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Yaşamın her alanında umudu yeşert-
mek ve onun için çabalama arzusu öyle
bir duygudur ki,  en beklenmedik zaman-
larda dahi insanoğluna  yeni ve farklı
kapılar açan yaşam kanalıdır. Bu kanalı
açık tutukça yenilenir insan. Yeni arayış-
lar, olguların üstesinden gelmek yeteneği,
yaşama sıkı tutunmak istenci var oldukça
insanoğlu da kolay kolay yıkılmaz.

İş hayatının pek çok zorlukları vardır.
Bazen bunalır ve üstesinden gelemeye-
ceğimiz durumlar yaşarız.  O anlarda
uğruna yıllarınızı verdiğiniz hayalleriniz
sizi boğar, korkularınız rüyalarınıza girer,
Ancak bizleri ayakta tutan dinamikler ve
sahip olduğumuz sorumluluklar, en zor
şartlarda dahi sahip olduğumuz değerle-
rimizi korumamızı da sağlayan en önemli
unsurlardır. İşimiz, ailemiz, hepimiz için
çok önemlidir. Dünyada olsun ülkemizde
olsun, son yıllarda yaşanan ekonomik
sorunlar, politik istikrarsızlıklar, savaşlar,
insanlık trajedileri, kadın cinayetleri,
çocuk istismarlıkları ve gelecek kaygıları
gibi sıkıntılar vicdanlı herkesi mutsuz
etse de, yine de bizleri güçlü kılan pek
çok şey var yaşamımızda.

Bir çok şeyden sadeleşerek, nesneleri
hayatımızın önemli dinamikleri olmaktan
çıkarıp, yaşamı kendimize ve çevremize

anlamlı kılan ilişkilere dönüştürüp var
ederek bunların üstesinden gelebiliriz.
Çünkü zaman parmaklarımızın arasından
akıp giderken, çok şeyleri ıskaladığımızı,
ailemizi, çocuklarımızı, arkadaş ve dost-
larımızı ihmal ettiğimizi, onlara zaman
ayıramadığımızı bilsek de öteleyebiliyo-
ruz. Çünkü sevdiklerimiz affedicidir, her
zaman ulaşabileceğimizi düşündüğümüz
ve bu yüzdende ilk sırada ihmale uğra-
yan varlıklarımızdır.

Her sonbaharda yapraklar sararır ve
gelecek yıllara yenilenmek üzere dökülür.
Sonra uzun bir kış dinlencesi boyunca
kendini yeniler ve ilkbaharda yemyeşil
yapraklarıyla meyveye durur. Onların
yenilenişi insanoğlunda da bahar coşku-
su yaratır, ancak aynı yenilenmeyi kendi-
mizde gerçekleştiremeyiz, dışımızdaki
olgularla kendimizi var ederiz.  Oysa ardı-
mızda bıraktığımız koca yıllar labirent
misali devrilirken, başarı, kariyer, edinil-
miş servet ve statülerin hiç birinin ıskala-
dığımız şeyler kadar önemli unsurlar
olmadığını görür, ama bir türlü de ders
çıkaramadığımız bir döngüde yaşamaya
devam ederiz. 

Saygılarımla

Nesip Uzun

Beklentilerimiz bize güç verir
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Ahşap ve mobilya yan sanayi en-
düstrilerinin Avrasya’daki en büyük 
buluşma platformu olan Ağaç İşle-
me Makinesi ve Intermob fuarları, 
14 – 18 Ekim 2017 tarihleri arasında 
eş zamanlı olarak TÜYAP Fuar Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. 34 ülkeden 

842 firma ve firma temsilciliğini 
120.000 m2 kapalı alanda buluştu-
ran fuarlar, sektör katılımcılarından 
tam not aldı

Son teknoloji kullanarak geliştirilen 
inovasyon harikası ürünlere ev sa-

hipliği yapan fuarın açılışında; sek-
tör profesyonellerinin yanı sıra ka-
tılımcı firmalar da yer aldı. Mobilya 
endüstrisinin tüm yeniliklerini eş za-
manlı olarak bir araya getiren fuar, 
toplamda 74.889 ziyaretçiyi ağırla-
dı. Yurt dışından da yoğun ilgi gören 
fuarlarda; 34 ülkeden gelen katılım-
cılar, ürünlerini 5 gün boyunca ziya-
retçilere tanıtma fırsatı buldu.

Promatt Özel Bölümü İkinci 
Kez Ziyaretçileri ile Buluştu

İntermob Fuarı bünyesinde düzen-
lenen Promatt Yatak İmalatı Yan 
Sanayii, Ekipman Hammadde ve 
Makineleri Özel Bölümü; bu yıl ikinci 
kez kapılarını açarak yatak üretim 
makineleri, tekstil ve dolgu madde-

Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob  
Fuarları, yüzlerce makine satışıyla  

sektörü canlandırdı

 101 Ülkeden 74.889 ziyaretçi

Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir 
araya geldiği Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarları, bu yıl bir rekora daha imza atarak 101 Ülkeden 
74.889 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan 
Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle 
düzenlenen fuar; katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.



HABERLERFUARDAN

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ
Sayı: 143         Kasım - Aralık 2017

17

leri, yaylar ve yay sistemleri, yatak 
süngerleri gibi ürünlerin önde gelen 
üreticileri ile ziyaretçilerini bir araya 
getirdi. Bu yıl 13. Salonda yer alan 
Promatt, İntermob’un kapsamını 
genişleterek fuarların daha geniş 
bir ziyaretçi kitlesine hitap etmesini 
sağladı.

Sektörün geleceği için Endüstri 
4.0 konuşuldu

Öte yandan Ağaç İşleme Makinesi 
ve Intermob Fuarları kapsamında 
REED TÜYAP ve Orman Mühendisleri 
Odası işbirliğiyle düzenlenen ‘Ahşap 
Sektöründe Gelecek Vizyonu En-
düstri 4.0’ adlı panel, sektörün tüm 
paydaşlarını aynı çatı altında bu-
luşturdu. ‘Endüstri 4.0 Uygulama-
larında Otonomi’, ‘Yapay Zeka’ ve 
‘Orman Ürünleri Sanayinde Endüstri 
4.0’ başlıklı konuların konuşulduğu 
panelde; ağaç işleme sektörünün de 
geleceği masaya yatırıldı. 

“Her anlamda oldukça başarılı 
bir fuara ev sahipliği yaptık”

Ağaç İşleme Makinesi-İntermob Fu-
arları Proje Grup Başkanı Ediz Tok, 
Türkiye mobilya sektörünün makine 
ihtiyacına cevap vermekte itici güç 
olan ağaç işleme makineleri ve yan 
sanayi sektörünün tüm paydaşları-
nı tek çatı altından buluşturmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını be-
lirtti. Fuarın kendileri için son dere-
ce başarılı geçtiğini ifade eden Tok, 
“Her anlamda oldukça başarılı bir 
fuara ev sahipliği yaptığımızı düşü-
nüyoruz. Gerek katılımcılarımızdan 
gerekse ziyaretçilerimizden oldukça 
olumlu geri bildirimler aldık. Reed 
Tüyap olarak başlattığımız dijital 
dönüşümün olumlu sonuçlarını bu 
yıl daha da net bir şekilde görebil-
dik. E-Davetiye alan ziyaretçileri-
mizin sayısı yaklaşık %75 oranında 
artarken, bu yıl katılımcı ve ziyaret-
çilerimizin hizmetine sunduğumuz 

B2B Eşleştirme Sistemi sayesinde 
ziyaretçilerimiz katılımcılara dijital 
ortam üzerinden randevu talebi 
gönderebildi. Bununla birlikte, fu-
arlarımızın sektörün gelecek vizyo-
nunu da çizdiğinin bilinciyle sektöre 
yön verecek özel paneller düzenle-
dik. Tüm bunların sonucunda  fuar-
larımız, şimdiye kadar elde edilen en 
yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Ya-
bancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 
yüzde 16 oranında artarken,  ulusal 
ziyaretçi sayısında yüzde 3, totalde 
ise yüzde 4 oranında büyüme yaka-
ladık.” dedi. 

Seneye de aynı yerde

Sektöre yeni pazarlar sunmak için 
pazarlama ağını genişleten Ağaç 
İşleme Makinesi ve Intermob fuar-
ları, gelecek yıl 13-17 Ekim, 2018 
tarihlerinde önemli iş bağlantılarına 
ev sahipliği yapmaya ve yeni pazar-
lara açılmak ve mevcut pazar pay-
larını arttırmak isteyenler için etkin  
bir ticaret platformu olmaya  
hazırlanıyor.







2018

16/19
8





HABERLER

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ
Sayı: 143 Kasım - Aralık 2017

22

FUARDAN

Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrisinin Ortadoğu ve Avrasya  
bölgesindeki  en  büyük fuarı olan Tüyap Fuarı, 14-18 Ekim 2018 tarihleri  
arasında Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşti. 

Ahşap işleme makineleri ve mobil-
ya yan sanayi malzemeleri olmak 
üzere iki önemli konsepte gerçek-
leşen fuar, bu haliyle kendi alanında 
makine ve malzemelerin bir arada 
bulunduğu en büyük fuar özelliğini 
de taşıyor. Dünya genelinde farklı 
zamanlarda yapılan bu fuarlar, Tür-
kiye’de Tüyap Fuarcılık tarafından 
yıllardır iki fuar bir arada olacak şe-
kilde yapılıyor ve bu, bölgede gele-
nekselleşmiş durumdadır. Fuarın bu 
şekilde yapılmasının sektör açısın-

Ağaş İşleme Makinesi ve İntermob Fuarı 
bu yıl görkemli geçti
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dan da pek çok faydası var. Büyük 
imalatçı ve fabrikalara, üreticilere 
hitap eden fuar, ziyaretçi açısından 
da önemli bir avantaj ve zaman ka-
zanımı yaratıyor. Mobilya fabrikaları 
ilk iki-üç gün makine ekipmanları-
na bakarken kalan zamanlarını da 
mobilya malzemelerine ayırıyorlar. 
Kimi yeni renk ve desenlere, kenar 
bandı modellerine, kapaklara ve ak-
sesuarlara, bağlantı elemanlara ve 
yeni çıkan ürünlere bakarak ihtiyaç-
larını gerçekleştiriyorlar. Büyük fab-
rikalar bu tür büyük fuarlara üretim 
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müdürlerinden mimar ve tasarım 
Ar-GE’lerini ve satın almalarına ka-
dar önemli ekiplerini getirerek hem 
onların ürün seçmelerini hem de 
bilgilerini tazelemelerini sağlıyorlar.  
Bu haliyle Tüyap  Makine ve İnter-
mob fuarı, mobilya ve orman ürün-
leri ile malzeme sektörümüz için 
bir okul ve buluşma noktası gibidir.  
Özellikle üniversite ve teknik okulla-
rın ilgili bölümleri bu fuarlardan çok 
önemli bilgiler ediniyorlar. Tüyap fu-
arcılık onlara servis ve ücretsiz giriş 
imkanları, ücretsiz standlar açarak 
önemli sosyal faydalar da yaratı-
yor. Fuar boyunca gerçekleştirilen 
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teknik ve bilimsel sempozyumlar, 
konferanslarla normal yaşamda 
ulaşılamayan bilgilere uzmanların 
ağzından ulaşabiliyorlar. Bu yıl da 
günümüzün çok önemli yenilikler-
den biri olan ve geleceğimizi yaşa-
mın her alanında belirleyecek olan 
Endüstri 4.0 konusu masaya yatı-
rıldı. Orman Mühendisleri odası İs-
tanbul şubesinden Dr. Sabit Tuncer  
Tarafından organize edilen panele 
konunun uzmanı bilim ve sanayi 
çevrelerinden uzman konuşmacı-
lar katıldılar. Konu ile ilgili konuşan 
Sn, Tuncer’’ Panelimizin amacı, Ül-
kemizin bu alanda yaptığı çalışma-
ların neler olduğu ve bizlerin yakın 
zamanda gerçekleşecek bu değişi-
min sektör olarak neresinde oldu-
ğumuz, Endüstri 4.0  kavramında 
doğru bilinen yanlışlarımızın neler 
olduğu vb. Bir çok önemli soru dua-
yen akademisyen ve sanayicilerimi-
zin tecrübeleri doğrultusunda yanıt 
bulacaktır’’ dedi. 

Yine bu fuarın önemli itici gücü olan 
ve otuzuncusu gerçekleşen Ağaç 
işleme makineleri sektörünün der-
neği Aimsad Başkanı Sn, Mustafa 
Erol, ‘Şu anda özellikle ahşap işle-
me makineleri alanında sektör ola-
rak %30 bir ihracat artışı yaşıyoruz. 

Sektör olarak beklediğimiz hedef-
leri gerçekleştirmiş bulunmaktayız, 
30 yıldır istikrarlı bir şekilde her 
yıl daha da büyüyen fuarımızın, bu 
ihracatın gerçekleşmesindeki payı 
büyüktür. Aimsad olarak son iki 
yıldır gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile 
fuarımıza önemli bir güç kattığımızı 
düşünüyoruz. Bu fuar mobilya yan 
sanayinin uluslararası pazara açılan 
kapısıdır. Bu nedenle de 14-18 Ekim 
2017 tarihi  Ağaç işleme makineleri 
ve mobilya yan sanayinde ihracatta 
ciddi artışların, ithalatta ise düşüş-
lerin yaşanacağı bir tarih olacaktır. 
’’ dedi. 

Ağaç işleme makineleri ve İnter-
mob fuarı’nın Sektörün en büyük 
buluşma alanı olduğunu ifade eden 
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REED-TÜYAP Fuarcılık Gn Müdü-
rü, Ali Muharremoğlu’ Makinede 
otuzuncusu Mobilya malzemeleri 
ve aksesuar sektöründe yirmincisi 
gerçekleşen fuarlarımız, Türkiye’de 
hemen her mobilyacının ezberlediği 
bir fuardır. Tüyap fuarcılığın yıllardır 
oluşturduğu tanıtım grubu dünyanın 
pek çok yerindeki ofşsleri yanında 
Fuarcılıkta dünya lideri REED fuar-
cılığın,   yurt dışındaki güçlü satış 
ve pazarlama kadrolarının aktif 
çalışmalarıyla her geçen yıl daha 
da büyüyecek ve katılımcılarımıza 
hedefledikleri en doğru alıcıları bu-
raya getirmek için çalışacaklardır. 
Bir fuarın katılımcıları kadar, gelen 
nitelikli doğru ziyaretçilerin de bir o 
kadar önemli olduğunu dile getiren 
Muharremoğlu, çevre bölgelerimiz-

den kilit ülkeler başta olmak üzere 
100’ün üzerinden ülkeden 75 bininin 
üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Ama-
cımız katılımcılarımıza daha fazla iş 
fırsatları yaratmaktır’’ dedi. 

Yurtdışından basının da ilgiyle iz-
lediği fuar bu yıl oldukça başarılı 
geçti. Fuar için Türkiye’nin pek çok  
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mobilya sanayi kentlerinden özel 
olarak organize edilmiş ve mali-
yetleri Tüyap tarafından  karşıla-
nan Otobüslerle  mobilya üreticileri 
marangoz ve alıcılar fuara taşındı. 
Burada kaldıkları sürece öğlen ye-
mekleri yine Tüyap tarafından karşı-
landı. Yüzlerce önemli uluslararası 
alıcı Tüyap Palas’ta ücretsiz konak-
landırılarak katılımcı firmalarımıza 
katma değer yaratıldı. Bu fuarda 
yine Reed-Tüyap Ekin yayın işbirliği 
vardı. Yıllardırbirlikte gerçekleştir-
diğimiz projelerle sektöre faydalı 
olmaya devam ediyoruz. Bu yıl yine 
fuarımız için çok önemli bir prestij 
kaynağı olan ve ziyaretçilerimizin 
salonlara ve katılımcı firmalarımı-
za rahat ulaşmalarını sağlayan fuar 
yerleşim planları ve katılımcı liste-
leriyle önemli etkinliklerin yer aldığı 
haberlerle tüm büyük uluslararası 
fuarların sahip olduğu Daily news 
fuar aktual yayınımız olanTüyap 
Fuar Aktüel gazetemiz fuarımızın da 
önemli bir iletişim aracı oldu.   Her 
yıl olduğu gibi Tüyap fuarının aynı 
zamanda tek basın partneri olan 
Ekin Yayın Grubu bu yıl da yine 6. 
Salondaki aynı yerinde misafir ve 
dostlarını ağırladı, yeni abonelikler 
yanında yıllardır sürdürülen abone-
likleri de yenileyerek sektörel ilişki-
lerini daha da geliştirdi. 
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Fuarda Gerçekleştirilen ‘Endüstri 4.0’ Paneli





üyap- Reed fuarcılık ve Ekin
Yayın Grubu dostluk iş birliği
uzun yıllara dayanan sağlıklı

bir ilişki olarak aynı sorumluluk bi-
linciyle sürüyor. Sevgili İlhan Er-
sözlü ile başlayan 90’lı yılların iliş-
kisi bir süre sonra Bülent Ünal ve
yakın zamanda kaybettiğimiz de-

ğerli dostumuz, kardeşimiz Tüyap
icra kurulu başkanı Sn Serdar Yal-
çın, Hakan Mürgül ve sevgili Ediz
Tok ile ile sürdü. Reed fuarcılıkla
bu kervana Sn Ali Muharremoğlu
da katıldı. Hep aynı yerde, 6. Salo-
nun girişindeki güzel standımızla
yıllardır dostlarımızı, yayın kuru-
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Ekin Yayın Grubu Standı
sektörün buluşma noktası

ekin tuyap_N.qxp_Layout 1  8.11.2017  12:48  Page 1



lundan akademisyen hocalarımızı,
kuruculuğunu ve başkanlığını yap-
tığımız uluslararası yayıncılar birli-
ği IAFP ve FSM üyesi  yayıncıları
hep burada ağırlıyoruz. Bir başka
deyişle, Ekin Yayın Grubu- Mobilya
Dergisi standı uluslararası ziyaret-
çilerin buluşma noktasıdır. Dostla-
rımız çantalarını, eşyalarını ema-

net eder, fuarı dolaşır; yorulunca
burada mola verirler.  Yıllardır bu
hikayemiz sürer durur. 
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Bu yıl sadece bu dostlarımız değil,
ziyaret ettiğimiz stantlardaki müş-
teri ve dostlarımız da iadei ziyare-
te geldiler. Fuardaki bir önemli et-
kinliğimiz de her yıl olduğu gibi Fu-
ar partnerimiz Reed-Tüyap adına
her yıl 20 bin adet basıp dağıttığı-
mız Tüyap Fuar Aktüel gazetemiz-

di. Bu gazete de gerek fuarımızın
prestiji, gerek ziyaretçiler için çok
önemli bir iletişim aracıydı. Gaze-
tede hangi firma hangi salonda
stand numarası ve fuarla ilgili
önemli bilgiler paylaşılmakta ve
fuarın 7 adet ana girişinde gelen zi-
yaretçilere dağıtılmaktadır. 
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u yıl Ağaç makinesinde 30.
Yılını, İntermob fuarında ise
20. Yılını kutlayan Reed-Tü-

yap fuarcılık, bu güne kadar birlik-
te yürüdükleri ve her zaman bera-
ber yan yana sürdürülen yıllara
dayalı bir ilişkinin adına fuarın 3.
günü müzikli bir kokteyl ile katılım-
cılarına 20. Yıl vefa plaketleri adı
altında birer şilt verdi.  

Tüyap İntermob ve Ağaç Makinesi
2017’de 20. Yıl plaketleri verildi
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Reed-Tüyap fuarcılık bu yıl Tüyap’ta 20 yılını  dolduran
katılımcılarına vefa plaketleri dağıttı

B



Tüyap yönetiminin de yer aldığı

geceye Ahşap işleme makineleri

sektörünün önde gelen katılımcı

firma temsilcileri ile İntermob 

fuar katılımcılarından oluşan kala-

balık bir topluluk katıldı. 

Nostaljik dost sohbetleri eşliğinde
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gerçekleşen etkinlikte açılış ko-
nuşmasını yapan Reed-Tüyap Gn
Müdürü Ali Muharremoğlu, gece-
nin anlam ve önemini ifade eden
konuşmasından sonra tüm misa-
firlere teşekkür etti.  Tüyap’ın da
Tüyap katılımcılarının da vefanın

ne olduğunu bildiklerini ve bu gün-
lere birlikte ulaştıklarını  ifade
eden Muharremoğlu bu gecenin
kendileri için çok anlamlı olduğunu
ifade ederek gerek Aimsad, gerek-
se de Maksder ile kurulan işbirliği-
nin önemli olduğunu belirtti. Aim-
sad ve Maksder başkanlarının da
geceye yönelik olumlu konuşma-
larından sonra plaket töreni başla-
dı. Her iki fuar içinde bu süreyi dol-
duran firmalar tek tek sahneye
çağrılarak  Reed – Tüyap Gn müdü-
rü Sn Ali Muharremoğlu tarafın-
dan plaketleri kendilerine takdim
edildi. Bu arada Sektörümüzün
önemli bir büyüğü ve duayeni olan

Sn Nuri Baylara da bir vefa plaketi

verildi ve kısa bir konuşma yapa-

rak bu sektörde olmaktan dolayı

mutlu olduğunu önemli ilişki ve

dostluklar oluşturduğunu, bu ve-

sileylede kenisine verilen bu pla-

ketten dolayı mutlu olduğunu ifa-

de ederek Tüyap yöneticilerine te-

şekkür etti.
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DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ;  
İÇ MİMARLIĞIN GELECEĞİ PANELİ
İstanbul, TÜRKİYE
20 Nisan 2017

FURNITURE CHINA 2017
Şangay, Çin

12 - 15 Eylül 2017

SICAM 2017
Pordenone, İtalya

10 - 13 Ekim 2017

LIGNA 2017
Hanover, Almanya

22 - 26 Mayıs 2017
2. ULUSLARARASI
MOBİLYA KONGRESİ
Muğla, TÜRKİYE
13 - 15  Ekim 2016

İSMOB 2017
İstanbul, TÜRKİYE

10 - 15 Ocak 2017

IWF 2016 
Atlanta, ABD
24 – 27 Ağustos 2016

WOODEX 2017
Tahran, İRAN
15-18 Şubat 2017

INTERZUM 2017
Köln, Almanya
16 - 19 Mayıs 2017
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CIFF 2017
Şangay, Çin
11 - 14 Eylül 2017

SURTECO 
ETKİNLİKLERİ

Münih, Almanya
28 Şubat 2017

İZWOOD 2017
İzmir, TÜRKİYE
8 - 12 April 2017

IAFP 20th YEARS
EVENTS

Kuala Lumpur, MALEZYA
8 - 11 Mart 2017

IMM COLOGNE
Köln, Almanya
16-22 Ocak 2017

ORGATEC
2016

Köln, Almanya
25 - 29 Ekim 2016

MIFF 2017
Kuala Lumpur, MALEZYA
8 - 11 Mart 2017

INTERMOB 2017
İstanbul, TÜRKİYE
14-18 Ekim 2017

IDEA
Bergamo,  İTALYA

12 – 15 Nisan 2016
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Dünden bugüne sektörümüzde fark yaratanlar yazı dizimizizde bu ayki
konuğumuz Nuri Baylar. Nuri Baylar A.Ş  firmasının kurucusu ve sahibi
1970 yılında başladığı ahşap işleme makineleri sektöründe 45 yıl gibi
insan hayatında uzun süren bir yaşam boyunca bu sektörde pek çok
konuda emekleri olan bir sektör önderi. Üniversite yıllarından başlayan
piar çalışmaları ve sonrasında farklı ürünleri şatış performansından ahşap
işleme makineleri sektörüne nasıl adım attığını önun ağzından
dinleyeceğiz. Yılların birikim ve deneyimlerini mobilya dergisiyle paylaşan
sn Baylar uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda kitaplaşacak
bir çalışmayı halen sürdürüyor, Belgeler, anılar ve yaşananlardan oluşacak
bu çalışmayı ilerde birlikte okuyacağız. 
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Nesip Uzun: 25 yıla varan bir dost
ve sektör büyüğüyle sanki hiç ko-
nuşulmamış gibi baştan bir söleşi
yapmak benim için de zor. Sizi bir
dost ve ağabey olarak tanıyorum.
Ama bu yetmez!  Sektörün, sizin
hikayeniz etrafında tanıklık ettiği-
niz bir tarihsel süreci de bu röpor-
tajda öğreneceğini düşünüyorum.
Sıfırdan bir firma kurup Türki-
ye’nin en çok bilinenleri arasına

girmek ve bu performansı düşür-
meden üstelik bir okul misali yüz-
lerce çalışanını da iş sahibi yapmak
nasıl bir şey. 

