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Dünya genelinde büyüyen ve süreçlerini tamam-
layan pek çok üretim çeşidi var. Bunların bir
kısmı  günümüz dünyasında teknolojinin geliş-
mesi sonucu, bazen de ihtiyaçların değişmesi
sonucu günlük hayatımızdan çıkmışlardır.
Mobilya sektörü ise, insan var oldukça farklı
biçimleriyle varlığını artarak sürdürecek bir üre-
tim alanıdır. Dünya nüfusu artıkça, aşırı üretim,
toplumları tüketim toplumuna dönüştürür ve bu
döngü  de o oranda artacaktır. 

Bugün küresel anlamda, hemen her ülkede
önemli bir durgunluk yaşanmaktadır. Pek çok
sektörde olduğu gibi, mobilya sektöründe de
2016’da hedeflenen yıllık büyüme rakamları tut-
turulamadı. Türkiye’de mobilya sektöründe
2016 yılı için hedeflenen  büyüme %10 iken ara-
lık sonu itibarıyla %4,5-5 gibi yine de açık ver-
meyen bir sektör olarak kendini  nisbetten koru-
du.   2017 hedefleri  ise, son iki ayda dolar ve
euro kurunda yaşanan olağanüstü değişkenler
sonucu hiçbir ülkede beklenen büyüme hedefle-
rinin tuturulamayacağını  gösteriyor.  Gerek
Amerikan seçimlerinin etkisi, gerekse de Orta
doğudaki gelişmeler bu küresel değişimleri
önemli oranda etkilemiştir. Bütün bu etmenlere
rağmen, piyasaya her ay yeni bir ürün çıkıyor.
Otomotivden akıllı telefonlara kadar, tüketim ve
değişim dünyası boş durmuyor. Büyüyen nüfus
ve engellenemez tüketim eğilimleri, Türkiye gibi
inşaat sektörünün canlı olduğu ülkelerde konut
satışları, büyük kampanyalar ve bankaların fon-
larıyla desteklenirken, beraberinde mobilya
başta olmak üzere pek çok sektörü de besliyor.
Bu süreç Türkiye’de kentsel dönüşüm projele-
riyle, başta büyük kentler olmak üzere
Türkiye’nin pek çok kentinde kentsel yeniden
yapılanma olarak sürüyor ve  bu ekonomiyi şim-
dilik canlı tutuyor. Ancak 2017 içinde demir

çimento gibi  hammadde girdilerindeki yüksek
maliyetler durumu nasıl etkileyecek göreceğiz.
Ülke genelinde yapılan toplu konutların yüzde
80’inin orta ve üst gelir grubuna yönelik olduğu
da düşünülürse, kentsel dönüşümün buralara
yönelemeyeceği, kentsel göçlerden gücünü ala-
cak talebin de buralara yönlenemeyeceği  ger-
çeğinden dolayı,  bu konutların mevcut ekono-
mik durumdan dolayı daha bir süre boş dura-
caklarını tahmin ediyorum.  Şu an için bu kesi-
me yönelik konut fazlası gerçeği de göz ardı
edilmemelidir.  2017’ye girerken dövizde yaşa-
nan şok,  ekonominin hemen her noktasını etki-
lemiş durumda. % 25’i aşkın bir zamla aldığımız
dergi kağıdında olduğu  gibi, hemen her girdide
ithal bir parça olduğunu düşünürsek, bunun
yansımasını kısa zamanda yaşayacağız. Rüzgar
gibi gelen bir ayda 3 defalık benzin zammı,  4.5
liralık köprü geçişinin bir gecede 7 TL olması,
ardı ardına gelen terör saldırıları, sokakta can
güvenliği sorunları, 2017’nin pek sıkı geçeceğini
de gösteriyor. 

Ülke olarak zor günler yaşıyoruz; ama yine de
enseyi karartmamalı, çalışmalıyız. Üretimi dur-
durursak, geriye ne fabrika kalır, ne de ülke eko-
nomisi !   Ülkemize bir an önce istikrar gelmeli-
dir. Uluslar arası dengeyi ancak bu şekilde sağ-
layabiliriz. Mobilya sektöründe 10 milyar ihraca-
tı hedefleyen Türk mobilyacısı, bütün bunların
sonucu olarak  girdilerinin büyük kısmını ithalat
yoluyla karşıladığından, bu hedefi  tutturması
güçleşecek, belki de hayal olacaktır.
Umutlarımızı tüketmemek, hayallerimizi gerçeğe
dönüştürmek dileğiyle…

Saygılarımla

Nesip Uzun

2017 beklentileri ve küresel 
sorunların sektöre etkileri









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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World’s

Leading

Event

Yeni fikirler ve ilerici çözümler. Hepsi aynı yerde.

Hayal gücünü zorlayan teknolojiler, eşsiz malzemeler, yenilikçi tasarım: interzum’da gelecekteki işinizi başarıya taşıyacak yenilikçi gücü tüm 

alanlarda bulacaksınız. Mobilya sanayine ve ince yapıya yönelik en iyi fikirler ve en son yenilikler burada ilk kez gözler önüne serilecek.

interzum sektörünuluslararası öncü fuarı olarak geleceğe bir pencere açıyor. Burada sektörün kilit oyuncuları, trend belirleyicileri ve sektöre 

hareket verenler biraraya gelecek. Siz de yenilikçi bir adım atarak fuardan ilham almalısınız.

 Biletlerinizi hemen online satın alın ve % 25 kazanç sağlayın !
 www.interzum.com/tickets

Koelnmesse GmbH, Türkiye Temsilcisi tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.
Bağdat Cad. No: 181/6, 34730 Çiftehavuzlar – Kadıköy / İSTANBUL
Tel:  0216-385 66 33, Fax: 0216-385 74 00, info@tezulas-fuar.com

Gelecek burada başlıyor.

interzum
16. –19.05. 2017

Mobilya üretimi
İç dekorasyon
Köln

www.interzum.com
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER

2016 yılında 30 ülkeden
861 firma ve firma

temsilciliğinin katılımıyla 
120.000 m2, 14 salonda ve

Promatt Özel Bölümü
Salonu’nda başarı ile
gerçekleşen, ahşap ve

mobilya endüstrilerinin
Avrasya’daki en büyük
ticari platformu, Ağaç

İşleme Makinesi – İntermob
Fuarları ve Promatt Özel
Bölümü 14-18 Ekim 2017
tarihlerinde TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi’nde. 

103 Ülkeden
Profesyonel Ziyaretçiler

Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
Fuarları, Promatt Özel Bölümü ile
birlikte 2016 Yılında toplam 103 ül-
keden, 71.581 profesyonel ziyaret-
çiye ev sahipliği yaparak uluslararası
platformdaki önemini bir kez daha

ispatladı. Hem yerli hem de uluslar-
arası ziyaretçi sayısında 2015 yılın-
daki rakamların üzerine çıkan fuar-
lar, 2017 yılında uluslararası ziyaret-
çi sayısını arttırmayı, ziyaretçilerin ül-
kelerini çeşitlendirmeyi ve de ziya-
retçi niteliğini daha üst seviyelere çı-
karmayı hedefliyor.  

1

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ ve İNTERMOB
FUARLARI, AHŞAP VE MOBİLYA

SEKTÖRLERİYLE GELECEK BULUŞMA
HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER

28 Ülkeden Alım
Heyetleri

Sektörde yeni pazar fırsatları yarat-
mak için pazarlama ağını genişleten
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
Fuarları, geçtiğimiz sene Azerbay-
can,B.A.E., Bosna-Hersek, Bulgaris-
tan, Cezayir, Ermenistan, Filistin,
Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İs-
rail, Katar, Kosova, Libya, Lübnan,
Makedonya, Mısır, Moldova, Özbe-
kistan, Rusya, Sırbistan, Suriye, Tu-
nus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve
Yunanistan’dan Reed Tüyap davetli-
si olarak gelen alım heyetlerini katı-
lımcılarıyla buluşturdu. 

Makineden aksesuara, kimyasallar-
dan yarı bitmiş ürünlere geniş ürün
yelpazeleri ile mobilya sektörünün
tedarik zincirini büyük ölçüde kap-
sayan Ağaç İşleme Makineleri ve İn-

termob Fuarları; sadece yurt dışın-
dan değil, Türkiye’nin de dört bir ya-
nından da sektör profesyonellerini
alım heyeti programı kapsamında
ağırlayarak 46 şehirden, 7.000’in
üzerinde marangoz ve mobilya üre-
ticisini ağırladı.

Promatt Özel Bölümü
Ziyaretçileri ile İlk Kez
Buluştu

2016 yılında ilk kez İntermob Fuarı
bünyesinde görücüye çıkan Pro-
matt; Yatak İmalatı Yan Sanayii, Ekip-
man, Hammadde ve Makineleri
Özel Bölümü ilk yılında Yatak Yan Sa-
nayii ve Makineleri Sektörleri’nin ca-
zibe merkezi olmayı başarıp, sektör-
lerinin öncü üreticileri ile yurt içi ve
yurt dışından nitelikli ziyaretçileri bir
araya getirdi.

Promatt Özel Bölümü; sektörel bek-
lenti ve ihtiyaçları karşılayıp verimlili-
ğini en üst seviyeye taşımak; lans-
man yılında elde edilen tecrübe
doğrultusunda hem katılımcı hem
de ziyaretçilere yeni pazarlara açıla-
bilecekleri, marka bilinirliklerini güç-
lendirecekleri ve pazar paylarını art-
tırabilecekleri bir ticaret platformu
sunmak parolasıyla ziyaretçilerine
ikinci kez kapıyı açacak.

2017 Yılında Daha Büyük
Başarılara Hep Birlikte
İmza Atmak İçin Yola
Çıkıyoruz

Sektörün Avrasya ve Türkiye’deki en
önemli ticari platformu olan Ağaç İş-
leme Makinesi ve İntermob Fuarları,
Promatt Özel Bölümü’nün de katılı-
mıyla zenginleşen ürün çeşitliliği sa-
yesinde bu yıl da ziyaretçilerinin ihti-
yaç ve beklentilerini tüm alternatifle-
ri ile karşılama noktasındaki yetkinli-
ği ve yeterliliğinden ödün vermeye-
rek sektörün büyümesini hızlamdır-
maya devam edecektir.

Sektörlerinin öncü dernekleri Aim-
sad ve Maksder’in desteğiyle ger-
çekleşecek 30. Ağaç İşleme Makine-
si; 20. İntermob Fuarları ve Promatt
Özel Bölümü 14-18 Ekim 2017 ta-
rihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde.

l l
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The Woodworking Show Baltimore 2017
1/6/2017 - 1/8/2017
Baltimore MD, United States

SMOB 2017 Istanbul Furniture Fair
1/10/2017 - 1/15/2017
Istanbul, Turkey

The Woodworking Show New England 2017
1/13/2017 - 1/15/2017
Springfield MA, United States

Magna Expo Mueblera 2017
1/18/2017 - 1/21/2017
Mexico City, Mexico

The Woodworking Show Kansas City 2017
1/20/2017 - 1/22/2017
Kansas City MO, United States

CNR IMOB 2017 13th Istanbul Furniture Fair
1/24/2017 - 1/29/2017
Istanbul, Turkey

The Woodworking Show Columbus 2017
1/27/2017 - 1/29/2017
Columbus OH, United States

Samulegno 2017
2/2/2017 - 2/4/2017
Pordenone, Italy

The Woodworking Show Indianapolis 2017
2/3/2017 - 2/5/2017
Indianapolis IN, United States

Woodexpo 2017
2/6/2017 - 2/9/2017
Tehran, Iran

ZOW Bad Salzuflen 2017
2/7/2017 - 2/9/2017
Bad Salzuflen, Germany

Stockholm Furniture & Light Fair 2017
2/7/2017 - 2/11/2017
Stockholm, Sweden

The Woodworking Show St Louis 2017
2/10/2017 - 2/12/2017
St Louis MO, United States

Mexico International Furniture Market Winter 2017
2/15/2017 - 2/18/2017
Guadalajara, Mexico

Interior Mebel Kiev 2017
2/15/2017 - 2/18/2017
Kiev, Ukraine

The Woodworking Show Somerset 2017
2/17/2017 - 2/19/2017
Somerset NJ, United States

MebelExpo Uzbekistan 2017
3/1/2017 - 3/3/2017
Tashkent, Uzbekistan

DelhiWood 2017
3/1/2017 - 3/4/2017
New Delhi, India

The Woodworking Show Detroit 2017
3/3/2017 - 3/5/2017
Detroit MI, United States

WoodMac China 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Shanghai, China

FurniTek China 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Shanghai, China

Dubai WoodShow 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Dubai, United Arab Emirates

Furniture and Living 2017
3/7/2017 - 3/12/2017
Nitra, Slovakia

Eurobois 2017
3/8/2017 - 3/10/2017
Lyon, France

Atlanta Spring Gift, Home Furnishings & Holiday Market® 2017
3/8/2017 - 3/10/2017
Atlanta GA, United States

Export Furniture Exhibition 2017
3/8/2017 - 3/11/2017
Kuala Lumpur, Malaysia

VIFA-Expo 2017
3/8/2017 - 3/11/2017
Minh City, Vietnam

Philippines International Furniture Show 2017
3/9/2017 - 3/11/2017
Manila, Philippines

Interior & Design Manila 2017
3/9/2017 - 3/11/2017
Manila, Philippines

TIFF 2017
2017-3
Bangkok, Thailand

The Woodworking Show Milwaukee 2017
3/10/2017 - 3/12/2017
Milwaukee WI, United States

Furniture Indonesia IFFINA 2017
2017-3
Jakarta, Indonesia

Indonesia International Furniture Expo 2017
3/11/2017 - 3/14/2017
Jakarta, Indonesia

TekhnoDrev 2017
3/14/2017 - 3/16/2017
St. Petersburg, Russia

MEBLE POLSKA 2017
3/14/2017 - 3/17/2017
Poznan, Poland

HANDWERK 2017
3/15/2017 - 3/18/2017
Wels, Austria

MTKT Innovation Spring 2017
3/15/2017 - 3/18/2017
Kiev, Ukraine

The Woodworking Show Tampa 2017
3/17/2017 - 3/19/2017
Tampa FL, United States

Furnidec Business 2017
3/17/2017 - 3/19/2017
Thessaloniki, Greece

CIFF Guangzhou 2017
3/18/2017 - 3/31/2017
Guangzhou, China

MEBEL 2017
3/21/2017 - 3/26/2017
Skopje, Macedonia

FOR FURNITURE 2017
3/23/2017 - 3/26/2017
Prague, Czech Republic

Mobila Expo 2017
3/23/2017 - 3/26/2017
Bucharest, Romania

LUBDREW 2017
3/24/2017 - 3/26/2017
Lublin, Poland
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Guangzhou Woodworking Expo 2017
3/28/2017 - 3/30/2017
Guangzhou, China

MIFS 2017
3/28/2017 - 3/31/2017
Moscow, Russia

FIMMA Brazil 2017
3/28/2017 - 3/31/2017
Bento Goncalves, Brazil

CIFM / interzum guangzhou 2017
3/28/2017 - 3/31/2017
Guangzhou, China

UMIDS 2017
3/29/2017 - 4/1/2017
Krasnodar, Russia

Gaziantep Furniture & Decoration Fair 2017
3/29/2017 - 4/2/2017
Gaziantep, Turkey

The Woodworking Show Atlanta 2017
3/31/2017 - 4/2/2017
Atlanta GA, United States

Salone del Mobile.Milano 2017
4/4/2017 - 4/9/2017
Milan, Italy

IWPA World of Wood Convention 2017
4/5/2017 - 4/7/2017
San Francisco CA, United States

HOMEDesign 2017
4/5/2017 - 4/9/2017
Budapest, Hungary

Cabinets & Closets Expo 2017
4/11/2017 - 4/13/2017
Chicago IL, United States

FurInTech 2017
4/11/2017 - 4/14/2017
Minsk, Belarus

K.MOB 2017
4/19/2017 - 4/23/2017
Kayseri, Turkey

AFRIWOOD 2017
4/20/2017 - 4/22/2017
Nairobi, Kenya

Dremasilesia 2017
4/21/2017 - 4/23/2017
Katowice, Poland

Woodworking Industry Conference 2017
4/24/2017 - 4/28/2017
San Juan, Puerto Rico

Technomebel 2017
4/24/2017 - 4/28/2017
Sofia, Bulgaria

World of Furniture 2017
4/24/2017 - 4/28/2017
Sofia, Bulgaria

MOBITEX 2017
4/26/2017 - 4/29/2017
Brno, Czech Republic

IFAS 2017
4/27/2017 - 4/30/2017
Istanbul, Turkey

RosMebelProm 2017
2017-5
Moscow, Russia

FIDexpo 2017
2017-5
Moscow, Russia

Wood Guangzhou 2017
5/12/2017 - 5/14/2017
Guangzhou, China

interzum 2017
5/16/2017 - 5/19/2017
Cologne, Germany

Johor Furniture Fair 2017
2017-5
Johor Bahru, Malaysia

LIGNA 2017
5/22/2017 - 5/26/2017
Hanover, Germany

Movexpo 2017
5/23/2017 - 5/26/2017
Olinda, Brazil

TekhnoDrev Far East 2017
6/1/2017 - 6/4/2017
Khabarovsk, Russia

FITECMA 2017
6/13/2017 - 6/17/2017
Buenos Aires, Argentina

Metal, Hardware & Woodmach Cebu 2017
6/29/2017 - 7/1/2017
Cebu, Philippines

FURNITEX&design 2017
2017-7
Brisbane, Australia

Isfahan Wood 2017
2017-7
Isfahan, Iran

Bangladesh Wood 2017
7/13/2017 - 7/15/2017
Dhaka, Bangladesh

AWFS Fair Vegas 2017
7/19/2017 - 7/22/2017
Las Vegas NV, United States

Australian International Furniture Fair 2017
7/20/2017 - 7/23/2017
Melbourne, Australia

Woodtech India 2017
8/4/2017 - 8/6/2017
Chennai, India

AFRIWOOD Tanzania 2017
8/10/2017 - 8/12/2017
Dar es Salaam, Tanzania

Metal, Hardware & Woodmach Philippines 2017
8/17/2017 - 8/19/2017
Manila, Philippines

Automechanic Philippines 2017
8/17/2017 - 8/19/2017
Manila, Philippines

KOFURN 2017
2017-8
Seoul, South Korea

Maryland State Fair 2017
8/24/2017 - 9/4/2017
Baltimore MD, United States

ExpoDrev Russia 2017
9/5/2017 - 9/8/2017
Krasnoyarsk, Russia

ReproLignum 2017
9/6/2017 - 9/8/2017
Zagreb, Croatia

Metal, Hardware & Woodmach Davao 2017
9/8/2017 - 9/10/2017
Davao City, Philippines

China Wood Expo 2017
2017-9
Shanghai, China

CIFF Shanghai 2017
9/11/2017 - 9/14/2017
Shanghai, China

Furnica 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

SoFab 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

DREMA 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

FMC China 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

FMC Premium 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

Furniture China 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China
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Wood Working Industry 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Irkutsk, Russia

Woodworking 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Kazan, Russia

Intermebel 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Kazan, Russia

BIFE-SIM 2017
9/13/2017 - 9/17/2017
Bucharest, Romania

Iraq Furnexpo 2017
9/14/2017 - 9/17/2017
Erbil, Iraq

KazInterMebel Central Asia 2017
9/17/2017 - 9/20/2017
Astana, Kazakhstan

Decorex International 2017
9/17/2017 - 9/20/2017
London, United Kingdom

M.O.W. 2017
9/18/2017 - 9/21/2017
Bad Salzuflen, Germany

EXPOMEBEL-URAL 2017
9/19/2017 - 9/21/2017
Yekaterinburg, Russia

LESPROM-Ural Professional 2017
9/19/2017 - 9/21/2017
Yekaterinburg, Russia

HOMAG Treff 2017
2017-9
Schopfloch, Germany

HOLZMA Treff 2017
2017-9
Holzbronn, Germany

Faszination Holzbau 2017
2017-9
St Gallen, Switzerland

Fall Design Week 2017
9/25/2017 - 9/29/2017
Atlanta GA, United States

Woodworking 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Minsk, Belarus

Furniture Components 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Minsk, Belarus

Prestige Furniture Expo 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Abuja, Nigeria

Lisderevmash 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Kiev, Ukraine

Wood Exhibition 2017
9/27/2017 - 9/29/2017
Jyvaskyla, Finland

Woodmac 2017
9/28/2017 - 9/30/2017
Jakarta, Indonesia

iFMAC 2017
9/28/2017 - 9/30/2017
Jakarta, Indonesia

MTKT Innovation 2017
2017-9
Kiev, Ukraine

MIFIC EXPO 2017
2017-10
St. Petersburg, Russia

St. Petersburg International Forestry Forum 2017
10/3/2017 - 10/4/2017
St. Petersburg, Russia

SibFurniture 2017
10/3/2017 - 10/6/2017
Novosibirsk, Russia

Canada Woodworking West 2017
10/4/2017 - 10/5/2017
Vancouver, Canada

Baltic Furniture 2017
10/6/2017 - 10/8/2017
Riga, Latvia

Woodex Siberia 2017
2017-10
Novosibirsk, Russia

BWS with HOLZBAU fair+congress 2017
2017-10
Salzburg, Austria

Timber Expo 2017
10/10/2017 - 10/12/2017
Birmingham, United Kingdom

SICAM 2017
10/10/2017 - 10/13/2017
Pordenone, Italy

Mumbaiwood 2017
10/12/2017 - 10/14/2017
Mumbai, India

Saloni WorldWide Moscow 2017
2017-10
Moscow, Russia

Index Fairs Mumbai 2017
2017-10
Mumbai, India

Intermob 2017
10/14/2017 - 10/18/2017
Istanbul, Turkey

Wood Processing Machinery 2017
10/14/2017 - 10/18/2017
Istanbul, Turkey

Vietnamwood 2017
10/18/2017 - 10/21/2017
Ho Chi Minh City, Vietnam

Sleepwell EXPO 2017
2017-10
Istanbul, Turkey

Adana Furniture Decoration Furniture Fair 2017
10/24/2017 - 10/29/2017
Adana, Turkey

Timber 2017
2017-10
Tel Aviv, Israel

WOOD-TEC 2017
10/31/2017 - 11/3/2017
Brno, Czech Republic

Woodworking Machinery & Supply Expo (WMS) 2017
11/2/2017 - 11/4/2017
Toronto, Canada

Belgrade Furniture Fair 2017
11/7/2017 - 11/12/2017
Belgrade, Serbia

EXPOCORMA 2017
11/8/2017 - 11/10/2017
Coronel, Chile

Salone del Mobile 2017
2017-11
Bergamo, Italy

Branchentag Holz 2017
11/14/2017 - 11/15/2017
Cologne, Germany

Woodex Moscow 2017
11/14/2017 - 11/17/2017
Moscow, Russia

Mebel 2017
11/20/2017 - 11/24/2017
Moscow, Russia

Salone del Mobile.Milano Shanghai 2017
11/23/2017 - 11/25/2017
Shanghai, China

VIFA HOME 2017
2017-11
Ho Chi Minh City, Vietnam

MyanmarWood 2017
11/30/2017 - 12/3/2017
Yangon, Myanmar

Furniture Asia 2017
2017-12
Karachi, Pakistan
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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



