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Değerli okurlar, 

Bu ay, 2016 yılının son sayısını yayınlıyoruz,
2016 sanırım hepimiz için, özellikle de Türk
toplumu için unutulması çok zor olayların
yaşandığı ve  tarih kitaplarında farklı yorum-
larla değerlendirilerek daha uzun yıllar üze-
rinde tartışılacak bir süreci birlikte yaşadık.
Yaklaşık yüz yıllık demokrasi mücadelesinin
yaşandığı bu topraklarda, ne yazık ki
demokrasi sık,  sık tökezliyor. Geride ise bu
halkın büyük özverilerle yarattığı ekonomik
ve sosyal-toplumsal değerler bir bir yitiyor.
Tam umudun ışığı görünürken görünür-
görünmez bir el her şeyi tepetaklak ediveri-
yor.  Her baskı ve darbe girişimi,  özgürlük-
lerin kısıtlanması girişimleri o toplumların
gelecek kuşaklarının yarınlarından çalınmış
ve hasarları yıllar boyu sürecek yaralardır.
Yaşadığımız bu çağda bunları yaşamak  bu
ülkenin ve halkının kaderi değildir.     

Dergimizin bu sayısında ele aldığımız
Endüstri 4.0 gibi insanlığın çok farklı bir dün-
yaya evrildiği bu yüzyılda, Türk toplumunun
gündemini meşgul eden ve toplumun gerek
ekonomik, gerekse de sosyal gelişmesini
etkileyen bu olayların sonuçları 2016’nın
ikinci yarısında daha çok hissedilmeye 
başlanmıştır. 

Sektörümüzün en büyük fuarı olan Tüyap
İntermob ve Ahşap makineleri fuar’ında bu
yıl yoğun ziyaretçi kitlesine rağmen yatırım-
lar ve yenilenme noktasında sektör beklen-
tileri gerçekleşememiştir. Son çeyrekte

uluslar arası konjonktürün de etkisiyle ABD
seçimleri Trump’ın başkan seçilmesi ve
yakın bölgemizde derinleşen bölgesel
savaş,  finans dünyasını alt- üst etmiştir.
Türk lirasının bir haftalık değer kaybı ve
bundan sonrasının da bilinemezliği hemen
tüm yatırımcıları düşündürüyor. Oysaki
önceki tüm dünyayı etkileyen global krizde,
Türkiye krizi en rahat atlatan ülkeydi. 

Sonuç olarak bütünlüklü ele alırsak bu yıl
ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara,
darbelere, ekonominin durgunluğuna, siya-
sal istikrarsızlıklara ve demokrası noksanlık-
larımıza rağmen, dileğimiz ülkede taşların
yerlerine oturtularak istikrarlı ve güçlü bir
ekonomi, adalet mekanizmasının sağlıklı
işlediği huzurlu yarınlardır. Güzel olan ise
tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüz
yine de başarılı ve hala yatırım hevesi için-
de projeler geliştiriyor. Enseyi karartmanın
koşulu yok, çünkü işletmeler de canlı orga-
nizmalar gibidirler, sürekli tüketirler onu
doyuracak ve yeniden üretimi yaratacak
maddi ve mali kaynakları yaratmazsanız
onlar da yok olur giderler. Kısacası her
durumda üretim yapmak ve kazanç sağla-
mak zorundadırlar.  Ekonomiyi ayakta
tutanlar, çalışanıyla  istihdamıyla  üretimi
gerçekleştirenlerdir. Onları yaşatamazsak
geriye ne ekonomi nede istikrar kalır. 

Saygılarımla

Nesip Uzun

2016 yılı ve tarihin izdüşümü









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
Istanbul, TÜRKİYE
12 – 17 Ocak 2016

DOOR FAIR TURKEY 
Istanbul, TÜRKİYE
14 – 17 Ocak 2016

IMM COLOGNE
Köln, ALMANYA
18 – 24 Ocak 2016

CNR-IMOB
Istanbul, TÜRKİYE

26 – 31 Ocak 2016

IAFP YILLIK 
TOPLANTISI

Istanbul, TÜRKİYE
26 Ocak 2016

SICAM 2016
Pordenone, İtaly

18-21 Ekim 2016

IWF 2016 
Atlanta, ABD

24 – 27 Ağustos 2016

INTERMOB 
2016 
İstanbul, TÜRKİYE
22-26 Ekim 2016

ORGATEC
2016
Köln, Almanya
25 - 29 Ekim 2016

2. ULUSLARARASIMOBİLYA KONGRESİMuğla, TÜRKİYE13 - 15  Ekim 2016



DÜNYA
MOBİLYA 
KONGRESİ
Istanbul, TÜRKİYE
27 Ocak 2016

WOODEX
Tahran, İRAN

31 Ocak- 03 Şubat 2016

FİMMA MADERALIA
Valencia, İSPANYA

02 – 05 Şubat 2016

BPA ÖDÜLLERİ
Kuala Lumpur, MALEZYA

03 Mart 2016

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
I-SALONI
Milano, İTALYA

12 – 17 Nisan 2016SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

PANELİ
Konya, TÜRKİYE

9 Mayıs 2016XYLEXPO
Milano, İTALYA

24 – 28 Mayıs 2016
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER

ğaç İşleme Makineleri ve İnter-
mob Fuarları bu yıl da sektö-
rün en büyük ve prestijli bu-

luşma noktası olmayı sürdüreceği
gibi, her geçen yıl azim ve kararlılık
ile büyüyüp gelişerek dünya çapın-
da rekabet gücüne erişen Ağaç İşle-
me ve Mobilya sektörlerine katkı
sunmaya devam ediyor. Makine ve
Yan Sanayii ürünlerinin bir arada
sergileniyor olması açısından dün-
yada tek olma özelliği taşıyan fuar-
lar, alanında sadece Avrasya Coğraf-
yası’nın değil; dünyanın da en
önemli etkinliklerinden biri olduğu-
nu bir kez daha kanıtlayadı. Sektör-
lerinin öncü dernekleri Aimsad ve
Maksder’in iş birliğiyle birlikte fuarlar

sektörün nabzını tutma, yeni iş im-
kanları yaratma, katılımcı ve ziyaret-
çilerinin beklentilerini karşılayabilme
noktasında maksimum verimliliğe
ulaştı. Dolayısıyla çözüm ortağımız
konumundaki dernekleri gerek kat-
kıları ile üreticimizi dünya çapında
rekabetçi kılmaları, gerekse fuarla il-
gili yarattıkları sinerji açısından son
derece önemsiyoruz. Fuarcılık ala-
nında dünya lideri olan Reed Exhibi-
tions ile Türkiye’nin bu alanda en
büyüğü Tüyap Fuarcılığın işbirliği ile
düzenlenen fuarlar global ile ulusa-
lın sentezini etkin şekilde katılımcı ve
ziyaretçilere en verimli fuar deneyi-
mini yaşatmak üzere ortaya koyma-
ya devam ediyor.

30 ülkeden 861 yakın firma ve firma
temsilciliğinin katılımı ile fuarlarda;
ağaç işleme makineleri, şerit testere
makineleri, freze makineleri, hızar-
lar, presler, levhalar, paneller, kenar
bantları, boya, vernik, cila, tutkallar,
yapıştırıcılar, MDF, kontrplaklar, ya-
tak sanayi makineleri, yatak üretim
hatları, tekstil ve dolgu malzemeleri,
yaylar, süngerler, tekstil ve dolgu
malzemeleri gibi sayısız ürün ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu.

Fuar ile ilgili yıl boyu yürütülen tanı-
tım ve pazarlama faaliyetlerinin so-
nucu olarak yoğun bir ziyaretçi ilgisi
ile karşılaştık. Bu yıl gerek tüm yurt-
tan, gerekse başta ülkemizi çevrele-
yen coğrafyadaki kilit ülkeler olmak
üzere 100’ün üzerinde ülkeden
65.000’in üzerinde ziyaretçi ağırla-
mış bulunuyoruz. Buna ilaveten,
proje ekibimiz ve yurt dışı ofislerimi-
zin çalışmaları sonucunda şekil veri-
len alım heyetleriyle, fuarın ziyaretçi
niteliğini geliştirerek, çeşitliliği arttı-
rabilmiş bulunuyoruz. Bu yıl alım
heyeti organizasyonumuz ile 45 il
ve 30 ülkeden sektörlerinde öncü
konumdaki, karar verebilme yetkisi-
ne haiz daha fazla sayıda ziyaretçiyi
katılımcılarımız ile bir araya getirdik.
Bu yıl alım heyetleri kapsamında

“FUARLARIMIZ BÜYÜYEREK VE GELİŞEREK
SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR”

Ali Muharremoğlu REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü

A



Hayatın her anında mükemmelliyetçi olmak en doğal hakkınız. Şimdi size yaşam alanlarınız için 
de kusursuz bir güzellik sunuyoruz: Akrilik Panel. Son derece yüksek parlaklık seviyesi, çizilmeye 
dayanıklı yüzeyi, çevre dostu yapısı, ev kimyasallarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanma 

yeteneğiyle kusursuz parlaklık sunuyor...

Kusursuz Parlakl›k

DEKOR
ACR006 BORDO



7000’in üzerinde yerli, 800’ün üze-
rinde yabancı ziyaretçiyi fuarımızda
ağırladık.

Gelişen, değişen tüketici taleplerini
karşılamak için, ar-ge çalışmalarına
hız veren ve geleceği şekillendirmek
isteyen katılımcılarımız için önemli
bir platform olma özelliğinden
ödün vermeyen fuarlarımız sektörü
gelecekle buluşturmayı bu yıl da
sürdürüyor. Bu yıl Tüyap bünyesin-
deki tüm fuarlarda faaliyete geçecek
olan My Tüyap Mobil Aplikasyon
Projesi ile ziyaretçilerimiz binlerce
metrekarelik bu devasa etkinliği
adeta ceplerine sığdırabildi. My Tü-

yap sayesinde, Fuarlar sektörü bir
araya getirme bağlamındaki etkinli-
ğini sınırlı bir zaman diliminden kur-
tarıp tüm yıla yayabilecek. Uygula-
mayla ziyaretçilerimiz hem tüm fuar-
larla ilgili detaylı bilgiye erişmiş ola-
cak, hem de aradıkları firmaya, ürü-
ne kısacası fuarda görmeyi bekledik-
leri her şeye fuar döneminde ve fu-
ar sonrasında kolaylıkla erişebilecek-
ler. Ayrıca, yine bu yıl start vereceği-
miz alan içi navigasyon uygulaması
ile ziyaretçilerimiz fuar alanında git-
mek istediği stand ya da salon ile il-
gili tarif alabilecek, çizilecek rota ile
aradığını rahatlıkla bulabilme imka-
nına sahip oldu.  

Yeni Özel Bölümümüz
Promatt ile Fuarların
Kapsayıcılığı 
Önemli Ölçüde Arttı

İntermob Fuarı bünyesinde bu yıl ilk
kez görücüye çıkan Promatt Yatak
İmalatı Yan Sanayii, Ekipman, Ham-
madde ve Makineleri Özel Bölümü
ile birlikte fuarların kapsamı daha da
genişledi. Promatt Özel Bölü-
mü’nün de dahil olması ile birlikte zi-
yaretçilerimiz, Ağaç İşleme Makine-
leri’nden Mobilya Yan Sanayii’ne,
Mobilya Aksesuarları’ndan Yatak
İmalat Makineleri ve Aksesuarlarına
kadar birçok ürünü aynı çatı altında
görebilme imkanına sahip oldular.
Promatt Özel Bölümü’nün sektörel
anlamda ciddi bir ihtiyaca cevap ve-
rerek, yakın gelecekte özel bölüm
olmaktan çıkıp, fuar kapsamında zi-
yaretçilerine hizmet vereceğini ön-
görüyoruz. 

Birlikte Geleceğe Umutla
Bakıyoruz

Genç, dinamik ve güçlenen ekono-
mimizin de etkisiyle sektörün gücü-
nü bölgenin bu en büyük ve prestij-
li pazarlama platformunda tüm
dünyaya bir kez daha kanıtlayacağı-
na dair inancımız tam. 40’ın üzerin-
de ülkeye, 3 saatten az uçuş mesa-
fesiyle vizesiz seyahat edilebilen İs-
tanbul, sektörün ideal buluşma lo-
kasyon konumunda. Balkanlar, Kaf-
kasya, Rusya, İran, kuzey Afrika ve
Orta Doğu’yu kapsayan Avrasya
Bölgesi büyüyen ekonomileri ve
genç nüfusları ile mobilya sektörü
için önemli fırsatlar sunuyor. 

Birliktelik ve kararlılık ile çok çalışa-
rak,  bir kez daha başaracak, sektö-
rün dünya çapındaki rekabet gücü-
nü hep birlikte arttıracağız. Fuarın
bu günlere gelebilmesinde ve yarı-
na bu denli umutla bakabilmesinde
bizimle omuz omuza veren başta
katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize, iş
birlikleri ile gücümüze güç katan
Aimsad ve Maksder’e, sivil toplum
örgütleri ve destek veren kurumlara
teşekkürü bir borç biliriz.
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Evogloss parlak panel, modern ve zarif mutfak, banyo, ev dizaynı, mobilya ve dekorasyonda 
yeni kombinasyonlar oluşturulmasını sağlar. Ön yüzü parlak ve dekoratif değişik yüzeylerle kaplı 

panellerin arka yüzü beyaz melamin dekor kağıdı ile kaplıdır.

Do¤al Yans›malar



u yıl Mayıs ayı içinde Avrupa’da
izleme imkanı bulduğum üç
önemli panele katıldım. Her üç

panel de dünya genelinde teknoloji
üreten en büyük makine imalatçısı fir-
maların CEO’ları konuşuyordu.  Din-
leyicilerin çoğu sanayici kalanı ise
dünya ekonomi basınıydı. Herkesin il-
giyle izlediği power point sunum ve
videolar izleyenleri oldukça etkilemiş-
ti. Firma temsilcisi bu yeni jenerasyon
makinelerin  durgun ve doygun piya-
sada yeni bir sinerji yaratacağını anla-
tıyor, makine satışlarının artacağını
söylüyor  öte yandan da  işletmelere
getireceği artıları sıralıyordu.

‘’Endüstri 4.0’’ ve bulut bilişim
dünyasındaki hızlı gelişmelerin sanayi
sermayesine pozitif etkilerini dinler-
ken, konuşmacının insan unsuruna
hiç dokunmadığını  fark ettim, bu gü-
ne kadar tüm tüketim nesneleri üreti-
ci güçlerle üretim ilişkileri çerçevesin-
de şekilleniyordu. Tüketen insanken
bu nesnelerin üretim sürecinde de yi-

ne belirleyici olarak insan unsuru var-
dı. Her ne kadar 20. Yüzyılın ikinci
çeyreğinden bu yana üretenlerin rol-
leri 19. yy sanayi işçisi düzeyinde ol-
masa da üretim sürecinin değişik aşa-
malarında onların belirleyici rolü var-
dı. Oysa şimdi başka bir dünyanın ka-
pıları aralanıyor ve oradan gelen ko-
kular, rolleri tümden değiştiriyordu. 

İnsanlık tarihi sanayi alanında
bundan önceki süreçte de üç sanayi
devrim süreci yaşadı. Türkiye ise  İçin-
de bulunduğumuz ve dönüşüm süre-
ci başlamış bulunan 3. Endüstri devri-
mini yaşayamadan kendini karmaşık
çokcul teknolojik süreçlerin içinde
buldu. Birini yaşamaya yeni başlamış-

B

Endüstri 4.0  Üzerine Aykırı Bir Çalışma,     

Bu yıl Mayıs ayı içinde
Avrupa’da izleme imkanı
bulduğum üç önemli panele
katıldım. Her üç  panel de
dünya genelinde teknoloji
üreten en büyük makine
imalatçısı firmaların CEO’ları
konuşuyordu.  Dinleyicilerin
çoğu sanayici kalanı ise dünya
ekonomi basınıydı. Herkesin
ilgiyle izlediği power point
sunum ve videolar izleyenleri
oldukça etkilemişti. Firma
temsilcisi bu yeni jenerasyon
makinelerin  durgun ve doygun
piyasada yeni bir sinerji
yaratacağını anlatıyor, makine
satışlarının artacağını söylüyor
öte yandan da  işletmelere
getireceği artıları sıralıyordu.
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ken, endüstrinin baş döndüren hızı içinde dünyanın yeni
bir sürece doğru evrildiğine tanık oluyor.  Bu süreçler nasıl
yaşandı kısaca bir göz atıp esas konumuz olan Endüstri
4.0’ı ve onun yaratacağı sorunları  anlatmaya çalışalım . 

Bilindiği gibi Batıda 18. ve 19. Yüzyıllarda 1. Sanayi
devrimi diye tanımlanan süreç  ingiltere’de  başlamış  ve ,
İlk buharla çalışan geminin yapılmasıyla deniz ötesi kıtalara
ticaret başlamış, ardından  ilk Buharlı Lokomotıf  yapılarak
bugünkü modern makinelerin temelleri  atılmıştır.

Endüstrileşme başta İngiltere’de tekstil sanayi olmak
üzere hemen her üretim sektöründe çok hizlı bir gelişime
göstermiştir. Sanayideki bu gelişim büyük bir zenginleşme-
yi de beraberinde getirdi. buharlı makinaların ve çeşitli bu-
luşların üretime entegre edilmesine  1. Sanayi Devrimi di-
yoruz. , Bu gelişmelerin başını çeken yeni bir sınıf ise,  sınıf-
sal kategoride burjuvazi denilen sanayi ve sermayeyi elin-
de bulunduran kesimdi.   Bu dönemde burjuvazi,  As-
ya’dan   Afrika’ya kadar sömürgelerden elde ettiği zengin-
liklerle büyük bir sermaye birikimine sahip oldu ve sanayi-
nin de gücüyle  üretimi yoğunlaştırarak  ticaret ağını dün-
yanın her tarafına taşıdı. Ekonomide bunlar gerçekleşirken
sosyal planda da sınıf savaşımlarının keskinleştiği  ve sana-
yide çalışan işçi sınıfının, burjuvaziye karşı kalkışmasının
başladığı dönemdir bu.  

Birinci Sanayi Devriminden sonra. 1870-1913 arasın-
da özellikle çelik üretim yöntemlerinin geliştirildiği, elektrik,
içten patlamalı motorlar, Atlantik-ötesi telgraf, radyo vs. gi-
bi buluşların ortaya çıktığı dönem ise  "İkinci Sanayi Devri-
mi" olarak anılmaktadır. Bu döneme ‘’Endüstri 2.0 ‘’ da

denmektedir. Üçüncü ve günümüzde yoğun olarak yaşa-
dığımız dönem ise  elektronik, internet ve bilişim teknoloji-
lerinin aktif olduğu süreç  “Endüstri 3.0” olarak adlandırıl-
maktadır. 

Kısaca sanayi toplumların geçmişine kısa bir yolculuk
yaptıktan sonra ‘’Endüstri 4.0 diye tanımlanan ve ilerde
hangi endüstriyel dönüşümlere gebe olacak yakın gelece-
ğin bu yeni sisteminde neler olacak bir göz atalım:

Yukarıda anlatılanlar ışığında ekonomi politikte üretici
güçler diye tanımlanan ve bugüne kadar üretimin öznesi
sayılan bu kesim yani işçi sınıfı, giderek flulaşıyor ve 
sanal dünyanın büyüsü içinde adım adım tasfiye oluyor-
du. İlk anda hayale kapılıyor ve gelecek kuşağın çalışma
hayatından uzaklaşmış zaman zengini yaşam konforunu
düşünüyor insan. Senin yerine her şeyi makineler, akıllı ro-
botlar yapacak, insanlar  ise rahat edecekler diye düşünü-
yorsun. Böyle bir hayatı kim istemez ki. Robotlar sana hiz-
met ederken sen de sıcak sahilde şezlongunda diğital kita-
bını okuyorsun, hatta okuyarak gözlerini neden yorasın ki
akıllı kitap okuyucun sana sesli olarak okur. Sende buz gibi
limonatanı ya da milli içkini içersin!....

