretçilerimiz, 
sergileyeceğimiz her performans kademesi ve geniş 
modüler ünite opsiyonlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümleri kendileri tesbit edebileceklerdir.

Fuarımız boyunca aşağıdaki işlemler her an tanıtım 
çalışmasına hazır olacaktır :

• Küçük tiplerden, arzunuza göre şekillendirilebilecek her 
tip otomatik kenar bantlama makineleri

• Çeşitli malzeme ve bant tiplerinin işlenmesi

• airTec ve laserTec teknolojileriyle sıfır tutkal çizgisi

• airTec ve laserTec teknolojileriyle birlikte sealTec 
uygulamasıyla suya dayanıklılıkta önemli ilerleme

• QA65 N tutkallama ünitesi sayesinde her tür tutkal cinsi 
için çabuk değiştirme ve hızlı ısıtma sistemleri.

• Otomatik profi l değiştirme, bıçak ve izleyici ayar 
sistemleri.

• EZ 14 parça besleme sistemiyle daha iyi performans

• Diğer Yenilikler: hava yastıklı masalarla işlem yapma, geri 
besleme konveyörleri, powerTouch dokunmatik işletim 
sistemleri.

Cuma 23/09/2016 

10.00 am – 

15.00 pm 

10.000 metre2’den fazla bir fuar alanında ziyaretçiler yenilikçi 
makineleri, sistemleri ve servis konseptlerini HOMAG Treff - 
Schopfl och’da görebilirler. Farklı performans sınıfl arındaki gerçek 
müşteri siparişleri ve her tip işletme için programsal çözümler, 

üstelik sadece mobilya değil, kapı, pencere, parke hatları 
da fabrikada olacak. Ahşap işlemecilerin de ilgisini çok 
çekeceğiz: kenar bantlamada yenilikler, CNC teknolojisi, 
yüksek esneklikte zımpara makineleri.

HOMAG // laserTec

laserTec teknolojisiyle esnek üretim
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HOLZMA TREFF // HOLZMA 50 YAŞINDA

Biz Panel Kesiyoruz
Fabrika fuarımızda bizleri ziyaret edin, HOLZMA Treff Eylül 20-23, 2016 
tarihlerinde her gün 9:00 - 17:00 arasında, ve ayrıca açık günümüz olan Eylül 25, 
2016 tarihinde 10:00 - 16:00 arasında HOLZMA yıldönümünü kutlayalım.

HOLZMA // module45

YENİ: Düz Testere İle Açılı Kesim
Kendinize hiç sordunuz mu, neden bugün bütün 
parmak frezeler çok fonksiyonlu bıçaklardır? Çünkü 
bir dizi farklı bıçak tipi kullanımından kurtuluruz, daha 
verimli bir kullanım sağlar ve mükemmel şekilde pratiktir 
– örneğin; HOLZMA’nın yeni module45 sistemi. Bu 
yenilik sayesinde açılı kesimlerinizin tamamını HOLZMA 
makinenizde gerçekleştirebilirsiniz: hızlıca, kolayca ve 
sonsuz derecede ayarlanabilen açıyla. Bu yenilikçi ve 
tamamlayıcı işlem ünitesi, HOLZMA Treff fuarında ilk 
defa sergilenecek. module45 sistemi, HPP 130 ve diğer 
bütün 2,3 ve 4 modelleri için alınabilmektedir.

module45 faydaları:

•  Sonradan eklenebilir (makine model ve yaşına bağlıdır, 
lütfen sorunuz)

•  Düşük yatırım maliyeti, yüksek kazanç

•  Tek adamlı kolay kullanım

•  Daha az atık ve düşük taşıma zedelenmeleri sebebiyle 
yüksek kalite – malzeme makinede hareketsiz durur

•  Rakipsiz maliyet / performans oranı 

Otomatik panel depolama sistemi TLF 211, standart büyüklük ölçüsü olan
5.600 x 2.200 mm’ye kadar bütün malzeme cinslerini rahatlıkla taşıyabiliyor.

HOLZMA // Teşekkür Ederiz!

50 adet özel fiyatlı 
makine
HOLZMA, yıl dönümünü kutlamak için alıcılarına ikramda 
bulunuyor: Özel bir teşekkür olarak, 4 serisinden (HPP 
400 veya HPL 400) makineyi, sektörde bulunduğu her yılı 
onurlandırması şerefine özel fiyatlı olarak satıyor.

Kampanya 1 Ağustos tarihinde başladı ve en geç 
31 Aralık 2016 tarihine kadar, 50. makinenin satışı 
gerçekleşinceye kadar devam edecek. 

Hala vaktiniz varken, istediğiniz yıl dönümü modelini 
şimdiden güvence altına alabilirsiniz:
HPP 400 veya HPL 400 + istediğiniz opsiyon seçenekleri 
+ bütün pakete yıl dönümü indirimi.

Daxenberger // Testere ve Depo Sistemi Kombinasyonu

Üretim kapasitesi 40%’a kadar yükseldi
Testere ve depo sistemi kombinasyonu, optimum makine 
kapasitesi belirleme ve stoklanmış paneller için en düşük 
alana ihtiyaç duyduğundan, ölçülebilir şekilde zaman 
kazandırır ve avantajların verimini arttırır. Daxenberger’e 
de aynısı oldu. Burada, HOMAG Automation firmasının 
TLF 211 model depolama sistemi, optimizasyon için 
mükemmel bir potansiyel sundu: Nakliye uzaklıkları 
kayıt edildi, böylece paneller için daha fazla alana sahip 
olunabildi.

Taşıyıcı travers, depo alanındaki taşıma işlemlerini ve aynı 
zamanda HOLZMA’nın HPP 300 testeresini besleme 
işlemini yapıyor. Bekleme süresi neredeyse hiç olmuyor. 
The Daxenberger firması, otomatik yatay depolama 

sisteminin yüksek hızı ile kazandıkları avantaj sayesinde, 
kazandığı zaman ile önemli ölçüde rakiplerine karşı fark 
yarattı. Üretim kapasitelerinden 40%’a kadar çıkabilen bir 
yükselme gördüler - üstelik aynı sayıda fabrika çalışanıyla.

Bernhard Daxenberger, sistemin güzel fiyat / performans 
oranından etkilendi ve ‘’sistem kendi kendisini 5 sene 
içerisinde ödedi’’ yorumunda bulundu. HPP 300 ve TLF 
211 kombinasyonuyla yapılan sistemlerin küçük tesisler 
için dahi son derece faydalı olduğunu belirtmektedir.
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WEEKE BHX 055 – Dikey CNC İşlem Merkezi

 • Yüksek Hızlı 7500 dev/dak – 13’lü Dikey Matkap Kafası
 • Patentli Hızlı Matkap Değiştirme Sistemi
 • Patentli Otomatik Mil Sıkma Sistemi
 • 6 Adet Yatay Delik Mili: 4 adet X, 2 adet Y
 • X Yönünde Kanal Frezesi, 100 mm çap
 • Hidrolik ve Hızlı Baskı Sistemi, 5 kW ETP 25 Ana Freze Motoru
 • 5 m2 Alanda CNC İşlem Merkezi

BRANDT Ambition 1440 FC - Kenar Bantlama Makinesi
 • Makine Boyu: 5.273 mm
 • Besleme Hızı: 14 m/dak.
 • Bant Kalınlığı: 0,4 – 8 mm
 • Parça Kalınlığı: 8 – 60 mm
 • ÜST BASKI V-KAYIŞ SİSTEMİ
 • Tam Otomatik

HOLZMA HPL 400/43/22 – Asansörlü Panel Kesme Makinesi
 • PowerConcept Bağımsız Kıskaç Sistemli
 • Paket Yüksekliği: 125 mm
 • Kesim Boyu: 4.300 mm
 • Patentli yan dayama, otomatik çizici testere ayarı

HOMAG KAL 370 Ambition 2270 - Kenar Bantlama Makinesi
 • Makine Boyu: 8.365 mm
 • Besleme Hızı: 16 - 20 m/dak.
 • Bant Kalınlığı: 0,3 - 3 mm
 • Parça Kalınlığı: 8 - 60 mm
 • 4 Motorlu Köşe Yuvarlama Ünitesi
 • TAM OTOMATİK

22 – 26 EKİM TÜYAP 2016
FUAR MAKİNELERİMİZ
TÜYAP Ahşap İşleme Makineleri Fuarı’nda 3. Salon 311 numaralı standımızda 
sizi ağırlamaktan: Mutluluk duyarız ! 

WEEKE BMG 110 Venture 115 M – 5 Eksen Teknolojili 
CNC İşlem Merkezi
 • Makineye 360 derece her taraftan erişim
 • Makine Kolay Kullanım Paketi
 • Yeni Teknoloji Güvenlik Sistemi: Çit yok, halı yok.
 • Dar Parçalar İçin Multi-Clamp Tutucular
 • 5-Eksen Program Paketi

CMB ERL150-TI Streç Paketleme Makinesi
 • CMB Paketleme Hatları / Streç ve Şirink Hatları

TURHAN MAKİNE LTD. | Perpa Tic. Merk. B Blok Kat:2 No:66 | 34384 Okmeydanı - İstanbul | TURKEY 
Tel: (+90) 212 222 11 01 | info@turhan.com.tr | www.turhan.com.tr
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ürkiye'nin en büyük, dünyanın en
önemli üçüncü mobilya fuarı olan
İSMOB, her yıl olduğu gibi bu yıl

da on binlerce ziyaretçi ve katılımcıya ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)
tarafından 10-15 Ocak 2017 tarihleri
arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek 13.
İstanbul Mobilya Fuarı–İSMOB 2017 için

heyecan her geçen gün artıyor.

İSMOB, sektör profesyonellerini bir
araya getirmenin ötesinde mobilyada
inovatif ürünlerin ve özgün tasarımların
gün yüzüne çıkmasına olanak sağlıyor.
Sektörün en kaliteli ve yenilikçi mobilya-
larının, en son mobilya trendlerinin ser-
gileneceği fuarda, bu yıl katılımcıları
yeni etkinlikler de bekliyor.

T

İSMOB 2017’de 
İlk Kez Bir Trend Alanı Kurulacak

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından
gerçekleştirilen ve sektörün en önemli organizasyonu olan 13. İstanbul
Mobilya Fuarı–İSMOB 2017 için geri sayım başladı. Fuar kapsamında
ilk kez kurulacak İSMOB Trend Alanı ise dünyanın ve Türkiye’nin en iyi
tasarımcılarının  yeteneklerini sergileyeceği alan olarak göze çarpıyor.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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Dünyanın ve Türkiye’nin En İyi Tasarımcılarının Yeteneklerini Sergileyeceği



İSMOB 2017’de ilk kez ‘Trend Alanı’
kuruluyor

Öte yandan Avrasya Bölgesi’nin de en büyük mobil-
ya fuarı olma özelliği taşıyan İSMOB, 350 metrekare-
lik İSMOB Trend Alanı ile fuarda önemli bir yeniliğe
imza atmaya hazırlanıyor. El sanatlarının önemine
dikkat çekmek için dört farklı sanatı bu özel alanda
buluşturacak olan İSMOB, alanında uzman kişiler
tarafından sunulacak eserleri de İSMOB Trend
Alanı’nda görücüye çıkarıyor.  Öte yandan Ebru sana-
tı, Tezhip, Ahşap vb gibi etkinliklerin yer alacağı fuar-
da, ziyaretçiler de bu sanatları deneyimleme şansı
bulacak. Ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılarının projele-
rinin anlatılacağı alanda, geleceğin mobilya 
trendleri, geleneksel el sanatları ve trend görüşmele-
ri yapılacak. 

Fuarın en heyecanlı zamanı 

Dünyanın her yerinden gelen sektör profesyonelleri-
ni bir araya getirmeyi hedefleyen İSMOB 2017, tasa-
rıma verdiği önemi 11 yıldır fuarla eş zamanlı gerçek-
leştirdiği ‘Tasarım Yarışması’ ile de ortaya koyuyor.
Trend Alanı’nda jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleştiri-
lecek ödül töreninde; oturma grubu, yatak odası,
yemek odası, genç odası, aksesuar ve en iyi stant
olmak üzere jüri üyeleri, toplam 6 kategori üzerinden
tasarımcıların çalışmalarını değerlendirecek. 

En özgün-tasarımsal ürünlerin kategorilerine göre
ödüllendirildiği yarışmada, her yıl yüzlerce mobilya
markası kıyasıya yarışıyor. Öte yandan birbirinden
farklı sanatçıların sunumlarını gerçekleştirebileceği 
bir alan olarak da göze çarpan İSMOB Trend 
Alanı, genç yeteneklerin de esinleneceği bir alan 
olarak konumlandırılıyor. 
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Mustafa Erol, Board Chairman

of Turkish Woodprocessing

Machinery Association AIM-

SAD is elected as one of the

Board Members of EUM-

ABOIS.