GLOBAL TRENDLERİN, TÜRKİYE MUTFAK
MOBİLYASI SEKTÖRÜNDEKİ

YANSIMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÖZET: Bu araştırmada, gelişmenin küresel, sürekli ve makroekonomik güçleri olan trendlerin, mutfak
mobilyası sektöründeki üretim ve projelendirme çalışmaları üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Bu
kapsamda, Türkiye’deki mutfak mobilyası üreticileri üzerinde yapılmış olan anket çalışması sonuçları
dünya mutfak trendleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Malzeme ve teknolojik gelişmişlik düzeyi
olarak dünya standartlarına eşdeğer bir yapıya sahip olduğunun görüldüğü Türkiye Mutfak mobilyası
sektörünün dünya mutfak mobilyası alanındaki gelişim trendlerini yakalama ve uygulama
konusundaki bilgi düzeyleri ve güçlükleri 4 kriter (tüketici talebi, konut planı, teknoloji yetersizliği,
malzeme yetersizliği) üzerinden belirlenmiştir. Bu çerçevede elde edilen bulgulara göre, işletmelerin
trendleri yakalama ve uygulama konusunda tüketici talebinin en fazla etkili olduğu (% 45.4) ortaya
çıkmıştır. Sektör işletmelerinin son 5 yılda uygulamış oldukları mutfak mobilyası projelerinin
değerlendirme sonuçlarına göre, mutfak projelerindeki kapak uygulamalarında çoğunlukla tek kapak
görünümüne sahip modellerle çalıştıkları (%41.6) belirlenmiştir. Ayrıca, mutfak projelerinde
sırasıyla; kalkar kapak sistemleri, çöp üniteleri, evye altı çekmeceleri, çekmeceli kiler üniteleri ve
şişelik çekmeceleri kullanımındaki değişimlerin fazla düzeyde yaşandığı görülmektedir. İşletmelerin
projelerinde köşe çekmeceleri ve açık raf sistemlerinde, herhangi bir değişim olmadığı sonucuna
ulaşılırken, renk trendlerinin yansımalarına yönelik belirlenen sonuçlar ise, en çok (%95.8) beyaz
rengin tercih edildiği, sonra sırasıyla krem renginin (%48.5) ve doğal ahşap renklerinin (%37.6)
tercih edildiği şeklinde ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, mutfak mobilyası alanındaki dünya
trendlerinin Türkiye mutfak mobilyası sektöründeki etkisini ve yansımalarını öncelikle mutfak
ünitelerindeki kapak modellerinde ve renk tercihlerinde doğrudan yansımakta olduğu görülmektedir. 
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GİRİŞ

Bu araştırmada, gelişmenin kü-
resel, sürekli ve makroekono-

mik güçleri olan trendlerin, mutfak
mobilyası sektöründeki üretim ve
projelendirme çalışmaları üzerinde-
ki etkisi incelenmiştir. Trendler, geliş-
menin küresel, sürekli ve makroeko-
nomik güçleri olarak işletmeleri,
ekonomiyi, toplumu, kültürleri ve ki-
şisel yaşamları etkileyerek geleceğin
dünyasını ve değişimi tanımlarlar.
Trendlerin sanayi alanlarına, firmala-
ra ve bireylere farklı etkileri vardır.
Buna göre, stratejik karar vermede
bir temel olarak kullanılabilmesi için
trendlerin etkilerinin iyi anlaşılması
gerekmektedir. Bu nedenle, günü-
müzde sektörel gelişmelerde sürdü-
rülebilirliğin sağlanması öncelikli
olarak global gelişmelerin ve sektör-
deki yansımalarının takibini zorunlu
kılmaktadır [1, 2]. Bilindiği gibi, sek-
törel gelişmelerdeki trendlerin yaka-
lanması ve takibinde, sektörlerin sa-
hip olduğu teknolojik ve ekonomik
alt yapısıyla birlikte etkileşim içinde
bulunduğu kişi, kurum ve kuruluşla-
rın tercihleri doğrudan etkili olmak-
tadır. Bu amaçla, Türkiye Mutfak
mobilyası sektörünün dünya mutfak
mobilyası alanındaki gelişim trendle-
rini yakalama ve uygulama konu-
sundaki bilgi düzeyleri ve güçlükleri;
tüketici talebi, konut planı, teknoloji
yetersizliği, malzeme yetersizliği kri-
terleri üzerinden belirlenmiştir. Ayrı-
ca, sektör işletmelerinin son 5 yılda
uygulamış oldukları mutfak mobil-
yası projeleri üzerinden, mutfak mo-
bilyasındaki kapak modelleri ve ka-
pak sistemleri ile köşe çekmeceleri,
raf sistemleri ve renk tercihlerindeki
değişim düzeyleri belirlenmeye çalı-
şılmıştır [3-6].

Son yıllarda mobilyada belirlenen
trendin en çarpıcı nitelikleri olarak,
çok canlı ve çarpıcı renkler ile çok
amaçlı olmaları şeklinde belirtilebilir.
Diğer taraftan bilişim teknolojisinin
her geçen gün mobilya dünyasında
daha önemli bir yere sahip olduğu
görülmektedir. Artık mobilyaların
asıl kullanım amaçlarının yanı sıra,

farklı ve dikkat çekici özelliklere de
sahip olmaları gerekiyor. Aslında
mobilya tasarımcılarının vizyonları-
na göre ev içerisindeki hemen her
şey; ister koltuk, ister mutfak, ister
sehpa bir şekilde uzaktan kumanda
edilir hale gelmiş durumdadır. Diğer
taraftan, lazer kesimli kenar bantları
ile her yöndeki yeniliği tetikleyen di-
jital baskı tekniklerinin sınırsız ola-
nakları ile mobilya endüstrisinde ön
safhada yer aldığı görülmektedir 
[7-10].

Günümüzde global trendlerin mo-
bilya sektörünün gelişimi üzerinde
gözlemlenen etkileri aşağıdaki gibi
özetlenebilir [1]:

• Modern yaşamın bir gereği olarak
teknoloji ile donatılmış modern
elektro-mobilyaların doğması ve
yaygınlaşması.

• Akıllı konut ve yeşil bina oluşumla-
rının etkileri ile akıllı mobilya, çevre
dostu mobilya uygulamalarına
daha çok rastlanılması. 

• Kentleşme ve hızla artan konutlaş-
ma anlayışına bağlı olarak yaşam
kalitesini artıran, kullanım kolaylığı
sağlayan, insan ve çevre dostu,
hafif, fonksiyonel, kolay taşınabilir,
modüler mobilyaların dünya pa-
zarındaki payının hızla artması. 

• Tasarım sürecine, farklı uzmanlık
alanlarına sahip (mobilya, elektro-
nik, bilişim teknolojisi, aksesuar
vb.) tedarikçilerin daha fazla 
katılması.

• Geri dönüşüm ve mobilya atıkları-
nın öneminin artması. 

• Nano-teknoloji uygulamalarının
malzemeye yansımaları sonucu

kir ve leke tutmayan kumaşlar, de-
riler, çevre dostu süngerler, boya-
lar, verniklerin kullanımı hızla 
yaygınlaşması.

2. MATERYAL VE METOD

Araştırmada, anket çalışması ve lita-
ratür araştırmasına dayanan bir
yöntem kullanılmıştır. Bu kapsamda,
Türkiye’deki mutfak mobilyası sektö-
rünü temsil edecek nitelikte ve sayı-
da seçilerek belirlenmiş olan mutfak
mobilyası üretici firmaları (165
adet)’ndan oluşan bir çerçeve top-
lum belirlenmiştir. Çerçeve toplu-
mun belirlenmesinde Türkiye’deki 7
coğrafi bölgenin temsili ve çalışma-
ya katılımın garanti altına alınması
ile yüz yüze görüşme şeklinde anket
uygulanması esası benimsenmiştir.
Belirlenen sonuçlar, dünya mutfak
trendleri çerçevesinde değerlendiril-
miştir. Değerlendirmelerde esas alı-
nan global yönelimler ve trendler
ise, EuroCucina fuarı çerçevesinde
elde edilen 2012 ve 2014 trend ra-
porlarına göre yapılmıştır. Zira, bu
fuar sektördeki trendlerin belirlendi-
ği ve dünya mutfak mobilyası 
sektörüne yön veren marka ve 
ülkelerin bir araya geldiği bir fuar 
niteliğindedir [7-11].

Verilerinin istatistiksel olarak değer-
lendirilmesi aşamasında, önem de-
recelerinin belirlenmesine yönelik
olan bulgularda etki faktörlerinin
puanlandırılması suretiyle ağırlıklı
ortalamalar yöntemi kullanılırken,
diğer bulgulara ait verilerin değer-
lendirilmesinde ise, aritmetik ortala-
maları esas alan grafik yöntemi kul-
lanılmıştır [12]. 
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3. BULGULAR 

3.1 Türkiye Mobilya Sektörünün 
Yapısal Durumu

2000 yılına kadar ağaç işleri sektö-
ründe bir alt sektör olarak yer alan
Türkiye mobilya sektörü, 9. Kalkın-
ma planı hedefleri kapsamında Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-
fından ana sektör olarak tanımlan-
mıştır. Sektör bugün 214 ülkeye 1.9
milyar dolar ihracat yapan,
2001’den buyana sürekli artan ihra-
cat değeri ile dış ticaret açığı verme-
yen sanayi sektörlerinden birisi ol-
muştur. Sektörün, gerek bu gelişim-
de sürdürülebilirliğin sağlanması,
gerekse kalkınma planları hedefleri-
ne ulaşmada önemli stratejik plan
hedeflerine sahip olduğu görül-
mektedir. Türkiye’nin 2023 yılı için
öngördüğü dış ticaret vizyonu için,
Mobilya sektörü 25 milyar dolar üre-
tim ve 10 milyar dolar ihracat bek-
lentisi ile dünyanın ilk 10, Avru-
pa’nın ise ilk 5 büyük mobilya üreti-
cileri arasına girmeyi hedeflemiş bu-
lunmaktadır [13-14].

Sektörün gerek yakalamış olduğu
bu gelişimi sürdürmede, gerekse
belirlemiş olduğu hedeflerine ulaş-
ması için bir örgütlenme ve yapılan-
ma ihtiyacı içinde olduğu da açıkça
görülmektedir. Çünkü, sektörü alt
sektörler bazında temsil eden ofis,
mutfak mobilyaları gibi bir çok der-
nek ve birlikler bulunmasına rağ-
men, sektörün tamamını tek bir ku-
ruluşta temsil eden bir yapılanma
maalesef mevcut değildir. Dolayısıy-
la, Türkiye’deki mobilya sektörünün
bahsedilen kuruluşların üzerinde et-
kin bir yapılanmaya ihtiyacı vardır.
Ancak, etkin bir yapılanmayla, ger-
çekçi ve doğru istatistiki verilere ve
plan hedeflerini yakalaması müm-
kün olabilecektir.

Çeşitli araştırma sonuçlarından da
görülebileceği gibi Türkiye Mobilya
Sektörünün çoğunlukla küçük ve
orta ölçekli işletmelerden oluştuğu
ve sektörü oluşturan işletmelerin
özellikleri 3 Grupta tanımlanmakta-
dır. Bunlar;

1. Grup: Ulusal çapta, her türlü pro-
je ve montaj hizmetleri verebilen,
satış sonrası yaygın hizmet, pazarla-
ma ve dağıtım ağı olan, standartlara
uygun, çağdaş ve markalı, seri üre-
tim yapan Büyük Ölçekli İşletmeler,

2. Grup: Yerel çapta, proje ve mon-
taj hizmeti verebilen standartlara
uygun gerektiğinde küçük çaplı seri
üretim de yapabilen, ürün yelpaze-
leri nispeten kısıtlı, bulundukları 
bölgede tanınan Orta Ölçekli 
İşletmeler,

3. Grup: Standartlara uyma kaygısı
taşımayan, üretimde sadece zorun-
lu makine ve ekipmanlar ile çalışan,
kapasiteleri sınırlı çoğunlukla sipariş
üzerine üretim yapan montaj hiz-
meti veren ama çoğunlukla proje
hizmeti vermeyen atölyeler ve ma-
rangozlar vb. Küçük Ölçekli
İşletmeler.[1, 2, 13, 14].

3.2 Global Trendlerin Türkiye
Mutfak Mobilyası 
Sektöründeki Yansımaları

Türkiye mobilya sektörünün dünya-
daki gelişmelere paralel olarak
trendleri yakalama ve keşfi yolunda
dikkate değer çaba içinde olduğu
görülmektedir. Nitekim, son yıllarda
mobilya dünyasının önemli merkez-
lerinde gerçekleştirilen uluslararası
mobilya trendlerinin sergilendiği
trend works ve inovasyon fuarlarına
ev sahipliği yapmaktadır.

Mutfak mobilyaları imalatı, konut ve
konut dışı mekanlarda kullanılan
ağaç, ağaç ürünleri, plastik, cam ve
metal malzemelerden yapılmış mut-

fak mobilyalarının imalatını kapsa-
maktadır. Mutfak mobilyası iş tanımı;
yiyecek ve içeceklerin sağlıklı ve
fonksiyonel bir şekilde saklanmasını
sağlayan, beslenme ihtiyacının gi-
derilmesine ortam hazırlayan mut-
fak dolapları ile onların tamamlayıcı
unsurlarının ergonomi, fonksiyon
ve estetik etmenlerle beraber proje
bazında gerçekleştirilmesi olarak ta-
nımlanabilir [4, 6].

Global trendlerin etkisi, Türkiye mut-
fak mobilyası üretim sektörü üzerin-
den belirlenmeye çalışılmıştır. Çün-
kü, Tablo 1. de açıkça görüleceği
üzere Türkiye mobilya sektörü için-
deki alt sektörlerdeki verimlilik ve
üretim endeksleri bakımından en
önde gelen bir alt sektör konumun-
da bulunmaktadır. Bu amaçla, sek-
tör işletmelerinin son 5 yıllık (2011-
2015) üretim ve projelendirme çalış-
malarındaki tercih değişim düzeyleri
ilgili olarak elde edilen bulgular üze-
rinden global trendlerin etkisi belir-
lenmiştir. (Tablo 1)

3.2.1 İşletmelerin Mutfak Mobilyası
Trendleri Hakkındaki Bilgi
Düzeyi 

Bu araştırmada, üreticilerin mutfak
mobilyasındaki gelişim trendleri
hakkındaki bilgi düzeyleri ile trendle-
ri yakalama ve uygulama konusun-
da karşılaşılan güçlükleri belirlemek
amacıyla ayrı ayrı iki soru yöneltil-
miştir. İlk olarak, bilgi düzeylerinin
tespiti için işletmelere “üretici olarak
dünyadaki mutfak mobilyasında ge-
lişim trendleri hakkındaki bilgi düze-
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Tablo 1: Mobilya İmalatı Sanayi Alt Sektörlerinde Verimlilik (Kişi Başına Üretim)
Endeksleri (2005=1000) [15].

▲ ▲





yiniz nedir?” sorusu yöneltilmiş
olup, elde edilen sonuçlar Şekil
1’deki gibi tespit edilmiştir [3].

İkinci olarak, işletmelere mutfak mo-
bilyası alanındaki gelişim trendlerini
yakalama ve uygulama konusunda-
ki güçlükler üzerinde; tüketici talebi,
konut planı, teknoloji yetersizliği, ve
malzeme yetersizliği gibi faktörlerin
etki düzeylerini ayrı ayrı belirtiniz?
Sorusu yöneltilmiş olup, bu kriterle-
rin trendleri yakalama ve uygulama
konusundaki etkileri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu çerçevede elde edi-
len bulgular, Tablo 2.  de gösteril-
mektedir. Buna göre, işletmelerin
%45.4’ ü tüketici talebinin, %22.4’
ü konut planlarının trendleri yakala-
ma ve uygulama konusunda fazla
etkili olduğunu, teknoloji ve malze-
me yetersizliği gibi kriterlerin ise iş-
letmeler tarafından önemsiz dene-
cek kadar az etkili olduğu belirlen-
miştir. Bu durum, sektörün malze-
me ve teknolojik gelişmişlik düzeyi
olarak dünya standartlarına eşde-
ğer bir yapıya sahip olduğunu gös-
termektedir. (Şekil 1)   (Tablo 2)

3.2.2 Mutfak Projelerinde Uygula-
nan Kapak Modellerine Olan
Yönelim Durumu

Bu çerçevede elde edilen bulgular
Tablo 3.’ de gösterilmektedir. Bu so-
nuçlara göre; işletmelerin projele-
rindeki kapak uygulamalarında tek
kapak görünümüne sahip modelle-
re olan eğilimin %41,6’lık bir oranla
fazla düzeyde olduğu ortaya çıkmış-
tır. Bu durumda Türkiye mutfak sek-
töründeki işletmelerin çoğunlukla
tek kapak uygulamaları yönündeki
modellerle çalışarak bu alandaki
Dünya trendlerine paralel çalıştıkları
söylenebilir. 

3.2.3 Mutfak Projelerinde Uygula-
nan Kulp ve Tutamak Model-
lerine Yönelim Durumu

Son 5 yıldaki mutfak mobilyası pro-
jelerindeki kulp ve tutamak uygula-
malarındaki, kulpsuz veya gizli kulp-
lu modellerdeki artış oranlarına yö-
nelik elde edilen bulgular Tablo 4’te-
ki gibi belirlenmiştir. Bu sonuçlara
göre; işletmelerin %26’sı artış oranı-
nın %1-10 arasında kaldığını belirtir-

ken %25’i artış oranının %41-50
arasında olduğunu belirttiği görül-
mektedir. Buna göre; mutfak proje-
lerindeki kulpsuz veya gizli kulp uy-
gulamalarında genellikle bir artışın
olduğu söylenebilir. Bu kapsamda
Türkiye mutfak sektörünün Dünya-
da yaygınlaşan kulpsuz veya gizli
kulp uygulamalarına yönelik gelişi-
mi yakalamış olduğu ileri sürülebilir. 
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Şekil 1: Üreticilerin mutfak mobilyasındaki gelişim trendleri hakkındaki bilgi düzeylerinin
dağılımı [3].

Tablo 2: İşletmelerin mutfak mobilyası alanındaki gelişim trendlerini yakalama ve uygula-
ma konusundaki güçlükler [3].

Tablo 3: Mutfak mobilyası projelerinde tek kapak
görünümüne sahip modellere yönelim durumu [3].

Tablo 4: Mutfak mobilyası projelerindeki kulpsuz veya gizli kulplu
uygulamalara yönelik modellerdeki artış oranı [3].

▲ ▲
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3.2.4 Mutfak Mobilyası projelerin-
deki Özel Dizayn ve Mutfak
Ünitelerindeki Değişimler

Ülkemiz mutfak mobilyası modelle-
rindeki değişimleri belirlemek ama-
cıyla işletmelere “Son 5 yılda ürettiği-
niz mutfak mobilyası projelerinizi
göz önüne aldığınızda modelleriniz-
deki özel dizayn ve iç bölümlendir-
melerdeki değişim nasıldır?” sorusu
yöneltilmiştir. Bu çerçevede elde
edilen bulgulara ait sonuçlar Tablo
5’ de verilmektedir. Buna göre; mut-
fak mobilyası modellerindeki iç bö-
lümlendirmelere ait değişimin işlet-
melerce %48,5 oranında fazla ve
%32,7 orta düzeyde değişimin ol-
duğu belirtilirken, sadece %2,4’ü
oranında hiçbir değişimin olmadığı-
nın belirtildiği görülmektedir. Bu du-
rumun mutfak mobilyası sektörün-
de hâkim olan proje tipi üretimden
(sipariş tipi) kaynaklandığını söyle-
mek mümkündür.

Mutfak mobilyası ünitelerindeki de-
ğişim durumunu ortaya koymak
amacıyla işletmelere “Son 5 yıldaki
ürettiğiniz mutfak mobilyası projele-
rinizi göz önüne aldığınızda Mutfak
mobilyası ünitelerindeki değişim du-
rumu nasıldır?” sorusu yöneltilmiş
olup, bu çerçevede elde edilen bul-
gular ise Şekil 2’de gösterilmektedir.
Verilerden de görüleceği gibi mut-
fak mobilyasını oluşturan üniteler-
deki değişim durumu en az ve en
çok olarak tablo 5’teki gibi ortaya
çıkmıştır. 

Köşe çekmecelerinde işletmelerin
%62,4’ü herhangi bir değişimin ol-
madığını belirtmişlerdir. Bunun ya-
nında çekmeceli kiler ünitelerindeki
değişim durumu %43 oranında faz-
la, açık raf sistemlerinde %42,4 ora-
nında sabit, çöp ünitelerinde %52,1
oranında fazla, evye altı çekmecele-
rinde %44,8 oranında fazla, kalkar
kapak sistemlerinde %82,4 oranın-
da fazla ve şişelik çekmecelerinde
%40 oranında fazla düzeyde deği-
şim olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, son 5 yıldaki mutfak
mobilyası projelerine göre sırasıyla;

kalkar kapak sistemleri, çöp ünitele-
ri, evye altı çekmeceleri, çekmeceli
kiler üniteleri ve şişelik çekmeceleri
kullanımındaki değişimlerin fazla
düzeyde yaşandığı görülmektedir.
Köşe çekmeceleri ve açık raf sistem-
lerinde ise herhangi bir değişim ol-
madığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, mutfak mobilyası sek-
töründe dünyadaki trendlere para-
lel olarak mutfak ünitelerindeki kal-
kar kapak sistemlerinde uygulan-
makta olduğu görülmektedir. Diğer
taraftan en az değişimin olduğu ya
da hiç değişimin olmadığı mutfak
mobilyası ünitesi ise köşe çekmece-

leri şeklinde gerçekleştiği görülmek-
tedir.

3.2.5 Mutfak Mobilyası Projelerin-
deki Renk Trendleri
(Yönelimleri)

Mutfak mobilyasındaki renk tercihle-
rini belirlemek amacıyla işletmelere
“son 5 yılda ürettikleri mutfak mobil-
yası projelerine göre modellerinde
en çok tercih ettikleri renkler” sorul-
muş olup, bu kapsamda elde edilen
bulgular Şekil 3’de gösterildiği gibi
belirlenmiştir. Buna göre, işletmele-
rin mutfak mobilyası projelerinde en
çok (%95,8) beyaz rengi tercih ettiği

Şekil 2: Mutfak Mobilyası Ünitelerindeki Değişim Durumunun Grafiksel Gösterimi [3].

Tablo 5: Mutfak mobilyası modellerinizdeki özel dizayn ve iç bölümlendirmelerdeki
değişim durumu [3].

Şekil 3: İşletmelerin mutfak mobilyası projelerinde en çok tercih ettikleri renklerin dağılımı [3].

▲ ▲
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sonra sırasıyla krem rengi (%48,5),
doğal ahşap renklerini (%37,6) ter-
cih ettikleri görülmektedir.

3.3 Mutfak Mobilyası 
projelerindeki Alt Dolap ve
Sürme Kapak 
Tasarımlarındaki Gelişmeler

Mutfak mobilyası modellerinde alt
dolap tasarımlarındaki gelişmeleri
belirlemek amacıyla işletmelere “son
5 yıldaki ürettiğiniz mutfak mobilyası
projelerinizi göz önüne aldığınızda,
alt dolaplardaki kapak/çekmece
önü tasarımlarında kullandığınız di-
zaynlarınızı belirtiniz” sorusu yönel-
tilmiş olup, bu çerçevede elde edi-
len bulgular Tablo 6 ve Şekil 4’te
gösterilmektedir.

Verilerden de görüleceği gibi alt do-
laplardaki kapak/çekmece önü tasa-
rımlarında yatay dizayn %85,5 ora-
nıyla en fazla kullanılırken, dikey di-
zaynın (%36,4) ve karma dizaynın
(%46,1) orta düzeyde tercih edildiği
ortaya çıkmıştır. Bu tercihler üzerin-
de doğrudan aksesuar sektöründe-
ki gelişmelerin ve trendlerin etkili ol-
duğu işletmelerce belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, mutfak mobilyası
modellerindeki sürme kapak kullanı-
mına yönelik gelişmeleri belirlemek
amacıyla işletmelere “Son 5 yıldaki
ürettiğiniz mutfak mobilyası projele-
rinizi göz önüne aldığınızda, model-
lerinizdeki sürme kapak kullanımın-
daki değişimler nasıldır?” sorusu yö-
neltilmiş olup, elde edilen bulgular
Tablo 7 ve Şekil 5’te gösterildiği gibi
belirlenmiştir.