Aç tavuk kendini darı ambarında görür misali sanal ha-
yaller kurarsın, çünkü tüm bu teknolojiler 8,5 milyar insa-
nın rahat yaşaması,  parmaklarını prese kaptırmamak, kimi
zaman 10 saat bantta ürün yetiştirme derdinden kurtul-
ması  için yapılıyor diye düşünürsün. Bu arada ekranda su-
numlar devam ediyor ve film karesinde hiçbir insan yok.
İnsanın olmadığı bir üretim dünyasının filmini izliyorsun.
Daha çok üretim çok, çok, çok daha kaliteli ürünler  ve
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nispetten çok daha ucuz  ürünler su-
nulacak piyasaya.   Okulda bizlere öğ-
retilen ve  bu gün tedavülden kaldırıl-
mış olsa da  bizim kuşakta zorunlu
derslerden olan felsefe, sosyoloji ve
mantık dersleri devreye giriyor. İyi gü-
zel de her şey otomasyonlaşıyorsa in-
sanlar nerede çalışacaklar, şayet çalış-
masalar, yaşamsal ihtiyaçlarını ve ken-
dilerine hizmet edecek bu robotlara
neyle sahip olacaklar? Hiç de adil ol-
mayan yaşadığımız bu dünyada dev-
letler vatandaşlarına bu konforu su-
nacak erdemdeler mi?  Para ve kar
hırsı uğruna dünyanın iki kez yerle bir
edilerek 25 milyon insanın katledildiği
ve günümüzde de  barut fıçısına dö-
nüşen bu dünyada böyle bir anlayış
pek mümkün görünmüyor. Bu dün-
yada yerim yok desen gidecek başka
bir dünya henüz yok. Bu salt metalaş-
mış bir endüstri dünyası insan soyuna
yeni tür bir kolonyalizmin kapılarını
açmaz mı?

Ucuz işgücüyle uluslararası reka-
bette batının karlarını düşürerek ihra-
cat şampiyonu olan bu günün üreti-
minin yeni aktörleri olan  uzak doğu-
nun kaplanları,  endüstri 4.0’da  Dün-
ya satranç şampiyonu Kasparov’un
yapay zeka bir robota yenilmesi gibi
pul pul dökülüverecekler.  İnsanoğlu-
nun figüran dahi olmadığı metalaş-
mış bir endüstri toplumuna doğru ko-
şar adım gidiyoruz. Dünyanın dört
yanında akademisyenler, teknoloji
dünyasının şampiyonları  ballandıra
ballandıra bunun faydalarını anlatır-
larken  toplum bilimciler, sosyologlar
bilim insanları kaygılılar.  Bu prospek-
tüste ilacın  faydaları sayfalarca anlatı-
lıyorken yan etkileri yazılmamış.  Oysa
hastayken sıradan bir ağrı kesici bile
acımızı dindirirken dikloren’e duyarlı

bir insana bunu verirseniz onu koma-
ya sokarsınız, bu yüzdendir ki tüm
prospektüslerde etkin maddeler ve
yan etkileri sıralanır. Endüstri 4.0 ve
bulut dijital sistemleri topluma sunu-
lurken toplumun dikloren duyarlılıkla-
rı ,  oluşturacakları yan etkilere yönelik
bir çalışma gerçekleşemiyor.  Burada
teknoloji yaşamımızı kolaylaştırıyor ve
şüphesiz hepimiz onlardan faydalanı-
yoruz,  ancak  Ancak Einstein’in in-
sanlık adına geliştirdiği bilimsel çalış-
maları atom bombasında kullanarak
milyonlarca sivil insanı yok eden bu-
luş gibi, yeni  dijital  dünyada da bu
teknolojinin   hırslı ve gözü dönmüş
birilerinin elinde  insan soyunu mah-
vedebileceğini de düşünmüyor deği-
lim, Bu kaygı sadece bende yok, Eins-
tein’den sonra gelen dünyanın en
önemli fizikçisi sayılan ünlü İngiliz fi-
zikçi Stephen Hawking tekerlekli san-
dalyesinden şunları söylüyor:

‘’Yapay zekanın ilkel türlerinin (bu-
günün robotları sayılan dronlar, akıllı
telefonlar çok çekirdekli  bilgisayarlar
v.b) yararlı olduğunu gördük. Ancak
tam kapsamlı bir yapay zekanın geliş-
tirilmesi insanlığın sonu olabilir. İnsan-
lar yapay zekayı geliştirdikten sonra
bu tür bir zeka kendi yolunu çizerek
kendini daha üstün olarak tasarlaya-
bilir ve sürekli geliştirir. ‘’  diyor. Buna
benzer bir kaygı da bu yılın başında
katıldığı bir oturumda Microsoft’un
kurucusu Bill Gates’ten geliyor.  ‘’Ya-
pay zeka konusunda çok kaygılıyım,
önce makineler bir çok konuda işimizi
görecekler ancak bir süre sonra geliş-
tirilmeleri sonucunda, bizi kaygılandı-
racak kadar zeki olacaklar.’’

Bill Gates dünyanı en zengin in-
sanlarından ve bu teknolojiyi gelişti-
renlerden biri olarak kaygılı. Stephen

Hawking, parayla işi olmayan ömrü-
nü başkalarının yardımıyla bir teker-
lekli sandalyede geçiren yaşayan en
zeki bilim insanı. O da kaygılı!... Kont-
rolsüz güçten duyulan korkudur bu,
yan etkisi yazılmayan reçeteler gibi.
Reçeteyi okuyanla okumayanın , aldı-
ğı ürünün son kullanma tarihine ve
içindekilere bakan duyarlı tüketici ile
sadece fiyatına bakan  arasındaki fark
gibi bir şey. Dünyanın pek çok ülke-
sinde yönetimlerin giderek otoriterle-
şip anti demokratik sistemlere dönüş-
tüğü bir dünyada öznesi insan olan
bir üretim  biçiminden, insan unsuru-
nun hiçleşerek işlevsizleştiği bir dün-
yada neler olabileceğini hayal etmek
zor değil!.

Teknolojinin son on yıl içinde pek
çok alandaki olağanüstü hızlı gelişimi,
bulut bilişim sistemlerinin de hızla
devreye girmesini  sağlamaktadır. Yıl-
lar önce Personel Computer sistemle-
rinde kullanılan dahili ve harici HD’ler
internetin ortaya çıkmasıyla birlikte
önce maillerin depolandığı bulut ser-
verler’e şimdi ise sosyal medya ağları
kanalıyla kişisel resimler ve videoları
I’Cloud, Facebook, Instagram, Youtu-
be gibi sosyal ağlarda tutuluyor. Yakın
gelecekte yeni nesil bilgisayarlarda ar-
tık HD yerine çevrimiçi bulutların kul-
lanıldığı uygulamalar düşünülmekte-
dir.  Apple’ın,  Apple TV yapması gibi
bilgisayar firmaları ve yazılım-işletim
sistemi, servis sağlayıcı şirketler, bu
alana gireceklerdir.  Başta çok cazip
gelen ve bu uygulamalar sayesinde
hd’lerden bellek sorunlarından 
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kurtulduk diye sevinirken, süreçte  ağ-
lara sahip firmaları önemli güç mer-
kezleri haline getirecektir. Bu duru-
mun toplumların ve onu oluşturan bi-
reylerin kişisel bilgilerine istenilmeyen
erişimleri yaratabileceği de sosyal bi-
limciler tarafından kaygıyla karşılanı-
yor.  Özellikle güvenlik ve gizlilik ko-
nuları ile bilgilerin başkaları tarafın-
dan kullanılması endişelerin başında
geliyor. 

Günümüzde bulut bilişim sistem-
leri gizlilik endişelerini giderememiştir.
Bu da insan hakları evrensel huku-
kunda ifadesini  bulan ‘ Özel hayatın
gizliliği ve bireysel hak ve özgürlükle-
re aykırı durum yaratmaktadır. Bizde
içeriği ve gelecek sorunları kavranıl-
madan sadece yüzeysel duyumlarla
ballandırılarak anlatılan Endüstri 4.0
ile ilgili olarak Batı toplumları daha
şimdiden bunları tartışma gündemi-
ne almış durumda.   Evet teknoloji iyi-
dir ama insan yararı ve insanoğlunun
yaşamsal geleceği düşünülerek sos-
yal devlet düşüncesinin daha da ge-
liştiği birey özgürlüklerinin tam gü-
vence altında evrensel hukuk kuralla-
rıyla desteklendiği bir dünyada önce
insan fikri etrafında geliştirilmiş yeni
teknoloji ve onun argümanları azami
yarar sağlar. Aksi durumda George
Orwell’in katagorize ettiği 1984 ro-
manındaki gibi Big Brother’lerin elin-
de bu muazzam teknoloji ve bulut sis-
temlerin insanı nasıl esir alabileceğini
hayal etmek hiç de zor değil.  Herşe-
yin merkezi otoriteler tarafından kont-
rol edildiği ve özel hayatın dahi kal-
madığı bir dünyada yaşamayı kim is-
teyebilir ki, birer fantezi  teori gibi gö-
rünse de  bu gerçeklere veya öngörü-
lere karşı insanoğlu bilgi sahibi olmalı-
dır. Çünkü bu yeni dünya düzeni ya-
rattığı innovatik gelişmelerle sosyal
yaşamda da ciddi toplumsal problem-
leri beraberinde getirecektir. 

Sermaye ve sanayi çevreleri şimdi-
den bu  teknolojilere büyük yatırımlar
yapmaktadır. Örneğin Almanya'nın
milli gelirinin ve sağladığı istihdamın
büyük kısmını oluşturan BMW, Bosch,
Siemens gibi sektörün devleri, üretim
akışlarında  daha şimdiden uyguladı-

ğı değişiklikler ve stratejileriyle Endüs-
tri 4.0 devrimine öncülük ediyor. Al-
manyada yayınlanan Deutsche Welle
gazetesinin 2015 yılı haberine göre  :
Almanya’nın teknoloji devi Siemens, (
Almanyanın en büyük şirket birleşme-
lerinden biri gerçekleşerek Bosch ve
Siemens Bosch&Siemens GMBH ol-
muştur.)  dünyada 12 bin 300 çalışa-
nının işine son veriyor.  Almanya’nın
dünyaca ünlü teknoloji şirketi Sie-
mens, Şubat ayında açıkladığı 7 bin
800 kişilik işten çıkarma öngörüsüne
4 bin 500 kişiyi daha ekledi. Böylece,
dev şirketin işten çıkaracağı çalışan sa-
yısı toplamda 12 bin 300 oldu. Söz
konusu işten çıkarma kapsamında, Al-
manya’da işten çıkarılacak Siemens
çalışanlarının sayısı ise 5 bin 500’e
ulaştı. Tüm bunlar ekonomik krizle
ilintili değil, yeni üretim sürecinde kar
realitesi ve sermayenin üretim ilişkileri-
ne bakışı   artık bu.  Almanya’da ima-
lat sanayi siparişleri Mart ayında yüz-
de 0,9 ile beklentilerin altında artış
kaydederken, Siemens 2015 mali yılı-
nın ikinci çeyreğinde net kârını varlık
satışlarıyla arttırdığını ve 31 Mart’ta
sona eren çeyrek döneminde 3.89
milyar euro net kâr elde ettiğini açıkla-
dı. Şirketin, geçen yılın aynı dönemin-
de net kârı 1,12 milyar euro olurken,
analistler bu yıl ikinci çeyrekte 2,01
milyar euro kâr bekliyorlardı. Söz ko-
nusu çeyrekte, ciro, kurun olumlu
yansımaları ile 16,7 milyar eurodan
18,05 milyar euroya yükseldi.

Dünyada 300 binin üzerinde çalı-
şanı olan Siemens’in söz konusu işten
çıkarma kararından önce, geçtiğimiz
yıllarda birçok dev şirket ardı ardına iş-
çi çıkaracaklarını dile getirmişti. Bu
kapsamda, 2014 yılında Volvo, ağır
vasıta üretiminde çalışan 4 bin 400 ki-

şinin; Sony, TV ve bilgisayar alanında
çalışan 5 bin kadar kişinin; Airbus 2
bin 500 kişinin işine son vereceğini
açıklamıştı. Aynı dönemde kimya dev-
lerinden BASF, kadrosunu 250 kişi kü-
çültürken; Intel 5 bin, baskı makinala-
rı üreticisi Koeing&Bauer ise, bin 500
çalışanı ile yollarını ayıracağını duyur-
muştu. Borsadaki değerleri düşme-
yen ve karlılıkları artan bu şirketler
şüphesiz insansız üretimin modelleri-
ne çok hızlı adaptasyonu yaşayan ör-
nekler.  Başta Siemens gibi şirketler ol-
mak üzere   dünya pazarındaki gücü-
nü, otomasyon teknolojilerinden
alan teknoloji devleri bu süreci başlat-
mış durumdadırlar.  Kendi kendini dü-
zenleme ve takip yeteneği olan oto-
nom üretim sistemleri geliştiren Sie-
mens, üretim akışındaki her bileşenin,
bulut sistemleriyle,sanal ve gerçek
dünyanın birbiriyle bağlantılı olmasını
ve bu süreçlerle oluşan verilerin ortak
bir ağ içinde büyük bir hızla  analiz
edilmesini öngörüyor.

Almanya başbakanı Merkel, yakın
tarihte Davos'ta düzenlenen Dünya
Ekonomi Forumu'nda, Endüstri 4.0'ı,
birbirine bağımlı dünyaya ve endüs-
triyel üretime hızla uyum sağlamak
için kullanacakları konsept olarak ta-
nıttı. Almanya, Merkel'in Endüstri
4.0'a olan bağlılıklarını, dev şirketle-
rinden, hızla büyüyen start-up giri-
şimlerine kadar her alanda kanıtlıyor.

Gelecekte yaratabileceği sorunları
irdelemeye çalışırken Almanya bu yol-
da ciddi mesafeler katederek yukarı-
daki öngörüleri haklı çıkaracak geliş-
melere de örnek bir model olarak şim-
diden  karşımızda duruyor. Endüstri
4.0 üzerine çok sayıda pilot projesi
bulunan Bosch,  şu anda makineler
ve ürünlerin birbirlerinden haberdar
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olduğu bir üretim akışı üzerine çalışı-
yor. Hamburg'da bulunan Bosch Rex-
roth fabrikasında denenen pilot pro-
jede, ürünün kendisi, onu üreten ma-
kine ve takibini yapan insan faktörü-
nün aynı iletişim dilini konuşması
amaçlanıyor. RFID teknolojisiyle des-
teklenmiş akıllı üretim bandı, gelen
ürün türüne göre karar vererek işlem
yapabiliyor. Farklı ürünlerin parçaları,
aynı bantta işlem görebilirken, ürün-
lerin yeni geliştirmelere açık olmaları
ve modülerlik sağlanıyor.

Bosch'un bir sonraki hedefi tüm
dünyada üretimi ortak bir ağ üzerin-
den kontrolünü ve optimizasyonunu
sağlayabilmek. Aynı zamanda Nesne-
lerin İnterneti kavramının gücünden
yararlanılarak ürünlerin özelliklerini
hafızalarında taşımaları sağlanacak.
Bu değişim, akıllı üretime ve sonrasın-
da akıllı fabrikalara giden yolu 
aralayacak.

Bosch'un bir diğer pilot projesi
olan Smart City, yol çalışmalarını ve
park alanlarını takip ve optimize ede-
rek veri üreten bir ulaşım ağı oluştur-
mayı öngörüyor. Endüstri 4.0 için bir
mobil uygulama örneği olan 
Smart City, ilk olarak Monaco şehri
için kullanılacak.

Araştırmalar, dünya üzerindeki 37
milyar nesnenin bu ekolojiye katılaca-
ğını belirtiyor. Bu nesnelerin büyük
çoğunluğunu ise üretim bandındaki
ürün bileşenleri oluşturacak.

Önce yerel sonra tüm dünyada
bir bulut ağ içinde birbirleriyle optimi-
ze şekilde çalışan tüm tedarik zincirin-
den hammadde girişi, , üretim aşa-
maları ve son tüketiciye ulaşacak bir

sistemin adıdır bu. İnsan unsurunun
rolünün minumumda olduğu bazı
üretim alanlarında belki de hiç olma-
dığı bu sistemde üretim maliyetleri
çok düşecektir. Emek-insan yoğun
üretimde varolan işgücü maliyeti, sos-
yal haklar vb etkenlerin yarattığı mali-
yet farkları nedeniyle üretimin üçün-
cü dünya ülkeleri Asya , Brezilya  Hin-
distan gibi ülkelere yönelmiş olması
sonucu karlılığı düşen batının sanayi
liderleri geliştirdikleri Endüstri 4.0 ile
yeniden üretim merkezleri olacaktır.

Bu araştırmamızın  doğruluğunu
Siemens şu açıklamasıyla teyid eder
gibi. ‘’ Üretim endüstrisinin bugün
geldiği noktada, rekabet avantajını
uzun vadeli korumanın tek yolu iş
akışlarının tamamında otomasyonu
sağlamaktır.’’, ‘’ Üreticiler, bu duruma
pazara çıkış sürelerini önemli ölçüde
kısaltarak ve esnekliği, kişiselleştirilmiş
toplu üretimi sağlayacak şekilde artı-
rarak yanıt vermeye ayrıca bunları da-
ha düşük enerji ve kaynak kullanarak
gerçekleştirmeye ihtiyaç duymakta-
dırlar‘’ diyor. 

Bu projeye uygun olmak üzere
enerjide dışa bağımlı olan Almanya
hükümet yetkililerinin açıklamalarına
göre, 2030 yılına kadar tüm otomo-
billerin sıfır emisyon değerine sahip
olmalarını zorunlu kılıyor. Bu da ben-
zinli otomobillerin yasaklanması veya
bir diğer deyişle elektrikli otomobille-
rin zorunlu hale gelmesi demek.   Bu
durum ise son 20 yıldır ucuz işgücü
avantajlarıyla önemli üretim merkez-
lerine dönüşen ve ihracatlarıyla ülke-
lerinin büyümelerini sağlayan bu ül-
kelerin büyümelerini ve ihracatlarını

çok etkileyecektir. 

Dünya nüfusunun en kalabalık ül-
kelerini oluşturan ve üretim- ihracat
modeli üzerinde varlığını sürdüren
bu ülkelerin iç bünyelerinde de
önemli sorunlara neden olacak ve
büyük toplumsal ve sosyal patlamala-
rı da tetiklemeye neden olabilecektir.
Sanayileşmenin başında yeni teknolo-
jiler ilk başta niteliksiz işgücünü vurur-
ken,  Endistri 4.0 ve bulut , nitelikli iş-
gücünü de etkileyecektir.  

İlerleyen süreçte  ise üretim 3-5 ve
çok boyutlu yazıcıların günlük yaşa-
ma girmesiyle de bireysel üretimin
olağanüstü verimliği sonucu bazı bü-
yük üretim alanları fonksiyonsuzlaşa-
cak üretim makineleri de gereksizleşe-
cektir. Ölçek üretimi, bu üretim mo-
dellerini geliştiren  ve bireysel tüketici-
nin evine kadar sokan teknoloji geliş-
tirme merkezli yeni tür sanayi devleri-
ni her zamanki gibi ihya etmeye de-
vam edecektir. Kısacası her şart ve du-
rumda teknolojiyi elinde bulunduran-
lar farklı süreçlerde değişik teknolojile-
ri hayatımıza sokarak kazanmaya de-
vam edecekler.  Modelin bir yanı bu
iken, öte tarafta sistemin yaratacağı
sorunsallara yönelik ise şu ana kadar
sosyal anlamda geliştirilmiş bir araştır-
ma  ve düşünce yok.

Her yıl  % 17-20 arası artan dünya
nüfusuyla 8 milyarı aşan ve ülke  ve
dünya ekonomilerine büyük istihdam
ile yaşam alanları gibi önemli sorunla-
rı yükleyen bu günün dünyasında,
üretimde insanın yerini alacak bu sis-
temler pek çok felaket seneryolarının
üretilmesine de kaynak oluyor. Savaş-
lar, hastalıklar ve global virüslerle in-
san soyunun azaltılması bu kötü se-
naryolar arasında.

Güvenilir ve kontrollü ellerde ol-
dukça teknoloji insanoğluna nitelikli
bir yaşam sağlar, ancak onun getirdi-
ği nimetleri paylaşabilecek bir altyapı
ve yönetimsel değerler, politik siyasal
yapılar ne yazık ki yok. Demokrasi ve
adalet düşüncesinin henüz içselleş-
mediği, bu kadar zorbalıkların yaşan-
dığı yüzyılımızda erken gelen bu tek-
nolojiler insanoğlunun korkusuna
dönüşebilir, nokta.
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u yıl Ekin Yayın Grubu ve Mo-
bilya dergisi için özel bir öne-
me sahipti. Sektörde 25 koca

bir yılı geride bırakırken taşıdığımız
misyonu unutmadan birlikte yürü-
düğümüz sektörü, yol arkadaşları-
mızı, dostlarımızı, desteklerini bugü-
ne kadar eksik etmeyenleri nasıl
unutabiliriz ki!. Yıllara varan dostluk-
lar, anılar yüklü bu uzun yolda iş iliş-
kilerini de aşan samimi dostluklara,
arkadaşlıklara dönüşen bir serüven-
dir bizimkisi. Kah Türkiye’de,  kah
dünyanın bir öte ucunda sektör so-
runlarını konuşup paylaştığımız, iyi

kötü zor günlerin de derinleşerek
süren arkadaşlıkları bu uzun serive-
nin de hikayesidir. Abilerimiz, dua-
yenlerimiz, çözüm ortaklarımız, aka-
demisyenlerimiz, yazı grubumuz,
üniversitelerimizle koca bir dünyayız
biz. Geriye dönüp baktığımızda de-
ğil 50 vefa dostu yüzlerce bu plaket-
lere layık kardeşimiz, ağabeylerimiz
var. 25 yılın her sayısında fuarlar, ya-
tırımlar, araştırma raporları, sektör
haberleri, bilimsel akademik yazılar,
dünya haberleri ve kaybettiklerimiz
var. Geriye dönük karıştırdığımız yıl-
ların sararan yapraklarında merak

B
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uyandıracak fotoğraflar, yazılar bu
sektörün tarihini de önümüze seri-
yor. İlk fuarlar, derme çatma standlar,
ilk yurtdışı deneyimleri ve katılımlar,
ilk acemi reklamlar, ve röportajlar, İş-
te bir sektörün 25 yıllık hikayesi.

