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Yayıncılıkta alışıldığı üzere her köşe yazarı yılın
sonu geldi mi mutlaka o senenin kriterini yapmayı
zorunlu sayar, hele de üretim ekonomisinin içerisin-
deyseniz, yaşanan 365 günlük koca bir yılın değer-
lendirmesini yapmak da elzem olur. Ancak nereden
başlamalı? Yıllardır sınırlarımızda süren ve bizleri her
türlü etkileyen Ortadoğu kabusu mu, uluslararası
arenada giderek gerilen siyasal ilişkilerimiz
mi, hemen hemen her üretim alanında dışa bağımlı
Türk sanayisinin dövizle imtihanı mı? Bunların her
biri başlı başına incelenmesi gereken başlıklar. 

Kısaca hatırlayalım; dolar, Ocak 2017’de 3,519
TL iken, kasım ayında 3,95 TL ile yılın ve tarihinin
rekor noktasına ulaştı. Euro ise Ocak 2017’de 3,71
TL iken   kasım ayında 4,68 TL ile yine tarihi rekoru-
nu kırdı. 

2003 yılından bu yana TUİK tarafından en yüksek
enflasyon rakamları açıklandı, 2017 Ocak ayın-
da 9,22 olarak açıklanan enflasyon, Aralık ayında
12,98 ile son on dört yılın rekorunu kırdı.  Türkiye
İstatistik Kurumu’nun araştırmasına göre, gelir dağı-
lımında 2016 yılında ülkede en zengin yüzde 10’luk
kesimin geliri ile, en yoksul yüzde 10’un geliri arasın-
daki fark 1.77 puan artarak 38.52 kata yükselmiş-
ti. Yani, Türkiye’de en zengin yüzde beşin gelirdeki
payı, nüfusun yüzde kırk beşinin gelirinden daha
fazla oldu. Yani; zengin daha zengin, fakir ise daha
fakir oldu.

Bir yanda savaşlar, doğal felaketler, ekonomik
krizler dünyayı derinlemesine etkilerken, finansal
analiz raporlarına göre bankalar, bu yıl dövizdeki
son çeyreğin şaşırtmasına rağmen yine yüksek kar
bilançolarını açıkladılar. 

Ancak, yakın zamanda hayatımıza giren yeni
finansal kavramlar da gündemin en çok konuşulan-
larındandı.  Bunlardan biri endüstri 4.0, diğeri ise

Bitcoin. Endüstri 4.0’ı bizler de yıl içinde farklı bakış
açılarıyla defalarca dergimizde işledik. Şimdi sırada
Endüstri 5.0 çalışmaları var. Otomasyon, robotik
teknolojisi ve makinelerin birbirleriyle yapay iletişim-
leri gibi uygulamalardan çok daha öte olarak
Türkiye, iyi bir teknoloji kullanıcısı olarak istatistikler-
de ön sıralarda olmaya devam edecek. Diğer ilginç
bir konu ise, çoğumuzun henüz yeni telaffuz
ettiği Bitcoin, ‘Bit para’. Bir haftada 10 dolardan 300
dolara yükselen sanal bir pazar bu; 2009 yılında
kendini Satoshi Nakamoto diye tanıtan biri tarafın-
dan kurulan bir sistemin adı. Kısa zamanda tüm
dünyaya yayılarak neredeyse oligarşi
sisteminin rantlarına taş koyacak düzeyde. Ne ver-
gisi var, ne de ÖTV’si, stopajı var.  Kazandığını hoop
cebe atıyorsun; riskleri de senin.  Borsa riski gibi.
Bitcoin dallanıp budaklanınca, işe Avrupa
Birliği ülkeleri ve AB el atarak, bu tip finansal hare-
ketlerin vergilendirilmesi ve devletlerin kontrolleri
altında yürütülmesi konusunu şimdiden tartışmaya
başladılar. 

2018’in ilk çeyreğinde ise siyasal güven
endeksi hemen hemen tüm dünyada negatif.
Dünyanın pek çok yerinde savaş yanlısı rejimler
güçleniyor. Şahinler ve savaş yanlıları Orta Doğu’da
yaratılan felaketlerin ertesinde oluşan göç ve ekono-
mik sorunları kaşıyarak güç devşirmesi yapıyorlar.

Bütün bunların paralelinde yeni bir yıla giriyoruz.
Ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını 
diliyorum. Burada daha 2017 yılının çok zayıf yönle-
rini işledik sanırım. Bu yönler yıl boyu bizleri 
daha çok etkiledi ama, güzel şeyleri de Mart ayında
yazarız artık.

Saygılarımla

Nesip Uzun

Son yılların ‘en karmaşık yılı ödülü’ 2017’nin 
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Ahşap ve mobilya yan sanayi en-
düstrilerinin Avrasya’daki en bü-
yük buluşma platformu olan Ağaç
İşleme Makinesi ve Intermob fuar-
ları, 14 – 18 Ekim 2017 tarihleri
arasında eş zamanlı olarak TÜYAP
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
34 ülkeden 842 firma ve firma
temsilciliğini 120.000 m2 kapalı
alanda buluşturan fuarlar, sektör
katılımcılarından tam not aldı. 

Son teknoloji kullanarak geliştiri-
len inovasyon harikası ürünlere ev
sahipliği yapan fuarın açılışında;
sektör profesyonellerinin yanı sıra
katılımcı firmalar da yer aldı. Mo-
bilya endüstrisinin tüm yenilikleri-
ni eş zamanlı olarak bir araya geti-

ren fuar, toplamda 74.889 ziya-
retçiyi ağırladı. Yurt dışından da
yoğun ilgi gören fuarlarda; 34 ül-
keden gelen katılımcılar, ürünlerini
5 gün boyunca ziyaretçilere tanıt-
ma 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 ikin-
ci kez kapılarını açarak yatak üre-
tim makineleri, tekstil ve dolgu
maddeleri, yaylar ve yay sistem-
leri, yatak süngerleri gibi ürünlerin
önde gelen üreticileri ile ziyaretçi-

101 Ülkeden 74.889 ziyaretçi
Ağaç İşleme

Makinesi ve

Intermob Fuarları

yüzlerce makine

satışıyla sektörü

canlandırdı

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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lerini 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 iş-
birliğiyle düzenlenen ‘Ahşap Sektöründe Gelecek Vizyonu
Endüstri 4.0’ adlı panel, sektörün tüm paydaşlarını aynı ça-
tı altında buluşturdu. ‘Endüstri 4.0 Uygulamalarında Oto-
nomi’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Orman Ürünleri Sanayinde Endüs-
tri 4.0’ başlıklı konuların konuşulduğu panelde; ağaç işle-
me sektörünün de geleceği masaya yatırıldı. 

“Her anlamda oldukça başarılı bir fuara 
ev sahipliği yaptık”

Ağaç İşleme Makinesi-İntermob Fuarları Proje Grup Başka-
nı Ediz Tok, Türkiye mobilya sektörünün makine ihtiyacına
cevap vermekte itici güç olan ağaç işleme makineleri ve
yan sanayi sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altından
buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Fua-
rın kendileri için son derece başarılı geçtiğini ifade eden
Tok, “Her anlamda oldukça başarılı bir fuara ev sahipliği
yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek katılımcılarımızdan gerek-
se ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri bildirimler al-
dık. Reed Tüyap olarak başlattığımız dijital dönüşümün
olumlu sonuçlarını bu yıl daha da net bir şekilde görebildik.
E-Davetiye alan ziyaretçilerimizin sayısı yaklaşık %75 ora-
nında artarken, bu yıl katılımcı ve ziyaretçilerimizin hizmeti-
ne sunduğumuz B2B Eşleştirme Sistemi sayesinde ziyaret-
çilerimiz katılımcılara dijital ortam üzerinden randevu tale-
bi gönderebildi. Bununla birlikte, fuarlarımızın sektörün ge-
lecek vizyonunu da çizdiğinin bilinciyle sektöre yön verecek
özel paneller düzenledik. Tüm bunların sonucunda  fuarla-
rımız, şimdiye kadar elde edilen en yüksek ziyaretçi sayısı-
na ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 16
oranında artarken,  ulusal ziyaretçi sayısında yüzde 3, to-
talde ise yüzde 4 oranında büyüme yakaladık.” dedi. 

Seneye de aynı yerde

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişle-
ten Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarları, gelecek yıl
13-17 Ekim, 2018 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev
sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pa-
zar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret plat-
formu olmaya hazırlanıyor.
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Yenilikçi parke üst yüzeyimiz “proflex 3D” 
müşterileriniz için mükemmel bir reçete!

Sağlıklı yaşamayı sevenler aynı şeyi yaşam 
alanları için de istiyor!



EGGER, hem ticari hem de özel müşterilerin parke ihtiyaçlarına, yeni EGGER PRO Parke 
Koleksiyonu ile cevap veriyor. Laminate, Comfort veya Design Parke; ihtiyacınız hangisi 
olursa olsun dekor çeşitliliği ve olağanüstü kalitesi ile yeni koleksiyonumuz aradığınız her 
şeyi bir arada sunuyor. Parkelerimizin sunduğu kolay uygulama avantajına ve kapsamlı 
aksesuar programımıza hayran kalacaksınız. EGGER PRO Parke Koleksiyonu’nu, 2018’den 
itibaren EGGER’in yetkili distribütörlerinden temin edebilirsiniz.