Nuri Baylar: Aslında bazı şeyler
vardır ki bizlere doğuştan gelen
yeteneklerdir bunlar; kişi daha
sonra o özellikleriyle bütünleşir
ve hayatta başarılı olur. Kimi za-
man da bu yeteneklerinin farkına
varamaz ve hayat onun için farklı

bir kanaldan akar gi-
der. Örneğin uzun bir
eğitim sonucu bir mü-
zik aleti çalabilir, bir
besteyi icra edebilirsi-
niz; ama bir Zeki Mü-
ren, Emel Sayın, Tar-
kan, Michael Jackson
veya Stevie Wondero-
lamazsınız. İyi bir mü-
zisyen doğuştan bazı

yeteneklere sahiptir. Şimdi satıcı-
lık da böyle bir şeydir bence. Bizde
yıllar önce  İstanbul’da yaşayan ve
vapura binen orta kuşak herkesin
tanıdığı bir Burhan vardıİ sonradan
Burhan pazarlama oldu. Adamın
harika bir satış yeteneği vardı, al-
masan bile onu dinlemek ayrı bir
zevk veriyordu insana. Burhan
okumuş pazarlamacıya taş çıkar-
tırdı. Satış bilgi beceri ve yaptığı işe
hakim olmayı gerektirir. Ben 1941
doğumluyum. Tahsilimi İstanbul
Üniversitesi Sosyal Antropoloji
bölümünde yaptım. Aldığım eğiti-
min öznesi de insan ve onun davra-
nış biçimleri eğilimler vs üzeriney-
di.   Üniversite zamanımda hocala-
rım Amerikalıydı ve o zaman 1960
sonrası yıllardı.  Biz Türkiye gece-
konduları diye Türkiye’nin en bü-
yük ilk bölgesel tarama araştır- ▲ ▲

Dünden Bugüne Ahşap Sektöründe Fark Yaratanlar

NURİ BAYLAR
Soyleşi: Nesip Uzun       Fotoğraflar: Nesip Uzun
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masını yaptık 10 bin saatlik. Şimdi
nerden geliyorum bak satıcılığa.
Benim bölgem İstanbul Zeytinbur-
nu ve İstanbul Gültepe gecekondu-
larıydı. Biz 10 bin ev ile ortalama
35’er 40’ar dakika süren anketler
yaptık. Sene 1963-64. Oralarda
önce  kapı çalmasını öğreniyorsun.
1960’da ihtilal olmuş falan, düşü-
nün bunlar zamanında istanbul’un
ilk gecekonduları, Adnan Mende-
res ise bu gecekonducuların taptığı
kişiydi,  sende üniversite talebesi-

sin. İhtilali yapanı üniversiteliler
olarak biliyor gecekondudakiler ve
böyle bir ortamda kapı çalmasını
öğreniyorsun. Benim amerikalı ho-
cam dünyanın önde gelen antropo-
loglarından William Hart. O beni
bölge başkanı olarak tayin etti. Mil-
liyet gazetesinde Abdi İpekçi genel
yayın yönetmeniydi.  çok müte-
vaazi bir insan hep çok takdir ettim.
O bu defa dediki bizim adımızada
çalışır mısın. Ben dedi seni Nejdet
Uğur’a göndericem, o dönemin İs-
tanbul emniyet müdürü. İstanbul
emniyet müdürlüğüne gittik işte
ordan sultanahmet cezavinde 3 ay
Toptaş cezaevinde 2.5 ay sürekli
suçlularla anket yapıyoruz. Oraya
da tabi sanki Istanbul üniversitesi-
nin krimoloji enstitüsünün araştır-
macısı gibi gidiyoruz. Orda amaç

suçlu çocuklarla ilgili araştırma
yapmak fakat içerde demokrat
parti döneminin emniyet genel mü-
dürü zeki Şahin Istanbul emniyet
müdürü Bünyamin Yamanoğlu
var. Anketörlük şu bu derken   ben
kapalı bir yerde çalışamam,  saha-
da olucam dedim. Sonra dedik ki
üniversiteliler arasında bi çalışma
yapalım kendi içimizde işte nere-
den geliyorlar nasıl geçiniyorlar
nerelerde kalıyorlar gibi. Sosyal
antropoloji  bölümünden Mezun ol-

duk sonra asker olduk, Askerde de
devamlı sahadasın kilis süngütepe
hudut  undayım 24 ay süren bir as-
kerlik. . Ordada devamlı her gece
pusu. Askerlik bitti  tekrar döndüm
istanbula,  Elka’da bir arkadaşımın
kardeşi çalışıyordu . O zaman  El-
ka’nın bir müdürü var adı  Adı Reis-
mann. Reismann’ın aynı zamanda
İsviçre ile de ilişkileri var ve isvirç-
rede o zaman Hans Reismann o bir
mümessil arıyor dediler. Sonra re-
ismannla görüştük 72’ler falan.
bende o sırada  İlkokullar için  eği-
tim araçları üretip satıyorum. Tür-
kiye’de anaokulu yok o zamanlar,
Yani oyuncak şeklinde çocuk eği-
tim araçları . Sonra bir italyan fir-
masının lisan laboratuvarları ve
satışı işini aldım, Ardından Ameri-
cana diye bir ansiklpedi vardı onu

satıyorum. Devamlı dışardayım.
Reismann, bizim makina satışımızı
yapar mısın dedi. Mobilya makina-
ları Biz gece evde toplanıyoruz ba-
na  makineler üzerine eğitim veri-
yorlar. Hatta ilk eğitim Weinig ma-
kineleri. Biz başladık elimizde bro-
şürler makine satmaya, fakat ora-
ya git buraya git devamlı ziyaret et
müşterileri. Bunun merkezi neresi
Isparta, kereste bulunan yerler.
Baktım o zaman Özcan Bakır bey
var,  Tek kap’ının sahibi.  rahmetli

ona gittim.  Nuri dedi, ‘’oğlum se-
nin bu makinalar 70 bin mark, ben
bunları zaten 40-45 bin marka alı-
yorum çok pahallı satıyorsun ’’ de-
di.   Orsan var Ankara’da o da çok
pahalı deyince, bu işte  birşey var
dedim. Bilmeyene satarsın ama
sattığında vicdan azabı yapar işten
soğutur adamı. Bunun üstüne Reis-
mann’a bir yazı yazdım dedimki
ben bu işi yapamiyacağım. 72’den
73’ün 6.ayına kadar dolaşıyorum
sattığım makine toplam 2500
mark. O da Kartal suntaya testere.
Onunda akteti açıldı mı diye 10 kere
Karaköyde vakıf banka gittim .  Bu
sefer Weinige bir yazı yazdım, on-
larıda  sanıyorum 73 yıllarıydı ,
Hannover fuarına gittik. Tabi reis-
mann mümessil ya bende yanında
Türkiye’den onun adamı gibi 
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tanıtılıyorum. işte herkes Nuri
Baylar olarak bana  çok samimi
davranıyor. Weinig’le ilk görüş-
mem 1973’te  oldu,  ancak  bu gü-
ne kadar Weinig prensibinde yakın-
lığında organizasyonunda başka
hiçbir firma görmedim. Tayvan’da

italya’da Almanya’da bir sürü bü-
yüğüm diyen firma var, fakat wei-
nigin organizasyonu bende başka
bir etki bıraktı. Bir aile düzeninde
çalışıyordu.

Nesip Uzun:Peki biraz da özel ha-
yatınıza dokunalım, babanız ne iş
yapıyordu?

Nuri Baylar: Babam işçi, dokuma
tezgahında ve boş zamanlarında
inşattlarda çalışan emekçi bir in-
sandı. O yıllarda Türkiye’de ciddi
bir yokluk ve yoksulluk vardı. İkinci
dünya savaşı yılları savaşa girme-
dik ama memleket her an diken
üstünde oturuyor. O günün lider-
leri memleketi savaşa sokmamak
için binbir çaba sarfettiler, ama sa-
vaşa girecekmişiz gibi de hazırlık
yapılıyor, seferberlik diye anılan
bu dönemde herşey kontrollü tü-
ketiliyordu. çok şükür belki yokluk
çekildi ama babalarımız cepheler-
de ölmedi. ülkemiz işgal edilmedi.
Ben 41 doğumluyum. 46’da ikinci
dünya harbi bitti. Ekim ayında ek-

mek kartı verilirdi ve gerçekten o
zaman askerin yiyeceği için cami-
lerde bugdaylar depolandı. Bu gün
bunu bilmeyen kuşaklara farklı
anlatıyorlar. Savaş dünyanın en
kötü şeyi ve en şiddetli tedbir de
savaşlar için alınır. O zamanları

yaşıyan kişilerin yanında bugünkü
tenkitler yapılamaz cevabını çok
kolay verebiliriz çünkü. Biz pazar
ekmeğini çok sonradan gördük. 

Neyse gelelim bizim konumuza,
Weinig’le oturduk. Bana   nedir
evin gideri,  Ben o zaman bugünkü
sevgili eşimle henüz nişanlıyım ve
evleneceğiz.  Derken, bana gider-
lerimin toplamını soruyorlar, ki-
ram, evlilik masraflarım, yaşam
giderlerim falan derken aylık 10
bin mark çıktı. Tak ikiyle çarptı  ve
dedi bunu sana 20.000 Mark veri-
yorum dedi.  Ben dedim bi senet
falan imzalıyım. Yok dedi satışlar-
dan karşılarız. Şimdi ben işte baş-
langıçta bunu görüyorum ve ben
gidiyorum beni karşılıyorla ilk baş-
ta otobüsle gidiyorum sonra uçak-
la havalanından karşılıyorlar ilk
defa Türk bayrağını görüyorum
Amerikan bayrağı var Rus bayrağı
var. Fabrikayı ziyaret ederken Nuri
Baylar evine hoş geldin diye  Türk-
çe bir yazıyla beni karşılıyorlar,

Kendim ve ülkem adına onurlanı-
yorum, Bayrağımı oraya koyma-
nın mutluluğunu yaşıyorum. Bu
yazıları göresin diye seni ayrı kapı-
dan alıyorlar . En küçükten bay
Weinig’e kadar herkes yanıma ge-
lip elini omuzuma koyup benimle

aile gibi oldular. Yok böyle birşey.
45 sene oldu, 72-2017.  Tekrar
söylüyorum bu bambaşka bir duy-
gudur,  diğer firmaların alınması
meselesi değil  o tarihte yıllara va-
ran saygınlıklar ve bağlılıklar böy-
le kuruluyor. İlişkilere önem ver-
mek ve onu korumak gelecekte de
sürecek dostlukların ve ticaretin
önemli bir unsurudur. Onlarla çalı-
şırken  daha önce yaşamadığın pek
çok şeye de tanık oluyorsun, bu ti-
carette dürüstlüktür, Öyle ki Ame-
rika’dan Türkiye’ye gelen makina-
dan benim haberim yok ama bana
komisyon çıkardı. Benim Türkiye
mümessilim var diye. Hiçbir şekil-
de ufak hesaplar yaparak beni dı-
şarıda bırakmadılar. Bana ilk önce
ekonomik imkanımı karşılayan bu
işletme olmuştur. Sonra beni
holzher’le ve bürkle ile tanıştırdı-
lar. Hiç yalnız kalmadım, Eğitim
verdiler numuneler verdiler. O za-
man yerimiz Galatasarrayda Ali
Han vardır. Orda bir oda sadece.
İşler iyi giderken evlilik oldu, 74-





75 yılları, Bu yıllarda il kez  izmir
fuarı’na katıldık. Bütün holzher,
Weinig,  Bürkle  fuardalar. O za-
manda benim karşımda tek raki-
bim Metin beyin metin mobilya fir-
ması var Alman Homag’ın mü-
messili.  Çok çalışkan bir adamdır.

Nesip Uzun: Homag sizden önce mi
sonra mı Türkiye’ye geldi?

Nuri Baylar: Şöyle açıklayabilirim,
işin düzeniyle yedek parcasıyla sa-
tışıyla servisiyle ben öndeyim,  fa-
kat Metin Mobilya satışta benden
1-2 sene öncedir. Mesela weinig
vasıtasıyl 74-75 izmir fuarına ka-
tıldığım zaman o zaman Alman
pavyonunda başka makina sergi-
lenemezdi. Metinde ordaydı orada
tanıştık. Dedik rakibimiz bu. Benim
rakibim yoktu weinig profilde ama
kenar bantlamada Holzher vardı.
Holzher’in ayrıca  dikey sunta kes-
ma makineleri vardı. yatay ebatla-

malar çok sonra çıktı. 

76larda bu sefer döviz krizleri
kendisini göstermeye başladı. Ak-
şam 5 ajansları vardı o gün  günlük
kurları verir gecede 50-60 kuruş
oynuyor. Bu iş yapılmaz falan filan
darken yapıyorsun tabi. 

Nesip Uzun: Markia getirip tl ile mi
satıyorsunuz? 

Nuri Baylar:O zaman ithlat yapmı-
yorduk. Ona 80’lere doğru başla-
dık. Weinig’de şöyle idi, biz profes-
yonel  müşterilere satıyoruz. Müş-
terilerden parayı weinige transfer
ediyoruz onlar benim adıma maki-
nayı yolluyor gümrük çekilme iş-
lemlerinde ben yardımcı oluyo-
rum. Şu anda gümrükler sıfır ama
o zamanlar minimum yüzde 50 idi.
Örneğin !00 bin marka sattığın
makineye 50 bin mark gümrük
ödüyosun. O zaman ne oluyor her-
kes çıkış yolu arıyor. Devletten

teşvik alan firmalar var sıfır güm-
rükle makina getiriyorlardı. 

Bana kimse Nuri demiyor herkes
NuriBaylar diye hitap ediyor İz-
mir’den bir dostumuzun teşvikiyle
de firmamızın adını Nuri Baylar
koyduk. Böyle böyle devam ettik    

Ankara’da Merküç Makina vardı.
Rica etti “ben senin yurtdışından
getirdiğin zımpara makinasına ba-
kabilir miyim” diye:  İstediğin gibi al
sök yap dedim.  Çünkü bu makine-
lerin ülkemde de yapılmasını isti-
yordum.  Yardımcı olduğun zaman
o da sana yardımcı olucak. Ben gu-
rur duuyorum Türkiye’deki geliş-
melerle. Bir anımı anlatayım,  bu
benim için çok önemli ve benim
yerli üretime destek vermemdeki
önemli olaylardan biridir.  Yıl 1979
veya 81  idi. 7-8 müşteriyle yurtdı-
şına gittik.   Türkiye’nin parası yok
dışardan makina getirmişsin adam
benim hatırıma yarı parasını almış
ama Türkiye’de parasının yüzde
yüzünü yatırmış merkez bankası
1,5 sene olmuş müşterinin firma-
ya gönderdiği parayı transfer ede-
miyor 1.5 sene. Dışardaki Nuri
Baylar diyor hani böyle böyleyd
siz paralarınızı öderdiniz? Neyse
fuardayız. Gidiyoruz bizim müşte-
rilerimizde yurtdışı fuarına gider-
ken hazırlanır yeni giysiler alır
böyle saygılı sanki başbakanın kar-
şısına çıkıyor. Almanları italyanları
çok yukarda görüyoruz bizim hal-
kımız o zaman köyden gelme. Tüm
sanayicilerimiz politkacılarımız
köyden gelme. Birlikte gittiğimiz
mTürk müşterimiz stantta çıkarıp
kartını veriyor firma yetkilisine  ,
fakat  Adam bakıyor kartta Ankara
ve Türkiye yazıyor, kartı masaya
şöyle koymuyorda fırlatıyor dö-
nüyor sekretere arkadaşlara bir
broşür verin gönderin diyor. Ne-
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den? Çünkü benim param dışarıya
transfer olmuyor,  5 cente muhta-
cız. Adam da niye bunlarla uğras-
şıyım diyor.  Kapalı bir ekonomik
sistem içinde ticaret yapıyorsunuz
ve yaşadığınız bu ndurumlar guru-
runuza dokunuyor.  Türkiye’de
makina yapmak isteyen kim varsa
yardımcı olacağım dedim. Ne oldu
Türkiye’de bu gün gayet güzel ma-
kineler yapılmaya başlandı. Bü-
yüklük sadece ciro büyüklüğüyle
olmuyor. Kafa büyüklüğü çok
önemli, Sonra Weinig Türkiye’ye
geldi bay Weinig Kendi özel uça-
pıyla neden biliyor musun 2.5 mil-
yon mark borcumuz var,  para
bankada. Ve işte Orsa’nın borcu
var şunun var bunun var hepsi ya-
tırmışlar fakat transfer olmuyor
79-80-81 dönemleri. Geldi adam,
randevu aldım. Yapı Kredi bankası,
maliye bakanlığı dış ticaret genel
sekreterliğine gittik. Adam dedi ki,
dediki  2.5 milyon mark alacağım

var yarısını verin imza veriyorum
başka bir şey istemeyeceğim, dedi
ama yapmadılar. Böyle durumlar
yaşadık bu ülkede. Weinig’le baş-
ladım ama Biesse’nin de bende çok
emeği vardır.  Biessenin  o zamanki
tek eksikliği şuydu. Temel olan ke-
nar bantlama makinası yoktu. Ben
ne yaptım bu defa Holzher  kenar
bantlamasıya biessenin cnc’sini
birleştirdim ve böylece bir 
fabrikanın üretim hattını tamamlı-
yordum.  

Nesip Uzun: Türkiye’deki fuarlar
için neler söylersiniz,  dünden bu-
ğüne nerelere geldik?

Nuri Baylar: Bugün artık herkes
fuara katılmanın değerini anladı.
Üreticiler fuara katıldıkları zaman
bütün Türkiye’deki  vilayerleri do-
laşmaktansa fuarda bütün gelen
müşterilere ulaşmanın değerini
anlamaya başladılar. Birde yurtdı-
şı fuarlarının ziyaretini anlamaya
başladılar. 1977’de Ankara’dan İz-
mir’e fuara 5 müşteri götürüyor-
dum ama onlar fuar yerine beşi de
gece eğlencelerine  gidiyorlardı
sabah kaldırmaya çalıştığımda ya-
nındaki arkadaşına  ‘’abi makina
alıcam; bi masifleme bi tane dikey
kesme bana da alır mısın’’ diyordu.
Ya böyle makine mi alınır? Bu  gün
bu arkadaşlar bırakın İtalya  Al-
manya gibi klasik yerleri,  Kore,
Çin,  Taiwan,  bütün Afrika’da pa-
zar arıyorlar;  makinalara geliş-
melere bakıyorlar.  Pazarın önü
çok açık. Afrika daha boş pazar
mesela. Artık firmalarımız 
kendi tasarımcılarını yetiştirmeye 
başladılar.  

Nesip Uzun: Nuri Baylar herkesin
takdir ettiği bir Türkiye’de alışıl-
mamış bir şirket operasyonunu
gerçekleştirdi.  Bu şirketle de ha-
len başarılı bir ilişki farklı düzey-

lerde sürüyor. Eski müşterileriniz
ne diyor bu duruma hala alışkan-
lıkla Nuri Baylar’ı arıyorlar mı?

Nuri Baylar: Ben müşterimle kay-
naşmış durumdayım. Abi işi bırak-
mışsın! . O bana çok safça bir dü-
şünce gibi geliyor.  Biz ticari bir or-
tak proje içindeyken iki tarafın da
çıkarına bir kurumsal operasyon
gerçekleştirdik. Bu durumda  be-
nim iş hayatım bitmiş anlamına
gelmiyor. Birbirimize verilmiş söz
ve tahütler var ve ona uygun dav-
ranmak durumundayız, bu dürüst
ticaretin de adabı gereğidir.   Beni
bu noktalara getiren müşterime
bugüne kadar teşekkür ediyorum
Ben iş bıraksam size bana çok ilgi
gösterdiniz artık ben şu sebepler-
den dolayı ilşi bırakıyorum size ba-
şarılar diliyorum diyen en ufak bir
yazı göndermezmiyim.  bir ara
verdim.  ama Işbirliğimiz devam
ediyor. Arzu ettikleri sürece bura-
sı  benim ekmek yediğim yerdir ve
Türkiye’de de gururla makinasını
sattığım bir firmadır. Bizim bir an-
laşmamız var şu  zaman içinde ra-
kip firma makinası satamazsın. bir
müddet sonra bana tekrar buraya
gel diyebilirler. Ama bu anlaşma
süresince ben buna saygı gösteri-
rim ve bu bağlamda hareket ede-
rim. Bu anlaşma verilen sözde
durma açısından bir örnek olmalı
dır.  Beni çok mutlu eden en önemli
şey ise  müşterimi  emin ellere
teslim etmiş olmamdır. Ben bu
bayrağı teslim ettiğimde 75 yaşın-
daydım daha ne kadar sürdürebi-
lirsin. Benden sonra bu yükü yük-
lenerek müşterilerime ve dostları-
ma gelecekte de servisiyle herşe-
yiyle hizmet  veren bir kurumun
var olması beni mutlu eden en
önemli şeylerden biridir. 

l l







4 yıllık iş deneyimlerini akta-
ran Fuat Turan kardeşi Nihat
Turan’la beraber  ağacın baba

meslekleri olduğunu aktardılar. 

Konuşmasına 64 yıl önce sektörün
durumundan bahsederek başla-
yan Fuat Turan ‘’İlk zamanlarda
ağacın ham ve işlenmemiş halinin
değeri çok takdir edilememiş du-
rumdaydı. Şimdi ise çok ileri tek-
nolojiye ulaşıncaya kadar geçirdiği
tüm aşamaları bizzat yaşadık. Biz
bu aşamaların her döneminde ol-
duk. Ağacın çok israf edidiği 
dönemi de yaşadık‘’ dedi. Günü-
müzde ise ormanlardaki atıkları

TURANLAR GROUP KURUCULARI 
FUAT TURAN VE NİHAT TURAN MESLEKTE 

64. YILLARINI İNTERMOB’DA KUTLADI
Sami Altınkaya’nın ‘’Çıkış Yolu’’ programına konuk olan Turanlar Group
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Turan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nihat Turan 64 yıllık deneyimlerini ve meslekteki başarılarını anlattı.
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kullanarak ürünleri üretir hale gel-
diklerini ifade eden Turan, tekno-
lojinin çok geliştiğini, artık ağacın
ve ormanların değerinin bilindiğini
söyledi.

Turan ‘’Ağacı çok iyi tanıdığımız
için hiçbir zaman ağacı kullanalım
ve kullanmadığımızı  atalım zihni-
yetinde olmadık. Ağacı aldık her
özelliğinden istifade ederek gerek-
li alanlarda kullanmaya başladık.
Atölye bazından, seri üretim ya-
pan mobilya fabrikalarına ara mal-
zeme üretir hale geldik. Vezirköp-
rü’deki fabrikamızı sürekli yenile-
yip geliştirdik ve parke de üretme-
ye başladık. Peli Parquet iç pazar-
da da dış pazarda da bilinen bir
marka haline geldi. 

‘’HİÇBİR BAŞARI TESADÜF
DEĞİLDİR’’

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını
söyleyen Nihat Turan’da ağabeyi
Fuat Turan’ın sözlerini destekledi.
Fuat Turan işinizden zevk alacaksı-
nız yaptığınızla övünecek, gurur
duyacak ve  teşvik olacaksınız, biz-
ler imkanların sınırlı olduğu dö-
nemlerden geçtik dedi. Hep daha
fazla üretmenin yeninin peşindey-
dik diyen Turan, 1953’ten bu yana

sektörde var olduklarını 1996 yı-
lında da özelleştirilen fabrikalar-
dan birini aldıklarını sözlerine ekle-
di. Vezirköprü’de bulunan üretim
tesislerinde çok fazla ürün imal et-
tiklerini ve tüm orman atıklarını
değerlendiren başka bir fabrika ol-
madığını ifade eden Fuat Turan
‘’Ağaçtan imal edilen ne varsa
hepsini ürettik’’ dedi.

‘’HIZLI DÜŞÜNÜP HIZLI
KARAR VERMELİ’’

Ürün gamını sürekli zenginleştirip
çeşitlendirmenin öneminin altını
çizen Nihat Turan geleceği düşün-
düklerini, talep gören ürünler
üretmeyi hedeflediklerini ifade et-
ti. Ağaç sektöründe belli bir yere
gelip iyi bir marka oluşturduğu-
muzu düşünüyorum diyen Turan
kaliteye her zaman önem verdik-

lerini de özellikle belirtti. 

Tecrübeye çok önem verdiğini
sözlerine ekleyen Fuat Turan
‘’Tecrübe  zaman süzgeçinden sü-
zülmüş bilgi hazinesidir, ileride
kullanılmak üzere bir değerdir’’
dedi. Hayatın her halini yaşadım di-
yen Turan her haline de razı olup
bir sonraki aşamaya  nasıl geçece-
ğimi düşündüm ve planladım ifa-
desini kullandı. Hızlı düşünüp hızlı
karar vermeli diyen Fuat Turan
hep bir amacınız ve heyecanınız ol-
malı, işinizi severek yapmalısınız,
ben şunu prensip edindim dedi.
‘’Yiğit neye talipse hakkı odur.’’
Şimdi bizden sonraki kuşak işlerin
başında. Üç kardeş kurduğumuz
bu şirket bir sonraki kuşakla daha
da güçlenip büyüdü. Bizler iyi bir
nesil yetiştirdik diyerek sözlerini
bitirdi.

l l
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Tüyap fuarı tüm Mobilya ve orman 
ürünleri sanayi için her yıl hazırlık-
ları aylar öncesinden başlar. Tüyap 
bu konumuyla,  ülkemiz ve bağlantılı 
uluslararası sektör açısından da çok 
önemli bir buluşma noktası duru-
munda. Haliyle beş gün süren fuar 
boyunca İstanbul trafiğini de hesap-
larsak artı bir yorgunluk hem ziya-
retçiler hem de durmaksızın çalışan 
fuar katılımcılarını yorar. Fuarlarda 

akşamları ikinci bir hayat yaşanır ki 
bir nevi iş molası gibidir bu geceler,  
günün tüm yorgunluğunu müşteri-
ler, personel ve dostlarla   bir başka 
olur  bu geceler. Yemek eşliğinde 
sohbetlerle ilerler gece. Hanex’in ge-
lenekleşen fuar yemekleri de böyle 
bir şey. Ağırlıklı Almanya’dan gelen 
firma temsilcilerini her yıl farklı bir 
yerde ağırlarlar. Türkiye’deki hemen 
tüm önemli levha emprenye ve MDF 

tesis yatırımlarında imzası olan Ha-
nex Orman ürünleri Kurucusu Sn. 
Cihan Ayla ile   güzel bir gecede fuar 
yorgunluğunu attık. Ertesi gün aynı 
tempo ile çalışmaya devam.