Bu etkinlik için hazırladığımız alma-
nak gerçekte yaşananları anlatmaya
yetmez, ama bizimki küçük bir do-
kunuş, yıllarca emek harcamış in-
sanlara vefa borcu gibi bir şey. Hatır-
lanmak en güzel duygulardandır.
Biz onları hiç unutmadık ki. Sadece
bunu simgeleştirdik ve geriye bir

anıyı ekledik. Bugünleri yaşarken

geride bıraktıklarımızı da unutma-

dık. Hayri Adut’u, Levent Yener’i,

Sevgili serdar Yalçın’ı , Mustafa Öz-

kan’ı ve daha nice dostlarımızı da

rahmetle yad ettik.   

25 Ekim’de Tüyap’ta bu etkinliği ya-

parken sektörümüzün değerli şahsi-

yetlerinin konuşmaları  da bizleri bir

o kadar mutlu etti.  25 yılda 60 mil-

yon dolar ihracattan 3 milyar dolara

ve 10 milyar dolarlık bir imalat hac-

mine sahip bir sektör var artık.
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Kenarbandında Yeni Nesil Teknoloji

→ Roma Lazer Kenarbandı

AVANTAJLARI NELERDİR?

 “Sıfır” tutkal çizgisi 

 Ekstra tutkallama gerektirmez 

 Ekstra temizlik ve işçilik gerektirmez 

 Isı ve buhara karşı dayanıklıdır 
 
 Aşınmalara karşı dayanıklıdır

 ABS, PP ve PMMA (Akrilik    
 kenarbantlarına uygundur)

 Birleşme çizgisinde kirlenme veya   
 sararma oluşmaz.

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
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0 850 222 9 872
444 9 872

sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

SU KADAR BERRAK...
Şişecam Ultra Clear Düzcam, su kadar berrak ve doğal 
yapısıyla banyolara şıklık katıyor.
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Yaşamın Doğal Renkleri

   Diva G
old Meşe • Diva Golden Oak
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İhracatımız bir kaç Arap ülkesine, o
da daha çok çek-yat ve kanepe ola-
rak yapılıyordu. Kaliteli aksesuar,
mobilya bağlantı elemanları, kenar
bandı, laminat üretilmiyordu. Tüm
bu ürünler için yurtdışına milyonlar-
ca döviz ödeniyordu.

Yurtdışı fuarlarına katılım ve tasarım,

Ar-Ge gibi kavramlar akademik çev-
relerde konuşulan sözlerden ibaret-
ti. Turquality henüz devletin aklına
dahi gelmemişti.

Panel mobilya üreten bir iki firma dı-
şında emek yoğun mobilyalar üreti-
liyor. Bunlar da kapasite olarak çok
yetersiz kalıyordu.

Mobilya dergisi bu koşullarda dün-
yada var olan ve gelişen mobilya
üretim teknolojisini, dünyadaki
trend ve yenilikleri sayfalarca resim,
haber, araştırma, röportaj ve görsel-
lerle mobilya sektörüyle buluştura-
rak onları modern dünyanın yenilik-
leriyle buluşturdu.

Dünyanın her yerinde gerçekleşen
mobilya tasarım ve imalat sanayi fu-
arlarına giderek bunları haber yaptı,

yenilikleri dergide yazarak inovas-
yon yapıp, sektörün bu fuarlara gi-
dip yenilik ve teknolojileri görmeleri-
ni sağladı. İthalat gelişerek en yeni
teknoloji Türkiye’ye geldi ve ithalatçı
firmalar önce kendileri bu makinele-
ri ve ürünleri öğrenip bildiklerini
müşterilerine öğrettiler.

1990 – 2000 yılları Türkiye’de maki-
neleşmenin doruğa ulaştığı, 2000 –
2007 yılları ise yatırımların zirveye
ulaştığı yıllardır. Aynı yıllar yerli ima-
lat sanayimizde benzer ürünler 
yaparak, pazardan pay almaya 
başladılar.

Bu yıllar laminat uygulamanın yo-
ğun olduğu, banka ve ofis projele-
rinde laminat kullanımıyla Avru-
pa’daki hemen tüm laminat marka-

Ekin Yayın Grubu’nun kurulduğu
günlerde, Türk mobilya sektörü
CNC’lerle yeni tanışıyordu. 
O dönem, Türk mobilya imalat
sanayi on binlerce küçük
imalathaneden oluşuyordu.
Sigortalı işçi çalıştıran, faturalı
ticaret yapan firmaların sayısı
bir elin parmakları kadardı.
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larının Türkiye’de kıyasıya rekabet
ettiği yıllardır. Bunlar laminat Mdf,
mutfak tezgahlarından, kenar 
bandına kadar herşeyi üretip 
satıyorlardı.

Aksusearda SAMET, Anadolu’da ve
Türkiye genelinde güçlü bir pazar
payına sahipken, büyüyen firmalar,
HAFELE, HETTICH, BLUM, GRASS gi-
bi markaların ürünlerini kullanıyor,
pazar paylarını büyütüyorlardı.

Süreç hızlı gelişiyor ve yerli firmalar
hemen her alanda yerli imalata gire-
rek, kenar bantlama makinelerin-
den, ebatlama Cnc ve pres mem-
bran makineleri, sürgülü raylar, bil-
yeli ve sesiz raylara, tas menteşeler-
den kenar bantlara ve laminat 
üretimine kadar hemen her alanda
önemli yatırımlar yapıldı ve 
geliştirildi.

2016 yıllarına gelindiğinde güçlü
bir mobilya üretim ve imalat yan sa-
nayiyle, uluslararası alanda rekabet
edilebilir, 60 milyon dolardan yakla-
şık 3 milyar dolarlık bir ihracata ve
10 milyar dolarlık bir imalat hacmi-
ne ulaştı.

İLK KONTRPLAK FABRİKASI

PELİT ARSLAN 1949’da Zonguldak
Bartın’da kontrplak üretimiyle
başladı. Bugün tutkal, Mdf, yonga
levha, melamin kaplı Mdf ve laminat
parke de dahil olmak üzere, geniş
bir üretim ağına sahip. Üretimin
%80’ini ihraç eden bir konuma
ulaşmış ve Turanlar grubu
bünyesinde, merkezi İstanbul
Sefaköy’de 20 bin m2 kapalı alana
sahip bir uluslararası marka 
olmuştur.

GENTAŞ A. Ş., 1972 yılında Bolu’da
kurulan ve verzalit üretimiyle
başlayan yolculuğunu 1997 yılında
Hpl laminat 1998’de Cpl plaka ve
rulo laminat üretimine başladı.
200,000 m2 alanda pek çok fab-
rikasında laminat üretimiyle Türkiye
laminat piyasasında ana aktör 
durumunda.

KASTAMONU ENTEGRE

1969 yılında Kastamonu’da bir yon-
galevha fabrikasıyla üretime
başlayan firma, 1994’te Gebze’de
Mdf tesisi, 1999’da laminat parke
tesisi, ardından Romanya,
Bulgaristan, Bosna Hersek,
Tataristan ve Amerika’ya kadar yılda
6 milyon m3 kapasiteye ulaşan
firma, yurtdışında 5, yurtiçinde de 8
farklı yerdeki üretimiyle dev bir kuru-
luşa dönüştü.

AGT 

1984 yılında Antalya’da küçük bir
profil imalatı firması olarak faaliyete
başlayan AGT, bugün Antalya
Organize Sanayi Bölgesinde toplam
400 bin m2 alana kurulu tesislerinde
Mdf, MdfLam, panel, profil, parke ve
kapı üretimi yapıyor. Türkiye’nin 500
büyük sanayi kuruluşu içerisinde
1.000 kişiyi aşan bir istihdam ile
60’dan fazla ülkeye ihracat yapan
dev bir kuruluş olmuştur.

NURİ BAYLAR

Türkiye’de ahşap işleme
makinelerinin ilk ithalatçı firması ve
sektörün modern teknolojiyle tanış-
masını sağlayan önemli bir kişiliktir

Nuri Bey. Bu vizyonuyla sektörün

bugünlere gelmesinde büyük emeği

bulunmaktadır.

TURANLAR MAKİNE

1958 yılında baba Ahmet Turan

tarafından 24 m2’lik ufak bir tamir

atölyesinde kurulan firma, ilk yıllarda

basit marangoz makineleriyle

başladığı imalatına, bugün 3. Nesille

dünyanın dört tarafına ihracat

yapan, onlarca gelişmiş makine üre-

timiyle Türk ahşap makine üretici-

lerinin önde gelen firmalarından biri

haline gelmiştir.

TÖRK MAKİNE

1954  yılında marangoz makineleri

üretimiyle İstanbul Kartal’da

başladığı faaliyetine 1980’lerden

sonra geniş bir makine imalat yel-

pazesiyle sürdürdüğü büyümesi

sonucunda bugün 23.000 m2’lik

alanca CNC dahil teknolojik

makinelerle hem yurtiçine hem de

yurtdışına ihracat yapan gurur duyu-

lacak bir firmaya dönüştü.

CEMİL USTA

1944 yılında M. Cemil Kızıltaş

tarafından küçük bir atölyede kurul-

du. Makinelere yedek parça üret-

mekten, ahşap makineleri üretimine

tönüşen atölye, önce oğullarına,

ardından bugün 3. Neslin profesy-

onel yönetimine geçti. 1979’da ilk

uluslararası Hannover Ligna fuarına

katıldı. Dünyanın değişik yerlerinde

halen 15.000’in üzerindeaktif çalışan

makinesi bulunmaktadır. Türk

makine imalatçılarının öncü fir-

malarındandır.

MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ

1987 yılında İstanbul’da kurulan

firma, sürme ve katlanır kapı-kapak

mekanizma sistemleri, ray-dolap

sistemlerinde dünya çapında güve-

nilir bir kuruluş haline gelmiştir.

Bugün 16,000 m2 fabrikasında üre-

timinin %60’ını ihraç eden güçlü bir

firma haline gelmiştir.
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Sektörel yayıncılık, sektör paydaşlarıyla
birlikte yürüyen ve kullanıcıyla üreticiyi
buluşturan önemli bir iletişim aracıdır.
Sektördeki gelişmeleri, yenilikleri ve biri-
kimleri hedef kitleye ulaştırarak bu bağ-
lantıyı sağlayabiliriz. Bu anlayışla MOBİLYA
DEKORASYON dergisi, ilk yayınından iti-
baren firma söyleşilerine yer vermiştir. Sek-
törün mobilya, yonga levha, makina ima-
latçısı ve ithalatçılar ile aksesuar üreticileri
ve diğer malzeme tedarikçileriyle ilişki içe-
risinde sektördeki Know How’u ve yenilik-
leri kullanıcının bilgisine sunmuştur.

Bu 25 yıllık süreci incelediğimizle sektörün
dünden bugüne katettiği mesafeyi gerek
ekonomik, gerekse yatırım ve büyümele-
riyle rahatlıkla izleyebiliriz.
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Küresel kriz öncesinde sektörel yayıncılıkta rekor
dergi sayısına,rekor sayfa sayılarına imza attık

25 YILDA 55.000 SAYFA…

25 YILDA 
1.500 TON 

DERGİ BASIP 
DAĞITTIK

DERGİLERİMİZİ BUGÜNE KADAR  60 ÜLKEDE
DÜZENLENEN 85 FUARA DAĞITTIK

136 SAYI ÜST ÜSTE
İKİ METREYİ AŞIYOR…

Çoğu sektörel dergi bugün bile üç , beş
forma ile çıkarken, dergimiz daha 4.  sa-
yısına geçerken sayfa sayısını 3 haneye
çıkartarak 112 sayfa çıkmaya başlamış,
18. sayısında sayfa sayısı 200’lü rakamla-
ra 36. sayısında sayfa sayısı 300’lü ra-
kamlara, 50. sayısında sayfa sayısı 400’lü
rakamlara 62. sayısında sayfa sayısı
500’lü rakamlara 75. ve 81. sayılarda ise
600’lü rakamlara ulaşmış ve piyasanın
en büyük tirajına sahip olmasıyla da eri-
şilmesi güç bir rekorun sahibi olmuştur.

SEKTÖRDEKİ  KAYIPLARIMIZ 

Hayri Adut (İNTERDEKOR)

Şaban Şahin
(AYTUĞ PLASTİK)

Burhan Kızıltaş 
(CEMİL USTA)

Mustafa Özkan 
(ÖZER ÇELİK)

Levent Yener
(YENER TEKNİK)

Ertan Alpay
(DEĞİŞİM ORMAN ÜRÜNLERİ)

İrfan Yaşar (BALA MAKİNA)

Serdar Yalçın (TÜYAP)

Turgay Ulaşan (ŞAN OFSET)
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Nuri 
Baylar:
Değerli meslek-
daşlarım,  Bu-
gün yaşadığı-
mız karmaşık sü-
rece rağmen şu-
nu net olarak

gördük ki ülkemizde buna benzer
pek çok olumsuzluklar  yaşamamıza
rağmen bu ülkede taşlar bir şekilde
oturdu ve  geçmişte olduğu gibi
bayram, yılbaşı vs yağmur yağsa ya-
tırımını erteleyen dönemleri  geride
bıraktık. İşadamlarımız artık daha
stratejik düşünüyorlar. Ülkedeki dal-
galanmalara göre yatırımlarını aksat-
mıyorlar. Burada sektörümüzün çok
değerli  şahsiyetlerini görüyorum ve
inanın bu etkinlik beni heyecanlan-
dırdı. Nesip beyi ve mobilya dergimi-
zin 25. Yılını kutluyorum. 1970-80’li
yıllarda birlikte aynı işi yaptığımız bir-
çok arkadaşımız şu anda aramızda
yoklar, onları da burada görmeyi
çok isterdim. Sizlerle birlikte böyle bir
vefa gününü birlikte yaşamaktan
dolayı çok mutluyum ve hepinize te-
şekkür ediyorum iyi ki varsınız. 

Aimsad /
Mustafa
Erol: 
Değerli sektör
büyüklerim, Bu
yıl yaşananlar-
dan dolayı hepi-

niz gibi bizler de kaygılandık, ancak
fuarımızın daha ilk gününden itiba-
ren bu kaygılarımızın boş olduğunu
burada itiraf etmek istiyorum.  Aim-
sad olarak 53 üyeye sahibiz ve bu
fuarın makine katılımcılarının %90’ı
derneğimizin üyesidir.  Bu fuarı çok
önemsiyoruz, dernek olarak pek çok
ülkede tanıtım yaptık. Mobilya dergi-
si ve Nesip beyle bu sektörde birlikte
yürüyoruz ve çalışmalarına önem
veriyoruz.  Bu önemli etkinliği ve 25.
Yıllarını da kutluyorum. 

Sami 
Tarlabaşı: 
Bu değerli top-
luluğun bir par-
çası olmaktan
dolayı mutlu-
yum. Ömrü-
mün 25 yıl gibi

yarısını geçirdiğim bu sektörü,  bir
25 yıl sonra görebilmeyi arzu eder-
dim,  ama ömrümüz yeter mi bilemi-
yorum. Umutluyum ve her şey daha
güzel olacak.  İyi ki varsınız. 

Nizamettin
Çoşkun:
Bu kapıdan gi-
rerken hemen
girişte bizlere
verilen bu 25.
Yıl almanağı
gerçekten de

bizler için çok değerli,  içinde bizlerin
tarihi,  sektörümüzün  dünü ve bu-
günü  var.  Mobilya dergisine ve Ne-
sip Beye sektör adına harcadıkları
emeğe ve verdikleri destekten dolayı
teşekkür ediyorum. 

Burhan
Berk:
Sektörün bu-
günlere gelme-
si, kolay olmadı,
bunda görünür,
görünmez çok
insanın emeği

var. Bugün çok önemli noktalara
gelmiş başarılı bir sektörümüz var.
Emeği geçen herkese , mobilya der-
gisine teşekkür ediyorum.

Kanat 
Başar:
Öncelikle hepi-
nizi saygıyla se-
l a m l ı y o r u m .
Ben özellikle bu
kadar insanı ve
onun şahsında

da ülkemizin başarılı firmalarını bura-
da bir araya getirerek onlara bir vefa
plaketi gibi nazik bir tutum gösterdik-
leri için Mobilya dergisi ve onun ku-
rucusu Sn Nesip uzun’a teşekkür edi-
yorum.  25 yıllık bir dostluğumuzu
bu gün aynı güzellikle sürdürüyoruz.
Umarım daha nice güzel yıllarını gö-
rür başarılarına tanık oluruz, bizler
de onlarla daha uzun süre birlikte
oluruz.  

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:137 Kasım - Aralık 2016 60

NEWS FROM USBİZDEN HABERLER

25. YIL İÇİN NE DEDİLER ?



Mustafa 
İştutan:
Huzurlarınızda
bizleri bir araya
getirerek bu
güzel davranışı
gösteren ve biz-

leri onare eden Nesip beye teşekkür
ederim.  Burada yıllardır birlikte ol-
duğum ve birlikte çalıştığımız dostla-
rımızı görmek beni hem duygulan-
dırdı hem de mutlu etti. 

Özge 
Sipahioğlu:
Bu sektöre iki yıl
önce girdim,
aranıza dışarı-
dan farklı bir
sektörden ge-

len  biri olduğum için de kıyaslama
imkanım oldu. Bundan dolayı  açık-
ça şunu söyleyebilirim ki bu sektör
çok büyük ve ne yazık ki içindekiler
bunun tam farkında değil.  Evet
şanslısınız, şanslıyız güzel ve daha
da büyüyecek bir sektörde çalışıyo-
ruz. Aranızda olmaktan dolayı mut-
luyum, hepinize teşekkür ediyorum.

Haluk 
Yıldız: 
Burada Mobilya
dergisi ve Ekin
Yayın Grubu-
nun 25. Yılı ne-
deniyle bir ara-

dayız, ne güzel bir tesadüf ki Bu be-
nim de Kastamonu Entegredeki hiz-
met süremdir. Burada 25. Hizmet yı-
lımı da kutlamış oluyorum. Bunun
için Nesip bey’e teşekkür ediyorum,
arkadaşlarımız şirketimizi global bir
marka yapmak için   dünyanın her
yanını dolaşıyorlar, her yerde fuarla-

ra katılıyorlar ve gittikleri her yerde
Mobilya dergisini,  Nesip bey ve
onun ekibini görüyorlar,  sektörü-
müz adına bir misyon yüklendi ve
bunu başarılı bir şekilde  yapıyor,
her yerde ülkemizi çok iyi temsil edi-
yor. 2016 zor bir yıldı  ancak rakam-
lara bakarsak yine iyi bir durumda-
yız,  Bölgenin önemli aktörleri ara-
sında olmayı hedeflemiştik bunu ba-
şardık ve bundan sonraki hedefimiz
Kastamonu Entegreyi dünya ölçe-
ğinde global bir lider haline
getirmektir. 

Munis 
Tezbaşaran: 
Bu salonda bu-
luşmamızda or-
tak pek çok or-
tak nokta var,
aynı sektörde

güzel işler yapıyoruz, sektörümüze
ve ülkemize faydalı olmaya çalışıyo-
ruz, ama özellikle bu gün ortak pay-
damız Nesip bey ve mobilya dergisi-
dir. Sektör olarak yaptıklarından do-
layı ona borçluyuz, Bu sektöre çok
katkıları var, dünyanın her yerinde
Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Bü-
tün bunlar arasında bizleri de unut-
mayarak vefa plaketleriyle  hatırladı.
Bizleri bu ödüle layık buldukları için
şahsım ve firmam adına teşekkür
ediyorum.