Haziran 2014 tarihinde
İstanbul'da kurulan Ağaç
İşleme Makine ve Yan

Sanayisi İş Adamları Derneği
(AİMSAD), kısa sürede 51
üyeye ulaşarak Türk ve dünya
pazarlarında etkin bir güç hali-
ne gelmiştir. Avrupa başta
olmak üzere uluslararası sektö-
rel sivil toplum kuruluşlarına
üye olmayı ve bu oluşumlar
içerisinde Türkiye'yi temsil
etmeyi hedefleri arasında
bulunduran dernek, 2014 yılı Eylül ayı
itibariyle Avrupa Ağaç İşleme Makinesi
İmalatçıları Federasyonu EUMABOIS
üyesi olmuş ve iki yıl sonra da derneğin
yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
AİMSAD 2019 yılında Türkiye'de yapıl-
ması planlanan EUMABOIS Genel
Kurulu'na da ev sahipliği yapacaktır.

Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının

yapılanmaları örnek
alınarak örgütlenen
AİMSAD'ın başlıca
kuruluş amaçları
arasında, ağaç işle-
me makineleri ve
yan sanayisinin
imalatı ve temsilcili-
ği konusunda faali-
yet gösteren üye fir-
malar arasında işbir-
liği, dayanışma ve
bilgi alışverişi sağla-

mak; üyelerinin ekonomik, mali, hukuki,
idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat
ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik
çalışma ve teşebbüslerde bulunmak;
Türkiye'de ve dünyada ağaç işleme
makineleri ve yan sanayi mamulleri
pazarını geliştirerek en ileri seviyeye
çıkarmak gibi konular bulunmaktadır.

Ağaç işleme makineleri imalatı ile iştigal

6

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği AIMSAD’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri EROL, derneğin üyesi olduğu EUMABOIS -
Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri Federasyonu’nun olağan Genel
Kurul’unda,  Eumabois Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Mobilya
Dekorasyon Dergisi olarak kendilerini kutluyor ve başarılar diliyoruz.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:136 Eylül - Ekim 2016 164

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

AİMSAD, EUMABOIS
Yönetim Kurulunda

Türk Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği 



eden firmalar tarafından ve İstanbul merkezli olarak
kurulmasına karşın, Türkiye genelindeki tüm ilgili
makine ve yan sanayi firmalarını çatısı altında birleştir-
mekte olan AİMSAD, ülkemizin 2023 yılı hedefleri
doğrultusunda önemli yol haritaları teşkil eden
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'ni ve Makine Sektörü
Strateji Belgesi'ni kılavuz telakki etmiş ve öncelikli ola-
rak bu belgeler ile uyumlu çalışmalar yaparak ülkemiz
için katma değer yaratmayı ilke edinmiştir. 

AİMSAD,. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında
dahi sektör firmalarının yoğunlaştığı coğrafi bölgeler
dikkate alınmış ve tüm yan sanayi sektörlerinin temsil
edilmesine de özen  gösterilmiştir.

AİMSAD'ın asli üyeliği kurumsal üyelik olup; Dernek,
ağaç işleme makineleri ve bu makinelerin yan sanayi
mamullerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluşturduğu,
sektörde ticaret yapan tüm firmalara açık olan, sosyal
kültürel, ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren
bir dernektir.

AİMSAD'ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra,
bireysel onursal ve akademik üyelikleri de bulunmak-
tadır. Bilim ve iş dünyası mensuplarından, sektörün
ve mesleğin gelişmesine veya AİMSAD'a emeği geç-
miş kişiler ya da akademik çalışmaları ile AİMSAD'a
katkı sağlayabileceği değerlendirilen kişiler bu kate-
gorilerde üyeliğe davet ve kabul edilebilmektedir.

Genel Merkezi Kartal'da bulunan ve üye firma sayısı
2016 yılı Ocak ayı itibariyle 51'e ulaşmış bulunan
AİMSAD'ın orta vadedeki hedefleri arasında sektör ile
ilgili komitelerde yer alarak Bakanlıklar ve diğer resmi
kuruluşlara görüş sunmak, sektörel çalışmalara katkı
sağlamak; sektör ile yakın ilişkisi bulunan mobilya sek-
törü dernekleri ile iyi ilişkiler ve verimli işbirlikleri tesis
etmek; üye firmaların çağdaş üretim teknolojilerine
adaptasyonun teşvikine yönelik girişimlerde bulun-
mak; yurt dışındaki belli bağlı sektör fuarlarında tem-
sil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kap-
samlı tanıtımını yapmak olup, dernek uzun vadede
ise ; çıraklık eğitim merkezleri, teknik ve endüstri mes-
lek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile
işbirliği yapılarak üye firmalarda çeşitli kademelerde
görev yapacak nitelikli teknik eleman ve operatörler
yetiştirilmesine katkıda bulunmak; bu eğitim kurumla-
rındaki eğitimcilerin güncel teknoloji ve bilgilerle
donatılmasını sağlamak; ayrıca Teknik Eğitim ve
Belgelendirme Merkezleri kurarak ağaç işleme maki-
nelerinin en doğru ve en verimli şekilde kullanılması-
nı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda AİMSAD, üyelerini kamu
kurumları, oda ve benzeri diğer kuruluşlar nezdinde
temsil ederek sektörün sorunlarının çözümlenmesine
destek sağlamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt
dışında birçok toplantıya katılım sağlamaktadır.
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Panel Makineleri
Biesse Group

Boya ve Print Hatları

Kutu Kesme ve Paketleme 
Makineleri
Panotec

Masif Makineleri

Biesse Mühendislik
Rover
Selco
Stream

Makor
Emme Elle
Anderson

Leadermac
CKM
Kuang Yung
KTCC

Goodtek
Sanderson
CM Macchine
Stemas

Akron
Techno
Skipper
Insider

Brema 
Viet
RBO
Comil



Bilgisayar Kontrollü Panel Ebatlama Makineleri - Selco

Endüstriyel Otomatik Kenar Bantlama Makineleri - Stream

İsteğe göre 3 plakadan 10 plakaya kadar kesebilme 
imkanı ANGULER makine ile en ve boy kesmelerin aynı 
hat üzerinde yapılabilmesi

Vardiyada 80 plakadan 500 plakaya kadar kesebilecek,
kapasitede makine çeşitleri

18m/dk’dan, 60m/dk hız ile çalışabilen 
Tek ve Çift Taraflı Kenar bantlama makineleri

Min. Panel Genişliği
Min. Panel Boyu
Panel Kalınlığı (min-max)
Kenar Malzeme Kalınlığı
Çalışma Sürati

100mm
150mm
10-60mm
0,3-20mm
10-25m/dk.

Bağımsız hareketli tutucularla 
değişik ölçülerin eş zamanda 
kesilme imkanı



CNC İşlem Makineleri - Rover

Düz Tabla CNC Makineleri - Rover

Küçükten Büyüğe her iş yeri için 
CNC seçenekleri

Eğri Kenar İşlemleri 5 Akslı İşlemler

Minimum fire ile komple plaka işleme imkanı
Otomatik yükleme - boşaltma seçenekleri

Çalışma Alanı X
Çalışma Alanı Y

3100 - 4300 - 6450mm
1585 - 1900 - 2205mm 

Masif ve panel işlemlerinde ideal çözüm
Mutfak, banyo modüler mobilya ve kapı üretimlerinde yüksek performans
X ve Y’de 80m/dk’dan 125m/dk’ya kadar lineer hareket sürati
17.7 Hp ve daha güçlü motor seçenekleri
X yönünde 3800’ den 6735mm’ ye kadar çalışma boyları seçeneği
Y yönünde 1320’ den 1935mm’ ye kadar çalışma enleri seçeneği
5 eksenli işlemler
Eğri kenar bantlama işlemleri



Hızlı ve Esnek Otomatik CNC Delik Makineleri 

Panelleri yüzdürmeli olarak hareket ettirerek tek tek veya 
ikişer ikişer simetrik olarak veya üstten işleyebilir.
Her işlem otomatik ayarlı olarak yapıldığı için arka arkaya 
değişik ölçü ve delik dizaynına sahip parçalar işlenebilmektedir.
Bu sayade üretim sadece “tam zamanlı”değil, aynı zamanda 
“eş zamanlı” olup ara stok yapmaya gerek yoktur.
isteğe göre yan freze ilave imkanı.
İsteğe göre dübel çakma ünitesi ilave imkanı.

Viet grubu Biesse tarafından profesyonel iş yerleri için 
üretilmiştir. Pekçok farklı konfigürasyon seçenekleri 
ile kalibre, hassas ve cila zımparası için tüm ihtiyaçları 
karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Çalışma Genişliği
Çalışma Kalınlığı
Zımpara Bandı Ölçüsü
Zımpara Silindiri Çapları

1100/1350mm ve üstü
3-200mm
2620mm / 3250mm
320mm 

Skipper 100/Skipper 130

Çalışma Boyu
Çalışma Genişliği
Çalışma Yüksekliği
Dikey Yüksekliği
Yatay Matkap (X)
Yatay Matkap (X)
Freze Motoru (üst ve alt)
Kanal Testere Ünitesi

90-3000mm
70-1000mm
10-60mm
29+29
8+8
2+2
1000-2400 RPM
160mm çapında

90-3000mm
70-1300mm
8-90mm
31+31
8+8
2+2

Otomatik Kalibre - Hassas ve Cila Zımpara Makineleri

Makine girişi ve 
çıkışında cross belt 
zımpara ilavesi imkanı



Kullanım Alanları
İç ve dış kapılar
Mutfak dolapları
Mobilya panelleri
Küçük parçalar
Plastik Parçalar
Cam

Yüksek kalitede performans ve yüksek üretim kapasitesi;
İki sprey kafanın senkronize hareketi sırasında, konveyör sürekli olarak hareket ederken, 
robot kafa kenarı boyar, osilasyon kafası da yüzeyleri boyar.
3D parçaların robot kafa ile boyanması 
Osilasyon sprey modunda bir yada iki işlem kafası mevcuttur
Kendi kendine temizlenen bant VE/VEYA kağıt bant sistemleri 
Otomatik hızlı renk değişimi; 50 saniyede A renginden B rengine geçiş

KAPILAR İÇİN ÇÖZÜMLER

Arabadan kapının boşaltılması

Kasaya kapının yerleştirilmesi

Sprey püskürtme (A tarafı) Kapının otomatik çevirilmesi Sprey püskürtme (Btarafı) Kapının arabaya yüklenmesi

Otomatik Sprey Boya Hatları



Patentli Kenar Boyama Makineleri

Kapı Kasası ve Panel Boyama Makineleri

Profil Zımpara Makineleri

Patentli kenar boyama makineleri
Yüksek vizkositede macun sürebilme
Astar, dolgu, son kat uygulama seçeneği
Yüksek kalite
İhtiyaca göre esnek konfigürasyon seçeneği

Kapı Kasası ve Profillerin Boyanmasında 
Mükemmel Çözümler

Özellikle kapı Profilleri için 
Üretilmiştir

Beslenme Hızı
Maks. panel ölçüleri (boy-en-kalınlık)
Min. panel ölçüleri (boy-en-kalınlık)
Makine boyutu

28 - 140m/dk
mm... x 200 x 80
750x10x10mm
3550x2070x2070mm

350mm genişliğine kadar alan profiller için
Masif ağaç - Kaplama - MDF - Ham Madde - Baz Kat



Otomatik Sprey Boyama Püskürtme Makineleri

Sprey kafasını çabuk 
değiştirmek için 
“Hızlı Bağlantı”sistemi

Boya kaybını önlemek için 
okuyucu sistem

Kolay ve hızlı değiştirme kağıt 
rulo

Sprey kafasını çabuk değiştirmek için “Hızlı Bağlantı” sistemi
Makor patentli, boya geri dönüşümlü, bant konveyör sistemi



Panel Jet Digital UV Baskı Hatları

Karton Kesme ve Paketleme Makineleri

PRINT (BASKI) - DESEN MAKİNESİ

Mdf - Suntalam - Boyalı Yüzey - PVC Kapaklı Kapak - Cam vs. Yüzeylere 
Düz ve 3 Boyutlu Desen Veren Makine
Primer - beyaz renk ve vernik uygulamalarını aynı anda tatbik edebilen tek 
makinedir.