Hanex Orman Ürünleri, fuar  
yorgunluğunu dostları ve personeliyle attı





998 yılında kurulan CIFF-
Mobilya fuarı’nın bu yıl 40.
gerçekleştirildi ve dünya-

nın en büyük mobilya pazarının
sunduğu potansiyeli kontrol
edebileceğiniz maddi bir iş pla-
tæformu olarak endüstri tara-
fından iyi karşılandı.

Kendi alanında lider bir etkinlik
olan Ciff fuarı, her yıl olduğu gi-
bi bu yıl da oldukça başarılı geç-
ti.  Türkiye dahil olmak üzere
mobilya sektöründe gelişmiş
ülkeler bu fuara ülke standları
veya markalarıyla direk 
katılıyorlar. 

Mart 2017'de sona eren bir Ön-
ceki CIFF Guangzhou 3.992 ka-
tılımcı, dünyanın dört bir yanın-

dan 191.950 ziyaretçi,  kapasi-
tesi ile 2016 ‘da gerçekleşen
Ciff Guangzhou’dan % 13.7 da-
ha fazla ziyaretçi çekti.

2017 Eylül ayında  gerçekleşen
ve 20. yıldönümünü kutlayan
Ciff Şangay, dünyanın dört bir
yanından gelen 2.000 katılım-
cıya ev sahipliği yaptı ve 91.623
profesyonel ziyaretçiyi rekor
bir seviyeye çıkardı.

Rakamlardan tamamen ayrı
olarak, gerçekten hoş bir yön,
basit bir fuardan çok daha faz-
lasını sunma arzusunu ortaya
koyan yeni işbirliği girişimleri
idi. Bugün, CIFF, artık kendisini
katæılımcıları için yeni iş ola-
nakları arayan ve  kendisini sü-
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CIFF, Flagship 18-21 Mart 2018 
Mobilya Ticaret Fuarı
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rekli geliştiren bir gerçeklik olarak görüyor.

CIFF 2017, CIFF ve American Society for Mobi-
le Designers (ASFD) arasındaki işbirliğinin sa-
yesinde "Pinnacle Awards Asia-Pacific" in bü-
yük başarısına tanıklık etti ve 30 adet zarif ta-
sarlanmış eser başarıyla "altın anahtarı" elde
etti. "Dünya genelinde  tanıtım  için yeni fırsat-
lardan yararlanıyor. 

Katılımcı ve Ziyaretçilerin Olağanüstü
Kalitesi fuara damgasını vuruyor

18-21 Mart 2018 tarihleri arasında Çin’in
Guangzhou şehrinde gerçekleşecek olan
Çin ve Uzak Asyanın bu en önemli ve
büyük fuarı her yıl yüzbinlerce ziyaretçi ve
dünyanın dört yanından gelen binlerce
katılımcı mobilya  üretici firmalarına
evsahipliği yapıyor. Türkiye’nin  de
uluslararası pavyonuyla  heryıl katıldığı bu
fuar şimdi 2018 için hazırlıklarını yapıyor. 



anel , Laminat kapı Playwo-
od ve daha pek çok ürün ve
malzemenin önemli bir üreti-

cisi olan Turanlar group, gerek
Vezirköprü, gerekse de Pelitaslan,
Pelilam , peliparke  gruplarıyla
Türk imalat sanayisinde sektörü-
müzün öncü firmalarındandır.  Tü-
yap İntermob fuarı’nın da müdavi-
lerinden olan ve parke’den,  Lami-
nata kadar hemen her ürün gru-
bunda sürekli yeni renk ve desen-
leriyle inovasyon  yaratan, mimar

ve uygulamacı firmaların uğrak
yeri olan standları bu yıl yine do-
luydu. Fuar boyunca masalarda
müşteri taleplerinin konuşulduğu
Peli standında firmanın lokomotif
üretimleri olan panel grubu, Peli-
lam , Peli parke ve büyük çalışma-
ların arefesinde sergilenen bu yılın
flash ürünü Peli-DK Dekoratif Kapı
aynı grup bünyesinde müşterile-
riyle buluştu.  Kapıda sergilenen
konsept ve yeni dekorlar bu fuarın
peli grup için de ana teması oldu.
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Turanlar Grup, parkeden laminata,
kapıdan dekoratif panellere kadar 

tüm ürünleriyle İntermob’daydı
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Türkiye’nin Önemli Laminat Parke
üreticilerinden biri de olan Firma,
Parkedeki aynı desen ve renkleri
bir konsept içinde Peli-DK kapıla-
rında uygulamış, süpürgelikten
kompozit kapı kasalarına pervaz
ve kapının desenlerine kadar aynı
temayı yakalıyorsunuz. Şüphesiz
üretici bir firma olmanın avantajla-
rını hissedilir şekilde bu fuarda
özellikle peli standında görmek
mümkün. Laminat ve panelde

Özellikle parlak desenlerde high
gloss ürünler önde,  Bu arada mi-
nimal çok özel tasarımlar, digital
baskı çözümleri özellikle de mo-
bilycılar için ilginç desenler mutla-
ka görülmesi gerekiyor. Bu kadar
ürün ve üretim olunca haliyle de
stand tasarımı için çok fazla bir
şey yapmanız gerekmiyor, ürünle-
rin kendisi başlı başına birer deko-
ratif malzeme olunca tasarımcıya
yeni bir şey kalmıyor, 

Turanlar ailesi Fuar yemeğinde yerli ve yabancı  misafirlerini ağırladı

Gün boyu geniş müşteri ağı ve
uluslararsı müşterileriyle fuar-
da görüşmeler yapan Pelgrup
akşam da bu yorgunluğunu dost
ve müşterileriyle güzel bir ak-
şam yemeğinde giderdi. Fuarın
3. Günü nezih bir restaurant’ta
misafirlerini ağırlayan Turanlar
grubun gecesinde firmanın 64
yıllık kuruculardan Nihat Turan
da vardı. Sohbetin ilerleyen sa-
atlerinde  ahşap sektörü ile ilgili
anıların ve hatıraların da konu-
şulduğu gecede, Özellikle Nihat
Turan’ın aktardığı deneyimler o
günün Türkiye’sini mobilya sek-
törünün kattetiği mesafeleri al-
gılamak açısından da önemli tec-
rübeler sundu. l l



oma Plastik  14-18 Ekim ta-
rihleri arasında kapılarını
açan sektörün en büyük et-

kinliklerinden Intermob 2017 fua-
rında uzun yıllardır bulunduğu bu
önemli buluşmada yerini aldı.. Bu
yıl 20.si düzenlenen fuarda her yıl
olduğu gibi sektörün en yeni
trendleri ve teknolojileri ziyaretçi-
lerin beğenisine sunuldu. Dünya
markası olan ve gerek yurt içi mo-
bilya pazarında gerekse de ulus-
lararası alanda önemli bir marka
olan Roma bu yıl en yeni ürün ve
tasarımlarını intemob fuarında
müşterilerine sundu. Fuar boyun-
ca oldukça dikkat çeken yeni tasa-
rım konsepti fuarın da trend çizgi-

lerinden oldu.

Roma plastik Ar-Ge grubu tara-
fından uzun süredir büyük bir he-
yecanla üzerinde çalışılan yeni fu-
ar konsepti; “Tasarımda Kontrast
Çizgiler” mobilya sektörünün be-
ğenisine sunuldu. Yeni Roma Bakır
ALU ve yenilenen yüzüyle Roma-
bond tutkal grubu, fuarın öne çı-
kanları arasında yerini aldı.

Konseptle ilgili olarak da ‘’Her
geçen gün farklılaşan mobilya ta-
sarımlarına kenarbantlarımızla
yeni yorumlar katarak, ilham veri-
ci kombinasyonlar oluşturuyoruz.
Bu yıl da kontrast çizgilerle tasa-
rımlar arasındaki vurguları güç-

lendirerek, modern mobilyaların

tamamlayıcı parçası olan kenar-

bantlarının yarattığı çarpıcı etkiye

odaklandık. Mobilyalara, dolayı-

sıyla da yaşam alanlarına farklı

karakterler ve yeni boyutlar kata-

cak kontrast etkisi, kenarbandı-

dekor kombinasyonlarımızın zıtlık-

tan doğan vurgularında saklı.’’de-

nilerek ‘’Tasarımda yeni arayış

içinde olan mimarların ve konsept

uygulayıcıların mutlaka görmesi

gereken çizgiler oluşturduk.  bu

fuarda bunu göremeyenler roma

plastik bayi ve showroomlarında

bu yeni ürünlerimize ulaşabilir’.’

İntermob 2017: Roma Plastikle
Tasarımda Kontrast Çizgiler

Her geçen gün farklılaşan mobilya tasarımlarına kenar
bantlarımızla yeni yorumlar katarak, ilham verici

kombinasyonlar oluşturuyoruz.
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Özgün tasarımlarıyla modanın ön-
cüsü AGT’nin yeni parke serilerin-
den Bella; 8 mm kalınlığı, doğadan
ilham alan renkleriyle yaşam alan-
larınızdaki mutluluğa eşlik ediyor.
Dar ve geniş ölçüleri bulunan Na-
tura Slim & Large Serisi, gerçek
ağaç hissi veren, senkronize yüzey
dokusu, 8 mm kalınlığı ile yaşam
alanlarına doğanın huzurunu getiri-
yor. Natura Slim & Large Serileri-
nin parke tasarımlarının aynı olma-
sı sebebiyle birlikte de kullanılabili-
yor. 14 mm kalınlığı ile fark yara-
tan Legno Lamine Serisi ise dünya
ormanlarından izler taşıyor. AGT
parkeler, patentli klik sistemi sa-
yesinde çok kolay uygulanıyor, za-
manla açılma yapmıyor ve zaman-

dan tasarruf sağlıyor. Aynı zaman-
da ısıya ve aşınmaya dayanıklı, üs-
tün sızdırmazlık özelliği olan AGT
Parkeler, yıllar boyunca kullanım
kolaylığı sağlıyor.

Ahşabı teknoloji ve tasarımla bu-
luşturan AGT yeni parkelerinin ya-
nı sıra, panel kartelasına yeni ekle-
diği; metalik renk ve dokular taş
hissini veren uygulamalar ile ya-
şam alanlarınızın atmosferini de-
ğiştiriyor. Yüksek leke dayanımı
sayesinde kolay temizlenebilen,
üstün yüzey kalitesine sahip 
AGT Panel ile mekanlar artık daha
ferah.

AGT’nin yeni parke serileri ve pa-
nel renkleri 2018’in ilk haftalarında
satış noktalarında yerlerini alacak.
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AGT’den Yeni Yılda Yeni Ürünler
l l

Doğadan ilham alan renklerin ve dokuların kullanıldığı AGT’nin yeni parke serileri;
Bella, Natura Slim & Large ve Legno Lamine ahşabın doğallığını mekanlarınıza

taşıyacak. Yepyeni Panel renkleriyle ise farklı zevklere hitap edecek.
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AGT, Türkiye'nin saygın teknoloji
etkinliği SAP Forum’da da Success
Factors projesiyle Silver Winner
ödülünün sahibi oldu.

Ahşabı teknoloji ve tasarımla bu-
luşturan AGT, teknolojiyi yakından
takip ederek, dijitalleşmede, ürün
inovasyonunda sektöre getirdiği
yeniliklerle başarı dolu bir yıl ge-
çirmeye devam ediyor. Bu yıl ka-
zandığı çok önemli ödüllerle başa-
rısını perçinleyen AGT, dijital dönü-
şüm kapsamında gerçekleştir-
mekte olduğu çalışmalarını da hız
kesmeden sürdürüyor.

AGT, İSO 500 listesindeki bu yıl 30
sıra birden yükselişiyle bölgede bi-
rincilik ödülünü, “Döviz Kazandırıcı
Hizmetler” kategorisinde İhracat
Döviz Geliri dalında ise üçüncülük
ödülünü aldı. Aynı zamanda, dün-
yaya daha kolay hizmet vermek
ve sınırları ortadan kaldırmak
amacıyla hayata geçirdiği “Dijital
Platform Projesi”yle de bu sene ilk

kez verilen İnovasyon Ödülü’nün
sahibi oldu. Böylelikle AGT, kendi
sektöründe pazarlama inovasyo-
nu alanında ödül alan ilk marka 
oldu.

Geçtiğimiz yılın “Yılın İnovasyon
Şampiyonu” marka; SAP 2017 Ka-
lite Ödülleri kapsamında İnsan
Kaynakları süreçlerinde başarılı
sonuçlar elde etmeyi amaçlayan
Success Factors projesiyle bu yıl
“Hızlı İmplementasyon” kategori-
sinde Silver Winner ödülünün sahi-
bi oldu. Avrupa’nın en büyük iş uy-

gulamaları şirketi olan SAP’nin in-
san kaynakları yazılımı Success
Factors’u kullanan tek ulusal mar-
ka olan AGT aynı zamanda,
SAP’nin bu proje ile ödül verdiği ilk
ve tek marka oldu. Firma ayrıca
Business Life Dergisi tarafından
gerçekleştirilen Türkiye’nin En
Sosyal 500 Şirketi Araştırması’na
göre sektörünün en beğenilen ve
en sosyal şirketi olmayı başardı.

AGT’nin başarılarında inovasyona
verdikleri önemin yattığının altını
çizen AGT Genel Müdürü Şirzat Su-
başı şunları söyledi: “Sürekli geli-
şen ve değişen dünya pazarına
uyum sağlamak için teknolojiyi ya-
kından takip ediyoruz ve inovasyo-
na çok önem veriyoruz. Dijital Dö-
nüşüm Projemiz kapsamında sür-
dürülebilir büyüme stratejisi ve
operasyonel verimlilik üzerine diji-
talleşme çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Bu çalışmaların sonu-
cunda kazandığımız ödüller bizim
için gurur verici.”
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AGT  Ödüle Doymuyor
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AGT bu yıl İSO 500 listesindeki yükselişiyle bölgede birincilik,  İhracat
Döviz Geliri dalında üçüncülük, “Pazarlama İnovasyonu” kategorisinde

birincilik ödüllerine layık görüldü. 





Ülkemizin köklü ve yenilikçi
firmalarımızdan Teverpan
bu yıl Tüyap-Reed İntermob

fuarında tüm yönetici kadrosu ve
ihracat ekibiyle yerli ve yabancı
misafirlerini ağırlamak için yoğun
bir çalışma içindeydiler. Fuar ça-

lışmaları ve müşterileriyle ilgilen-
mektan ancak bize ayırdığı zaman
içinde Sn Bekir Tever’den bu yılki
çalışmaları hakkında bilgi almaya
çalıştık. Her zamanki kibar haliyle
bize standı gezdiren ve bu yılın id-
dialı desen ver renklerini hazırla-
dıkları koleksiyonu tanıtan 
Bekir Tever, ‘Kapı yüzeylerinde

Teverpan, İntermob 2017’de yeni kapı yüzeyleri 
ve ‘fark yaratan dekorlar’ını sergiledi
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geldiğimiz noktada artık klasık
Amerikan kapılar diye tabir edilen
modelleri yıllar öncesine ait bir ça-
lılşma olarak standart bir ürün
olarak yapıyoruz. Ona ait farklı de-
senlerimizi mevcut müşterilerimi-
ze üretmeye devam ediyoruz.
Ama kapı renk ve desen demektir ,
farklı renk ve malzeme ile  onu ko-
laylıkla uygulayabileceğiniz. Ürün-
ler yapmalısınız. Bu yıl kendi özel
koleksiyonlarımızla kapıdaki başa-
rımızı sürdürüyoruz. Ülke içinde ve
yurtdışında yüzlerce bayimiz,

müşterilerimiz bun desenleri pro-
jelerinde başarıyla uyguluyorlar.
Bizler de her yıl tasarımlarımıza
yenilerini ekleyerek günün renk ve
desenleriyle onlara sunuyoruz. Bu
fuar bizler için çok önemli yıllardır
buradayız ve müşterilerimizle ve
dostlarımızla bir nevi buluşma
noktası gibi oldu. ‘’   

TEVERDOOR –Door-skin Kapı Pa-
nelleri  markasıyla birbirinden gü-
zel kapı yüzeylerinin sergilendiği
Teverpan standında özellikle bu yıl
uygulanan modern ve minimal ta-
sarımlar ile bizzat Bekir Teverin
kendi hazırladığı kapı modelleri ol-
dukça başarılı. Teverpan, Avru-
pa’dan Amerika’ya Güney Amerika
ve Dubai, uzak doğu’ya kadar sek-
törle ilgili hemen her tür fuar ve
etkinliği yakından takip eden ve bu
etkinliklere doğrudan katılıp ulus-
lararası sektörel yenilikleri yakın-
dan izleyen bir firmamız. Tever-
pan, dünyanın en gelişmiş tekno-
lojik donanıma sahip sayılı  tesisle-
rinde yıllık 14.000  adet Teverdoor
kapı paneli üretmektedir.  Ayrıca
Fark yaratan dekorlar simgesiyle
yeni mat ve parlak dekor yüzeyle-
rini fuarda sergiledi. 

l l
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Çamsan Parkelam zengin ürün yelpa-
zesi ile Intermob Fuarı'nda müşterile-
rine yeni desenlerini sundu.

Parke sektörünün öncü firmalarından
Çamsan Parkelam, yepyeni ürünlerini

Tüyap’ta düzenle-
nen Intermob Fua-
rı'nda tanıttı. Son
teknoloji kullanıla-
rak üretilen doğal
ahşap yüzeylerde,
özel tasarımcılar ta-
rafından hazırlanan
desenlerinden olu-
şan koleksiyonunu
Platinum, Avangard,
Modern ve Klasik ol-
mak üzere 4 katego-
ride sergiledi. Türki-
ye’de ilk dijital baskı

ile üretilen laminat parke olma özelliği-
ne sahip Çamsan Parkelam’ın en yenisi
Anemon, fuarda ilk kez sergilendi. Par-
ke yüzeyleri genellikle 3-4 rengin kom-
binasyonu ile üretilir, dijital baskı ile yü-
zeylerde 8-12 renk elde edilir ve böyle-
likle daha zengin ve doğal bir yüzey olu-
şur. Anemon, tüm bu özellikleri barındı-
ran modern tasarımı ile fuar ziyaretçi-
lerinden tam not aldı. Multistrip desen-
lerle vintaj bir dekora sahip olan Efes
Çam modeli de ilk kez Intermob Fua-
rı’nda sergilendi. Yerli ve yabancı olmak
üzere pek çok katılımcının ziyaret ettiği
fuarda, ziyaretçiler Çamsan Parkelam
ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.. Çamsar
Entegre Gn  Müdürü Sn İbrahim Özcan,
Bize bu fuarda özel olarak hazırladıkları
yeni desenlerini tanıttı.

Çamsan Parkelam zengin ürün yelpazesi ile Intermob 
Fuarı'nda yeni renk ve desenlerini sundu. Fuar boyunca 
ilgi çeken desenler büyük beğeni topladı.
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Çamsan yeni ürünleriyle
Tüyap İntermob Fuarı’ndaydı

Türkiye’de ilk dijital baskı ile üretilen laminat parke:









Ahşabı teknoloji ve tasa-
rımla buluşturan AGT, 14-
18 Ekim 2017 tarihleri ara-

sında Tüyap Fuar ve Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen ahşap,
orman ürünleri ve teknolojileri
alanlarında trendlerin belirlendiği,
mobilya yan sanayi ve aksesuarla-
rı sektörlerinin öncü firmalarının
en yeni ürün ve hizmetlerini görü-
cüye çıkardığı İNTERMOB Fuarı’na
katıldı.  

Katılımcılara yeni iş bağlantıları
kurulmasında fırsatlar sunan ve
uluslararası bir platform olan İN-
TERMOB Fuarı’nda yenilikçi proje-
lerini sergileyerek, . dünyaya daha
kolay hizmet vermek ve sınırları
ortadan kaldırmak amacıyla haya-
ta geçirdiği “Dijital Platform Proje-
si”nin lansmanını Tüyap İnter-
mob’ta gerçekleştirdi. AGT, fuar-
da ziyaretçilerine canlı mekanlar
üzerinden, ürün ve renklerini de-
neyimleme ve yakından tanıma
imkanı tanıdı. Bunun yanı sıra IN-
TERMOB Fuarı’nda, AGT yeni par-
kelerinin lansmanlarını gerçekleş-
tirirken, 2018 PANEL yeni renkle-

rini de görücüye çıkarttı..

Fuara ilişkin konuşan AGT Genel
Müdürü Şirzat Subaşı şunları söy-
ledi: “AGT olarak sürekli gelişen ve
değişen dünya pazarına uyum sağ-
lamak için inovasyona çok önem
veriyoruz. Bu yenilikleri paylaş-
manın, hem ulusal hem de ulus-
lararası iletişimi kuvvetlendirme-
nin yolu da fuarlardan geçiyor.
Sektörün öncülerini ve dünya
markalarını buluşturan INTERMOB
Fuarı’na katıldığımız ve sektör
profesyonellerine yepyeni proje-
lerimizi buluşturacağımız için çok
heyecanlıyız.” dedi.
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AGT, INTERMOB Fuarı’nda
“Dijital Platform Projesi”ni

Görücüye Çıkartı

l l

Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri markası AGT, dünya pazarında
önemli bir yere sahip olan INTERMOB Fuarı’na katılarak yeni ürünlerinin

ve dijital dönüşüm projelerinin lansmanını gerçekleştirdi.

A





Tüyap İntermob fuarında
yakaladığımız ve orman ürünleri
ile dekoratif kağıtlar sektöründe

yıllara varan deneyimiyle, artık
Pelitaslanda Gn Md. Yardımcısı

olarak görevini sürdüren Sn
Atilla İncelioğlu ile Turanlar grup

bünyesinde gerçekleşen
yenilikleri ve yatırımlarını

konuştuk. 
Çok geniş bir ürün ve üretim

gamı bulunan şirketin özellikle
de son yıllarda gerçekleştirdiği

yatırımlarını Atilla beyin
aktarımlarıyla sizlerle

paylaşmak istedik. 

Mobilya Dergisi:Turanlar Group de-
nince farklı sektörlerde başarılı ya-
tırımları olan bir kurum aklımıza ge-
liyor,  bunu sizden dinlemek istiyo-
ruz. keza içinde bulunduğumuz sek-
tör onu sadece MDF tesisleri ve par-
ke yatırımlarıyla tanıyor.  neler ya-
par  Turanlar grup?

Atilla İncelioğlu: Pelit Arslan firması
Turanlar Group şirketlerinden biri-
dir. Turanlar şirketler grubu Orman
Ürünleri sektöründe, bünyesinde
bulundurduğu Mdflam, Suntalam,
Laminant parke, Profil, Kontplak,
Laminat, Compact Laminant, Highg-
loss, UV Panel üretim fabrikaları ile
bu boyutta entegre üretim yapabi-
len dünyadaki iki firmadan biridir.ß

Pelit Arslan firmasının dahil olduğu

Turanlar Group, Orman Ürünleri
sektörünün yanı sıra turizm sektö-
rününde de faaliyet göstermekte-
dir. Turan Prince Tatil Köyü ve Sen-
dito Prince Bu gurubun türizm 
yatırımlarıdır. 

Turanlar Group şirketlerinden Tür-
kiye’de tek, dünyanın da bu konuda
üretim yapan dört fabrikasından biri
olan poşet çay, akü ve otomobil
sektöründe kullanılan özel suya da-
yanıklı kağıt üreten fabrikamız, Tür-
kiye’mizin Turanlar Group açısından
diğer bir gurur kaynağı fabrikaların-
dan biridir.

Pelit Arslan A.Ş. pazara PELİ marka-
sı ile Laminat, Interior ve Exterior
Compact Laminat üretip sunmakta-
dır. 2017 yılı içinde Pelitable markası
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Turanlar Group, Orman ürünleri
Sektöründen, Turizm Sektörüne kadar

yatırımlarıyla Türkiyenin gururu

Pelit Arslan/ Atila İncelioğlu:

2017 yılı içinde Pelitable markası ile masa tablaları, bünyemize
yeni kattığımız üretim hattımız ile Peliwall markası ile duvar kağıdı
üretimine başladık.



ile masa tablaları, bünyemize yeni
kattığımız üretim hattımız ile Peli-
wall markası ile duvar kağıdı, yine
2017 yılındaki yeni fabrikamızda
üretilecek PeliLuxe markalı UV Pa-
nel ürünümüzü sektörün beğenisi-
ne sunuyoruz. Dijital baskı konu-
sundaki yüksek kapasite ve em-
prenye tesislerimizle kapı üreticisi
firmalara mikrolaminat ve em-
prenyeli dekor kağıdı ürünlerimizi
sunmamızın yanı sıra, digiital de-
korlu mdflam ve suntalam üre-
timlerimizi de sektörümüzün be-
ğenisine sunuyoruz.

Mobilya Dergisi: 2017 yılı firmanız
için nasıl geçti, öne çıkan neler 
oldu?