İşletmelerce çoğunlukla kullanılan
sürme kapak uygulamalarından;
gövde içinde kayan kapak, katlana-
rak kayan kapak ve normal sürgü sis-
temleri için elde edilen sonuçlar ince-
lenecek olursa; gövde içinde kayan
kapak kullanımında %77’lik oranda
bir değişimin olmadığı, sadece
%3’lük oranda fazla bir değişimin ol-
duğu belirtilirken, katlanarak kayan
kapak kullanımında %69,1 oranında
değişimin olmadığı, %7,3’lük fazla
değişimin olduğu belirtilmiştir. Nor-
mal sürgü sistemlerindeki kullanım
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Şekil 4: Mutfak mobilyası modellerinde alt dolaplardaki kapak/çekmece önü tasarımları
kullanımının dağılımı [3].

Şekil 5: Sürme kapak kullanımdaki değişimlerin grafiksel gösterimi [3].

Tablo 6: Mutfak mobilyası modellerinde alt dolaplardaki kapak/çekmece önü tasarımları
kullanımı [3].

Tablo 7: Mutfak mobilyasında sürme kapak kullanımındaki değişimler [3].

▲ ▲
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ise %57,6 oranında değişimin olma-
dığı, %13,3 oranında fazla değişimin
gerçekleştiği görülmektedir. Bunların
dışında işletmeler herhangi bir sür-
me kapak kullanmadıklarını belirtmiş-
lerdir (%97). Buna göre, ülkemiz
mutfak sektöründe sürme kapak kul-
lanımında genellikle değişimlerin az
olduğu görülmektedir. İşletmelerce
bu durumun sebeplerinin başında
üretim alışkanlıkları ve personel niteli-
ği geldiği ileri sürülmüştür. Ayrıca, bu
uygulamalarda fazla değişimin oldu-
ğunu belirten işletmelerin büyük 
ölçekli işletmeler olduğu 
gözlemlenmiştir.

3.3.1 Mutfak Mobilyasında Mente-
şe ve Kapama Sistemleri 
Uygulamaları

Mutfak mobilyasında kullanılan
menteşe ve kapama sistemlerine yö-
nelik gelişmeleri belirlemek amacıy-
la işletmelere “son 5 yıldaki ürettiği-
niz mutfak mobilyası projelerinizi
göz önüne aldığınızda, modelleri-
nizde kullandığınız tamamen frenli
veya ilave frenli menteşe uygulama-
larındaki değişimler nasıldır?” soru-
su yöneltilmiş olup, elde edilen bul-
gular Tablo 8’ de verilmektedir. Bu
verilere göre, mutfak mobilyası pro-
jelerinde frenli veya ilave frenli men-
teşe kullanımının %84 oranıyla ol-
dukça fazla değişmekte olduğu 
ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda, mutfak mobilyalarında-
ki kapama sistemleri olarak oldukça
sık kullanım alanı bulan mekanik
bas-aç veya çıtçıt fonksiyonlu akse-
suarlara yönelik gelişmeleri belirle-
mek amacıyla elde edilen bulgular
ise Tablo 9’da gösterilmektedir. Bu
sonuçlara göre, bu sistemlerdeki de-
ğişim oranı işletmelerce %16’lık bir
oranda değişimin olmadığı belirtilir-
ken %37’lik bir oranda orta düzey-
de, %20 oranında ise fazla düzeyde
değiştiği belirtilmiştir. Buna göre, ka-
pama sistemleri olarak mekanik bas-
aç ve çıtçıt sistemleri kullanımında
sektörün oldukça fazla bir değişim
içinde olduğu görülmektedir.

3.3.2 Mutfak Projelerinde Büyük
Gövde İçinde Kayan Kapakla-
ra Yönelim Durumu

İşletmelere “Son 5 yıldaki ürettiğiniz
mutfak mobilyası projelerinizi göz
önüne aldığınızda büyük gövde
içinde kayan kapaklara yönelim du-
rumunuz nedir?” sorusuna ait ce-
vaplar Tablo 10’da gösterildiği gibi
belirlenmiştir. Bu verilere göre; işlet-
melerin %64’ü projelerinde büyük
gövde içinde kayan kapak kullan-
madıkları için herhangi bir yönelim
olmadığını belirtirken, %16,5’i az bir
yönelim olduğunu belirttiği görül-
mektedir. Bu sonuçlarda yönelim
durumunu orta ve fazla düzeyde ol-
duğunu belirten işletmelerin büyük
ölçekli işletmeler ve pazar 
payları %20’nin üzerinde olan işlet-
melerden meydana geldiği 
görülmektedir.

4 SONUÇLAR
Dünya mutfak trendlerinin Türkiye mut-
fak mobilyası sektöründeki üretim ve
projelendirme çalışmalarındaki yansı-
maları, sektörün trendler hakkındaki bil-
gi düzeyi ve tercih değişim düzeyleri
üzerinden ortaya konulmuştur.

Bu çerçevede elde edilen sonuçlar;

• Ülkemiz mutfak mobilyası sektörünün
dünyadaki gelişim trendleri hakkında-
ki bilgi düzeyleri incelendiğinde; İşlet-
melerin genellikle az veya çok düzey-
de bir bilgiye sahip olduklarını belirt-
tikleri görülmektedir. Ancak, yeterli bil-
gi düzeyine sahip olduklarını belirten
işletmelerin büyük çoğunluğunun sa-
dece yurtiçi ve yurtdışı fuar takibin-
den edinilmiş bilgilerden ibaret oldu-
ğu görülmektedir.

• İşletmelerin gelişim trendlerini yakala-
ma ve uygulama konusundaki etkili
faktörler olarak belirlenen, tüketici ta-
lebi, konut planı, teknoloji ve malze-
me yetersizliği gibi 4 ana kriterin etki
düzeylerine yönelik belirlenen bulgu-
lara göre; tüketici talebi etkisinin

Tablo 9: Mutfak mobilyası modellerindeki mekanik bas-aç veya çıtçıt fonksiyonlu
aksesuar kullanımındaki değişimler [3].

Tablo 8: Mutfak mobilyası modellerindeki tamamen frenli veya  ilave frenli menteşe
uygulamalarındaki değişim durumu [3]

Tablo 10: Mutfak mobilyası projelerinde büyük gövde İçinde kayan kapaklara yönelim
durumu [3].





%45.4 oranında en fazla olduğu gö-
rülürken, konut planının %22.4 ora-
nında, teknoloji yetersizliğinin %11.5
oranında ve malzeme yetersizliğinin
%9.7 oranında etkili olduğu ortaya
çıkmıştır.

• Dünya mutfak mobilyası sektöründeki
tek kapak modellere olan eğilimin, ül-
kemiz mutfak mobilyası sektöründeki
yansımalarına ait bulgulara göre, iş-
letmelerin %41.6’ sının fazla düzeyde
bir eğilimin olduğunu belirtmelerine
karşılık, işletmelerin sadece %4,2’ si
bu konuda herhangi bir yönelimin ol-
madığını belirttiği görülmektedir. Bu-
radan, Türkiye mutfak sektöründeki iş-
letmelerin tek kapak uygulamaları yö-
nündeki modeller üreterek bu alanda-
ki dünya trendlerine uygun çalıştıkları
söylenebilir. 

• Dünya mutfak mobilyası sektöründeki
kulp ve tutamak uygulamalarının,
Türkiye’deki yansımalarına yönelik el-
de edilen bulgular değerlendirildiğin-
de; Türkiye mutfak sektörünün dün-
yada yaygınlaşan kulpsuz veya gizli
kulp uygulamalarına yönelik gelişimi
yakalamış olduğu ileri sürülebilir. Bu
alandaki yönelimin çok yüksek oran-
da olduğunu belirten işletmelerin ge-
nellikle Büyük Ölçekli İşletmeler oldu-
ğu tespit edilmiştir.

• Dünya mutfak mobilyası sektöründeki
özel dizayna yönelimin ve mutfak üni-
telerindeki değişimlerin, ülkemiz mut-
fak mobilyası üretim sektöründeki
yansımalarına yönelik elde edilen bul-
gulara göre; mutfak mobilyası uygu-
lamalarındaki özel dizayn ve iç bölüm-
lendirmelerdeki değişim durumunun,
sektörün %48,5’ i tarafından fazla dü-
zeyde olduğu belirtilmiştir. Ancak, sek-
törde özel dizayn patentine veya
know-how’ una sahip olduğunu be-
lirten bir işletme de bulunmadığı 
görülmüştür. 

• Dünyada mutfak mobilyası ünitelerin-
de büyük depolama ihtiyaçlarına ola-
nak sağlayan modellere ait bir yöneli-
min yaşanmakta olduğu görülmekte-
dir. Bu çerçevede elde edilen bulgula-
ra göre; en fazla kalkar kapak sistem-
lerinin (%82,4) kullanımında değişim
olduğu görülmektedir. Burada, en
fazla değişimin görüldüğü kalkar ka-
pak sistemlerinde, mutfak mobilyası
sektörünün gelişiminde etkili olan ak-
sesuar sektörünün en önemli rol sahi-
bi olduğu söylenebilir. Diğer taraftan,
sektör işletmeleri köşe çekmecelerin-
deki depolama alanının, köşelerde

kullanılan diğer sistemlere göre daha
fazla olduğunu belirtmesine rağmen,
maliyeti artırdığı için bunun yerine,
döner sistem ve kör köşe 
aksesuarlarının daha çok tercih edildi-
ğini belirtmişlerdir.

• Dünyada mutfak mobilyalarındaki
renk trendlerine yönelik değişimlerin,
ülkemiz mutfak mobilyası sektöründe-
ki yansımalarına yönelik elde edilen
bulgular incelenecek olursa; dünya-
da olduğu gibi beyaz ve tonlarının
hakimiyeti görülmektedir (%95,8).
Bunu sırasıyla, krem %48,5 ve doğal
ahşap renklerin (%37,6) tercihi izle-
mektedir. Mutfak mobilyalarında uy-
gulandığı belirlenen bu renklerin, ge-
nellikle parlak tonlarının tercih edildi-
ği, ayrıca alt dolap ve üst dolaplarda
farklı renk uygulamalarında artışın ol-
duğu, sektör işletmeleri tarafından
belirtilmiştir.

• Dünya trendlerine paralel olarak, mut-
fak mobilyası modellerinde alt dolap-
larda kapak/çekmece önü tasarımla-
rında kullanılan dizaynları belirlemek
amacıyla elde edilen bulgular incelen-
diğinde; ülkemiz mutfak mobilyası sek-
töründe alt dolap tasarımlarında
%85,5 oranında yatay dizayn kullanıl-
maktadır. Bunu takiben %27,9 oranın-
da dikey dizayn ve %27,3 oranında
karma dizayn, yani hem kapak hem
çekmece kullanıldığı görülmektedir.
Diğer taraftan, mutfak mobilyası mo-
dellerindeki sürme kapak kullanımın-
da genellikle önemli bir değişim olma-
dığı çalışma sonuçlarından görülmek-
tedir. Ancak, normal sürgü sistemleri
kullanımında %13,3 oranında, katla-
narak kayan kapak kullanımında %7,3
oranında ve gövde içine kayan kapak
kullanımında ise %3 oranında bir de-
ğişim olduğu belirlenmiştir. 

• Son yıllarda, mutfak mobilyalarında
oldukça sık kullanım alanı bulan frenli
menteşeler ve kapama sistemlerinin
(mekanik bas-aç veya çıtçıtlı aksesuar-
lar), ülkemiz mutfak mobilyası sektö-
ründeki gelişmelerine yönelik elde
edilen bulgular değerlendirilecek
olursa; tamamen frenli veya ilave fren-
li menteşe kullanımının %84 oranın-
da tercih edildiği görülmektedir. Ka-
pama sistemi olarak kullanılan meka-
nik bas-aç veya çıtçıtlı aksesuarlarda
ise; %20 oranında tercihin olduğu
belirlenirken, %16 oranında ise her-
hangi bir değişim yaşanmadığı sonu-
cuna varılmıştır.
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016 Ocak ayı itibariyle dünya
genelinde, Moskova, Dubai,
Çin, Almanya, Milano başta ol-

mak üzere 45 ülkede İSMOB tanıtım
çalışmaları gerçekleştirildi. Bu ülke-
lerde gerçekleşen fuarlar esnasında
kentin en işlek noktalarında Metro
istasyonları ve havaalanlarında İS-
MOB bilboardları ile global tanıtım

çalışmaları gerçekleştirildi. Bu nokta-
da MOSDER-TÜYAP A.Ş. işbirliğinin
tüm imkanları kullanılarak 40 yıla ya-
kın deneyimiyle yılda 90 fuara imza
atan TÜYAP Fuarcılık A.Ş.’nin tüm
uluslararası ilişkileri, yurtdışı temsilci-
likleri kanalıyla yüz binlerce mailing,
ziyaret, ikili görüşmeler, heyet davet-
leri gerçekleştirildi. 

2

TÜYAP-İSMOB 2017 için yurtiçi ve
yurtdışında olağanüstü tanıtım

çalışması yapıldı
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Yurtiçi tanıtımında ise yıl boyu gerek
görsel, gerekse yazılı basın dergiler
kanalıyla reklam, röportaj, haber,
basın açıklamaları, basın toplantıları,
davetler gerçekleştirilirken, iletişim
çalışmaları ve sosyal medya çalışma-
ları için, profesyonel iş ortakları ile yıl
boyu tanıtımlar yapıldı, PR çalışma-
ları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda
merkezde Türkiye, komşu ülkeler,
Balkanlar, batı ve Orta Asya, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri esas
alındı. Türk Mobilya Sektörünün ya-
kın dönem hedef pazarları için ise
Amerika, Güney Afrika, Doğu Asya
ve Pasifik ülkeleri esas alındı.  

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz önemli bir
yenilik ise İSMOB Fuarının uluslar
arası niteliği bağlamında 12 yaban-
cı firma katılımı sağlanmış ve önü-
müzdeki yıl bu oran hol düzeyinde
önemli markalarla sürdürülecektir.
Bu yıl katılımcı ülkeler Malezya, Sin-
gapur ve Sırbistan. 
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İSMOB 2017 İçin Önemli İstatistiki Bilgiler 
Türkiye’nin en geniş fuar alanında ger-

çekleşen İSMOB İstanbul Mobilya Fua-

rı ile ilgili gerçekleşen rapor sonuçları

2016 yılında aynı alanda yapılan fuarı-

mız Mobilya Fuarları alanında pek çok

rekoru da kırmıştır. Bir önceki 2015 fua-

rıyla kıyaslandığında İSMOB %12 ora-

nında bir büyüme yaşayarak 2015 yılın-

da katılımcı firma ve firma temsilciliği bazında 12.738’den 14.252 fir-

ma ve firma temsilciliğine çıkmıştır. 

İSMOB Fuarı Türkiye’nin büyüklüğü ve

gerçek fuar konseptiyle gurur duyaca-

ğı Avrupa standartlarında ve bünyesin-

de 2 adet 5 yıldızlı oteli barındıran tek

fuar ve kongre konseptidir. Profesyo-

nel fuarcılığın ilk örneği olan TÜYAP

Fuar alanı 100 bin m2’yi aşkın alanda

her yıl artan oranda ziyaretçiye de ev

sahipliği yapıyor. 2015 yılı İSMOB ziyaretçisi 3.847.918 kişi iken

2016’da % 6.5 oranında bir artışla 4.087.616 ziyaretçiye ulaşmıştır.

Günlük ortalama 800 bin ziyaretçinin büyük kısmı ise hafta sonu iz-

dahama varan kalabalık gruplardan oluşuyordu. 

Türkiye’nin önemli kentlerinden ve

yurtdışından alıcı heyetleriyle destek-

lenen İSMOB Fuarı 2017 yılına daha

büyük alan, tanıtım, katılımcı ve alıcı

heyetleriyle bir yılı aşkın bir çalışma

sonucu hazırlandı. 

2017 İSMOB Fuarı bu yıl 100 bin

m2’yi aşkın alanda, 12 salonda, 500

katılımcı marka ile gerçekleşiyor.

2016 yılı içinde dünyanın önemli fuar

etkinliklerinde önemli tanıtım çalış-

maları gerçekleştiren İSMOB  bu ça-

lışmalar sonucunda sektörümüzün

önem verdiği 100 ülkeden binlerce iş

adamını ağırlayacak, global anlamda

1.5 milyar tüketiciyi kapsayan bir tanıtım çalışması yaparak, bir reko-

ra daha imza atmış bulunuyor. 
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eçtiğimiz günlerde İntermob
fuarında yeni desenlerini ta-
nıtan, Türkiye’nin sektörde

en önemli yüzey üreticisi firmaların-
dan olan Gentaş, her yıl çok önemli
yeniliklerle mimar ve üreticilerin kar-
şısına çıkıyor. Ekim 2016 sonunda İs-
tanbul’da gerçekleşen Türkiye, Or-
tadoğu ile Avrasya bölgesinin en
büyük fuarı olan Tüyap İntermob
2017’de, 2018 yılının yeni renk ve
desenlerini sundu. Renk ve desen
oluşturmada doğanın kendileri için
vazgeçilmez bir ilham kaynağı oldu-
ğunu belirten Gentaş Genel Mü-
dür'ü Orhan Kahraman ile mobilya
sektöründe üretim sürecindeki tasa-
rımlarına kaynak olan olguları ve İn-
termob fuarının ülke ekonomisine
etkileri üzerine konuştuk. 

Orhan Kahraman: İntermob fuarı
biliyorsunuz Türkiye'de ki büyük ih-
racat kalemlerinden olan mobilya
sektörünü bire bir etkileyen bu ne-
denle de mobilya sektörünün ta-
mamlayıcı bir unsuruydu. Bizler de
yeni renklerimizi bu fuarda sunarak
2017 yılına önemli yeniliklerle başla-
mayı planladık. Verimli ve pozitif
tepkiler aldık. 

Dünya artık çok küçük tüm pazarlar
rekabete açık o nedenle bunu farklı
sunabilenler ayakta kalıyor biz de
bu şekilde ilerliyoruz. Teknoloji ve
AR-GE departmanının önemi bu an-

lamda büyük önem taşıyor. Yenilikçi
olmak ve farklı şeyler üretmek gere-
kiyor. Ürün yelpazemize baktığımız-
da 2 ana sektöre ara mamül üretiyo-
ruz. Bunlar yapı ve mobilya deko-
rasyonu sektörleridir. Her ki alanda
da ciddi yatırım ve AR-GE çalışmala-
rıyla büyümeye devam ediyoruz.
Yaklaşık 55 ülkede Türkiye'nin bay-
rağını gururla sallandırıyoruz. Yenili-
ğe çok açığız.

Gentaş olarak en büyük farklılığımız
sunumumuzdur. Sektörün kabuklaş-
mış yapısına karşı yenilik felsefesi ce-
saretli bir adımdır. Bu nedenle yeni-
likçiliği politika olarak benimseyip
sektöre öncülük etmeye çalışıyoruz.

Avrupa’da daha güçlü 
bir "GENTAŞ"

İtalya'da satın aldığımız "Liri" marka-
mızla ihracatımıza önemli katkılar

sağlamaya devam ediyoruz. Kapasi-
te, kalite ve üretim anlamında bir-
çok eksikliğimizi tamamlayarak ya-
bancı bir markayı alarak sektörün
önünü açmak ve dışarıdaki dikkatle-
ri üzerimize çekmek anlamında böy-
le bir adım attık ve yeni bir macera-
ya kapılarımızı açtık.

Üretimimizin yüzde 55'ini
ihraç ediyoruz...

Hedefimiz; yapmış olduğumuz bu
hamlelerin altını güçlendirerek ge-
rek Türkiye pazarında üretmiş oldu-
ğumuz ürünlerin ihracatını artırmak
gerek Avrupa şirketinde yapmış ol-
duğumuz üretimle Avrupa pazarın-
daki hedeflerimizi büyütmek " diyen
Kahraman, pazarda var olmanın ko-
şulunun yenilikçi rekabet ve sürdü-
rülebilirlik olduğunu belirtti. 

G
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İlhamını doğadan alan 
bir marka, GENTAŞ

1972 yılından beri Mobilya
sektörüne yönelik pek çok ürün
gamıyla hizmet veren Gentaş bu
yıl yüzlerce renkten oluşan yeni

koleksiyonuyla karşımızda. 





ünyada 93 yıldır, Türkiye’de
ise 11 yıldır mobilya & inşaat
aksesuar ve donanımları ala-

nında faaliyet gösteren Häfele, 130
bin ürün çeşidi ve mekanlara özel
sistemsel yaklaşımlarıyla dokundu-
ğu her mekana mutluluk katıyor. 

Mutluluk sırası okullarda

Türkiye’nin çeşitli illerindeki Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerine maran-
goz atölyesi ve ürün sunumları he-
diye eden Häfele Türkiye, Kasım ayı
itibariyle bu okullarda uygulamalı
ürün eğitimlerine de başladı. 

Projenin ilk ayağında, Bursa Mimar
Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi ile Düzce Borsa Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören
“Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Ala-
nı” öğrencileri ürün sunumları ve
verilen uygulama eğitimlerinden ol-
dukça memnun kaldı. 

Geleceğin Ahşap Ustaları
ve İç Mimarlarına 

Konuyla ilgili açıklama yapan Häfele
Türkiye Pazarlama Direktörü Eda
Başar Uytun, geleceğin ahşap usta-
ları ve iç mimarlarına böyle bir katkı
sağlamaktan Häfele Ailesi olarak bü-
yük mutluluk duyduklarını belirtti.
Uytun, “Bizim en önemli marka id-
dialarımızdan birisi ‘mutluluk sat-
mak’. Ürün çeşitliliğimiz ve ürünleri-
mizin kalitesi ile üreticilerimizin ve
ürünlerimizi kullananların yüzünü
güldürüyoruz. Sistemsel mekan
yaklaşımlarımızla mimarların ve gay-
rimenkul sektörünün yüzünü gül-
dürüyoruz. Şimdi ise eğitime sağla-
dığımız katkıyla, sevgili öğrencileri-
mizin ve değerli öğretmenlerimizin
yüzlerini güldürebilirsek, ne mutlu
bize” diye konuştu.  

Häfele Türkiye’nin Kasım ayı itibariy-

le başlattığı “Häfele ile Mutlu Okul-
lar Mutlu Mekanlar” Sosyal Sorumlu-
luk Projesi, Türkiye’nin çeşitli illerin-
deki farklı okullarla devam edecek. 

D

Ürünleri ve sistemsel yaklaşımlarıyla mekanlara mutluluk katan Häfele, artık
okullara da mutluluk taşıyor. Türkiye’nin çeşitli illerindeki Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerine marangoz atölyeleri ve ürün sunumları hediye eden
Häfele Türkiye, ayrıca bu okullarda uygulamalı ürün eğitimlerine de başladı. 
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HÄFELE İLE
MUTLU OKULLAR MUTLU MEKANLAR





astamonu Entegre, yurt için-
de Kastamonu, Gebze, Balıke-
sir, Samsun, Tarsus, Adana;

yurt dışında Romanya, Bulgaristan,
Bosna Hersek ve Rusya tesislerine
yönelik gerçekleştirdiği revizyon,
inovasyon çalışmaları ile robot yatı-
rımlarına devam ediyor. Dünya
standartlarında ileri teknolojiyle yük-
sek kapasiteli üretim yapan tesisleri-
ne yaptığı robot yatırımları ile Kasta-
monu Entegre, hızı, kaliteyi ve ve-
rimliliği arttırıp, maliyeti düşürüyor,
üretimin hatasız ve insan sağlığını
koruyacak şekilde gerçekleşmesini
sağlıyor.

Kastamonu Entegre, Adana, Kasta-

monu, Gebze ve Rusya tesislerinde
bulunan 7 adet parke istif, kalite tas-
nif, transfer robotlarına, 2017 itiba-
riyle Adana tesisi için sipariş ettiği is-
tif ve paketleme robotlarını ekleye-
rek bu sayıyı 9’a çıkarıyor.