Ahmet 
Tever:  
Değerli arka-
daşlarım, sevgili
dostlarım, Mo-
bilya dergisi ve
Nesip Uzun’la

25 yıldır birlikteyiz, inanın ki nereye
hangi ülkede bir fuara, etkinliğe ka-
tılsak artık aramızda bir espri konusu

olmuştur: ‘Acaba Nesip buraya da
gelir mi?’ diye . ve tabi ki onu orada
mutlaka görüyoruz. Ona çok şey
borçluyuz, Dergileri resimdeki gibi
gerçekten de boyunu aştı ve uma-
rım önümüzdeki yıl bu kez bizler
hep birlikte ona plaket veririz. Teşek-
kür ederim. 

Adil 
Pelister: 
Bu sektör diğer
sektörlerde bu-
lunmayan çok
zengin bir ürün
çeşitliliğine sa-

hip, bu da ona önemli bir dinamizm
veriyor, bizler birbirimizi tamamlıyo-
ruz. Otuz  yıldır Beta Kimya olarak
yapıştırıcı gibi teknik ve zor bir sektör-
de mobilya sektörünün  pek çok ihti-
yacına yönelik  tutkal ve türevi yapış-
tırıcılar üretiyoruz. Bu sektörü seviyo-
ruz. Hatırlanmak güzel bir duygu,
Nesip bey’e teşekkür ediyorum.

Ali Osman
Mertöz: 
Değerli sektör
temsilcileri, ön-
celikle bu plat-
formu bize ya-
rattığı ve bizlere

bu vefa plaketlerini vererek onurlan-
dırdığı için Mobilya dergisi ve 25 yıl-
dır birlikte yürüdüğümüz  değerli
dostum Nesip Uzun’a teşekkür ede-
rim.  Ekin Yayın Grubunun 25 Me-
san’ın ise 26. Yılı.  Bizler bireyler ve
ülke olarak çok çalışmak zorunda-
yız. İşletmelerimize,  çalışanlarımıza
ve ülkemize karşı sorumluluklarımız
var.  Sizlerle aynı ortamda ve bu sek-
törde var olmaktan dolayı mutlu-
yum. Daha güzeli yapmak için daha
çok çalışacağız. 
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etal laminat ve metal efektler konusunda
Avrupanın ender laminat  üreticilerinden
Dekodur  Gmbh firmasının '' Magnetic'' lami-

natları  Berk Laminat tarafından stoktan sunulmaya
başlandı. Özellikle Ofis, Mağaza, Okul,
Restaurant,Otel, Hastane, Toplantı salonları ve Genel
dekorasyonda ihtiyaç duyulan manyetik laminatlar
stoktan hemen teslim ilkesi ve Berk hizmet kalitesi ile
birlilkte sunuluyor. Mıknatıs tutma özelliği olan lami-
natlar, kolayca evrak ve obje tutturabilme özelliği ile
çalışan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmaktadır.
Birçok renk alternatifi olan ürünlere metal efektler ve
renksiz plakalar ilave edilerek, laminat skalalarında 
yer alan her renk ve desen ile çalışma imkanı 
sunulmaktadır.

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

BERK
LAMİNAT'TAN

Yeni Nesil
Ürünler: Dekodur
Gmbh ''Magnetic''

Laminatlar

M
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irmanın üretim alanı ve ürün-
leri hakkında kısaca bilgi ve-
rir misiniz ?

AGT 1984 yılında Antalya’da kurul-
du. Şu anda 5 kıtada 60’dan fazla
ülkeye ihracat yapıyor. Aradan ge-
çen 32 yılda öncelikle profil, panel
imalatı ile başlayan süreç, bugün
geldiği noktada MDF, MDF Lam,
Parke, Kapı gibi iç mekan için gere-
ken tüm ahşap malzemeleri üreten
bir konuma ulaşmıştır. Dolayısıyla
tek bir ürün ile başlayan hikaye, fir-
mayı bugün iç mekandaki tüm ah-
şap malzemeleri üreten bir dünya
markası konumuna getirmiştir.

AGT en son parke imalatına da
girdi...

Evet, bizim için nisbeten yeni olan
2015 yılında girdiğimiz bir parke
üretimimiz var. Orada da 3 farklı se-
rimizle hareket ediyoruz. AC3  aşın-
ma sınıfı ile, 8 mm Natura adlı bir se-

rimiz var yaklaşık 16 renkte. AC4
aşınma sınıfı ile, yine 8 mm derzli ve
derzsiz iki farklı serimiz var. Derzli
olana NATURA LINE, derzsiz olana
NATURA PLUS diyoruz.

Tabii ki profil imalatçısı olduğumuz
için parke ile birlikte süpürgelik bi-
zim olmazsa olmazımız. Parke ile 
birlikte 4.5 cm’den 22 cm’e 
kadar farklı model ve renklerle ga-
mımızı zenginleştiriyoruz.

Parke, pazarın oldukça rekabetçi
bir segmenti. Sizin ürünleriniz
hangi segmente hitap ediyor ve
pazarın ne kadarına sahip ?

Türkiye pazarının büyüklüğü anla-
mında yaklaşık 120 – 130 milyon m2

gibi rakamların konuşulduğunu dü-
şünürsek, AGT’nin geçtiğimiz yıl pa-
zarın yaklaşık %10’luk bir bölümünü
karşıladığını söyleyebiliriz. Biz bu-
nunla da yetinmiyoruz ve geçtiği-
miz iki üç ay içerisinde ikinci parke

F
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AGT, marka gücü ile sektörde 
öncü olmaya devam ediyor

AGT Pazarlama Müdürü Özge Sipahioğlu :





hattı yatırımımızı tamamladık. Böyle-
likle önümüzdeki yıl parkede 25 mil-
yon metrekare bir metraja ulaşmayı
hedefliyoruz. Bu da Pazar payımızın
%15, %20’lere çıkmasını sağlaya-
caktır. Elbette her sektörde olduğu
gibi parkede de rekabetçi ve zor bir
ortam var. Ama AGT’nin gerek
trendleri belirleyen inovatif yaklaşı-
mı ile, ürünlerin yüzey dokusu ve
mat renkleri ile gerekse de AGT’ye
özel patentli kilit sistemi ile kendi
klasmanımızda diğerlerinden ayrıştı-
ğımıza inanıyorum. Parkede B, B+
diye tanımlayabileceğimiz bir seg-
mente hitap ediyoruz.

Öte yandan kendi markamızla lami-
ne parkede de araştırma geliştirme
çalışmaları yapıyoruz. Sadece lami-
nat parkede değil, lamine parkede
bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

AGT’nin sektördeki rekabetçi gü-
cü nereden gelmekte ?

Biz planlamada, ürün geliştirme ve
üretimde oldukça titiz, araştırıcı ve

inovatif bir firmayız. AGT olarak bi-
zim en büyük gücümüz, ekibimizde
bulunan mimar ve teknik kadronun,
endüstriyel tasarımcıların Ür-Ge, Ar-
Ge ekiplerinin güçlü olmasıdır. Bun-
larla birlikte diğerlerinden sıyrılarak
öne çıktığımızı düşünüyorum.

Biraz da AGT’nin ihracatından ve
hedef pazarlarından bahsedelim
isterseniz.

Tabii, bizim gücümüzün bir kısmı da
üretimimizin %40’lık gibi önemli bir
bölümünü ihraç eden bir firma ol-
mamızdan geliyor. Sektörümüzde
ihracat alınında birincilikler olmak
üzere pek çok ödülümüz var.

Ne mutlu bize ki biz sadece belirli
pazarlara hedeflenmiyoruz. Çok ge-
niş bir bayi ağımız var. 60’tan fazla
ülkede varız. Segmentasyonumuzu
yaparken farklı coğrafyalar için
ürünlerimizde farklı dokunuşlar 
gerçekleştiriyor, farklı ürünler 
geliştiriyoruz.

AGT’nin en büyük pazarları ara-

sında hangi ülkeleri, bölgeleri 

sayabilirsiniz ?

Genel olarak baktığımızda pek çok
pazarda güçlü olduğumuzu söyle-
yebilirim. Bunların arasında Ortado-
ğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA),
İran, Türki Cumhuriyetler, Doğu Av-
rupa ve Balkan ülkelerini sayabili-
rim. Bunlar biribirlerinden kopuk
değiller ve paralel gidiyorlar. Türki-
ye’nin yüzünü güldürmeye ve Türk
markasını dünyada duyurmaya de-
vam ediyoruz.

Ekonomi Bakanlığının Türk markala-
rının yurtdışında tanıtımına, yaygın-
laşması ve markalaşmasına yönelik
bir marka desteği, TURQUALITY
programı var. Biz de geçtiğimiz yıl
bu teşviği almaya hak kazandık. Bu
sayede, biz de AGT markasını dün-
yanın her yerinde tanıtıyoruz.

Dünyanın 60 kadar ülkesine mal

veren bir firma olarak kendi

trendlerinizi belirlerken nelerden

yararlanıyorsunuz ?

Dünyanın belli başlı tasarımcılarını,
fuarları, örneğin pantone grubu-
nun seçtiği yeni renklerini, tasarım
dünyasındaki diğer gelişmeleri, ör-
neğin otomotiv sektöründe neler
olup bittiğini takip ediyoruz. Sonra-
sında bunları ortak bir havuza atıp
“biz mobilyada buralardan ne çıkar-
tırız”ı düşünüyor ve ona göre hare-
ket ediyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz

birşey var mı ?

Biz üretimimizin %40’ını yurtdışına
verdiğimiz için ihracat alanındaki ya-
tırımlarımızı önemsiyoruz ve bu
alandaki çalışmalarımızın yoğun bir
biçimde devam edeceğini buradan
vurgulamak istiyorum. Çünkü dün-
yanın artık global bir oyuncusu ol-
mak istiyorsanız Türkiye’nin dışında
farklı coğrafyalarda da farklı 
pazarlama aktiviteleri yapmak 
zorundasınız.
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aminat parke üretiminde Avru-
pa’nın en büyük 5 üreticisin-
den biri olan Kastamonu En-

tegre’nin yeni parke serisi Boutique,
konforu, kaliteyi, kalıcılığı ve estetiği
bir arada sunuyor. Rivera, Lorenzo,
Picasso, Dali, Da Vinci, Acapulco,
Goya olmak üzere yedi üründen
oluşan seri, isimlerini dünyaca ünlü
sanatçılardan alıyor. 

Uzun ömürlü yüzeylere yönelik, ileri
teknoloji ile üretilen Boutique serisi,
mekanlara alışılmışın dışında bir es-
tetik kazandırıyor. Bu seri aynı za-
manda antibakteriyel oluşu ile özel-
likle yüksek hijyen gerektiren kreş ve

sağlık kuruluşlarından, restaurant,
cafe, otel gibi yüksek trafikli alanlar
ile modern döşenmiş dairelere 
kadar geniş bir kullanım alanı 
sunuyor.  

Kastamonu Entegre’nin, ahşabın
doğallığını mekanlara yansıtan la-
minat parke ürünleri, kentsel ya-
şam, yoğun tempo ve bunların be-
raberinde getirdiği yaşam talepleri-
ne yönelik tüketicinin tercihlerine
cevap veren, yalın, kullanışlı, estetik,
kaliteli tasarımları ve renkleriyle ön
plana çıkıyor.  

Kastamonu Entegre Marka ve Ku-
rumsal İletişim Müdürü Naci Gün-

gör, Boutique serisinin en önemli
özelliğinin antibakteriyel oluşu ile
yaşam alanlarına hijyen getirdiğini
belirterek şunları söyledi: “Dünya-
nın en büyük parke üreticilerinden
biri olarak, iddialı ürünlerimize bir
yenisini ekledik. Boutique serisi ile
yaşam alanlarına sadece yeni bir
tarz katmakla kalmıyor, sevdiklerimiz
için sağlıklı alanlar yaratıyoruz. Eko-
teks Laboratuvarı`nda yapılan test-
ler sonucunda, Hijyen+ özelliğine
sahip Boutique serisi üzerinde,  24
saat içerisinde görülmesi beklenen
bakteriyel aktivitenin yüzde 99,9`a
kadar engellendiği ispatlanmıştır.”

L

Parke sektörünün ana markaları Floorpan ile Artfloor’u daha da yukarı
seviyeye taşımayı amaçlayan Kastamonu Entegre, ileri teknoloji ile
üretilen ve estetik görünümleriyle ön plana çıkan markalarına bir yenisini
ekliyor; Boutique. Antibakteriyel özelliği ile fark yaratan lak yüzeyli parke
serisi, yaşam alanlarında hijyen sağlıyor. 
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Yenilikçi ürünleri
ile trendleri
belirleyen

Kastamonu
Entegre’den 

yeni parke serisi:
Boutique





aradeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman En-
düstri Mühendisliği Bölümün-

deki eğitim programının 2011 çalış-
tayının sonuçlarına uygun olarak
yenilenmesinden sonra, 5. yarıyıl-
dan itibaren branşlaşmayı hedefle-
yen öğrencilerinin başarılarını artır-
ma çabaları sürmektedir.

Bu sonuçların eğitim programına
yansımaları ve belirli aralıklarla dü-
zenlenen paydaş toplantıları ile eği-
tim-öğretim kalitesinin artırılmasına
yönelik çalışmaların sonucu olarak,
iki yıl önce MÜDEK Mühendislik Eği-
tim Programları Değerlendirme ve

Akreditasyon Derneği tarafından
akredite edilerek, dünya çapında
kabul edilen bir bölüm konumuna
geldi.

K.T.Ü. Orman Endüstri Mühendisli-
ği Bölümü, eğitimde sürekli iyileştir-
meyi hedefleyerek, bu yolda değer-
li paydaşların görüş ve önerilerini al-
mayı ve sektörü biraraya getirmeyi
hedefleyerek 10 Ekim 2016 tarihin-
de ikincisini düzenlediği eğitim ça-
lıştayında sektör temsilcilerini ve
meslektaşlarını Trabzon’da ağırladı.

EKİN Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Ne-
sip Uzun’un da katıldığı çalıştay iki-
şer salonda ikişer oturum şeklinde

gerçekleştirildi. Kurultayda ele alı-
nan konular arasında endüstriyle
tam zamanlı işbirliği, eski mezunlar-
la meslek mentörlüğü süreçlerinin
planlanması, diğer mühendislik dal-
larından programa çift anadal – yan
dal olanağı ile gelecek öğrencilerin
yetiştirilmesi sürecinin tartışılması,
öğrencilere farklı mühendislik disip-
linlerinin sorumluğu altında staj
yaptırılması olanaklarının değerlen-
dirilmesi gibi başlıklar yer aldı.

K

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

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 düzenledi.
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lki 1999 yılında Hacettepe Üni-
versitesi  Ağaçişleri Endüstri Mü-
hendisliği ve İstanbul Teknik Üni-

versitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümleri tarafından ortak olarak
gerçekleştirilen  Uluslararası Mobil-
ya Kongresinin, uzun bir aradan
sonra 2.si Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Ağaçişleri Endüstri Mühen-
disliği Bölümü ve Akdeniz Üniversi-
tesi, Ahşap Teknolojileri Uygulama

İ

▲ ▲
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13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde
gerçekleşen ve Türkiye geneli ilgili üniversitelerle uluslararsı akademik
çevrelerden sunulan toplam 138 bilimsel bildiriyle 2. Uluslararası mobilya
kongresi  başarılı bir şekilde sonuçlandı. 

2. Uluslararası Mobilya
Kongresi Yapıldı





ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlendi.

Kongrede ayrıca yurtdışı ve yurtiçin-
de farklı üniversitelerden ortak alan-
larda çalışan bilim insanlarının ve fir-
ma temsilcilerinin bir araya gelerek
tanışmaları ve görüşlerini ifade et-
meleri, bundan sonraki yıllarda işlet-
melerin istek ve taleplerine cevap
verilebilmesi için gerekli bağın kurul-
ması hedeflenmiştir. 

kongre ile ülkemiz mobilya endüstri-
sinin teknoloji, tasarım, üretim, pa-
zarlama ve işletme yönetimi açısın-
dan mevcut durumunun değerlen-
dirilmesi ve artan rekabet koşulların-
da yeniden yapılandırılması için fir-
ma temsilcileri ve bilim insanları ara-
sında bilimsel bir tartışma ortamı
oluşturmak amaçlanmıştır. Kongre-
ye sunulan yüzlerce bildiri ülke mo-
bilya, makine aksesuar, ile mobilya
tasarımı ergonomi, yüzey malzeme-
leri teknolojisi, pazarlama ve argü-
manları gibi pek çok konuda değer-
li çalışmalar gerçekleştirilmiştir. A-B-
C-D olmak üzere hergün dört ayrı
salonda gün boyu süren oturumla-
ra sektörün ilgili temsilcileri ve öğ-
renciler de konuk oldu. Açılışta der-
gimiz kurucusu ve imtiyaz sahibi Ne-
sip Uzun’un da bir konuşma yaptığı
kongre Bundan sonraki yıllarda biri
yılda bir ulusal mobilya kongresi
adıyla diğeri de Uluslar arası Mobil-
ya Kongresi kimliği altında iki yılda
bir farklı bir üniversitede sürdürüle-
cektir.  3. Uluslar arası Mobilya kon-
gresi için farklı aday üniversiteler ol-
sa da Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Endüstri Mühendisliği bölü-
münde gerçekleştirileceği tahmin
ediliyor. 
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2016 Tüyap&Reed İntermob ve Makine    

Temsil ettiğimiz mobilya
endüstrisinin ülkemiz ve
bölge genelindeki 
en etkili fuarı olan
Tüyap&reed İntermob ve
Makine fuarları bu yıl 
yine büyük bir başarı ve
prestijle gerçekleşti.
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er yıl gerek eklenen yeni holleri
ve yenilikleriyle daha da saygınlık
kazanan sektörümüzün bu en

büyük buluşması 14 hol ve bu yıl ekle-
nen PROMATT yatak sektörünün maki-
ne ve yan sanayisini içine alan özel
konseptiyle tam bir sektör şenliğine
döndü. 

Tüyap&Reed birleştirilmiş bu fuarıyla
dünyada benzeri olmayan bir konsepti
sunuyor. Pek çok ülkede makine ve yü-
zey malzemeleriyle aksesuar farklı za-
manlarda yapılmasına rağmen Türki-
ye’de Tüyap bu konsepti yerleştirmiş
durumda. Almanyada ve italyada bu-
na benzer sektör fuarları farklı mekan
ve zamanlarda yapılıyorken (İnterzum
ve Liğna Fuarları –İtalyada Xylexpo ve
Sicam fuarları gibi) Türkiye’de bu kon-
sept artık oturmuş durumda ve olduk-
ça da etkili olmuştur. Keza bu fuara ge-
len direk mobilya üreticisi ve malzeme
satıcısıdır. Üretici ürünün üretim süre-
cinde hem makineyi yerinde çalışır du-

rumda görüyor ve bu makinenin işledi-
ği hammadde olan yüzey malzemeleri
plaka renkleri ve bantlarını da yanı ba-
şındaki salonlarda alternatifleriyle seç-
me imkanı buluyor. Finişte ise aksesuar
bölümüne uğrayarak raydan kulpa
masa ayağından bağlantı elemanları-
na  yapıştırıcılarına kadar her çeşit yeni
ürünleri görebiliyor.  Fuar süresi beş
gün, bu da oldukça doyurucu çünkü
gerçek bir alıcı için bu büyük pazarda
bu kadar çeşit ve ürünü seçmek zaman

ister. Bu durumda alıcı fuara çok bilinçli
gelmeli işletmesinin ihtiyacı olan ürün
ve malzemeleri önceden belirleyerek
bir ekip içinde firma ziyaret planlaması-
nı yapmalıdır.  Senede bir kez gerçekle-
şen bu fuar bu haliyle gerek katılımcıla-
ra ekonomik, işletme yönetiminden ta-
sarruf zaman ve geri dönüşü daha faz-
la bir pazar imkanı yaratırken, ziyaretçi
ve alıcılara da bu zaman zarfında ihti-
yacı olabilecek her tür malzemeyi bir
arada görme olanağı sunuyor. 