Atilla İncelioğlu:2017 yılına Pelit
Arslan firması olarak geriye dö-
nük baktığımızda yatırım ve 2018
yılına hazırlık yılı olarak geçmiştir.
Pelit Arslan firması 2017 yılı başın-

da; değişen çağı
yakalamak ve
pazarın ihtiyaç-
larını etkin kar-
şılamak için yeni
üretim hattı
kurma kararları
almış, profes-
yonelleşme ve
kurumsallaşma
anlamında Yö-
netim Kurulu
düzeyinde ciddi
kararlar alıp,
alınan kararları
aksiyon haline
getirip adım
adım hayata ge-
çirmiştir. Alınan
kararlar doğrul-
tusunda 2017
yılı içinde Pelit
Arslan bünye-
sinde Short

Cycle Mdflam ve Suntalam Presi
ile birlikte UV Panel hattı ve Dijital
Basım hattı katılmıştır.

Yine Yönetim Kurulunda alınan ku-
rumsallaşma ve profesyonelleş-
me kararları doğrultusunda ben
Ağustos 2017 tarihi itibariyle 
Pelit Arslan firmasına Genel 
Müdür Yardımcısı olarak göreve
başladım.

2017 yılı içinde bizler 2018 yılına
hazırlanmak için tüm kadromuzu
çağın ve pazarın ihtiyaçlarına uy-
gun yeterli ve etkin hizmet verebi-
lir hale getiriyoruz. 2018 yılında
daha müşteri memnuniyeti odaklı
bir yapı ve anlayış şirketimizin her
departmanına yerleştiriyor ve
tüm çalışanlarımıza bu konuda eği-
tim veriyoruz.

Mobilya Dergisi: Bu yıl intermob
fuarından beklentiniz nelerdir?

Atilla İncelioğlu:Pelit Arslan fir-

ması olarak fuardan beklentimiz
tabii ki tüm firmaların beklentileri
ile aynı. Daha fazla sayıda yeni
müşteriye ulaşmak ve yeni ticari
bağlantılarla birlikte, anlaşmalar
yapmak, bunun yanı sıra halen ça-
lışmakta olduğumuz tüm bayii ve
müşterilerimize yeniliklerimizi en
etkin şekilde sunmak. Bizim bu-
günlerde gelmemize büyük katkısı
olan yol arkadaşlarımız, bayileri-
miz, müşterilerimizi onlara ve bize
yakışır şekilde ağırlamak, misafir
etmek istiyoruz. Sizin de misafir
olduğunuz özel bir peli akşamında
gelebilen hemen tüm yerli ve ya-
bancı misafirlerimizi ağırlamaya
çalıştık onlara fuarın bir nebze ol-
sun yorunluklarını unutmaları için
sohbetle geçen özel bir an yarat-
mak istedik. Keza bu yıl standımız-
da sergilediğimiz kapıdan dijitale
kadar pek çok yeniliklerimizi on-
larla paylaştık. Dünyadaki yenilik-
leri ve trendleri aynı mesafede izli-
yor ve bazan daha özel ürünlerle
müşterilerimizin beğenisine sunu-
yoruz. bir peli farkı İle...

Mobilya Dergisi: Fuarda sergileye-
ceğiniz yenilikler nelerdir?

Atilla İncelioğlu: Öncelikle 2017 yı-
lı içinde başlattığımız yeni kurum-
sal kimlik çalışmalarımız doğrul-
tusunda yeni kurumsal yüzümüz
ve tüm üretimini yaptığımız ürün-
lerimizi çatısı altında topladığımız
Peli markamız ve grubumuzun
uzun yıllara dayanan sektörel tec-
rübe ve gücünü doğru temsil etti-
ğini düşündüğümüz yeni logomuz-
la fuar ziyaretçilerinin beğenisine
sunduk

Pelit Arslan firması olarak 2017 yı-
lı içinde gerek makina yatırımları-
mız gerekse ar-ge çalışmalarımız
sonucunda ortaya çıkan yeni ürün
ve yeni markalarımızı burada 
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sergiliyoruz.  Yeni ürünümüz UV
Panel Peliluxe’ün yeni desenlerini,
üretimine 2017 yılı içinde başladı-
ğımız Peliwall duvar kağıdı ve özel
digital zengin desenlerini, Peli-
lam’daki yeni dekorlarımızı ve fab-
rikamızın dijitaldeki etkin gücünü
gösteren dijital desenli Pelitable
ürünümüzü, ve oturma ekipman-
ları ile kombinleme imkanı sağla-
yan dijital laminat ve dijital tekstil
ürünlerimizi, dijital desen Mdflam
seçeneklerimizi fuar ziyaretçileri-
nin beğenisine sunduk..

Mobilya Dergisi:Firmanızın Türki-
ye ve dünya pazarındaki durumu
nedir?

Atilla İncelioğlu: Pelit Arslan fir-
ması 1949 yılında kontrplak üreti-
mi ile başladığı yolda kontrplak
pazarı için kalitesi ve marka bilinir-
liği olarak özellikle yurt içi pazarda
liderliğe devam etmektedir. Kap-
asitemizin tamamı yurt içi pazarın
talepleri ile tamamen dolduğun-
dan dünya pazarlarına kontrplak
olarak açılmaya gerek duyulma-
mıştır. Ayrıca dış pazarda yerel
üreticililer özellikle fiyat rekabeti
anlamında üründen kaynaklı fazla

avantajlı durumdadır. Diğer üretim
kalemlerimiz laminat ve kompakt
ile ilgili yurt içi pazarda bizimle bir-
likte üç üretici olarak pazarı deği-
şen oranlarda satış olarak payla-
şıyoruz. Laminat ve kompakt la-
minat satışlarımızda gerek yurt içi,
gerekse yurtdışı satışlarımızda ol-
mamız gereken ve hedefledğimiz
doğru yerde değiliz.

2018 yılında gerek üretimde yapa-
cağımız doğru hamle ve atakları-
mızla gerekse pazara yeni sunaca-
ğımız ürünlerimizle, gerek pazar-
lama ve satış konusunda gerçek-
leştireceğimiz çalışmalarımızla
firmamız ve ürünlerini yurt içi ve
yurtdışı pazarlarda olması gere-
ken doğru noktaya taşıyacağız.

Mobilya Dergisi:Dünden bugüne
mobilya yan sanayiinin levha sek-
törünün gelişimini değerlendirir
misiniz?

Atilla İncelioğlu: 1990’lı yıllarda
postforming olma özelliği ile insan
yaşamında yer alan tüm mobilya-
ların içinde kullanılan laminat 20
yıl boyunca gerçekten sürekli yük-
selen bir trend ile pazarda talep
görmüştür. Son 7-8 yıldır mobilya
üreticisi açısından daha kolay bir
üretim şekli olduğundan mobilya
üreticileri, mobilyaların sadece
gövdelerinde düz panel tercih
ederken; kapak, üst taç ve yatay
yüzeylerde de düz levha, kenarın-
da yuvarlak radüs olmayan ve pvc
ile kaplanmış köşeli kenar mobilya
detaylarına dönmüşlerdir. Bunda
tabii ki Mdflam ve Suntalam üre-
tim yüzeylerinde çeşitlenme ve
iyileşmenin yanı sıra, Panel Highg-
loss ve UV Panel üretimleri de et-
kin olmuştur.

Laminat üreticileri yatay yüzey-
lerde özellikle mutfak da kendile-
rine pazar bulmaya devam etmiş-

ler, ancak mutfak,banyo ve ofis
mobilyalarının kapaklarında ki kul-
lanım pazarında kayıplara uğra-
mıştır. Laminat kendine pazarda
kapı ağırlıkta olmak üzere dikey,
düz yüzeylerde pazar yaratmıştır.
Kompakt laminat 2005 yılına ka-
dar ıslak hacimler ve nisbi nemi
yüksek ortamlarda kendine Pazar
bulurken söz konusu yıldan itiba-
ren ülkemiz ve tüm dünyada inşa-
at sektörünün dış cephe kaplama
malzemesi olarak kabul 
görmüş ve pazarını her geçen gün
artırmıştır.

Mobilya Dergisi:  Önümüzdeki dö-
nemde sektörümüzü olumlu /
olumsuz neler bekliyor?

Atilla İncelioğlu: Ülke ekonomimi-
zin dinamizmini sağlamada birinci
sırada yer alan inşaat sektörü,
önümüzdeki yıl ve sonrasında da
sıralamadaki yerini koruyacak gö-
rünüyor. Dolayısı ile inşaat sektö-
rü direct mobilya ve mobilya ham-
maddesi üretim sektörünün loko-
motifi durumundadır. Yurtdışı pa-
zarlarda özellikle coğrafi alan ola-
rak ülkemize yakın coğrafyalarda
hali hazırdaki mobilya kullanım ve
tüketim periyodları bizim lehimize
gerçekleşmektedir. Bu pazarların
ülke sınırlarımıza yakın olması ti-
cari olarak avantaj olmaya devam
edecektir. Yakın Pazar ülkeleri ile
iki ülke arasında siyasi olarak kar-
şılıklı sıkıntılar çıkmadığı sürece
sektörümüz için bu dış pazarlar
fırsat oluşturmaya devam ede-
cektir. Avrupa pazarları üretim ka-
litemiz ve toplam kalite anlayışı-
mızı geliştirip, ilerlettiğimiz sürece
her zaman bizim için bir fırsat pa-
zarı olacaktır.

Mobilya Dergisi: Açıklamalarınız
için teşekkür ederiz.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:143 Kasım - Aralık 2017 88

▲ ▲
TURANLAR GUPSÖYLEŞİ









talya'nın ve Avrupa'nın en önemli fuarı olan Sicam, bu yıl
önceki yıllara göre çok daha başarılı geçti. dünyadan ve
Türkiye'den yüzlerce mobilya Üretici firmanın katıldığı
bu etkinliğe bu yıl Türkiye'den 12 Üretici firma katıldı. 

Dokuzuncusu gerçekleşen Sicam fuarına her yıl olduğu gi-
bi bu yılda Ekin Yayın Grubu olarak kendi standımızla katıl-
dık. Fuar boyunca uluslararası alanda dağıtılmak üzere
sadece Türk mobilya üreticilerinin yer aldığı Furniturk  de-
korasyon dergimiz  fuarda yerli ve yabancı katılımcı ve
uluslararası ziyaretçilere dağıtıldı. 

Dokuz holde gerçekleşen ve hemen her holün dolu olduğu
fuarda bu yıl önceki yıllara oranla daha yoğun bir ziyaretçi
ile karşılaştık. Fuar önceki yıllara göre bu yıl daha başarı-
lıydı. Fuarda hemen her ürün grubunda farklı bir şeyler
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bulmak mümkündü. Panelden ak-
sesuara, dekor kağıtlardan, bağ-
lantı elemanları ve mutfak ekip-
manları sürme sistemleri gibi mo-
bilyanın olmazsa olmazları onlar-
ca alternatif markalarıyla ziyaret-
çilerin beğenisine sunuluyor. 

Bu fuarın bir başka özelliği de
standart konsept stand uygula-
malarına sahip olaması ve katılım-
cılar için VIP restaurantları, ziya-
retçiler için ise her standın belli bir
yerine konumlanmış kafe ve mini
restaurantlarıyla özel bir konsept
uygulaması. Hiç bir firma müşteri-
leri için özel bir yemek ve ikram
servisi yapmıyor buralardan üc-
retsiz olarak herkese hizmet veri-
liyor. Tabi ki fuar katılım maliyet-
leri de buna göre belirleniyor. 

Fuarı düzenleyen Sicam Organi-
zasyonu Gn Md. Sn Carlo Giobbi,
ikinci gün basına yönelik düzenle-
dikleri basın buluşmasında fuar
için gerçekleştirdikleri tanıtım ça-
lışmasından, bu fuarın hedef müş-
terileri ve basınna verdikleri önemi
anlattı. 

Ağırlıklı katılımcı ve ziyaretçilerin
Avrupa’dan gerçekleştiği Sicam’ın
bu yıl da 9 hol olarak önceki yıllar
gibi dolu olduğunu hedeflerini ger-

çekleştirdiklerini ifade etti. Önü-
müzdeki yıl 16-19 Ekim 2018 tarih-
leri arasında gerçekleşecek fuarın
yine bu başarılı organizasyonu sür-
düreceğini katılımcılarına gerekli
hizmeti vereceklerini ifade etti. 

Bu yılki fuarın bir başka özelliği de
özellikle levha sektöründe Türk
firmalarının global rekabette ulaş-
tıkları böyutu ortaya çıkarmasıydı.
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Önce Gentaş’ın LİRİ Laminat firma-
sını satın alması, ardından ise Kas-
tamonu Entegre’nin yine italyanın
ilk 3 laminat yattırımından biri olan
Pomposa’daki dev yatırım ve
Fransa’dan alınan yonga levha te-
sisi bu yıl sektörde konuşulan en
önemli konular arasına girdi. Türk
firmaları gerçekleştirdikleri bu ya-
tırımlarla İtalyan toplam pazarın

% 30’u gibi önemli bir pazar payını
gerçekleştirecekler. Bu girişimler
aynı zamanda Avrupa ve yakın pa-
zarlarla daha da anlam kazana-
caktır. Bu nedenle bu yıl Sicam he-
men tüm Türk firmaları için önem-
liydi ve konuştuğumuz firma yet-
kilileri de bu memnuniyetlerini dile
getirdiler. Fuarın önemli katılımcı-
larından biri de Samet firmamızdı

dikkat çekici standı ve ürünleriyle
fuarda göz dolduran Samet Mini-
mal tarzdaki standı ve yeni ürünle-
riyle bu holdeki en çok ziyaret edi-
len standlardandı. Kayalar kimya
artık uluslararası bir marka Firma
ortaklarından Sn Tolga Kayaları
süreklı ikili görüşmelerde bulduk
dikkat çeken standı ve uluslararası
ortaklarıyla fuara iyi hazırlanan bir
Türk firmasıydı.  Tece her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da Sicam fı-uarının
müdavimlerindendi. Köşeye ko-
numlanmış dikkat çekici standı ve
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birbirinden güzel kenar bantlarıyla
Avrupada bilinen bir marka haline
gelmiş. Gentaş - Liri birlikteliği 
burada çok etkili olmuş, stantta
sergilenen birbirinden farklı ve
dikkat çekici desenleri fuarın da en
ilgi gören standlarından biri yap-
mış. Firma sahibi Orhan Kahraman
fuar boyunca ekibiyle misafirlerini
herzamanki kibar duruşuyla ağırlı-
yor yeni desenlerini ve boyutlu ye-
ni renklerini anlatıyordu.   Boyut
Plastik bu yıl  çok farklı bir kon-
septle katılmış Türkiyede geliştir-
diği ve önemli bir yatırım yaptığı
dekoratif ürünlerini sergiledi. He-
men her alanda uygulanabilen bu
dekorlar gelecekte de mimar, pro-
jeci ve mobilyacıların ellerinden
düşürmeyecekleri bir ürün olacak.
Beta kimya bu fuarın sürekli müş-
terilerinden, her yıl gibi bu yıl da

fuardaydı ve 1. Salonda  ürünlerini
sergiledi. 

Türkiyenin kendi alanında en
önemli markalarından olan Beta
Kimya gerek ihracatta gerekse de
üretim hacmiyle sürekli büyüyen
ve yatırımlarını arttıran bir firma-
miz. Karebant iç pazar ve ihracat
olarak pazar payını sürekli arttıran
bir firmamız. Bu yıl Sicam fuarında
firmanın dışarıya açılan siması sa-
yılan Ali fuar boyunca aktif çalış-
masıyla müşteri ilişkilerini geliştir-
di.  Fuarın tek olumsuz tarafı Tür-
kiye ve bölgenin en önemli fuarı
sayılan Türkiyedeki fuarımızla ya-
kın tarihe denk gelmesiydi. 

Ekin yayın grubu da bu fuarın kuru-
luşundan bu yana aralıksız katılan
ve her fuarda kendi  standı olan
tek firmaydı. Bu rekoru önümüz-

deki yıl da devam ettireceğiz tabi

tarihlerin denk gelmesi talihsizlik

olsa da uluslararası Furniturk der-

gilerimizin avrupa'daki hedef paza-

ra ulaştırılması açısından Sicam

fuarı bizim için önemli bir dağıtım

ve buluşma noktasıdır. Bu yıl yeni

bağlantılar ve fuuardan katılımcı-

lardan aldığımız yenilikleri sektör-

le paylaşmamız Avrupa pazarın-

daki gelişmeleri yakalamamız açı-

sından da önemli bir nokta. Bu fuar

bize gösterdi ki son on yılda sek-

törde   ve ekonomide yaşanan  kü-

resel durgunluğa rağmen son iki

yıldır avrupa'da önemli bir hare-

ketlenme var Özellikle Almanya

ve italya vb ülkelerde mobilya

sektöründe önemli bir kıpırdanma

çiro artışları gözlenmektedir.
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0-13 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında İtalya Pordenone ken-
tinde gerçekleşen 9. Sicam
uluslararası mobilya malze-

meleri ve yüzey ürünleri ile akse-
suarları fuarı’nın uluslararası bası-
na tanıtım toplantısı 12 Ekim’de
gerçekleşti. 

İtalya ve yurtdışından 40’a yakın
basın mensubunun davet edildiği
toplantıda konuşan Sicam Fuarının
kurucusu  Carlo Giobbi, tüm basın
mensuplarına davetlerine geldik-

leri ve fuarlarına katıldıkları için te-
şekkür etti. Bu yıl 9. Gerçekleşen
ve her yıl daha da büyüyerek artık
Avrupa’nın en önemli fuarlarından
biri olan Sicam’ın İtalyan mobilya
üretim sektörünün de en büyük
fuarı olduğunu belirtti. Bu yıl İtal-
yan katılımcıları dışından Türkiye
de dahil olmak üzere Avrupa’nın
hemen her ülkesinden katılımcıla-
rın olduğu bunun için çok önemli
ve etkili bir tanıtım gerçekleştir-
diklerini söyleyen Giobbi, bu nok-

tada dünya genelinde hemen her
ülkedeki belirleyici yayınlarla da
çalıştıklarını belirtti. Katılımcı ka-
dar ziyaretçi organizasyonunun da
çok önemli olduğunu belirten Gi-
obbi fuara katılan her firmanın bu-
radan memnun ayrılmasını istiyo-
ruz dedi. Aynı gece basına özel bir
basın yemeği de düzenleyen Si-
cam yönetimi etkinliklerine katıl-
dıkları için tüm basın mensuplarına
teşekkür ederek 2018’de kendile-
rini yine beklediklerini ifade etti. 
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SICAM’IN  ULUSLARARASI
BASIN TOPLANTISI 
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u yıl gerçekleşen İtalya Sicam
fuarında değişik ürün grupla-
rından pek çok yenilik göze

çarptı, Özellikle aksesuar ürünle-
rinde konseptler tüm mobilya sek-
törüne paralel bir gelişme içeriyor.
Mutfaklarda ergonomi ve rahatlık
hijyen ve otomasyon öne çıkıyor,
uzaktan kumandalı ve basmalı ken-
diliğinden açılan dolaplar yürüyen
kiler ray sistemleri bunlardan bir
kaçı.  Tüm fuar genelinde üreticiler

artık tel sepetler üretmiyor seri
üretime de uygun paslanmaz sac
ve ahşap kompenantlı ürünler göz-
de. Sıvı dökülmelerinde tüm sepe-
te bulaşması da önlenmiş oluyor,
HAFELE, KESSEBOHMER, BLUM,
PEKA, HETTİCH bu uygulamaların
öncülerinden. Gerçekte önceki yıl-
larda da buna benzer ürünler bazı
standlarda vardı ancak bu yıl kon-
sept hemen tümünde değişmiş.
Sepetler out. 

Kilerde sepetler dışarı     Sicam fuarında 
yeni ürünler:
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    yeni konseptlerle devam



u yıl ikincisi düzenlenen
Schattdecor  plaj voleybolu
etkinliği oldukça çekişmeli ve

heyecanlı mücadelelere sahne ol-
du. Bir şölen havasında geçen kar-
şılaşmaları, TVF'dan gelen profes-
yonel hakemler yönetti.

Organizasyon sorumluları Eren-
gül Yıldız ,Özge Gül ve Taner Akın
turnuvanın sorunsuz  geçmesi için
ellerinden geleni yaptılar. Katılım-
cı firmaların turnuvaya kattıkları
heyecan görülmeye değerdi. Tur-
nuvaya katılan firmalar sırasıyla; 

ASD, ÇAMSAN ENTEGRE, GEN-
TAŞ, KASTAMONU ENTEGRE, LİG-
NADECOR, STARWOOD, SCHATT-
DECOR ve VEZİRKÖPRÜ oldu.

Yağmurlu havaya rağmen seyirci-
ler karşılaşmaları büyük bir heye-
can içinde izleyediler.  İki ayrı saha-
da ve aynı anda başlayan mücade-
lelerde, gruplarında ilk iki sırayı
alan takımlar yarı final mücadele-
sine çıktılar.

Dostluğun, fair play ruhunun hiç
eksik olmadığı turnuvada yarı final
ve final müsabakaları inanılmaz
heyecanlıydı.  Yarı final sonrası fi-
nale çıkan iki takım Kastamonu En-
tegre ve Starwood oldu. 

Çekişmeli mücadele sonucunda
şampiyonluğu Kastamonu Enteg-
re 'nin gögüslediği turnuvada ise
sıralama şöyle oldu.

1. Kastamonu Entegre

2. Starwood

3. Çamsan Entegre 

Fair Play ödülünü Lignadecor ka-
zanırken, en iyi taraftar ödülü

Çamsan Entegre’ye verildi. 

En İyi Oyuncu ödülüne ise  Kasta-
monu Entegre’den Nihat Kılıç layık
görüldü. 

Ödül töreninin ardından, tüm ko-
nuklar günün yorgunluğunu keyifli
bir akşam yemeğinde çıkarttılar.
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2. SCHATTDECOR PLAJ VOLEYBOL
TURNUVASI VE ŞENLİĞİ

ll
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Ekin standında katılımcı ve
ziyaretçilerimizi ağırladık

0-13 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında gerçekleşen Sicam fua-
rında her yıl olduğu gibi bu yıl
da uluslararası yayınlar bölü-
münde 28 ülkeden katılan

sektörel basın içinde Ekin Yayın
Grubu olarak tek Türk yayın Grubu
vasfıyla fuardaydık. Furniturk der-
gilerimizin dağıtıldığı fuarda aynı

zamanda pek çok yerli ve yabancı
firma temsilcisini de ağırladık.  Si-
cam fuar organizasyonunun da-
vetlisi olarak yer aldığımız fuarda
fuar boyunca pek çok görüşmeler
gerçekleştirdik uluslararası haber-
ler derledik önemli etkinlik ve pa-
nellere katılarak Avrupa’daki ve
sektör içindeki durumlar hakkında

bilgi alışverişinde bulunduk. Fuarın
2. Günü sektör yayıncıları arasında
gerçekleşen toplantıda ülkelerin
genel durumu ve bu ülkelerdeki
mobilya sanayileri hakkında bilgi
alışverişlerinde bulunduk. Yayıncı-
lar arası bilgi ve raporların alışveri-
şi Pazar araştırmalarını paylaşmak
gibi önemli iş birlikleri oluşturuldu. 

1
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entaş,  ülkemizin köklü fir-
malarından ve aynı zamanda
kendini sürekli yenileyen
dünyadaki trendleri çok ya-

kından takip eden global bir mar-
kamız. Özellikle dekorları bu yıl Si-
cam fuarı’nda en çok dikkat çeken
firmalardan biri oldu. Gerek lami-
nat dekorları gerekse de boyutlu
kağıt dekorları bu yıl fuara da

damgasını vurdu. Gentaş ve LİRİ
markalarıyla katıldığı İtalya’daki
Sicam fuarı’nda   Firmanın CİO’su
Gentaşın yüzü konumunda bulu-
nan Orhan Kahraman striktürlü ve
boyutlu  yüzey uygulamaları nı an-
latarak bu yıl özellikle iz bırakma-
yan mat yüzey çalışmalarını bizler
gösterdi. Özellikle Mutfak Ofis ve
dekoratif çalışmalarda çok kulla-

nılan antresit tarzı minimal dekor-
ları sergileyerek burada farkında-
lık yarattıklarını bu noktada önemli
yatırımlar yaptıklarını belirten
Kahraman,içinde bulunduğumuz
sektör çok hızlı gelişiyor sürekli
desen verenklerle piyasada yoğun
bir rekabet yaşanıyor. Özellşkle
mimar ve tasarımcılarla çalışı-
yotrsanız onlara hep yeni şeyler
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Gentaş, Sicam Fuarı’nda 
En Yeni Dekorlarıyla



sunmak zorundasınız, bazan siz bunu gerçekleşti-
rirken bazan da onlarla birlikte yürüyerek talepleri
doğrultusunda yeni desenleri birlikte üretiyoruz.
Görsel dünyanın yeni çalışma tarzı bu ve siz de bu
gelişmeleri sürekli yakalamak zorundasınız. Şu an
bulunduğumuz fuar İtalya’nın en prestijli ve en
önemli fuarıdır.  Bizim rakiplerimiz diyebileceğimiz
benzer firmalar ise ağırlıklı Alman ve İtalyan firma-
lar, şimdi tam da Avrupanın ortasında mobilyanın
tasarım merkezinde onlarla aynı hedef kitlrye yö-
nelik rekabetin içindeyiz. Burada global bir marka
ve ürünlerinizle, sunumunuzla ekip ve yapılanma-
nızla buna uygun olmak durumundasınız. Tasarım
AR-GE bizim için olmazsa olmaz gibi bir şey, Burada
desen ve yüzey kağıt üreticileriyle de birlikteyiz,
onlarla Türkiyede de birlikteyiz ve kendimiz için çok
özel çalışmalar yaptırıyoruz. Özellikle boyutlu , üç
boyutlu yüzeyler önemli yatırımlar gerektiren ça-
lışmalar, Burada hem boyutlu hem de yeni bir ürün
olan iz bırakmaz mat yüzeylerimizi görüyorsunuz.
Özellikle siyah ve antresit gibi iddialı renklerde en
önemli sorun olan parmak izi vb sorunları bu yeni
ürünümüzle çözdük ofis masaları dolap kapakları
ve dekorasyon uygulamalarında şimdi yeni bir dö-
nem başlıyor.  Bu fuarda pek çok avantajı yaşadık ,
öncelikle buradaki tesisimizle global bir aktör ve
İtalyanların yakından tanıdığı bir markamız var. İtal-
yan pazarıyla birlikte Avrupa ve çevre üllkeleri de
bizler için etkili alanlar durumundadır.  Bu fuardan
sonra hemen Türkiye’deki bizler için çok önemli
olan ve çok daha fazla ürün ve büyük standımızla
katıldığımız Tüyap İntermob fuarımız var, orada çok
daha geniz bir ürün grubumuzu göreceksiniz. Sek-
tör çok rekabetçi ve dışında kalan şirketlerin bu pa-
zarda fazla şansları olmuyor. 
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Başsağlığı
Sektörümüzün 
değerli büyüğü  

Samet Aş Gn Müdürü 

Sn. Munis Tezbaşaran’ın 

değerli babaları 

Sn

Bekir
Tezbaşaran 

vefat etmiştir. 