Karton Tipi, En çok kullanılan tüm oluklu karton türleri makine ile 
birlikte kullanılabilir.
Kalınlık 2mm’den 7mm’ye kadar
400mm’den 2500 mm genişliğe kadar karton işleyebilme özelliği
Karton işleme hızı 40 m/dk
21” dokunmatik ekran

Kompakt  Yapı
Hızlı Kutu Üretimi
Hassasiyet ve Güvenilirlik



Otomatik Profil Freze  Makineleri 

Finger Joint (Boy Ekleme) Makineleri

Budak Temizleme (Opticut Makineleri) Çoklu Dilme Makineleri MRS-350

Dünyada en çok tercih edilen profil makinesidir
Kapı+Pencere+lambiri+Rabıta+Parke ve profil üretiminde mükemmel sonuçları ile müşterilerimizin beğenilerini kazanmıştır.
Komple krom kaplı tabla, pnömatik yan baskılar, kardan şaftlar, arzuya göre 99 hafızalı program ile üreticinin dostu ve çözüm ortağıdır
Arzuya göre 400m/dk sürate kadar makine
8 mm’den 400 mm yüksekliğe kadar ve 20 mm’den 1000 mm genişliğe kadar profil işleme imkanı

Frezeleme ünitelerinde parçaları taşıyan 
tabla SERVEO MOTOR ile çalışmaktadır.

Dakikada 3-5 paket işleme kapasiteli tam otomatik hat
Opsiyonel olarak istenilen ölçüye göre pres boyu üretilir
5m’ten / 30m kapasiteye kadar hatlar

Doğrama-lambiri-rabıta ve parke üreticileri için;
Tek ve çift milli dilme makineleri
Güçlü ve ağır kesim operasyonları için dizayn edilmiştir
350mm çalışma genişliği ve 150mm çalışma yüksekliğinde 
olup müşteri isteğine göre 100HP’ ye kadar motor takılabilir 
220mm yüksekliğe kadar çalışma imkanı

Paket genişliği
Paket boyu
Materyal çalışma yüksekliği
Maksimum birleştirme boyu

Testere motoru
Besleme motoru
Besleme hızı
Çalışma yüksekliği

450-650mm
150x1000mm
15-160mm
4500mm(opt.mm6200) ve daha uzun boylar

10 HP
7kw
200m/dk’ kadar
900mm

Ölçülendirme ve budak temizlemeyi birlikte 
yapabilme olanağı

LEADERMAC



ETA MEKATRONIK that

started to produce

machinery since 2000, is

successfully serving the

industry with its wide

range of products in

Istanbul Dudullu

Industrial Zone.

ynı zamanda özel proje üretimleri
de yapan firma, bu sektördeki üre-
tim çalışmalarına 2000 yılı başla-

rında başladı ve onbeş yıllı aşan  makine
üretimi tecrübesi ışığında yeni bir yapı-
lanma ile bugün ETA Mekatronik olarak
Haziran 2008 den beri Dudullu
Organize San. Bölgesinde çalışmalarına
devam etmekte.

ETA Mekatronik, projelendirme aşama-
sından başlayarak, uygun tasarım, kali-
teli üretim, en uygun fiyat, sağlam mon-
taj, kurulum, en pratik kullanım, eğitim,
bilgilendirme, en doğru ürün ve sonra-
sında hep yakınında hizmet vermek
prensibiyle faaliyet göstermektedir.

Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre,
amaçları müşteri ihtiyacına eksiksiz
cevap verecek, uygun fiyatlarda makina-
lar üreterek sektördeki hareketliliğe her
daim katkıda bulunabilmek olup, bugü-
ne kadar birçok firmaya yaptıkları maki-
nalardaki üretimde başarıya ulaşmış
olmanın keyfiyle ve müşteri memnuni-
yeti prensibi ile hizmetlerine devam
etmektedirler. ETA Mekatronik yöneticile-
ri, bugüne kadar olduğu gibi projelen-
dirme aşamasından  satış sonrası hiz-
metlere kadar kaliteli hizmet vermeyi ve
müşteri memnuniyetinin devamlılığını
sağlayarak bu sektörde hep var olmayı
hedeflemektedir.

A

ETA MEKATRONİK,
Geniş Ürün Portföyü İle Sektöre 
Hizmet Vermeye Devam Ediyor

ETA Mekatronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi, profil kaplama makinaları,
yüzey laminasyon makinaları, vakum makinaları, otomatik folyo kesme,
otomatik taşıma robotları, otomatik besleme makinaları ve folyo dilimleme
makinaları üretimini gerçekleştirmektedir.
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The second educational work-
shop of Karadeniz Technical
University Forest Industrial
Engineering Department will
be held at 10 October 2016 in
Trabzon.

ölüm eğitim programının 2011
çalıştayının sonuçlarına uygun ola-
rak yenilenmesinden sonra, 5.

yarıyıldan itibaren branşlaşmayı hedefle-
yen öğrencilerinin başarılarını artırma
çabaları sürmektedir.

Bu sonuçların eğitim programına yansı-
maları ve belirli aralıklarla düzenlenen
paydaş toplantıları ile eğitim-öğretim
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmala-
rın sonucu olarak, iki yıl önce MÜDEK
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği tarafından akredite edilerek,
dünya çapında kabul edilen bir bölüm
konumuna geldi.

K.T.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü, eğitimde sürekli iyileştirmeyi
hedefleyerek, bu yolda değerli paydaş-
ların görüş ve önerilerini almayı ve sek-
törü biraraya getirmeyi hedefleyerek 10
Ekim 2016 tarihinde ikincisini düzenle-

yeceği eğitim çalıştayında sektör temsil-
cilerini ve meslektaşlarını Trabzon’da
ağırlayacaktır.

EKİN Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Nesip
Uzun’un da katılacağı çalıştay ikişer salon-
da ikişer oturum şeklinde gerçekleştirile-
cek olup şu konular görüşülecektir :

• Endüstriyle tam zamanlı işbirliği halin-
de eğitim (co-op)miş eski mezunlarla
meslek mentörlüğü süreçlerinin 
planlanması,

• Diğer mühendislik dallarından progra-
ma çift anadal – yan dal olanağı ile gele-
cek öğrencilerin yetiştirilmesi sürecinin
tartışılması,

• Öğrencilere farklı mühendislik disiple-
rinin sorumluğu altında staj yaptırılması
olanaklarının değerlendirilmesi

Çalıştay değerlendirilmeler ve sonuç
raporunun hazırlanması ile tamamlan-
mış olacak.

B

K.T.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği 2. Eğitim
Çalıştayı 10 Ekim 2016’da Gerçekleşecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması, başarı seviyesinin
yükseltilmesi ve sektörün beklentilerini karşılayabilecek başarılı mezunlan
yetiştirmek hedefleri ile ilkini 2011 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği
çalıştayların ikincisini 10 Ekim 2016 Pazartesi günü Trabzon’da düzenliyor. 
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YAYIN GRUBUMUZUN DA KATILACAĞI ETKİNLİK TRABZON’DA 
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yıldır çalışmalarını yürüttükleri
İOSB’nin Siteler esnafına kazandırıl-
ması gerektiğini vurgulayan

Başkan Taklacı, “Çok bekledik, artık
büyüme ve gelişme sırası Siteler’de.
Mobilya sektöründe, yıllardan beri, özel-
likle el işçiliğinde dünyanın önde gelen
sanayilerinden biri olan Siteler, kazandı-
ğı birikimi fabrikalaşarak değerlendir-
mek, ekonomiye katkıda bulunmak,
kısacası büyümek istiyor” diye konuştu.

Vali Kılıçlar ise Ankara’nın sektörü ihtiva
eden bir sanayisi bölgesine sahip olma-

sından memnuniyet duyacaklarını belir-

terek, “Özellikle ekonomik anlamda dar

bir boğazdan geçen Türkiye’nin bu tür

yatırımlara ihtiyacı var. Hem iş gücü

hem istihdam yönünden Ankara ekono-

misine kazandıracakları tartışılmaz bir

gerçek. Mobilyacılar Odası tarafından

hazırlanan bölgenin yer seçimi tamam-

landı. İOSB’nin tüzel kişilik kazanabilme-

si için bir an önce bilgilendirme raporu-

nun Bakanlığa intikalinin gerçekleştiril-

mesini sağlayacağız” dedi.

2

Ankara Siteler, Mobilyacılar İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi ile Büyüyecek
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Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ve yönetim
kurulu üyeleri, yeni kurulacak olan Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nin (İOSB) Bilgilendirme raporunu sunmak ve OSB çalışmaları
hakkında bilgi vermek üzere Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’ı ziyaret etti.
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ürkiye, yüzde 3'lük
kayıpla ihracatta 

12. sıradaki yerini korudu” 

Toplantıda Türkiye'de mobilya sektörü-
nün her geçen yıl cirosunun arttığını,
dünya pastasından daha fazla pay aldı-
ğını vurgulayan Güleç, dünya ekonomi-
sinin küçülmesinin bütün sektörler gibi
mobilya sektörünü de etkilediğini dile
getirerek şunları söyledi : "Dünya ekono-
misi küçülmesine rağmen Türkiye, yüzde
3'lük kayıpla dünya mobilya ihracatında
12. sıradaki yerini korudu. 2023 hedefi-

T

Dünya Ekonomisinin Küçülmesine
Rağmen Türk Mobilya Sektörü Yüzde

3’lük Kayıpla İhracattaki Yerini Korudu
Mobilya Sanayicileri Federasyonu Derneği , 26 Ağustos Cuma günü
Beşiktaş Conrad Otel’de bir basın toplantısı vduzenleyerek mobilya sektörü
hakkında bilgiler verdi. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve Yönetim Kurulu
Üyesi Engin Küçük'ün katıldığı ve EKİN Yayın Grubunun da hazır
bulunduğu toplantıya 15 Temmuz sonrası ekonominin de mobilya
sektörünün de güçlü bir biçimde yoluna devam ettiğini belirterek başlayan
Güleç, sektörün yurtiçi ve yurtdışındaki mevcut durumunu rakamsal veriler
ışığında değerlendirerek, sektörün yol haritası ile en son verileri paylaştı.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:136 Eylül - Ekim 2016 202

INDUSTRIAL NEWSHABERLER
▲ ▲





miz 5. sıraya yükselmek. Mobilya ile

ün salmış ülkeler var. İsveç ve

Danimarka gibi ülkeleri geride bıra-

karak mücadelemizi sürdürüyoruz.

Daha fazla ihracat yaparak yolumu-

za devam ediyoruz. Bu da

Türkiye'de yıllardır aslında dışa yöne-

lik başarılı bir dış politika ve güçle-

nen iç piyasadaki istikrarın neticesi.

Biz hiçbir zaman ümidimizi kaybet-

meden dünya mobilya ihracatında

5. sıraya yükselmeyi arzuluyoruz ve

bunun altyapısını yapıyoruz

"Dış ticareti geliştirmek
için imaj önemli" 

Düzenledikleri CNR Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı'nın (İMOB)
dünyanın en önemli fuarları arasına
girdiğini anlatan Güleç, "13'üncü-
sünü 24-29 Ocak 2017'de yapaca-
ğımız fuarı daha etkili, daha coşku-
lu ve dünyadan çok daha önemli
alıcıların geleceği bir platform hali-
ne getireceğiz. Aynı zamanda dün-
yanın önemli tasarımcılarını getirip,
CNR İMOB'da müşterilerimizle, üre-
tici derneklerimizle, ihracatçı üyele-

rimizle buluşturacağız. Dış ticareti
geliştirmek için imaj önemli. İmajın
yanında özellikle sektöre yön veren
tasarımcı, iş adamı ve profesyonel
çalışan gibi nitelikli insanları buluş-
turmamız lazım." diye konuştu.

“Bu yıl sonu ihracat
hedefimiz 3 milyar dolar”

Bu yıl ihracat hedeflerinin 3 milyar
dolar olduğunu dile getiren Güleç,
şöyle devam etti :

"Geçen yıl 2 milyar 315 milyon
dolar ihracat yaptık. Bu sene sonu
hedefimiz 3 milyar dolar. Biz bu
hedefe çok uzak değiliz ama maale-
sef dünya konjonktüründeki olay-
larla hedefimize yaklaşmak için çok
daha fazla çaba sarf etmemiz lazım.
Önümüzde daha 4 ay var. Bunlarla
ilgili biz yine çok ciddi çalışmalar
yapıyoruz. Önümüzdeki ilk progra-
mımızda Şangay'a gidiyoruz.
Dünyanın en önemli fuarlarından
biri. 40'a yakın Türk mobilyacısıyla
biz Şangay'da dünyaya hitap ede-
ceğiz. Hemen arkasından ABD fua-
rına gideceğiz. Daha sonra
Hindistan'da da İstanbul İhracatçılar
Birliği'nin açacağı info standıyla
yine dünyadaki müşterilerimize
hitap edeceğiz, onları orada 
ağırlayacağız." 