H



Mobilya sektörünün her yıl daha da bü-
yüdüğü ülkemizde Tüyap fuarı bu kon-
septiyle sektöre çok büyük faydalar sağ-
lamıştır. Az zaman değil 29 yıl Ağaç Ma-
kinesi Fuarı, 19 yıldır ise İntermob fuarı
yapılıyor. Ve Türkiye gibi dışa kapalı bir
ekonomide insanlar fuarlarla çok şeyler
öğrendiler, teknolojik makineler, yeni
ürün ve malzemeler hep buralardan yo-
la çıktı. Firmalar buralardan yeni müşte-
riler bularak işletmelerini büyüttüler. Yıl-
larca ülkemiz 2-3 salonlu fuarlarla sektö-
rü taşıdı, şimdi ise 15 salonda devasa fu-
arlar yapılıyor. Bu noktada sektöre yatı-
rımlarıyla bu hizmeti veren Tüyap
A.Ş’nin rolü büyük olmuştur. Seneye
30’uncusu yapılacak fuarımızın dah da
başarılı olacağına inanıyoruz. Bu nokta-
da bizler de 30 yılın emeği olan ve tüm
Avrasya bölgesinin en büyük ve başarılı
bu  fuarımıza sahip çıkarak onu daha da
büyütmeli Türkiye’nin önemli markaları
arasına sokmalıyız. Tüyap&Reed Makine
ve İntermob fuarları bu sektörün en
önemli markalarından biridir ve Bu sek-
töre önemli şeyler katmıştır. Fuarımıza
sahip çıkmak onu daha da başarılı nok-
taya getirmek katılımcıyla fuarcının ortak
çalışmasıyla gerçekleşir. Bu yıl fuarda
gerçekleşen pek çok etkinlik de fuarın
öteki yüzüydü. Fuar boyunca konferans
salonları ve etkinlik alanları doluydu.
STK’lar odalar ve dernekler üst üste pa-
nal ve konferanslar düzenlediler.   Bu tip
etkinlikleri Tüyap yöneticilerinin çok
önemsediğini yakinen biliyorum üstelik
bizzat katılarak sektör hakkında bilgi sa-
hibi oluyor deneyimlerini arttırıyorlar. Bu
güne kadar Tüyap fuarları sırasında dü-
zenlediğimiz onlarca panel,  konferans
ve özel etkinliklere Sn Bülent Ünal’dan
icra kuruluna kadar üst yönetimin katıl-
dığına tanık oldum. Üniversitelere ve
derneklere standlar vererek onların sek-

törle bütünleşmelerine destek veriyorlar.
Şüphesiz bunlarda bu fuarın bu noktaya
gelmesine katkı sunmuştur. Ülkenin pek
çok üniversitesinden öğrenci servisleri
kalkıyor mobilya sektörünün etkin oldu-
ğu şehirlerinden mobilya ve marangoz-
lara servis sağlanıyor ve tüyap yemekha-
nelerinde ağırlanıyorlar. Batıda hiçbir fu-
arda bu tip hizmetler uygulanmıyor. Uy-
gulanan fuarlar da bu hizmetleri içine
alan yüksek m2 fiyatlarıyla bunu 
gerçekleştiriyorlar.

Önceki yıllarad katılmayan pek çok fir-
ma bu yıl katıldı. Özellikle ilk üç günde
katılımcıda yüksek bir memnuniyet  zi-
yaretçide ise sayısal üstünlük oluştu.
Salonların tümü gerek koridorları ge-
rekse de stand içleriyle doluydu. 15 sa-
londa bu doluluk değerlendirildiğinde
önemli bir sayısal oran ortaya çıkar. Tü-
yap fuarının merkezden uzak olması ve
bir ihtisas fuarı olması noktasında de-
ğerlendirdiğimizde bu fuara sadece il-
gili insan ve profesyonel ziyaretçi  gelir
ve bu kadar ziyaretçi bir başarıdır. Fuar
süresince Tüyap adına hazırladığımız
20.000 tirajlı Tüyap Aktuel gazetesi  ilk
dört günde tükendi. Arkadaşlarımız ve
Tüyap görevlileri gazete standlarına sü-
rekli Tüyap Aktuel gazetesini taşıdılar. 

Fuarın ikinci  günü ziyaretçi yoğunlu-
ğu içinde firmalar görüşmeler yapar-
ken Karadeniz salonunda  OMO&AEM-
DER İşbirliğiyle ‘’AHŞABIN TASARIM SE-
RÜVENİ ‘ ’Sempozyumu yapıldı. 

24 Ekimde aynı sempozyum devam et-
ti ve akşamında MAKSDER’in etkinliği
gerçekleşti. 25 Ekim Salı günü Karade-
niz salonunda ‘ORMAN SANAYİ SEKTÖ-
RÜNÜN GELECEĞİ FORUMU 2016 ‘
adıyla bir sempozyum gerçekleşti.  Ay-
nı gün ise Ekin Yayın Grubu-MOBİLYA
DERGİ’sinin kuruluşunun 25. Yılı müna-
sebetiyle gerçekleşen Mobilya dergisi
25. Yıl vefa plaketleri töreni gerçekleşti-
rildi. Törende bugüne kadar sektöre
emeği geçmiş sektör büyüklerine , eko-
nomi gazetecilerine, ekin yayın grubu-
nun kurucu yayın kuruluna ve çözüm
ortaklarına bu hizmet ve ilişkilerinin
anısına 50 sektör temsilcisine VEFA
PLAKETLERİ  dağıtıldı. . 

Fuara alım heyetleri programında 30
ülkeden ziyaretçi getirildi. Uluslararsı
sektör basını davet edilerek ağırlanma-
ları gerçekleştirildi.Heyet daveti yapılan
ülkeler: Arnavutluk, Cezayir, Ermenis-
tan, Azerbeycan, Bosna&Hersek, Bul-
garistan, Hırvatistan, Mısır,
Gürcistan,Yunanistan, İran, İsrail, Ür-
dün, Kazakistan, Kosova,Lübnan, Ma-
kedonya,Moldova, Fas, Umman, Filis-
tin, Katar, Rusya, Sırbistan, Sudan,Suri-
ye, Tunus, B.A.E. Ukrayna, Özbekistan.

Sonuç olarak bütünlüklü ele alırsak bu
yıl ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluk-
lara, Darbelere, ekonominin durgunlu-
ğuna, siyasal istikrarsızlıklara ve de-
mokrası noksanlıklarımıza rağmen fua-
rımız beklenenin çok ötesinde başarılı
geçti. Dileğimiz ülkede taşların yerleri-
ne oturtularak istikrarlı ve güçlü bir
ekonomi, adalet mekanizmasının sağ-
lıklı işlediği huzurlu yarınlardır. Güzel
olan tüm olumsuzluklara rağmen sek-
törümüz başarılı ve hala yatırım hevesi
içinde projeler geliştiriyor. Yani ekono-
mi tüm olumsuzluklara rağmen kendi
kulvarında yola devam diyor. 
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    fuarları buluşması gerçekleşti
l l



uarın önemli klasik etkinlikleri
içinde yer alan Fuar gazetesi.
Fuarcılığın da önemli kültürle-

rinden biridir. Dünyadaki tüm trend
fuarlarında gerçekleşen ve ziyaretçi
ile katılımcı arasında çok önemli bir
bağı oluşturan günlük fuar gazete-
si, Fuarcılığın olazsa olmazlarından-
dır.  2006 yılından bu yana yaklaşık
11 yıldır düzenli olarak gerçekleştiri-
liyor. Her sayısı 20.000 adet olarak
basılıp dağıtılan gazete, içerik olarak
fuar yapımcısının mesajları, fuar bo-
yu gerçekleşecek panel, konferans,
sergi, vb etkinliklerle Katılımcı firma-
ların listesini yayınlayarak ziyaretçile-
re aradıkları firmaları rahat bulmala-
rını sağlıyor. Bu yıl eklenen PRO-
MATT yumuşak grup makine ve sa-
nayisiyle 15 salona ulaşan fuar  Ga-
zetesinde krokiler,  firmaların bulun-
dukları  salonlar  isim ve kodlarıyla
sergileniyor. Fuarın tek resmi yayını

olan TÜYAP & REED Fuar Aktüel ga-
zetesi, fuar hakkında sektör ileri ge-
lenleri ve dernek yöneticilerinin de
görüşlerine yer veriyor.  Gazetede,
sınırlı sayıda reklam alınarak fuar bo-
yunca 15 salonda , fuar giriş kapıla-
rında görevliler kanalıyla dağıtılıyor.
Bu nedenle de burada yer almak
önemli bir prestij sayılmaktadır. 

F
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Tüyap&Reed  Fuar Aktuel gazetesi
başarıyla dağıtıldı

Tüyap fuarı esnasında gerçekleşen en önemli etkinliklerden biri de her yıl
Tüyap adına Ekin Yayın Grubu tarafından hazırlanarak fuar boyunca
dağıtılan Tüyap&Reed  Fuar Aktüel gazetesidir. 

l l





u yıl herkes gibi Ekin Yayın
Grubu olarak bizler de iyi ha-
zırlandık. Bu yılın bizim için

özel önemi ise yayıcılığımızın 25. Yı-
lını kutlamamız ve bu şanslı tarihi
Tüyap &Reed fuarı gibi içinde bu-
lunduğumuz sektörün en büyük
buluşma tarihine denk getirmekti.
60 m2 lik stand’da her şeyi özenle
yerleştirdik günün önemini anlatan
posterler, panolar ve tabi ki dağıtıla-
cak binlerce dergi. Fuarda her yıl
binlerce mobilya dergisini ziyaretçi-
lere ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu
bizim için gerçekten çok önemli,
çünkü her yıl fuara yurtiçi ve yurtdı-
şından yeni yüzler gelir ve onu bü-
yük heyecanla inceler,  ihtiyacı olan
firmayı bulur ve ticari ilişkiler kurar-
lar, bu anlamda burada dağıtılan
dergiler bizlerin de daha önce bil-
mediği insan ve kurumlara ulaşarak
reklamların geri dönüşüne önemli
katkı sağlarlar. Öte yandan da bun-

lar aynı zamanda bizim için önemli
adres datalarıdırlar.   Standımız fuar
boyunca çok yoğun şekilde misafir-
ler  ağırlar, bazen ziyaret ettiğimiz
bir müşterimizin iadei ziyareti., ba-
zen yıllar önce tanıdığımız bir sektör
temsilcisi bazen da Türkiye’nin sek-

törle ilgili Üniversitelerinden gelen
akademisyen dostlarımız, bizlere
araştırma yazılarıyla destek veren
hocalarımız, yayın kurulu ve danış-
ma kurulumuzda, hakem heyeti-
mizde yer alan değerli hocalarımız
burada soluklanırlar. Bununla da

B
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Ekin Yayın Grubu Standı
Buluşma Noktası Oldu



üyap İntermob fuarının önemli katılımcılarından
ve türkiyede büyük mobilya sanayi, sunta, MDF
tesislerini kuran bir firma olan Hanex Orman

Ürünleri bu yıl da Büyük Çekmece sahilinde güzl bir
balık restaurant’ta, Albatros Balık Restaurant’ta dost ve
müşterilerini ağırladı. Geleneksel Hanex yemeğinde
bu yıl Türanlar Group, Vezirköprü firmasının YK
Başkanı Sn Murat Turan’ın da konuk olduğu gecede
hem iş hem güzel yemekler eşliğinde sohbetler yapıl-
dı.  Geceye uluslar arası konukları, Surteko,
Diffenbach, Wits , Hymmen, Bendorf, Huck, Rembe
ve Türkiye’de temsil ettiği diğer uluslararası marka
temsilcileri ile Hanex Orman Ürünleri kadrosu da
hazır bulundu.  

l l
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kalmaz Üyesi olduğumuz uluslar-
arası sektör yayıncıları derneği FSM
ve Mobilya yayıncıları birliği IAFP ‘ ye
üye yayın grupları ve basının da bu-
luşma noktasıdır Ekin Yayın Grubu
standı.  Ama bu yıl yurtdışında yaşa-
yan, ilk kez fuarımıza ve standımıza
çocuklarıyla birlikte gelen Kardeşim
Kamil Uzun’u da ağırlama şansına
sahip oldum.  Aynı zamanda dergi-

mizin Avrupa temsilciliğini de yapan
Kamil Uzun Avrupa’da pek çok fuar-
da bizlere haber yapmış ama ilk kez
Tüyap fuarını görerek böyle başarılı
ve güçlü bir fuarın Türkiye’de ger-
çekleşmesi karşısında da şaşkınlığını
dile getirmekten geri durmadı. Bu
yıl her yıl yaptığımız gibi firmaların
standlarına dergi  dağıtmak yerine
dağıtımın büyük kısmını ziyaretçi

odaklı gerçekleştirdik çünkü yaptığı-
mız çalışmalar sonucunda zaten bu
firmalara kargo ile dergi gönderiyo-
ruz ikinci kez fuar hengamesi içinde
verilen dergiler ya infodaki görevli
hostesler tarafından bir tarafa atılı-
yor yada bir şekilde dergi ziyan olu-
yor, oysa ziyaretçi çok önem veriyor
tüm ağırlığına rağmen evine kadar
taşıyıp onu okuyor ve fayda elde
ediyor. Bu nedenle reklam verenler
açısından da bunun daha sağlıklı bir
yöntem olduğunda birleşebiliriz.   

l l

Haneks Orman Ürünleri, fuar
yorgunluğunu müşterileriyle attı
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5K

ADALAR KİMYA

AKTİF BOYA

ALTIN BÜRO

ACIMPEX

AGT

ALBATUR

ANKA DEKOR





ARIN ORMAN

ARRAY

ASD

ASLANBAŞ

ARKOPA

ARTPAN

ASİLLER LAMENKA

ATASOY JOWAT
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ATEŞLER KAVELA

BAKIŞ

BAYOU

BERFİNO

ATLAS ZIMPARA

BATU DESIGN

BAYTEK BAYLAR

BERKFA



BERRAK MALZEME

BOND

BOSCH

BSA

BETA

BONUS

BOYUT

BURAK TEKER
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CAPPOR

ÇAĞ KABARA

DEKOREM

DEMPAŞ

CEO

ÇAMSAN

DELTA

DENİZ ZIMPARA
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DİNAMİK

DİVAPAN

DURANTE VİVAN

ES FOLYO

DİSA DECOR

DİZAYN EKOL

EGE PRES

EUROFLEX
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GASAN

GENTAŞ

GLENGO

GÖKAY BOYA

GENÇ BOYA

GİZİR

GLOBAL

GÖKTAŞ





▲ ▲

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:137 Kasım - Aralık 2016 92

İNTERMOB FUARI KATILIMCILARINDAN İNTERMOB FAIR EXHIBITORS

GÜLEN ORMAN

HENKEL

İZMİR YILDIZ - VENNİ

KAPSAN AKSESUAR

HANEX

İNTERDEKOR

KADOMA

KARLAMİN
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KASTAMONU ENTEGRE

KEMERLİ

LİGNA DECOR

MERVE ORMAN

KAYPLAS

KURUOĞLU

MEPA

MESAN
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MESİR PLASTİK

MİS PLASTİK

OPSER

ÖZDEMİR GRUP

MEVA AHŞAP

MİTREFİX

ORGANİK KİMYA

ÖZEMEK
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ÖZKARDEŞLER

PORTAKAL AHŞAP

ROMA PLASTİK

S. HABİB

PELİT ARSLAN

ROBATECH

SAMET

SAR PROFİL





ŞERİTÇİOĞLU

STAR ALÜMİNYUM

STARWOOD

TEVERPAN

SİMİTEKS

STARAX

STİLTEKS

TİRKAPSAN
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YAPRAK AĞAÇ

YILDIZ SUNTA

UNIVERSAL WOODMARKT

YILDIZ ENTEGRE

YILMAZ SÜNGER

TŞT TÜRKMEN



ULUTLARIN ÜSTÜNDE 
YOLCULUK!

Shattdecor’un geleneksel ola-
rak, her yıl düzenlediği Tasarım
Etkinliği, 5 - 6 Ekim 2016 tarihleri
arasında Kapadokya’da gerçekleşti.
Etkinlikte hem bölgenin kendine
özgü tarihi yerleri keşfedildi, hem
de yoğun çalışma hayatından uzak,
sakin bir ortam da Türkiye’nin önde
gelen mobilya tasarımcılarıyla
Türkiye ve Dünyadaki gelişen yeni
mobilya trendleri konuşuldu.

Schattdecor gurubu tasarım direk-
törü Claudia Küchen’in Dünya
trendleri sunumu katılımcılar tara-
fından büyük ilgi gördü. 

“DEKOR SEÇİMİMİZ İLE
MÜŞTERİLERİMİZE BAĞLAYICI
BİR SÖZ VERİYORUZ”

Claudia Küchen, sunum sırasında
yaptığı konuşmasında “Uluslararası

düzeyde en çok satış potansiyeline
sahip on iki dekor’dan  belirlediği-
miz Decor Selection ile, dünya
çapında geçerliliğe sahip bir trend
beyanında bulunduk” dedi.

Daha sonra söz alan Folyo Satış
Müdürü Beni Kamhi, “Şu anda tasa-
rım ve yenilikler alanlarına yatırım
yapmanın tam zamanıdır. Bu
durum, bu yıl ki fuarlarda da kendi-
ni gösterdi ve mobilya sektörünün
olumlu konjonktür seyriyle de ayrı-
ca teyit edildi.  Decor Selection ile
hizmet paketimizi genişletiyoruz ve
müşterilerimize, onlara somut
seçim imkânı tanıyan önemli bir
araç sunuyoruz“ diyerek görüşlerini
paylaştı.

Schattdecor Türkiye Tasarım Şefi
Sinem Değerli ise yaptığı konuşma-
sında “Biz kendimizi danışman ola-
rak görü-yoruz. Tabii ki müşterileri-
miz, bireysel istek ve taleplerini
hayata dönüş-türmeye de aynı
şekilde bizimle devam edebilecek.
Yeni seçilmiş  12 adet dekorumuz,
bize göre gerçekten gözde ürün
olma potansiyeline sahip dekorlar-
dan oluşuyor“ dedi.

BİREYSELLİK İÇİN 
DAHA FAZLA ALAN

son olarak söz alan Satış Destek Şefi
Gamze Sınanmış görüşlerini şu şekil-
de dile getirdi: İhtiyaçları gerçekten
sezebilmek ve yeni bir trend oluştur-
mayı başarabilmek için, insanları
yerinde izlemek gerekiyor“ şeklinde
beyanda bulunarak yerinde çalış-
maların önemini vurguladı.

Sınanmış, globalleşmenin sonucu
olarak trendlerde bariz bir yakınlaş-
ma görülse de, yerel özelliklerin de
hâlâ büyük rol oynadığına dikkati
çekti. „Asıl sanat, elde edilen onlarca
izlenimi ve akımları süzgeçten geçi-
rip özünü çıkarmayı başarabilmekte-
dir. Global bilgi alışverişi de bunu
başarmamızda yardımcı oluyor ! “
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obilya endüstrisinin önemli
merkezlerinden İtalya, Avru-
pa’nın hatta dünyanın mo-

bilya üretiminde bir ekol yaratmış
önemli aktörleri arasında gelmekte
olup, aynı zamanda Almanya’dan
sonra sektörün en önemli mobilya
ve yan sanayi fuarlarına ev sahipli-
ği yapan bir ülke konumundadır.
Çizmenin kuzeyindeki verimli ova-
lar, diğer pek çok endüstri gibi mo-
bilya imalatının da önemli merkez-
lerindendir. Venedik yakınlarındaki
Friuli Venezia Guila bölgesinin tam
ortasında yer alan Pordenone ka-
sabası, her yıl Ekim ayının ortaların-
da mobilya üretiminin simgesi olan
ve başta aksesuar olmak üzere ima-
lat sürecinin pek çok alt segmenti-

ne yönelik ürün ve hizmetlerin ser-
gilendiği önemli bir fuara, SICAM’a
ev sahipliği yapmakta.

Gerek fuarın zamanlaması, gerek

düzenlendiği bölgenin yerel ve kü-
resel konumu, gerekse de özgün ni-
telikleri açısından kısa zamanda adı-
nı Avrupa’nın ve dünyanın ses geti-

M

10 yılı aşkın süredir İtalya’nın Pordenone kentinde düzenlenen mobilya
aksesuar etkinliklerine katılan yayın grubumuz,  bu yıl da SICAM 2016
fuarındaki standı ve dağıttığı dergiler ile ülkemizi ve sektörümüzü temsil
etti. Fuarda yayın grubumuz ile birlikte 15 civarında da Türk katılımcı
ürün ve hizmetlerini sergilediler.
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15 civarında Türk firmasıyla birlikte
SİCAM 2016 Fuarı için İtalya’daydık
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ren ektinlikleri arasında duyuran SI-
CAM Pordenone fuarı, ilk düzenleni-
şinden, hatta daha önce farklı adla
düzenlenen diğer etkinliklerden bu
yana tam 11 yıldır yayın grubumu-
zun önem verdiği ve doğrudan
standıyla katıldığı bir fuar.

Özellikle ekonomisindeki dalgalan-
malar nedeniyle son dönemlerde
oldukça sıkıntılar yaşamış olan bu ül-
kenin mobilya, yan sanayi, malze-
me ve makine endüstrileri sektörde
yaşanan bu sıkıntılardan oldukça et-
kilenmiş olmasına karşın, gerek kök-
lü geçmişi gerekse uluslararası tica-
ret trafiği nedeniyle İtalya 
Almanya’nın ardından ikinciliğini
sürdürmekte.