Üzüntülerini paylaşır, 
kendisine Allah’tan rahmet, 

kederli yakınlarına ve
tüm sevenlerine sabırlar dileriz. 

Ekin Yayın Grubu / 
Mobilya Dergisi adına

Nesip Uzun







ürkiye ve uluslararası panel
sektörünün en önemli aktör-
lerinden biri olan Kastamonu

Entegre Türkiyedeki dev yatırım-
larına uluslararası satın almalar
ve farklı ülkelerde yeni yatırımlar-
la devam ediyor. 

Gerek kapasite gerekse de yatı-
rımlarının büyüklüğüyle son beş
yılda en büyük hacme sahip olan
Kastamonu Entegre bu yıl içinde
gerçekleştirdiği italya’daki satın
almasıyla büyümese ve yatırım
hamlesini sürdürüyor.  Yıl içinde
dünyanın pek çok yerinde ilgili sek-
tör fuarlarına da katılan Kastamo-
nu Entegre, 10 Ekim 2017’de İtal-
ya’da gerçekleşen Avrupa’nın da
en önemli mobilya endüstri fuar-
larından biri olan Sicam fuari’nda
İtalyadaki önemli satınalmayatırı-
mı ile ilgili uluslararası sektör ve
önemli İtalyan basınına yönelik fu-
ar içinde bir basın toplantısı ger-
çekleştirdi. Toplantıya İtalyan ve
dünya basınından önemli sektör
editörleri katıldılar. 

İtalya’nın Pomposa bölgesinde
gerçekleşen yatırım hakkında de-
taylı bilgilerin verildiği sunumda,
bu yatırımın hem İtalyan ekonomi-
sine ve bölgenin istihdamına katkı-
sı ile kastamonu’nun uluslararası
alandaki pozisyonu açısından öne-
mi dile getirildi. Pomposa yatırım-
ları sunum toplantısında Kasta-
monu Entegrenin Türkiye ve dün-
yanın farklı ülkelerindeki yatırım-
ları ve dünya panel sanayisindeki

yeri konusunda bir barkovizyon
sunum yapan Uluslararası pazar-
lama ve iletişimden sorumlu Sn
Naci Güngör, yatırımların çevreci,
green enerji sağlayan doğa dostu
yatırımlar olduğunu belirterek,
gelinen noktada yatırımlarına de-
vam edeceklerini, bu anlamda İtal-
ya gibi mobilyanın kalbi sayılan bir
ülkede bu yatırımın kendileri açı-
sından daha da anlamlı olduğunu
belirttiler. 
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Kastamonu Entegre’nin, Sicam
2017 Fuarı’nda basın buluşması
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Şişecam Ultra Clear Düzcam, azaltılmış demir oranıyla 
çok yüksek miktarda ışık geçirerek cam yokmuş hissi 
yaratır. Arkasındaki objeleri kendi doğal renginde 
gösterir. İç mekanlara şık ve estetik dekorasyon 
çözümleri sunar. 

DOĞAL RENKLER, 
KUSURSUZ BİR GÖRÜNTÜ
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ürkiye mobilya sektörününönemli bir ke-
simini temsil eden firmaları aynı çatı al-
tında buluşturacak İstanbul Mobilya Fua-
rı (Furniture İstanbul) 7-12 Kasım tarihleri

arasında CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlendi.

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel,
“Bellona, Bambi, Yataş, İstikbal, Alfemo, Enza
Home, Bretz, Merinos, Fatih Kıral, İpek, Kilim,
Yatsan, Teleset, İşbir, Mondi, Tepe Home,
İdaş’ın da aralarında bulunduğu, yani Türk mo-
bilya sektörünün yüzde 75‘ini temsil eden fir-
maların katılımıyla organize edeceğimiz fuarı-
mızın, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat he-
defleyen sektör için vazgeçilmez bir platform
olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOS-
DER) ile CNR Holdingin birlikte gerçekleştirdik-
leri ve  7-12 Kasım tarihlerinde bu yıl  ilk kez
CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen İstanbul Mo-
bilya Fuarı’nın  açılışı  MOSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Nuri Öztaşkın, CNR Holding Genel Koor-
dinatörü H.Cem Şenel, Laressa-Ankara Yatak &
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Furniture İstanbul Fuarı'ndan

İstanbul Mobilya Fuarı, 7 Kasım'da     
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Kapitone Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bülent Bayram, Fatih Kıral Mobilya Yönetim Ku-
rulu Üyesi Onur Kıral, Bellona-Boytaş A.Ş Genel Mü-
dürü Şahin Nursaçan, Mobipa Mobilya Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Çağlayan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

“Sektör, 2017 yılının ilk 8 ayında ihracatını 

1 milyar 509 milyon dolara yükseltti”

Fuar ve mobilya sektörü ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaş-
kın, “13 yıldır derneğimiz tarafından gerçekleştirilen
ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan İstanbul
Mobilya Fuarı’nı, bu yıl Furniture İstanbul adıyla dü-
zenleme kararı aldık. Fuarımız yeni ismiyle şehirle de
bütünleşecek. Türkiye mobilya sektörünün yüzde

75’ini temsil eden bir dernek olarak “Türk mobilyası”
algısını daha iyi noktalara taşıyabilmek amacıyla titiz
bir çalışma yürütüyoruz.  Ayrıca bu yıl bir ilke daha
imza atarak fuarımızı Kasım ayında gerçekleştirme
kararı aldık. Bu kararın öncelikli sebebi; Kasım ayında
sergilenen yeni koleksiyonların Ocak ve Şubat ayla-
rında üretim süreçlerinden geçerek Mart ayında ma-
ğazalarda yer alabilmesi. Böylelikle evlilik sezonunun
açıldığı Mart ayında tüketiciler yeni koleksiyon ürünle-
rini inceleyip karar verebilecek.  

Sektörümüz 2017 yılının ilk 8 ayında ihracatını yüzde 5
oranda artırarak 1 milyar 509 milyon dolara yükselt-
ti. Furniture İstanbul fuarımız ile birlikte 2018 yılında
bu rakamları %15’lere çıkarmayı hedefliyoruz. 60 bin
metrekare alanda, 70 bin yerli ve yabancı ziyaretçi
hedefi ile gerçekleştireceğimiz fuarımızın 900 milyon
dolarlık bir iş hacmi yaratmasını bekliyoruz.” dedi.

Türkiye mobilya sektörünün  önemli bir kesimini temsil eden
bir dernek olarak “Türk mobilyası” algısını daha iyi noktalara
taşıyabilmek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyoruz. 
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CNR EXPO'da kapılarını açtı...      



vrupa Birliği ile gerileyen tica-
ret, komşu ülkelerdeki siya-
sal ve ekonomik istikrarsızlık

Türk ekonomisinde endişeye sebep
oluyor. Ancak tüm karamsar hava-
ya rağmen içimizi ısıtan haberler de
gelmeye devam ediyor.

Gelişmekte olan ülkeler arasından
doğal zenginlikleri ve teknoloji
odaklı üretim teknikleri ile güçlü
bir ekonomiye sahip olan Malezya
ile Türkiye arasındaki ticaret iki yıl-
da iki katına çıkarak 3 milyar dolar
seviyesine yükseldi. Türkiye ile

Malezya arasındaki toplam ticaret
hacmi 2017 yılının Ocak ve Tem-
muz dönemlerinde geçen yıla göre
yüzde 64 artarak 1.62 milyar do-
lara yükseldi.

Malezya Ticaret Ajansı tarafından
düzenlenen ikili görüşmelerde bu-
lunmak üzere Türkiye’ye gelen Ma-
lezya Uluslararası Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Dato Sri Mustapa Moha-
med, iki ülke arasındaki ticaret hac-
mini 2020 yılında 5 milyar dolar se-
viyesine çıkaracaklarını ifade etti.

Mesafesi çok uzak, kültürü çok yakın olan Malezya ile 
ticaret hacmimiz ikiye katlandı…

▲ ▲
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Ticarette Malezya Baharı
Çiçek Açıyor…





Ticaret Daha da Gelişecek

2015 yılında iki ülke arasında imza-
lanan serbest ticaret anlaşması
sonucu Malezya’dan Türkiye’ye
yaklaşık 3 milyar dolarlık bir tica-
ret hacmi oluşturduklarını ifade
eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Da-
to Sri Mustapa Mohamed, “İki ülke
arasındaki potansiyel sektörlerde-
ki işbirliğini artırmak istiyoruz.
Türkiye Malezya’nın en büyük
24’ncü ticaret ortağı. Eğitim, tu-
rizm, sağlık, gıda, enerji ve savun-
ma sanayi konuları başta olmak
üzere daha bir çok alanda işbirliği-
ni geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Malezyalı İşadamları
Yatırım Arıyor

Malezyalı şirketlerin 2016 yılında
Türkiye’ye 2. 63 milyar dolar yatı-
rım yaptıklarını aktaran Bakan Da-
to Sri Mustapa Mohamed, Malez-
ya’nın Türkiye ile ticaret yapan ül-
keler sıralamasında 41’nci sıradan
31’nci sıraya yükseldiğini ifade etti.
Türkiye’yi önemli bir partner ola-
rak gördüklerini ifade eden Malez-
yalı Bakan, “İşadamlarımız yurtdı-

şında yatırım arıyor. Türkiye’de
gelişmekte olan pazarlara yakınlı-
ğı dolayısıyla bizim için öncelikli
pazarlardan biri. Türkiye’de çok
üst düzey şirketlerle görüştük ve
karşılıklı işbirliği geliştirmek istiyo-
ruz” diye konuştu.

Bakan Dato Sri Mustapa
Mohamed şöyle devam etti:

“Serbest ticaret anlaşması ile iki
ülke arasında ticareti yapılan
ürünlerin yüzde 70’inde vergiler
kaldırıldı. Türkiye’ye yatırım yap-
mak isteyen Malezyalı şirketlere,

Türkiye’nin jeopolitik konumun-
dan bahsediyoruz. Avrupa ve Or-
tadoğu’ya bu kadar kolay açılabi-
lecek bir kapı yoktur. Bunun so-
mut örneği olarak da 3 milyar do-
lara yakın bir ticaret hacmi orta-
ya koyduk.”

Her Alanda Tam İşbirliği

Malezyalı Bakan Mohamed, 2016
yılında Malezya’dan Türkiye’ye 49
bin 255 turist geldiğini ve iki ülke
arasında çok büyük bir turizm po-
tansiyeli olduğunu ifade etti. Ma-
lezya Uluslararası Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Dato Sri Mustapa Moha-
med, Türkiye ile Malezya arasında
eğitim alanında işbirliği için de iyi
niyet protokolü imzalandığını be-
lirterek, “Bu protokol ile iki ülke
arasında akademisyen, öğretim
üyesi, araştırmacı, uzman ve öğ-
renci değişimi daha rahat bir şekil-
de yürütülecek. Bilgi ve eğitim iç-
eriğinin iki ülke arasındaki değişi-
mini sağlayacak bu protokolün
önemli artılarından biri de burs
olanaklarının artırılmasıdır. Şu an-
da 276 Malezyalı öğrenci Türki-
ye’de eğitim görüyor ve 71 öğrenci
burs imkanından faydalanıyor” di-
ye konuştu.
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER

Malezya’nın Türkiye’ye sattığı en önemli ürün

Malezya’nın Türkiye’den aldığı 5 önemli ürün:

1. Palmiye Yağı ve palmiye tabanlı ürünler 510 milyon dolar

2. Metal Üretimler 360 milyon dolar

3. Tekstil, kıyafet ve ayakkabı 235 milyon dolar

4. Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler 199 milyon dolar

5. Elektrik - Elektronik Ürünler 131 milyon dolar

1. Tekstil, kıyafet ve ayakkabı, 37 milyon dolar

2. Makina ve teçhizatları 31 milyon dolar

3. Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler, 30 milyon dolar

4. Petrol ürünleri 27 milyon dolar

5. Meyve ve diğer tarım ürünleri 26 milyon dolar

Malezya’da Yatırım Yapan 
En Büyük Türk Firmaları:

Türkiye’de Yatırım Yapan 
En Büyük Malezya Firmaları:

1 Evyap

2 Novaplast

3 Tepe Kimya

1 Khazanah

2 Malaysia Airports Holdings
Berhad (MAHB)

3 Tenaga Nasional Berhad (TNB) l l
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Pvc folyo sektöründe birçok yenili-
ğe imza atan firmamız Dekorasyon 
sektörüne de yeni bir ürün kazan-
dırdı. Dekorawall markasıyla de-
korasyon sektörüne sunduğumuz 
duvar panelleri, 3 boyutlu desen ve 
doğal görüntüsünün yanında kolay 
uygulanabilirliği, tasarım esnekliği, 
tamir ve bakım kolaylığı ile de ön 
plana çıkmaktadır. 

Ürün, oturma odaları, çocuk oda-
ları, mutfaklar, salonlar  vs gibi 
yaşam alanlarının yanında ofisler, 
spor salonları, kreşler, teraslar, 
mağazalar,  fuar stantları, hasta-
neler, iş yerleri, kış bahçeleri gibi iç 
mekan tasarımlarında da uygula-
nabilir. Uygulama esnasında inşaat 
kirliliği oluşturmaz, ustalık gerek-
tirmez, makas, maket bıçağı gibi 

aletlerle istenildiği gibi şekillendiri-
lebilirlik özelliği ile uygulandığı me-
kanlara sıradışı bir şıklık ve tasarım 
zenginliği kazandırır. 

Dekorawall içmimarlar, dekoras-
yonculara olduğu gibi kendi özgün 
mekanlarını yaratmak isteyenlere 
amatör kullanıcılara ve tüketicile-
re de  geniş bir tasarım esnekliği 
sunar. Ürünün 3 boyutlu yapısı ile 
doğal taş ve tuğla desenleri alına-
bildiği gibi, esnek olması özelliği ile 
kıvrımlı alanlara uygulanabilmesi, 
kolay kesilip eklenmesi ile proje-
lerine doğal taş veya tuğla deseni 
uygulamak isteyip uygulayama-
yanlar ya da inşaat ve boya kirlili-
ği ile uğraşmak istemeyen amatör 
tüketicilere çok uygun bir alternatif 
sunmakta. Yüksek ısı ve ses yalıtım 

özelliği ve herkes tarafından uygu-
lanabilirliği özelliği ile ayrı bir seçe-
nektir. Esnek olması ile çarpmadan 
kaynaklı yaralanmaların önüne 
geçtiği için de çocuk odaları, oyun 
alanları ve kreşler için çok iyi bir al-
ternatiftir.  

Dekorawall ayırt edici özellikleri  

• ses ve ısı yalıtımı sağlar, 

• su geçirmez, 

• zamanla yapışkan ve izolasyon 
özelliğini kaybetmez

• kokusuz, 

• temizlenebilir, 

• antibakteriyel, 

• küf üretmez

• toksik madde içermez,  

• darbeyi % 100 absorbe etme

Dekorawall 1 x 50 x 100 cm boyut-
larında, 10 lu paket ve 32 li paket, 
Beyaz, Sarı Taş, Tuğla Rengi, Gri Taş 
rengi seçenekleri ile satışa sunul-
muştur.  Nihayi tüketiciler için kar-
ma renk paketi seçeneğide ile satışa 
sunulmuştur.  

ES folyo’dan Yeni dekoratif ürünler
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2010 yılında Marmara bölgesi – 
Çerkezköy / TEKİRDAĞ’DA yatırım 
yapan GLOSPAN A.Ş.  UV LAKE 
BOYALI Panel  üreterek faaliyetine 
başlamıştır. 2015 yılına kadar geçen 
sürede hem ülkesinde hem de yurt-
dışında 17 ülke de MARKA algısını 
kısa sürede oluşturmuş olup , 2015 
yılında  fabrikasını ve  tüm makine 
parkurunu gelişen teknoloji ile en-
tegre edip ,İstanbul / İkitelli-Depar-
ko sanayi sitesi içerisinde 11.000 
m2 lik kapalı alana haiz kendi yerine 
taşımıştır.185 ve 120 metre uzunlu-
ğunda 2 farklı üretim hattı ile aylık 
75.000 adet boyalı panel üretim ka-
pasitesi ile Orta ve Doğu Avrupa’nın 
,Ortadoğu’nun  ve Türkiye’nin en 
büyük LAKE boyalı panel tesisi olma 
özelliğini taşımaktadır. 

Glospan A.Ş.  sektörde yine  bir ilk 
olan DİJİTAL BASKILI UV LAKE pa-
neli de üreterek sektöre ve pazara 
yeni ürün kazandırmayı başarmıştır. 
Bu ürünlerle birlikte  bu alandaki 
makine parkuru en son teknolojiye 
sahip olup  Orta ve Doğu Avrupa’nın 
,Ortadoğu’nun  ve Türkiye’nin en 
büyük dijital laklı  panel tesisi olma 
özelliğini taşımaktadır. Bu pazarını 
her geçen gün genişleten Glospan 
A.Ş. ikinci Fabrikasını 2015 yılında 
Kayseri şehrimizin organize sanayi 
bölgesin de  3.500 m2 kapalı alanda 
kurmuştur.

Bu sene gerçekleşen fuar organi-
zasyonun da GLOSPAN A.Ş. olarak 
bizler Türkiye de bir ilk olan ‘ GLOW 
in THE  DARK ‘ürünümüzü ziyaretçi-
lerle buluşturduk. Bu ürünün Ar-ge 
ve Ür-Ge çalışmaları uzun süredir 
devam ediyordu. ve sona gelindi. 
Büyük bir heyecanla ürünümüzü 
standımızda teşhir ettik. Bu ürün 
mobilya yarımamül sektöründe 
mevcut kullanım alanlarında farklı-
lık oluşturmak adına doğru bir ter-
cih olacağı inancındayız. Özellikle 
ürün teknik olarak Gece karanlıkta 
sergilediği reaksiyon ile dikkat çek-
memesi elde değil diyebilirim. 

Glospan sektörde UV AKRİLİK BO-
YALI PANEL konusunda ülkemizde 
ve ihracat yaptığımız ülkelerde de 
öncülük yapmıştır. Biz renk skalası 

ile en çok renk detayına giren ve bu 
anlamda müşterilere en fazla hiz-
meti sunan firmayız. Rengin dışında 
dijital ürünlerimizde ve dijital baskı 
panellerimizde sektöre yenilik kat-
tığımıza inanıyoruz. İç kapı görselle-
rinde ,Dış çelik kapı yüzeylerinde ve 
dekoratif amaçlı alanlarda kullanıl-
dığı gibi aynı zamanda mobilya üreti-
cilerinin de yeni ürün tasarımlarında 
ürünlerimiz tercih edilmeye başlan-
dı. GLOSPAN olarak projelere özel 
yaptığımız çalışmalar ile tasarımcı-
ların çözüm ortağı olduk. Bizler  ino-
vasyonun önemini çok iyi biliyor ve 
her zaman tasarımcıların yanında 
olmayı hedefliyoruz. Bu yıl kişiye ve 
projeye özel çözümlerimizi ön plana 
çıkardık. Bu nedenle mottomuzu ’ 
HAYYALERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİYO-
RUZ ‘ olarak belirledik.

Farklı ürün zenginliğiyle 
Glospan

UV lak’ boyalı panellerden, Dijital baskılı laklara ve şimdi de  
“GLOW in THE  DARK’’  
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Türk mobilya ve ahşap sektörünün 
olmazsa olmazları arasında yer alan 
Mobilya aksesuarları ve bağlantı ele-
manları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Tüyap İntermob fuarındaydı. 

Ağırlıklı olarak 12 ve 14. Salonlarda 
ürünlerini sergileyen mobilya akse-
suarcıları geçmiş yılların alışkan-
lıkları ve yerleşim alışkanlıklarıyla 
farklı salonlarda da var oldular. 

Mobilya Aksesuar Sektörü Reed Tüyap 
2017 Fuarı’ndaydı



HABERLERFUARDAN

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ
Sayı: 143         Kasım - Aralık 2017

127

Fuarın her yıl daha da uzmanlaşarak 
ürün kriterlerine göre yerleşimin 
gerçekleştiği intermob’ta Aksesu-
arcılar  bu yıl gerek katılımcı yoğun-
luğu, yerleşim kalitesi ve ürün zen-
ginliğiyle dikkat çekti. Firmalar yıl 
boyu hazırladıkları en son ürün ve 
tasarımlarını fuarda sergilediler.  
Raydan sürme sistemlerine, mente-
şeden kulp ve bağlantı elemanlarına 
kadar geniş bir ürün yelpazesinin 
sergilendiği İntermob 2017 bu yıl da 
gerek katılımcı firmalar, gerekse de 
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ziyaretçi profili açısından oldukça 
başarılı geçen bir fuar oldu. 

Mobilya dergisi olarak yüzey mal-
zemeciler ve diğer gruplar yanında 
aksesuarcılarla da yaptığımız gö-
rüşmelerde bu yılki fuarın özellikle 
yurtdışı ziyaretçi açısından sevindiri-
ci olduğu belirtildi.
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Mobilya aksesuar sektörümüzün 
lider firmalarından ve uluslararası 
pazarda da çok iyi bilinen bir mar-
kamız olan MEPA Mobilya gereçleri 
her yıl olduğu gibi bu yıl da bayileri 
yabancı müşterilerini fuarın 3. Gece-
sinde özel bir mekanda ağırlayarak 
fuar yorgunluklarını attılar. Yerli 
ve yabancı hemen tüm misafirlerin 
ağırlandığı kalabalık gecede Mepa 
Mobilya‘nın kurucusu Sn Mikdat 
Köse misafirlerine hoşgeldiniz ko-
nuşması yaparak, ‘’Artık gelenek-
seleşen Mepa fuar yemeklerinde 
dostlarını ve müşterilerini bir arada 

görmekten duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Mepa ailesinin ilişkilerinin 
müşteri- satıcı ilşkisi olmanın öte-
sinde güvene ve dostluğa dayalı iyi 
ve kötü günde birlikte var olamanın 
anlayışına döndüğünü, ilişkilerinin 
yıllara dayanan bir hikayesi olduğu-
nu söyledi. Bu tür ilişkilerin günü-
müzde kolay yaratılamadığını ifade 
eden Mikdat Köse, yılların birikimi 
ve güveniyle bu günlere geldiklerini 
ifade etti. ‘’Dünden bugüne yarattı-
ğımız marka ve kaliteyi koruyarak 
ucuza kaçmadan daha iyiyi yapmak 
Mepa’nın bundan sonraki de vizyonu 

ve misyonu olacaktır. Firmamızı ge-
leceğe hazırlarken bizleri bugünlere 
getiren fedakar çalışanlarımızı ve 
teknik ekibimizi  ve de yönetici ekibi-
mizi de sizlerin huzurunda kutlamak 
istiyorum. Bugüne kadar sürdürdü-
ğümüz yurtiçi ve yurtdışı başarıla-
rımızı başta yeni kuşak evlatlarım 
olmak üzere, Yıllardır atölyeden yö-
netim birimlerine kadar kendini hala 
yetiştiren Sevgili Oğlum ve onunla 
birlikte gurur duyduğum bu güzel 
ekip bizleri ve Mepa markasını daha 
ileri taşıyacaktır. Mepa sizlerle bü-
yüyor, Hepinize teşekkür ederim.‘’

FİRMALARDAN

Mepa Mobilya geleneksel  
fuar yemeği yapıldı
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Fuar mobilya donanım endüstrisin-
deki aktörlerin ürünlerini sergile-
meleri için ciddi bir iş platformudur. 
Tüm önemli donanım ve mobilya 
markalarının katılımıyla ülkede 
sektörün tek donanım odaklı fuarı 
olma özelliğini taşımaktadır. Mobil-

ya sektörünün tüm bileşenlerini bir 
araya getiren fuarda, ülkenin her 
bölgesinden üreticiler, ithalatçılar 
ve bayiler yer almaktadır.