“2023 yılı hedeflerine
ulaşması için öncelikli 
olarak kurumsallaşmalı”

Türkiye mobilya sektörü, emin ve
sağlam adımlarla yoluna devam
edecek. Sektörümüz 2023 hedefle-
rine ulaşma yolunda bütün hızıyla
yatırımlarını ve çalışmalarını sürdü-
rüyor. 2023 yılında dünyanın 5
mobilya ülkesinden biri olmayı
hedefliyoruz. 25 milyar dolar üre-
tim, 10 milyar dolar da ihracat raka-
mına ulaşmayı planlıyoruz. Pazar
hacminin ise 25 milyar dolara ulaş-
masını ve en az 50 tasarım merkezi-
ne sahip olmayı amaçlıyoruz.
Mobilya sektörünün 2023 yılı
hedeflerine ulaşması için öncelikli
olarak kurumsallaşmalıyız. KOBİ
yapısı üretimde esneklik avantajı
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içerse de önümüzdeki dönemde
birleşme, satın almalarla ölçeklerimi-
zi büyütmeliyiz."

"Kapasite kullanım 
oranlarını artırmalıyız"

Ahmet Güleç, Türk mobilyasının
kalitesinin ve Temmuz 2016 itibarıy-
la yüzde 72,4 olan kapasite kulla-
nım oranının artırılması gerektiğini
belirterek, Türkiye'de 61 ilde 36 bin
mobilya üreticisi bulunduğunu,
geçen yıl 5 milyar 749 milyon dolar-
lık üretim gerçekleştiğini, sektörün
500 bin kişiyi istihdam ettiğini ve 10
milyar dolarlık büyüklüğe sahip
olduğunu vurguladı.

Mobilyanın, dış ticaret fazlası veren
ve istihdam dostu bir sektör oldu-
ğunu vurgulayan Güleç, "19 sektö-
rü de etkiliyor. Sektörde 2015 yılın-
da 2 milyar 315 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirildi. İhracatta
Türkiye 12'nci sırada yer aldı." dedi.

İhracat pazarlarının Irak, Suudi
Arabistan, Libya, Almanya,
Azerbaycan, Fransa, Türkmenistan,
İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve
ABD olarak sıralandığını bildiren
Güleç, hedef pazarların ABD,
Almanya, Fransa ve İngiltere oldu-
ğunu, 204 noktaya ihracat gerçek-
leştirdiklerini kaydetti.

“Gelecek yıllarda ABD
ihracatımızın katlanarak
artmasını bekliyoruz"

Güleç, "Suudi Arabistan'a ihracatı-
mız yüzde 2,7, İngiltere'ye yüzde
0,2 ve ABD'ye yüzde 0,3 yükseldi.

Siyasi kriz yaşadığımız Rusya ise ilk
10'daki yerini kaybederken, onun
yerini ABD aldı. Bu çok önemli bir
gelişme. Birkaç yıldır tohumlarını
ektiğimiz adımlar filizlenmeye başla-
dı. Gelecek yıllarda ABD ihracatımı-
zın katlanarak artmasını bekliyoruz."
diye konuştu.

“Kredi kartına taksit 
sayısının en az 18 ay
olması gerekiyor”

Toplantıda gazetecilerin sorularını
da yanıtlayan MOSFED Başkanı
Ahmet Güleç, mobilyada kredi kart-
larına yapılan taksit sayısının 12 aya
çıkarılmasının sektöre olumlu
anlamda 10 puan kazandırdığını
ifade ederek, "Yüzde 10 büyümemi-
zi sağladı. Bunun en az 18 ay olma-
sı gerekiyor. Böylece yüzde 30
büyüyeceğimizi düşünüyoruz."
dedi.

“Ülkenin birlik beraberlik görüntüle-
ri sergilediği şu günlerde taraflar
arasında anlaşma doğrultusunda

atılan adımlar var mı ? Fuarlardaki
bu bölünme devam edecek mi ?”
şeklinde sorulan soruya yanıt verir-
ken Ocak ayında düzenlenmekte
olan Türk mobilya fuarlarına da
değinen Güleç konuya ilişkin olarak
2015 yılından bu yana sektörde
yaşanan bölünme nedeniyle biri
MOSFED, diğeri MOSDER tarafın-
dan düzenlenen iki fuarın olmasına
dikkat çekerek bunun sektörü böl-
düğünü ifade ederek şunları 
söyledi :

“Biz esas itibariyle temasları hiç kes-
medik. Son dönemde ülkedeki
gelişmeler paralelinde doğan uzlaşı
kültürünün de katkısıyla olumlu
gelişmeler olmasını bekliyoruz.
MOSDER de değişiyor ve artık zıtlaş-
maktan çok uzlaşı noktasına gelin-
di. Zaten hep görüşüyor, konuşuyo-
ruz. Şurada 2017’ye birşey kalmadı
ama sanırım Türkiye 2018 yılına tek
bir mobilya fuarıyla girecek”.
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Filli Boya’nın 
konusunda uzman 
AR-GE’sinde geliştirilen 
yüksek teknoloji ürünü 
mobilya boyaları,
kusursuz kalite ve 
f iyat dengesiyle işinize 
güç katar. Siz de
Fine Poliüretan Panel 
Kapı Boyası’nı tercih 
edin, kalitenize kalite 
katın.

www.facebook.com/f illiboya
www.twitter.com/f illiboya
www.f illiboya.com

Bu kalite,
size her

kapıyı
açar.





















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.
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Salon: 14 Stand No:1424/A
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Salon: 8 Stand No: A28 / B29
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obilya Dekorasyon Dergisi
İmtiyaz Sahibi Nesip Uzun’un da
davetli olduğu “2. Uluslararası

Mobilya Kongresi”  13-15 Ekim 2016
tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesinde gerçekleşecektir.

Yapılan açıklamaya göre, bu kongre ile
ülkemiz mobilya endüstrisinin teknoloji,
tasarım, üretim, pazarlama ve işletme
yönetimi açısından mevcut durumunun
değerlendirilmesi ve artan rekabet
koşullarında yeniden yapılandırılması

için firma temsilcileri ve bilim insanları

arasında bilimsel bir tartışma ortamı

oluşturmak amaçlanmıştır.

Kongrede yayrıca urtdışı ve yurtiçinde

farklı üniversitelerden ortak alanlarda

çalışan bilim insanlarının ve firma temsil-

cilerinin bir araya gelerek tanışmaları ve

görüşlerini ifade etmeleri, bundan son-

raki yıllarda işletmelerin istek ve talepleri-

ne cevap verilebilmesi için gerekli bağın

kurulması hedeflenmiştir. 

M

II. Uluslararası Mobilya Kongresi 13 – 16 Ekim
Tarihleri Arasında Muğla’da Yapılacak

İlki 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi  Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği
ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri
tarafından ortak olarak düzenlenen Uluslararası Mobilya Kongresinin,
uzun bir aradan sonra ikincisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaçişleri
Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi, Ahşap Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.
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Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarafından Düzenlenen ve Yayın Grubumuzun da Katılacağı













RETİMİN %72’Sİ İHRAÇ
EDİLİYOR

T.Ş.T Lift Amortisör 2003  yılında kurul-
muş olup hızla kurumsallaşarak
Türkiye’nin önemli amortisör imalatçıla-
rından olmuş bir aile şirketidir. İç piyasa-
da önemli bir satış payına sahip olan fir-
mamız 2009 yılından itibaren ihracata
ağırlık vermeye başlayıp, 2013 yılı
sonunda üretiminin  %72 sini ihraç eder
duruma gelmiştir. Firmamızın temel
hedefi yurt içindeki değerli müşterileri-
mizle çalışmakla birlikte yurtdışından
yeni müşteriler bularak ihracatımızı %80
in üzerine çıkarmaktır.

Etki tepki prensibine göre çalışan, bir
çeşit kaldıraç görevi yapan amortisör
gazlı ve yağlı diye ikiye ayrılan bağlayıcı,
tutucu, itici destek ve ağır yüklerin kaldı-
rılıp indirilmesine yardımcı olan bir
mekanizmadır ve evimizde mutfak
dolaplarında, bazalarda, çekmeceler de
her türlü makine kapakları vb. yerlerde
kullanılır.

İç piyasada pazarlamacı arkadaşlar müş-
terilerle bire bir ilişki kurarak mallarımızı
tanıtmakta ve satmaktadır. Yurt dışında
ise müşterilerle öncelikle internet aracılı-

ğı ile ilişki kurulup daha sonra gerekirse
müşteriyi kendi ülkesinde ziyaret edip
ürünlerimizi tanıtıp, pazarlamaktayız.

KALİTEYE ÇOK ÖNEM 
VEREN FİRMANIN ÜRÜNLERİ
2 YIL GARANTİLİ

Biz kaliteye çok önem veriyoruz çünkü
kaliteli olmayan ürün ne kadar ucuz
olursa olsun o ürünü satmak ve müşte-
rilerle uzun süreli çalışmak mümkün
değildir. Bunun bilincinde olan firmamız
kaliteye azami önem vererek bu anlam-
da elinden gelen her türlü özveriyi gös-
termekte ve ürünlerimiz 2 yıl garantili
olmak üzere piyasa sunulmaktadır.

Bizim rakiplerimizden en büyük farkımız
istenilen ürünü en kısa sürede üreterek
teslim etmektir. Bu anlamda aile şirketi
olmanın avantajlarını sonuna kadar kul-
lanmaktayız. Haftanın her günü, günün
her saati müşterilerimiz dilediği vakit
bize ulaşabilmekte, siparişlerini verebil-
mekte ve istedikleri malları en kısa süre-
de alabilmektedirler. Bunda işletmemizin
müşteri odaklı olması ve dinamik yapısı
çok önemli bir rol oynamaktadır.

Ü

2003  yılında kurulmuş olan ve her türlü gazlı amortisörün yanı sıra
mobilya sektöründe de baza üretiminde kullanılan tüm ürünlerin imalatını
yapan T.Ş.T Lift Amortisör firmasının Pazarlama Müdürü Deniz Alagöz,
kalitenin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ve bundan asla taviz
vermeyeceklerini söyledi ve şunları söyledi :
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T.Ş.T Lift Amortisör
Alanında 

Fark Yaratıyor
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ürk pazarında aksesuarın geli-
şim süreci aslında sektörün
tarihine paralel bir seyir izle-

miştir. Aksesuar teriminin pazar-
da bile çok iyi bilinmediği
dönemlerde, sizin gibi girişimci-
ler sayesinde Türk imalatçısı dün-
yadaki modern ürünlerle tanışma
fırsatı buldu, bu sayede bugün
yerli üreticilerimiz de ihracat
yapacak düzeye geldiler. O gün-
leri tanımadan bugünleri anlaya-
mayız. Bu nedenle size sektörde-
ki serüveninizi detaylarıyla anlat-
tıracağız ama önce isterseniz
“Kanat Başar kimdir?” sorusu ile
başlayalım.

1945 doğumluyum. Öğretmen çocu-
ğu olduğum için babamın tayin oldu-
ğu değişik yerlerde eğitim gördüm ve
en sonunda 1963 yılında Kabataş
Lisesi’nden mezun oldum. Yıldız
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nde okudum. Bu arada
Hilton’da çalışarak uluslararası ufku-
mu ve çevremi geliştirdim. Burada
devlet büyükleri işadamları, ünlüler
vb. hepsiyle tanıştım. 

Mezun olduktan sonra Nasaş
Alüminyum Sanayi’nde çalışırken
geceleri de İktisat Fakültesi Pazarlama
Enstitüsü’ne devam ettim. Böylece
ufkumu ve niteliklerimi daha da geliş-
tirmiş oldum. 1977 yılından itibaren
birkaç müteşebbis arkadaşımla birlikte
12 tane anonim şirket kurduk.
Çoğunun yönetim kurulundaydım ve
ihracat yapan Alkan şirketinin de
başındaydım. O dönemde Libya dev-
letinin 3.5 milyon dolarlık alüminyum
merdiven siparişi ihalesini alarak ihra-
cata başladım. 

O yıllarda ihracat öyle kolay bir iş
değildi. Yarım milyon dolarlık ihracat
yapan biri gazeteye gururla ilan veri-
yordu. Zaten ancak büyük firmalar
bunu yapabiliyordu. Bunlardan biri
Sabancı’nın diğeri Koç’undu. Biz de o
dönemde büyüklerden biri olmak
üzere yola çıktık. Ama koşullar çok
zordu. Türk Parasını Koruma Kanunu
vardı ve cebindeki 1 doların hesabını
veremezsen 2–3 yıl cezaevinde yatı-
yordun. Yaptığın ihracatın parasının
muhakkak ülkeye gelmesi ve dosya-
nın kapanması lazımdı.

Böyle bir dönemde Libya’dan aldığı-
mız siparişi karşılamak amacıyla merdi-
ven imalatı için alüminyum profil
çekme fabrikası kurduk ve üretime

geçtik. Kaddafi Libya’ya yaptığımız ilk
iki sevkiyatın ödemesini yaptı ama
üçüncüsünü o dönemki Türk hükü-
metine kızdığı için ödemedi. Bu para
gelmeyince, Türk Parasını Koruma
Kanunu gereği yargılanmaya başla-
dım, çok sıkıntılı günler geçirdim.
Sonunda para geldi ama ben hızımı
ve şevkimi kaybettim. “Bu ülkede tica-
ret olmaz” dedim ve yeniden mühen-
disliğe dönerek iki yıl boyunca yine

Libya ile iş yapan bir İsviçre firmasının
proje müdürü olarak çalıştım. Daha
sonra Suudi Arabistan Mekke’de
büyük bir projede malzeme mühendi-
si ve teknik müdür olarak çalıştım.