BATI AVRUPANIN ÖNEMLİ
ETKİNLİKLERİNDEN

Özellikle Köln Interzum fuarının dü-
zenlenmediği yıllarda Batı Avru-
pa’nın en önemli yan sanayi etkinli-
ği konumunda olan SICAM, özellikle
aksesuar, yüzey malzemeleri, mobil-
ya komponentleri, kenar bantları,
yapıştırıcılar, bağlantı elemanları, ya-
rı mamül ürünler vb. alanlarında
ürün ve hizmetlerini sergilemek iste-
yen firmalar açısından önemli bir fır-
sat konumunda. Dokuz hollük gö-
receli küçük sergileme alanına kar-
şın boyundan büyük bir işleve sahip
olan ve İtalyan ziyaretçilerin yanısıra
uluslararası pazarlardan da nicelik
anlamında olmasa da nitelik anla-
mında oldukça kalifiye bir ziyaretçi
profiline sahip olan fuar, her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da çizgi üstü perfor-
mansını başarıyla sergiledi.

Hemen hemen tüm önemli Avrupa
markalarının temsil edildiği bu yılki
fuar, sektörü 2017 yılına hazırlayan

trendleri sergilemesi açısında yine
önemli bir işleve sahipti.  Fuarı ge-
zen iç mimarlar, tasarımcılar ve mo-
bilya üreticileri önümüzdeki yılın
ürün gamları arasında yer alacak
malzemelerini standlar arasında
mekik dokuyarak belirlemeye çalışır-
ken birbirinden özgün tasarımlar
arasında tercih yapmakta gerçekten
zorlandılar.

Bu yıl 560 önemli marka ve temsilci-
liğin katılım sağladığı fuarı gezen
yaklaşık 7.000 ziyaretçinin arasında
klasik ülkelerin yanı sıra bu yıl Sahra
Altı ve Ortadoğu ülkelerinin yanısıra
az sayıda Asya ve Amerikalı 
profesyonellerin olması da dikkat
çekmekteydi.

Tüyap fuarıyla arasında bir gün ol-
masına karşın Türkiye’den, hatta ya-
şanan krize karşın Rusya ve civar ül-
kelerden gelen pek çok ziyaretçiye
de rastlanan fuarda başı yine her za-
man olduğu gibi İtalyan, Alman,
Fransız, İngiliz, İspanya, Belçika ve
kimi doğu Avrupa ülkeleri 
çekmekteydi.

TÜRK KATILIMCILAR

Bu yıl, son dönem içerisinde en çok
Türk katılımcının olduğu bir SICAM
fuarına tanık olduk. Bu yıl ki Türk ka-
tılımcıların arasında EKİN Yayın Gru-
bu’nun yanısıra ASD, BETA KİMYA,
BOYUT PLASTİK, EUROBIG FIT-
TINGS, GENTAŞ, KASTAMONU EN-
TEGRE, KAYALAR KİMYA, ROMA
PLASTİK, SAMET, STARAX, SYSTEM,
TECE ve UMUT KULP gibi firmalar
yer alıyordu.

Yayın grubumuz fuar sırasında ge-
rekse 5. Holdeki standından, gerkse
de fuar içerisinde dağıttığı FURNI-
TURK ve MOBİLYA Dekorasyon der-
gileri aracılığıyla sayfalarında 
tanıtımları ve haberleri olan pek çok
Türk firmasını fuarın uluslaraarsı alı-
cıları ile buluşturmuş oldu. Ayrıca fu-
ardaki etkinlik ve toplantılara katılan
ekibimiz Türk mobilya ve yan sanayi
hekkında çeşitli ülkelerden gelen
mobilya profeisyonelleri ile pek çok
söktvrel konuda bilgi alışverişinde
bulundu.

FUARIN TÜRKLER İÇİN
ÖNEMİ

Türk firma sayısının her yıl giderek
artmasını SICAM Pordenone'nin Av-
rupa ahşap ve mobilya pazarını he-
defleyen firmalar açısından giderek
"olmazsa olmaz" etkinlikler arasına
girmiş olmasıdır.

Nitekim Avrupa pazarında varolmak



için, Interzum ile birlikte
katılınması gereken iki
önemli etkinlikten biri
olan SICAM Pordenone,
Türk firmaları açısından da
doğru adreslerin başında
geliyor. Çünkü Avrupa pa-
zarlarının tüm profesyo-
nelleri, iki yılda bir ilkbahar
sonunda Köln'ün, her yıl
ise sonbaharda Pordeno-
ne'nin yolunu tutuyorlar. 

SICAM'ı böylesine başarılı
kılan birkaç neden var.
Herşeyden once fuarın
düzenlendiği kentin bir
mobilya üretim ve tasarım
bölgesinin merkezinde
yani arz ve talebin buluş-
ma noktasında yer alıyor

olmasını söyleyebiliriz.
İkincisi, bölge uygun fiyat-
ları, yeterli altyapısı ve
merkezi özelliğiyle ziyaret-
çiler için ideal imkanlar
sunması ve doğru bir za-
man diliminde düzenleni-
yor olmasıdır. Venedik'e
olan 40 dakika uzaklığı ve
Treviso ve Trieste hava
alanlarına yakınlığı nede-
niyle de Pordenone hem
ucuz hem de alternatifi
bol bir seyahat rotası üze-
rinde bulunuyor.

SICAM'ın dördüncü ve
son temel avantajı, butik
bir fuar olarak devasa
standlardansa uygun bir
çalışma düzenine sahip

kompakt ve çok daha iş-

levsel olması nedeniyle zi-

yaretçilerin diğer detayla-

ra boğulmadan aradıkları

ürünler üzerine konsantre

olabilmeleri.

Bu nedenle, gerek ürün

kaliteleri gerekse pazarla-

ma stratejileri açısından

Avrupa pazarını kendileri

bir hedef olarak belirleyen

kalite ve vizyona sahip her

Türk firmasının, bir şekilde

Pordenone'de küçük de
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SICAM Fuarı’na Katılan Türk Firmalarından

SICAM Fuarı’na Katılan Yabancı Firmalardan

olsa bir standları olmasın-
da sonsuz yarar var. Çün-
kü bu fuar Avrupa pazarı-
nın bileşenlerini biraraya
getirmesi açısından olduk-
ça önemli.

ETKİNLİKLER

Bu yılki SICAM Pordenone
fuar etkinlikleri, her yıl ol-
duğu gibi fuar yöneticile-
rinin uluslararası basın ile
gerçekleştirdiği toplantı ile
başladı. Aralarında yayın
grubumuzun da bulun-
duğu yaklaşık 16 ülke
temsilcileri ile buluşan
Carlo Giobbi ve ekibi fua-
rın gelişimi konusundaki
yeniliklere değinerek, en
fazla katılımın bu yıl oldu-
ğunu belirterek, standlara
yer açmak için restaurant’ı
9. Holün dışına almak zo-
runda kaldıklarını vurgula-
dı. Ayrıca AB’nin vize pro-
sedürünü fuar yöneticileri
açısından giderek zorlaş-
tırdığını ifade eden Giob-
bi, yeni düzenlemeler
sonrasında fuarı gezmek

için ülkelerine gelen ziya-
retçilerininden bundan
böyle kendilerinin de so-
rumlu tutulacağı bilgisini
vererek bu durumun her
ne kadar işlerini bir anlam-
da zorlaştırsa da kendileri-
nin bu konuda ellerinden
gelen fedakarlığı yapma-
ya devam edeceklerini
söyledi.

Fuar sırasında ayrıca AR-
PA, FENIX, CATAS gibi fir-
maların sunumlarının ya-
nısıra İtalyan ahşap ve
mobilya endüstrisin en
önemli kuruluşlarından
FEDERLEGNO ARRE-
DO’nun toplantısı yer 
almaktaydı. 

PANEL
ÜRETİCİLERİNİN
AFRİKA PAZARINI
KEŞFİ

Toplantıya ev sahipliği ya-
pan FEDERLEGNO ARRE-
DO, esas itibariyle ahşap
ve mobilya alanında faali-
yet gösteren 9 tedarikçi

derneğinin biraraya gel-
mesinden oluşuyor ve
sektörün planlanması,
motivasyonu ve eylemleri-
nin organizasyonunda
önemli bir rol oynuyor.

Federasyonun bu yılki
toplantısına katılanlar, bi-
raz geç de olsa İtalyanla-
rın Sahra Altı Afrikasını keş-
fettiklerine ve bu ülke pa-
zarlarının kriz içerisinde
olan Avrupalı yatırımcılar
açısından önemli bir po-
tansiyele sahip olduğu-
nun bilincine vardıklarını
gördü.

Avrupa Panel Federasyo-
nu yöneticilerinin de hazır
bulunduğu toplantıda
sektörün bölgedeki ahşap
malzeme kaynaklarına ve
bu konudaki düzenleme-
lere değinen ASSOPANEL-
Lİ Başkanı Nicoletta Az-
zi’den sonra söz alan EPF
Başkanı Paolo Fantoni “fe-
derasyonun İtalyan üyele-
rinin de çok iyi bilgidiği gi-
bi Avrupa panel üretimi-
nin olmazsa olmazı E1

Standardı uygulamasının
Avrupa panelinin kalitesi-
nin ön önemli göstergesi
olduğu”na vurgu yaptık-
tan sonra ahşap pneller
konusunda önemli bir ta-
lep potansiyeline sahip
olan Afrika ülkelerinin
önemi konusundaki tes-
bitlerini paylaştı.

Ardından “Afrika için Avru-
pa Paneli” kam;panyala-
rından bahsederek, bu
kampanya çerçevesinde
ağırlıklı olarak Sahra Altı
bölgeden gelen pek çok
ülke pazarının temsilcisini
İtalya’ya davet ederek
kendilerini detaylı olarak
bilgilendirdiklerini belirtti.
SICAM 2016’nın bu konu-
da bir ilk olduğunu belir-
ten Fantoni, tüm hafta
boyunca bu temsilcilerle
toplantılar yaptıklarını, gö-
rüş alışverişinde bulun-
duklarını ve çeşitli sunum-
lar gerçekleştirdiklerinin
altını çizerek bu toplantıla-
rın artarak devam edeceği
bilgisini verdi. l l



kin yayın Grubu olarak Ekim
ayı içinde fuar çalıştay ve kon-
ferans gibi pek çok etkinliğe

aynı anda katıldık. Bu yıl Köln Orga-
tec 216 fuarı Tüyap İntermob fuarıy-
la aynı günlere denk geldi. Ülkemiz
ve sektör açısından çok önemli bir
fuar olan Orgatec Ofis mobilya fuarı
kendi klasmanında sektörün dünya
genelinde de en önemli fuarıdır.
Ofis –Büro mobilyalarında en son
yenilik ve trendlerin sergilendiği ay-

nı zamanda ofiste teknolojik uygu-
lamaların da sunulduğu bu fuara
Türkiye’den de her yıl onlarca firma
katılıyor.  Bu yıl 20 Türk firmasını
kendi markalarıyla doğrudan katıldı-
ğı fuara ilgi de büyüktü.  İşte tüm bu
ekim ayı trafiği içinde Orgatec fuarı-
nı Köln temsilcimiz Bilal Uzun sizler
için izledi ve uluslararası mobilya
sektör yayınımız olan FURNİTURK
DECORATİON &INDUSTRY dergimi-
zi gerek türk firma standları gerekse

E
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Köln Orgatec  2016'da   



de yabancı tedarikçi ve ziyaratçilere
dağıtarak bu fuarda da ektif çalışma-
mızı gerçekleştirdi. Tüm Facebook,
you tube, Instagram ve İnternet site-
lerimizde de fuarla aynı günde vi-
deo ve fotoğrafları yayınlayarak 
online bir yayıncılık başarısı 
gerçekleştirdik.

Bu yıl Orgatec katılımcısı Türk ofis
mobilyaüretici firmalarımız: Yıldız
mobilya -Addo markasıyla, Asil Büro
Mobilyaları- Eksen markasıyla,Birim
Mobilya-kendi adıyla, Bata Metal-
B&T markasıyla,Büroart adıyla, Tosu-
noğulları-Bürotime markasıyla, Cadi
Metal –CADI markasıyla, Kasella Bü-
ro sistemleri- Kasella adıyla, Ar-MA-
DAN Mobilya, Ersa Mobilya , Flekssit
Büro Mobilyaları, Koleksiyon Mobil-
ya, Argus Mobilya, MOD Tasarım,
Moreno Konsept, NURUS A.Ş, OR-
ÇELİK, PAPATYA, Kimsan Mobilya ol-
mak üzere toplam 20 firma 6, 7,8,
9,10’cu salonlarad dağınık olarak il-
gili hollerde fuara katıldılar.

Dijital dünyanın ve elektronik sis-
temlerin hr yerde karşımıza çıktığı
bu görsel ve ergonomi sektöründe
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  20 Türk ofis firması

▲ ▲
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bundan uzak durmak imkansiz gibiydi.  Bu yıl hemen tüm
firmaların özel koleksiyonlarla girdikleri fuarda yine ofiste
farklı trendler, digital ve elektronikle iç içe geçmiş sanal ve
teknolojik ofisler ilgi çekiyordu. 

Nurus, Koleksiyon, Bürotime, Ersa gibi yıllardır bu fuarın
neredeyse vazgeçmezleri haline gelen ve ürünleriyle de ol-
dukça  konuşulan firmalarımızın yanında MOD tasarım ve
ofis koltuklarıyla ilgi çeken Kasella firması buyıl öne çıkan-
lardadı. İlk kez katılmalarına karşın oldukça profesyonel ha-
zırlanan Türk firmaları fuarda da göz doldurdular. Bu satır-
ları yazarken gerek şık standı ve gerekse de  farklılık yaratan
ürünleriyle MOD Tasarım firmasına bu bu sayfalardan te-
şekkür borçluyuz. Türkiye’den fuara kadar yüzlerce dergiyi
taşıyarak dağıtımımıza önemli bir destek sağladılar. l l
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AAT MAKİNA

AIRPAK

AREL

AS METAL

AES

ANTESAN

ART MAKİNA

AYZA MIZRAK
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BALA MAKİNA

BİLTEKS

CEMİL USTA

DİNÇMAK

BİLGİ MEKATRONİK

BURFLEX

ÇAM TİCARET

EDDA

▲ ▲
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EMİN TOSUN

FNT

HASMAK

KADROMAK

FENİŞ

FORM

HİZMET HİM MAKİNA

LIGNO MAKİNA





▲ ▲
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MAKEL

MAKTEK

MKT

NURİ BAYLAR

MAKSER

MIZRAK MAKİNE

NETMAK

ORENT









▲ ▲
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SONAR MAKİNA

TEKSER

TİMSAN

SCHNITZER

TEKNOMAK

TERVELLİ

TÖRK MAKİNE





İstanbul, 27 Ekim 2016 – Biesse Türkiye’nin tarihe
geçen açılışından tam olarak bir yıl sonra, Tüyap Ah-
şap İşleme Makineleri fuarında 5 Milyon Avro tutarını
aşan rekor düzeyde imzalanan siparişleri ile Müşteri-
lerimiz Biesse’nin Türkiye pazarına karşı duyduğu
özveri ve bağlılığı ödüllendirmişlerdir. Son gelişmele-
re rağmen, Biesse Türkiye yorgunluk nedir bilmeden
Müşterileri odaklı çalışmaları ile yatırımlarının tama-
mını İştirakimiz bünyesindeki çalışanlarına yapmış-
tır. Elde edilen sonuçların gösterdiğine göre Müşteri-
lerimiz sadece sunduğumuz yüksek kaliteli ürünleri
takdir etmekle kalmamış aynı zamanda tüm bilinen
endüstri standartlarının ötesinde yüksek servis 
desteği sunma kararlılığımızı da minnettarlıkla 
karşılamaktadırlar. 

Biesse Türkiye CEO’su ve Grup Şirketler Direktörü Fe-
derico Broccoli’ nin de dediği gibi ‘Biesse Türkiye ola-
rak elde edilen satış rakamlarından çok memnunuz.
Öncelikle ürünlerimize duymuş oldukları güvenden
dolayı Müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Son-
rasında, bu başarıda göstermiş oldukları azim ve ka-
rarlılık ve oldukça profesyonel bir fuarı hazırlarken
göstermiş oldukları gayret ve yoğun çalışma tempo-
sundan dolayı Türk ve İtalyan Ekiplerimize ne kadar
teşekkür etsem azdır.’ ‘Son olarak altına imza attığı-
mız bu tarihi başarıya yapmış oldukları değerli katkı-
ları nedeniyle ayrıcalıklı partnerimiz Çetinmak Maki-
na’ya teşekkür etme fırsatı elde ettiğim için çok
memnunum. Elde edilen bu sonuçlar Türk piyasası
ve İştirakimize yönelik yatırımlarımızın devam etme-
si yönünde bizi cesaretlendirirken önceliğimizin dai-
ma Müşterilerimiz olacağını bir defa daha dile getir-
mek isterim.’

Biesse faaliyet gösterdiğimiz sektöre yönelik bölge-
deki tek grup şirketidir ve Tüyap fuarında, Biesse ola-
rak ebatlama, delik delme, frezeleme, kenar bantla-
ma, zımparalama işlemleri ve 4,0 Endüstri Devrimine

yönelik tam kapsamlı yenilikçi çözümleri sektör ile
buluşturduk. Ayrıca Fuarda özel bir alanda uzmanla-
rımızdan oluşan bir ekip ziyaretçilerimize makine ve
bilgisayar destekli bilgi ve veriler arasında tam en-
tegrasyon sağlayan devrimsel bir yazılım platformu
olan bSuite’in en son sürümü hakkında da detaylı su-
numlar gerçekleştirmiştir. 

Biesse, sadece en ileri teknolojik imkanlarla değil ay-
nı zamanda eğitim vererek Müşterilerimize ihtiyaçla-
rı olan desteği sunmaktadır. Tüyap 2016 fuarında Bi-
esse Orman Mühendisleri Odası ve Ağaçişleri Endüs-
tri Mühendisleri Derneği (AEMDER) ile birlikte ‘Ahşap
Tasarım Macerası’ sempozyumunu düzenleyerek bu
konudaki taahhüdünü pekiştirmiştir. 

Tüyap fuarındaki standımızı ziyaret edemediyseniz,
17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Pesaro’daki Merkezi-
mizde gerçekleştirilecek olan Inside Biesse etkinliği-
mize katılım sağlamanız için sizleri davet etme şere-
fine nail olmak istiyoruz. Ekim ayında düzenlenen et-
kinliğimize olan yoğun ilgi nedeniyle azami kapasite-
ye eriştik ve umarım bu ilave etkinlik herkese Inside
Biesse etkinliğine katılma fırsatı sağlayacaktır! Daha
fazla bilgi ve kayıt için lütfen www.biesse.com adre-
sini ziyaret ediniz. 

Tüyap Fuarında 5 Milyon Avroluk sipariş
anlaşmalarının altına imza atan 

müşterilerimiz, Biesse’nin Türkiye’deki 
34. Grup Şirketini bünyesine katmak için verdiği

stratejik kararın haklılığını ispatladılar    









TOSKAR

TURHAN MAKİNE

UNİMAK

ÜNALSAN

TURANLAR

UMUR

UV TEK

ÜNVEREN

▲ ▲
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ÜNVERLER

VAROL MAKİNA

ÜSTÜNKARLI

VERMAK

l l





urulduğu günden bu yana
katılımcısı ve destekçisi oldu-
ğumuz Tüyap Ağaç İşleme

Makineleri fuarında, dost ve müşte-
rilerimize buluşma imkânı yakaladı-
ğımız için büyük memnuniyet duy-
maktayız. Bu fuarın, Türkiye kereste
sektöründeki tüm firmaların da des-
teğini almasıyla, alıcı olsun veya ol-
masın, ziyaretleri sonucu birbirimizi
görmemiz, gelişmeleri yüz yüze gö-
rüşüp, istişarelerde bulunmamız açı-
sından oldukça faydalı olduğunu
düşünmekteyiz. 

Her zaman olduğu gibi, dünyadaki
tüm yenilik ve gelişmeleri en yakın-
dan takip etmeyi ilke edinen firma-
mız, pazarın yöneldiği makinelere
göre de yatırımlarını sürdürmekte-
dir. Bu bağlamda, tomruğun sabit,

testerenin hareketli olduğu HARE-
KETLİ YATAY BIÇKI makinelerini üre-
tim bandına aldığımızı belirtmek is-
teriz. Hatta 120’lik volanlara sahip
bu makinelerimizin ilk 2 tanesini Ro-
manya’da 14-18 Eylül tarihlerinde
düzenlenene BIFE-SIM fuarında ser-
gilemiş olup, fuardan müşteriye
sevkini gerçekleştirdik. Bugünlerde
montajı da tamamlanan bu makine-
miz, özellikle yurtdışı müşteriler tara-
fından büyük ilgiyle karşılanmıştır.
Özellikle, bu sene fuarlara katıldığı-
mız Polonya, Romanya, Ukrayna ve
Rusya’dan aldığımız siparişler bu
ürünümüzün yakın gelecekte 
oldukça rağbet göreceğini 
gözlemlemekteyiz.