Robotların sıkı rekabet koşulları altın-
da hızlı yatırım yapma zorunluluğu-
na cevap verdiğini belirten Kastamo-
nu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,
“Türkiye’de robot kullanım oranı art-
maya başladı. Biz istifleme, palet ve
ambalajlama bölümlerinde robotları
aktif olarak kullanıyoruz. Böylece
ürünlerin düşmesini, zedelenmesini,
operasyonlarda gerçekleşecek üre-
tim kayıplarını ve sevkiyat hatalarını
minimize ediyoruz. Her yıl üretim
tesislerimizde robot envanterimizi
artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Tesislerindeki otomasyon altyapısı
ile ilgili de açıklamalarda bulunan
Yıldız “Üretimdeki verimi artırmak ve
verileri kontrol edebilmek için aynı
zamanda Gebze tesislerinde OEE
projeleri yürütüyoruz. Bu projenin
önümüzdeki süreçte diğer lokas-
yonlarda da uygulanmak üzere ça-
lışmalarımız sürüyor. ” dedi.

Ağaç panel sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri arasına adını
yazdırmayı başaran Kastamonu Entegre, tesislerindeki faal robot sayısını
2017 itibariyle 9’a çıkarıyor.
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Kastamonu Entegre, Robot
yatırımlarına hız verdi 

K





eni ürün ve teknolojilerde söz
sahibi olan AGT, sektör trenle-
rini belirlerken ürün gamını

geliştirmeyi, mevcut patentli ürünle-
rine yenilerini eklemeyi de sürdürü-
yor. İnovasyona yatırım yapan ve
bu doğrultuda orman ürünleri sek-
töründe bir ilki gerçekleştiren firma,
Antalya’daki üretim tesisi bünyesin-
de AGT Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. Ay-
nı zamanda Antalya’nın da ilk Ar-Ge
Merkezi olma özelliğini taşıyan mer-
kezde, 16 araştırmacı ve 6 teknis-
yenle toplam 22 profesyonel istih-
dam ediliyor ve ilave 3 destek per-
soneli görev yapıyor. 415 m² ofis
alanı ve 130 m² test alanıyla toplam
545 m² lik alana kurulan Ar-Ge Mer-
kezi, son teknolojiyle donanmış la-
boratuvar ve  test alanıyla da dikkat
çekiyor.

AGT Ar-Ge Merkezi, mobilya sektö-
ründe katma değeri daha da yük-
sek ürünler ortaya çıkarmayı hedef-
liyor. Kimya ve malzeme bilimleri da-
lında araştırmalar yaparak mevcut
ürünlerin fiyat ve performanslarını
iyileştirmeyi amaçlayan merkezde,
yenilikçi üretim metotları ve yeni ya-
zılımlar geliştirilerek üretim süreçle-
rindeki verim arttırılacak.

Ar-Ge Merkezi ile, sektörde önemli
bir alanda öncülük yaptıklarını dile
getiren AGT Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı
“Dünya dördüncü Sanayi Devri-
mi’nin eşiğinde. Türkiye Endüstri
4.0 Platformunu’nun partner firma-
larından biri olarak, inovasyona bü-
yük önem veriyoruz. 

AGT Ar-Ge Merkezi ile markamızın
genlerinde bulunan yenilikçilik özel-
liğini sistematik bir şekle dönüştür-
müş olduk. Bu sayede sektörümüz-
de trendleri belirleyen ve kullanıcıya
fayda sağlayan yepyeni ürünler or-
taya çıkarmayı hedefliyor, ürün
gruplarımızla sınırlı kalmayan tekno-
lojiler üzerinde de çalıştığımızın
müjdesini veriyoruz” diye konuştu.

Y

Ağaç Mamülleri ve  Orman Ürünleri sektöründe yeni teknolojiler geliştirerek katma değeri yüksek ürünler
ortaya çıkarma misyonuyla hareket eden AGT, inovasyon alanındaki öncü girişimlerine bir yenisini daha
ekledi. Sektörün ve Antalya’nın ilk AR-Ge merkezini, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dev üretim
tesisi bünyesinde kuran AGT, merkezdeki 22 profesyonel  çalışanıyla, sektörün trendlerini belirleyecek
yeni ürün ve teknolojiler üzerindeki çalışmalarını daha profesyonel bir yaklaşımla yönetmeye başladı.
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AGT, Ağaç Mamülleri ve Orman
Ürünleri Sektörü’nün ilk Ar-Ge

merkezini kurdu





ürk mobilya sektörünün Avru-
pa ve Körfez ülkelerindeki geli-
şimine değinen MODOKO Yö-

netim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik
“2016 yılı beklediğimizin ötesinde
gelişmelere sahne oldu. Gerek yurt
içindeki sıkıntılar, gerekse Avru-
pa’daki ekonomik sıkıntılar göz
önünde bulundurulduğunda biz
mobilya sektörü temsilcileri çalışma-
larımızda gösterdiğimiz başarıyla
2016 yılını büyüme ile kapatırken,
2017 yılı rakamlarından da 
umutluyuz.” dedi. 

2016 yılı ile ilgili açıklamalarını şu şe-
kilde sürdürdü: “2016 yılında ülke-
miz pek çok talihsiz olay yaşadı. Bu
genel ekonomiyi etkilediği gibi mo-
bilya sektörünü de bir süre olumsuz
etkiledi. Sağlanan istikrarla ve sektör
temsilcileri olarak bizler de işlerimize
ivedilik kazandırdık. Mobilya sektö-
rünü hareketlendirmeye ve sektör
sorunlarımızı çözmeye yönelik yap-
tırımlarımızın dönüşleri sevindirici

oldu. İnanıyorum ki 2017 yılında ça-
lışmalarımızı daha da ileri noktaya
taşıyacağız. Küresel gelişme ve eko-
nomideki gelişmelere paralel olarak
2017’de sektörün büyüme oranını
yüzde 8-10 olarak planlıyoruz. 
Yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ihracat
rakamlarımızı da bu seneye 
oranla yüzde 15 artırmayı 
hedeflemekteyiz.” 

Mobilyanın ekonomik kalkınmada
önemli paya sahip olduğunu dile
getiren Özçelik “Daha önceki yıllar-
da karşılaştığımız ithal mobilya tehli-
kesi için aldığımız tedbirler ve des-
tekler bugün bu büyümenin de te-
mellerini oluşturdu. Bizlerin Türk
mobilya zanaatkârları olarak yaptı-
rımlarımızı her dönemde sürdürme-
ye, sektörün büyümesi için elimizi
taşın altına koymaya hazır olduğu-
muzu belirtmeye ihtiyacımız var.
Mobilya demek sadece üretim ya-
pıp satmak anlamına gelmemekte-
dir. Temsil ettiğiniz sektörün ihtiyaç-

ları noktasında da birleştirici ve yapı-
cı bir rol oynamak da gerekir. Mo-
doko olarak temsil ettiğimiz bu sek-
törde hep daha iyi hizmet anlayışını
benimsedik. Ve çalışmalarımızı da
yurt dışına gururla tanıttık. Bugün
geldiğimiz nokta bunun göstergesi-
dir.” dedi.

2016 yılının sıkıntılı görüntüsüne
nazaran mobilya sektörünün sıkı ça-
lışmasının sonuçlarını verdiğine de-
ğinen Özçelik, “Mobilya, ekonomik
dinamizmi hep devam eden bir sek-
tördür. Önümüzde İMOB gibi
önemli fuar bulunuyor. MODOKO
olarak temsil ettiğimiz mobilya 
sektörü adına bizlerin de katılım
sağladığı ehemmiyet arz eden fuar-
lardır. Bu fuarlarda yerli ve özellikle
yabancı sektör temsilcileri mobilya
sektörünün çalışmalarının geldiği
noktayı görebilmektedir. Bu sebep-
le sektörü temsil eden her firmanın
burada ürün gamını gururla sergile-
mesini ve Türk mobilya sektörünün

T

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, 2016’yı başarıyla
kapatırken 2017 yılında yüzde 10 büyüme beklediklerini söyledi. Özçelik,
her geçen gün büyüyen Türk mobilya sektörünün büyüme oranlarıyla
umut vadeden gelişmelere değindi.
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MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik
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2017 yılında neler yapabileceğini
göstermesini istemekteyiz. ”diyerek
mobilya sektörünün 2017 yılında
fuarlardan beklentisinin yüksek ol-
duğuna da değindi.  

Türkiye’de Kişi Başı
Mobilya Harcaması 
65 Dolar

Dünyada mobilya harcaması şehir-
leşme ve gelir seviyesindeki artış ile
birlikte yukarıya doğru bir ivme ka-
zanıyor. Türkiye’de ise, şimdilik 65
dolar seviyelerinde olan yıllık harca-
manın; kentsel dönüşüm projeleri
ve artan evlilikler sayesinde yüksel-
mesi bekleniyor.

Türkiye'de kişi başına düşen mobil-
ya harcamasının üretici fiyatlarıyla
65 dolar civarında olduğunu söyle-
yen Modoko Yönetim Kurulu Başka-
nı Özçelik, "2015 yılında Amerika'da
kişi başına yıllık mobilya tüketimi
420, Fransa'da 295, İngiltere ve Av-
rupa'da ise 240 dolar civarında ol-
du. Bu rakamlara bakıldığında da
ülkemizde kişi başına mobilya har-
caması şehirleşme ve gelir seviyesin-
deki artışla birlikte yukarıya doğru
bir ivme kazanıyor" dedi. 

Özellikle konut ve ofis sektöründeki
gelişmelerin, kentsel dönüşüm çalış-
malarının mobilya ve perakende pa-
zarının olumlu etkilediğini belirten
Özçelik, "Mobilya pazarındaki büyü-
menin devam edeceğini tahmin
ediyoruz" diye konuştu. 

Mobilya sektörünü ve pazarın gelişi-
mini dünya trendleri, teknoloji ve
tüketici satın alma alışkanlıklarının
belirlediğini ifade eden Özçelik, "Bu-

gün artık internet sayesinde her şe-
ye ulaşabiliyoruz. Web siteleri, sos-
yal paylaşım ağları ve e-ticaret ile ye-
ni satış ve pazarlama anlayışı tüketici
tercihlerini ciddi biçimde değiştiri-
yor. Dolayısıyla marka bilinci gelişi-
yor. Bu nedenle şirketlerin web site-
leri giderek önem kazanıyor, Modo-
ko'nun kurumsal web sitesini ayda
ortalama 150 bin kişi ziyaret ediyor,
Modoko üyesi işletmelerimizin inter-
net üzerinden yeni müşteri ziyaretçi-
si ve satışları daha da artıyor" dedi.
Halen Türkiye'de ortalama mobilya
yenileme alışkanlığının 7-8 yıl civa-
rında olduğunu söyleyen Özçelik:
"Göç alan metropollerde daha kü-
çük yaşam alanlarına olan talepler
ve modüler yapının tercih edilme-
sinden dolayı mobilya değiştirme
alışkanlığı, ihtiyaçtan çok yenileme
ve isteğe özel mobilyaya geçiş gibi
nedenlere doğru kayıyor." 

Modoko’nun Mobilya
Firmaları Çin Mobilya
Fuarı’na Çıkarma Yaptı

Türkiye’nin en köklü mobilyacılar si-
tesi MODOKO’nun çatısı altında yer
alan firmalar Fuga, Monaco Mozen,
N Design, Ambiance, Kupa, Teleset,
Loda, Kolsan ÇİN’in Shanghai ken-
tinde her yıl düzenlenen Uluslarara-
sı Çin Mobilya Fuarı’nda büyük ilgi
gördü.  

Bu yıl 8 – 11 Eylül 2016 tarihinde
22.si gerçekleştirilen fuara 3000’e
yakın firma katıldı.  Home Furnis-
hing China/ Çin Mobilya Fuarı’na
katılan firmalar arasında en dikkat
çekenler  ‘Mobilya’nın Başkenti’ MO-
DOKO’da yer alan Türk firmaları ol-
du. Fuara katılan firmalar, hazırla-
dıkları birbirinden şık, fonksiyonel
ürünlerin yer aldığı koleksiyonlarla
ÇİN’de uluslararası pazara çıktı. İs-
tanbul Mobiya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Ahmet Güleç’in de katıldığı fuarda
sergilenen Türk mobilyacılığının de-
ğerli çalışmaları, bu yıl da dünya 
devi Çin pazarında boy göstermiş
oldu. 

Modoko Yönetim Kurulu Üyesi ve
Monaco Mozen firmasının sahibi
Bayram Bilinmez fuar ile ilgili “Türk
mobilyasının geldiği başarılı noktayı
göstermeye geldiğimiz bu önemli fu-
arda amacımıza ulaştık. Fuar bizlerin
Çin gibi önemli bir ticari pazarda et-
kin bağlantılar kurması için önemli
bir noktaya sahip ve iyi bir çalışma so-
nucu bunu başardık.” Dedi.

Fuara katılan firmaların çalışmalarını
desteklediklerini dile getiren MO-
DOKO Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Etem Özçelik “MODOKO bünye-
sinde yer alan markalar katıldıkları
Çin Mobilya Fuarı’nda büyük etki
oluşturdular. Türk mobilyası kalitesi
ve fiyatlandırmasıyla dünya pazarla-
rında rekabet edecek güçte” dedi.

Mobilyada Taksitli
Alışveriş Fırsatı

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.
Etem Özçelik, “İç piyasayı canlandı-
rıp beyaz eşya ve mobilyada yerli



üretimi desteklemek amacıyla kredi
kartıyla taksitli alışverişin 9’dan 36’
ya çıkarılması Türk mobilya sektörü-
nü canlandıracak. ”dedi  

Hükümetin iç piyasayı canlandırıp
yerli üretimi desteklemek amacıyla,
kredi kartıyla taksitli alışverişte iki yıl
önce getirdiği sınırlandırmayı esnet-
me çalışmaları pek çok sektörü hare-
ketlendirecek… Bu ay içinde yapı-
lan resmi açıklamayla mobilya ve
beyaz eşyada piyasayı hareketlen-
dirmek amacıyla bu sektörlerdeki
ürünler alışverişlerinde taksit sayısı
artırılması planlıyor. 

Yeni düzenlemeyle talep patlaması
oluşturmadan lüks tüketimi teşvik et-
meyecek şekilde kredi kartlarında
bazı ürünlerde taksit sayısı artırılması
planlanıyor. Mobilya ve beyaz eşya-
da da yerli üretime öncelik verilerek
bu sektörlerdeki ürünlerde taksit sa-
yısının 9 ay sınırı 36 aya çıkarılması
planlanıyor. 

Yapılması planlanan düzenlemeyle
beyaz eşya ve mobilyada kredi kartı-
na 36 ay taksit kararıyla ilgili Modo-
ko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem
Özçelik “Kararın yürürlüğe girmesiy-
le piyasalarda olacağı gibi mobilya
sektöründe de hareketlilik bekliyo-
ruz. Yeni evlenenler evini yenilemek
isteyip erteleyenler için bu yeni dü-
zenlemeyle uzun vadeli alışveriş da-
ha cazip hale gelecek. Bu kararla tü-
keticinin ihtiyacını uzun vadede kar-
şılanmasının yanı sıra ‘Mobilya’nın
Başkenti’ Modoko Mobilyacılar Site-
sinde faaliyet gösteren yüzlerce
markanın satışlarını canlandıracak. 

Son dönemde yaşanan talihsiz olay-
lardan tüm piyasalar olumsuz etki-
lenmişti. Sağlanan istikrar ve piyasa-
ları hareketlendirmek için alınan bu
kararla 2016 yılını başarılı bir şekilde
bitireceğiz” dedi.   

Mobilya Sektöründe
Olumlu Gelişme

Gayrimenkul sektöründe yüzde 18
olan KDV oranının 31 Mart 2017'ye
kadar yüzde 8'e düşürülmesi mobil-
ya sektöründe olumlu bir hareket-

lenmeye yol açtı. 

Mobilya sektöründe daha önce tak-
sitli alışverişte uygulanan ek taksit fır-
satının tüketicilere sunulması ve bu
uygulamanın yürürlüğe koyulması
tüketiciyi mobilya alışverişinde bir
nebze de olsa rahatlatmıştı. Hükü-
metin inşaat sektöründe gerçekleş-
tirdiği KDV indirimiyle beraber de
gözler bir kez daha mobilya sektörü-
ne çevrildi. Modoko, yaşanan geliş-
menin mobilya sektörünü de olum-
lu etkileyeceğini açıkladı.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.
Etem Özçelik “Geçtiğimiz günlerde
açıklanan ve gayrimenkul sektörün-
de yüzde 18 olan KDV oranının 31
Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e düşü-
rülmesini öngören düzenleme mo-
bilya sektöründe de olumlu etki ya-
ratacaktır. Tüketicinin yararına olan
bu tarz çalışmalar mobilya sektörün-
de de yaşanacağı beklentisi içinde-
yiz. Modoko olarak taksitlendirme-
de yaşanan gelişmelerden olumlu
etkilendik. Mobilya sektöründe KDV
indirimi de gerçekleşirse, mobilya
severlerin yüzü gülecek. Özellikle
yeni evlenen çiftler mevcut bütçele-
rinin yetersizliğinden dolayı ithal
mobilyaları tercih ediyordu. KDV in-
dirimi mobilya sektöründe gerçek-
leştiğinde yerli mobilya talebini de
arttırır. Bizim beklentimiz KDV indiri-
minin yerli piyasayı hareketlendire-
ceği yönünde.” şeklinde açıklamada
bulundu.

Modoko Tarihin Kapılarını

Aralıyor…

İstanbul’un tarihi dokusu ve saray

ışıltılarının evlere taşındığı son dö-

nemde, Mobilya deyince akla ilk ge-

len “Mobilya’nın Başkenti” Modoko,

geçmişin izlerini yeni ve modern ha-

liyle görmek isteyenleri ağırlıyor. 

2016 yılının trend renklerinin belir-

lenmesiyle, Modoko sezona damga

vuracak klasik ve neo-klasik mobilya

tasarımlarıyla sezonda yeni bir akım

başlatmayı hedefliyor. İMOB Fua-

rı’nda senenin trendleriyle ilgili ilk

tüyoları veren Modoko, bu yıl bün-

yelerindeki pek çok mağaza ile hem

klasik hem de neo klasik çizgilerde

hazırlanan mobilyaları saray ihtişa-

mını sevenlere sunuyor. 

Altın Işıltısını Zarif

Notalarla Sentezleyen

Tasarımlar…

Klasik mobilya deyince akla ilk gelen

altın yansımaların bolca kullanıldığı,

göz yoran tasarımlar olmaktadır. Bu

algıyı tümüyle değiştiren Modoko

bünyesindeki firmalar, altının ihtişa-

mını en zarif haliyle evlere taşıyor.

Özellikle neo klasik mobilya tasarım-

larında eşsiz bir renk kataloğu su-

nan firmalar, kadınları kararsız bıra-

kacağa benziyor. 
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“Mobilya Hayattır…”

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik se-
zon trendleriyle ilgili “ İMOB Fuarı’nda bu yılın aslında
saray motiflerinin bir yansımasına dönüşecek ev tasa-
rımları konseptini ziyaretçilerimize sunduk. Gelen be-
ğeniler doğrultusunda gördük ki aslında mobilya alı-
mında karar mercii olan hanımlarımız kendilerini sul-
tan gibi hissedecekleri dekorasyonları tercih ediyor.
Modoko bünyesindeki firmalar hem kişiye özel hem
de kaliteyi ön plana çıkaran ürünleriyle hizmet ver-
mektedir. Kararsızlığa yer olmayan Modoko’da, pek
çok firma ücretsiz mimari danışmanlık hizmetiyle her
zevke ve bütçeye uygun mobilya üretimi de yapmak-
tadır. Bizler biliyoruz ki ev dekorasyonu kişilerin haya-
tında önemli bir noktaya sahiptir. Kullanıcısının huzur
bulduğu, zevklerinin aynası olan tasarımları yıllardır
kaliteyle buluşturarak sunmaktayız.” dedi.

Evler Küçülüyor Mobilyalar Değişiyor
Sürekli değişen yaşam standartları ve kentsel dönü-
şüm projeleri, çalışan bireylerin iş tempolarıyla birle-
şince evlerde geçirilen süreler de kısalmaya başladı.
Bununla beraber çekirdek aile yapısının artmasıyla ev-
lerde ihtiyaç duyulan oda sayıları da azaldı. 

Küçülen metrekare ölçüleriyle beraber evlerdeki mo-
bilyalarda da değişim kaçınılmaz oluyor. Klasik mobil-
yalarla döşenmiş evlerde büyüyen bir nesil artık mo-
dern ve minimal çizgileri tercih ediyor. 

Klasik mobilyalardan minimal mobilyaya geçiş süre-
cinde, değişime ayak uyduran ve gelişmeleri yakın-
dan takip eden MODOKO, bünyesinde yer alan 350
farklı mobilya mağazasıyla dar alanlara geniş çözüm-
ler sunuyor. MODOKO’da yer alan firmalar sundukla-
rı ücretsiz mimari danışmanlık hizmetleri ile de yaşam
alanlarını kişiselleştirerek daha aktif ve renkli seçenek-
leri de mobilya severlere sunuyor. 

Konuyla ilgili MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Etem Özçelik “Yenilenen yaşam alanları değişimi do-
ğal bir süreç içerisinde mobilya severlere sundu. Biz
deneyimli mobilya üreticileri olarak, ziyaretçilerimizin
ihtiyaçlarına 360⁰ çözümler sunarak hizmet anlayışı-
mızı genişletmeye devam ediyoruz. Sunduğumuz hiz-
metler sadece mobilya üretmek ve bunları müşteriye
satmak olmadı, keza MODOKO gibi bir kooperatif her
daim sahip olduğu mobilya ustası zanaatkârları ile
mobilyayı bir eşyadan çok yaşamın bir paydaşı olarak
gördü. Bizler zanaatkâr kimliğimizin bizlere sunduğu
yeteneği ürettiğimiz mobilyaları yıllar boyunca ziya-
retçilerimiz ile onların istek ve beklentilerine uyarladık.
Yenilenen konut m² ölçüleri ile evlerde yaşanan reviz-
yona biz mobilya sanatkârları da ayak uydurduk. 
Bu anlamda ziyaretçilerimizin hayalledikleri 
yaşam alanlarını onlara sunmak, bizler için işimizin
sağlaması oluyor.”
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enarbandı üretiminin Balkanlar, Orta Doğu ve
Türkiye’de lider, dünyada en büyük 3. firması
olan Roma Plastik, yeni ürünü Trio koleksiyonu-

nu 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Inter-
mob fuarında ilk kez kullanıcılarla buluşturdu. Yaratıcı-
lığı, estetiği ve zengin kombinasyon olanaklarını bir
arada sunan Trio koleksiyonu, fuar süresince büyük
beğeni topladı. 

Yalın, kullanışlı, estetik tasarımları ve renkleriyle ön
plana çıkan Trio’lar, modern tasarımları tercih eden
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Trio
koleksiyonu, Intermob fuarının ardından yoğun ve ar-
tan bir taleple şimdiden klasikler arasına girmeye aday
görünüyor. Roma Plastik, yüksek talebi hızlı ürün sev-
kiyatı ile karşılayabilmek adına, Trio Koleksiyonu’nu
stok kartelasına ekledi. 

Yapılan Pazar araştırması sonucunda, Türkiye’de mo-
bilyalarda en sık kullanılan renkler olarak belirlenen
başta beyaz, krem ve siyah tonları dahil toplam 8 fark-
lı Trio rengi, Aralık ayı itibarı ile stoklarda yerini aldı. 

K

ROMA’dan Yeni
nesil kenarbandı:
Trio koleksiyonu,
artık stoklarda!
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oenoto devamla ‘’ Endonezya
mobilya  ve el sanatları yapımı
Craft ürünleri pazarının en bü-

yük alıcısı  Amerika ve Avrupadır. Bu
ihracatımızı Çin pazarı, Ortadoğu
ve Afrika’ya doğru büyütmek istiyo-
ruz. Bu yeni pazarlar ve bölgelerle
birlikte 2019 yılında ihracatımızın  5
milyar dolar olacağını umuyoruz.’
dedi.

Küresel mobilya  pazarı 141 milyar
dolar ve Endonezya  bu pazara
%1.5 bir oranla 1.902 milyarlık bir
katkı sunuyor. Endonezya’da mobil-
ya ve elsanatları  endüstrisinde  İş
dünyası için büyük bir potansiyel
var. Bu pazarda doğrudan veya do-
laylı olarak 2.5 milyon işçi çalışıyor. 