Burada işiniz gereği yapı sektörü-
nün kabasından ince işler deko-
rasyonuna kadar hemen her tür
malzeme ile ilgilenip satın alma
ihaleleri gerçekleştirirken
Türkiye’de o yıllarda tanınmayan
kaliteli ürünler ve dünya çapında-
ki firmalarla tanıştınız. Bunların
arasında Häfele de vardı. İlk
burada mı tanıştınız Häfele ile?        

Ben Häfele ile ilk olarak 1980 yılında
Libya’daki İsviçre firmasında profesyo-
nel olarak çalışırken, okullar ve hasta-
neler için malzeme kullanırken tanış-
tım. O dönem Häfele’nin toplam ürün
gamı 40–50 bin kalemdi. Bugün ise
130 bini buldu. Mekke projesinde de
hırdavat ürünleri konusunda aklıma
hemen Häfele geldi. Çünkü Häfele
dünyanın en büyüklerindendi. Häfele
dışında İngiliz, Amerikan firmaları da
vardı. Bizde de kapı kolu firmaları
vardı o tarihte ama çapları bu işe, kra-
liyet kalite ve standartlarına yetmiyor-
du. Çünkü onların aradıkları Amerikan
standartları, Alman DIN normları,
Japon normları gibi belli uluslararası
standartlar idi. Bizim projemizin 16,5
milyon dolarlık hırdavat bütçesi vardı.
Bu hırdavatları bulup getirmek için
belki 60–70 firmayla yazışıyordum.
Kraliyetin getirdiği spesifikasyonları
inceleyerek bir bölümü için Häfele’ye
karar verildi ve 6.5 milyon dolarlık
alımı onlardan yaptık. Onlar için de
çok büyük bir proje idi. 

Peki sizin Häfele hikayeniz nasıl
başladı?

Onun öyküsü ilginçtir. Ben
Arabistan’da çalışırken yaşanan ilginç
bir anekdot ile başlar. Mekke projemiz
ihtiyaçları için onlarca malzeme teda-
rikçisi yöneticileri ile toplantılar yapıyo-
ruz. Häfele grubunun İhracat Müdürü
olan Franz Piliç (bildiğiniz piliç)
Müslüman olmadığı için oda
Mekke’ye giremiyor tabii, ancak
Cidde’de oturup toplantılar yapabili-
yoruz. Bir gün ona soyadının
Türkçe’deki anlamını söyledim. Meğer
babası Yugoslav Hırvatı imiş. Benim
de anne tarafım Yugoslavya’dan,
Saraybosna’dan gelme. O “Piliç” ben
“Kanat”. Böyle sıcak bir muhabbet
oldu. Hatta sonradan babasıyla da
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Sektörün duayenleri ile
gerçekleştirdiğimiz
söyleşilerimize Häfele
firmasının uzun yıllar tek
başına Türkiye
temsilciliğini yapmış,
Häfele Türkiye’nin
kuruluşunu
gerçekleştirmiş, bir
mühendis olarak
yürüttüğü çalışmalarıyla
uluslararası pazarlarda
da tanınmış ve aksesuar
dünyasındaki kimliği,
donanımı ile Türk
mobilya sektörünün
gelişimine büyük katkılar
sağlamış Kanat Başar ile
devam ediyoruz.



tanışıp üstelik Türkçe konuştuk ve 
dost olduk. 

Yıl 1982–83, tam da o dönemlerde
Franz bana gelip “Biz Türkiye pazarına
girmek istiyoruz, bize yardımcı ol”
dedi. Ben de “Firmalarla çalışacağını-
za kendinize bir mühendis, mimar
bulursanız daha iyi olur” dedim. Bana
getirdikleri aday listesinde mimar bir
karı-koca vardı, onları önerdim, anlaş-
tılar. Häfele, Türkiye’de kullanılmak
üzere Amerika’da fuar fuar dolaşan ve
mallarının yüklü olduğu büyük bir
TIR’ı yükleyip Türkiye’ye gönderdi.
Ama gemi limanlara uğraya uğraya
gelirken aday kalp krizinden öldü. Eşi
de tek başına yürütemeyeceğinden
bunun üzerine yine benden yardım
istediler. Ben de o sırada Tepe grubu-
nun yöneticisi olan arkadaşımı refe-
rans verdim ve böylelikle Tepe Grubu,
Häfele’nin ilk Türkiye temsilcisi oldu.
Sitelerde bir satış mağazası açtılar.

3-3,5 yıl sonra çok karışanı görüşeni
olan Tepe Grubu ile anlaşamayınca
Franz çıktı geldi, benimle çalışmak
istediğini söyledi. Ben o sırada
Türkiye’ye dönmüştüm ve mal varlı-
ğım vardı. “Ben karışmam” dedim,
“Size iki temsilci buldum, benden bu
kadar”. Zaten hedefim bir tekne alıp
oradan oraya gezmek, balık tutmak
idi o sıralar. Ama diretti. Ben de ona
“Sizin hedef pazarınızın yüzde 80’i
mobilya sektörü, yüzde 10–15’i inşaat
sektörü. Ben inşaat sektöründen anla-
rım, mobilyadan değil” dememe rağ-
men, “öğrenirsin” diye ısrarcı olup
bütün şartlarımı da kabul edince, ben
1989’da Häfele’nin Türkiye temsilcisi
oldum ve evimde home-office olarak
çalışmaya başladım. 

Başlar başlamaz da günde 18 saat
çalışmaya başladım. Kendi Mercedes
arabamla, takım elbise, kravat ile firma
firma dolaşıyordum. Herkes şaşırıyor
tabi, yanımda yardımcı filan yok, ara-
badan inip elimde 30-40 kiloluk iki
çanta ile içeriye giriyor, ürünleri masa-
larına koyuyor, “bakın bu buna, şu
şuna yarar” diyerek, 3.000 – 5.000
Marklık (Almanya’nın Euro’dan önceki
para birimi) ürün satmaya çalışıyo-
rum. Bir süre sonra herkes işime
değer vermeye ve saygı duymaya
başladı. Bilahare işler büyümeye baş-
layınca evdeki çalışanlarım da arttı.
Sonunda hanım ev size ufak geliyor
hadi bir ofise gidin diye, bizi nazik bir
şekilde ofise yolladı. Böylece Häfele
irtibat bürosu kurulmuş oldu. 
Yıl 1999.

Stoksuz çalışmanın dezavantajlarını
görünce 2004 yılı sonlarında Häfele
A.Ş.’yi kurduk ve Dudullu Organize
Sanayi Bölgesi içerisindeki binamızın
arsasını satın aldık. Almanlar bize yal-
nız binanın görünümü ile ilgili bir
eskiz verdiler. Tüm plan, proje, prog-

ram, maliyet filan, neredeyse hiçbir
şeyine karışmadılar. Şu an içinde faali-
yet gösterdiğimiz binanın projesi
bana aittir. Eski mevcut fabrikanın yıkı-
mı ve 7 bin 500 m2’lik yeni binamızın
inşa edilerek bitirilmesi 6 ayda tamam-
landı. Adamların akılları çıktı nasıl olur
diye, şaşırdılar. Bir gecede kurulmuş 3
bin m2’lik depo içi çelik konstrüksiyon
katlarımız var. Hala kestiremiyorlar
nasıl olduğunu.

Peki, yine geçmişe, ilk yıllara
dönersek, o dönem elde çanta
dolaşarak satmaya çalıştığınız
ürünler arasında neler vardı,
mobilya firmaları o ürünleri tanı-
yorlar mıydı?

Hayır, kimse bilmiyordu. Düşünün
ben orada mobilyanın A’sı, B’si olan
temel bileşenlerini, yani menteşe, ray
ve bağlantı elemanları gibi en önemli
ürünleri, aksesuarları satıyordum ve
maalesef Türkiye’de hiçbiri detayı
bilinmiyordu o sıralar. Türkiye’de
Hettich de Blum da yoktu daha. Bir
tek Samet yerli üretim ray ve tas men-
teşe yapıyordu. Bağlantı elemanları
esas itibariyle bu ülkede mobilyanın
tarihini değiştirdi. O zamanlar mobil-
yaların karkası vida ve çivi ile tutturu-
lurdu. Nakliye boş hacimlerle olup,
havaleli bir biçimde kamyonlarla gön-
derilirdi. Yani modüler mobilya diye
bir şey yoktu. O dönem Minifix’i de
Türkiye’de kimse bilmiyordu. Ray yine
vardı ama oldukça ilkel, ahşabın üzeri-
ne bir hareket veren komik raylardı.
Hepsi o...

Peki büyük mobilya firmaları
bunları kullanıyorlar mıydı?

Evet, zaten 3–4 tane büyük firma
vardı. Bakın bunlardan biri de Gaysan
idi o tarihlerde. Gittim, başında bir
albay emeklisi. Baktım koca bir tesis, o
güne göre çok modern bir fabrika,
kesmeler, biçmeler, kaplamalar ama
hiçbirinin başında adam yok. Hepsi
atıl duruyor. Sordum sizin personeliniz
nerede diye, gösterdiler 70–80 kişi,
tüm ekip deponun bir ucunda bir şey-
leri tutup çakıyor, vidalıyor. Dediler ki,
biz bu makineleri haftada 1 veya 1,5
gün çalıştırırız, geriye kalan 5 günde
karkasları toplarız, montajını yaparız.
Ben de Almanya’dan Teknik Eğitmen
Andreas’ı getirdim, Minifix teknolojisi-
ni gösterdim. Herkesin ağzı açık kaldı
tabii. Andreas gösterdi, onlar bağladı-
lar, tam bir hafta sonra iş değişti ve
Gaysan da Türkiye’deki en büyük
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mobilya sloganlardan bir tanesi ile
piyasayı alt üst etti: “Bugün bir tane,
yarın 100 tane”. Daha önce böyle bir
şey yoktu. Bu bir başlangıç oldu.
Sonra Kelebek, Koleksiyon gibi tüm
belli başlı mobilya firmaları tarafından
Minifix teknolojisi anında benimsendi,
kullanılmaya başlandı. Bildiğiniz gibi
Minifix çektirme teknolojisi bir Häfele
buluşudur. Ürünün arkasında dünya
know-how’ı olmasına rağmen maale-
sef bazı firmalar anında ürünü 
kopya ettiler. Tabii bununla da müca-
dele ettik.

Büyük firmaların bu yeni ürünleri
kabul etmeleri kolay oldu mu?

Elbette, hemen öyle çabuk olmadı.
Tabii, kimisinde daha kolay, kimisinde
zor oldu. Firmadan firmaya, kuşaktan
kuşağa değişiyordu. O zaman çoğu-
nun başında şimdiki oğullar değil,
babalar vardı. Nurus, Koleksiyon ,
Ersa, Domsan’da birinci nesil babalar
vardı. Tek tek hepsine bu teknolojiyi
teknisyenimizle dolaşarak anlattık,
diğer piyasada yapılan yanlışlıkları
ders kitabı gibi olan kataloglarımızla
izah ederek düzeltmeye çalıştık.
İçlerinden en kolay bu teknolojiyi
kabul eden Koleksiyon oldu, Faruk
Malhan Bey. Kendisi zaten mimardır
ve tüm yeniliklere açıktır.

Kısacası “one man show” yaptınız
o dönemde. Elinize kataloğu,
malzemeyi alıp kapı kapı dolaşa-
rak “bakın dünyada mobilya
böyle üretiliyor, bu malzemeler
kullanılıyor, böyle imalat yapılı-
yor” diye en yeni teknolojiyi ve

ürünleri öğretmeye başladınız
onlara.

Evet, tabii o Alman teknisyen de ihti-
yaç olduğu zaman gelip gidiyordu.
Aslında dikkat ederseniz Häfele’nin
tüm kataloglarında milimi milimine
tüm ölçüler, açıklamalar, her şey vardır.
Bir standardizasyon vardır. Hangi mal-
zemeyi nerede kullanacakları, örneğin
bir rayı nasıl bağlayacakları, kaç mili-
metre kullanacakları bellidir. Bizdeki
üretimlerde ise hiçbir standart yoktu,
her tür ve büyüklükteki menteşeyi her
yerde kullanıyorlardı. Bunun olmaya-
cağını söylüyor, hangisini nerede, ne
şekilde bağlayacaklarını öğretiyorduk.
Ve tabii çok zorlanıyorduk. 