Diğer yandan, lokomotif üretim
grubumuz olan arabalı- bıçkı, Çoklu

Dilme- yan alma makinelerimizin ya-
nına, ithal makinelerimizi de satış fö-
yümüze eklemiş bulunmaktayız.
Müşterilerimize, anahtar teslimi pro-
jeler sunma konusunda, yılların ver-
miş olduğu tecrübeyle, Tomruk Ke-
siminden, masif panel üretim hattı
dahil tek elden tüm ekipmanların
temin edildiği proje uygulamalarına
geçilmiştir. 

2017 yılı için planladığımız, yaklaşık
5 ayrı fuarda da özellikle pazara uy-
gun makine üretimi yapmak ve ino-
vasyona ağırlık vererek;  ihracatımızı
arttırmayı, dünyadaki Ağaç İşleme
Makineleri sektöründe, Türkiye’nin
bir marka haline gelmesi için tüm
gücümüzle çalışmaktayız. Bu hedef,
Merhum Sayın Aziz Üstünkarlı’nın
en büyük hayalini gerçekleştirmek
adına, konumunda lider olan firma-
mızın misyonudur.

K
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ÜSTÜNKARLI Satış Sorumlusu Özdinç Ceyhan:

“Türkiye’nin bir
marka haline gelmesi

için tüm gücümüzle
çalışmaktayız”

l l











AİMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Törk Makine San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın 

Mustafa 
Sabri EROL'un 

babası

Sayın 

Celalettin
EROL'un

vefatını 
büyük bir üzüntü ile 

öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
Kederli Ailesine Başsağlığı ve

Metanet Dileriz…

EKİN YAYIN GRUBU







ncelikle Tüyap tarafından bu
yıl 19. düzenlenen  İNTER-
MOB fuarının tüm katılımcıla-

rına ve ziyaretçilere  hayırlı olması 
ve bol kazançlı olması dileklerimi 
sunarım.

Bu dileklerimden sonra da bazı hu-
suslardaki görüşlerimi; derginiz ara-
cılığı ile siz sevgili dostlarımla paylaş-
mak isterim.

KALİTELİ , İNOVATİF,
ARGE MERKEZİ VE
MARKA OLMAK

25 sene öncesiyle kıyasladı-
ğımızda mobilya üretiminde
her şey çok değişti. Eskiden
sadece yatak, yemek ve otur-
ma odası algısı vardı ancak
son 25 yılda buna banyo ve
mutfak mobilyaları da eklen-
di. Bu mobilyalar  kullanılan
menteşeler ve raylar için yavaş ka-
panır sistemleri, mutfak ve banyo
malzemelerini istifleme düzenekleri ,
mobilyayı bir arada tutan parçalar,
mobilya aydınlatmalarını   ve buna
benzer diğer malzemeleri 
söyleyebiliriz. 

Ray sistemleri ki bunun mekanizma-
sını göremezsiniz, ancak çekmeceyi
açınca  içindeki dizayn ve aksesuar-
lar hemen gözünüze çarpar. 

İşte tüm  bu ve buna benzer malze-
meler ; mobilyaya hayat veren 
parçalardır, mobilyanın gizli 
kahramanlarıdır.

Bu çağdaş yapıyı yakalayan ve üre-
tim tekniklerini buna uyarlayan mo-
bilya aksesuarcılarının işlerinde ba-
şarılı olması genel olarak mümkün-
dür. Bu sektörde çalışan tüm firma-
ların  ; inovatif üretim yapmasının
gerekliliğini önemsemesi gerekmek-
tedir. Başlangıçta  hayal ettiğiniz  bir

ürünü , gerçeğe uygulaya-
biliyor ve satışını yapabili-
yorsanız yani ticari olarak
kabul ettirebiliyorsanız  çö-
zümü sağlamış olursunuz .

Bunları sağlamak için firmaların  ino-
vatif ürünlere yönelmesi ve  ARGE
çalışmaları ile bunların hayata geçi-
rilmesi gerekmektedir.  İş bununla
bitmiyor tabii ki üretiminiz kaliteli ol-
malı ve tüm bunların sonunda bir
marka oluşturarak müşteri yada tü-
keticiye bu algı verilmelidir. Çok iyi
bir ürün yapabilirsiniz ancak bir
marka ve marka algısını oluşturma-
dan bir yere varmamız mümkün de-
ğil. Bu da önce AR-GE sonrada
marka yatırımından geçer. Ürünleri-
nizi ne kadar kaliteli yaparsanız ya-
pın algıyı karşı tarafa aktaramıyorsa-

nız ürünün değerini artıramazsınız.
O zaman 80’li yıllardaki  tekstil sana-
yimizde yaşandığı gibi Avrupa’nın
taşeronu olmaktan kurtulamayız. 

Onun için de   kullanılabilir, satılabilir
bir ürünü seçerek markaya uygun
ürün yapmalıyız. Firmalarımız  yeni
ve ticari anlamda satılabilir bir ürün
olmak kaydıyla ürün yaptıkları  ve
marka oldukları taktirde markalarını
her yerde rahatlıkla üst noktalara
taşıyabilirler. 

KALİTESİZ ÇİN
ÜRÜNLERİNİN YARATTIĞI
SIKINTILAR

Çin’de üretilen ve ülkemize getirilen
ürünler var. Çin’deki ürüne herkes
çok kolay ulaşabiliyor,  fiyatlar ucuz
fakat kalitenin  sorgulanması gere-
ken nokta olduğunu unutmayalım.
Çin ve benzeri ülkelerden  ithalat ;
dertli olduğumuz bir sorun, dürüst
ithalat yapan insanlar her şeyi yapa-
bilirler, her şeyi ithal edebilirler. Ama
bu noktada  işini dürüstçe yapan it-
halatçılar da diğer gruptaki ithalatçı-

Ö

Sektörde 43 yılı geride bırakan SAMET,
100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor
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Samet Genel Müdürü Munis Tezbaşaran:
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lardan şikayetçiler. Kesişme noktası da bu zaten.  Mal
ithal ederken ; ürettirdikleri  ülkenin adını değiştirerek
,  başka ülkeye götürerek paravan şirketler üzerinden
işlem yaparlarsa bundan rahatsız olduğumuzu açıkça
ifade ederiz. Belki bu ithalatçılar geçici olarak para ka-
zanıyorlar ama Türkiye’nin üretimine ve istihdamına
korkunç derece zarar veriyorlar. Geçmiş yıllarda bu iş-
leri yapan firmalar vardı ,ancak çoğu yok oldular ,Bu-
nu unutmamak lazım ilahi adalet her yerde ve her za-
man var. Kimsenin  geleceğini karartmadan doğru
yolu bulmayı düşünmek ve uygulamanın gerektiğini
düşünüyorum.

SAMET  43. YILINDA VE 100 ‘ ÜN
ÜZERİNDEKİ   ÜLKEYE  İHRACAT
YAPAR DURUMDA

Samet ;1973 yılında televizyon parçası kalıpları üret-
mek için kurulmasına ise de 1978 yılında firmanın
mobilya aksesuarına yönelmesi ile çalışmalar yeni bir
boyut kazandı. 

Samet ; bugün mobilya aksesuarı adı altında; mente-
şe, çekmece sistemleri, mobilya bağlantı elemanları,
mobilya  aydınlatma  sistemleri ve bunların benzerleri-
ni  üretiyor. Samet yedi yıl önce Turquality programına
, beş yıl önce de Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı-
nın verdiği Arge Merkezi projesine dahil oldu. 

İhracat yaptığımız ülke sayısı 100 ‘ü geçiyor, ancak şu
an konsantrasyonumuzu Avrupa ve yakın çevremiz-
deki ülkelere  vermiş durumdayız. Rusya’dan sonra
İtalya’daki  ve Almanya’da  şirketlerimizi de devreye al-
dık ,  Şimdilerde de Amerika’da yapılanmaya çalışma-
ları içindeyiz.

DEPOYA  DEĞİL  RAFA

Bir ürüne girmeden evvel o ürünle ilgili çalışmalar ya-
parak, bu ürünü yapmalı yada yapmamalıyız diye. Ak-
si taktirde sürüm olmayacaksa başka  bir zaman  de-
ğerlendirmek  üzere rafa kaldırıyoruz. Yapılmayacak ,
satılmayacak, kullanım kolaylığı olmayan yenilik getir-
meyen  ürünü ya başında kullanılabilir duruma getir-
memiz lazım ya da o projeyi rafa kaldırmamız lazım. 

DEVLETTEN  BEKLENTİLERİMİZ

İhracat yaptığımız ülkelerin bazılarında Türk mallarına
karşı yüksek gümrük vergileri var. Bu nedenle devleti-
mizden beklentimiz ; Türk mallarına karşı; sıfır üzerin-
de  vergi uygulayan ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak
bu vergilerin sıfırlanması sağlanmalıdır.  Böylelikle ; bu
operasyon sayesinde Türk mallarını ithal eden ülkeler-
deki  ithalat maliyetlerinin daha da  düşmesini sağla-
yacaktır. Avrupa Birliği ülkeleri  ;  Dünya’daki bir çok
tüm ülke ile sıfır gümrük vergisi anlaşması yapmış ol-
duğu için  o ülkelerde Türk mallarına karşı avantajlı
durumdadırlar

l l











ERVE Orman Ürünleri sahibi
Remzi Ayyıldız sorularımızı
yanıtladı:

MERVE Orman Ürünleri sektörde
ismi uzun zamandan beri bilinen
bir firma. Kaç yıldan beri bu işlerin
içerisindesiniz ?

Benim baba mesleğim orman ürün-
leri. Çocukluğumdan beri sektörün
içerisindeyim. Firma olarak da ah-
şap sektöründe uzun yıllardır faali-
yet gösteriyoruz. Ama son 4 yıldır
üretim de yapıyoruz. Onun haricin-
de son iki yıldır bu fuarda da sergile-
diğimiz sanatsal ahşap ürünleri pi-
yasaya vermekteyiz. Bu oyma ürün-
ler ağırlıklı olarak ithal ediliyor. Bu-
nun nedeni de bizde böylesine usta
kişilerin sayısının az olması ve bu tür
emek yoğun işlerin maliyetinin ol-
dukça yüksek olmasıdır.

Bu ürünleri nerelerden ithal 
ediyorsunuz ?

Biz bunları daha çok Afrika ülkeleri
ve Uzakdoğu’dan ithal ediyoruz.
Bunlar hiç bir şekilde Cnc makina-
larla filan yapılmamakta, tamamen
el emeği göz nuru olan 
çalışmalardır.

Bu ürünleri daha çok kim talep
ediyor, hedef kitleniz kimler ?

Bunları daha çok büyük firmalar,
oteller vb. kurumlar talep etmekte.
İç dekorasyonlarında, firma ya da
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2016’da Oldukça Büyük İlgi Gördü

Özgün Ahşap Oyma Ürünleri Sergileyen Tek Firma Olan 
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fabrikalarının girişinde kullanıyorlar.

Sizin ayrıca oyma masa ayakları gibi ürünleriniz
de var.

Evet bu ürünlerin imalatını kendimiz yapıyoruz. Bildi-
ğiniz gibi doğal ahşap masalar son zamanlarda ol-
dukça revaçta. Bu tür göz alıcı ürünler için biz bu kla-
sik oyma ahşap masa ayaklarını üretiyoruz. Bunlar ön-
ce bürolarda kullanılmaya başladı ama son zamanlar-
da evlere kadar girdi. Bu tür masalar, kullanıldıkları
mekanlara oldukça estetik, prestijli ve otantik bir hava
veriyor. Biz bu ayaklarımızı Türkiye çapında doğrudan
ya da bayiler aracılığıyla önemli mobilya firmalarına
veriyoruz. Bunlar içerisinde yurtdışına, Ortadoğu ül-
kelerine ihracat yapan pek çok firma bulunuyor. 
Bu arada İsrail, Azerbaycan gibi yurtdışındaki 
mobilya imalatçı firmalarından da doğrudan gelen ta-
lepler oldu.

Hazır bu oyma ayakların imalatını gerçekleştiriyor-
ken hiç masa, koltuk, büfe, sandalye gibi ürünle-
rin imalatına geçmeyi düşünmediniz mi ?

Biz tamamlayıcı ürünler yapıyoruz ama mobilya imal
etmiyoruz. O daha farklı bir prosedür gerektiren bir iş.
Şimdilik değil ama ileriye yönelik olarak böyle planları-
mız da var.

Bugün katıldığınız INTERMOB 2016 fuarının 5.
Günü. Son olarak  hem genel olarak, hem de fir-
manız açısından fuarın bir değerlendirmesini ya-
par mısınız ?

Fuara geçen yıla göre biraz daha az ziyaretçi geldiği
izlenimini aldık. Ülkemizde son bir yılda yaşanan pek
çok olumsuz olayın bunda etkisi var. Bu açıdan bakıl-
dığında gene de iyi ziyaretçi geldiğini söyleyebilirim.

Bildiğiniz gibi firmamız bu fuarda bu tür özgün ahşap
oyma ürünleri sergileyen tek firma ve tabii oldukça da
ilgi gördü. Bu açıdan oldukça başarılı bir fuar oldu bi-
zim için. O kadar başarılıydı ve o kadar ilgi gördü ki ,
önümüzdeki sene Tüyap bizi fuaye alanına almayı isti-
yor. Bizim ikinci yılımız ve fuarda belirli bir tanınırlığa
da ulaştık. Müşteri bizi şimdiki yerimizde de arayacak-
tır. Bu nedenle burasını da tamamen bırakmayı 
düşünmüyoruz. 2017 yılında iki farklı yerde stand
açabiliriz.
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obotlar sanayideki kullanımları-
nın yanında,  gelişmiş ülkeler
başta olmak üzere artık günlük

hayatımıza da girmeye yüz tutmuş-
tur. Teknolojisi uzun zaman önce ge-
liştirilmiş olmasına rağmen robotların
kullanım yaygınlığının nispeten geri
kalmış olması dikkat çekicidir. Bunun
başlıca sebeplerinden biri elbette ro-
bot sahibi olmanın maliyeti, diğer biri
ise onu randımanlı biçimde işletme-
nin güç olmasıdır. Son yıllara bakıldı-
ğında ise robot kullanımının her sene
hızla artmakta olduğu görülür. Çün-
kü bugün bir robot, finansal açıdan
gayet erişilebilir hale gelmiştir. Fakat
bunu işletebilmek için hala nitelikli
personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Robotları devreye alma işi ülkemizde
genellikle uygulayıcı (entegratör) fir-
malar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu fir-
malar, işletmelerin ihtiyaçlarına uy-
gun bir robotu (neredeyse tamamı
yabancı diyebileceğimiz) üreticisin-
den temin eder ve genellikle bünye-
sinde bulundurduğu personel ile iş-
letmeye yerleştirir, kurar ve çalışır hal-
de teslim eder. Devreye alma işi ço-
ğunlukla günler, hatta bazen haftalar
sürer. Çünkü bir robotu yapacağı işe
göre donatmak ve programlamak

basit bir iş değildir. Devreye alma ta-
mamlandıktan sonra robotun opera-
törü, çoğunlukla başlatma ve durdur-
ma ile temel parametrelerin girilmesi
gibi basit görevleri yerine getirir ve
robotu randımanlı biçimde kullanır.
İleride aynı robot farklı bir iş için veya
bazen aynı iş için ama farklı şekilde
kullanılmak istendiğinde, yine uygu-
layıcı firma çağırılır ve ücreti karşılığın-
da robotun yeniden ayarlanması
ve/veya programlanmasını gerçek-
leştirir. Hal böyle olunca, robotların
sanayide kullanıldığı alanın büyüklü-
ğü,  çoğunlukla aynı görevin sürekli
ve uzun süreli tekrarlandığı işlerle sı-
nırlanmış olur. Doğal olarak bu du-
rum, günümüzde robotların ağırlıkla
kullanıldığı sektörleri de (otomotiv, gı-
da, ambalaj, vs.) belirlemiştir. 

Oysa robot kullanımına açık olan da-
ha çok alan vardır. Bunlardan biri de
ağaç işleme sektörüdür. Bazı istisnala-
rı saymazsak, bugün ağaç işleme sek-
töründe ancak parmakla sayılabile-
cek kadar az sayıdaki büyük çaplı iş-
letmelerde robot kullanılmaktadır.
Oysa bundan çok daha fazla sayıda
firma finansal güç anlamında robot
satın alabilecek durumda olduğu gi-
bi, işletmesinde robot kullanımına
gerçekten ihtiyaç da duymaktadır. Bu
tip işletmelerin çoğunu robot kullan-
maktan alıkoyan unsurun, genellikle
robotu kullanacak nitelikte personeli

istihdam etmekte karşılaşılan güçlük-
ler olduğunu görüyoruz. Çünkü bü-
yük işletmelerde yaşanandan farklı
olarak, bu tip işletmelerde robotun
yapacağı işlerin çeşitliliği daha çok,
adetleri ise daha az olduğundan,
robotun sıklıkla yeni yapılacak işe gö-
re ayarlanması ve programlanması
gerekir. Bu iş için diğer sektörlerde ol-
duğu gibi uygulayıcı firmalardan des-
tek almak yüksek maliyetler nedeniyle
makul olmaz. Oysa kalitede sürekliliği
sağlamak, standardı tutturmak, işçilik
maliyetlerini azaltmak ve hataları en
aza indirmek için robot kullanmak
pek çok işletme sahibinin gözlerini
parlatan bir çözümdür.

O halde ihtiyaç bellidir. Firma sahiple-
ri ve/veya yöneticilerinin kafasındaki
“peki şimdi bu robotu kim çalıştıra-
cak” sorusunu ve endişesini ortadan
kaldırmak gerekir. Daha kullanıcı dos-
tu, daha kolay programlanabilen ve
ayarlanabilen bir robot, bu tipteki her
işletmenin kapısından içeri girmek
için kuvvetli bir adaydır. Bu noktada
öğrenebilen (self-learning veya te-
ach-in olarak da bilinen) robotlar dev-
reye girer. Son yıllardaki Ar-Ge faali-
yetleri sonucunda AS METAL Ağaç
Makineleri Sanayi, böyle kullanıcı
dostu bir robotu tam manasıyla üret-
meyi Türkiye’de bir ilk olarak başarmış
olup, 22-26 Ekim 2016 tarihleri ara-
sında Tüyap Ağaç Makineleri Fua-

R

AĞAÇ İŞLEMEDE
ROBOTİK TEKNOLOJİSİ
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rı’ndaki standında sergilemiştirtir. 

Bu robotun en belirgin farkı, standart yöntemlerle prog-
ramlanabilmesinin yanında, yapacağı işi operatörden
öğrenebilmesidir. Örneğin, programlaması saatler süre-
cek bir masa veya sandalye boyama işini düşünelim.
Operatör robotun ucundaki boya tabancasını önce
kendi tutarak parçayı boyar. Bu esnada robot operatöre
uyumlu bir halde onunla beraber hareket ederek yapıla-
cak işi birkaç dakika içinde öğrenir. Öğrenme işlemi ta-
mamlandıktan sonra robot bu işi hafızasına yerleştirdiği
hareketleri kullanarak tek başına yapar. Burada esasen
robotun iki modu vardır. Biri öğrenme modu diğeri ise
çalışma modudur. Robotun beyni mevcut moda göre
akıllı bir şekilde ne yapacağını bilir ve eksenleri ona göre
kumanda eder. Böylece robotun (yeri geldiğinde taşı-
nan cismin de) ağırlğını hissettirmeden insanla işbirliği
içerisinde çalışabilir. Bu sayede karmaşık programlama
işi ortadan kalkmış olur ve farklı işler için öğrenme meto-
duyla herhangi bir operatör tarafından robot kolayca
hazırlanıp, çok hızlı bir biçimde çalışır hale getirilebilir.
Bu metot sadece boyama işleri için değil, aynı zamanda
zımparalama, parlatma, temizleme, taşıma, kaldırma ve
yerleştirme (pick and place), evirip-çevirme, istifleme
(palletizing) gibi işler için de kolaylıkla uygulanabilir. 