Endonezya mobilya ve el sanatları
endüstrisinin uluslar arası pazarda
bayrağını Endonezya uluslar arası
mobilya fuarı (IFEX) çekiyor.  IFEX,
Güney doğu Asya’nın  bire bir B&B
iş ilişkilerinde en büyük fuarıdır .
IFEX 11-14 Mart 2017 fuarında ‘sı-

nırsız  yenilikler’’ şiarıyla çalışıyor.
IFEX ayrıca 4 bakanlığımızın  Ticaret
Bakanlığı, Kooperatifler bakanlığı ,
Endüstri Bakanlığı ve Orman Bakan-
lığımızın tam desteğine sahiptir. 

HIMKI’nin uluslar arası ilişkiler ve or-
ganizasyonu  ikinci başkanı Abdul
Sobur IFEX’ın İhracat ekonomisin-
deki rolünün çok büyük olduğunu
ve ayrıca üretimin gelişmesinde
uyarıcı etkisi olduğunu Fuar bu ha-
liyle küresel pazarın Amerika Asya
Ortadoğu, Amerika ve Avrupa’dan
binlerce satınalmacı, bayi ve temsilci
ile lokal pazarın mobilya ve elsanat-
ları oyuncularını buluşturuyor.’ Dedi

En büyük  Mobilya ve rattan üretici-
leriyle elsanatları ürünü mobilya
üreten üreticiler IFEX fuarındadır.

El işçiliği mobilyalar ve doğal rattan-
lar endonezya’nın en önemli üre-
timleridirler. Üretimde %85 ile en
büyük Pazar payını alırken daha
sonra %15 ile Filipinler, Vietnam ve
diğer Asya ülkeleri gelir. Endonez-
ya’nın yıllık  350 rattan parçasından
oluşan   622.000  ton  üretimi  bu-
lunmaktadır. 

Gelecek yıl HIMKI IFEX’de önemli
yeniliklerle Fuar alanını da büyüte-
rek 15.477 metre kareden 19.813
metre kareye çıkaracaktır.

S

30 Kasım 2016’da Endonezya’nın Jakarta kentinde gerçekleşen fuarda uluslar arası pazarda Endonezya
mobilyası ve elsanatları endüstrisi yenilik ve gelişmelerle sürüyor. Endonezya mobilya endüstrisi ve
elsanatları birliği (HIMK) başkanı Soenoto, Endonezyada bu endüstrilerin ekonomik büyüme ve
gelişmelerinin devam ettiğini belirterek bu yıl %10 daha fazla bir büyüme yaşayacaklarını söyledi. 
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Uluslararası Rattan ürünleri pazarının
tanıtım ve çıkış merkezi İFEX fuarı
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AK-İŞ Konfederasyonuna bağlı
Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından
organize edilen, Türkiye mobil-
ya sektörü yöneticileri ve temsil-

cileri, Siyasetçiler ve STK'ları bir araya
getiren "Mobilya Sektöründeki Sorun-
lar, Çözüm Yolları ve 2023 Hedefleri
Paneli" Ankara'da düzenlendi.

24 Aralık Cumartesi günü saat
10.00'da Hilton Garden İnn Gimat
Otel'de gerçekleşen panel sonunda,
mobilya sektör temsilcileri, 2023 he-
defleri kapsamında alınacak tedbirleri
ve planlarını ortak bir bildiri yayımla-
yarak dile getirdiler.

Öz Ağaç-İş Sendikası'nın organize etti-
ği ve mobilya sektörünün mevcut ve
geleceğe ilişkin sorunları, marka de-
ğerlerinin korunması, uluslararası re-
kabet ve ihracat sorunları ve imkânla-
rının ele alınacağı panelde, Türk mo-
bilya firmalarının üst düzey yöneticile-
ri, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları
ve sektör temsilcileri katıldılar.

-Mobilya sektörünün sorunları, Türk
mobilya devletinin katıldığı bir panel-
de ele alındı: Üreticiler kayıt dışı istih-
dam fazlalığı, nitelikle personelin ye-
tişmemesi rekabet ve ihracatın arttırıl-
ması, KDV oranları ve teşviklere de-
ğindi, çözüm yolları aradı. Türk mobil-
yacılığının, belli teşvikler sağlanması
durumunda dünya trend ve arzını be-
lirleyen İtalyan, Fransız, Alman ve İs-
veç mobilya tasarım ve endüstrisine
rakip olabileceği vurgulandı.

Türk mobilya sektörünün dev firmala-
rının temsilcileri Öz Ağaç-İş Sendika-
sı'nın düzenlediği "Mobilya Sektörün-
deki Sorunlar, Çözüm Yolları ve 2023
Hedefleri Paneli"nde bir araya gelerek
ortak sorunlar üzerine yoğunlaştı ve
çözüm yollarını önerdi.

Sektörün sorunlarını dile getiren mo-
bilya üreticileri, kayıt dışı istihdam faz-

lalığı, nitelikle personelin yetişmemesi
rekabet ve ihracatın arttırılması, KDV
oranları ve teşviklere değindi, çözüm
yolları aradı.

Mobilya üreticileri olarak 2023 hedef-
lerine ulaşabilmek için hükümetten
talepleri olan, sektör temsilcileri üre-
tim ve ihracatın arttırılması adına teş-
viklerin daha kapsamlı hale getirilmesi
ve AR-GE çalışmalarının desteklenme-
si, KDV oranlarında ihtiyaç doğrultu-
sunda indirime gidilmesi, Meslek
okullarında teknolojinin geliştirilmesi
ve nitelikli eleman talebinin karşılan-
ması gibi taleplerde bulundu.

Yeterli düzeyde personelin yetişmedi-
ği belirtilen konuşmalarda meslek
okullarında teknolojinin geliştirilmesi,
bu sayede nitelikli perso-
nelin yetişebileceği vur-
gusu yapıldı.

Panelin açılışında konu-
şan mobilya sektöründe
örgütlü olan Öz Ağaç-İş
Sendikası Genel Başkan
Vekili Av. Tuncay Dolu,
Mobilya üretim sektöründe ihracat,
üretim ve istihdam rakamlarının 2013
yılına kadar artış gösterdiğini ancak
2014'den itibaren küçülmeye gidildi-
ğini ifade etti ve 2023 hedefleri kap-
samında acil önlemlerin alınması ge-
rektiğine değindi. İhracatta yaşanan
sıkıntılar nedeniyle de hükümetten
destek beklediklerini söyleyen  Dolu,
mobilya sektörünün istihdama katkısı-
nın önemine vurgu yaptı.

Her fabrikanın aynı zamanda bir mes-
lek okulu olduğunu ifade eden Dolu,
nitelikli elemanın yetişmesi gerektiği-
ne ve üretimin kalitesinin arttırılması-
na ihtiyaç olduğuna değindi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) adına konuşan Yönetim
Kurulu Üyesi Erdoğan Yayla ise yaptı-

ğı konuşmada nitelikli personel ile
üretimin daha da kaliteli hale getiril-
mesinin gerekliliğine ve bu sayede ih-
racat ve satışlarda da artışların gerçek-
leşeceğine vurgu yaptı. Mobilya üreti-
cileri olarak hükümetten daha fazla
destek beklediklerini belirten Yayla,
2023 hedefleri kapsamında acil ön-
lemlerin alınması gerektiğine değindi.

Panelde, Çalışma Ba-
kanlığı yetkilileri de
mobilya üreticilerin-
den taleplerini dile ge-
tirdi. Üreticiler de yap-
tıkları konuşmalarda
Türkiye'nin mobilyada
Avrupa devlerine rakip
olabileceğini ancak

bunun için devletin teşviğinin gerekli
olduğunu bildirdiler.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz
Ağaç-İş Sendikası tarafından organize
edilen Mobilya Sektöründeki Sorunlar,
Çözüm Yolları ve 2023 Hedefleri Pa-
neli'ne, Ak Parti Milletvekili Burhanet-
tin Uysal,HAK-İŞ Genel Sekreteri Os-
man Yıldız, Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezi Başkan Yardımcısı
Metin Kahraman, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, siyasetçi-
ler, bürokratlar, Türkiye Mobilya Sana-
yicileri Derneği (MOSDER) Yönetim
Kurulu üyesi Erdoğan Yayla, Türki-
ye'deki Mobilya üretim firmalarından
DOĞTAŞ, Kelebek, İstikbal, Bellona,
Alfemo, İpek, Mondi, Kilim, Ergül,
Cennet, Mobilya yöneticileri, katıldı.

H
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Mobilya Sektöründeki Sorunlar,
Çözüm Yolları ve 2023 Hedefleri Paneli

Ankara’da düzenlendi 









irincisi Şubat ayında düzenle-
nen ve mobilya sektörünün
paydaşlarını bir araya getiren

“Mobilya Sektöründe Küresel Reka-
bet” başlıklı 2’inci MOSFED İstişare
Toplantısı MOSFED Başkanı Ahmet
GÜLEÇ’in açılış konuşmasıyla başla-
dı. Güleç, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen
hain saldırıyı kınarken bu saldırıların
bir başka amacının Türkiye’nin imajı-
na zarar vermek olduğunu ancak
bunun başarılamayacağını söyledi.
Türkiye mobilya sektörünün
2002’de iç pazara üretim yapan bir
sektörken bugün dünyanın 12’inci
ihracatçısına dönüştüğünü belirten
Güleç, 1 milyon $’dan fazla üretim
yapan firma sayısının 580’e ulaştığı-
nı ilave etti. “Mobilya bugün dünya-
nın başına bela olan işsizliği engelle-
yen istihdam dostu, stratejik ve milli
bir sektördür. Biz MOSFED olarak
kurulduğumuz günden beri gerçek-
leştirdiğimiz etkinliklerle bu sektörün

B

Mobilya Sektörünün Çatı Kuruluşu” MOSFED tarafından 13 Aralık 2016’da
İstanbul Conrad Hotel’de düzenlenen 2. Genel İstişare Toplantısında
sektörün yeni gelişen küresel rekabet koşullarında hedeflerine nasıl ulaşacağı
tartışıldı. Konuşmacılardan Ekonomist Prof. Dr. Kerem ALKİN, yeni küresel
ekonomik tabloyu resmedip Türkiye mobilya sektörü adına gündeme gelecek
fırsatları sıralarken,  birçok İtalyan firmasının başarı hikayesinde önemli rol
oynayan tasarımcı ve girişimci Rodrigo Rodriquez Türk mobilya sektörünün
yeni malzemelere, teknolojilere ve tasarım diline ulaşması gerektiğini belirtti. 
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Mosfed 
2. İstişare
Toplantısı
İstanbul’da
gerçekleşti



önemini herkese anlatma çabasındayız” diyerek sözle-

rini sürdüren Güleç, “bugüne kadarki başarı serüveni-

mizi daha da büyütmeli ve 2023 hedefimiz olan dün-

yanın 5 mobilya ülkesinden biri olma hedefimizi 

gerçekleştirmek için “kurumsallaşmalıyız” vurgusunu

yaptı.

Güleç’ten sonra sözü alan Medipol Üniversitesi Öğre-

tim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Kerem ALKİN, sözlerine

“dijitalleşen küresel ekonomide; özellikle 3D yazıcılar

aracılığıyla mobilya ve tekstil gibi sektörlerin ciddi bir

dönüşüm geçireceği” ile başlarken, “büyüme ve küre-

sel ticaretin daraldığını, AB ekonomilerinin durağan-

laştığını ve KOBİ’leri ihmal ettiğini, oysa Trump’ın seçil-

mesinde KOBİ’lere verdiği mesajların etkili olduğunu,

ABD’nin enerji başta olmak üzere ihracat yapmaya

başladığını ve küresel ekonominin merkezinin Asya’ya

kaydığını” belirtti. Alkin’e göre küresel ekonomi As-

ya’ya kayarken, Türkiye’nin mega projeleri “Yeni İpek

Yolu”nda stratejik bir öneme sahip olacak ve Avru-

pa’dan Asya’ya mallar 10 gün içerisinde ulaşabilecek.

Bu sayede Türkiye mobilyacılarına başta “girilemez”

denilen Çin pazarı olmak üzere ihracat açısından bü-

yük fırsatlar doğmuş olacak. Alkin, Asya ile birlikte Sah-

raaltı Afrika’da da büyük nüfus büyümeleri beklendi-

ğini ve tüm bu gelişmelerin mobilyacılarımız için yeni

pazarlar anlamına geleceğini söyledi.

İstişare toplantısının ikinci konuşmacısı olan ve hala

Avrupa mobilya sektöründe birçok önemli görevi sür-

düren İtalyan tasarımcı ve girişimci Rodrigo Rodriquez

ise “Made in Italya” etiketinin  başarı hikayesinden ör-

nekler verdi. Rodriquez, Türk mobilyacılarına yeni

malzemelere ve teknolojilere (lazer, nano-teknolojiler

ve organik malzemeler) yönelmeleri ancak bunu ya-

parken yerel dillerini korumaları gerektiğini söyledi.

“Girişimciler olarak İtalya’da tasarımcılar ile aynı dili ko-

nuşuyoruz” diyen Rodriquez, Endüstri 4.0 ve nesnele-

rin interneti teknolojisiyle birlikte yarını yaşadığımızı

“artık yarın bugündür” sloganıyla vurguladı. Rodri-

quez sözlerine “Made in Turkey” başarı hikâyesinin ya-

zılmasında MOSFED ve benzer kurumlara büyük gö-

revler düştüğünü söyleyerek son verdi.

Toplantının istişare bölümünde, mobilya sektörünün

temsilcileri Alkin ve Rodriquez’e sorular yöneltirken, İs-

tişare toplantılarının sürmesine karar verildi ve sektör

düzeyinde 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine da-

ir güven tazelendi. 
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SO Meslek Komiteleri Ortak
Tplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-

ci’nin katılımıyla ASO 1. OSB’de 22
Aralık 2016 tarihinde gerçekleştiril-
di.  OMSİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Ercan ATA'a katıldığı toplan-
tıda sektör sorunları ve DMO çalış-
malarından bilgi paylaşımında  bu-
lundu ve sektör sorunlarını aşağıda-
ki maddeler içinde sundu.

1: KREDİ MALİYETLERİ: KOBİ’lerin
ağırlık oluşturduğu sektörde finans-
mana erişim oldukça güçtür. Exim-
bank kredilerinin bankaların verece-
ği teminat dışında başka bir yöntem
ile sağlanması ve kredi hacminin
arttırılması gerekmektedir

çozüm: Uygun faizli kredi garanti
fonları bir çözüm olarak değerlendi-
rilebilirler. Bununla beraber küçük
ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve
destekleme fonu kaynakları arttırıl-
malıdır  Muhatap kuruluş: T.C. Eko-
nomi Bakanlığı T.C. Maliye 
Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı,

2- ÜLKELER ARASI İKİLİ SERBEST Tİ-
CARET ANLAŞMALAR: Hedef ülke
pazarlarımızın arttırılması ve İhracat
maliyetlerimizin azaltılması, Ülkemi-
zin bazı ülkelerle ikili gümrük anlaş-
maları bulunmadığından ihracatçı
şirketlerin mobilya ürünleri henüz
gümrükte iken pahalıya mal edili-
yor. İkili anlaşmalar için imkânlar ya-
ratılmalı ve süreçler hızlandırılmalı.

3-KURUMSALLAŞMA: Kurumsal yö-
netim için firmalara eğitimler veril-

melidir.. Sektör dernekleri kurumsal
yönetimi yerleştirmek için eğitimler
verilmesine öncülük edilmelidir. Ku-
rumsallaşmanın göstergelerinden
biri de entelektüel kapasite sağlaya-
cak danışmalarla çalışmaktır. Sektö-
rün danışmanlarla çalışmasını sağla-
yacak yasal çerçevenin 
sağlanması ve teşviklerin arttırılması
gerekmektedir

4- KDV ORANLARI: KDV oranlarının
yüksekliği maliyet artışları ile birlikte
tüketicinin alım gücünü etkilemekte
ve kayıt dışılığı teşvik etmektedir.

Diğer stratejik sektörlerde olduğu
gibi mobilya sektöründe de
KDV’nin geçici olarak %8’e   kalıcı
olarak da 10-15 bandına inmelidir.
Ayrıca navlun desteği uygulaması
ile KDV iade sürelerinin kısaltılması
gerekmektedir. 

5- HAMMADDE VE İTHALAT GÜM-
RÜK VERGİLERİ: Sektörün gelişimi
adına Ar-Ge ve Tasarıma yapılacak
yatırımlar hammadde ve ithalat

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO)
MESLEK KOMİTELERİ 2016 ORTAK

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 
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gümrük vergilerinden doğan yüksek maliyet yükleri
sebebi ile yapılamamaktadır. Odundan alınan yüzde
8’e yakın vergilerin kaldırılması önem arz etmektedir.
Daha önce tartışılan bu konunun; orman bakanlığı
tarafından ihaleye çıkarılan odunlarda ağaçlandırma
fonu; bakanlık fonu; dellaliye ve damga vergisinin kal-
dırılması büyük  önem taşımaktadır. Ayrıca yerli üreti-
mi teşvik etmek amaçlı mobilya aksesuar  ürünlerinin
ithalatına getirilen %25 ilave gümrük vergisi kaldırıl-
malıdır.

6- İTHALATA DAYALI HAMMADDE: Sektöre ara malı
sağlayan mobilya yan sanayiinde başta endüstriyel
odun olmak üzere ithalata bağımlılık söz konusudur.
3071 sayılı Orman Kanunu güncellenerek ormanların
verimli kullanılması sağlanmalıdır. Özel ormancılık ve
endüstriyel Ormancılık yasası çıkarılmalıdır. Özendirici
teşvikler başlatılarak, odun üretiminde dışa bağımlılık
azaltılmalıdır. MDF ve suntaya alternatif çevreye du-
yarlı kompozit malzeme üretimine yönelik Ar-Ge faali-
yetleri teşvik edilmelidir. Panel levha üretimindeki 
tekelleşme ve fiyatlandırmada yaşanan sıkıntılar 
giderilmelidir.

7- TEST LABORATUVARLARI KURULMALI, AR-GE ÇALIŞ-
MALARI DESTEKLENMELİ

HAMMADDE: Kapanan (İnegöl) illerdeki ve olmayan
(kayseri) illerdeki test laboratuvarlarının açılmalıdır.
Uluslar arası ölçekte test laboratuarları kurulmalı ve
sektör için katma değerli ürün demek olan akıllı ve 
yeşil mobilya üretiminin şartlarından biri yerine 
getirilmelidir

8- KAYITDIŞI ÜRETİM Ar-Ge: Kayıt dışılık oranın
%50ye   çıktığı tahmin edilmektedir. Bunun giderilme-
si gerekmektedir. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi için
sektörde garanti belgesi fatura vb. denetimlerin sıklık-
la yapılması, kapasite kullanımı, ölçeksel imalat envan-
terlerin çıkarılması gerekmektedir.

9- KALİFİYE İŞ GÜCÜ: Sektörün gelişmesi için ihtiyacı
olan kalifiye iş gücünün artırılması.  Sektörün ihtiyacı
olan kalifiye iş gücünün arttırılması için mobilya mes-
lek liseleri ve mobilya tasarım bölümleri açılmalı, sana-
yi-üniversite işbirliği derinleştirilmelidir. Sürekli eğitim
merkezlerinde mobilyadaki son trendlerin paylaşılma-
sı için programlar hazırlanmalıdır.

10- HAKSIZ REKABET: Sektörde Meslek Etiği ve Şeffaflı-
ğın Yaygınlaştırılmalıdır. Firmalar kaliteli ürün yapmayı
ilke olarak kabul etmeli marka ve ürün taklitlerine dik-
kat edilmeli, haksız ticaret konusunda hassasiyet geliş-
tirilmeli. Sektör Meclislerinde meslek etik beyanname-
lerinin yayımlanması ve kurumlarca sektöre ait üretim
dış ticaret istihdam vs. verilerinin güncel ve doğru ola-
rak zamanında paylaşılması önem taşımaktadır. 
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Mobiliyum AVM’nin birinci
istişare toplantısı Uludağ’da

gerçekleştirildi

2017 de piyasaları bekleyen
sürprizler neler

Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip Mobilya
AVM’si unvanına sahip, 225 bin metrekare kapalı
alanda 200 yerli mobilya üreticisini tek bir çatı al-
tında müşterileriyle buluştuğu Mobiliyum
AVM’nin birinci istişare toplantısı Uludağ’da ger-
çekleştirildi.Türkiye’nin en büyük kapalı alana sa-
hip Mobilya AVM’si unvanına sahip, 225 bin met-
rekare kapalı alanda 200 yerli mobilya üreticisini
tek bir çatı altında müşterileriyle buluştuğu Mobili-
yum AVM’nin birinci istişare toplantısı Uludağ’da
gerçekleştirildi. Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu
Başkanı T. Timur Han, "Dünya mobilya formunun
değerlendirmesini yapalım, dünyanın Davos’u da
İnegöl olsun" dedi.Uludağ Grand Yazıcı Otel’de
düzenlenen ve iki gün süren toplantıda, Mobili-
yum’un geleceği ile alakalı önemli kararların altı-
na imza atıldı. Alınan kararlar arasında Mobili-
yum’un cirosunu artırmak amacıyla MOBFEST Pe-
rakende ile alakalı önemli kampanyalar düzenle-
necek. Öte yandan, 2017 yılı reklam bütçesi 1 mil-
yondan, 3 milyon liraya yükseltildi. İki gün süren
toplantıya, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Baş-
kanı T. Timur Han ve yönetim kurulu üyeleri ile
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) ve
MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ,
Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Mobili-
yum AVM’de showromları bulunan firma yetkilile-
ri katıldı.

Destek Yatırım Menkul Değerler’in hazırladığı araştırma
raporuna göre, gelecek yıl, 2016 yılında olduğu gibi pi-
yasaların odağında merkez bankalarının izleyecekleri
para politikaları ön planda olacak. İŞTE 2017 YILINDA Pİ-
YASALARI BEKLEYEN GELİŞMELER:

ABD’nin yeni başkanı D. Trump’ın uygulamayı planladı-
ğı vergi düzenlemesi ve iç talep artışını sağlayacak dü-
zenlemelerin enflasyon üzerinde olumlu etki yaratması
bekleniyor. 

Amerika Merkez Bankası (Fed): Normalleşme sürecine
girmesinin ardından faiz artırımı adımlarına başlayan
Fed 2015 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği 25 bp’lık ilk
faiz artışının ardından 2016 yılı son toplantısında da 25
bp’lık bir faiz artışına gitti. Bankanın son yaptığı toplantı-
da aldığı kararlardaki en dikkat çekici nokta ise, 2017 yı-
lı için hedeflediği 2 faiz artışını 3’e yükseltmiş olması. 

Bu anlamda enflasyonda görülebilecek artış Fed’i faiz
artırımlarına bir adım daha yaklaştırıyor olacak. 1 Şubat,
15 Mart, 3 Mayıs, 14 Haziran, 26 Temmuz, 20 Eylül, 1
Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan top-
lantılarda Fed’in hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştir-
meyeceğini takip ediyor olacağız. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB): Birlik ekonomisinde en-
flasyon yaratmak adına politikalar güden ECB, son ger-
çekleştirdiği toplantısında faizlerde bir değişikliğe git-
mezken varlık alım programında güncelleme kararı aldı. 

2017 yılı için belirlenen programın iç talep üzerinde et-
kisinin nasıl olduğunu ve bankanın yeni bir politikaya ih-
tiyaç duyup duymayacağını 19 Ocak, 9 Mart, 27 Nisan,
8 Haziran, 20 Temmuz, 7 Eylül, 26 Ekim, 14 Aralık tarih-
lerinde yapılacak ECB toplantılarında alınacak karar ve
yapılacak açıklamalarla takip edeceğiz. 