Esas itibariyle Türk imalatçıları, Türk
ustaları babadan gördüğünü bilir,
öyle kabul eder, öyle yapar ve bunu
değiştirmek istemezler, siz de çok zor-
lanırsınız. Mimarlar daha açıktır, onları
değiştirirsin ama inşaat mühendisleri-
ni kolay değiştiremezsiniz, belirli bir
alışkanlıkları vardır. Biz de çok zorlan-
dık, ama yapa yapa sonunda hepsi
gördü ve öğrendi. 

Sanırım bu ürünlerin kullanımıyla
da ürün kalitesi bir anda arttı,
üretim ve montaj süreleri azaldı,
maliyetler düştü. Böylelikle Türk
mobilya imalatçısı ihracata başla-
yabildi. Ondan önce ihracat diye
bir şey yoktu. Bu aksesuarlar ve
onlara uygun makinelerin pazara
girmesi mobilya sektöründe bir
devrim yaptı.

Aynen öyle oldu. Bu ölçen, biçen,
delen makineler, CNC’ler ile birlikte

modern makineler ve onların yanı sıra
bu aksesuarlar mobilya üretiminde
çağ atlanmasını sağladı. İhracatı da
bunlar tetikledi. Üzerine basa basa
söylüyorum ki, modüler mobilyaya
geçiş, sektörde bir devrim yarattı.
Çünkü o zamana kadar esas itibariyle
mobilya üretimi babadan, dededen
kalan marangozluk yöntemleriyle
yapılıyordu. Zaten modern üretim ve
modüler mobilya için gerekli altyapı
da yoktu. 

Örneğin o dönemde Türkiye’de hiçbir
kontinü hat bulunmuyordu. Zaman
içerisinde işletmeler yatırım yapmaya
başladılar, CNC’ler, ebatlama makinele-
ri, kenar bantlamalar filan kullanılmaya
başlandı ve oldukça modern ve kalite-
li makineler girdi pazara. Ama fabrika-
lar bunlara uygun yapılmadığı, farklı
malzemeler farklı yerlere konduğu,
kısacası bir kontinü hat olmadığı için
açıkçası fazla başarılı da olamıyorlardı. 

Ama işte zamanla hem kullanılan
ahşap malzemelerin hem makinelerin
gelişmesi, bizim de bunlara yardımcı
olacak kaliteli aksesuar ve bağlantı ele-
manları sunmamız ile bu durum yıl-
dan yıla değişmeye başladı. Her işin
başı eğitim denir ya, işte bunu birebir
yaşayarak gördük biz. O dönemlerde
Häfele’nin bu detaylı kataloglarına bir
firmanın ürün kataloğundan çok bir
ders kitabı gibi bakılıyor, üniversitele-
rin teknik bölümlerinde dağıtılıyordu.
Bu söylediklerim 30 yıl önce oluyor.
Oysa bugün ben hala firmalara gitti-
ğimde, müessesenin başındaki kişiler-
den “ben sizlerin kataloglarıyla büyü-
düm, eğitildim ve bu işi bunlarla
öğrendim” sözlerini sık sık duyarım.

O dönemin Türkiyesi bugünkü
Türkiye’den çok farklıydı elbet.
Ama ithal ikameci politikalar terk
edilip, Türkiye daha liberal ve
özgürlükçü ekonomik politikalar
izlemeye başlayınca, firmalar da
modern bir yönetim anlayışıyla
dünya açılıp, kendi dönüşümleri-
ni yaşayarak birer birer ihracat
yapmaya başladılar, değil mi?

Bunu şöyle anlatayım. Türkiye o
zamanlar İran’ın bugünkü durumu
gibiydi. İran’da 80 milyon kişi var ama
iki, üç tane fabrika var. Ama onlar da
gelişecekler, oyunu kuralına göre
oynayarak. Bakın Türkiye’deki gelişim
süreci içerisinde bunu herkes aynı
hızda başaramadı. Babadan kalma
anlayışla klasik yöntemleri sürdüren
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tek adam firmaları değil, ufku geniş
olanlar, firmalarını yeni kuşaklara,
yetişmiş profesyonellere açan, onları
kadrosuna katabilenler büyüdü.
Anadolu’daki çoğu firma böyledir.
İstikbal de bunların arasındaydı. İşi
bilen profesyonelleri topladılar.
Türkiye standartlarının üstünde bir
kontinü hat kurdular. Öyle “her şeyi
ben bilirim” demediler ve profesyonel
kadrolarla büyüdüler. Onlarda bu viz-
yon vardı ki bunu yapabildiler. Şimdi
Ortadoğu’nun değil, yatırımlarıyla
Avrupa’nın en büyük firmalarından bir
tanesi konumundalar. Tabii son düşü-
len durum çok üzücü…

Sektörün geleceği hakkında
neler söyleyebilirsiniz? Gerek
konut ve iç dekorasyon gerekse
de mobilya dünyasında trendler
nereye doğru gidiyor, siz firma
olarak kendinizi bunların içerisin-
de nasıl konumlandırıyorsunuz?

Bakın, Türkiye’de üç sektör her zaman
başarılı olur. Bunların içerisinde ilki
yemektir. Yemek standarttır ve en iyi
yatırımlardan biri yemek işidir, bundan
kimse vazgeçemez. İkincisi çocuk ve
onunla ilgili işlerdir. İnsanlar yemez
içmez ama çocuklarının ihtiyaçlarını
alırlar. Üçüncüsü de kadınların karar
verdiği alanlardır ki bunun içerisine
konut, eşyalar ve mobilyalar dahil pek
çok kalem girer.

Türkiye’de inşaat tüm sektörlerin loko-
motifidir. Hala yeni katı standartlara,
büyük denetlemelere ihtiyaç olan bir
sektör olmasına rağmen, doğru düz-
gün yükselen yapıları gördükçe ülkem-
le gurur duyuyorum. Ve bitirilmeye
çalışılan değişik standartlardaki konut-
ların artık sadece dışına değil, içine de
önem verilmeye başlandı. Şimdi artık
evler ile modüler mobilyayı entegre
etmeye çalışıyorlar. Özellikle de küçük
hacimler büyük alanlar haline getiril-
meye çalışılıyor. Artık evler eskisi gibi
300–400 değil, 70– 80 metrekare
içine sığdırılıyor. İşte burada da fonksi-
yonel mobilyalar yani ar-ge, mühen-
dislik ve tasarım devreye giriyor. 

Biz de tüm bu gelişimleri yakından
daha takip ederek, “her metrekarede
daha çok hayat” sloganımızla birlik-
te,360 derece proje ortaklığının bir
uzantısı olan “Häfele Concept Design”
yaklaşımını sunuyoruz. Burada mimar-
ların işini kolaylaştırıyor, mekan dene-
yimlerimizi onlarla paylaşıyor ve bün-
yemizdeki ürünlerle renk, stil ve işlev-
sellik sistematiği içinde çözümler

sunuyoruz. Aynı anda yatak, masa,
dolap; kısacası çok amaçlı kullanılabi-
len sistemler geliştiriyoruz. Kayar sis-
temlerle açılabilen kapılar, büyüyüp
küçülebilen mobilyalar bunlar. Çok
işlevli mobilyalara uygun malzemeleri
getiriyoruz. Kısaca ürün değil, mutlu-
luk satıyoruz. 

Şu an yapımı yürüyen 1 küsur milyon
daire var. Mobilyacı “ben buraya bir
takım satayım” diye düşünüyor. Ama
bunun ötesi olmalı ve buralara daha
fazla neler satılabilir diye bakmalı.
Örneğin öyle sistemler lazım ki, bir
yanından çekerek ütüsünü yapacağı
alanı ortaya çıkartsın, öbür taraftan
hareketli bir tezgâhla, masayla dar
mekâna işlevsellik kazandırsın ya da
mutfakta da bilgisayarıyla çalışabilsin. 

Artık aksesuar kavramı bir bağlantı ele-
manıyla, kulpla sınırlı olmayıp, mobil-
yanın gerçeği haline geldi. İşte mobil-
ya firmaları bu mantıkla üretim yap-
malılar. Yeni dairelerde bunlara ihtiyaç
var. Aksesuarcıların mobilyacılara
entegre olarak onlara yeni inovatif
ürünler satacak olanağı sağlamakta
olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bizim
yeni hedefimiz tam da bu. Bunun için
müteahhitlerle çalışıyoruz. Böylelikle
mobilyacı örneğin 3-5 bin liralık akse-
suara ihtiyaç duyacak, hadi ahşabını
da koyalım toplam 50 bin lira harca-
yacak, ama cirosunu 100 bin lira artı-
racak ve yeni bir katma değer yarata-
cak. Firma eğer bunu somut olarak
görebiliyorsa tereddüt etmiyor. 

İşte tüm bu işlere, ürünlere karar

veren çoğu kere kadınlardır. Mobilya
alırken diğerlerinde olmayan fonksiyo-
nel bir aksesuarını görürse tercihini
ondan yana yapıyor. Öte yandan eski-
den her şey çıplak teslim edilirdi, evini
sen alır ona göre yapardın. Artık öyle
değil. İşte o evlerin içerisinde; mutfa-
ğında, banyosunda işlevsel donanım-
lar varsa eğer tercih sebebi oluyor ve
onları seçiyor.

Kurulduğu günlerden bu yana,
“tek kişilik ekip”ten 130 bin ürün
çeşidi, stokları, tedarikçileri pera-
kende ağları ile dev bir oluşum
haline geldiniz. Firmanızda şu
anda kaç kişi çalışıyor?

Bizim kendi bünyemizde 185 kişi var,
koruma ve hizmet grupları ile birlikte
200 kişiyiz. 150 kişi de mağazalarımız-
da çalışıyor, yani toplamda 350 kişiyiz.
Bunların da dışında bizimle birlikte
çalışan, Kalite Noktaları dediğimiz
mobilya ve mutfak üreticileriyle bera-
ber 500–600 kişiyiz.

Biz, hem ithalatçı hem de imalatçı bir
firmayız. İstanbul Sanayi Odası’na
kayıtlıyız. Türkiye’de bu sektörde
önemli oranda üretim yapan firmaları
destekleyerek dünyanın her yerine
yayılmış Häfele firmaları ile yerinde bu
ürünleri satıyor, ülkemize de önemli
miktarlarda döviz kazandırıyoruz.
Oldukça geniş üretici ve 
tedarikçimiz var.

Bu önemli bir nokta. Üstelik
sadece ithalatçı değil, aynı
zamanda sanayicisiniz de. O gün-
lerden bu yana yüzde 900’lük bir
büyümeden bahsediyorsunuz.
Häfele Türkiye’nin aslında ülke-
miz mobilya sektörünün ihtiyaç
duyduğu boşluğu doldurma
anlamında büyük bir proje oldu-
ğunu düşünüyorum. Türkiye’de
kaliteli mobilya üretiminde payı-
nız yadsınamaz. İnsan unsuruna
çok önem veriyorsunuz ve doğru
insanlarla iyi bir ekip kurdunuz.
30 yılı özetleyen güzel bir söyleşi
oldu. Size bundan sonra da başa-
rılar diliyorum.

Ben de Türk mobilya sektöründe
büyük bir yeri olan Mobilya dergisine
ve kurucusu olan 25 yıllık 
dostum Sayın Nesip Uzun’a çok 
teşekkür ediyorum.
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MOSDER Board Director

Ismail Doğan stated that

Turkish furniture producers

are now using high technol-

ogy much more and “smart

furniure” are demanded fre-

quently by the customes.

ürkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Doğan, teknolojinin hayatı-

mızda çok önemli bir yer tuttuğunu bu
nedenle mobilya markalarının teknolojik
mobilya koleksiyonları ürettiğini belirtti.

Teknolojinin her yerde olduğu gibi ev
dekorasyonunda da varlığını kanıtladığı-
nın altını çizen Doğan, evin içinde kablo
kargaşasını azaltan ürünlerin çoğaldığını
söyledi. Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Doğan, “Mobilya sektörü
modadan ve teknolojiden hızla ilham
alıyor. Çoğumuzun evinde kabusumuz
olan kablolar, mobilyalarda bulunan
özel bölmelere saklanıyor ve bu şekilde
evimizin dekorasyon bütünlüğü bozul-
muyor. Ayrıca havalimanı, otel lobisi gibi
alanlarında talep gören şarj üniteli ve
internete bağlı mobilyalar evlerdeki yeri-

ni de yavaş yavaş almaya başlıyor” dedi.

Teknolojik mobilyalar evlerdeki yerini
almaya başladı

Evde kullanım için telefon şarj eden,
bluetooth bağlantılı koltuklar üretildiğini
aktaran Doğan, “Günümüzde markalar,
tüketici talepleri doğrultusuna ürünler
geliştiriyor. Bu nedenle cep telefonları
ve bilgisayarlarımızı oturduğumuz yer-
den şarj edebilecek ürünleri piyasada
görmeye başladık. Çünkü telefonu şarj
edebilen, bluetooth bağlantılı, tablet
gözü olan koltuklarda oturmak insanla-
ra konforlu geliyor. Ayrıca sektörün bu
yeni pazarın büyüklüğünü görmemesi
mümkün değil. Biz MOSDER olarak,
mobilyadaki bu teknolojik gelişmenin 5
yıl içinde yüzde 20 paya sahip olacağını
öngörüyoruz.” diye açıkladı. 