Dekor çeşitliliği, esnek 
kullanım, güvenilirlik.
Tüm bunların cevabı Egger’de.

www.egger.com/flooring-pro

Domotex 12. – 15. 01. 2018
Salon 12 Stand B36

AD_EGGER_PRO_Domotex_210x290mm_TR_2017_12.indd   1 11.12.17   08:58









1- WOODSHOW CAIRO; Kahire, MISIR; 8 - 11 Aralık 2017

2- SICAM 2017; Pordenone, İtalya; 10 - 13 Ekim 2017

3- INTERMOB 2017; İstanbul, TÜRKİYE; 14-18 Ekim 2017

4- DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ;   İÇ MİMARLIĞIN GELECEĞİ      
PANELİ; İstanbul, TÜRKİYE;  20 Nisan 2017

5- INTERZUM 2017; Köln, Almanya; 16 - 19 Mayıs 2017

EKİN  YAYIN GRUBU 
ULUSLARARASI DERGİ DAĞITIMI
VE FUAR  KATILIMLARIMIZ 

6- İZWOOD 2017; İzmir, TÜRKİYE; 8 - 12 April 2017

7- FURNITURE CHINA 2017; Şangay, 
Çin; 12 - 15 Eylül 2017

8- İSMOB 2017; İstanbul, TÜRKİYE; 10 - 15 Ocak 2017

9- IAFP 20th YEARS EVENTS; 
Kauala Lumpur, MALEZYA; 8 - 11 Mart 2017

10- WOODEX 2017; Tahran, İRAN; 15-18 Şubat 2017

11- CIFF 2017; Şangay, Çin; 11 - 14 Eylül 2017

12- LIGNA 2017; Hanover, Almanya; 
22 - 26 Mayıs 2017

13- MIFF 2017; Kuala Lumpur, MALEZYA;
8 - 11 Mart 2017

14- SURTECO ETKİNLİKLERİ; Münih, Almanya;
28 Şubat 2017
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EKONOMİARAŞTIRMA

2018’de dünya ekonomisinde kalıcı büyümenin hızla-
narak sürmesi bekleniyor. 2017’de yüzde 3.0 olan
büyümenin 2018’de yüzde 3.3’e çıkacağı öngörülü-
yor. Gelişmiş ve gelişen ülkelerde büyüme birlikte ar-
tacak. Gelişmiş ülkelerde 2017’de yüzde 2.2 olan bü-
yüme 2018’de yüzde 2.3 olarak bekleniyor. ABD ve
AB’de büyümeler yüzde 2.3 ile sürecek. Bazı AB ülke-
lerinde yüzde 4-5 arasında büyümeler bekleniyor.
Gelişen ülkelerde de büyümenin hızlanacağı öngörü-
lüyor. Özellikle petrol ve emtia fiyatlarındaki artış ile
bu ürünlerin üreticisi ve ihracatçısı ülkelerde büyüme
yeniden toparlanacak. Çin ise ekonomideki dönüşü-
münü başarı ile sürdürüyor. Ekonomide kontrollü bir
yavaşlama sağlayan Çin, hedeflediği yüzde 6-7 ara-
sındaki büyümeye ulaşıyor. Böylece Çin ile ilgili hede-
fin üzerinde yavaşlama endişesi giderek azalıyor. 

1 - DÜNYA EKONOMİSİNDE 
BÜYÜME ARTACAK

Dünya mal ticareti 2015 ve 2016’da önemli ölçüde
daraldıktan sonra 2017’de miktar olarak yüzde 3.6
ve değer olarak ise yüzde 7 oranında büyüyor.
Böylece dünya mal ticareti 2017’de 17.1 trilyon do-
lara ulaşacak. Dünya mal ticaretindeki artışın arka-
sında dünya ekonomisinde büyümenin hızlanması
ile oluşan fiili mal talebi artışı bulunuyor. 2018’de
dünya mal ticaretinin miktar olarak yüzde 4.0 ve
değer olarak ise yüzde 8.0 büyüyeceği ve 18.35
trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

2 - DÜNYA MAL TİCARETİNDE 
BÜYÜME HIZLANACAK
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Petrol fiyatları, 2017 başında görülen en düşük sevi-
yeler ardından hızla yükselmeye başladı. OPEC ile
Rusya ve diğer petrol üreticisi ülkeler, üretimin kısıl-
ması anlaşması yaptı ve anlaşmayı 2018 sonuna ka-
dar da uzattı. Böylece petrol fiyatları kademeli ola-
rak 30 dolar/varil seviyelerinden başlayarak 60 do-
lar/varil seviyelerine ulaştı. Dünya ekonomisindeki
büyüme ile petrol talebindeki artış beklentisi de fiyat
artışlarını destekledi. Bu çerçevede petrol fiyatları-
nın 2018’de de 60-65 dolar/varil seviyelerinde ger-
çekleşeceği öngörülüyor. 

3 - PETROL FİYATLARI 60-65 DOLAR
ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Emtia fiyatlarında da 2017’nin ikinci yarısında yeni-
den bir artış yaşandı. Özellikle talep tarafındaki iyi-
leşme ile metal fiyatları hız kesmeden yükseldi. Di-
ğer emtia fiyatlarında da artışlar yaşandı. 2018’de
emtia fiyatlarının, talebin devam edecek olması ile
birlikte en az 2017 kapanış fiyatlarında kalacağı ve
hatta yüzde 5-10 arasında artışlar olabileceği ön-
görülüyor.

4 - EMTİA FİYATLARI YÜZDE 5-10 
DAHA YÜKSELEBİLİR 

▲ ▲
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Küresel para politikasında ise genişlemeci politikalar
kademeli olarak yerini normalleşmeye bırakmaya
başladı. 2017’de ABD Merkez Bankası Fed, faiz artış-
larına devam ederken bilançosunu da küçültmeye
başlayarak para politikasında normalleşmeyi sürdür-
dü. 2018’de Fed yeni başkanı ile birlikte faiz artışları-
na ve bilançoyu küçültmeye devam edecek. Diğer
merkez bankaları içinde ise Avrupa Merkez Bankası
(AMB) 2017 genelinde genişlemeci politikasını sür-
dürdü. Ancak 2018’de öncelikle genişleme miktarını
azaltmaya başlayacak. 2018 Eylül ayına kadar uzattı-
ğı programı bu tarihte yeniden değerlendirecek. Muh-
temelen AMB yılsonunda veya en geç 2019 ilk yarı-
sında genişlemeyi tamamlayacak. Avrupa’da faiz ar-
tışları ise gündeme en erken 2019’da gelebilecek

5 - KÜRESEL PARA POLİTİKASINDA
NORMALLEŞME EĞİLİMİ GÜÇLENECEK

Küresel para politikalarında yaşanan bu gelişme-
ler çerçevesinde Euro/dolar paritesi 2017’de orta-
lama 1.13 seviyesinde gerçekleşirken yılsonunu
muhtemelen 1.18 seviyelerine yakın kapatacak.
Dolar lehine oluşan mali koşullara rağmen doların
zayıf kalmasının en önemli nedeni ABD Başkanı ile
ilgili endişeler. Ayrıca AB ekonomisinin beklentile-
rin üzerinde büyümesi de Euro’yu destekliyor.
2018’de Euro’nun daha da değer kazanacağına iliş-
kin beklentiler güçleniyor. Dolar ise Euro hariç di-
ğer para birimleri karşısında değer kazanacak.

6 - EURO VE DOLAR 2018’DE
GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK

l l









Endüstri 5.0’a hazır mıyız?
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Artık teknolojideki gelişmeler sabit hızda ilerlemiyor, aksine yüksek ivme kazandı.

Bunu daha iyi anlayabilmek için endüstri devrimlerinin kronolojisine bakmamız yeterli. 

Endüstri 1.0: Su ve buhar gücünün keşfi ve ilk makineler. (1780’ler)

Endüstri 2.0: Elektriğin keşfi ve seri üretim. (1880’ler)

Endüstri 3.0: Dijital, elektronik cihazlar ve bilişim. (1980’ler)

Endüstri 4.0: Siber-fiziksel sistemlerin devreye girişi. (2010’lar)

Endüstri 5.0: Toplum için insansız teknolojiler. (2017…)



ndüstri devrimlerinin zaman
aralıkları 100 yıllık dilimlerle
ilerlerken 2000 sonrası, ne-

redeyse 10 yıla kadar düştü.

Almanya önderliğinde başlatılan
Endüstri 4.0’ı anlamaya çalışma-
ya devam ededuralım. Japonlar,
geliştirdikleri ‘toplum için teknoloji
devrimi’ sayesinde, beyin gerek-
tirmeyen işlerde ve yaşlılar için is-
tihdam etmek üzere yapay
zeka/robotik teknolojileri devreye
sokacaklarını açıkladı.

Japonlar’a göre Endüstri 5.0, in-
sanların yapamadıklarını yapacak,
insanın yaratıcılığını insan için ön
plana çıkaracak bir devrim. 

Bilişim fuarı CeBIT 2017’ye katılan
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, fu-

arda Society 5.0 (Toplum 5.0) fel-

sefesini, ‘teknoloji toplumlar tara-

fından bir tehdit olarak değil, bir

yardımcı olarak algılanmalı’ inan-

cıyla temellendirdiklerini söyledi.

Abe, fuar dönüşü Endüstri 4.0

devrimin ardından yaşanan yeni

dönemi, Tokyo’da Society 5.0 is-

miyle başlattı.

SÜPER AKILLI TOPLUM

Shinzo Abe, Toplum 5.0’ı, dijital-
leşmenin ve robotların etkisini de-
mografik, ekonomik, etik ve sos-
yolojik yönden değerlendirerek,
insanların makine ve robotlarla
ilişkisinin en verimli biçimde sağ-
landığı ‘süper akıllı toplum’ mode-
lini öneriyor.
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Bu bağlamda, Toplum 5.0, bilgi
toplumundan süper akıllı topluma
geçişi ifade ediyor. Avcı toplumu
ile başlayan insanlık, bugün artık
bilgi toplumundan süper akıllı top-
luma geçiş sürecinde.

Toplum 5.0 kavramıyla Abe, sü-
per akıllı toplumun tanımını yapı-
yor. Toplum 5.0’ı, Endüstri 4.0’ın
getirdiği teknolojik yenilikleri top-
luma en verimli şekilde entegre
ederek, ülkenin geleceği için tehdit
teşkil eden sorunları ortadan kal-
dırabilecek bir devrim olarak de-
ğerlendiriyor.

Diğer yandan Endüstri 5.0’ı Japon-
ya dışında farklı yorumlayanlar da
var.