Brexit süreci 2017’de de devam edecek: 2016 yılına
damgasını vuran en önemli gelişmelerden biri de kuşku-
suz İngiltere referandumu. Referandumun Brexit ile so-
nuçlanması dünya genelinde şok etkisi yaratırken geli-
nen noktada sürecin ne zaman tamamlanacağı merak
ediliyor. 
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20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde "Tek
Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi çerçeve-
sinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda
Gümrük Hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasına
imkân veren Tek Pencere Sistemi uygulamasına geçilmiş-
tir.  Bu çerçevede, 02 Mayıs 2016 tarihinden itibaren
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkın-
da Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçeve-
sinde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi eki yurt dışından
temin edilecek (ithal) makine ve teçhizat listelerine ilişkin
başvurular yatırımcı tarafından "e-başvuru" sistemi üze-
rinden yapılacak olup, Bakanlığımız tarafından yapıla-
cak değerlendirme neticesinde onaylanacak listeler Tek

Pencere Sistemi kapsamına alınacaktır. Bu itibarla, yuka-
rıda belirtilen tarihten itibaren yapılacak olan yeni yatı-
rım teşvik belgesi başvuruları kapsamı ithal makine ve
teçhizat listelerine ilişkin bütün iş ve işlemler, yürürlükte
olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve
Tebliğ hükümleri ile Tek Pencere Sistemi usul ve işleyişine
uygun olarak elektronik ortamda gerçekleşecektir.Yurt
dışından temin edilecek makine ve teçhizat listelerini Tek
Pencere Sistemine kaydedecek yatırımcıların öncelikle
Gümrük Müdürlüklerinden kullanıcı kodu ve şifre temin
etmeleri zorunlu olup, listelerin Tek Pencere Sistemine
kaydedilmesini müteakip anılan sistem tarafından üreti-
len başvuru numarası ve liste çıktısının yatırım teşvik bel-
gesi müracaat dosyası ile birlikte Bakanlığımıza iletilmesi
gerekmektedir.Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi uy-
gun görülen yatırım projeleri kapsamındaki ithal makine
ve teçhizat listelerine ilişkin ileriki aşamalarda yapılacak
muhtelif müracaatlar da (liste değişikliği, devir, satış, ih-
raç vb) yine Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacak ve
başvuru numarası Bakanlığımıza bildirilecektir. Anılan ta-
rihten önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenmiş
olan Yatırım Teşvik Belgeleri eki ithal makine ve teçhizat
listeleri bu uygulama kapsamında yer almayacaktır.Söz
konusu uygulamaya ilişkin Bakanlığımız ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının duyurularının yakından takip edil-
mesinde yarar görülmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan men-
fur darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü
hal kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ülke-
mizde kurulu uluslararası sermayeli firmaların faaliyet-
lerine sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak
ve herhangi bir aksaklık veya sorun yaşanmasını en-
gellemek üzere Bakanlığımız bünyesinde bir "Danış-
ma Hattı" oluşturulmuştur.  Söz konusu süreçte faali-
yetlerinde sorun yaşayan uluslararası sermayeli firma-
lar sorunlarını aktarmak, danışmak ve bilgi almak üze-
re "Danışma Hattı"nı doğrudan arayabilirler. Kamuo-

yuna saygı ile duyurulur.Ekonomi BakanlığıTeşvik Uy-
gulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüİrtibat
Numaraları:+ 90 0312 204 83 64 / 204 84 46/ 204
86 05+ 90 530 176 83 98e-mail: udydanisma@eko-
nomi.gov.tr

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Uluslararası
Sermayeli Firmaların Dikkatine

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI İTHAL MAKİNE VE
TEÇHİZAT LİSTELERİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK
ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA DUYURU





ABD Ekonomisi 3. Çeyrekte 
%3,5 Büyüdü

Çin, E-Ticaret Mevzuatını Düzenlemeye Başladı

ABD Ticaret Bakanlığı, daha önce %3,2 olarak açıkladı-
ğı üçüncü çeyrek büyüme rakamını %3,5 olarak revize
etti. Açıklanan büyüme verisi 2014’ün üçüncü çeyre-
ğinden bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.
Ekonomik büyümenin yukarı yönlü revize edilerek son
iki yılın en iyi performansını göstermesinde, güçlü tü-
ketici harcamaları ve soya ihracatındaki artış etkili oldu.
Reuters anketine katılan ekonomistler üçüncü çeyrek
büyüme rakamının %3,3’e revize edilmesini beklemek-
teydi. ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluş-
turan tüketici harcamalarındaki artış ise %2,8’den %3’

e revize edildi.Kaynak:  CNBC web sitesinden tercüme
edilmiştir.Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik
Araştırmalar ve Değerlendirme Genel MüdürlüğüYa-
yımlama: 22.12.2016 11:41:00 (TSİ) 

Çin E-Ticaret Mevzuatını kolaylaştıracak yeni bir yasa ta-
sarısını görüşüyor. Kanun tasarıları, Ulusal Halk Kongresi
(NPC) Daimi Komitesi’nin iki ayda bir yapılan oturumun-
da yasa koyucular tarafından gözden geçirilerek yeni-
den düzenlendi. NPC’nin Mali ve Ekonomik İşler Komis-
yonundan sorumlu Müdür Yardımcısı Lyu Zushan, Pa-
zartesi sabahı milletvekillerine tasarıyı açıklarken, son yıl-
larda patlayan e-ticaretin düzenlenmesinde etkili olan
bu yasa tasarısının, Çin’in yasal sistemindeki ve e-ticaret
kurallarındaki boşlukları açığa çıkardığını söyledi. Söz ko-
nusu Kanun tasarısı, e-ticaretin büyümesini kolaylaştıra-
cak, piyasa düzenini korumaya yardımcı olacak ve tüke-
tici haklarını koruyacaktır. Kanun tasarısı, ülkenin çevri-
miçi ve çevrimdışı ticari faaliyetlerinin eşit şartlar altında
gerçekleşmesini ve e-ticaret işlemlerinin güvenliğinin
sağlanmasını düzenleyecektir. Taslakta, tüm elektronik ti-
caret operatörleri vergi ödemekle ve gerekli işletme bel-
gelerini almakla yükümlü olacaklardır. Ayrıca operatörle-

re tüketiciler için kişisel bilgi güvenliğini sağlama zorun-
luluğu getirmektedir. Bu konuda başarısız olan opera-
törler, 500.000 Yuana kadar (72.000 $) para cezasıyla
karşı karşıya kalacak ve işyeri sertifikalarını iptal edebile-
cektir. Taslakta, fikri mülkiyet haklarını korumak için de
çalışmaların yapılması belirtilirken, ilgili makamlar tara-
fından yasaların uygulanma zorunluluğuna yönelik tek-
nik destek sağlayacak üçüncü taraf e-ticaret platformları-
nın gerekliliğinden de bahsedilmektedir. Çin e-ticaret pa-
zarında, 2015 yılında e-ticaret hacmi 20 trilyon Yuanı
(2,87 trilyon doları) aşarken, çevrimiçi perakende satışla-
rı 3,88 trilyon Yuan düzeyindeydi. Diğer taraftan, geçti-
ğimiz ay içinde, Çinli e-ticaret devi Alibaba, yıllık çevrimi-
çi alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 24 saatlik 11 Kasım Be-
kârlar Günü etkinliği sırasında 120,7 milyar Yuan brüt ti-
caret hacmi elde etmiştir.Kaynak : China Daily web site-
sinden tercüme edilmiştir.Yayınlayan : Ekonomi Bakanlı-
ğı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Mü-
dürlüğüYayımlama: 21.12.2016 05:42:00 (TSİ) 
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ürkiye geneli yaygın bir satış ve müşteri ağı içinde
hareket eden Asya Hırdavat sahip olduğu geniş
ürün yelpazesi ile mobilya üreticisine hizmet et-

meyi sürdürüyor. Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan
Artvin'e, Samsun'dan Hatay'a, İzmir'den Iğdır'a geniş
bir ağ içinde çalıştıklarını ifade eden Hasan Öztürk,
''alışkanlıklarınız size ödenecek fazla fatura, yüksek
maliyet ve kambur olarak dönmesin! ‘Alışkanlıklarınızı
değiştiriyoruz’ sloganı ile, mobilya yan sanayi aksesu-
ar sektörüne yeni bir projeksiyon ve sunum yapmış
bulunmaktayız” diyor.

Firma  devamla ‘’ Yüksek alım gücü, tedarikçi üreticile-
rimizden maliyet girdilerinin bir kısmını karşılamak su-
reti ile maliyet düşürme ve pazara yansıtma yoluna
girmiştir. Bu nedenle, maliyet girdi fiyatları düşük
olup, rekabetçi fiyatlardır. Ulusal çapta mobilya akse-
suar yan sanayi sektörümüzde üreticiden üreticiye
zincir halkalarından olmaya devam etmektedir.

Satış ve satış sonrası hizmetin çok önemli olduğunu
belirten Asya Hırdavat  yetkilileri  ‘’Firmamız, sektörü-
müzde bir çok imalatçı, ithalatçı ve tedarikçi ile kalite,
süreklilik, termin, erişebilirlik ve stok gibi konularda re-
kabet edebilecek yeterliliğe sahiptir ve gücümüzü sek-
törümüzün bize duydyğu güvenden alıyoruz ''dedi.

ALIŞKANLIKLARI
DEĞİŞTİRİYORUZ;

ÇOK ÜRÜN 
TEK NOKTA...

T

ASYA HIRDAVAT’tan Hasan Öztürk:















ENLAKS Yapıştırıcıları, 1974 se-
nesinde, küçük bir aile şirketi
olarak ayakkabı sanayine yö-

nelik yapıştırıcı ve yüzey hazırlama
kimyasalları üretmek amacıyla kurul-
du. Kuruluşundan bugüne geçen
42 senede, yaptığı yatırımlar sonu-
cu, emin adımlarla gelişmesini sür-
dürerek, bugün sahip olduğu DEN-
LAKS, DENLAKS UZIN ve RIBOND
markaları adı altında farklı sektörlere
yönelik kimyasal ürünler, profesyo-
nel sistem ve çözümler sağlayan
global firmalar arasında yerini aldı.

Denlaks, konvansiyonel üretimleri-
ne ek olarak, 2014 senesinde ger-
çekleştirdiği yeni yatırım ile Türki-
ye’de ile kez Reaktif Poliüretan Hot
Melt Yapıştırıcı üretimine, Denlaks
Denpur markası adı altında başladı.
Hem ekipman hem de endüstriyel
kimya alanında teknolojik altyapı
gerektiren bu değişim sonucunda,
adını Avrupa’da bu ürün grubunu
üreten sayılı üreticiler arasına yazdı-
ran DENLAKS, müşterilerinin yakın

gelecekte ihtiyacı ve talebi olacak
Reaktif Poliüretan Hot Melt Yapıştırı-
cı, Primer ve Cleaner ürün grupları
ile mobilya, ahşap, inşaat, zemin,
matbaa ve tekstil sektörlerine yöne-
lik ürünleri proaktif ve yenilikçi bir ta-
sarım anlayışı ile üretmeyi sürdürü-
yor. DENLAKS ürünleri birçok alan-
da kullanım alanı buluyor:

• Mobilya ve ahşap sektöründe
pencere profil sarma, flat 
laminasyon, kenar bantlama 
uygulamalarında,

• Teknik tekstil sektöründe kumaş
ve membran laminasyonu 
uygulamalarında, 

• Matbaa sektöründe ciltleme 
uygulamalarında, 

• Parke üretimi, genel maksatlı ya-
pıştırma uygulamalarında...

Hava ve yüzey nemi ile kürleşen
Denlaks Denpur ürün grupları, mü-
kemmel yapışma özelliğinin yanı sı-
ra, yüksek sıcaklık ve suya dayanım
özellikleri sunuyor.

D

Türkiye’de ilk ve tek!
DENLAKS’tan Yerli Üretim Reaktif Poliüretan

Hot Melt (HMPUR) Yapıştırıcılar

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:138 Ocak - Şubat 2017 100

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

l l





İÇ MEKAN MOBİLYA SEKTÖRÜNDE
ODUN - PLASTİK KOMPOZİT

UYGULAMALARI 

Özet Ahşap yaygın olarak kullanılan organik bir malzemedir. Ahşap organik yapısı itibari ile
biyobozunur bir malzemedir ve bu özelliği ile diğer yapı malzemelerine göre akustik, elektrik,
mekanik, biyolojik vb. gibi üstün özelliklere sahiptir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve
oluşan çevresel kaygılar ahşap sektörünü de kompozit malzemeye doğru yönlendirmiştir.
Günümüzde kompozit malzemeler birçok sektör tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
kompozit malzemelerden biriside Odun Plastik Kompozit’tir (WPC). Çeşitli termoplastikler ve
odun unu karıştırılarak Extruder’de WPC üretimi yapılabilir. Değişik termoplast ve odun unu
kullanım oranı değişimi kullanım yerine göre değişik özellikler kazandırır. WPC otomotiv, dış
cephe kaplama, havacılık, denizcilik, dış mekan ve iç mekan mobilya gibi pek çok alan tarafından
kullanılmaktadır. WPC küresel pazarda büyümektedir ve yeni trend mobilya üzerinedir.

Bu çalışmada WPC iç mekan uygulamalarındaki değerlendirilmesi yapılmıştır. Mobilya sektörü
tüketim pazarında ana sektörlerinden birisidir ve WPC ile üretilen kabinler, masa, gardolap,
sandalye gibi yeni uygulamalarla birlikte büyümeye devam etmektedir. Bu çalışmayla WPC’nin iç
mekan mobilya uygulamalarındaki yeri ve günümüzdeki dünya pazarındaki durumu orta
konmuştur. Odun Plastik sektörü yeni bir sektördür ve rutubete dayanıklılığı, üstün mekanik ve
fiziksel özellikleri itibari ile araştırılması gereken bir sektördür. Bu üstün özellikleri mobilya
üretiminde çalışmada derlenmiştir. 
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Giriş

Ahşap malzeme küresel pazar-
da en sık kullanılan yapı mal-

zemelerinden birisidir. Çokça kulla-
nılmasına rağmen organik yapısı iti-
bariyle demir-çelik ve betona gore
dezavantajları bulunmaktadır. Gü-
nümüzde ahşap malzemenin fizik-
sel ve mekanik özelliklerinin iyileştiril-
mesi için pek çok çalışma yürütül-
mektedir. Çeşitli sektörlerde müşteri
taleplerini karşılamak üzere polimer
malzemeler sıkça kullanılmaktadır
(La Mantia 2011). Faklı polimerler
matris içerisinde dolgu maddesi ola-
rak kullanılarak malzemenin farklı
özellikleri kazandırılması sağlanmak-
ta, birlikte kullanılmaları ile de ahşa-
bın mekanik ve fiziksel özelliklerinin
iyileştirilmesi sağlanabilmektedir. Po-
limer matrisler içerisinde en sık kulla-
nılan dolgu maddeleri kalsiyum kar-
bonat, cam yünü, talk, kaolin, mika,
volastonit silica, grafitsentetik dolgu
maddeleri (PET, PVA gibi), yüksek
performanslı lifler (karbon, aramid)
gibi malzemelerdir. (Gachter 1990).
Bu partiküllerden iki veya daha faz-
lası birlikte kullanıldığında olumsuz
özellikler ortaya çıkabilmektedir. Bu
etkiyi ortadan kaldırmak da oldukça
zordur. Bu zorlukların yaşandığı po-
limerler materyallerden bir tanesi
odun plastik kompozitleridir (WPC).
WPC genellikle dış mekan ortamla-
rında kullanılmaya uygun bir metar-
yal olarak düşünülmektedir. (Marka-
rian, 2005). 

2 Materyal ve metot

2.1 Mobilya nedir?

Mobilya endüstürisi, hem üretim
sektörüne hammadde sağlaması
hem de kullanıcılara geniş bir ürün
yelpazesi oluşturması ile üretim ala-
nında önemli bir yere sahiptir. Mo-
bilya ürünleri, koltuk, kanepe, ya-
tak, sandalye, masa, gardrop, kitap-
lık, raf gibi bir çok dayanıklı ve taşı-
nabilir ürün grubunu içerir. Mobilya
ürünlerinin bir çoğu ev, ofis, alışve-
riş alanları, okul ve hastane gibi iç
ortamlarda kullanılabildiği gibi

bank, sandalye, bahçe salıncakları
gibi ürünlerle dış ortamlarda da 
kullanılabilir (Eurohorizons Danış-
manlık 2011).

2.2 Mobilyanın dünyadaki yeri

Mobilya imalatı sanayi küresel imalat
sanayi içinde geleneksel ve köklü bir
üretim alanı olup, yıllar itibari ile ge-
lişimini ve büyümesini sürdürmekte-
dir. Ana ve yan sanayiyi birlikte içe-
ren dünya mobilya imalatı sanayi-
nin üretim değeri 2004 yılında 284
milyar dolar iken, 2008 yılında 350
milyar dolara ulaşmıştır. Küresel kri-
zin etkisi ile birlikte üretim değeri
2010 yılında 341 milyar dolara ka-
dar geriledikten sonra yeniden hızlı
bir artış eğilimine girmiş ve 2013 yı-
lında 446 milyar dolara yükselmiştir.

Dünya mobilya imalatı sanayinde
üretimi belirleyen en önemli unsur
küresel ölçekteki mobilya tüketimi-
dir. Tüketim günümüzde kademeli
olarak artış eğilimi göstermektedir.
2004 yılında 273 milyar dolar olan
mobilya tüketimi, 2008 yılında 386
milyar dolara kadar yükselmiş ancak
küresel ekonomik krizin etkisi ile
2009 yılında 340 milyar dolara geri-
lemiştir. Sonraki yıllarda tekrar artış
eğilimine giren tüketim harcamaları,
2013 yılında 440 milyar dolara ka-
dar yükselmiştir (URL 1).

2.3 Mobilya endüstrisinde metal,
polimer ve ahşap kullanımı

Dünya ticareti 19. Yüzyıldan başla-
yıp günümüzde halen devam eden
fuarlar sayesinde küresel bir pazar
haline gelmiştir. 19.yüzyılda meyda-

na gelen endüstri devriminin mobil-
ya tasarımındaki etkisi oldukça
önemlidir. Büyüyen kalabalık kent-
sel nüfuslar, ucuz modellerden,
kompakt mobilya ve konforlu mobil-
yalara kadar talep oluşmasına ola-
nak sağlamıştır.  Makine devrimi üre-
timi anlayışını yeni alanlara taşımış-
tır. M. Thonet, buhar kullanarak
oduna eğim vermeyi başarmış ve
kompozit ahşap malzeme kullanımı-
na başlanmıştır. Makine alanında
sağladığı yenilikler sebebiyle Tho-
net, mobilya endüstrisinin lideri ola-
rak adlandırılmıştır. 20. yüzyılda mo-
bilyada metal boru, plastik gibi yeni
malzemelerin kullanılmaya başlan-
masıyla yeni bir döneme girilmiştir.
1940lı yıllara gelindiğinde cam des-
tekli plastik malzemeler sandalye
üretiminde kullanılmaya başlanmış-
tır ve Charles Eames ve Eero Saari-
nen tarafından kompakt ve seri üre-
time geçilmiştir. Böylece seri üretim
önem kazanmaya ve mobilya sektö-
rü süslemeden kaçınmaya başlamış-
tır. 20.yüzyılda kullanılan malzeme-
ler eskiye göre çok üstün özelliklere
sahiptirler. Bunlar;

• Gelişmiş plastik aksamlar

• Gelişmiş yapısal özellikler

• Hassas dokunuş

• Dekoratif özellikler

• Belirli bir vizyon sahibi

• Kendi içinde sahip olduğu 
komplike yapı

Odun, tarih öncesi çağlardan itiba-
ren birçok sektörde kullanılan ve ter-
cih edilen bir malzeme olmuştur.
Kompozit malzeme ise oduna daha
fazla mukavemet kazandırabilmek
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.
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Şekil 1. WPC uygulama örneği (URL 2).



Homojenliğinin sağlanması ve fizik-
sel stabilizasyonunun artırılması üze-
rine çalışmalar sürekli olarak yapıl-
maktadır. Özellikle 2. Dünya Savaşı
esnasında odunun kurtulması üze-
rinde yapılan çalışmalar ve kurutma
makineleri sayesinde nemin azaltıl-
ması sağlanmıştır. Lamine odunun
kullanılmaya başlanması 19. yüzyıla
dayanmaktadır. 19.yüzyılda yaygın
olarak kullanıldığı gibi mekanik ve fi-
ziksel açıdan da geliştirilmiştir. Lami-
ne odunun doğal oduna göre daha
stabil, düşük maliyetli, pürüzsüz yü-
zeye sahip olması, sürekli üretime
uygun olması gibi üstün özelliklere
sahip olması, lamine odunu mobil-
ya sektöründe daha çok tercih edilir
duruma getirmiştir.

2.4 Odun plastik kompozit (WPC)
nedir?

WPC, odunun yüksek sıcaklık altın-
da termoset veya termoplast plastik
malzemeler ile karıştırılmasıyla elde
edilen bir polimerdir. 1900’lerin ba-
şında ABD’de keşfedilmiş ve öncele-
ri bakalit olarak adlandırılmıştır.

1916 yılında Rolls Royce için vites
değiştirme topuzu olarak kullanıl-
mıştır (Gordon 1988, Clemons
2002). 

Bakalit, termoset plastikte olduğu
gibi formaldehitten üretilmiştir. Ter-
moplast, son yıllarda Amerika’da ah-
şap ile birlikte yaygın olarak kullanıl-
maya başlanmış ve WPC endüstri-
sinde muazzam bir büyüme yaşan-
mıştır (Clemons 2002). WPC özellik-
le Kuzey Amerika’da açık teraslarda
kullanılmıştır. Odunda görülen çü-
rüme, küflenme, böcek istilası, bü-
külme, güneş ışınlarından etkilen-
me, donma gibi sorunların görül-
memesi bununla birlikte doğal ah-
şap görüntüsü vermesi sebebiyle
tercih edilmektedir (Derecichei
2011). WPC öncelikle Kuzey Ameri-
ka’da kullanılmış olmasına rağmen
günümüzde Çin’de de yaygın ola-
rak kullanılmakta ve Amerika’ya gö-
re daha geniş bir pazara hitap ede-
rek maliyet avantajı sağlamaktadır
(ADHIKARY, K. B., et al., 2008). 

Odun, çeşitliliği nedeniyle farklı kali-
te özelliklerine sahip olabilir ancak
WPC üretiminde son ürün kalitesi
üzerinde odun kalitesi önemli değil-
dir. Çünkü WPC üretiminde odunla
beraber kullanılan polimer daha bü-
yük önem taşımaktadır. Polimer çeşi-
di farklı erime noktası ve yoğunlu-
ğuna sahip olması sebebiyle WPC
özelliklerini doğrudan etkileyebil-
mektedir (Derecichei 2011). Plastik
sektörü, çelik, çimento ve ahşap
sektörleri gibi yapı sektörü için bir
hizmet sektörü olarak değerlendiri-
lebilir. Aslında ahşap, diğerlerine gö-

re daha öncelerinde kullanılmaya
başlanmıştır. Plastik sektöründe per-
formans artırımı sağlamak için talk,
kalsiyum karbonat, mika, cam ve
karbon elyafı kullanımı yılda 2.5 mil-
yar kg.’ı bulmuştur (Eckert 2000).
Plastik sektörü, nem tutucu özellikte
ve düşük yoğunluklu olması sebe-
biyle ahşap malzemeyi dolgu mad-
desi olarak kullanmayı tercih etmez.
Birçok firma, ahşabın nem ve termal
özelliklerindeki bilgisizliği sebebiyle,
termoplastlarda kullanımına şüp-
heyle yaklaşır. Önceleri WPC’nin
ürün çeşitliliği çok sınırlıydı ve sade-
ce açık havada kullanılabilecek kap-
lama ve siding imalatında kullanıl-
mışlardı (Youngquist 1995). WPC
öncelikle Amerika'da otomotiv par-
çaları imalatında kullanılırken, Trex
firması polietilen içinde% 50 odun
tozu ilave ederek WPC'yi güverte
tahtası, peyzaj kerestesi, piknik ma-
sası ve endüstriyel döşeme olarak
kullanmaya başlamıştır. (Youngquist
1995). Strandex Corporation, WPC
teknolojisini daha da geliştirerek fre-
ze yapılmadan üretilen yüksek odun
lif kompozitlerini kullanmışlar ve ni-
hai şekiller üretmişlerdir. Daha sonra
Minnesota'da bulunan Andersen
Corporation, WPC'den Fransız stili
kapı ve pencere profili üretmeye
başlamış ve WPC' teknolojilerini ge-
liştirmeye devam etmiştir. ABD'de
birkaç şirket odun plastik kompozit
üreten şirketler için WPC pellet üret-
meye başlamıştır (Şekil 3). 