Geçtiğimiz yıl fuara; 300.000 met-
rekarelik alan üzerinde 15 ülkeden 
400 katılımcı ve 30.000 ziyaretçi 
katılım göstermiştir.

Fuar Sergi Ürünleri

DONANIM

Hint mobilya donanımı ve mimari 
bağlantı parçaları endüstrisi büyük 
bir yerli üretim ve tedarik bölümün-
den oluşmaktadır. Hindistan’daki 
donanım endüstrisinin 2020 yılına 
kadar 60-75 Milyar ABD Doları’na 

Türk Mobilyası, Mayıs’ta Hindistan’a 
Çıkartma Yapacak

INDEX 2018, 3-6 MAYIS 2018, MUMBAI – HİNDİSTAN
BOMBAY CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

INDEX Fuarı Türk Mobilya Yan Sanayi Sektörünü dünyanın en büyük pazarı 
olan Hindistan ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl Merkür Fuarcılık tarafın-
dan Türkiye Milli Katılım organizasyonu yapılacak olan INDEX,  3 – 6 Mayıs 
2018 tarihleri arasında katılımcılarını ağırlayacak. 
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ulaşacağı tahmin edilmektedir.  Ör-
gütlü sektörün% 30 CAGR’de bü-
yümesiyle, donanım endüstrisinin 
2024 yılına kadar 10 kat büyümes-
beklenmektedir.

MUTFAKLAR VE ALETLER

Endüstri istatistikleri, mutfak seg-
mentinin boyutunu 200 milyar Rs’ye 
yükseltti, modüler mutfak endüstri-
si INR 25 milyar dolardır ve büyü-
meye devam etmektedir. Sektörün 
gelecek yılda% 40 oranında büyü-
mesi bekleniyor. Genel olarak, pazar 
2015-16 yılları arasında Y0Y% 50’lik 
bir büyüme oranına tanıklık etmiştir.

Tüm büyük ulusal ve uluslararası 
modüler mutfak ve mutfak cihazla-
rı, ürünlerini sergilemek ve sunduğu 
büyük müşteri tabanına ulaşmak 
için Hindistan’daki en iyi mutfak ser-

gilerinden biri olarak Index Fuarla-
rı’na güvenmektedir.

MOBİLYA

Hindistan mobilya pazarının ithal 
mobilya dahil 2014-15 yılları arasın-
da 106.37 milyon USD olduğu tah-
min edilmektedir. Mobilya üretiminin 
toplam değeri 1,702 milyon ABD do-
larıdır. Dünya Bankası araştırmasına 
göre, Hindistan’daki organize mo-
bilya endüstrisinin her yıl yüzde 20 
oranında büyümesi bekleniyor.

Endüstri, mobilya üreticileri ve it-
halatçıları için ürünlerini sergile-
mek ve büyük pazar potansiyelini 
kullanmak için organize edilen ül-
kenin lider Uluslararası mobilya 
fuarı olmaya devam ediyor. Index 
International mobilya fuarı, Hindis-
tan’dan ve dünya çapında - Himolla 

(Almanya) gibi markalardan katılım 
almaktadır. Kanepeler, yatak oda-
sı mobilyaları, oturma odası mo-
bilyaları ve oturma düzenlerinden 
dış mekan mobilyalarına, bahçe 
mobilyalarına ve diğer konut mo-
bilyalarına kadar bir ürün yelpazesi  
içermektedir.

Hindistan’daki en iyi mobilya fuarla-
rından biri olan gösteri, ülkenin dört 
bir yanından mimarlar, tasarımcılar, 
inşaatçılar, kurumsal alıcılar, misa-
firperverlik yöneticileri tarafından 
ziyaret edilmektedir.

Index, mobilya endüstrisi için önde 
gelen uluslararası sergi olmaya 
devam etmektedir. Dünyanın her 
yerindeki tüm büyük mobilya üre-
ticileri, tedarikçileri, ithalatçıları ve 
ihracatçıları tarafından en çok tercih 
edilen fuardır.







1996 yılında Otomotiv Yan Sanayi
sektörüne hizmet vermek amacı ile
kurulan firmamız, 2006 yılında PE-
LİKAN markası ilk çöp kovası mode-
lini üreterek mobilya aksesuarları
konusunda pazara adım atmıştır.

İlerleyen yıllar içerisinde güçlenen
yapısı pazarlama ağının yayılması ve
yurt dışına yapılan satışların artması
ile ürün portföyüne yeni ürünler ek-
lenilerek, zengin bir ürün yelpazesi
oluşturulmuştur.

Üretimini yapmakta olduğumuz bir-
çok ürünün Türkiye’de ilk ve tek üre-
ticisi olarak, ithalat şeklinde yurt dı-
şından gelen çöp kovaları ve çekme-
ce içi ünitelere karşı, Türk Malı 
olarak kaliteli bir alternatif 
yaratılmıştır.

Tasarım aşamasından başlayarak,
3D yazıcılar ile ilk “pro-tip” modelle-
rin çıkartılıp, işleyişin sağlanmasın-
dan ve kalıp yapımı dahil tüm üretim
prosesleri firma bünyemizde 
yapılmaktadır. 

Özellikle pazar taleplerini takip ede-
rek özgün olarak tasarladığımız
ürünlerimiz ile ilgili takipçilerimizin

taklitlerinden korunmak üzere pa-
tent veya faydalı model belgeleri
alarak koruma sağlamaktayız. Aldı-
ğımız takdirler başarımızın, yapılan
taklitler ise piyasada kendi alanımız-
da liderliğimizi göstermektedir.

Değişen piyasa ihtiyaçları ve son
kullanıcı taleplerini en üst düzeyde
değerlendirmekteyiz. Hedefimiz ni-
hai tüketicinin daimi memnuniyeti
olduğundan, ürünlerimizde hiçbir
surette geri dönüşüme girmiş ve
ürün kalitesini gıda ve sağlık tüzük-
lerine uygun olmayacak şekilde bo-
zan kötü kalite hammadde kullanıl-
mamaktadır. Müşteri memnuniyeti-
ni üst seviyede tutma amacı ile kali-
te kontrol departmanımız her ürün
için ayrı ayrı denetim yapmaktadır. 

İmalatın tamamının kendi bünyemiz-
de yapılmasının avantajını 
müşterilerimize fiyat politikamız ile
yansıtmaktayız.

Her geçen gün yeni ürünleri portfö-
yümüze ekleyerek, sadece 
Türkiye sınırları içinde değil, bölge
ülkelerinde de söz sahibi olmayı he-
deflemekteyiz.
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Banyo ve mutfak
ekipmanları üretiminde

modern ve minimal
çizgileriyle dikkat çeken

pelikan, 14-18 Ekim 2018
tarihleri arasında Reed-

Tüyap İntermob fuarında
sergiledikleri birbirinden

farklı, işlevsel ve dekoratif
ürünleriyle oldukça dikkat

çekti. Ürün konseptiyle
kendini hissettiren firmanın

bizleri de etkileyen bazı
ürünlerini Yeni ürünler
sayfamızda sizlere de

tanıtmaya çalışacağız. Tüm
bu çalışmaların berisindeki

hikaye’yi de firmanın
kurucularından ve mobilya

akseuarları sektörünün
örgütlü derneği olan

Maksder kurucularından
tanıdığımız sayın Hakan

Pakoy’dan dinleyelim. 

Özel tasarımlarıyla 
Tüyap İntermob’ta Pelikan farkı

l l
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stanbul Üniversitesi Orman Fa-
kültesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Öner Ünsal ve Doç.

Dr. Zeki Candan’ın koordinasyo-
nunda Küçükçekmece ve Siliv-
ri’deki sanayi kuruluşlarına 24
Ekim 2017 tarihinde teknik gezi dü-
zenlendi. Orman Endüstri Mühen-
disliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri,
ERASMUS öğrencisi ve Ormancılık
Meslek Yüksekokulu, Mobilya ve
Dekorasyon Programı öğrencileri-
nin katıldığı teknik geziye Arş. Gör.
Memiş Akkuş ve Arş. Gör. Hızır
Volkan Görgün de katkı sundular.

50 kişinin katıldığı teknik gezi kap-
samında öncelikle Turanlar Group

bünyesinde faaliyet gösteren şir-
ketlerden Pelit Arslan Kontrplak
Fabrikası A.Ş.’nin kontrplak levha
üretim tesisi ile HPL ve CPL lami-
nat üretim tesisleri ziyaret edile-
rek bilimsel ve teknik incelemeler-
de bulunuldu. Ardından Daço Par-
ke’nin ahşap parke üretim tesisi zi-
yaret edildi. Son olarak Ahmet De-
mirel Orman Ürünleri Emprenye
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ma-
sif ahşap üretim tesislerine ziya-
ret gerçekleştirildi.

Bu süreçte ilgili şirketlerin sahiple-
ri, fabrika müdürleri ve mühendis-
leri ile diğer teknik elemanları
uzun yıllar boyunca edindikleri 

değerli tecrübe ve birikimlerini 

aktardılar.

Söz konusu teknik gezinin öğrenci-

lerin üniversite sıralarında edindik-

leri teknik bilgileri, sanayideki pra-

tik bilgiler ile örtüştürmelerine

önemli katkı sunduğunu belirten

Prof. Dr. Ünsal ve Doç. Dr. Can-

dan, üniversite-sanayi işbirliğine

vermiş oldukları kıymetli destek-

ler için ilgili sanayi kuruluşlarına

ve lojistik katkılar için İÜ Orman

Fakültesi Dekanlığı'na teşekkürle-

rini ilettiler.
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İÜ Orman Fakültesi, K.çekmece ve
Silivri'deki Sanayi Kuruluşlarına

Teknik Gezi Düzenledi

















Dünyanın en büyük ikinci ev tekstili
fuarı olan EVTEKS’in ardından,
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve
İşadamları Derneği’nin (TETSİAD)
CNR Fuarcılık ile CNR EXPO’da ger-
çekleştirdiği HOME&TEX Ev Teks-
tili ve Dekorasyon Fuarı, 40.000
metrekarelik bir alanda, 20’ye ya-
kın ülkeden 600 katılımcı marka
ve 17.696’sı yerli, 4.619’u yabancı
olmak üzere toplamda 22.315 zi-
yaretçi ağırladı. 

B2B yapılanması ile Türk ev teksti-
li üretici ve tasarımcılarını, yerli ve
yabancı işadamları ile bir araya
getiren ve genel konsepti “Bu
Ekim’de Yeni Müşterilerinle Buluş”

olan HOME&TEX Fuarı, geçtiğimiz
4 yılda olduğu gibi bu sene de ta-
sarım, inovasyon ve sürdürülebi-
lirlik üzerinde yoğunlaşan katılımcı
firmaları ile geçtiğimiz yıl elde edi-
len 1 milyarlık ticari hacmi aşmayı
hedefliyor.

Döşemelik kumaştan perdeye, ak-
sesuarlardan halıya ve bornozdan
havluya kadar pek çok inovatif
ürünün dikkat çektiği fuarda bu se-
ne Tekstil Tasarımcıları Derneği de
ziyaretçilere dokuma ve bire bir di-
jital baskı ve tekniklerini anlattığı
atölyelerle ilgi odağı haline geldi.
Tasarımdan üretime Türk ev teks-
tilinin başarılı işleri yabancı ziya-

retçi ve alım heyetlerini etkileyen

noktalar oldu.

HOME&TEX, 2018 Fuar

Tarihi Değişti

Ev tekstili sektöründen gelen ta-

lepler ve dünyada birçok farklı

noktada düzenlenen fuarların ta-

rihlerinin üst üste gelmesinin önü-

ne geçerek,  HOME&TEX Fuarı’na

ilgiyi arttırmak amacıyla, yeni ta-

rih 26-29 Eylül 2018 olarak belir-

lendi. Aynı nedenlerden dolayı 

EVTEKS Fuarı da Nisan ayına 

çekilmişti. 
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“Türk Ev Tekstili”nin tasarım ve üretim gücü ile aynı zamanda özellikle kalite algısının
dünya üzerindeki olumlu etkisine katkıda bulunan, dünyanın önemli ev tekstili buluşma

noktaları arasında yer alan HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı, 25-28 Ekim 2017
tarihleri arasında beşinci kez binlerce yerli ve yabancı ev tekstilcisine ev sahipliği yaptı. 

TÜRK EV TEKSTİLİ TASARIM ve
SANAYİCİLERİ, İSTANBUL’DA
HOME&TEX’TE BULUŞTU... 





Alandan kazandım! 
Demonte mobilyalar hem 
atölyede hem nakliyede 

çok az yer kaplıyor. Zamandan kazandım!
Kısa sürede mükemmel 

montajlar yaptım. 
Hem zaman hem güven 

kazandım. 

Nakliye masrafından 
kazandım!

Tek seferde daha çok 
mobilya taşıdım.

iş gücünden kazandım!
Montaj ekibine gerek 

kalmadan montajı 
tamamladım.

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

yapıyorum. 

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

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

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

HÄFELE MONTAJ ŞABLONLARI iLE HATASIZ VE FiRESiZ ÜRETiM



HÄFELE MINIFIX MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4

6 75

Raflar için çoklu delik şablonunu 
yerleştiriyorum.

Minifix gövde ve çektirme mili 
için delme işlemlerini yapıyorum.

Raf pimleri için delme işlemlerini 
yapıyorum. 

Minifix gövde, çektirme 
mili, dübel ve kavilyaları 

takıyorum.

Panelleri birleştirip 
çektirme işlemini yaparak, 
montajımı tamamlıyorum.

2

Belirlediğim orta noktayı referans alarak 
Minifix şablonunu sabitliyorum.

1

Yan panelde orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

3



HÄFELE KULP MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4 5

Kulbu vidalayarak montajımı 
tamamlıyorum.

Belirlediğim orta noktayı 
referans alarak kulp şablonunu 

yerleştiriyorum.

Kulp aks mesafesine göre, 
şablon üzerindeki hareketli 

delme çubuklarını sabitliyorum.
Delme işlemini yapıyorum.

1

2 3

Kapak veya klapede orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

Kulbun iki delik arası aks mesafesini 
belirliyorum.

6

Kulp Şablonu sayesinde 
mobilyalardaki tüm 
kulplar aynı hizada!
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Tüyap İntermob 2017  fuarı bu yıl di-
ğer mobilya ürün grubunda olduğu 
gibi kimyasal ürünler segmentinde 
de oldukça başarılı geçti. Yüzlerce 
yapıştırıcı, vernik, boya, vb yüzey 
işlem  malzemeleri üretici, ithalatçı 
ve satıcı firmanın yer aldığı bu yılki 
fuarda ahşap yüzeyli malzeme-
lerden panel ve folyo, kenar bandı 

yapıştırıcıları, her türlü tutkal ve yü-
zey boyalarını bulmak mümkündü. 
Yoğunluklu olarak 6. Salonda ürün-
lerini sergileyen bu grupta katılımcı 
sayısının da artığı gözlendi.

Firmalar yıllardır müşterilerinin 
alıştıkları aynı yerde farklı hazırla-
dıkları stantlarıyla misafirlerini ve 

müşterilerini ağırladılar. Mobilya 
üretiminin en önemli olmazsala-
rından olan boya, vernik, tutkal vb 
yapıştırıcı grubunda her sene ürün 
grubu da arttıyor. Boya teknoloji-
sinde gerçekleşen yeniliklerle artık 
ham malzemeye doğrudan uygula-
mak da mümkün olabiliyor. Bu alan-
da da dünya çapında büyüyen  gerek 

Tutkal, Cila ve Boya Sektörü, İddialı 
Ürünleriyle İntermob Fuarı’ndaydı
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yurtiçi gerekse de yurtdışında ulus-
lararası rekabeti etkileyen önemli 
sektör aktörleri ortaya çıkmıştır. 
Geçmişte büyük ölçüde dışa bağımlı 
olan bu sektörde de artık dünyanın 
en ücra noktasına dahi ihracat ya-
pan, farklı ülkelerde üretim ve çö-
züm ortaklıklarıyla globalleşen Türk 
markaları gelecekte  daha da etkili 
olacaklardır.
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Tolga Kayalar: 

Gn Müdür: Kayalar Kimya 
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olga Kayalar: Kayalar kimya
1976 senesinde Babam Yıl-
maz Kayalar tarafından ilk kez

Tiner üretme amacıyla yola çıkmış-
tır.  1979’da babamın abisinin oğlu
Zafer Kayalar  şirkete katılıyor.
Onunla beraber tinerden, vernik
üretim konusuna geçiyorlar. Burda
önemli olan şey şu, hakkaten bir ai-
le gibi bir şirketin de  omurgası ol-
ması gerektiği. Bu çok önemli.  Yıl-
lar sürecinde bunun ne denli doğru
bir saptama olduğunu kendi dene-
yimlerimizle de gördük. Onun başa-
rısı ve söylemleri bizleri etkiledi.
Gittiğimiz bu yolda bunu şimdi çok

daha iyi farkediyoruz. Nedir bu söy-
lemler?  Bize ‘’kaliteli üründen asla
vazgeçmeyin,  Dünyayı iyi tanıyın
ve dürüstlükten kesinlikle vazgeç-
meyin. Çalışmak olmazsa olmaz bir
şey ve  vizyonunuzu sürekli  gelişti-
rin’’    

Bu sözler bize ister istemez bir yön
Verdi. Hakketen o kadar çok bilgi o
kadar çok söylem varki etrafta, in-
sanın bir rehberinin olması lazım.
Bu rehberde içsel olması lazım. Me-
sela yaşamda ve ilişkilerde  bazı
prensipler olmalıdır.  Gerçekten
inandığınız prensiplerle yola çıktığı-
nız zaman ne  denizde ne kadar çok
dalga olsa da muhakkak bir  limana
doğru ilerliyorsunuz. Sağolsun Yıl-
maz Kayalar’da bu prensiplerle bizi
yoğurdu. Abim, Ersin Kayalar, ingil-
terede okudu, ingiltere’den öğren-
dikleriyle şirkette yeniden bir yapı-
laşmaya gitti. Hatta çok erken yaş-
ta da genel müdürlüğe soyundu.
Sağolsun babamda Ersin Beye ge-
nel müdürlüğü verdi. Şimdi burda
bir ders var. Sadece Türkiyede de-

T

Mobilya sektörü içinde öyle firmalarımız var ki,  farklı
segmentlerde gerçekleştirdikleri başarı hikayeleri sadece
kendileriyle ilintili değil aynı zamanda bu ülkede hiç bir
başarının tesadüfü olmadığının da ölçütü oluyor.

Kayalar Kimya - Genç Boya

Tiner Üretiminden Mobilya vernikleri b ve boya üretimine
giden uzun yolculukta Global bir Türk firmasının hikayesi:

Size bu sayımızda yine
Türkiye’nin gurur
tablolarından bir firmamızı,
Kayalar kimya-Genç boyayı
tanıtacağız. Bu başarıda
ikinci kuşak
kahramanlarından ama artık
orta kuşak diyebileceğimiz
ve çalışkanlığıyla haklı bir
başarıya imza atmış bir
kişiyle konuşacağız. Tolga
kayalar’la,  Tolga beyle
Kayalar Kimya’nın bu
günlere gelme hikayesini
kısaca öğreneceğiz.  

▲ ▲



ğil dünyada da aile şirketleri ile
alakalı pek çok zorluk vardır,  o da
jenerasyondan jenerasyona bay-
rak teslimidir. Genelde kurucu je-
nerasyon vermekte zorlanır. Çok
geç yaşlara kadarda tutunurlar.
İkinci jenerasyonla beraber şirke-
tin içinde bir çatışma olur. Bunların
farkında olan  Yılmaz Kayalar,bunu
çok erken yaşta Ersin beye bayrağı
teslim ederek hiyerarşik çatışmayı
ve kuşak kavgasını önceden çözdü.
Bu işbölümünü başarıyla sürdür-
dükten sonar   benim gelmemle
beraber elini şirketten çekti.  Buda
bize kendimizi görme, gösterme ve
tanıma fırsatı yarattı. 

Ben 2001 sonunda Amerika San
Diego’da Üniversiteyi okuduktan
sonra Türkiye’ye geldim.    Tabi ki
aldığım eğitim ve uluslararası tec-

rübe kültürel iletişim  bana çok şey
kattı, babamızın söylediği dünyayı
tanıyın lafı biz oralarda okurken
şirketleri değerlendirme, sistem-
leri ve insanları yorumlama isteği
oluşturdu.  Dolayısıyla buraya gel-
diğimiz zaman ülkeye baktık,  şir-
ketimize baktık.  Neler yapabiliriz
diye düşünme imkanımız oldu. Ben
geldiğimde şirket mobilya boyası
piyasasında liderliğer doğru gidi-
yordu, ancak  daha lider değildi.  

Genç markası’nın  piyasada çok es-
kiden gelen sebeplerden dolayı  is-
mi iyi bir noktada değildi. Bilinen bir
marka olmaya başlamıştı ama ka-
lite algısı orta veya  ortanın altıydı.
Şimdi bunu düzeltmek çok zor bir-
şey. Biz ilk başta burden yola 
çıkalım dedik. 

Nesip Uzun: Yılmaz bey
mühendis miydi?

Tolga Kayalar: Yılmaz bey makine
teknisyeniydi. Esasında Ankara’da
profesyonel olarak bir fabrikanın
müdürü olarak çalışmaya 
başlamıştır. 

Nesip Uzun:Peki Boyaya 

nasıl girdi?
Tolga Kayalar: Boyaya ondan son-
ragiriyor.  İstanbul’da Tiner üretir-
ken  bir arkadaşının getirdiği bir
formülle işe başlıyorlar.  bir ortak-
lık oluşuyor.  Tümüyle kendi öz
sermaye ve birikimleriyle bu işe
başlıyorlar. 1979’ da Sonra Muzaf-
fer Şendoğan katılır  ve  hala da bi-
zimle birliktedir.  Onun da çok kat-
kılarıyla bu kez vernik üretimine gi-
riyorlar. Yani tinerle başladıkları
üretim yolculuklarında   mobilyay-
la hiç bir ilgileri yokken  mobilya
verniğine giriliyor.  O dönem talep
var arz yok dolayısıyla çok karlı iş-
ler yapılabiliyor. Fazla rakip firma-
da yok, o sebeple sermaye artışı
çok hızlı oluyor. Şimdi öyle değil
tam tersi. Arz çok fazla talep o ka-
dar yok dolayısıyla rekabet çok sı-
kı. Ondan sonra biz markalaşmaya
yön verelim  dedik ve benimde nis-
peten gördüğüm  bu ihtiyaçlardan
sonra  dış ticarete yöneldik.  

O zamana kadar sadece iç pazar
endeksli bir üretim vardı. Abim Er-
sin Kayaların tam da bu dönemler-
de kafasına koyduğu   2-3 ülkede
ihracatı gerçekleştirmek hayali be-
nim gelmemle birlikte canlandı  ve
o, şirketin kurumsallaşması doğ-
rultusunda yapılanmayı oluşturur-
ken bir yandan da pazarla ilgileni-
yor ve pek çok faliyet iç içe geç-
mişti. Benim eğitim altyapım 

Türkiye’de değil dünyada da aile şirketleri ile alakalı
pek çok zorluk vardır,  o da jenerasyondan jenerasyona
bayrak teslimidir. Genelde kurucu jenerasyon vermekte
zorlanır. Çok geç yaşlara kadarda tutunurlar. İkinci
jenerasyonla beraber şirketin içinde bir çatışma olur.
Bunların farkında olan  Yılmaz Kayalar,bunu çok erken
yaşta Ersin beye bayrağı teslim ederek hiyerarşik
çatışmayı ve kuşak kavgasını önceden çözdü

▲ ▲
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kimya. Bundan faydalanmak için
işin içinde olmak lazım, yani Ar-
Ge’ye girmek lazım ve orda uzun
seneler geçirmek lazımdi. Ben öy-
le birşey istemedim. Bu şirketin
çok daha ileri gidebileceğini görü-
yordum. Yurtdışına çıkıp fuarları
görmeye başladığım zaman orada
planlama programlama çok yapa-
madım. Yani hangi ülkeye girece-
ğiz kimlerle piyasaya çıkmalıyız fi-
yat aralığımız ne olmalı ofis mi
kurmalıyız distribütorluk mü kur-
malıyız bunlara çok fazla kafa yor-
madan, bulduğum yakın ülkeler-
de, lojistik anlamında, aynı zaman-
da açık söyliyim kompleksitesi da-
ha az olan ülkeleri seçtik. Biliyor-

dumki Avrpa’ya gitsem, mesela
almanya’ya gitsem o kadar kolay
yol alamayacaktım. Çünkü daha
marka olamamıştık ve kimse Genç
markasını bilmiyordu. 

İşte benim önce  yurtdışı kasları-
mın gelişmesi lazımdı. Lojistiği öğ-
renmem, markayı geliştirmem,
fuarlara katılarak, pazarlamayı ve
ekibi geliştirmem lazımdı. Hemen
marka tescillerini yaptım. Henüz

girmediğimiz yaklaşık 30 ülkede
marka tescillerini yaptım. Girece-
ğimiz zaman biri kapmasın diye. Ve
bu ülkelerden bazılarına 10 sene
sonra falan girdik.  Özellikle orta-
doğu ülkeleri ve orta asya ülkele-
rinde böyle bir tehlike var. Ordaki
bir tüccar bir markanın girdiğini
gördüğü anda marka tesciline baş-
vurup ya senin önünü tıkamaya
çalışıyor yada gel bana ver deme
şansı elde ediyor. 