Bir danışmanlık firmasının yaptığı
araştırmaya göre Endüstri 5.0,
üretime insan dokunuşunu tekrar
geri getirmeyi hedefleyen bir akım
ve buna da işbirlikçi endüstri (col-
laborative industries) adı veriliyor.
Bu bağlamda üreticilerin yüzde
85’i, bağlantılı iş gücünü, yani ro-
botlarla işbirliğini, kendi standart
üretim süreçlerinde olağan 
görüyor.
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Ülkelerin en önemli büyüme stratejilerinden biri olan Sanayi
4.0, akıllı fabrikalar, robotlar ve yapay zeka gibi birçok yeniliği
gündeme getiriyor. İTO’da düzenlenen seminerde “Türkiye
sanayi devrimine ne kadar hazır?” sorusu, uzmanlar
tarafından ele alındı.

Geleceğin en önemli büyüme stratejilerinden biri olan
Sanayi 4.0 devrimi, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO)
düzenlenen bir seminerde ele alındı. ‘Sanayi 4.0: Fırsatlar
ve Yerli Uygulamalar’ adlı seminere bir çok firmadan tem-
silciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Hasan Erkesim, Sanayi 4.0’ın tarihi gelişi-

mine değindi. Sanayi 4.0 kavramının ilk kez 2011’de Almanya’nın Hannover
Fuarı’nda kullanıldığını ifade eden Erkesim, şöyle konuştu: “Alman hüküme-
tinin desteği ile uzmanlar tarafından özel bir çalışma gerçekleştirilmişti.
Teknik başlangıcı 2011 kabul edilen Sanayi 4.0 devrimi, 5 yıllık süreçte tek-
nik bir terim olmaktan çıkarak milyarlarca Euro’luk bir piyasa haline geldi.
Almanya’nın 50 yılda toplam 250 milyar Euro’luk yatırım yapması bekleniyor.
Ayrıca yine 2020’de dünyada nesnelerin interneti aracılığıyla 14 milyar ciha-
zın birbirleriyle etkileşime geçmesi planlanıyor.”

DÖRT ANA FAYDA

Erkesim, konuşmasının devamında Sanayi 4.0’ın dört ana faydasını şu şekil-
de sıraladı:

•   Firmaların üretkenliğini artıracak. Önümüzdeki 10 yılda birçok firmanın
hammadde hariç üretim maliyetleri, yüzde 15 ile 30 arasında iyileştirecek.

•   Üretici firmaların ciro artışına olumlu yönde etki edecek. Almanya örneği-
ne bakacak olursak, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1 artmasını sağla-
yarak yıllık 30 milyar dolar seviyesinde uzun vadede artış bekleniyor.

•   İstihdam ile ilgili karşıt görüşlere rağmen Sanayi 4.0 ile yüzde 6 ile 10 ara-
sında istihdam artışı bekleniyor.

•   Firmaların üretim süreçlerini Sanayi 4.0’a adapte etmeleri için üreticilerin
cirolarının yüzde 1 ile 1.5’ini yatırıma ayırması öngörülüyor.

Türkiye Sanayi 4.0’ın 
neresinde?



1949 yılında İstanbul - Sefaköy’de Turanlar 
Grubun orman ürünleri sanayisi dalında ilk 
fabrikası olan PELİT ARSLAN A.Ş. yüzlerce 
personeli ile çalışmalarını her gün yükselen 
bir çizgi ile sürdürmektedir.

Halkalı Caddesi No: 170 34295 Sefaköy İSTANBUL / TÜRKİYE T: +90 212 698 89 92 (pbx)  F: +90 212 698 89 95

www.pelipage.com  •  www.turanlargroup.com

Kalite bir seraptır, 
daima peşinden
koşulmalıdır



Araştırmaya göre robotlar, yüksek
hacimli standart süreçlerde üretilen
ürünler için çok iyi iken, her bir ürün
için ‘özel şeyler’ eklenmek istendiğin-
de yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor.
Bu durum, üretim süreçlerine insan
dokunuşunu geri getirmeye ihtiyaç
olduğunu gösteriyor.

İŞBİRLİKÇİ ROBOTLAR 

İşbirlikçi robotlar, insan işçilerle
uyumlu, birbirlerinin tamamlayıcısı
olarak çalışıyor. Sonuç olarak robot-
larla çalışan insanın daha karmaşık
projelerde yaratıcılığını kullanabilme-
sinin yolu bu şekilde artırılmış oluyor.

Örnek; İzlanda’nın en büyük süt ürün-
leri üreticisi bir firmanın yöneticisi,
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KULUÇKA MERKEZİ YATIRIMCI ÇEKİYOR

Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arı,
yaptığı sunumla Teknopark’ın güncel faaliyetlerini anlattı.
Halen 50’ye yakın projenin devam ettiği Teknopark
kuluçka merkezinden bahseden Arı, “Kuluçka merkezi-
mizde yüzde 60’ı doktora ve masterlı uzmanlardan olu-
şan arkadaşlarımız çok ileri teknoloji ürünler üretiyor. Bu

sayede yatırımcılar da etrafımızda dolanmaya başladı. Son 3-4 ayda kuluç-
kamızdaki firmalara 3 milyon Euro’ya yakın yatırım yapıldı” diye konuştu.

Otomasyonun 3. Sanayi Devrimi ile tamamlandığını ve Sanayi 4.0’da artık
üretimin akıllanmaya başlayacağını belirten Arı, “Akıllı üretimi gerçekleştire-
cek olan etkenler sensörler, nesnelerin interneti ve bulut bilişim olacak”
dedi. Arı, geleceğin fabrikalarını sadece birbirleri ile eşleştirilmiş akıllı cihaz-
lardan oluşan ve içinde insan olmayan yapıda olacağını söyledi.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE MALİYET
AZALACAK

Seminerde,Sanayi 4.0’ın neler getireceğini ele alan
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim
Elbaşı, yeni dönemde siber fiziksel ürünler, nesnelerin
interneti, siber güvenlik, büyük veri, sanal gerçeklik,

yapay zeka, sistemlerin entegrasyonu ve bulut sistemleri gibi bir çok uygu-
lamanın kullanılacağını ifade etti.

Elbaşı, bu sistemlerin gelecekte iş hacmi, verimlilik, üretim kapasitesi, akıllı
fabrikalar, adem-i merkeziyetçilik, dijital simülasyon sistemleri ve yüksek
optimizasyonu da beraberinde getireceğini belirtti. Elbaşı, “Sanayi 4.0 ile
kusurlu ürünler, işlem maliyeti, iş gücü maliyeti, çevresel kirlilik, kontrol ve
denetimde aksama ve kaynak israfı gibi konular ortadan kalkacak” dedi.

MAVİ
YAKALILAR
BEYAZ
YAKALI
OLACAK 

Sanayi 4.0’da Türkiye’nin fırsatları
konusunda bir sunum gerçekleşti-
ren Akınsoft Yönetim Kurulu
Başkanı Özgür Akın, “Sanayi 4.0’ın
en önemli dezavantajlarından biri-
nin işsizlik olacağı söyleniyor.
Bence bu yanlış bir varsayım.
Çünkü mavi yakalı dediğimiz,
monoton iş yapan insanlarımızı
beyaz yakalı hale getirecek. Yani
Sanayi 4.0, insanlara işsizlik değil
daha nitelikli iş sahaları açacak”
diye konuştu. Akın, şunları söyledi:
“Bu süreçte ülke olarak, neresinde-
yiz bu gelişmelerin? Ülkemizde
internet yok. Eğer Sanayi 4.0 diyor-
sak, biz insanlar daha haberleşe-
mezken makinalar nasıl haberleşe-
cek? Gelişmiş ülkelere baktığımız-
da ortalama internetin 50 mbit
indirme, 20 mbit yükleme olduğunu
görüyoruz. Türkiye’de ise bu rakam
10 Mbit indirme, 2 Mbit yükleme
hatta adil kullanım kotası doğrultu-
sunda 1 Mbps’e kadar düşebiliyor”
dedi.



Yaşam alanlarının her bir 
bölümünü, yaratıcılığınıza 
hizmet eden renk ve 
desen seçenekleriyle 
biçimlendirebileceğiniz 
Peliluxe Dekoratif 
Panellerimiz, uluslararası kalite 
standardı belgesine sahip 
üretim teknolojisi yanında, 
çevreye ve yaşama saygılı, 
doğa dostu ürünü ile de 
benzersizliğini 
ortaya koyuyor.

“

Pelit Arslan A.Ş.

Halkalı Cad. No: 170 34295 Sefaköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 698 89 92 (pbx) • Fax: +90 212 698 89 95
www.turanlargroup.com • info@turanlargroup.com www.peliluxe.net

Yaratıcı projeler için
      dijital estetik çözümler

D E KO R AT İ F  PA N E L L E R



işbirlikçi UR5 robotları sayesinde
tek başına çalışmaya göre şimdi-
den üç adam yıl kazandık diye açık-
lama yaptı.

İşbirlikçi robotların, belirli karak-
teristik özellikleri esnek, kolay
programlanabilir ve güvenli olma-
ları. Bu ön koşullar sağlandığında
gerçek insan ve robot işbirliği 
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Endüstri 4.0, son zamanlar-
da sık sık duyduğumuz,
kimilerinin araştırıp öğren-
meye çalıştığı, kimilerinin
ise ‘yine icat çıkartıyorlar’
dediği ama gerçekten de iyi
anlaşılması, nelere, nereler-
de, ne kadar ihtiyaç duydu-
ğumuzu belirleyerek plan-
lanması gereken bir dönüşüm.

Sanayinin bilişimle buluştuğu Endüstri
4.0, tek başına bir robotla veya oto-
masyonla üretim yapmak değil. Bu
gerçeğe dikkat çeken İstanbul Ticaret
Odası Ayakkabı ve Ayakkabı Yan
Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi
Ender Yazıcıoğlu, “Endüstri 4.0 akıllı
üretim; yapay zeka ile makinelerin
konuşabilmesi ve iletişime geçerek
üretimin gerçekleşmesidir” dedi.