Uluslararası ilk WPC konferansı
1991 yılında Madison’da yapılmış
olup, konferansta odun ve plastik
sanayisi temsilcileri bir araya gelmiş-
tir. Daha sonra Toronta’da Odun Lif-
Plastik Kompozitlerindeki İlerleme
adlı bir konferans daha düzenlen-
miş ve yıllık olarak tekrarlanmıştır.
WPC kaydettiği ilerleme sayesinde
plastik sektörünün dikkatini çekmeyi
başarmış ve 2000 yılının Aralık ayın-
da düzenlenen konferans Plastik
Teknolojisi Dergisi ve Polimer Proses
Komitesi tarafından yapılmıştır.
WPC, ahşap sektörünün küçük bir
parçası olmasına rağmen son za-
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Şekil  3. WPC pellet üretim örneği (URL 3).
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manlarda önemli başarılar elde et-
miştir. Birçok firma, farklı formasyon-
larla ahşap ve plastiği bir araya geti-
rerek denemeler yapmış ve böylece
ürün yelpazesi genişlemiştir.

2.5 WPC materyalleri ve üretim

Ahşap malzeme 200°C sıcaklığın
üzerinde stabil kalamaması sebebiy-
le tüm termoplastikler WPC üreti-
minde kullanılamamaktadır. Bu se-
bepten dolayı WPC endüstrisi ge-
nellikle polietilen, polipropilen, PVC
gibi saf veya atık termoplastik poli-
merler kullanmaktadırlar.  Bu poli-
merler yapısal özellikleri ve ucuz ol-
maları sebebiyle WPC üretimine uy-
gundurlar. Bazı firmalar fenolformal-
dehit gibi thermoset polimerleri de
WPC içerisinde kullanmaktadırlar
(Wolcott and Adcock 2000).

2.6 Ahşap hammadde arz talep 
durumu

Türkiye’deki mobilya sektörünü in-
celediğimiz zaman uluslar arası are-
nada rekabet koşullarının genellikle
kalifiye iş gücü, finans ve hammad-
de gibi konulardan oluştuğu görül-
mektedir. Türkiye’nin yabancı firma-
lara karşı en büyük dezavantajı sınır-
lı odun hammadde kaynaklarının
olmasıdır.  Türkiye’de mobilya sana-
yiinde kullanılan odun hammaddesi
%75 oranında dışarıdan temin edil-
mektedir. Bu da firmaların yurt dışı
rekabet gücünü düşürmektedir (Öz
2004, Gürpınar 2007). 

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip ol-
ması ve gelişmekte olan bir ülke ol-
ması nedeniyle mobilyaya olan ta-
lep her geçen gün daha da artmak-

tadır. İnşaat sektöründeki artış mo-
bilya sanayine de olumlu yönde
yansımış durumdadır (Uygun 2000,
Gürpınar 2007). Eğer yurtdışına yö-
nelik mobilya satışları artırılmak iste-
niyorsa aynı zamanda mobilya tasa-
rımının da da zenginleştirilmesi ge-
rekir (Yeniçeri 2005).  

3 Sonuç ve tartışma

3.1 WPC iç mekan mobilya uygula-
maları

Odun plastik kompozitler iç mekan
mobilyalarında mutfak dolapları,
gardolap, kapı kasaları, pencere ka-
saları, sandalye, masa, ofis mobilya-
ları vb. mobilya üretimlerinde kulla-
nılmaya başlanmıştır. Online alışve-
riş pazarındaki gelişmelerde pazarın
büyümesine olanak sağlamıştır.
Odun plastik iç mekan mobilya sek-
törünün büyümesi ile birlikte üretim
yapan firmalar da ürün çeşitliliklerini
dünya çapında artırmışlardır. Bazı
odun plastik iç mekan uygulamaları-
na aşağıda değinilmiştir.

3.2 Odun plastik kompozit gardo-
lap kapakları 

Odun plastik kompozitten mobilya
üretiminde Hindistan önemli geliş-
meler kaydetmiştir ve pazarda sıkça
talep edilen şık gardolap üretimleri
gerçekleştirmektedir. Üreticiler pro-
fesyonel tasarımcılar ile birlikte çalı-
şarak yüksek kalitede odun plastik
kompozit kullanımı ile çağdaş ve
teknolojik gardolap kapağı üretmek-
tedirler. Gardolap kapakları değişik
ölçülerde, tasarımda ve müşteri is-
teklerine göre farklı şekillerde üretile-
bilmektedir. 

Wpc gardolap kapakları kusursuz di-
zayn, düşük maliyet ve görsel çekici-
liğe sahip ürünler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

3.3 WPC Modüler mutfak 
mobilyaları

Küresel pazarda pek çok firma yük-
sek kalitede odun plastik kompozit

mutfak mobilyası üretiminde bilgi ve
deneyime sahiptir ve odun plastik
kompozit sektöründe göze çarpan
mutfak mobilyası tasarımlarına sa-
hiptirler. Tasarım firmaları için WPC
panel üreticileri yüksek kalitede ve
çeşitte malzeme temini sağlamakta-
dırlar. Üretilen modüler WPC mutfak
mobilyaları özellikle dar mekanlarda
kısıtlı kullanım alanları için tercih
edilmektedir. Müşteriler değişik tasa-
rım ve ölçülerde mobilya teminini
kendi isteklerine göre yapabilmekte-
dirler.

Firmalar modüler mutfak dolapları
üretim ve kurulumunu tamimiyle
odun plastik kompozit malzemeden
yapabilmektedirler.   Polimer Kom-
pozitlerin WPC yapımında kullanıl-
ması ile suya karşı, böcek ve mantar
zararlılarına karşı, termit zararlarına
ve darbelere karşı dayanıklı ürünler
üretilmesi daha kolay hale gelmiştir.
Üretilen malzemeler her Zaman te-
miz kalabilmektedir. Müşteriler ürün-
lerin üzerini sprey temizlik ürünleri
ile kolayca temizleyebilmektedirler.
Bu ürünler %100 hijyeniktirler ve
hastahanelerde kullanılmaları tavsi-
ye edilmektedir. 

3.4 WPC gardolap üretimi

Odun kompozit malzeme ile gardo-
lap üretimi yapan firmalar bu konu-
da oldukça tecrübeye sahiptirler ve
ürün pazarında kaliteli ve çok çeşitli
gardolap tasarımları mevcuttur. Üre-
tilen odun kompozit gardolaplar
%100 suya dayanıklı, yangına karşı
dayanıklı, UV ışınlarına karşı daya-
nıklı, rutubete dayanıklı, aşınmaya
dayanıklı, termit zararlarına karşı da-
yanıklı ve toksin madde içermeksizin
üretilmektedir  (URL 9).   
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Şekil 4. Wpc gardolap kapağı(URL 4)

Şekil 5. WPC modüler mutfak
(URL 5)





3.5 WPC ile kitaplık üretimi

İç mekan mobilya üretimde odun
plastik kompozit malzemeden yapı-
lan ürünler çok çeşitli tasarımlara sa-
hip olabilmektedir. Her türlü mekan
için, özel tasarımların gerekli olduğu
durumlarda, istenilen ölçüleri uygu-
layabilme imkanı sağlamaktadır.
Üretilen kitaplıklar mekanik, fiziksel
özelliklerinin yanı sıra görünüş özel-
likleri ile de beğeni toplamaktadırlar. 

3.6 WPC kapı üretimi

Odun Plastik kapılar deneyimli fir-
malar tarafından kenar kesme maki-
nelerinde üretilebilmektedirler. Her
türlü iç mekan tasarımlarına uygun,
müşteri taleplerine göre şık kapı ta-
sarımları üretilebilmektedir. Tüm
bunların yanında müşteriler odun
Plastik kapılara uygun fiyatlara sahip
olabilmekteler. 

Odun plastikle üretilmiş kapılar yük-
sek yüzey sağlamlığına sahiptirler ve
sandviç panel olarak üretilen kapı-
larda asla eğilme veya bükülme gibi
üretim kusurları bulunmaz. Bu özel-
liklerinden dolayı özellikle banyo ka-
pısı üretiminde kullanılmaktadırlar. 

4 Sonuç

Odun Plastik kompozitler yüksek
performans gerektiren alanlarda da-
ha fazla tercih edilmektedirler. WPC
kompozitler pek çok zor koşulda
mobilyaların kullanılmasına imkan
sağlamaktadırlar. WPC yukarıda da
bahsedilen pek çok mekanik ve fizik-
sel üstünlüklere sahip polimer kom-
pozit bir malzemedir. Tüm bu üstün-
lüklerin yanı sıra üretim aşamasında
düşük üretim hızı ve kalıplanması
aşamasında yaşanan bazı olumsuz-
luklar gibi bazı problemler mevcut-
tur. Bu olumsuzlukların giderilmesi
için çalışmalar yapılmaktadır. Dış or-
tam koşullarında uzun zamandır
kullanılan odun plastik kompozitler
iç mekan uygulamalarında yenilikçi
bir ürün olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. WPC ile üretilmiş iç mekan
mobilyaları özellikle Asya ülkelerin-
de oldukça popülerdir ve dünyanın
değişik yerlerinde pazar hacmi art-
maya devam etmektedir. 
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GGER Grup Yönetimi, ilk yarım
yıllık gelişmelerinden genel bir
memnuniyet ifade etti.EGGER

Grup Yönetimi sözcüsü ve Finans /
İdare / Lojistik Direktörü Thomas Le-
issing şu açıklamayı yaptı: “Geçtiği-
miz yarıyılda genel ekonomik du-
rum çok istikrarsızdı ancak yine de
bir önceki yılla karşılaştırıldığında,
ana ürün segmentimiz olan Mobil-
ya ve Dekorasyon Tasarımı ki, ciro-
muzun % 75’ini temsil eden kısım
dahil olmak üzere neredeyse tüm
coğrafi pazarlarda büyüme kaydet-
tik. Brexit oyundan sonraki paranın
belirsizliği sebebiyle İngiltere bu ko-
nudaki en büyük istisnadır.”

İngiltere’nin cirosu, İngiliz Po-
und’unda + 4.8% arttı, ancak nega-
tif para birimi etkileri Euro’da %
9.2’lik bir ciro düşüşüne neden ol-
du. Aksine dekoratif segmentteki ci-
ro, Rusya’da (+% 7,1) ve Roman-
ya’da (+% 7,8), İspanya ve Porte-
kiz’de (+% 8,0) ve denizaşırı ülkeler-
de (Asya +% 19,4 ve Japonya + %
12.4). Fransa, İtalya ve özellikle
Avusturya’daki olumlu gelişmelere
tanıklık etti. EGGER’in en büyük pa-
zarı olan Almanya’nın gelişimi, geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine göre
(+% 0,5) istikrarlı oldu.

Aynı döneme ait EGGER Perakende
Ürünleri (Zemin döşeme) cirosu ise,
zorlu piyasa durumuna rağmen ge-
çen yılın aynı dönemindeki ciro ile
kıyaslandığında istikrarlı kaldı (% -

0.1). Kârsız hacim fırsatlarından bi-
linçli olarak vazgeçme stratejisi ba-
şarılı olmayı sürdürüyor ve mali yılın
ikinci yarısı boyunca uygulanmaya
devam edecek.EGGER Yapı Ürünle-
ri Bölümü’ndeki ahşap ve OSB ciro
gelişimi de istikrarlı seyretti (+% 0,4).
OSB ürünleri, piyasadaki ilgili fiyat
baskılarıyla ve aşırı kapasitelerle be-
lirginleşmeye devam ediyor. Bunun-
la birlikte, Doğu Avrupa (Romanya,
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya) ve de-
niz aşırı pazarlar çok iyi gelişmeler
gösterdi.

EGGER, mevcut 2016/2017 mali yı-
lının ilk altı ayında maddi olmayan
varlıklara (önceki yıl 142,8 milyon
Avro) ve maddi duran varlıklara
145,6 milyon Avro yatırım yaptı.
36,4 milyon Avro’luk bakım yatırımı
yapıldı. Büyüme yatırımları için
109,2 milyon Avro kullanıldı.
2016/2017 mali yılının ikinci yarısın-
daysa, EGGER Dekoratif Ürünler
(Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri)
ve EGGER Perakende Ürünleri (Ze-
min döşeme ürünleri) ürün seg-
mentleri için beklentiler olumludur.
OSB piyasasındaki kalıcı aşırı kapasi-
teler nedeniyle EGGER Yapı Ürünle-
ri için herhangi bir gelişme beklen-
miyor. Batı Avrupa’daki olumlu geli-
şim ve daha zayıf bölgelerden alter-
natif pazarlara doğru hacim hare-
ketleri sayesinde, EGGER
2016/2017 mali yılı boyunca gelir
ve sonuçların Grup genelinde de-

vam etmesini beklemektedir. Mali-
yet yapısının optimizasyonu için ek
bitirme kapasiteleri ve yatırımların
devreye sokulması, istikrarlı sonuçla-
rın alınması umut edilmektedir.

EGGER Grubunun Satış / Pazarlama
Şefi Ulrich Bühler’in öngördüğü
üzere, yeni dekoratif koleksiyonu ta-
rafından, perakende, mağaza do-
nanımı ve mimari için önemli katkı-
da bulunulacaktır. Bühler’in konuy-
la ilgili açıklaması şöyle: “EGGER De-
koratif Koleksiyon 2017-2019, Ocak
2017 başında pazara sunulacak.
Mevcut ön gösterimlerinden haliha-
zırda çok olumlu geribildirimler alı-
yoruz. 300 dekorda, servis odaklı
ürünler, EGGER dekor ve materyal
eşleştirme seti ve yeni dijital servis
garantileri ile ortaklarımıza hızlı, gü-
venilir ve başarılı hizmet sunuyoruz.
Daha öncesinde ZOOM olarak bili-
nen koleksiyonun başarı hikayesine
devam ediyoruz .”

E

Avusturya’nın Tirol’e bağlı St. Johann mevkiinde merkezi bulunan EGGER Grubu, 2016/2017
mali yılının ilk yarısını, 1.19 milyar Avro konsolide ciro ile tamamladı. Karlı bir cironun
gelişimiyle birlikte, FAVÖK geçen yıla göre% 10,1 artarak, 189,6 milyon Avro’ya ulaştı. FAVÖK
marjı, % 15.9’a (geçen yıl:% 14.4 idi) yükseldi.
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EGGER 2016  yılı  mali
tablosunu  açıkladı





stanbul Üniversitesi Orman Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Zeki CANDAN, T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı, TİM, AKİB ve TÜBİTAK ko-

ordinatörlüğünde, Ekonomi Bakanı
Nihat ZEYBEKÇİ ile Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZ-
LÜ’nün de katılımıyla Adana’da ger-
çekleştirilen “İnovasyon Haftası Ada-
na 2016’da” düzenlenen 4. Mobil-
ya ARGE Proje Yarışması Final Töre-

ni’nde En İyi 2. Proje Ödülü’nü al-
maya hak kazanmıştır.

Doç. Dr. Zeki Candan, yarışmaya
uluslararası proje ekibi ile birlikte
çevreci, hafif ve yanmaya karşı da-
yanıklı mobilyaların tasarlanıp üreti-
lebilmesi için geliştirmiş oldukları
sandviç kompozit levhalar ile katıl-
dıklarını belirterek, “Bu ürünler Tür-
kiye’de ve dünyada kullanılan klasik
ahşap levhalara oranla su almaya
karşı daha dayanıklı. Aynı zamanda
mutfak ve banyo gibi rutubetli or-
tamlarda ve ıslak zeminlerde de kul-
lanıma uygun, yüksek performanslı
ürünlerdir” dedi.

Yarışmada sunmuş oldukları bu pro-
jenin TÜBİTAK tarafından desteklen-
diğini ifade eden Doç. Dr. Candan,

“Projede İTÜ Tekstil Teknolojileri ve
Tasarımı Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç, Mısır’da bulu-
nan Alexandria Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Ahmed Hassanin ile
National Research Center of Egypt
bilim adamlarından Dr. Tamer Ha-
mouda, Orman Endüstri Mühendisi
Ekrem Cihat Gökçeoğlu, İÜ Fen Bi-
limleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğ-
rencisi Mert Yıldırım, İÜ Orman En-
düstri Mühendisliği Bölümü Öğren-
cileri Sivan Sunobar, Gani Can So-
muncu, Gizem Çavdar, Özlem Ya-
man, Mürsel Üzer, Berfu Öztahtacı,
Berkay Balkanlı ve Eray Yaman gö-
rev aldı. Bu proje üzerinde yaklaşık
iki yıldır çalışıldı ve böyle anlamlı bir
proje ortaya çıktı.”

▲ ▲
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İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Zeki CANDAN’ın İkincilik Ödülü Aldığı

İ

4. Mobilya ARGE Proje Yarışması
Ödül Töreni Gerçekleşti





“Projede İstanbul Üniversitesi Biriki-
mi Yardımcımız Oldu”

İstanbul Üniversitesi’nin son yıllarda
bilimsel projelerde ve uluslararası ya-
yınlarda hızlı yükselişinden söz eden
Doç. Dr. Candan, “İstanbul Üniversi-
tesi, son yıllarda hem proje çeşitliliği
hem de proje bütçe miktarları açısın-
dan önemli iyileştirmeler yaptı. Biz
de yaptığımız bu çalışma kapsamın-
da hem İÜ Bilimsel Araştırma Projele-
ri Birimi’nden hem de TÜBİTAK’tan
destekler aldık. Bir örnek vermem
gerekirse, bu çalışma neticesinde
geliştirilen bütün malzemeler ve üre-
tim yöntemleri için İstanbul Üniversi-
tesi Teknopark A.Ş., TTO, TTM ve
BAP destekleri ile Türk Patent Enstitü-
sü’ne patent başvuruları yapıldı. İs-
tanbul Üniversitesi malum dünyanın
en eski üniversiteleri arasında. Ülke-
mizin de en eski, en köklü ve en iyi
üniversitesi. İnovasyon sıralamaların-
da da iyi noktaya doğru gidiyoruz.
İÜ Orman Fakültesi ise Türkiye’de or-
mancılık, doğa bilimleri, biyomalze-
meler ve ahşap konusunda yaklaşık
160 yıllık birikimiyle en köklü ve en
iyi Fakülte. Üniversitemizin laboratu-
var ve kütüphane altyapısı oldukça
yüksek seviyelerde. Söz konusu bu
ödül, sadece şahsımızın ve proje eki-
bimizin gece-gündüz hafta içi ve
hafta sonu demeden gösterdiği yo-
ğun çabalar ile değil, bütün bu biri-
kimin kümülatif bir sonucu olarak or-
taya çıktı” dedi.

“Sanayiye ve Ülke Ekonomisine 
Katkıda Bulunmalıyız”

Doç. Dr. Candan üniversitelerin bir
misyonunun eğitim-öğretim, diğer
bir misyonunun da araştırma-geliş-
tirme ve inovasyon olduğunu belir-
terek şunları dile getirdi, “İnovasyo-
nu laboratuvardan çıkarıp sanayiye
ve ülke ekonomisine doğrudan kat-
kı sunmak üzere aktarmalıyız. Bu
kapsamda T.C. Ekonomi Bakanlığı-
mızın koordinatörlüğünde, TÜBİ-
TAK, TİM ve AKİB’in de desteğiyle
Türkiye İnovasyon Haftası düzenlen-
di. Burada ülkemizde mobilya ihra-
catında kilogram fiyatını arttırmak
üzere çeşitli inovatif arge projeleri

sergilendi. Biz de geliştirdiğimiz pro-
je ile başvuru yaptık ve ilk jüri değer-
lendirmelerinden başarıyla geçerek
ilk 10’a yani finale kaldık. Ardından
mobilya endüstrisinde faaliyet gös-
teren sanayiciler ile önde gelen ta-
sarımcılardan oluşan jüri heyeti
önünde yaptığımız sunumlar so-
nunda en çok puan alan ilk üç ekibe
İnovasyon Haftası’nın ikinci günü
düzenlenen bir törenle ödülleri ve-
rildi. Bizim projemiz de bu kapsam-
da 2. oldu. Çalışmalarımız sonucu
ortaya çıkan bu ürünlerin önümüz-
deki yıllarda endüstride kullanılması
daha hafif, çevreci, yüksek perfor-
manslı ve yanmaya karşı dirençli
mobilyaların üretimine katkı sunabi-
lecektir.”

“Yüksek Katma Değerli Ürünler 
Yapmalıyız”

Doç. Dr. Candan inovasyon ve ar-
ge ağırlıklı üretim yapılması gerekti-
ğine dikkat çekerek, “Üretim ağırlıklı,
kapasite ağırlıklı yaklaşımdan ziyade

ağırlığı düşük fakat yüksek katma
değerli ürünler yapmamız lazım.
Bunu da ön plana çıkaran birtakım
öncelikli alanlar bulunmakta. Bunlar
da nanoteknoloji, biyomalzemeler
gibi konulardır. Biz de yaptığımız ça-
lışmalarda daha hafif ama daha ino-
vatif tasarımlar yapmak için çaba
harcamalıyız. Bu konularda özellikle
öğrencilerimize, araştırmacılara bü-
yük görev düşüyor” ifadelerini 
kullandı.

Dünya mobilya endüstrisinde İtalya,
Almanya, ABD, Polonya ve Çin gibi
ülkelerin son yıllarda tasarım, ar-ge
ve inovasyonu ön plana çıkardıkları-
nı, bu suretle ciddi oranda ihracat
hacmine sahip olduklarını dile geti-
ren Doç. Dr. Candan, “Ülkemiz de
genç ve dinamik nüfusuyla bu ko-
nulara biraz daha ağırlık vermek su-
retiyle ihracat miktarlarında önemli
noktalara gelme potansiyeline sa-
hiptir. Buna katkı sunma adına Üni-
versitelerimizde laboratuvarlarda
yapılan lisans, yüksek lisans ve dok-
tora tezleri ile proje çalışmalarının
patentlenebilir/ticarileştirilebilir
ürünlere doğru yönlendirilmesi la-
zım. İstanbul Üniversitesi son iki yıl-
dır Türkiye’de en çok patent başvu-
rusu yapan üniversitedir. Umuyo-
rum önümüzdeki sene bu unvanı 3.
kez üst üste elde etmiş olacağız. Ül-
ke ekonomisinin dolayısıyla kişi başı
gayri safi milli hasılanın büyümesi
için ihracat rakamlarının artırılması
gerekir. İhracat yapmak için de di-
ğer ülkelere göre daha üstün teknik
özelliklere ve tasarıma sahip inovatif
ürünler sunmalıyız. Biz de Fakülte-
mizde geliştirmiş olduğumuz bu ar-
ge ve inovasyon çalışması ile Türkiye
Mobilya Sanayisi’nde daha önce
kullanılmayan ama gelecekte kulla-
nılma potansiyeli olan, sanayici iş
adamlarının önem verdikleri teknik
konular ve ürünler üzerine odaklan-
dık. Bunun ötesinde nanoteknoloji
ve biyomalzemeler konusunda yü-
rüttüğümüz birçok ar-ge projesi ve
patent çalışmaları var. Onları da be-
lirli noktalara geldiğinde sanayicimiz
ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.
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Doç. Dr. Candan
üniversitelerin bir

misyonunun eğitim-öğretim,
diğer bir misyonunun da
araştırma-geliştirme ve

inovasyon olduğunu
belirterek şunları dile getirdi,
“İnovasyonu laboratuvardan

çıkarıp sanayiye ve ülke
ekonomisine doğrudan katkı
sunmak üzere aktarmalıyız.”
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eğerli Dostlar,

Türkiye mobilya sektörünü bir
araya getirmek için bundan

tam 13 yıl önce başlayan İSMOB hi-
kayemiz, yurt içinde olduğu kadar
yurt dışında da sektörümüzün güç-
lenmesine yardımcı olmak için yolu-
na tüm hızıyla devam ediyor. 