T

Mobilyalarımız da akıllandı
Türkiye mobilya sektörünün nabzını tutan Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, hayatımızın her
alanında yer alan teknolojinin son dönemde mobilyalarımıza da dokunduğunu
söyledi. Doğan, “Teknoloji merakının giderek artmasıyla evde kullanım için
telefon şarj eden, bluetooth bağlantılı koltuklar üretilmeye başlandı” dedi. 
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Teknolojinin dokunmadığı alan kalmadı





Although its doors will open in
a little less than four months,
ESPRITMEUBLE that is
Southern Europe’s leading
trade fair is already announc-
ing that 95% of its space is
reserved, with over 300
exhibitors. The show will cele-
brate its fifth anniversary from
3 to 6 December 2016 in Paris.
Once again anchored in
France, Italy, Spain, Portugal
and Germany, ESPRIT MEUBLE
situated in the heart of Paris,
continues to grow in strength,
with ever more brands and
assert itself as the meeting
point for distributors and
brands for Southern Europe
and soon, Turkey !..

To help its visitors to optimize
their search, ESPRIT MEUBLE
will offer several routes based
on themes as varied as bed-
ding, bedrooms, living rooms,
decoration etc. for product-
based routes, and space sav-
ing, made-to-measure, connec-
tivity etc. for themed routes.
Information on these routes
can be found on the trade fair
website as well as leaflets that
visitors can help themselves to
at the trade fair entrance.

ÜNEYBATI AVRUPA’NIN
LİDER MOBİLYA FUARI

Bu yıl 03 – 06 tarihleri arasında kapıları-
nı açacak olan ESPRIT MEUBLE mobilya
fuarı bu yıl 5. yıldönümünü kutluyor.
Paris’in en merkezi fuar alanı olan Porte
de Versailles bu yıl yine bir mobilya şöle-
nine sahne olacak. Fransız firmalarının
yanısıra bşta İtalya, İspanya, Portekiz ve
Almanya olmak üzere pek çok ülkenin
en önemli mobilya markalarının sergile-
neceği fuar büyüme eğilimini sürdüre-
rek kısa zaman içerisinde Avrupa’nın
dışından gelenlerin, örneğin Türkiye
mobilya sektörünün de buluşma nokta-
sı olmaya hazırlanıyor.

TEMATİK BİR YERLEŞİM
DÜZENİ

Bu yıl, ziyaretçilerini aradıkları ürünlerle
buluşturabilmek amacıyla fuarı dolaşma-
larını optimize edecek tematik bir yerle-
şim düzeni geliştiren fuar, yatak, yatak
odaları, oturma odaları, dekorasyon vb.
Gibi çeşitli temalara sahip güzergahlar

üzerinde konumlandırılıyor. Bu yerleşim
gerek fuarın web sitesinde gerekse de
girişte dağıtılmakta olacak broşürlerde
yer almakta.

HİZMETTE SINIR TANIMAYAN
BİR FUAR ANLAYIŞI

Ziyaretçilerin başka hiçbir şey düşünme-
den tamamen ürünlere konsantre olma-
sını sağlayacak bir felsefeye sahip olan
ESPRIT MEUBLE, hizmetlerini tüm pazar-
lama stratejilerinin merkezi alacak bir
planlama yapmış. Gerek üreticilerin,
gerekse de distibütörlerin müşterilerinin
isteklerinin her seviyede karşılanabilece-
ği bir “Hizmetler Köyü” oluşturmuş.
Fuarın tam ortasına kurulan  bu mekan-
da 4 gün boyunca profesyonelleri
uzmanlarla buluşturacak çeşitli etkinlik-
ler de gerçekleştirilecektir.

Fuarda yine ayrıca tüm katılımcı ve ziya-
retçilerin ücretsiz bir biçimde yararlana-
cakları karşılama, vestiyer, fuar kataloğu,
yeme – içme hizmetleri de yer alacaktır.

G

Güneybatı Avrupa’nın en büyük mobilya etkinliği olan ve Fransa’nın
başkenti Paris’te düzenlenen ESPRIT MEUBLE fuarının yöneticileri,
açılışa daha 4 ay olmasına karşın 300 katılımcı ile alanın yüzde 95’ini
doldurduklarını belirtiyor.
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ESPRIT MEUBLE 2016 Fuarı, 3 Aralık
Tarihinde Paris’te Kapılarını Açıyor

Uluslararası Fransız Mobilya Fuarının Tüm Holleri Şimdiden Dolu…

l l





Every year during autumn, one of
the most important and specific
furniture supplier shows of the
world is opening its doors in Italy,
Pordenone : SICAM. It is the
biggest one in Europe after
INTERZUM.

This year the show will be held
between the dates 18 - 21
October and its 9 halls are
already full.

Among the advantages of SICAM
the dates, the place and the suc-
cess of the organization plays
crucial roles.

Even though SICAM dates are
closer and sometime overlapping
the biggest Turkish show INTER-
MOB, year by year Turkish com-
panies recognized the important
role of SICAM and they show
higher interest year by year.

vrupa’nın sektördeki önemli mar-
kalarına ev sahipliği yapan fuar,
özellikle Almanya INTERZUM fuarı-

nın yapılmadığı yıllarda zirve yapıyor.
Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu
sıkıntılı duruma rağmen özellikle Avrupa
Kuzey Afrika ve Güney Avrupa ülkeleri
ile Rusya, Latin Amerika ve Balkanlardan
önemli bir ziyaretçi ve alıcının ziyaret
ettiği SICAM esas itibariyle İtalya’nın en
önemli, Avrupa’nın ise en etkili 2. fuarı
konumunda olup, 9 hole yayılan katı-
lımcıları mobilya aksesuar, yüzey malze-
meleri, dekor kağıtları ve ahşap markala-
rını 9 holde buluşturuyor.

SICAM İtalya’nın en önemli mobilya ima-
lat bölgesi olan Kuzey Doğu’daki Friuli
Venezia Giulia üçgeninin merkezinde
yer alan Pordenone kentinde ve yıllık
üretim döngülerininin en uygun zama-
nında düzenlenmekte ve bu yüzden
bölgenin en etkin ahşap ve mobilya
imalatçılarının odak noktası konumun-
dad olup, çıtasını hiç düşürmemektedir.

Öte yandan Doğu ve Batı Avrupa ile
Kuzey afrika ve Akdeniz ülkelerinin kesi-
şim roktasında gerçeklenen bu kendine
has etkinlik, önemli bir fuarcılık örneği
olarak karşımıza çıkmakta.

SICAM’ın son yıllarda TÜYAP Intermob
fuarı ile çakışmasına karşın Türk katılımcı
sayısının 10’un altına düşmemesi de ne
kadar önemli bir işlev gördüğünün
somut bir göstergesi konumunda. Biz
de, EKİN Yayın Grubu olarak her yıl
olduğu gibi bu yıl da  yine 5. holdeki
standımızda olacağız ve Türkiye’den
gelen katılımcı ve ziyaretçi ağırlamaktan
mutluluk duyacağız.

A

Bu yıl 8.si gerçekleştirilecek olan İtalya’nın en büyük, ve Avrupa’nın ise
en önemli ikinci mobilya tedarikçi fuarı SICAM,  kapılarını 18 – 21 Ekim
tarihleri arasında Pordenone kentinde açıyor. Her zaman olduğu gibi, bu
yıl da fuara katılan yayın grubumuz dağıtacağı dergiler ile Türk mobilya
endüstrisini uluslararası pazarlarla buluşturmaya de devam edecek.
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Pordenone Kenti Yine Önemli Markaların Buluşma Noktası OIacak

SICAM Fuarı Kapılarını Bu Yıl 
18 – 21 Ekim Tarihlerinde Açıyor









rsözlü, "Yılbaşında 12’ncisini düzen-
lediğimiz fuarda 107 ülkeden 132
bin 476 sektör profesyonelini ağır-

layarak önemli bir rekora imza attık.
Mobilya sektörünün ve İSMOB'un başa-
rısını önümüzdeki yıl da perçinlemek
için bu yılki tanıtım çalışmalarımıza erken
başladık. İlk rotamız ise yurtdışı oldu.
Dünyanın önde gelen ülkelerindeki ilgili
fuar ve makamları ziyaret ederek yakın
ilişkiler kuruyoruz. İSMOB için İtalya'nın
moda şehri Milano ile başladığımız tanı-
tım çalışmalarına Moskova ile devam

E

“İSMOB Tanıtım
Çalışmaları

1.5 Milyar Tüketiciyi
Kapsıyor”

Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu
TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliğinde
10-15 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirecek İSMOB hakkında bilgi veren
TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu fuarın sadece
Türkiye değil dünya mobilya sektörü için çok önemli bir buluşma noktası
olduğuna dikkat çekti.
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TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü : 



ettik. Önümüzdeki günlerde Almanya'da yine önem-
li bir fuarda basın toplantısı düzenleyeceğiz" dedi. 

Türkiye'nin mobilya sektörünün kalbinde yer almasını
sağlayan İSMOB'un yurtdışı tanıtım çalışmalarını 1.5
milyar nüfusu içine alan geniş bir coğrafya içinde
gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ersözlü, şunları kay-
detti: "TÜYAP’ın Kahire, Sofya, Tahran, Moskova, Tiflis
ve Üsküp’te faaliyet gösteren 6 yurt dışı ofisi,
Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Çin, Tayvan,
Hindistan ve Kore’de bulunan 20’nin üzerinde yurtdı-
şı temsilcilik ağı ile birlikte katılımcı ve ziyaretçiye
yönelik doğrudan yürüttüğü tanıtım ve pazarlama
çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalarımızın temelinde
Türkiye'den 1-3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 60
ülkeyi kapsayan bir strateji yatıyor. 2017'de rekorları-
mızı egale edip, 10-15 Ocak 2017 tarihlerinde dünya
mobilya trendlerinin belirlendiği adres olacağız.”

"SEKTÖRÜN İHRACAT 
HEDEFİNİN YÜZDE 25'İNİ KARŞILADI"

Mobilya sektöründe yeni iş alanlarının açılmasında da
İSMOB'un öncülük yaptığını belirten İlhan Ersözlü,
Türkiye'nin mobilya ihracat hedefi olan 3 milyar dola-
rın yüzde 25'inin İSMOB 2016'da karşılandığını söyle-
di. Her yıl katılımcılarla birlikte ziyaretçilere iş bağlan-
tıları anlamında önemli bir köprü olmanın yanı sıra
yeni bir deneyim yaşatmak için çalışmaların
12 aya yayıldığını kaydeden Ersözlü, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"2017 için yeniliklerimiz arasında 'Trend Alanı' yer alı-
yor. 350 metrekarelik İSMOB Trend Alanı ile el sanat-
larının önemine dikkat çekeceğiz. Dört farklı el sanatı
altında hazırlanacak eserler, alanında uzman kişiler
tarafından tanıtılacak. Öte yandan ziyaretçiler de
Ebru, Tezhip, Ahşap gibi etkinliklerin yer 
alacağı İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB)'da bu sanatla-
rı deneyimleyebilecek."

EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Altı gün boyunca mobilya sektöründeki tüm gelişme-
lerin takip edilip, deneyimlenebileceği İSMOB 2017,
12. kez düzenlenen geleneksel "Tasarım Yarışması"na
da ev sahipliği yapacak. Mobilyada en özgün-tasa-
rımsal ürünlerin kategorilerine göre ödüllendirildiği
yarışmada, bu yıl da yüzlerce mobilya jüri üyelerinin
beğenisine sunulacak. Genç yeteneklerin esinlenebi-
lecekleri bir alan olarak konumlanan "Trend
Alanı"nda oturma grubu, yatak odası, yemek odası,
genç odası, aksesuar ve en iyi stant olmak üzere jüri
üyeleri, toplam 6 kategori üzerinden tasarımcıların
çalışmalarını değerlendirecek.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:136 Eylül - Ekim 2016243

HABERLERINDUSTRIAL NEWS

l l



ençler ve öğrenciler, ev
taşıdıklarında yanlarına
birçok eşyasını almıyor”

Ramazan döneminin bu yıl yaz aylarına
gelmesiyle evlilik sezonunun Kasım
ayına kadar uzadığını ve okul sezonun
açılmasıyla oluşan konut ihtiyacının
mobilya sektörünün gelişimine katkı
sağladığını söyleyen Doğan, özellikle
kolay taşınabilir, hafif ve fonksiyonel
mobilyaların son yıllarda tercih edildiği-
nin altını çizdi. Doğan, “Kiracı olma ora-
nının oldukça yüksek olduğu Türkiye’de
mobilya tercihi önem arz etmektedir.
Genç çiftler ve öğrenciler küçük evler
tercih ettiği için küçük ve fonksiyonelliği

G

Türkiye mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Mobilya
Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan,
son yıllarda hareketlenen gayrimenkul sektörünün mobilya sektörünün
gelişimine dolaylı olarak katkı sağladığını belirtti. 
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Konut sektörü, mobilya sektörünün de
gelişimine katkı sağlıyor

Evlilik sezonunun uzamasıyla ve okul sezonun açılmasıyla hareketlenen 



yüksek mobilyalar son dönemde rağbet görüyor.
Çünkü gençler ve öğrenciler, ev taşıdıklarında yanla-
rına birçok eşyasını almıyor. Her taşınmada uyum
sorununun çözümü için yeni ve maliyeti düşük
mobilyaları tercih ediyorlar. Bu değişim de dolaylı ola-
rak mobilya sektörün gelişimine katkı sağlıyor” dedi. 