GENÇ NÜFUS YOK

Yazıcıoğlu, robotları satın alıp otomas-
yona geçerek üretimi bilişim sektörü
ile buluşturmanın, yani Endüstri 4.0’a
dönüştürmenin mümkün olmadığını
vurgulayarak, özellikle KOBİ’ler için
Endüstri 4.0’ın ne anlama geldiğini
şöyle anlattı: 

“Bizim bu tür alımlara ihtiyacımız yok.
Toplumumuzu ve üretimimizi Endüstri
4.0’a nasıl dönüştürürüz, KOBİ’lerimizi
bu tür akıllı üretime nasıl taşırız? Hangi
alanlarda, ne oranlarda, ne kadar
zaman içerisinde dönüşüm sağlayabi-
liriz? 

Bu tür çalışmalara yoğunlaşmalıyız.
Endüstri 4.0, Almanya, Japonya gibi
işçilik maliyetlerinin çok yüksek oldu-
ğu ve gittikçe yaşlanan toplumların

duygusallıktan uzak, tama-
men fiyat odaklı, rekabet
şansı yüksek üretim şekli.
Çünkü üretimde kullanabile-
cekleri genç nüfusları yeterli
değil. 

Yenileri de gelmiyor.
Sadece rekabet için değil,
üretimlerinin AB veya diğer

ülkelerden gelen göçmen işçilere
dayalı hale gelmesinden duydukları
rahatsızlıktır. Bu iş göçüne de her
geçen yıl daha fazla ihtiyaç duyula-
cak.”

REKABET İÇİN

Çin’in de artık yüksek teknolojiye ağır-
lık verdiğine, emek yoğun ve işçiliğe
dayalı üretimini Vietnam, Kamboçya,
Tayland, Myanmar gibi ülkelere yön-
lendirdiğine dikkat çeken Ender
Yazıcıoğlu, şöyle konuştu: 

“Bizim de yapmamız gereken bu tip
üretimdir. Bir taraftan KOBİ’lerimizi ve
üretimlerini Endüstri 4.0’la buluşturup,
onları uygun hale getirirken diğer
taraftan toplumumuzu Toplum 5.0’a
hazırlamaktır. Uluslararası rekabet için
KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a hazır olması
gerekir. Bizim geri gönderebileceğimiz
insan kaynağımız da yok. Yüksek tek-
noloji üretimine ayak uyduramayacak
ciddi bir üretimimiz ve sürekli artan bir
nüfusumuz var. Bunları nasıl değerlen-
direceğimizin hesabını yapmalıyız.”

ALMANYA YILDA 30
MİLYAR EURO HARCIYOR

Almanya gelecek 10 yıl için Endüstri

4.0’a her yıl 30 milyar Euro harcıyor.
Ayırdığı toplam bütçe 264 milyar Euro.
Bu dönüşümden, verimlilikten kazancı
ise sadece 24 milyar Euro. Endüstri
4.0’a dönüşüm sağlandığı anda yeni
insan kaynağına ihtiyacı kalmayacak.
Fiyat ve kalitesi ile rekabet edebilen,
yüksek teknolojiye dayalı, üretim per-
formansını kaybetmemiş bir ülke
konumuna gelecek. Büyük ihtimalle
de şu anda çalışanların bir kısmı bile
çok daha düşük maaşla çalışıp hayat
standardını tutturamayacakları için
ülkelerine geri dönüşler başlayacak.
En azından yeni işçi gelmeyecek. Bu
dillendirilmese de, bu geri dönüşler-
den ve yeni iş gücü ithali ve onların
ortaya çıkardığı sorunlardan kazancı
çok daha büyük olacak. Toplumsal
sorunları kısmen çözecekler.

TOPLUM 5.0 İLE KOORDİNE
EDİLMELİ

Toplum 5.0, Japonlar’ın ortaya koydu-
ğu toplumun Endüstri 4.0 üretimine
uygun, makine ve robotlarla ortak
yaşama alışkanlığına dönüşmüş yeni
bir toplum oluşturmayı öngörüyor.
Ender Yazıcıoğlu, Toplum 5.0’a dönü-
şüm sağlanamadığı takdirde videolar-
da, film setlerinde izlediğimiz savaşla-
rın, duygusallıktan uzak insanlık dışı
mücadelelerin içinde kalacağımızı
söyledi. Yazıcıoğlu, “Ucuz üretimin
olduğu, tüm hizmetlerin yapay zeka
robotlarla yapılabildiği bir dünyada
mutlu bir toplum yaşamı sadece hayal
olur. Endüstri 4.0 ile Toplum 5.0 koor-
dine edilmeli ve birbirine uyumlu hale
getirilmiş bir toplum oluşturulmalı”
diye konuştu.

ENDÜSTRİ 4.0 ÖNCE KOBİ’LERDEN BAŞLAMALI
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yapılabiliyor ve serpilip büyüyebi-
liyor. Yöneticiye göre, insan-robot
işbirliği gelecekte sonsuz fırsatları
barındırıyor.

ÖZEL SEKTÖR, ENDÜSTRİ
GEÇİŞLERİNİ İYİ ANLAMALI

TÜBİTAK’ın araştırmasına göre,
sanayimizin endüstri olgunluk se-
viyesi, Endüstri 2.0 ile Endüstri
3.0 arasında yer alıyor. Yani En-
düstri 2.5 seviyesindeyiz. İş dün-
yasının Endüstri 2.5 seviyesinde
olduğunu akıldan çıkarmadan, ge-
reken yatırımlara hız vermesi ge-
rekiyor. Endüstri 2.5 seviyelendir-
mesinin, insan yönetiminden ku-
rumsal anlayışa kadar daha birçok
konuda da geçerli olduğunu unut-
mayalım. Kamu ve özel sektör ile
üniversitelerin, endüstri dönemi
geçişlerinin iyi anlaşılmasını sağla-
yacak bilgilendirme seferberliği
içine girmesi şart.

YENİ FİKİR GELİŞTİRMENİN
YOLU AÇILMALI

Toplum 5.0 felsefesinin ülkemiz-
de iyi anlaşılması gerekiyor. Top-
lum 5.0 sadece teknolojinin gücü-
nü artırmayı değil aynı zamanda
toplumun yaşam kalitesini de ar-
tırmayı amaçlayan bir felsefe. Ül-
kelerin ekonomik gelişmişlik ve
kalkınma seviyesi ile inovasyon ve
teknoloji üretme kapasitesi ara-
sındaki göstergeler arasında doğ-
ru orantı olduğu biliniyor. Çocuk-
ların ve gençlerin deneye yanıla,
hata yaparak, sorgulayarak, öz-
gür düşünerek, yeni fikirler geliş-
tirmesinin yolu açılmalı.
Kaynak: Salih Keskin, İst ticaret Gazetesi yazarı -

4 Aralık 2018.

HER ÜLKE KENDİ STRATEJİSİNİ
GELİŞTİRMELİ

Sanayi 4.0’ın yeni bir teknoloji olarak algılanmamasını,
aslında yeni bir strateji olduğunu vurgulayan Doruk
Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özden, şun-
ları söyledi: “Bu strateji, Alman sanayisini güvence altına
almak ve gelişimini sağlamak için sunuldu. Dünyada bu

strateji ile ilgili geliştirilmiş konseptler de büyük ilgi görüyor.” Özden, her
ülkenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Sanayi 4.0 stratejisini geliştirmesi
gerektiğini dile getirdi.

MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE ÜRETİM

Arçelik Teknoloji ve Sanayi 4.0 Yöneticisi Ömer Faruk
Özer, geleceği müşteri odaklı olarak tasarladıklarını söy-
ledi. Özer, “Müşterimizin isteklerine göre üretim sistem-
lerimizi ve ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden de
Arçelik, akıllı ürün ve akıllı servislere doğru gidiyor.
Örneğin, Güney Afrika’da güneş enerjisi ile çalışan,

Çin’de ise pirinç saklamak için geliştirilmiş buzdolaplarımız var. Tüm ürün-
lerimiz IoT konusunda çok hızlı değişim geçiriyor. Yakında bütün pazarlarda
yaygın olarak ürünlerin internete bağlı olduğunu göreceksiniz” dedi. l l
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ünyanın dört bir tarafından gelen en-
düstriyel ürün tasarımcıları, İstanbul
Lütfü Kırdar kongre ve sergi sara-

yı’nda buluştular. Design Week haftası
‘nda  hafta boyunca süren tasarım panel-
lerinde gün boyu   söyleşilerle tasarım
konuşuldu. Aynı zamanda Kumaştan mo-
bilyaya. aksesuardan ofis  ve elektroniğe
kadar her tür ürün tasarımının sergilendi-
ği etkinlik hafta boyunca onbinlerce sanat
severin hücumuna uğradı. İstanbul tasa-
rımla oturup tasarımla kalktı. 

D

▲ ▲
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İtalya’dan Marco Paolelli, San-
dro Menenghollo, Federica Biasi,
Marco Trucollo ve Daniele Min-
gardo, İspanya’dan Alejandra
Blasco ve Pepe Garcia, Fran-
sa’dan Adrien De Melo, Finlandi-
ya’dan Mikko Laakkonen, Pekka
Toivanen ve Hollanda’dan Piet
Billekens başta olmak üzere Av-
rupa’dan katılan tasarımcılar İs-
tanbul’daki tasarım haftasında
buluştular. Aynı tarihte eşza-
manlı olarak İstanbulda gerçek-
leşen İstanbul Mobilya fuar’ında
da bir dizi tasarım etkinlikleri
gerçekleştirildi. l l
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TASARIMLARDA 

KONTRAST YARATAN  

SIRA DIŞI BAKIR ETKİSİ

Bakır ALU kenarbantları;  

bakır-kızıl renk tonu ve fırçalı 

dokusu ile gerçekçi bir metal 

karakterine sahiptir. Ayna, masa, 

TV ünitesi gibi mobilyaların; 

metal, taş ve ahşap dokulu  

yüzey elemanlarıyla bütünleşerek, 

göz alıcı modern vurgular 

yaratması için tasarlanmıştır.