Dünya fuar literatüründe kendi ala-
nında 3.lüğe sahip olan fuarımız,
Türkiye mobilya sektörü için sadece
yeni ürünlerin sergilendiği bir plat-
form değil, aynı zamanda Türk mo-

bilya sektörünün yurt dışına açılma-
sı ve markalaşması için yoğun çaba
sarf eden bir organizasyon. Türk
mobilya stilinin oluşturulması ve
yaygın hale getirilmesi için MOS-
DER’in en önemli projelerinden biri
olan İstanbul Mobilya Fuarı- İSMOB,
mobilya trendlerinin belirlendiği bir
alan olarak, inovasyon harikası
ürünlerin yanı sıra dünya vizyonuna
uygun, genç, dinamik, kalite ve ta-
sarımıyla ön plana çıkan bir ‘Türk
Mobilyası’ vizyonu oluşturmak he-
defiyle ilerliyor. Bundan dolayı çok

mutlu olduğumuzu bir kez daha di-
le getirmek isterim.

Bu bakış açısıyla Türkiye mobilya
sektörünün çatı kuruluşu olan MOS-
DER’in göz bebeği İSMOB, geçtiği-
miz 12 yıllık dönemde yaklaşık 1 mil-
yon kişilik toplam ziyaretçi sayısına
ulaşarak büyük bir başarı elde etti.
Bu rakamın yüzde 35’i yani 350 bin
kişilik kısmını ise 80 ülkeden gelen
yabancı alım heyetleri ve ziyaretçiler
oluşturdu. Diğer taraftan da her yıl
ortalama 250’i aşkın katılımcı firma-
ya ev sahipliği yapan İSMOB, 12 yıl-
da yaklaşık 40 bin firmanın ürünleri-
ni takipçileriyle buluşturduğu bir
alan oldu. Sektörümüzün bu kadar
güçlü ve birbirine sıkı sıkı bağlı oldu-
ğunu görmek, yeni hedeflere ulaş-
makta ne kadar güçlü olduğumuzu
bir daha gözler önüne seriyor. Bu
kapsamda bu başarıda emeği ge-
çen herkese bir kez daha teşekkür
etmek isterim…

Hepimizin bildiği gibi 2016 yılı, siya-
si ve ekonomik güçlüklerle geçen
bir yıl oldu.  fakat MOSDER olarak
2017 yılında yaşanan bu krizlerin at-
latılacağı inancıyla, İSMOB’a 2017
yılında yaklaşık 80 ülkeden 40 bine
yakın yabancı alıcı ve ziyaretçi bekli-
yoruz. Ayrıca Ekonomi Bakanlığımı-
zın koordinasyonunda, 35 ülkeden
nitelikli alım heyetler organize 
ediyoruz.

Mobilya sektörü olarak İSMOB’u
hep birlikte büyütmeye devam ede-
ceğimize yürekten inanıyorum. Bu-
güne kadar olduğu gibi gelecekte
de vereceğiniz destek için şimdiden
hepinize teşekkür eder, gerek 13. İs-
tanbul Mobilya Fuarı İSMOB’a katı-
lan Değerli firma temsilcileri ve ziya-
retçilerimize verimli ve bereketli bir
fuar dilerim. 

Saygılarımla,

D

İSMOB’u hep 
birlikte büyütüyoruz!
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İsmail Doğan (Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği [MOSDER] Yönetim Kurulu Başkanı) :





obilya ve yan sanayi gibi sü-
rekli yenilik ve trend yaratan
bir sektörde hemen her an

bu yenilikleri duymak bazen de şaş-
kınlıkla izlemek mümkün. Çok geniş
bir alana, zevk ve beğenilere hitap
eden bu sektörde inovasyonu yaka-
layan ve bu alanda yatırım yapan
şirketler de mevcutları içinden sıyrı-
labilme şansına sahip oluyorlar. Ye-
nilik kimi zaman bir ürün geliştirme
olabileceği gibi yeni bir proje ve fikir
de bu konsept içinde değerlendirili-
yor. Öyle ki üretimin artık iş modeli
olmaktan çıktığı günümüz rekabet-
çi-çokcul sistemde proje ve fikirler iş-
letmeleri üretmeden de çok ileri
adımlara taşıyabiliyorlar. Dünyada,
özellikle günümüzde hemen her
sektörde bunların onlarca başarılı
örneği bulunmaktadır.

Karebant kenar bandı üretimiyle tanı-
dığımız bir kuruluş, herkes gibi üre-
tim satış, ihracat odaklı bir firma. An-
cak yakın zamanda geliştirdiği ‘’ Kare-
bant PVC  MARKET ‘’ iş modeliyle far-
kındalık yaratarak pazarlamada bir
adım daha ileri gidiyor ve bu projey-

le 2017 yılında kendini yeniliyor.

Karebant yetkilileri projelerini ‘üretti-
ğimiz tüm ürünleri sergilediğimiz,
sektörümüzün yeni bir iş modelidir ‘
diye izah ediyorlar.  Mobilya market,
Aksesuar market varsa karmaşık
ürünler içinde kıyıda köşede iliştiril-
miş bir ürün olarak sektör marketle-
rinde sunulan bu önemli dekoras-
yon ve mobilyanın gülen yüzünü
biz sahneye assolist olarak çıkarıyo-
ruz. Evet kenar bandına hak ettiği
değeri bu marketlerde kenar bandı-
nı güzel bir sunum içinde günün
trend renk ve uygulamalarıyla suna-
cağız.  Mağazalarımızda  kenarban-
dının  tamamlayıcı unsuru olan kali-
teli tutkal ve yapıştırıcıları da sataca-
ğız.  Burada perakende ve toptan
alım yapmak da mümkün olacaktır.
Elinde bir parça kenar bandıyla ge-
len müşteriye o anda çözüm ürete-
rek memnuniyet yaratmak esas
amaç olacaktır. Bu projemizi merke-
zi yapılanmalarla kuracağımız gibi,
aynı zamanda iş geliştirmek isteyen
ve mobilya sektörü gibi önü çok
açık bir sektörde yatırım yapmak is-

teyen yatırımcılara da iş imkanları
yaratıyoruz. Bu konuda yatırım ya-
pacaklara:

1-Merkezden kendilerine her konu-
da yardımcı olacak bölge yöneticisi
atıyoruz,

2- Market stoklarını oluşturarak taki-
batlarını yapıyoruz.

3-Reklam desteği veriyoruz.

4-Tabela ve mağaza içi dekorasyon
desteği veriyoruz.

5-Markamızı satışta kullanma hakkı-
nı veriyoruz.

6-Sahada ve satış sonrasında gerekli
hizmeti veriyoruz.

7-Tanıtım için özel durumlarda eks-
pres lojistik destek veriyor ve ekstra
bir ücret talep etmiyoruz,   diyerek
kenar bandında yeni iş modelini
özetliyorlar.  Firma yetkilileri, ilk ma-
ğazalarını Natoyolu / Dudullu’da
2016 Eylül ayı sonunda iş ortakları
‘’Kapak Dünyası’’ ile birlikte açtıkları-
nı, bunu Ankara Siteler’deki marke-
tin izlediğini ve bu sayının hızla arta-
cağını belirttiler.

M
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Karebant’tan Yeni İş Modeli  
‘‘Karebant PVC MARKET ’’
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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.

43
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ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
yılın üçüncü çeyreğine ilişkin
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

verilerini açıkladı. TÜİK, ulusal he-
saplar konusunda AB yönetmelikle-
rine (ESA 2010) uyum amacıyla 5 yıl
önce başlayan çalışmasını tamamla-
dı. Yeni yönteme göre Türkiye eko-
nomisi yılın üçüncü çeyreğinde
(Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi)
yüzde 1.8 küçüldü.

Yeni hesapla 2015 yılı GSYH’si 1 tril-
yon 953 milyar liradan yüzde
19.7’lik artışla 2 trilyon 338 milyar li-
raya yükseldi. Kişi başına milli gelir
de 9 bin 130 dolardan, bin 884 do-
lar artışla 11 bin 14 dolara çıktı. 

TÜİK revizyon çalışmalarını tamam-
layarak, ESA 2010'a uygun şekilde
üretim, harcama ve gelir yöntemiy-
le hesapladığı GSYH’yi kamuoyuna
açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurt
içi hasıla tahmini, zincirlenmiş ha-
cim endeksi olarak, bu yılın üçüncü
çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreği-

ne göre yüzde 1,8 azaldı.Üretim
yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla
tahmini ise aynı dönemde cari fiyat-
larla 655 milyar 400 milyon lira ola-
rak belirlendi.

İNŞAAT ARTTI, SANAYİ
VE HİZMETLER KÜÇÜLDÜ

Tarım sektörünün toplam katma de-
ğeri, bu yılın üçüncü çeyreğinde
geçen yılın aynı çeyreğine göre, zin-
cirlenmiş hacim endeksi olarak yüz-
de 7,7 azalırken, sanayi sektörünün
toplam katma değeri yüzde 1,4;
hizmetler sektörünün toplam katma

değeri de yüzde 8,4 geriledi. İnşaat
sektörünün toplam katma değeri
ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Bu yılın ilk ve ikinci çeyrek büyüme
rakamları da yeni sisteme göre revi-
ze edildi. Böylece ilk çeyrek için yüz-
de 4,7; ikinci çeyrek için yüzde 3,1
olan büyüme rakamları, yüzde 4,5
olarak güncellendi.

ARABA ESKİMİŞTİ

TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş,
Türkiye'nin milli gelir hesaplama
yöntemini 5 yıllık bir çalışma sonra-
sında güncellediklerini belirterek,
yeni sisteme geçişe neden gerek
duyduklarını, "Arabanın eskimesi gi-
bi düşünün. Ekonominin yeni tasa-
rımını yakalayamıyor. 2010 baz yıllı
yeni seri ekonomiyi yüzde 70-80
oranında temsil ediyor. Özellikle Ge-
lir İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kuru-
mu'ndan gelen verileri görünce  bi-
zim verilerin ne kadar geride kaldı-
ğını anladık" dedi. 

T

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) verilerini açıkladı. TÜİK, ulusal hesaplar konusunda AB yönetmeliklerine 
(ESA 2010) uyum amacıyla 5 yıl önce başlayan çalışmasını tamamladı. Yeni yönteme göre 
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde (Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi) yüzde 1.8 küçüldü.
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Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte
yüzde 1.8 daraldı













atılımcısına ve ülke ekonomisi-
ne büyük katkı sağlayan  DO-
OR FAIR TURKEY’e bu yıl Parke,

Mutfak, Banyo üreticileri de iştirak
edecek.  Ülkemiz kapı sektörünün
etkili fuarlarından olan 11’nci Ulus-
lararası Ahşap, Çelik, Endüstriyel,
Otomatik Kapı ve Kapı Yan Sanayi İh-
tisas Fuarı, her yıl önemli miktarda zi-
yaretçi tarafından takip ediliyor.

10 yıldır yerli ve yabancı profesyonel
ziyaretçinin katılım  gösterdiği,
Uluslararası Ahşap, Çelik, Endüstri-
yel, Otomatik Kapı ve Kapı Yan Sana-
yi İhtisas Fuarı, bu yıl kapı pencere
ve ekipmanları ile kapı yan sanayi ve
makine üreticileri olmak üzere top-
lam 136 firmanın katılımıyla gerçek-

Katılımcısına ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ve dünyanın önemli
kapı ticareti platformu olarak hizmet veren DOOR FAIR TURKEY’e bu yıl
Parke, Mutfak, Banyo üreticileri de katılıyor. Demos Fuarcılık tarafından
yapılan  11’nci Uluslararası Ahşap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Kapı ve 
Kapı Yan Sanayi  İhtisas Fuarı, 05 - 08 Ocak 2017 tarihleri arasında 9, 10 ve
11’nci Hall’de, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor.
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DOOR FAIR TURKEY,  5-8 Ocak tarihleri      
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leşiyor. Uluslararası finans krizlerinin
gündemi içinde yerli piyasa ve ulus-
lararası arenada beklentiyi geliştir-
mek düşüncesiyle, bu yıl rekor dü-
zeyde katılımcıyla gerçekleşen fuar-
da; gerek hava koşullarının etkisi, ge-
rekse de terör korkusu ve kriz nede-
niyle beklenti çıtaları aşılamadı. 
Fuar katılımcılarının birbirinden 
güzel standları ve yeni ürünleri 
göz doldurdu. Oldukça büyük
emeklerin harcandığı çalışmalara 
tanık oluyorsunuz. 
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      arasında  İstanbul’da Gerçekleşiyor



Sadece kapı değil, kapıya dair her
tür ürün ve malzemenin sergilendiği
devasa bir show alanı olan fuar›n ta-
nıtım için de başarılı sayılacak çaba-
lar harcamış. Pek çok yer ve plat-
formda tanıtım reklamlarını görebili-
yorsunuz. Ancak Türkiye gibi kırılgan
ekonomilerin yaşandığı ülkelerde,
küçük bir rüzgarda grip olmak çoğu
zaman kaç›n›lmaz. Bu bazen gribi
de aşıp, genel bir salgına dönüştü-
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ğünde ise, tüm ülke ekonomisi ve
ekonomiyi canlandıran tüm argü-
manlar da bundan etkilenebiliyor. 

05 - 08 Ocak 2017 tarihleri arasında
gerçekleşen 11’nci Uluslararası Ah-
şap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Ka-
pı ve Kapı Yan Sanayi İhtisas Fuarı
kapsamında, Parke ve Kapı Sektörü
Çalıştayı da  düzenleniyor. 
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www.kapsankaplama.com.tr
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Kalite arıyorsanız...
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APEL Kışlık Köpük, Emniyet Valfli Köpük ve Mega Köpük
ürünleri de bu sene İNTERMOB’da görücü karşısındaydı.
Ziyaretçilerin son derece ilgi gösterdiği yeni ürünler ile
doğrama ustaları kendilerine en uygun montaj köpüğünü
seçebilecekler. Geliştirilmiş formülasyonları sayesinde daha
stabil ve daha hızlı kürleşme teknolojisine sahip köpükler
her türlü ihtiyaca karşılık verebiliyor. Kışlık Köpük ile -12 de-
receye kadar olan sıcaklıklarda dahi montaj yapılabilirken,
MEGA Köpük sayesinde standart köpüklere göre 2 kat da-
ha fazla verim elde edilebiliyor. APEL Emniyet Valfli köpük
ise kendine has rengi ve emniyet valf teknolojisiyle tekrar
tekrar kullanılabilme özelliği sunarken; hem pratik hem de
ekonomik bir kullanım deneyimi sunuyor.

BETA KİMYA’dan
2017 Yenilikleri

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

APEL D3/D4
AHŞAP

UYGULAMA
ve 

SANDALYE
TUTKALI

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

irbirini tamamlayan eş zaman-
lı 2 büyük fuar bir arada! İZ-
WOOD 2017 İzmir Ağaç İşle-

me Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı ve İZMOB 2017 İzmir
Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknoloji-
si Fuarı ile eş zamanlı düzenleniyor,
böylece ham ürün işlenmesinden
son tüketiciye ulaşımına kadar tüm
sektörü bir araya getiriyor.

Eşzamanlı gerçekleşecek ikinci fuar
ise  İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İşle-

me Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı ve İZMOB 2017 İzmir
Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknoloji-
si Fuarı ile eş zamanlı düzenleniyor,
böylece ham ürün işlenmesinden
son tüketiciye ulaşımına kadar tüm
sektörü bir araya getiriyor. 

İki fuar bir arada

Dev bir pazara kolay erişim imkanı!

Tüm Ege Bölgesi, Türkiye ve komşu

ülkelerden sektörün önemli satın al-

macıları ve ziyaretçileri ile kolaylıkla

buluşarak, ürünlerinizi tanıtma im-

kanı bulacaksınız.

B

İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İşleme Makineleri,     
11 - 15 Nisan 2017 tarihleri  arasında       



İZMOB 2017 Fuarı, 5-8 Nisan 2017
tarihleri arasında fuarizmir Gazie-
mir’de Mobilya Yan Sanayi, Aksesu-
arları, Orman Ürünleri ve Ahşap 
Teknolojisi endüstrilerini bir araya
getiriyor.

Türkiye Ağaç işleme sektörünün tek
örgütlü kuruluşu olan AİMSAD
(Ağaç işleme sanayicileri derneği) iş-
birliğiyle gerçekleşecek fuarda Ah-
şap sektörünün enson teknolojileri
sergilenecek. Yerli ve uluslar arası
makine markalarının geniş bir şekil-
de katılım sağlayacağı bu fuar ilk ol-
ması itibarıyle de köklü bir mobilya
üretim geçmişi bulunan  İzmir mo-
bilya sektörüne de önemli bir katkı
sağlayacaktır. Dünyaya açılan en
önemli ülke limanlarımızdan olan ve
tarih boyunca bu önemini koruyan
İzmir transfer ve lojistik açıdan he-
men her sektörün en çok kullandığı

lokasyonlardan biridir. Özellikle Av-
rupa üzerine gerçekleşecek ihracat
noktası İzmir’dir. Ülkenin hemen her
noktasına  hava, kara ve deniz  ulaşı-
mı bulunan İzmir gibi bir metropo-
de fuarı gerçekleşmesi ülkemiz açı-
sından da önemli bir kazanımdır. 

Bu fuarda,makineleri çalışırken gör-
me imkanı! Sektörün tüm lider firma
ve markalarının makinelerini bir ara-
ya getiren bölgesinin en büyük
ağaç işleme makineleri fuarında, ra-
kiplerinizin ürünlerini çalışırken gö-
rebilir, dokunabilir, kendi ürününüz
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INDUSTRIAL NEWS HABERLER
▲ ▲

      Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı 
     FUAR İZMİR’de gerçekleşecek



MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:138 Ocak - Şubat 2017 150

ile kolaylıkla kıyaslayabilirsiniz. 

Yüksek hacimli satış ve ticaret noktası! Ağaç işleme ma-
kineleri üreticileri, distribütör ve satın almacıların he-
yecanla beklediği fuar, bölgesinde sektörün en ha-
cimli satış noktası olma özelliğini elde edecek, maran-
goz ve mobilya üreticisi firmalar tüm makineleri bir
arada çalışırken görme ve kıyaslama imkanı bularak,
satın alma planlarını fuar zamanına göre 
belirleyebilecektir.

Dünya markaları ve teknolojik yenilikler! Dünya mar-
kalarına ev sahipliği yapan fuarda, önde gelen üretici-
lerin yeni makinelerini inceleyebilir, sektörünüzdeki
son gelişme ve teknolojileri yakından takip edebilir ve
böylece sektörde kendi konumunuzu da belirleyerek
gelecek yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. 

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

• Orman Endüstri Firmaları 

• Ağaç İşleme Makineleri Firmaları 

• Yüzey İşlem Makine Firmaları 

• Birleştirme, Montaj, Ambalajlama Firmaları 

• Taşıma, depolama, sipariş firmaları 

• Ahşap ve plastik işleme firmaları 

• Ahşap artıklarını değerlendirme firmaları 

• Enerji Tasarrufu ve iklimlendirme firmaları 

• Ağaç endüstrisi bağımsız mühendislik ve
servis hizmeti veren firmalar 

• Komple tesis talimatları, finans ve leasing
firmaları 

• Ahşap artıklarını değerlendirme firmaları 

• Makine donanımı sağlayan firmalar 

• Aksesuar aksesuar firmaları 

• Mobilya yapıştırıcıları tutkal, zımpara, 

• Hertür ahşap yüzey malzemeleri Mdf, 
sunta, kenarbandı ve yüzey kağıtları, doğal
kaplama ürünleri 

KATILIMCI PROFİLİ





kin Yayın Grubu ve Mobilya der-
gisi, sektörde 25 yılı geride bırak-
maları adına Ağaç İşleme Maki-

nesi ve İntermob 2016 kapsamında
TÜYAP’ta bir kutlama gerçekleştirdi.
Sektör paydaşlarının yoğun katılımının
olduğu kutlamaya, AİMSAD da Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle birlik-
te katılım gösterdi.

25. yıl için ne dediler?
▲ ▲
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REFLECTIONSYANSIMALAR

AİMSAD DERGİSİ: Mobilya dergisi 25. yılını

TÜYAP Fuarı’nda sektörle kutladı 

Sektör paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği 

Ekin Yayın Grubu ve Mobilya dergisinin 

25. Yıl kutlamasına, AİMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı ve üyeleri de katılarak birer

konuşma yaptılar.

E
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Organizasyon kapsamında yaptığı
konuşmada 25 yıl boyunca sektör-
deki gelişmeleri sayfalarına aktardık-
larını dile getiren Mobilya Dergisi İm-
tiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Ne-
sip Uzun, “Anılar yüklü bu uzun yol,
iş ilişkilerini aşan samimi dostluklara,
arkadaşlıklara varan bir seru ̈vene
dönüştü. 25 yılın her sayısında fuar-
lar, yatırımlar, araştırma raporları,
sektör haberleri, bilimsel akademik
yazılar, dünya haberleri yaptık. İlk fu-
arlar, derme çatma standlar, ilk yurt-
dışı deneyimleri ve katılımlar, ilk ace-
mi reklamlar, röportajlar bu sektörün
25 yıllık hikayesinin ve tarihinin bir
belgesi oldu. 25 yılda 60 milyon do-
lar ihracattan 3 milyar dolara ve 10
milyar dolarlık bir imalat hacmine sa-
hip bir sektör var artık karşımızda”
dedi.

Kutlamaya katılarak bir konuşma ya-
pan AİMSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Erol, bu yıl yaşanan
olumsuz olaylar nedeniyle fuarın kö-
tü geçeceğine ilişkin endişelerinin
olduğunu söyleyerek, “Ancak fuarı-
mızın daha ilk gününden itibaren
bu kaygılarımızın boş olduğunu gör-
dük. AİMSAD olarak 53 üyeye sahi-
biz ve bu fuarın makine katılımcıları-
nın yüzde 90’ı derneğimizin u ̈yesi.
Bu fuarı çok önemsiyoruz, dernek
olarak pek çok ülkede tanıtım yaptık.
Tüm bu çalışmalarımızı yaparken
Mobilya dergisi ile birlikte bu sektör-
de yürüyoruz. Gelecek dönemde de
bu iş birliğimize devam etmek istiyo-
ruz” diye konuştu.

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Sami Tarlabaşı da konuşma-
sında, bu değerli topluluğun bir par-
çası olmaktan dolayı mutlu olduğu-
nu ifade ederek, “Ömru ̈mün 25 yıl
gibi yarısını geçirdiğim bu sektörü,
bir 25 yıl sonra görebilmeyi arzu edi-
yorum. Umutluyum ve her şey daha
güzel olacak” yorumunda bulundu.

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Nizamettin Coşkun ise, Mo-
bilya dergisinin hazırladığı 25. Yıl Al-
manağı’nı çok beğendiğini belirtti
ve bu tür çalışmalardan dolayı dergi
ekibine sektör adına teşekkür etti.

l l





YAYIN GRUBUMUZDAN FROM OUR PUBLICATION GROUP

� PPrrooff..  DDrr..  AAhhmmeett  KKuurrddoo¤¤lluu
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

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

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

� PPrrooff  DDrr..  EErrooll  BBuurrdduurrlluu  
Gazi Üniviversitesi

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

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

� DDrr..  MMuussttaaffaa  HHiillmmii  ÇÇoollaakkoo¤¤lluu
KOSGEB

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

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

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

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

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

Hakem Heyeti

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›: 138 Ocak - fiubat 2017 156




