Nesip Uzun:Bir yandanda 
kalite belgeleri?
Tolga Kayalar: Onlar zaten başladı
yani şirket içinde kalite belgeleri
alındı zaten. Sonra 2005-2006

senesinde  biz bu fabrikaya geçtik.
Daha önce 1985’te Kartal’daydık.
Buraya geçtik ve burada bir kap-
asite fazlası oldu. O zaman inşaat
sektörü 2001 krizinden sonra  bir
rüzgar estirmeye başladı. Biz de-
dikki inşaat sektörü büyüyor, boya
sektörüde büyüyor, işte o zaman
marshall’da İrfan çetindamar var-
dı, 30 senesini geçirmiş değerli bir
profesyonel, onu da kordinatör

olarak aldık. Tabi inşaat sektörü
tecrübesi de olduğu için biz dedik ki
zaten boya yapıyoruz, üretim tek-
nolojisi tecrübemiz var, dağıtım
tecrbemiz var, biz niye İnşaat bo-
yaları sektörüne girmeyelim. Ama
bir markayla beraber girelim. Mo-
bilyadaki genç markasından ayrı
bir avrupa algısı yaratmak için ça-
lışmaya başladık. Avrupa’da hatta
brezilya’ya kadar gittik, ortak arı-
yoruz inşaat boyası için. Birçok fir-
maya gittik ve Düfa alman firması
Mefert Agye ait düfa firması bu
dönemde bizimle en çok ilgilenen
firma oldu.  ve hatta bir an önce
girelim diye birçok firmanın da
önüne geçti.  50/50 bir joint ven-

ture kurduk. Kayalar Mefert adına.
Böylece inşaat  boyasına da girmiş
olduk. Bu arada atladığım birşey
Bu dönemde ayrıca kimyasal ham-
madde dağıtım işine girmeye kara
verdik ve ufak orta çaplı işletme-
lere kimyasal hammadde temini-
ne başladık. Kimisini ithalat yapıp
kimisini büyük toptancılardan alıp
dağıtıyorduk. Ama sadece boya
değil hatta boyanın dışında birçok

Henüz girmediğimiz

yaklaşık 30 ülkede marka

tescillerini yaptım.

Gireceğimiz zaman biri

kapmasın diye. Ve bu

ülkelerden bazılarına 10

sene sonra falan girdik





sektör mesela metal temizleme
tekstil olabilir gibi. Hammaddele-
rin çoğu boyadada kulalnılıyordu.
Biz ne yapmış olduk boyanı ham-
madde tedariğini arttırmış olduk.
Alım gücümüz  arttı. Fiyat rekabet
şansımız fazlalaştı. Böylece ayrı
bir iş kolu da olmuş oldu. Dolayı-
sıyla Kayalar Mefertin kurulma-
sıyla bizim üç tane iştirakimiz oldu.
Bir tanesi inşaat boyası bir tanesi
mobilya boyası bir taneside ticaret
şirketimiz kayalar hammadde. 

Bu yıllarda  2001’den başlayarak
genci iç piyasada büyüttük ve bi-
rinciliğe oturduk. Ama hala marka
konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Mo-
bilyada. Özellikle büyük işletmele-
re girmekte yabancı marka kulla-
nan firmalara girmekte marka al-
gısıdnan dolayı sıkıntı yaşadık. Bu
beni çok rahatsız ediyordu. Ve biz
aşağıda o zaman kimsede olma-
yan büyük bir simülasyon eğitim
merkezi kurduk. Nadir olarak mo-
bilya fabrikalarında bulunan  bo-
yama, kurutma makinalarının la-
boratuvar boyutlarında olanlarını
aldık. Bir mobilya fabrikasında fi-
nishing için gerekli ne varsa getir-
dik buraya. Kendi ekibimizi ve özel-
likle müşterilerimizi eğitmeye
başladık. Her sene binlerce kişiyi
buraya getirdik. Usta satınalmacı
fabrika sahibi için hem pazarlama
oldu, hemde sektöre bir 
katkımız oldu

Nesip Uzun:Ürününüzünde daha
doğru uygulanma imkanını 
veriyor.

Tolga Kayalar:Bu dediğiniz çok
doğru aynı ürünü özellikle bizim iş-
te çok farklı uygulamalarla bam-
başka şekillere getirebilirsiniz. Ve
biz onlara buraya geldikleri zaman
bitmiş ürünleride gösteriyorduk.
Bu ürünlerle gelebileceğiniz nokta

budur sonucunu gösteriyorduk.
Adam orda bir iki gün geçiriyor  ve
öğrenip ulaşabildiği zaman benim
ürünümün esasında onun önceden
düşündüğü gibi bir ürün olmadığını
kavrıyor. Bunun inanılmaz faydası-
nı gördük. Zamanla başka firmalar
da bunu yapmaya başladı tabi ka-
falara algının yerleşmesi açısın-
dan bunu ilk yapmanın önemi çok
başka.. Dolayısıyla Hem yurt için-
de hem yurtdışında müşterilerin
gözünde Genç markasını bizim ka-
famızda tasarladığımız yere koy-
duk. Mesela istanbulda marmara
bölgesinde bizim ürünümüz en pa-
halı noktaya geldi.  Üstelik satışı-
mızı düşürmeden yaptık bunu. 

Nesip Uzun: Aslında bu çok önemli
bir  olay. Katma değerinizi yüksel-
terek sizin altınızdaki firmaların
veya rekabet içindeki firmaların da
fiyat değerlerini size göre belirle-
melerine neden oluyorsunuz. Yani
siz olmasanız onlar ürünlerini bu-
nun yüzde 40-50 altında satmak

zorunda kalacaklar. 

Tolga Kayalar: Dediğiniz doğru.
Özellikle hammadde fiyat artışla-
rında lider     olmamızdan dolayı bi-
zim harekete geçmemiz gerekiyor
ki piyasa harekete geçebilsin. Fi-
yatların belirlenmesi açısından
dab bu böyle.  Öncü bir firma ol-
manız sizin sürekli yeni ürünler ge-
liştirmenizi de zorunlu kılıyor. Pi-
yasaya sürekli yeni ürünler sunu-
yoruz.   Bununda alt yapısı ise yıl-
lardır geliştirdiğimiz ve yatırım
yaptığımız ar-ge’dir.   

Simülasyon merkezinin verdiği al-
gıyı ancak iyi ürün yaparak bu ürü-
nü tanıtacak ekipler yaratak ger-
çekleştirebilirsiniz. Yoksa sadece
buraya gelip güzel bir simülasyon
gösterip iyi bir fabrika gösterip bu-
nu başaramazsınız. Yeri gelmişken
biraz da  Ar-ge’ye değinmek istiyo-
rum. biz 2003-2008 arasında ital-
yan bir firmayla know-how anlaş-
ması yaptık. Bunu söylemekte
fayda var. Hem ürün anlamında
hem formül bakımından hemde
bakış açımız  anlamında. Çünkü bu
çalışmalarımızla  piyasaya nasıl
mal sokulur nasıl ürün geliştirilir
daha iyi öğrendik.

Nesip Uzun:Bu know how’ı  nasıl
aldınız nasıl oldu bu iş? 

Tolga Kayalar:Tabi ki parayla al-
dık. Biz bu arada bunun haricinde
öncelinde de kendimizi geliştirmek
ve Ar-Ge anlamında danışmanlık-
lar alıyorduk.. Sonra 2008 yılında
o anlaşmamız bittikten sonra, Ar-
Ge’mizi de içerde daha fazla geliş-
tirmemiz gerektiğini biliyorduk.
Derken, bakanlıktan Ar-Ge merke-
zi konsepti çıktı. Ve  çok büyük fir-
malar almaya başladı bunu. Bizde
rahmetli bizim arge direktörü Ne-
şe Bulut sağolsun o çok ön ayak
oldu. Biz bunu Uygulamaya karar
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verdik. Bir sene kadar çalıştıktan
sonar bakanlık nezdinde AR-Ge
merkezini kurmaya hak kazandık.
Bu size ne sunuyor? bir defa proje-
lerde harcadığınız masraflar, aldı-
ğınız ekipmanlar çalışanların msa-
raflarını teşvik veriyor. Bu ne yapı-
yor bize bir itici güç veriyor, aynı
zamanda da yaptığınız projelerin
kaliteli proje olması konusunda
teşvik ediyor. Çünkü bakanlık sizi
control ediyor. Sectiğiniz yaptığı-
nız projeler gerçekten katma de-
ğer üretiyor mu? İnovasyon tarafı

var mı? Çalıştırdığınız mühendisle-
rin kalitesi ne seviyede. Bir proje
başladığı zaman 2-3 senede biti-
yor. Bu bir maliyet bizim açımız-
dan. Bizim hızlı harekete geçip hızlı
ürün çıkarmamız lazım. Bunu ya-
pan ekiplerimizde var. Lisanslı eki-
bimiz var doktoralar dışında li-
sansüstü araştırmacılarımız var.
Bütün bu oluşumlar bizlere çok
şey kattı. Mesela yeni bir ürün çı-
kardık silinebilir şeffaf boya. Du-
vara sürüyoruz boya şeffaf vernik
gibi gözüküyor ama yazı tahtası
haline gelebiliyor silebiliyorsunuz.
Markerla yazıyorsunuz siliyorsu-
nuz. Sonra soyulabilir boya diye
birşey çıkardık. Likit olarak spray
şeklinde atıyorsunuz yüzeye,

tekstil hariç her yüzeye uygulana-
biliyor. Çok esnek bir yapısı var
amacı yüzeyi korumak. Mesela ne
için kullanılabilir derseniz mobilya
pakatlemeden önce bunu atabilir-
siniz. Mobilyanın çarpmalara karşı
korumasını sağlayabilirsiniz. Ne bi-
leyim özel proje üreten mobilya
firmalara malı sevketmeden önce
bununla yerinde koruyarak evin
içinde olacak çarpmalara karşı ko-
ruyabilirsiniz. Mesela bir evyeciye
sattık adam evyenin sonuna bir
şey koydu ve bunu kullanmaya

başladı. Artık inşaatın içine girdik-
ten sonar projenin kilidi açılıp kul-
lanılmaya başlayana kadar birşey
olmuyor. Çünkü koruma var. buda
bir inovasyon mesela. Yani ne
yapmış olduk biz dışardan know-
how alarak kendimizi geliştirme
sürecini hızlandırdık, inovasyon
eğitim merkezi kurararak da  
hem kendimizi hem de piyasayı 
geliştirdik.

Simülasyon merkezinde ne yap-
tık? Kendi ekibimizi geliştirdik.
Müşterilerimizi eğittik geliştirdik,
onların bizi daha iyi tanımasını sağ-
ladık. Ürünlerimizi daha iyi tanıma-
larını sağladık hemde bu vesileyle
marka algımızı geliştirdik. Bakan-
lıktan Ar-ge merkezi onayını aldık-

tan sonrada bakanlığın verdiği teş-
vikle ekibimizi geliştirme fırsatımız
oldu. Hakikaten orası değerli bir-
yer. Bakanlığın yaptığı güzel bir ça-
lışma. 

Bağımsız bir laboratuvar olma
şansımızda var ama o ayrı bir ko-
nu. Bu kendi içinizde ürün geliştir-
mek için yaptığı bir yardım sadece.
Dolayısıyla biz arge ve tanıtıma
önem vermeye başladık. Bu 4-5
senelik bir süreç. Şuan Türkiye’de
marka algısı en yüksek firma hali-
ne geldik. Uzun süredi ihracat yap-

tığımız ülkelerde de ayn şekilde,
keza Ortadoğu, Orta asya, Kuzey
Afrika gibi yerlerde pazar lideri ol-
duğumuz ülkeler var ve çoğunda
marka algımız en üstte. En pahalı
ürünleri satıyoruz. Şimdi bunu Av-
rupa’ya yapmaya çalışıyoruz. İs-
panyada bir fabrikamız var. Orda
üretimimiz var,  Ar-Ge’miz var. Ge-
çen sene İtalyada bir şirket kur-
duk. Orada sadecee bir depomuz
ve satış ekibimiz var. Neden böyle
birşey yaptık? Çünkü 2014’te he-
def toplantısı yaptığımızda biz Av-
rupada ilk üçe girmeyi planladık.
Tonaj olarak zaten ilk beşlerdeyiz.
Bunu yapabilmemiz için Avrupa’da
hangi ülkeler en büyük? İtalya, İs-
panya, Almanya, Fransa ve Polon-





ya. İspanya’da zaten varız. Polon-
ya’da da distribütörlüklerimizle
varız. Almanya, Fransa ve İtalya-
da yokuz. Baktığınız zaman İtalya
bize en yakın ülke,  çünkü yıllardır
İtalyan boyalarıyla burda çarpışı-
yoruz. Beş sene bir İtalyan firma-
sıyla joint venture anlaşması yap-
tık. Onların ürünlerini, işe bakış açı-
larını iyi biliyoruz. Dedik ki eğer bir
hedefimiz varsa İtalyada olmamız
lazım. 

Nesip Uzun:Yani global bir aktör
olmak istiyorsunuz.

Tolga Kayalar: Şimdi global olmak
için iki yer kaldı. Dünya mobilya sa-
nayine baktığınız zaman en büyük
üç tane alan Avrupa, Asya ve
Amerika. Bizim ilk hedefimiz Avru-
pa’dan sonra Asya. Arkadaşları-
mız stratejik planlar üzerinde çalı-
şıyorlar. Asya’nın hala agresif şe-
kilde büyüyen bir yapısı var. Ame-
rikalı işi zamanında yapsın kaliteli
yapsın der. Çünkü harcıyacak pa-
rası var onun. Ama zamanı yok.
Zaman ve kalite onun için daha de-
ğerli. Bir işi iki sene sonra bir daha
yapmak onun için zararlı. Dolayı-
sıyla ona kaliteli ürünü zamanında
verin ondan para kazanırsınız. 

Bizim Kayalar Kimya olarak Ame-
rika hedefimiz var ama bunun 
3-5 sene içerisinde olmayacağını
söyleyebilirim. 

Nesip Uzun:Türkiye üretimin bir-
çok unsurlarında dışa bağımlı. Sa-
nıyorum bu vernik boya sistemle-
rinde de aynı süreci yaşıyoruz. Son
zamanda dövizdeki yükseliş size
nasıl etkiledi? Önümüzdeki bu sü-
reçte bir takım hareketlenmeler
yaşanacak mı?

Tolga Kayalar: Bu hakikaten sade-
ce bizim değil bütün kimya sektö-
rünün bir sıkıntısı. hammaddede
dışarıya bağımlı olmak . Özellikle

vernikte %75’i yurtdışından geli-
yor. Dolayısıyla döviz artışların-
dan köklü bir şekilde etkileniyoruz.
Yurt içine TLden satıyoruz. Müşte-
rilerimize bir süre opsiyon veriyo-
ruz. Ama hammaddeyi alırken aynı
şekilde o kontratları yapamıyoruz.
Günlük artışlardan hem hammad-
de hemde dövizden etkileniyoruz.
Bu çok büyük bir negatif etki yara-
tıyor. Sermaye eriyor. Bütün sek-
törün en büyük sıkıntısı bu zaten.
Bu tarz hareketlerde seneyi bile
kaybettiğimiz oluyor. Sermayeyi
arttırmayı bırakın elde tutmak bile
zorlaşıyor. 

Bir defa üretici olarak bunu denge-
lememiz ve öngörülerle control
altında tutmalıyız. Satın almanızın
çok iyi takipte olması lazım. Tabi
ne kadar takip ederseniz edin ne-
gatif olarak etkileniyorsunuz bu
durumdan. Bunun yanında birde
borçlanma var. Sermaye yetersiz
olduğu için herkes yukarıya doğru
sırtını dayıyor. Şimdi üreticininde
sermayesi yeterli olmadığı için
borçlanması lazım. Borçlanma fa-
izlerine bakalım bir senede ne ka-
dar değişti. Borçlanma %17-18ler-
de. Bundan bir sene önce bunlar
%10lardaydı. Bir senede sadece
borçlanmadan dolayı firmaların
gideri %7 arttı. Şimdi piyasa vadeli
satış yapıyor. Bu artışı kimse yan-
sıtamadı piyasaya. Neden? Reka-
betten dolayı. Herkes piyasadaki
payını kaybetmemek için düşünü-
yorki ben fiyatı biraz arttırırsam
payım düşecek. Bir taraftan gideri
artıyor ama geliri artmıyor. Şimdi
dünyaya bakalım. Amerikada
borçlanma düşük. Karlılık fazla.
Vade neredeyse yok. Piyasada bü-
yük. Amerikada bir şirket katlaya
katlaya sermayeyi büyütüyor. Biz-
de bırakın büyütmeyi günü kurtar-

mak için elimizden geleni yapıyo-
ruz Firmaların sermaye büyütme
şansları çok az. Dolayısıyla ameri-
ka’daki şirket sermayeyi büyüttü,
ne yapıyori açıyor haritayı avrupa-
ya bakıyor. Bu firmanın hissedar-
larına veya kamuya bir büyüme
hedefi vermesi lazım. Bunlarda
genelde agresif hedefler oluyor.
Büyüme organic olmuyor, yani sa-
tınalmalarla oluyor. Şimdi bunla-
rın uluslararsı piyasa geliştiren
üniteleri var. Yolluyor Türkiye’ye
adamı. Bakıyor firmalara. Gidiyor
konuşuyor bu firmalarla ilgilene-
nen olursa tak alıyor. Bir Genç
markası İtalyada anılıyorsa, bu
Türkiye’nin de Made in Turkey algı-
sına yarıyor. Bunun Türk kalması
lazım. Onu söylemek istiyorum.
Dışarıdan teklif geldiği zaman bakı-
yor. Ben bu karlılıkla emekle 30-
40 sene çalışsam adamın teklifini
ancak kazanabilirim diyor. Burası
çok kritik. Adam birde yorulmuş-
sa, bir sonraki jenerasyonda yok-
sa teslim oluyor. Bence en büyük
sıkıntı bu. Sadece mobilya için ko-
nuşmuyoruz bunu. Burda faiz gibi
sanayicinin control edemediği bir
unsur var. Ama bizimde yapabile-
ceğimiz şöyle birşey var. Biz birbi-
rimizi yememeliyiz. Yani ben rakip
olarak iyi bir rakip olmalıyım. Be-
nim müşterim iyi bir müşteri ol-
malı. Beni boğarak sisteme bir
faydam olmaz. Tüccarımızında si-
hin değişikliğine ihtiyacı var. 

Son bir soru,Avrua ve Türkye’deki
fuarlarda hedefinze ulaştınız mı? 

Tolga Kayalar:Son İntermob fuarı
bence Ortadoğu Orta Asya Rusya
Ukrayna Balkanların en güçlü fuarı
haline geldi. Bu bizim için sevindiri-
ci bir haber. Bizim içinde vazgeçil-
mez bir fuar oldu.
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Sektörümüzün öncü firmalarından 
olan ESFOLYO KAPLAMA San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. , İtalya’nın dünya çapında en-
düstriyel tutkal üretici olan UNICOL 
S.r.l.’nin distribütörlüğünü almış bu-
lunmaktadır. 40 yıldan beri üretim 
yapan firma , Türkiye , Türk Cumhu-
riyetleri , Gürcistan , Ortadoğu bölge-
sinde distribütör olarak ESFOLYO ile 
birlikte çalışacaktır. Tutkal konusun-
daki çalışmalarımızın ürün müdürlü-
ğüne 15 yıldan fazla tutkal konusunda 
deneyim sahibi olan Ufuk SAYIN geti-
rilmiştir. 

Stoğumuza giren ve sektörümüze 
sunmaya başladığımız ürünlerimiz 
başlangıç olarak aşağıdaki gibidir:

— Membran pres tutkalları.

— Sıcak pres uygulamaları için toz 
üreformaldehid tutkalı.

— Profil ve pervaz sarma uygu-
lamaları için APAO hotmelt  
tutkallar.

— L pervaz uygulamaları için hotmelt 
tutkallar.

— Düz ve eğri kenar  bantlama  
uygulamaları için  hotmelt 
tutkallar.

— Düz kenar bantlama uygulamaları 
için PUR hotmelt tutkalı.

Bu ürünlerimiz dışında Türkiye’ye uy-
gulanan bölgeyi daha rahat görülme-
sini sağlayan ve tüketimin azalmasını 
sağlayan mavi renkli membran pres 
tutkalımız da normal membran pres 
tutkalımızın yanısıra stoklarımızda 
yerini bulmuştur.

1977 yılından beri son derece yük-
sek kaliteli endüstriyel yapıştırıcıları 
üreterek , dünya çapında 43’ün üze-
rinde ürünlerini ihraç etmektedir. En-
düstriyel yapıştırıcılar sektöründe 40 
yıllık tecrübesiyle UNICOL şirketi her 

zaman ihtiyaçlarınız için mükemmel 
çözümler sunar. İmalat / ahşap işle-
ri , ambalaj üretimi , kağıt endüstrisi 
, ayakkabı ve otomotiv endüstrileri 
alanında faaliyet gösteren ulusal ve 
uluslararası firmalarla ortak çalışa-
rak , yalnızca ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere özel olarak tasarlanmış en 
kaliteli ürünleri sunar.Ancak sadece 
yapıştırıcı tedarik etmeyiz ; ürünle-
rimizin performansını he zaman en 
iyi duruma getirmek için satış son-
rası hizmetle müşterilerimize eşlik  
ediyoruz.

İşimizin kalbi pazarlama ve müşteri 
taleplerine yanıt olarak yeni ürün ve 
çözümler tasarlayan , test eden ve 
geliştiren , son derece uzmanlaşmış 
bir kurum içi laboratuvardaki araş-
tırma ve geliştirme bölümümüzdür. 
Bu amaçla UNICOL , müşterileri ve 
dış araştırma enstitüleriyle  doğru-
dan ilişki kurarak , giderek yenilikçi ve 
özelleştirilmiş ürünler oluşturmakta-
dır. UNICOL teknisyenleri her zaman 
en iyi tavsiyeyi sağlamak için yeni 
teknolojiler gereksinimlerinizle sürek-
li güncel olan üretim hatları kurarak 
müşterilerimize destek vermektedir.
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Ziyaretçi rakamlarında %26.3 
oranında artış

350,000 m2 
151,588 Toplam Ziyaretçi 
17,129 Uluslararası Ziyaretçi 
3,500 Katılımcı Firma (Shanghai 
Ev Tasarımı Haftası mağazalarının 
katılımı dahil)

Organizasyon: Çin Ulusal Mobilya 
Derneği ( China National Furniture 
Association) ve Shanghai UBM Sino-
expo Int’l Exhibiton Co., Ltd.

Tüm fuar boyunca kapılardan geçen 
ziyaretçi sayısı 151,588’i buldu. İki 
fuar toplamda 155 ülke ve bölgeden 
ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği 
yaptı.

Lokal Ziyaretçiler: En etkili katılım 
gösteren şehirler ve bölgeler Shan-
ghai, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, 

Shandong, Beijing, Fujian, Sichuan, 
Henan ve Anhui

Uluslararası Ziyaretçiler: Kore, 
Avustralya, ABD, Tayvan, Hong 
Kong, Japonya, Malezya, Hindistan, 
Kanada, Singapur, Birleşik Krallık, 
Tayland, Filipinler, Fransa, Rusya, 
Endonezya, İspanya, Yeni Zelanda, 
Almanya, İtalya, Meksika, Vietnam, 
Güney Afrika, Hollanda, İsrail, Suudi 
Arabistan, İsveç, Belçika, Polonya 
ve Danimarka en yoğun katılımı gös-
teren ilk 30 ülkeyi oluşturmaktadır.

4 günlük fuar boyunca Furniture 
China ve Maison Shanghai bünyesin-
de 40’tan fazla etkinlik ve aktivite 
gerçekleştirilmiştir. 

Furniture China CIDA ile işbirliği ya-
parak ‘Design China’ projesini haya-
ta geçirmiş, tasarım trendlerinin en 
güçlü sesi olmayı amaçlamıştır.

Furniture China 2017
23. Uluslararası Mobilya Fuarı

Pudong’da  iki farklı mekanda kardeş fuarlar

I- Ziyaret Amacı
.	 %24.42	Ürün	satın	alma	ve	
bağlantı	kurma

.	 %23.12	Tedarikçi,	distribütör	ve	
iş	ortağı	bulmak	amaçlı

.	 %4.97	Katılımcı	etkinliğini	
değerlendirmek

.	 %23.17	pazarlama	bilgisi	topar-
lamak

.	 %6.86	Varolan	iş	ortaklarıyla	
iletişime	geçmek

.	 %17.46	Yeni	ürünler	ve	en	son	
Pazar	trendlerini	takip	etmek	

II- Ziyaretçi Sektör Bilgisi
.	 %13.95	Üretici
.	 %42.59	Tasarımcı
.	 %10.38	Öğrenci/Genel	Ziyaretçi
.	 %1	Medya
.	 %0.34	Diğer
.	 %31.74	Tüccar

Ziyaretçi Profili



→ Mobilya Tutkalları

• Ahşap mobilya montajında kullanım olanağı

• 30 dakikaya kadar hızlı yapışma

• Olumsuz hava şartlarına mükemmel dayanım
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Türkiye ve ortadoğu’nun en önemli fuarı olan Reed Tüyap
ahşap işleme makineleri 2017 fuar’ında Unimak Mühendislik
Profil satmada lider ürünleriyle fuardaydı. 