Mobilyalarda yeni bir metal ışıltısı 

→ Roma Bakır ALU
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NR Holding kuruluşlarından Pozitif Fu-
arcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) iş birliğinde ger-

çekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı (Furni-
ture İstanbul), dünyaca ünlü tasarımcıları
CNR EXPO Yeşilköy çatısında bir araya getir-
di. Finlandiya, İtalya, İspanya, Hollanda ve
Fransa’dan Furniture İstanbul’a katılan ta-
sarımcılar, Design Stories seminer etkinli-
ğinde geleceğin dizaynları hakkında sunum-
lar yaptılar.  

Louis Vuitton World Wide’ın dünyadaki ma-
ğazalarının ışıklandırmasını yapan Rogier
Van Der Heide’nın da aralarında bulunduğu,
Philips, Littala Grubu, Swarovski, Nokia,
Martela, Finlayson, Konecranes ve Lumene,
Delpozo, Nurus, Caster, Nike, Paşabahçe, D-
Hotel Maris, Hotel Sheraton, Hotel Manda-
rin Oriental, Hotel Kuum, Hotel Adam&Eve,
Münih ve Bernhard Design gibi dünyaca ünlü
markalara çalışan tasarımcıların katıldığı
seminerler yoğun ilgi gördü. 

Design Stories, Uluslararası Tasarım Hikayelerine Ev Sahipliği Yaptı
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Louis Vuitton’un tasarımcısı
Furniture İstanbul’a geldi



Tasarımın evrim vizyonundan ta-
sarım çözümlerine kadar tasarım-
la igili pek çok konunun ve gele-
cekte tasarım trendlerinin masa-
ya yatırılacağı seminerleri yaptık-
ları çalışmaları ile Shanghai Expo
ve ISH–Frankfurt’da Tasarım
ödülleri alan Cersaie Bologna ve
Salone del Mobile Milano’ya katı-

lan, Elle Décor Uluslararası Ödü-
lü, RedDot Tasarım Ödülü, Design
Plus, Good Design Award, ADI De-
sign Index, Alman Tasarım Ödülü,
Chicao Athenaeum Ödülü, Young
& Design, iF ödülleri gibi uluslar-
arası alanda bilinen ödüllere layık
görülen tasarımcılar tarafından
verildi.  

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:144 Ocak - Şubat 201855

FİRMALARDAN HABERLER

l l







uranlar Grup’un Pelit Arslan A.Ş. bünyesi altında, Peli başlı-
ğında; Pelilam, Peliluxe, Peliwall, Pelitable, Peliexterior
markalarımız ile 14-18 Ekim tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kon-

gre Merkezi’nde, sektörün nabzının tutulduğu 20. Uluslararası Mo-
bilya Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Tekno-
lojisi, İntermob Fuarı’nda sektöre yön vermeye devam ettik.

1949 yılından bugüne uzanan hikayesinde öncü bir kuruluş, Pelit
Arslan A.Ş. olarak varlığımızı sürdürmenin yanı sıra yaptığımız ye-
niliklerle de sektörün ilerlemesi adına aktif rol aldığımız fuarda;
2017 Eylül ayında başlattığımız “Peliwall” markalı duvar kağıtları-
mızı, kendi bünyemizdeki tasarım ekibimizle gerçekleştirdiğimiz
estetik, şık, fark yaratan, zengin tasarım seçenekleriyle,  uluslar-
arası FDA ve IGI sertifikaları garantisiyle (insan sağlığına ve çevre-
ye zararlı hiçbir madde barındırmamakta), ileri teknolojiye sahip
makinalarla kaliteli ve Non - Woven ve Vinil gruplarıyla hızlı üreti-
miyle, uygulaması kolay, rahatlıkla silinebilen ve solmayan özel-
likleriyle katılımcıların beğenisine sunduk. 

Pelilam, Peliluxe, Peliwall, Pelitable,
Peliexterior ile TURANLAR GROUP 

şimdi daha da güçlü

Sektörün liderleri
arasında önemli bir
yere sahip olan
Turanlar Grup,
İntermob Fuarı’nın
ardından, fuarda
gerçekleşen
çalışmalarını, fuar
süresince hedef
kitlesiyle olan
ilişkilerini ve sektör
hakkındaki izlenimlerini
Mobilya Dekorasyon
Dergimizle paylaştı.
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Farklı beklentilere hitap eden, 6 adet duvar kağıdı ve 1
adet duvar posteri olarak hazırlanan geniş bir koleksi-
yon ile tasarım özgürlüğü sunan, ağır metal içerme-
yen hammaddeler ve su bazlı mürekkep kullanılan,
çevre dostu duvar kağıtlarımızla ziyaretçilerin dikka-
tini çektik. Özellikle Mahfel, Frezya ve Concetto gibi
yeni trendlere göre geliştirilen koleksiyonlarımız yo-
ğun talep gördü.

Sergilediğimiz Pelilam laminat ürünlerimiz, doğa dos-
tu hammadde kullanılan ve karbon salınımı yapma-
yan üstün kalitesiyle, FSC sertifikasına sahip, suya ve
buhara karşı dayanıklılığı, geniş renk ve desen seçe-
nekleri ile; ofis mobilyalarında, banyo mobilyaların-
da, mutfak mobilyalarında, kapılarda, masalarda, do-
laplarda, sehpalarda banko ve möblelerde, ofis tasa-
rımlarında, evlerdeki, bankalardaki ve işyerlerindeki
seperatör panellerde, fabrika standlarında, ısıtıcı pe-

teklerinin kapanmasında, kolon uygulamalarında  kul-
lanılırken, kullanım yerinde hijyen sağlaması, kolay-
lıkla temizlenmesi, darbelere dirençli oluşu ve B1 kali-
te yangına dayanım göstermesi ile ziyaretçilerin bü-
yük ilgisini çekti. 

Fuarda, yaşam alanlarının her bir bölümünü, yaratıcı
renk ve desen seçenekleriyle birleştirdiğimiz ve tek
bir çatı altında ürettiğimiz melamin yüzeyli yonga lev-
ha ve MDF panelleri, tasarımdan baskıya, emprenye
işleminden, press işlemine kadar, 11 farklı press sacı
seçeneği ile 1830 mm x 2440 mm ebatlarında 8 - 30
mm aralık kalınlığında, isteğe bağlı olarak da cilalı
üretebildiğimiz, uluslararası kalite standardı belgesi-
ne sahip üretim teknolojisi yanında, doğa dostu olan
Peliluxe Dekoratif SUNTALAM ve MDFLAM Panel ko-
leksiyonlarımızla ziyaretçilerimizi buluştururken bü-
yük beğeni topladık.
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icam, yeni pazarlar için
buluşma noktası:

SICAM bu yıl beklentileri karşıla-
mada başarılı oldu.  Bir önceki yılla
karşılaştırıldığında 2017’de ger-
çekleşen Sicam daha fazla katılım-
cı ve daha fazla ziyaretçiyle buluş-
tu.  Fuar sonucunda   organizatör-
ler tarafından toplanan katılımcı-
ların verileri, fuari alanlarında bir
artışa işaret ederek Pordenone fu-
ar alanının salonlarında fuarın kap-
asitesinin (toplam 32.000 metre-
kare) tamamen dolduğu görüldü .
2017 fuarı dünyanın dört bir yanın-
dan gelen katılımcı ve ziyaretçiler
buradan ziyadesiyle memnu ayrıl-
dılar. Önceki fuarda  kaydedilen
rekor sayılara kıyasla, 99 yabancı

ülkeden 7.765 şirketin yanı sıra
doğal olarak da İtalya'nın her ye-
rinden% 5'lik bir artışa ulaşıldığını
gördük. Böylece, SICAM için san-
sasyonel sıçrama olmaksızın sü-
rekli artan bir eğilim, daha doğru-
zu, orantılı ve  mantıklı büyümeye
tanık oluyoruz. . Etkinliğin organi-
zatörü Carlo Giobbi, "Amacımız,
fuara katılan tüm şirketlere en iyi
çalışma koşullarını sağlamaktır.
Dolayısıyla, fuarda  yer alan fir-
malarin, kalite ve karşılıklı ilişkile-
riyle  ziyaretçiler arasında  önemli
bir denge bulmaya çalışıyoruz. SI-
CAM, geleneksel olarak talebin te-
mel taşını oluşturan piyasalardan
profesyonellerin yanı sıra geliş-
mekte olan ülkelerin girişimcile-

rinden yakın gelecekte küresel
mobilya piyasasındaki aktörler
olabilecek geleceğin karar verici-
lerini de ağırlamaktadır ".dedi.

2017 yılında gerçekleşen Sicam
fuarı, , önümüzdeki küresel ürün
eğilimlerini yönlendirecek       yeni
ürünler ve yeniliklerle, bileşenle-
rin ve aksesuarların tüm önde ge-
len uluslararası markalarının pa-
zarını oluşturuyor. İtalya bu yılki
fuarda hem sunum açısından, hem
de sergilenen işletmelerin yakla-
şık% 72'si ve talebi (ziyaretçile-
rin% 69'u kayıtlı) açısından en faz-
la temsil edilen ülke olarak teyit
edildi. Yarı mamullerin, bileşenle-
rin ve aksesuarların (yaklaşık 4,5
milyar avro değerinde olan) İtal-
yan iç pazarı , yeniden canlanma
dönemini sürdürmekte ve 2016'ya
göre % 2'lik bir büyüme göster-
mektedir. Toplamın% 52'sine
denk gelen yurt dışı satışlar da sü-
rekli yükselişte ve SICAM, 
Pordenone'ye  gelen çok sayıdaki
yabancı müşteriyle olan ilişkilerde
önemli bir gelişme oldu. Aslında,
Çinli, Hindistanlı ve İran'lı    sayısız

▲ ▲
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İtalya’da SICAM'ın Sektörde  artan etkisi
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profesyonelleri içeren Asya ülke-
lerinden katılımın (yabancı ziyaret-
çilerin% 25'i) da bu yıl arttığını gö-
rüyoruz. Yurtdışından gelen ziya-
retçiler profesyonellerin ve şir-
ketlerin% 31'inden fazlasına ulaştı.
Daha endüstriyel olarak gelişmiş
Avrupa ülkeleri (her zaman oldu-
ğu gibi Almanya'nın en çok katılımı
ve bunu takip eden yılın ilk altı
ayında kıtaya yapılan İtalyan ihra-
catında en iyi artışları kaydeden
Fransa ve İspanya) bu yıl yine en
üst sıralarda yer aldı.     