Doğan: Mobilya tercihleri insanların
yaşam biçimlerini yansıtır

Öte yandan İstanbul gibi büyük metropollerdeki hızlı
yaşam kültürünün yanı sıra konut sektöründeki büyü-
me ve canlılığın mobilya alımını ve mobilya değiştir-
me sıklığını önemli ölçüde etkilediğini belirten
Doğan, insanların evlerini yenilerken, kimi zaman
mobilyalarını da yenileme ihtiyacı hissettiklerini aktar-
dı. Son yıllarda konutlardaki mobilya tercihlerinde
tasarımın yanı sıra, mobilyanın kullanışlı, ergonomik
ve sağlıklı olması gibi nitelikler arandığının altını çizen
MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan,
mobilyaların insanların yaşam biçimlerini yansıtan en
önemli unsuların başında geldiğini söyledi. 
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Alandan kazandım! 
Demonte mobilyalar hem 
atölyede hem nakliyede 

çok az yer kaplıyor. Zamandan kazandım!
Kısa sürede mükemmel 

montajlar yaptım. 
Hem zaman hem güven 

kazandım. 

Nakliye masrafından 
kazandım!

Tek seferde daha çok 
mobilya taşıdım.

iş gücünden kazandım!
Montaj ekibine gerek 

kalmadan montajı 
tamamladım.

Montajlarım için artık endişelenmeme ve zaman kaybetmeme gerek yok. Hatasız ve 
firesiz üretim için Häfele montaj şablonlarını kullanarak, daha kısa sürede daha çok iş 

yapıyorum. 

Rahatça taşınabilen boyutlardaki montaj şablonları, yerinde montaj gerektiren özel 
uygulamalar için mükemmel bir çözüm.

Devam eden sayfalarda Minifix ve Kulp montaj şablonlarının nasıl kullanıldığını detaylı olarak 
görebilirsiniz.

Häfele montaj şablonları hakkında detaylı bilgiyi online.hafele.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

HÄFELE MONTAJ ŞABLONLARI iLE HATASIZ VE FiRESiZ ÜRETiM



HÄFELE MINIFIX MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4

6 75

Raflar için çoklu delik şablonunu 
yerleştiriyorum.

Minifix gövde ve çektirme mili 
için delme işlemlerini yapıyorum.

Raf pimleri için delme işlemlerini 
yapıyorum. 

Minifix gövde, çektirme 
mili, dübel ve kavilyaları 

takıyorum.

Panelleri birleştirip 
çektirme işlemini yaparak, 
montajımı tamamlıyorum.

2

Belirlediğim orta noktayı referans alarak 
Minifix şablonunu sabitliyorum.

1

Yan panelde orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

3



HÄFELE KULP MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4 5

Kulbu vidalayarak montajımı 
tamamlıyorum.

Belirlediğim orta noktayı 
referans alarak kulp şablonunu 

yerleştiriyorum.

Kulp aks mesafesine göre, 
şablon üzerindeki hareketli 

delme çubuklarını sabitliyorum.
Delme işlemini yapıyorum.

1

2 3

Kapak veya klapede orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

Kulbun iki delik arası aks mesafesini 
belirliyorum.

6

Kulp Şablonu sayesinde 
mobilyalardaki tüm 
kulplar aynı hizada!





irma yetkilisi Hasan Öztürk’ün
verdiği bilgiye göre, ASYA HIR-
DAVAT müşteri memnuniyeti,

toplam kalite, istikrar gibi kavramlar
doğrultusunda kurumsal bir yapıya
bürünerek, tedarikçi – çalışan müş-
teri memnuniyeti ekseninde kazan -
kazan anlayışı çerçevesinde pren-
siplerini belirlemiş ve çalışmalarına
bu doğrultuda yön vermiştir.

Firma, kurumsallaşmaya önem ver-
miş, bu bağlamda sistem altyapısı,
araç, ekipman, uzman personel gibi
konularda ciddi yatırımlar yapmıştır.
Yazılım konusunda uzun vadeli ihti-
yaçlarıı karşılayacak, hizmet standar-
dını yük̈seltecek ve aksaklıkları mini-
mum düzeye indirecek; satınalma -
depolama ve lojistik – satış - muha-
sebe gibi departmanların koordinas-
yonlu bir şekilde çalışmasına önemli
katkı sağlayacak bir yazılım programı
kullanılmaktadır.

Firma çalışanları, kurum kültürü,
ekip ruhu, müşteri – firma – çalışan
ilişkilerinde saygılı, ölçülü ve
güvene dayalı hizmet anlayışı çer-
çevesinde işlerine yön vermektedir.

Faaliyet gösterdiği alanda, müşteri
ve çalışan memnuniyeti odaklı, etik
ve yasal kurallar çerçevesinde
mü̈şterilerine kaliteli ürün ve hizmet
sunarak, kazan-kazan ilişkisi doğrul-
tusunda değer oluşturmayı amaçla-
yan ASYA HIRDAVAT, bu amacı ger-
çekleştirebilmek için; gelişime ve
değişime açık, sektör ortalamasının
üzerinde büyüme trendine sahip
ulusal manada kurumsal ve profes-
yonel bir satış pazarlama şirketi ve 
bünyesinde seçkin markaları bulun-
duran ulusal bir marka olmayı 
hedeflemektedir.

Düşük maliyetli satış ve dağıtım
giderleri, sürdürülebilir büyüme
hızı, tedarik anlamında mü̈şterileri-
nin hemen her ihtiyacına cevap
verebilecek zengin ürün
portföyü̈ne sahip bir nevi sektörü̈n
ortak tedarik üssü olma özelliği,
müşterinin tedarik ve tedarikçinin
dağıtım yükünü alabilme, sektörel
gelişmeleri yakından takip edebilme
ve sektör ihtiyaçlarını öngörebilme,
kurum kültürüne ve temsil kabiliye-
tine sahip müşteri memnuniyeti
odaklı çalışan yetkin personel istih-
damı, hızlı hareket kabiliyeti ve sek-
törün çözüm merkezi olma gibi
özelliklerinin ASYA HIRDAVAT’ın
hedeflere ulaşma ve sektöre katma
değer sağlama konusunda önemli

argümanları olduğunu söyleyen
Hasan Öztürk, firmaların tedarik
yükünün hafiflemesi ile elde edilen
zaman tasarrufu sonucunda mev-
cut veya yeni müşterileri ile bağlan-
tılarının güçlenmesini sağlayabile-
ceğini, daha yü̈ksek cirolara ulaşabi-
leceğini ve farklı noktalara odakla-
nabileceklerini de belirtiyor.

Hasan Öztürk, sözlerini müşterilere
yönelik olarak verdiği şu mesajlarla
tamamlıyor :

“ASYA HIRDAVAT’ın alternatifli
ödeme seçeneklerinden yararlana-
bilirsiniz. Firmamızın kalite süzgecin-
den geçen ürünleri değerlendirebi-
lirsiniz. Sektördeki yeni ürünlerden
haberdar olabilirsiniz. Yakınınızda
sizi ziyaret eden donanımlı, görevi-
nin ve sorumluluğunun  bilincinde
satış temsilcilerimizle her zaman irti-
bata geçebilirsiniz. Mevcut ticaret
yaptığınız işletmeler ile 
ASYA HIRDAVAT’ı ürün çeşitliliği,
fiyat ve hizmet yapısı ile kıyaslama
yapabilirsiniz. Alternatifli çözümler
bulabilirsiniz. Siparişlerinizin hızlı bir
şekilde tarafınıza ulaşmasını 
sağlayabilirsiniz.

ASYA HIRDAVAT’ın sektörü ortak
deposu olduğunu gözlemleyebilir-
siniz. “Çalışanlarımız aynı zamanda
çalışanlarınızdır” ilkesini benimse-
yen bir kadroyla siz de çalışabilirsi-
niz. Günübirlik ticari zihniyetten
uzak, orta ve uzun vadeli iş ortaklığı
yapabilirsiniz. Kısacası, hizmeti ön
plana çıkaran ASYA ile çalışma kon-
forunun tadını çıkarabilirsiniz.”

ASYA HIRDAVAT 30.000 Ürün Çeşidi ile
Türkiye Genelinde Hizmet Vermekte

ASYA HIRDAVAT; ağırlığını mobilya aksesuarlarının oluşturduğu yaklaşık
30.000 ürün çeşidi, 250'ye varan tedarikçisi, 1.500'ü aşkın müşterisi ve 
35 çalışanı ile kaliteli hizmet anlayışını prensip edinerek, Türkiye
genelinde hırdavat ürünleri toptan satışı konusunda hizmet veren Ankara
merkezli, sektörün öncü kuruluşlarındandır.
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Furnidex & Hometex Arabia is a
4 day event being held from
22nd January to 25th January
2017 in Jeddah, Saudi Arabia.
This event showcases prod-
ucts like is an International
exhibition for furniture, furnish-
ings & decor. This prestigious
event is designed as a poten-
tial marketing tool for offering
ample business opportunities
for those involved in commer-
cial and residential furniture,
decor and interior design
industry etc. in the Furniture
industry. turkish participation
of that show is organized by
SENEXPO fair company.

ürkiye organizasyonu Senexpo
tarafından gerçekleştirilen fuar
Cidde Fuar ve Kongre

Merkezi’nde düzenlenecek olup, dünya
markalarının yanısıra Türkiye’den de
önemli bir katılım beklenmektedir.

Fuar boyunca ev, ofis, okul, hastane
mobilyaları, ev tekstili ürünleri, döşeme-
lik kumaş, doğal malzemeler, (ağaç-
kereste-kaplama-cila-parke), iç dizayn
malzemeleri, kabin, mutfak, ofis ve
modüler mobilya için yarı mamül ürün-
ler, dekoratif kaplamalar, kağıtlar, lami-
natlar, paneller, mineral malzemeler,
yapıştırıcılar, montaj, kilit, aydınlatma sis-
temleri, gömme mobilya 
ürünleri, mobilya makineleri, göşeme
malzemeleri ve aksesuarları gibi ürünler
sergilenecektir.

Fuara katılım fiyatı standlı ve nakliyeli m2
başına 700 ABD Doları olup KDV %4’tür.
Nakliye organizasyonu, alan, stand
konstrüksiyonu, masa, sandalye, halı,

spot, çöp kovası, genel aydınlatma,
genel temizlik, fuarın tanıtımı, yaka kart-
ları ve fuar kataloğunu içermektedir. 

2025’te 30 milyon nüfusa ulaşacağı tah-
min edilen Suudi Arabistan’da inşaat
sektöründeki yükseliş ve emlak sektörün-
de artan yatırımlarla desteklenen mobil-
ya sanayi, ülkede en canlı sektörlerden
biridir. 7 milyar dolarlık bir büyüklüğe
sahip olan ülkedeki inşaat sektörü, kör-
fez bölgesinin en büyük pazarı olup en
hızlı büyüme oranına sahiptir. Bu da
mobilyaya yönelik talebin önemli ölçü-
lerde artmasına yol açmıştır. 

2016 – 2020 yılları arasında ortalama
%11 büyüyeceği tahmin edilen mobilya
pazarının gelişmesinde; son yıllarda
artan refah, Batı kültürünün etkisi, inşa-
at sektöründe yaşanan yükseliş ve
turizmdeki gelişmeler etkili olmuştur.
Büyümenin 2017’de artarak devam
edeceği tahmin edilmektedir.

T

8. Uluslararası Mobilya, Mobilya Endüstrisi, Ev Tekstili ve 
İç Dekorasyon Fuarı, 22 – 25 Ocak 2017 tarihleri arasında 
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek.
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FURNIDEX Arabia 22 – 25 Ocak Tarihleri
Arasında Cidde’de Kapılarını Açıyor

Suudi Arabistan Mobilya, Yan Sanayi, Ev Tekstili ve İç Dekorasyon fuarı
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