Her yıl katılımında bulunduğu
Tüyap Ağaç İşleme Makineleri
Fuarında yoğun ilgiyle karşıla-
şan Unimak Mühendislik Hiz-
metleri,  300'ün üzerinde ziya-
retçi ağırlayarak son 5 yılın en
yoğun fuarını geçirdi. 

5 gün süren fuarda yeni dost-
luklar kazanan ve her geçen
gün daha da büyüyen Unimak
ailesi kendi üretim bandındaki

makine üretiminde liderliğini

korumaktadır. Geliştirdiği yeni

teknolojileriyle müşterinin ar-

zusuna göre makinenin dizayn

ve özelliklerinde değişiklik ya-

pan ve son yıllarda önemli ih-

racatlar gerçekleştiren Uni-

mak Mühendislik Hizmetleri

kalitesi ve güvenirliğini ön

planda tutmaktadır. 
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Tüyap 2017’de Profil Sarma
makinelerinde Unimak farkı

Tüyap 2017,  Son 5 Yılın En Yoğun Fuarıydı
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Türkiye ve Ortadoğu ile Avrasya 
bölgesinin en önemli ve en büyük 
fuarı olan ahşap işleme makineleri, 
ahşap ve mobilya yan sanayi üre-
ticileri, ihracatçıları, sektörün yerli 
ve yabancı profesyonellerinin bir 
araya geldiği REED TÜYAP  Ağaç İş-
leme Makinesi ve Intermob fuarları, 
bu yıl bir rekora daha imza atarak 
yüzlerce ülkeden binlerce marka ve 

ürünle gerçekleşen etkinlikte sektör 
temsilcilerini aynı çatı altında buluş-
turdu. REED TÜYAP tarafından Ağaç 
İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş 
Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mo-
bilya Aksesuar Sanayiciler Derneği 
(MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen 
fuar, katılımcı ve ziyaretçilerden de 
olumlu not aldı.  

Ağaç İşleme Makineleri sektörü, 14-18 
Ekim arası Reed-Tüyap Fuarı’nda buluştu
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Bu yıl 30. Gerçekleşen Reed-Tüyap 
Ağaç İşleme Makineleri fuarı, 7 hol-
de gerçekleşerek önemli bir rekora 
da imza attı.

Son yıllarda eklenen yeni salonla-
rıyla 130.000 m2 alana çıkan fuar 
katılımcı talebine yine de yanıt ver-
mekte zorlanıyor. Keza bu yıl ikincisi 
gerçekleşen Promot yatak makine-
leri ve sanayisi ekipmanları bölümü 
de ahşap makineleri bölümü kadar 
etkileyiciydi. 

Dünyada mobilya sektörü sanayisini 
bir bütün olarak biraraya getiren ör-
nek konseptlerden olan Reed Tüyap 
Fuarcılık, bir mobilya üreticisinin 
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üretim esnasında ihtiyacı olan her tür ürünü alternatifleriyle 
bulabileceği mükemmel bir platform sunuyor. Uluslararası 
fuarcılık kriterleri ve yerleşimin rahatlıkla gerçekleştiği fuar 
iki adet modern oteliyle yerli ve yabancı tüm müşterilerine 
rahatlık ve konforu birlikte sunuyor. 

Fuar boyunca gerçekleşen önemli konferans, panel, sergi 
ve etkinlikler, fuar duyuruları ve firma yerleşim planlarıyla 
önemli haberlerin yer aldığı Fuar Aktüel gazetesiyle de pro-
fesyonel bir hizmet gerçekleştiriliyor. 

Türkiye’nin hedeflediği önemli ihracat pazarlarında da çok 
iyi bilinen ve aylar öncesi iyi bir tanıtımın gerçekleştirildiği 
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fuar için bu yıl gelen nitelikli ulus-
lararası ziyaretçi de bunu kanıtlar 
nitelikte. 

Bu yıl Ortadoğu dışında Cezayir, 
Tunus, Fas gibi ihracat hedeflenen 
ülkelerden beklenen ziyaretçiye 
ulaşılması katılımcıların da yüzünü 
güldürdü. 

Ülke içinde son yıllarda yaşadığımız 
tüm olumsuzluklara, ekonomik is-
tikrarsızlıklara rağmen, fuarın ger-
çekleştirdiği bu dinamik sektörümüz 
ve ülke ekonomimiz için önemli bir 
katma değer yaratacaktır. Dileğimiz, 
tüm katılımcılarımızın hedefledikleri 
geri dönüşü alarak pazarlarını ve 
satışlarını arttırmalarıdır.



30. Uluslararası Ahşap İşleme Makineleri Fuarı TÜYAP, 14-18 Ekim tarihleri arasında

İstanbul'da düzenlendi. Biesse Türkiye bu fuar sayesinde binlerce günlük ziyaretçisine

1.500 m²'lik stant alanında geniş kapsamlı ve yenilikçi çözümlerinin tam potansiyelini

gösterdiği 26 farklı makinesini sergiledi. Buna ek olarak, makineler ve bilgisayar

programları arasında entegrasyona imkân tanıyan devrim niteliğinde bir yazılım

platformu olan bSuite standın özel bir alanında Biesse uzmanları tarafından tanıtıldı.

Biesse Türkiye,
Tüyap Fuarı’nın etkileyici
sonuçlarının da gösterdiği gibi,
büyümeye ve 
endüstri standartlarını 
aşmaya devam ediyor



Biesse Türkiye, fuarda hem ziyaretçi sayısı hem
de yapılan satış açısından önemli rakamlar kay-
detti. Böylece, Biesse fuar öncesinde belirlenen
iddialı hedefini tam olarak gerçekleştirerek Bölge
pazarının Biesse Türkiye Grup Şirketi’ne verdiği
olumlu tepkisini de teyit etmiş oldu. Bu çarpıcı so-
nuçlarda Biesse Türkiye'nin ana ortağı Çetinmak
Makina da önemli bir rol oynadı.

Biesse Türkiye CEO’su ve Grup Şirketler Direktörü
Federico Broccoli Tüyap Fuarı’nda şu açıklamayı
yaptı: "Biesse Türkiye’nin açılışından itibaren iki
yıl geçti ve büyük bir memnuniyetle başarısının
gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Mart 2017'de
taşındığımız yeni kampüsümüz, aynı bölgede bu-
lunan gümrüklü ve gümrüksüz depomuz, genişle-
tilmiş yedek parça stoğumuz ve büyüyen Satış ve
Servis Ekibimiz ile müşterilerimize daha yakın ol-
mayı ve yüksek kaliteli hizmet vermeyi taahhüt et-
tik. Biesse Türkiye bölgedeki en önemli Grup Şir-
ketlerimizden biri ve önümüzdeki ay Dubai'de açı-
lacak olan Biesse Orta Doğu Kampüsü ile birlikte
bu iki stratejik şirketi aynı hizmet şemsiyesi altın-
da toplayarak vizyonumuzu tamamlayacağız"



Biesse Group’un Orta Do-
ğu’daki bölgesel karargahı 
olan “Dubai Kampüsü Büyük 
Açılış” etkinliğine 250’den faz-
la ziyaretçi katıldı. Üç günlük 
etkinlikte, ziyaretçilere 1100 
metrekarelik bu eşsiz tesisin 
yenilikçi Made-in-Biesse tek-
nolojisi, yeni modern ofisleri, 
eğitim merkezi ve özel servis 
ve yedek parça alanları tanı-
tıldı. Biesse Group Şirketleri 
Direktörü Federico Broccoli şu 

açıklamalarda bulundu: “Yakla-
şık 18 ay süren sıkı çalışmalar 
ve etkin yatırımlardan sonra, 
bu sektörün Orta Doğu’daki ilk 
ve tek teknolojik showroom ve 
eğitim merkezini kutlayabiliriz. 
Orta Doğu’daki pazarımız hızla 
gelişti ve yeni kampüsümüz 
sayesinde bu bölgedeki müş-
terilerimize kendilerine yönelik 
bağlılığımızın teyidi olarak yep-
yeni bir deneyim sunabiliyoruz. 
Makinelerimizin demolarıyla 

Biesse Group, yeni Dubai Kampüsü’nün
açılışında büyük başarılara imza attı
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donatılmış ve her an hazır bir 
teknolojik showroomun varlığı 
bu bölgede kesinlikle bir reka-
bet üstünlüğü yaratmaktadır” 

Etkinlik boyunca, Biesse Group 
makinelerinin demoları yapıldı. 
Showroom, tüm Biesse çözüm-
lerini içermekte: Ebatlama tek-
nolojisinden (Selco SK4) Kenar 
bantlamaya (Jade 300, yenilik-
çi AirForce System ile donatıl-
mış Stream A ve Spark) CNC 
makinelerinden (Rover A Edge, 
Rover J FT ve Rover Gold) Delik 
çözümlerine (Brema Eko 2.1) 
ve Kalibre & Zımparaya (Opera 
5) kadar uzanan geniş bir ürün 
serisini kapsamaktadır. Bunla-
ra ek olarak; Biesse persone-
linin ve müşterilerinin yazılım 
bilgilerini güçlendirmeyi he-
defleyen ve bu amaçla kullanı-

lacak olan eğitim merkezinde 
Biesse uzmanları tarafından 
Biesse’nin yazılım platformu 
olan bSuite’in tanıtımı yapıldı. 
İleriki günlerde; müşterilerin 
tüm makineleriyle Biesse Ser-

vis Merkezi ile bağlantı kurarak 
maksimum verim elde etmesi-
ni sağlayan Biesse’nin yeni IoT 
platformu Sophia da showro-
omda yerini alacaktır. Showro-
om’da Intermac’ın her türlü 



materyali işleyebilen ve sayısız 
kompleks profil oluşturabilen 
waterjet makinesi olan Primus 
322 de sergilendi.

İkinci günde ise; iş ortaklarının, 
müşterilerin ve İtalyan Konso-
losluğu, BAE Ekonomi Bakan-
lığı ve Dubai Silikon Vadi Oto-
ritesi temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu katılımcılarla kam-
püsün resmi açılışı için bir kur-
dele kesme töreni düzenlendi. 
“Yerel yetkililerin ve derneklerin 
ilgi ve desteğinden çok etkilen-
dik. Tesisimizin yeni ve prestijli 
Dubai Silikon Vadi Bölgesi’nde 
olması bizim için gurur verici. 
Bu ‘serbest bölge’, bir teknolo-
ji parkı yaratma düşüncesiyle, 
özellikle bölgenin en yenilikçi 
şirketlerini bir araya toplamak 
amacıyla kuruldu. Son olarak, 
Giancarlo Selci, Roberto Sel-
ci ve Stefano Porcelli’niden 
başlayarak bu vizyona inanan 
herkese teşekkür etmek istiyo-
rum. Bu projeye olan inançları 
olmadan bugün burada ola-
mazdık.”diyen Federico Broc-
coli konuşmasını Biesse Group 

Başkan’ı Roberto Selci’nin özel 
mesajıyla tamamladı.

Biesse Group’un tüm katılımcı-
larına teşekkür etmek için dü-
zenlediği Gala Yemeği ise Du-
bai Çeşmesi’nin nefes kesen 
şovuyla arka planda yer aldığı, 
ikonik Burj Khalifa’nın yanında-
ki seçkin bir mekandaydı.
 
Akşam yemeğinde yaptığı ko-
nuşmada Biesse Orta Doğu 
Genel Müdürü Renato Man-
ganelli; organizasyona katılan 
herkese teşekkür ederek, bu 
projeye hayat veren tüm ekip-
leri alkışladı ve ekledi: “Bugün 

bizim için gerçekten bir kilo-
metre taşı. Son bir yılda sipa-
riş oranımızı %50 arttırdık. Ek 
olarak toplam çalışan sayımız 
üçe katlandı ve şu anda böl-
gemizin en prestijli ve yenilik-
çi teknolojik alanında yer alan 
kampüsümüzle ve sahip oldu-
ğumuz showroom ile sektörün 
tek temsilcisiyiz.”

Açılışın başarısı, etkinlik sıra-
sında elde ettiği satış rakamla-
rıyla da tescillendi: 1,5 milyon 
avroluk sipariş ve önümüzdeki 
haftalarda aynı miktarda ol-
mak üzere tamamlanması bek-
lenen görüşmeler!
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Bu yıl Mayıs ay’ında gerçekleşen Hannover Ligna
fuar’ına katılan Unimak Mühendislik firması
başarılı bir sunumun ardından Türkiye’ye döndü.

Hedefimizi daima büyütüyoruz...

22 - 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde
gerçekleşen Ligna Fuarında Türkiye’yi temsil eden 35 firmadan biri
olan Unimak Mühendislik Hizmetleri başarılarını dünya çapında yayma-
ya devam ediyor. Firmaya yoğun talep ve ziyaretçi artışıyla standart-
larını büyütme kararı alan Unimak mühendislik Hizmetleri %50 oranın-
da büyüttüğü standında gelen ziyaretçilerini ağırladı. Almanya Baş-
konsolosluğu Sn. Banu Malaman Unimak standını ziyaret ederek başa-
rılarının devamını diledi ve güzel dileklerde bulunarak  onurlandırdı.    

Özellikle gerçekleştirdiği üst segmentteki Profil sarma Makineleriyle
sadece Türkiye’de değil uluslararası Ahşap sektöründe saygın bir yeri
bulunan Unimak, Ulkemizi de bu başarılarıyla Makine imalatı gibi zor bir
alanda gururla temsil ediyor

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:143 Kasım - Aralık 2017 206

FİRMALARDANHABERLER

Unimak Mühendislik 
Hannover Ligna fuar’ındaydı
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Grafik 15 – Kayıt Dışı İstihdam Durumunun 
Değişim Grafiği

KAYIT DIŞI İSTİHDAM 
DURUMUNUN İNCELENMESİ

Türkiye’de kayıt dışı  istihdam  oranı  yüksek  olmakla birlikte azalma
eğilimdedir. Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu-
na kayıtlı olmadan çalışanların oranı 2002 yılından Haziran 2016’ya
kadar 18,1 puan azalmıştır. Ancak yılın başında kayıt dışı istihdam ora-
nında artış yaşanmıştır. Bu artışa Suriyeli sığınmacıların ve asgari üc-
retteki artışın etkili olduğu düşünülebilir.

ilk bölümünü geçen sayımızda
yayınladığımız Ekonomik
Veriler’ dosyamıza, 
bu sayımızda ‘Sektördeki
İstihdam Durumu’
bölümümüzle devam ediyoruz.

SEKTÖRDEKİ İSTİHDAM DURUMU
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YILLARA GÖRE ENFLASYON  
DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Enflasyon yıl içinde dalgalı bir seyir izlemiştir. 2016
yılına yüzde 9,6 ile başlayan TÜFE Mayıs ayına ka-
dar kademeli bir düşüş (% 6,6) sergiledikten sonra
Temmuz 2016’da yüzde 8,8’e

çıkmıştır. Ağustos 2016’da yüzde 8’e inen tüketici
enflasyonu Eylül ayında ise yüzde 7,3’e gerilemiş-
tir. Bu seyirde gıda fiyatlarının  dalgalı seyri (Ocak:
%12   Nisan: %1,4 Temmuz: %9,7, Ağustos: %6,2
Eylül %4,2)  etkili olmuştur. Toplam talepteki ya-
vaşlama çekirdek enflasyondaki kademeli   düşüşü
desteklerken gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin
de etkisiyle kısa vadede enflasyonda düşüş 
öngörülmektedir.

2016  yılı  içinde  Türk  Lirasının  görece  istikrarlı
seyri  enflasyon  üzerinde  olumlu  etki yaratmıştır.
Türk Lirasının görece istikrarlı seyri ile yıllık enflas-
yon üzerindeki birikimli kur etkileri özellikle temel
mal kanalıyla azalmaya devam etmiştir. Kurun tü-
ketici fiyatları üzerinden enflasyona geçişkenliği
yüksektir. Yapılan bir çalışmaya   göre   döviz   ku-
runda   yüzde 10 düzeyindeki kalıcı bir artış çekirdek
enflasyonun birikimli olarak bir yıl içinde yaklaşık
yüzde 1,5 artmasına neden olmaktadır. Gerek küre-
sel gelişmelere, gerekse de yurt içindeki beklenme-
dik olaylara rağmen Türk Lirası yılın genelinde göre-
ce istikrarlı bir seyir izlemiş, kurdaki artış sınırlı 
kalmıştır.

KURULAN VE KAPANAN
ŞİRKETLERİN İNCELENMESİ

2016 Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir ön-
ceki aya göre % 12,81 azalma oldu. Bir önceki aya
göre kurulan şirket sayısında %12,81 oranında aza-
lış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında
%53,37 kurulan kooperatif sayısında %1,52 oranın-
da artış olmuştur. Bir önceki aya göre kapanan şir-
ket sayısında %61,51, kapanan kooperatif sayısında
%73,40 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari iş-
letme sayısında %8,13 oranında azalış olmuştur.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre
% 5,25 azalış oldu. 2016 yılı ARALIK ayında, 2015 yı-
lı ARALIK ayına göre kurulan şirket sayısında
%21,25 kurulan kooperatif sayısında %30,93 

▲ ▲
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Grafik 16 – Yıllara Göre TÜFE-ÜFE Değişiminin Grafiği

Tablo 3 – Kurulan ve Kapanan Şirketlerin Türlerine Göre Değişim Tablosu

oranında azalış, kurulan gerçek ki-
şi ticari işletme sayısında %2,88
oranında artış olmuştur. 2016 yılı
ARALIK ayında, kapanan şirket sa-
yısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre
%5,25 kapanan kooperatif sayı-
sında %22,38 oranında azalış, ka-
panan gerçek kişi ticari işletme sa-
yısında %13,66 oranında artış ol-
muştur. 2016 yılı ilk 12 ayında ku-

rulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı
dönemine göre %4,49 azaldı.

2016 yılının 12 aylık döneminde,
2015 yılının aynı dönemine göre
kurulan şirket sayısı %4,49, kuru-
lan  gerçek  kişi  ticari  işletme  sa-
yısında  %10,83,  kurulan  koope-
ratif  sayısında  %16,29 oranında
azalış olmuştur. Aynı dönemler
için kapanan şirket sayısı %8,88
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Tablo 4 – 2016 Yılı Kurulan Şirketlerin Türlerine Göre Değişim Tablosu

kapanan kooperatif sayısında
%18,71 oranında azalış, 
kapanan gerçek kişi ticari işletme
sayısında %2,88 oranında artış
gözlenmiştir.

2016 Aralık ayında Tunceli, Bay-
burt ve Ardahan da şirket kurulu-
şu gerçekleşmemiştir. 2016 yılı
Aralık ayında kurulan toplam
4,855 şirket ve kooperatifin
%78,67’si limited şirket,
%19,96’si anonim şirket, %1,37’si
ise kooperatiftir. Şirket ve koope-
ratiflerin %40’ı İstanbul,
%10,99’u Ankara, %5,88’i İz-
mir’de kurulmuştur.

2016  Aralık   ayında   kurulan  şir-
ketlerin  sermayelerinin  toplamı,
bir  önceki  aya  göre 

%54,49  oranında  azalmıştır.
2016  yılı  ilk  12  ayında  toplam
64.480  şirket  ve  kooperatif ku-
rulmuştur. Bu dönemde kurulan
toplam 51.448 limited şirket, top-
lam sermayenin %37,46’sını,
12.247  anonim  şirket  ise
%62,53’ünü  oluşturmaktadır.

Aralık   ayında  kurulan  şirketlerin
sermayelerinin toplamı, 
Kasım ayına göre %54,49 oranın-
da azalmıştır.

2016 Aralık ayında 1.516 şirket ve
kooperatif toptan ve perakende ti-
caret sektöründe, 896’sı inşaat
sektöründe kuruldu. 2016 Aralık
ayında kurulan toplam şirket ve
kooperatiflerin; 1.516’sı toptan ve
perakende ticaret, motorlu taşıt-
ların ve motosikletlerin onarımı,
896’sı inşaat, 683’ü imalat sektö-
ründedir. 2016 Aralık ayında 
kurulan gerçek kişi ticari işletme-
lerinin; 2.041’i toptan ve peraken-
de ticaret, motorlu taşıtların ve
motosikletlerin onarımı, 1.058’i in-
şaat, 823’sı imalat sektöründedir.
Bu ay kapanan şirket ve koopera-
tiflerin; 550’si toptan ve peraken-
de ticaret, motorlu taşıtların ve
motosikletlerin onarımı, 342’si in-
şaat, 281’i imalat sektöründedir.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari iş-
letmelerinin 931’i toptan ve pera-
kende ticaret, motorlu taşıtların

ve motosikletlerin onarımı, 
373’ü inşaat, 220’si imalat 
sektöründedir.

2016 Aralık ayında kurulan 67
Kooperatifin 40’ı Konut Yapı 
Kooperatifidir. 2016 Aralık ayında
kurulan 67 Kooperatifin 40’ı Ko-
nut Yapı Kooperatifi olup, 6’sı Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi, 4’ü
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ola-
rak kurulmuştur. 2016 yılının ilk 12
ayında kurulan 771 kooperatifin
354’ü Konut Yapı Kooperatifi,
93’ü Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi, 57’si Motorlu Taşıyıcılar Koo-
peratifi olarak kurulmuştur. 2016
Aralık ayında 368 adet yabancı or-
tak sermayeli şirket kuruldu. 2016
Aralık ayında kurulan 368 yabancı
ortak sermayeli şirketin 122’i Suri-
ye ortaklı olup, İran sermayeli 25
adet ve Mısır sermayeli 22 şirket
kurulmuştur.

2016 yılının ilk 12 ayında; Kurulan
yabancı ortak sermayeli şirket 
sayısı 4.523’tür. Bu şirketlerin

Devamı sayfa 226’da
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1.764’ü Suriye, 298’i İran, 286’si
Irak, ortaklıdır. Kurulan 4.523 ya-
bancı ortak sermayeli şirketin
618’i anonim, 3.905’ü limited şir-
kettir. Bu şirketlerin 467’si İkamet
amaçlı olan veya ikamet amaçlı ol-

mayan binaların inşaatı, 448'i Be-
lirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalardaki toptan ticaret ve
291’i Gayrimenkul acenteleri sek-
töründe kurulmuştur. Kurulan ya-
bancı ortak sermayeli şirketlerin

toplam sermayelerinin %

88,99’ni yabancı sermayeli ortak

payını oluşturmaktadır.

(Devam Edecek)

Tablo 7 – Yıllara Göre SSK 4-1/a Kapsamında Sigortalı Çalışanların Değişim Tablosu
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Mobilya gibi çok geniş bir segmenti 
barındıran sektörümüzde, mobil-
yayı tamamlayan yüzlerce eleman 
bir bakıma kendi içinde de farklı 
çeşitleriyle dört beş ara sektörü 
yaratabiliyor. Makine deyince ah-
şap işleme makinelerinden mobilya 
işleme, finiş makineleri ve yatak 
üretim makineleriyle onun ara mal-
zemelerini üreten makinelere kadar 
giden çok geniş bir skala var. Bu yıl 
tıpkı İnterzum fuarında gördüğümüz 
gibi mobilya yatak grubu fuarın 13. 
Salonunda geniş bir alanda top-
landı. Ancak buna rağmen, yılların  
alışkanlıkları ve bilinebilirlikleri  

Tüyap-Reed fuarı PROMOT bölümüyle 
yeni bir kapı açtı
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nedeniyle özellikle bu yumuşak gru-
bun mekanizma zımba, kapitone ve 
keçe vb üreticileri 6. Salondaki eski 
yerlerinde devam ettiler. Zaman 
içinde bu firmalar da aynı grup için-
de ürünlerini sergilerlerse, fuarımız 
da ihtisas salonlarına uygun hale 
gelerek ziyaretçilerin ihtiyaçlarına 

daha rahat ulaşmasını sağlayabilir. 
Tabi bu konuda da biraz zamana ih-
tiyaç var. Yılların alışkanlıkları kolay 
değişmeyebiliyor. Bir başka yöntem 
de yine 13. Salonda daha ufak bağ-
lantı stantları açılarak müşteri alış-
kanlıkları yönetilebilir. 
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Genel olarak baktığımızda 13. Salo-
nun çok başarılı olduğunu ve fuarı-
mızın yıllardır eksik olan önemli bir 
boşluğunu doldurduğunu söyleye-
biliriz. Günümüzde büyük mobilya 
firmalarının hemen hepsinin yatak 
kanepe ve home tekstil bölümleri ve 
üretimleri var. Bu fuar onlara doğ-
rudan hitap ediyor. Ayrıca katılması 
ve bu fuarda olması gereken daha 
çok makine ve bağlantılı üretim hat-
larının ve ona ait yan sanayinin de 
gelmesi halinde bu bölümüm Tüm 
13. Salonu dolduracağına inanıyo-
rum. Bu durumda,  şimdilik 13. Sa-
lonun bir bölümünde  yer alan bir 
kısım ahşap işleme makine firmaları 

da yeni yapılacak salonlara gider ve 
zaten ihtiyaçları olan metrekareler 
de açılmış olur.  Fuarla ilgili yaptığı-
mız memnuniyet anketinde bu yıl ve 
önceki yıl katılan firmaların fuardan  
ve gelen ziyaretçiden mamnun kal-
dıklarını da gözlemlerimize eklemek 
istiyorum.




