Kayıtlı ziyaretleri göz önünde bu-
lundurarak, Rusya gibi daha dina-
mik Doğu Avrupa pazarlarından
gelen ziyaretçilerde önemli artış
oldu (İtalya'nın mobilya tedarikin-
de ikinci sırada yer aldığı, 2017 yılı-
nın ilk altı ayında ihracatta% 12'lik
bir artış kaydedildiği ve en büyük

ortağı haline geldiği İtalya'da oldu-
ğu gibi) pazarın% 9.14 payıyla yük-
sek menzilli segment), Ukrayna ve
Polonya (mobilya ihracatı için dün-
yanın en büyük dördüncü ülkesi).

Bu yıl Sicam fuarını
ziyaret eden şirketlerin
genel çerçevesinin dökümü:

Nihai ürün segmentinin (mobilya,
mutfak, banyo ve demonte  mobil-
yaların katılım oranlarının% 65'ini
oluşturuyor) yanında, yüksek katı-
lım oranına sahip olduğunu gös-
termektedir. Bağlantı elemanları
bölümü   çeşitliliğiyle bu yıl olduk-
ça fazlaydı. (toplamın% 13'ü),  Son
olarak, aydınlatma ve ev aletleri
bölümlerinden gerçekleşen katı-
lım ise  % 5 olarak  kaydedildi. 

Gerçekten de, küçük ve orta bü-

yüklükteki işletmelerin baskın bir
rol oynamaya devam ettiği bu fu-
ar, yerli üretim için, bu, en son tek-
nolojinin ve en kaliteli fikirlerin, çö-
zümlerin ve niş ürünlerin sık sık
ortaya çıktığı alanlardır.

Zorlu yıllardan sonra, bileşenleri
ve aksesuarları sektörü uluslar-
arası düzeyde olumlu bir trend iz-
lemekte ve etkinliğin güçlü noktası
olan SICAM'ın karakteristik özelliği
olan ilişkiler yoluyla pazarlar ge-
liştirmeyi hedeflemektedir. Carlo
Giobbi'ye göre: "Bu bağlamda,
uluslararası tasarımcılar ve iç mi-
marlar olmak başta olmak üzere
birincil hedeflerden birinin bu yıl
% 9'unu oluşturduğu ve % 9'unun
da kaydedildiğinin özellikle önemli
olduğunu düşünüyorum. Teknik ve
üretim müdürleri gerçekleşen zi-
yaretlerden de anlaşıldığı gibi SI-
CAM'da en fazla temsil edilen ka-
tegorinin karar alıcılar olmaya de-
vam ettiği gerçeğidir. Gerçekten
de, 2017’de fuarımıza gelen ziya-
retçilerin% 37'si şirketlerin sahip-
leri veya yönetici-yöneticileri idi;
Bu nedenle, satın alma stratejileri
ve kararları hakkında nihai söz sa-
hibi olan üst yönetim fuarımızday-
dı. ".dedi.

Gelecek yılın tarihi, 16-19 Ekim
2018, olarak belirlendi. 
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998 yılında kurulan CIFF, iki yıllık mobilya
ve mobilya fuarı’nın 40’cısı gerçekleşti ve
dünyanın en büyük mobilya pazarının sun-
duğu potansiyeli kontrol edebileceğiniz

maddi bir iş platformu olarak endüstri tarafın-
dan iyi karşılandı.

Mart 2017'de sona eren bir Önceki CIFF Gu-
angzhou 3.992 katılımcı, dünyanın dört bir ya-
nından 191.950 ziyaretçi,  kapasitesi ile 2016
‘da gerçekleşen Ciff Guangzhou’dan % 13.7 da-
ha fazla ziyaretçi çekti.

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

CIFF, Flagship Mobilya Ticaret Fuarı
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Katılımcı ve Ziyaretçilerin Olağanüstü Kalitesi
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Rakamlardan tamamen ayrı olarak,
gerçekten hoş bir yön, basit bir fuar-
dan çok daha fazlasını sunma arzusunu
ortaya koyan yeni işbirliği girişimleri
idi. Bugün, CIFF, artık kendisini katılım-
cıları için yeni iş olanakları arayan ve
kendisini sürekli geliştiren bir gerçeklik
olarak görüyor.

CIFF 2017, CIFF ve American Society
for Mobile Designers (ASFD) arasında-
ki işbirliğinin sayesinde "Pinnacle
Awards Asia-Pacific" in büyük başarısı-
na tanıklık etti ve 30 adet zarif tasar-
lanmış eser başarıyla "altın anahtarı"
elde etti. "Dünya genelinde  tanıtım  için
yeni fırsatlardan yararlanıyor. l l











obilya tasarımında, çeşitli
malzemelerin birbirleri ile
kombine edilmesi günü-

müz trendleri arasında yer alıyor.
Roma Plastik, kontrast kenarbandı
koleksiyonu ile, mobilyalarda çar-
pıcı ve çekici ayrıntılar oluşturma-
nıza olanak sağlıyor. Bu da, mobil-
ya tasarımlarında kenarbandını,
küçük dokunuşlarla ilgi çekici bir
tamamlayıcı unsur haline getiri-
yor. Koleksiyon, çeşitli tasarımla-
ra sahip ve çok yönlü kullanım ola-
nakları sunan 13 farklı kontrast ke-
narbandını kullanıcıların beğenisi-
ne sunuyor. Bu kenarbantları, ABS

veya PMMA hammaddeleri kulla-
nılarak üretiliyor.

Tasarımda çekici unsurlar,
Doppia kenarbantları

Doppia kenarbandına sahip mobil-
yalar, tüm dikkatleri üzerlerine çe-
kiyor. Gerçek cam efektini mobil-
ya üzerinde mükemmelleştiren bu
PMMA kenarbandı, şık bir tasarım
yaratır. Koleksiyonda, Doppia ke-
narbandının beş farklı dekoru
mevcuttur. Dekorların üçü; açık
meşe (H3309) dekorunun siyah,
gri ve beyaz gibi trend renklerle

kombinasyonlarıdır. Bu üç dekor;
H8959 AC Naturel Doppia Siyah,
H8960 AC Naturel Doppia Beyaz
ve H8961 AC Naturel Doppia Onyx
Gri’dir.  Diğer iki dekor ise, German
Design Award 2017 yarışmasında
“Özel Mansiyon” ödülünü kazanan
F8981 AC Siyah Bakır Doppia ve
F8982 AC Siyah Gold Doppia’ dır.
Bu dekorlar günümüz metal trendi
ve farklı malzemelerin bir arada
kullanılmasına mükemmel iki ör-
nektir ve mat yüzeyler ile birlikte,
mat cam veya linolyum kaplama
izlenimi yaratırlar. 

Trend: Beyaz kontrastlara
sahip siyah dekorlar 

Düz renkler, mobilya ve iç tasa-
rımda günden düne dekorasyon-
larda kombine edilerek daha fazla
kullanılıyor. Işık vurguları ile kom-
bine edilen koyu renkli dekorlar,
şu anda oldukça popüler olan bir
trendi oluşturuyor. Roma Plastik,
bu trende yönelik, ABS 

Çünkü ayrıntılar önemlidirÇünkü ayrıntılar önemlidir
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Kişiselleştirilmiş tasarımlar yaratmak için 
Roma Plastik kontrast kenarbantları

Özgün ve karakterli tasarımlar, mobilya seçimlerinde rol
oynayan iki kriterdir. Roma Plastik, üreticiler ve
mimarlara en doğru malzemeyi sunabilmek amacıyla,
kontrast kenarbandı koleksiyonunu geliştirdi. Bu şekilde,
kenarbandı ve levha arasında heyecan verici kontrastlar
ve vurgular oluşturabileceksiniz.

M

▲ ▲
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hammadde ile üretilmiş, iki renkli

kontrast kenarbandı tasarımını ge-

liştirdi. Bu kontrast kenarbandı

U8980 ST9 Kontrast Cosmos Gri-

Beyaz, U8981 ST9 Kontrast Onyx

Gri-Beyaz ve U8982 ST9 Kontrast

Lav Gri-Beyaz dekorlarıyla kolek-

siyonda sunuluyor. Koyu renkli

levha dekorlarını, ince kontrast

çizgileri ile zenginleştiren kenar-

bandı dekorları, tasarıma geomet-

rik vurgular yapıyor.

Kenarbandında doğal ve
otantik vurgular

Ahşap dekorlu kenarbantları ile
sadece doğal değil, heyecan verici
tasarımlar da oluşturulabilir. Ro-
ma Plastik, kontrast vurgulara sa-
hip mobilya tasarımları için, yonga
levha ile kontrast oluşturan ABS
kenarbantlarını geliştirdi. Bu seçki,
düz renklerle kombine edildiğinde
doğal vurgular oluşturuyor.
H8956 ST10 Beyaz Gri, H8957

ST10 Natürel ve H8958 ST10 
Antrasit, 3 farklı düz rengin Dağ
Karaçam dekoruna odaklanarak
yaratıldığı koleksiyonun özel 
tasarımlarındandır.

Modern detaylara sahip
mobilyalar

Roma Plastik, ABS hammaddesiy-
le üretilen H8955 SM Multiplex Si-
yah ile, mobilyalarda kontrplak
görünümünü yansıtıyor. Bu dekor,
siyah baz rengi sayesinde, düz
renkli bir levha ile kombine edildi-
ğinde, premium bir görünüm elde
edilmesini sağlar. 