Böyle bir robot, ucuna takılacak çeşitli aparatlarla pek
çok amaç için kullanılabilir. Özellikle AS METAL’in part-
nerlerinden BOSSO’nun patentli ürünü olan “parça yer-
leştirme aparatı”, işleme merkezleri vb. bir makineye işle-
necek parçayı yerleştirirken dayamaları otomatik olarak
bulur ve hatasız bir yerleştirme sağlar. Bu aparat her-
hangi bir robot üreticisinin uygun boyuttaki bir robotu-
na bağlanıp uyarlanabilir (bkz. As Metal Robot Kol
@YouTube). Böylece işletmelerin halihazırda ellerinde
bulunan robotlar, herhangi bir işleme merkezine parça
yükleyip boşaltacak hale kolaylıkla getirilebilir. 

Robot kullanımıyla ilgili tecrübe sahibi olmayan işletme
sahibi ve/veya yöneticilerin sıklıkla düştüğü yanılgılar-
dan biri, robotun yaptığı işi bir insanın da yaklaşık aynı
sürede yapabileceğini sanmalarıdır. Evet, bir insan bir
tane parçayı işleme merkezine bir robotla aynı sürede
yerleştirebilir. Fakat o insan daha yirminci parçaya gel-
meden performansı düşer ve çoktan robotun gerisinde
kalmış olur. Eninde sonunda bir robotun normal çalış-
ma saatleri içerisinde bir insanın yaptığı işi ikiye, üçe hat-
ta yerine göre dörde katladığı bilinmektedir. Buna bir de
robotun fazladan çalışma saatleri eklendiğinde aradaki
fark çok büyük olur. 

Robotları kullanıcı dostu hale getiren ve çalıştırılmasını
kolaylaştıran bu ve benzeri yöntemlerin artmasıyla,
ağaç makineleri sektörü gibi pek çok sektör robot kulla-
nımına ısınacak ve geleceğin kaçınılmaz gereksinimle-
rinden birine bir adım daha yaklaşmış olacaktır.   
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u sene 22-26 Ekim 2016 tarih-
leri arasında TÜYAP’ta gerçek-
leştirilen İNTERMOB Fuarı’nda

yeni ürünlerini görücüye çıkaran
BETA Kimya fuarın öne çıkan firma-
larından birisiydi. Geçtiğimiz dö-
nemlerde yaptığımız haberlerde,
BETA Kimya’nın yatırımlarının de-
vam edeceğinden
bahsetmiştik. İşte bu
yatırımların kanıtı ola-
rak, firma bu sene de
İNTERMOB fuarında;
üretmiş olduğu 4 yeni
ürünle, görücü karşı-
sındaydı. Yatırımları-
nın ve Ar-Ge çalışma-
larının meyvelerini
toplamaya başlayan
BETA Kimya, önümüz-
deki dönemde de sek-
törüne yön veren şir-
ketler arasında yer al-
maya devam edeceğe
benziyor.  

İşte BETA Kimya
A.Ş.’nin, APEL markası
ile görücüye çıkardığı
yeni ürünleri!

B
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BETA Kimya A.Ş. 2015’te
piyasaya sunmuş olduğu tam
10 çeşit üründen sonra; 2016
yılında da yeni ürünler
üretmeye ve gamına eklemeye
devam ediyor. Firma bu yeni
ürünler ile ahşap tutkalları ve
kimyasalları sektöründe
adından söz ettirmeye devam
edeceğinin sinyallerini veriyor.

APEL D3/D4 AHŞAP UYGULAMA ve 
SANDALYE TUTKALI

Kalitesi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenen ve BETA
Kimya’nın en son teknoloji ile ürettiği APEL D3/D4 Ahşap Uygulama
ve Sandalye Tutkalı mobilya üreticilerinin gözdesi olacak! Daha önce
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından tescillenen ve şimdi
de dünyanın en saygın ve geçerliliği en yüksek kuruluşlarından IFT
Rosenheim’ın bağımsız denetçileri tarafından DIN EN 204 standartla-
rına göre yük dayanımı testlerine tabi tutulan tutkal, kuruluş tarafın-
dan tam not almış ve D3 normlarına uygunluğu uluslararası olarak
tescillenmiştir. 

APEL’İN 3 YENİ POLİÜRETAN
KÖPÜĞÜNDEN SİZE EN UYGUN
OLANI SEÇİN!

APEL Kışlık Köpük, Emniyet Valfli Köpük ve Me-
ga Köpük ürünleri de bu sene İNTERMOB’da
görücü karşısındaydı. Ziyaretçilerin son derece
ilgi gösterdiği yeni ürünler ile doğrama ustaları
kendilerine en uygun montaj köpüğünü seçe-
bilecekler. Geliştirilmiş formülasyonları sayesin-
de daha stabil ve daha hızlı kürleşme teknoloji-
sine sahip köpükler her türlü ihtiyaca karşılık ve-
rebiliyor. Kışlık Köpük ile -12 dereceye kadar
olan sıcaklıklarda dahi montaj yapılabilirken,
MEGA Köpük sayesinde standart köpüklere gö-
re 2 kat daha fazla verim elde edilebiliyor. APEL
Emniyet Valfli köpük ise kendine has rengi ve
emniyet valf teknolojisiyle tekrar tekrar kullanıla-
bilme özelliği sunarken; hem pratik hem de
ekonomik bir kullanım deneyimi sunuyor.

BETA KİMYA A.Ş.’ nin MARKASI
APEL’den YEPYENİ ÜRÜNLER!









obilya Aksesuar Sektörünün
Türkiye geneli tek örgütlen-
mesi olan ve toplamda 48

üyesi bulunan Maksder, Bu yıl ger-
çekleşen Tüyap İntermob fuarı sıra-
sında Tüyap Fuarcılığın da katkılarıy-
la bir gala yemeği gerçekleştirdi. Tü-
yap salonlarında 12. Hol fuaye ve

konferans salonunda gerçekleşen
etkinliğe aksesuara sektörü dışında
sektörün hitap ettiği firma temsilcile-
ri, tedarik zinciri ve müşterilerinin
katılımıyla gerçekleşti. Oldukca kala-
balık ve ilgi gören etkinlikte Dernek
Dönem Başkanı Tekin Çınar misafir-
ler hoş geldiniz konuşması yaparak Maksderin kuruluş amaçları ve sek-

töre kattığı faydaları anlattıktan son-
ra, maksder tanıtım filmi izlendi. Ge-
rek etkinliğe, gerekse de sektöre
yaptığı destek ve yatırımlarından
dolayı Tüyap A.Ş kurucusu sn Bü-
lent Ünal’a ve İhracatci birlikleri baş-
kanı Sn Rıdvan Mertöz’e teşekkür
plaketi verildi ve misafirler güzel bir
müzik eşliğinde sohbetler ve tanış-
malarla yemeklerini yediler. 

M
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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 Free Fold Kalkar Katlanır Kapak Makası 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 FREE FOLD MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

Free Kapak Bağlantı Delik 
Şablonunu kullanarak montaj 

deliklerini açıyorum.

Gövde yan panel üzerinde 
referans noktayı belirliyorum.

Kapaklar arası Orta Menteşe 
Şablonunu kullanarak 

montaj deliklerini açıyorum.

Free Gövde Delik Şablonunu 
kullanarak montaj deliklerini 

açıyorum.

1 2

Free makas gövde
parçasını takıyorum.

Kapak bağlantı parçalarını 
takıyorum

7

Makas kollarını kapak bağlantı 
parçalarına takarak montajı 

tamamlıyorum.

8

Free Fold montaj 
şablonu sayesinde 

katlanır kapak montajı 
çok kolay

Orta menteşeyi 
takıyorum.
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Fax
Web
E-mail
Adres

+90 212 225 11 20-21
+90 212 225 19 28
www.seritcioglu.com.tr
seritcioglu@seritcioglu.com
Bomonti, Güvenç Sok. No:29 Şişli İstanbul Türkiye 

Tel

KALİTELİ İNOVATİF GÜVENİLİR

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

With Tenso P-14

without Tenso P-14

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

DİVARİO P-18
Kolay Montaj (Önden Geçmeli)

İNVİS MX2
250 kg. kenetlenme kuvveti
Görünmez
Sökülüp takılabilir















u yıl Tüyap intermob  fuarına
İtalyan Ahşap Makineleri sektö-
rünün lider firmalarından SCM

markasıyla katılan ve geniş ürün -
marka çeşidiyle de dikkatleri çeken
Varol Makine,  fuarda oldukça etkili
çalışmalar yaptı. Türkiye’de yıllardır
özellikle de satış pazarlama alanın-
da öne çıkan ve son yıllarda pek çok
yerli, yabancı markayı da bünyesin-
de barındıran Varol Makine, SCM ve
Weinig, Bacci gibi güçlü markaların
Türkiye’de   yetkili bölge satış temsil-
ciliğini almış durumda.  

Bu yılki Tüyap fuarı’nın  hitap ettikle-
ri yerli - yabancı müşterileri için çok
özel bir konuma sahip olduğunu ve
bu fırsatı verimli bir şekilde kullan-
mak için de yöneticisinden teknik ve
satış ekibine kadar tüm Varol Maki-
ne ekibinin fuar boyunca aktif ola-
rak çalıştığını belirten  firma yetkilile-
ri, bundan dolayı bu buluşmanın
kendileri için büyük önem arz ettiği-
ni ifade ediyorlar. 

Her ihtiyaç ve bütçeye

uygun çözümler

Büyük buluşma için bu günü bekle-

diklerini ifade eden firma yetkilileri,

‘’Türkiye’de özellikle de firmamızın

mevcut markalarla gelinen yeni po-

zisyonunu  burada müşterilerimizle

paylaştık, oldukça da verimli netice-

ler aldık.    Yıllardır pazarda farklı ça-
lışma sistemleri geliştirerek müşteri
odaklı bir ilişki yarattık. Burada da
firmamızın hedef ve vizyonu doğ-
rultusunda çalışmalar gerçekleştiri-
yoruz. Bildiğiniz gibi biz Türkiye’de
SCM, WEINIG; BACCI gibi uluslar
arası bilinirliği olan markalar dışında
yaklaşık 40’a yakın yerli ve uluslar-

B

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:137 Kasım - Aralık 2016 174

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

Varol Makine, SCM ile 
Tüyap Fuarı’ndaydı
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arası makine markasının da anahtar

teslim satışını yapıyoruz.  Burada da

Türkiye’nin değişik kentlerinden ve

dünyanın farklı ülkelerinden gelen,

gerek kendi müşterilerimize, gerek-

se de fuarı  gezen ilgili profesyonel-

lere ihtiyaç duydukları makine ekip-

manların sunuyoruz. Farklı üretim

kapasitelerine göre değişebilen özel
teknolojilere sahip panel makinele-
rinden, masif işleme ve kapı makine-
lerine kadar, seri üretim hatları dahil
farklı yerli ve yabancı alternatiflerle
onlara farklı bir projeksiyon sunuyo-
ruz. Müşteri,  ihtiyacına ve bütçesi-

ne uygun çözümleri burada yakala-
yabiliyor. Bu noktada da sahip oldu-
ğumuz bu geniş alternatifleri müşte-
rilerimizle paylaşıyoruz. ‘’ diyerek
fuarın bu haliyle yaşanan krize rağ-
men kendileri için başarılı geçtiğini
dile getirdiler. 
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CEYLAN 
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eylikdüzü Meatlounge’ restau-
rantta düzenlenen akşam ye-
meği ağırlaması oldukça dost

bir havada geçti. Mepa mobilya’nın
yıllardır çalıştığı alıcılarını davet ettiği
geceye bizler de Değerli dostumuz
Mikdat beyi kırmayarak iştirak ettik.
Gece Mikdat bey’in misafirlerine hoş
geldiniz konuşmasıyla başladı. Mik-
dat bey ticarette ticari ilişkiler kadar
samimiyet ve dostluk ilişkilerinin de
önemli olduğunu belirterek 20 yılı
aşkın birlikteliklerin tesadüfü olmadı-
ğını bu ilişkilerin güven ve dürüstlük
temelerine dayandığını belirterek fir-
ma olarak da bu bilinçle müşteri
odaklı ve kaliteden taviz vermeden
dünya ölçeğindeki gelişmeleri de ta-
kip ederek kendilerini her konuda

geliştirmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Böyle karmaşık bir sürecin ülkemiz-

de ve dünyada , komşularımızda ya-

şandığı bu günlerde bu ilişkilerin

her zamankinden daha önem ka-

zandığını, bu düşünceylede sorum-

luluklarını bilerek hareket ettiklerini

ifade ettiler. Geldikleri için duygu ve

mutluluklarını ifade eden  ev sahibi

Mikdat bey tüm misafişrlerine teşek-

kür ederek konuşmasını bitirdi. Sa-

mimi bir ortamda süren yemek Mik-

dat beyin tek tek misafirlerini uğurla-

masıyla son buldu.

B

Fuarlarda  gelenekselleşen bazı uygulamalardan biri de firmaların
ağırlamaları, akşam müşterilerle birlikte yemekli sohbetlerdir. Hemen her
gece bir firmanın gerçekleştirdiği etkinliklerden ancak bir kısmına katılma
şansımız olabiliyor. Bunlardan biri de Mepa Mobilyanın oldukça kalabalık
bir bayi ve müşterisini ağırladığı yemekti. 
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MEPA Mobilya’nın 
Geleneksel Fuar Yemeği Yapıldı
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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
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üzölçümü olarak dünyanın en
büyük 10 ülkesinden biri olan
Kazakistan, 5-8 Eylül tarihleri

arasında Almatı'da Asya'nın en bü-
yük yapı fuarlarından birine ev sa-
hipliği yaptı. Yapı malzemeleri ve
teknolojileri sektörlerindeki uluslar-
arası katılımcı ve ziyaretçileri bir ara-
ya getirmeyi hedefleyen fuar bu yıl,
Avrupa'nın en büyük 4 üreticisin-
den biri olan Kastamonu Entegre'yi
de ağırladı. 

Kastamonu Entegre katılımcılardan
büyük ilgi gördüğü fuarda Vision,
Register&Emboss, Acrylic panel,
Glossmax, Evogloss, Floorpan (ru),
Artfloor (ru), Technotop, Dorpan,
Doorlam, Teknopan, Teknolam, Me-

delam, Medepan, Lightpan ve Print-
pan ürünlerini sergiledi.

Son üç yılda hayata geçirdikleri yatı-
rımlarla, ağaç panel sektöründe
dünya sıralamasını değiştirdiklerini
belirten Kastamonu Entegre CEO'su
Haluk Yıldız şunları söyledi: "Stratejik
bölgelere yaptığımız yatırımlar saye-
sinde ciddi bir lokasyon avantajı
sağladık. Tataristan'da yaptığımız
yatırım bizi Rusya’nın en büyük MDF
üreticisi konumuna getirmesinin ya-
nı sıra, bize komşu ülkelerle de yeni
iş fırsatları yarattı. Kazakistan'da katıl-
dığımız bu fuar, bölgesel bir güç ol-
ma yönünde yaptığımız atılımı gös-
termek için iyi bir fırsat oldu."

Y

KASTAMONU ENTEGRE, KAZBUILD 2016
Fuarı’nda Türk Ahşap Sektörünü Temsil Etti

Uluslararası ölçekte yaptığı yatırımlarla bölgesel güç olma yolunda
önemli adımlar atan Kastamonu Entegre, Kazakistan'ın başkenti Almatı
şehrinde düzenlenen Kazbuild Uluslararası Yapı ve İnşaat fuarında
Türkiye ahşap sektörünü temsil etti. 
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ürkiye mobilya sektörünün bir-
lik platformu olan İSMOB, tasa-
rım ve kalitesiyle ünlenen İtal-

ya dâhil birçok ülkeye mobilya ihra-
catı gerçekleştiren Türk mobilya sek-
törünün buluşma noktası durumun-
da. Tüm dünyadan 100'ün üzerin-
de ülkenin katılımıyla yeni iş alanları-
nın açılmasını sağlayan İSMOB, mo-
bilya sektörünün merkezinde yer alı-
yor. Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika'dan birçok ülkenin alım heyeti
gönderdiği fuara yoğun talep 
oluyor.

500 katılımcı firma ve 1000'den faz-
la marka, İSMOB aracılığıyla iş alan-
larını genişletiyor, yeni iş alanları edi-
niyor. Toplam 72.500 m2 alanda
gerçekleşen fuar, Türk markalarının
kendilerini sergiledikleri bir vitrin ko-
numunda. Ayrıca, Avrupa'dan As-
ya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar
olan geniş coğrafyadaki mobilya
profesyonellerinin her yıl merakla
beklediği bir etkinlik.

"Türk Mobilyası" akımını yansıtan en
özgün ürünleri görmek ve ülkelerin-
de satmak üzere 100'ü aşkın ülke-
den gelen mobilya profesyonelleri
ile satın alma yöneticileri için İSMOB
büyük önem taşıyor. Tasarımı ve kali-
tesiyle farklı coğrafyalarda yoğun il-
gi gören, işlevselliğiyle öne çıkan,

özgün tasarım fikirleriyle hayat bu-
lan mobilyaların sergilendiği İS-
MOB, Türk ve dünya mobilya sektö-
rünün en büyük buluşma merkezi
durumunda. Özgün çizgisiyle glo-
bal ölçekte konumunu güçlendiren
"Türk Mobilyası"nın sergilendiği fu-
ar, tasarım zirvesine dönüşüyor,
"Türk Mobilyası"nın yakın coğrafya
başta olmak üzere tüm dünyanın
gözdesi olması nedeniyle ziyaretçi
akınına uğruyor.

İSMOB, her yıl mobilya sektörünü
farklı bir konseptte buluşturarak, ka-
tılımcılarına yepyeni ayrıcalıklar su-
nuyor. Öte yandan birçok dünya ül-
kesinde mobilya firmalarının kon-
sept bütünlüğü olmadan yaptıkları

satışlar, ithalat yapan markaları lojis-
tik anlamında zora sokarken, Türk
firmalarının tek bir marka altında ye-
mek odası, yatak odası, oturma
odası vb. konsept bütünlüğünün
var olması, tek bir konteynırda bir
mağaza dolusu ürün sevk edilmesi-
ne olanak sağlıyor. Bu da ithalat ya-
pan firmaların maliyetlerinin düşük
olmasına neden oluyor. Bu anlam-
da İSMOB Fuarı Türk Mobilya stilini
ve konsept bütünlüğünü 
tanıtma açısından çok önemli bir fır-
sat niteliğinde.

T
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MOSDER  LİDERLİĞİNDE
TÜYAP’TA GERÇEKLEŞEN  İSMOB, 

TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN
DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

6 gün boyunca yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan, dünyanın en
önemli üçüncü mobilya fuarı olan İSMOB, yaklaşık 200 ülkeye ihracat
yapan Türk mobilya sektörünün en güzel örneklerini gözler önüne seriyor.



ızla gelişen teknoloji, değişen
estetik değerler ve yeni tasa-
rımlar hayatlarımıza yeni

heyecanlar katıyor. Bu vizyona her-
kesten önce sahip olanlar ise “gele-
ceği bugünden tasarlama” ayrıcalı-
ğını yaşıyor. Bu nedenle Roma
Plastik; kusursuz birleşen bantlar,
fark yaratan yeni tasarımlar, parlaklı-
ğı özel ürünler, mükemmel dekor
uyumu, renk ve kombinasyon zen-
ginliğini fuarda kullanıcılarla buluş-
turmayı tercih etti. Tasarım ve yenili-
ğe adapte olanların kazandığı
günümüz dünyasında, Roma
Plastik yeniliğe öncülük etmeye
devam ediyor.

Bu yıl, Roma Plastik standında Trio,
Nudoso ve Mükemmel Uyum,
Lazer, Teknik ve Tasarım, High-Gloss
ve Super Matt kenarbantları ile
Tutkal ürün grubu sergilendi. 

“Kenarbandı Doktoru” ilk kez bu
fuarda tanıtıldı. Kenarbantları ve

uygulamaları konusunda bilgilen-
dirmeler yapacak ve her türlü teknik
soruya yanıt verecek “Kenarbandı
Doktoru”, ilk etapta e - bültenlerde-
ki kendine ait köşesinde, sektördeki
kullanıcılarla bilgi ve deneyimlerini
paylaşıyor olacak. 

Teslimat, depolama ve yeni nesil raf-
lama çözümlerinde son 1 yılda ger-
çekleştirdiği  yüzde 45 büyümeyi ve
bunun getirilerini de misafirleriyle
paylaşan Roma Plastik, stok renkleri
için, Türkiye pazarında hedeflediği
48 saatlik hızlı teslimat ile güvenilir
ve sürekli hizmet anlayışının altını
bir kez daha çiziyor.
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ROMA PLASTİK, “Geleceği Tasarlayın!” mottosuyla katıldığı İntermob
2016 Fuarı’nda yeni tasarımlarını, geliştirilmiş ürün teknik özelliklerini
ve yeni servislerini tanıttı.

Roma ile “Geleceği Tasarlayın!”
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