Roma Plastik, her geçen gün yük-
selen siyah-beyaz trendini yakala-
mak amacıyla, F8980 LI Siyah Li-
nea’yı geliştirdi. Beyaz dekorlar,
dramatik etkiye sahip bu kenar-
bantları ile kombine edildiğinde
kontrast efekti sayesinde mobil-
yaları sıra dışı çizgilerle tamamlı-
yor. Bu nedenle tekrar popülerlik
kazanan siyah, genellikle sadece
kontrast olarak kullanılmaktadır.
PMMA’nın, Multiplex’e benzer bir
görünüm sergileyen doğrusal ka-
bartması, premium kalitede bir iz-
lenim oluşturuyor.

l l





017 itibariyle Dünya Mobilya
Analizi 100 ülkeyi kapsamak-
tadır. Bu 100 ülke ekonomik

büyüklükleri, mobilya sektörünün
önemi ve dünya mobilya ticaretine
katkıları göz önünde bulundurula-
rak seçilmişlerdir. 

Bu 100 ülke dünya nüfusunun yak-
laşık %90’ını oluşturmakla bera-
ber dünya GSMH’sinin %95’ine
karşılık gelmektedir. Bu ülkelerin
toplam mobilya üretimi $430 mil-
yar rakamına ulaşmıştır. 

Bu rapor Avrupa’dan 40, Ameri-
ka’dan 18, Orta Doğu ve Afrika’dan
21, Asya ve Pasifik’ten ise 21 ülkeyi

▲ ▲
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22016 Dünya Mobilya Üretiminin ülkelere göre yüzde dilimi

2018’de 100  Ülkede Genişletilmiş
Mobilya Sektörü Analizi sonuçları





kapsamaktadır. En büyük mobilya
üreticisi olan ülke, dünya mobilya
üretiminin %39’unu kapsayan Çin-
dir. Diğer büyük mobilya üreticile-
ri ise Amerika, Almanya, İtalya,
Hindistan, Polonya, Japonya, Viet-
nam, Birleşik Krallık ve Kanadadır. 

Başlıca mobilya ithalatçısı ülkeler
Amerika, Almanya, Birleşik Kral-
lık, Fransa ve Kanadadır. 

Başlıca mobilya ihracatçısı ülkeler
Çin, açık arayla takiben Almanya,
İtalya, Polonya ve Vietnamdır. 

Önemli bir başka gelişme ise Çin
mobilya ihracatının 2016’daki dü-
şüşü, ve 2017de ihracatın bekle-
nenden düşük bir büyüme perfor-
mansı göstermesi. En hızlı büyü-
yen mobilya ihracatçısı Vietnam
olmuştur. 

2017’de bahsi geçen 100 ülkenin
mobilya ticareti hacmi $140 milyar
rakamına ulaşmıştır. Bu rakam
üretim bazlı dünya ticareti rakamı-
nın %1’ine karşılık gelmektedir.
Uluslararası ticaretin büyük çoğun-
luğu Çin, Almanya, İtalya, Polonya
ve Vietnamdan çıkarak Amerika,
Almanya, Birleşik Krallık, Fransa
ve Kanadaya gitmektedir. 

Tahmin rakamları Brexit ve yeni
Amerikan hükümetinde kaynaklı
ticari anlaşmalardaki belirsizlik-
lerden dolayı değişiklik gösterme-
ye meyillidir. 

2018 yılında dünya çapında mobil-
ya tüketiminin bahsi geçen 100 ül-
kede büyüme oranının %3.5 ora-
nında olması beklenmektedir. En
hızlı büyüyen bölgelerin Asya ve
Pasifik olması beklenmektedir.
Kalan bölgelerdeki reel büyüme-
nin %1-%3 arasında olması bek-
lenmektedir.

Kaynak : CSIL Aralık 2017 raporu
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Başlıca mobilya ithalatçısı konumundaki ülkeler,
2010-2017, milyar $

Başlıca mobilya ihracatçısı konumundaki ülkeler,
2010-2017, milyar $

Küresel mobilya ticareti, milyar $
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eni gelişen önemli bir endüstri
olarak fuar ve organizasyonların
modern hizmet endüstrilerinin

önemli bir parçası olarak ekonomik bü-
yüme ve sosyal gelişmelerin üzerinde
görülür bir etki bırakmaktadır. 

Arzulanan koşulların yakından takip edi-

lip, karşılaşılan zorluklara ve problem-
lere odaklanarak Şangay Pudong Yeni
Alan (SPNA) hükümeti bölgeyi Asya-Pa-
sifik bölgesindeki uluslararsı fuar ve or-
ganizasyonların merkezi haline getir-
mek üzere tüm gücüyle çalışmaya de-
vam etmektedir.

Mobilya Sektörüne 
Furniture China Etkisi
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Yıl                              2011         2012         2012         2014       2015 

Organizasyon sayısı     14,850        19,420         12,932         14,677       13,539 

Uluslararası
Organizasyon Sayısı      1,950          2,930           2,164           2,068        2,679 

Katılım Sayısı                157.44            152            145.83         185.77       160.48
(x10,000) 

Fuar Sayısı                        156              184                211               220            247 

Uluslararası 
Fuar Sayısı                        135              160               173               185            224 

Yıllık toplam
kiralanan alan                551.36         708.51         754.07         812.43       705.51
(x10,000 m2)

Fuar Katılımcı 
Firma Sayısı                  90,700       135,791        116,372        122,915     99,794 

Ziyaretçi sayısı             444.68        579.73          632.1          649.99     542.36
( x10,000)





“Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan
Çalışma Alanı” teması altında sunulan
Koleksiyon’un yeni tasarımları, Türkiye Tasarım
Haftası 2017 etkinliğinden 4 ödülle döndü.

“Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan
Çalışma Alanı” teması altında sunulan
Koleksiyon’un yeni tasarımları, Türkiye Tasarım
Haftası 2017 etkinliğinden 4 ödülle döndü.

Koleksiyon’a Türkiye Tasarım
Haftası’ndan 4 ödül birden 
Koleksiyon’a Türkiye Tasarım
Haftası’ndan 4 ödül birden 
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TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve Ekonomi Ba-
kanlığı 8-12 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kon-
gre ve Sergi Sarayında ‘Türkiye Tasarım Haftası
2017’ etkinliğinin ikincisini düzenledi.

8 tasarıma verilen Üstün Tasarım
Ödülleri’nin 2’si Koleksiyon’un

Koleksiyon’un en sevilen  oturma ve çalışma üni-
telerinden Metrica tasarımı Boccaporto Üstün
Tasarım Ödülü,  Studio Kairos tasarımı seramik
saksı serisi Volver Üstün Tasarım Ödülü,  Studio
Kairos tasarımı Poema İyi Tasarım Ödülü, Faruk
Malhan tasarımı Elea İyi Tasarım Ödülü’ne layık
görüldü.  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, ETMK başkanı Ser-
taç Ersayın’ın elinden ödülleri Koleksiyon Yöne-
tim Kurulu Başkanı Doruk Malhan aldı. 

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve Ekonomi Ba-
kanlığı 8-12 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kon-
gre ve Sergi Sarayında ‘Türkiye Tasarım Haftası
2017’ etkinliğinin ikincisini düzenledi.

8 tasarıma verilen Üstün Tasarım
Ödülleri’nin 2’si Koleksiyon’un

Koleksiyon’un en sevilen  oturma ve çalışma üni-
telerinden Metrica tasarımı Boccaporto Üstün
Tasarım Ödülü,  Studio Kairos tasarımı seramik
saksı serisi Volver Üstün Tasarım Ödülü,  Studio
Kairos tasarımı Poema İyi Tasarım Ödülü, Faruk
Malhan tasarımı Elea İyi Tasarım Ödülü’ne layık
görüldü.  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, ETMK başkanı Ser-
taç Ersayın’ın elinden ödülleri Koleksiyon Yöne-
tim Kurulu Başkanı Doruk Malhan aldı. 
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aziantep  Organize Sanayi
bölgesinde son teknoloji ile
donatılmış modern tesisle-
rinde hizmet veren  IŞIK AH-

ŞAP,  teknolojik gelişmeler doğrul-
tusunda sürekli iyileştirilen kalite
yönetim sistemi ile, modern çağı-
mızın çizgilerini taşıyan ve taşıdığı
çizgiyi, ürettiği ürünlerle yansıtan,
Türkiye'nin orman ürünleri sektö-
ründe öncü firmalarından biridir.
Türkiye’de 700 bayi ağı ile
ve 60 ülkeye ihracat yapan firma,
üretiminin %60’ını yurt içinde dağı-
tırken %40'ını ihraç etmektedir.

IŞIK AHŞAP,  bünyesinde bulunan
100 adet tır filosu ile müşterilerine
sunduğu lojistik hizmeti ile müşteri
memnuniyeti odaklı  çalışmalarına
devam etmektedir.

Tecrübeli mühendis ve üretim
kadrosu ile üretimini yapmış oldu-
ğu; Laminat parke, melamin kaplı
panel, high gloss ve mat PVC-
PET kaplı panel,  Akrilik panel, Pa-
nel kapak, Profil, Süpürgelik ve
Lambri gibi ürünlerin satışı ve satış
sonrası ürün desteği vermektedir.
Yıllık H.Gloss ve akrilik panel üre-
tim kapasitesi 2.5 milyon kapasi-
tesine erişen firma yatırımlarını
arttırarak devam ettirmektedir.

“Kendimizi Yeniliyoruz”

Görüşünü aldığımız Işık Ahşap yet-
kilileri dergimize yaptıkları açıkla-
mada, “Işık Ahşap olarak değerli
müşterilerimize daha hızlı ve kali-
teli hizmet vermek amacıyla, high
gloss panel hattımızda Unimak fir-

ması işbirliği ile otomasyon hattı-
mızı yeniledik ve üretimimizde
kapasite artışı sağladık.

Işık Ahşap hem yeni renk ve de-
sende; hem de makina ve teçhizat
yenilemeleriyle yoluna aynı güç
ve kararlılıkla devam ediyor.” 
dediler.

Başarı ve sürekliligin temeli; 
dürüstlük, güven ve kalitedir
Başarı ve sürekliligin temeli; 
dürüstlük, güven ve kalitedir
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36 yılı aşan deneyimiyle IŞIK AHŞAP:





on  beş yılda Kuzey Afri-
ka’da başlayıp Orta doğuyu
da kapsayan iç savaş fela-

ketleri bölgenin coğrafyasını tüm-
den değiştirirken, geride tamiri
çok ağır maddi ve manevi hasarla-
rı insanlık trajedilerini bıraktı.  Gü-
nümüzde Suriye ve Irakta halen
devam eden bu felaketin yaşandiğı
yerlerden biri de Mısır’dı. Tarihi ve
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köklü bir geçmişe dayanan Mısır
ile yakın zamana kadar önemli ti-
cari ve kültürel ilişkilere sahiptik.
Mursi’nin başını çektiği Müslüman
Kardeşler (Muslim Brother) hare-
keti, Hüsnü Mubarek rejimini yıkıp
ülkedeki farklı etnik,  inanç ve dü-
şünce sahiplerinin de desteğini
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alarak hükümet oldu. Ancak hükü-
met olduktan sonra kendi dışında-
kilere yönelik verdiği tahütleri ve
demokratik dönüşüm paketlerini
uygulamayarak tekrar bir muha-
lefet hareketinin başlamasına ne-
den oldu. 

Toplumsal hareketleri bastırma-
ları Ortaya çıkışındaki anti-emper-
yalist ve ulusal içerikli kimliğinden
uzaklaşarak Orta doğuda giderek
kendine taraftar bulan ve  radikal-
leşen yeni Müslüman kardeşler
çizgisine dönüşmesiyle birlikte 
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ülkedeki azınlıklar ve farklı kesim-
den insanların hoşnutsuzluğunu
yarattı. Anayasayı değiştirerek şe-
riat yasaları ve uygulamalarıyla
toplumun diğer kesimlerini ürküt-
tü. Halk sokaklara dökülmeye
başladı bunu fırsat bile başını Si-
si’nin çektiği Ordu, bir darbeyle
Mursi’yi uzaklaştırdı ve hapsetti.
Ülke yeniden kaosa sürüklenirken
zamanla ordu Amerika ve batının
da desteğiyle duruma hakim ola-
rak Askeri bir yönetimle bu güne
kadar buradaki idareyi sürdürdü. 

Gelinen noktada Sisi, duruma ha-
kim ve yıllar süren kapalı içe dö-
nük ekonomi ufak, ufak yerinden
oynamaya başladı. Türkiye ile po-
litik nedenlerle iyi olmayan ilişki-

ler, 2017’nin son çeyreğinde yıllar
sonra ilk kez gerçekleşen EGYWO-
OD Mobilya yan sanayi, Aksesuar
ürünleri ve Ahşap işleme makine-
leri fuarıyla aralanıyor.

Mobilya ve pek çok üretim dalında
10 milyar dolara yakın ihracatımız
olan ülke ile tekrar suların ısınma-
sı için Türk mobilya sektörünün
aktörleri Kahire’deki bu fuara ka-
tıldılar. 40’ı aşkın firmanın direk
kendi markalarıyla,  bir kısmının da
Temsilcileriyle katıldığı fuaar ilk
günden itibaren önemli bir ziyaret-
çi  akınına uğradı. Bizler de Ekin Ya-
yın Grubu-Mobilya dergisi olarak
bu fuarda yerimizi aldık.  Bir yan-
dan uluslararası yayınımız olan
FURNİTURK Dergimizi dağıtırken
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bir yandan da haber peşinde koştuk.
Mısır Mobilya dernekleri Başkanı Sn
Ahmed Helmy ( siz Ahmet Hilmi diye
okuyun), yine Mısırın en büyük mo-
bilya yan sanayi toptancılarından
ABDULLAH El Feky ve Türk Mısır işa-
damları derneği ile TUMİRD Yönetim
kurulundan Sn Ahmet Toy ile Mısır

pazarının bugününü, Pazar ve Türkiye

ilişkilerini konuştuk. Bu açıklamaların

Mısırı daha iyi tanımanıza faydası ola-

cağına inanıyorum.

Fuar ilk gün itibarıyla başarılıydı, bu-

nu konuştuğumuz Türk ve yabancı

firma temsilcileri de ifade ettiler.

Çoğu Türk firması kendilerine burada

işlerini sürdürecek partnerler buldu-

lar. Bulamayanların ise yaşadıkları

deneyimler ışığında 6-9 Aralık 2018

tarihinde yine aynı yerde Kahire İn-

ternational Expo Centre’de gerçekle-

şecek fuarda bu çalışmalarını sürdü-

receklerini düşünüyorum. 

Türkel Fuarcılık tarafından Türkiye

ayağı gerçekleştirilen fuar, Türk üre-

ticisi için de bir moral kaynağı duru-

mundaydı. Çevre ülkelerde oluşan

sorunlar nedeniyle yıllardır bu böl-

gelerdeki etkinliklerini kaybeden

Türk firmaları için yeniden güzel bir

başlangıç oldu. Türkiye’nin toplam

ihracatının 57 milyon dolar olduğu

mısırda ithalat ihracat rakamları da

bizim aleyhimize. Ancak bu rakamla-

rın önümüzdeki süreçte lehimize so-

nuçlanacağını düşünüyorum. Ekono-

mik ilişkiler gerilimi sevmez ve yu-

muşak diploması etrafında gelişir.

Türkiye dahil olmak üzere son yıllar-

da dünya politikacılarının uyguladığı

sert ve agresif politik yaklaşımlar ne

yazık ki ekonomik ilişkileri de negatif

olarak etkilemektedir.  Mısır bu

örneklerden biridir. 
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GYWOODEX - Kahire  2018
fuarında fuarla birlikte ger-
çekleşen panel ve sempoz-

yumlardan biri de Mısır’ın önemli
sektör temsilcilerinin katılmış ol-
duğu ‘‘Mobilyada ve malzemeleri
üretiminde geleceğin trendleri ve
bu bağlamda Mısır mobilya sektö-
rü’’ konulu konferanstı. Konfe-
ransta Mısırdaki günümüz mobilya
sektörü ele alınarak sektörün ger-
çekleştirmesi gereken hedefleri
konuşmacılar tarafından ortaya
konarak bugünün geleneksel mo-
bilya anlayışının da artık değiştiği
ve özellikle yeni neslin modern

mobilya talebinin hergün arttığını

dile getiren konuşmacılar Mısır da

artık tasarım odaklı üretimin de

zamanının geldiğini ve sektörün

sadece iç pazara değil ihracata yö-

nelik çalışmalar içinde olması ge-
rektiği dile getirildi. 

Konferansa Mısır mobilya ihracat-
cılar birliği başkanı, Ahşap işleme
makineleri ve mobilya endüstrisi
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Mısır mobilya ve ahşap makineleri 
ile yan sanayinin Türk 

firmalarından beklentileri

Mısır Ahşap işleme makineleri 
ve mobilya endüstrisi dernekleri başkanı: Ahmed Helmy
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dernekleri başkanı ile pek çok 
sektör temsilcileri panelist olarak
yer aldı. 

Panel sonrası görüştüğümüz , Ah-
şap işleme makineleri ve mobilya
endüstrisi dernekleri başkanı Sn
Ahmed Helmy ile Mısır mobilya
sektörünün bu günkü güncel duru-
mu hakkında çok değerli bir söyle-
şi yapma imkanı bulduk. Bu söyle-
şinin Mısır pazarı hakkında Türk
mobilya sanayisine de önemli me-
sajlar verdiğini düşünüyoruz. 

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: Mer-
haba sn Ahmet Helmy. Panelinizi
izleme imkanı buldum ve pekçok
konuda ülkenizle ilgili aydınlatıcı
bilgiler edindim. Oldukça ilginç ve
içerikli bir panel oldu. Mısırın gele-
cek mobilya hedeflerini oldukça
sağlıklı bir şekilde ele aldınız ve ko-
nuya da oldukça hakimsiniz. Önce-
likle size tanımak isterim Mısır Ah-
şap işleme makineleri ve mobilya
endüstrisi dernekleri başkanısınız,
biraz mısır mobilya sanayisi ne du-
rumda neler yapıyorsunuz,  çalış-
malarınızdan  bahseder misiniz?

Ahmet Helmy : Ben  Mısır endüs-
triyel federasyonunun bir üyesi
olan Mobilya ve ağaç işleme en-
düstrilerinin başkanıyım. Ağaç iş-

leme ve mobilya ile ilgili tüm ko-
nuların derneğiyiz ve bu endüstriyi
federasyon çatısı altında denetle-
yip yönlendiriyoruz.

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: Mısır
mobilya sektörü hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Ahmet Helmy : Tabi
ama önce derginiz ara-
cılığıyla bir mesaj ver-
mek şsterim. Geçtiği-
miz yıllarda Türk paza-
rından Mısır pazarına il-
gi alaka son derece dü-
şük ve yalnızca bitmiş
ürüne yönelikti. Bizce
bu yanlış bir yaklaşım-
dı. Çünkü gümrük ve mevzuatla il-
gili detaylar sebebiyle efektif
olunmuyordu ve pazara etkisi de
çok düşük oluyordu. Doğru yakla-
şımsa dernekler ve federasyonlar
aracılığıyla buraya gelip üretimde
yatırım yapmak ve sektöre dahil
olmaktı diye düşünüyorum. Biz
Türk firmalarını burada üretim
alanları kurması konusunda cesa-
retlendirmeye çalışıyoruz. Türk
mobilya sektörünün  kaydettiği
gelişmelerin yakından takipçisiyiz
ve beğeniyoruz. Eğer birlikte çalı-
şır ve partnerlik yaparsak önemli

mesafe kat edeceğimizi düşünü-
yorum. Doğru konuşmak gerekir-
se uzak doğudaki üretim gücüyle
yarışmak istiyorsak bunu tek başı-
mıza yapamayız. Birkaç ülkenin bir
araya gelip bir oluşum ve birlikte-
lik içerisinde olması gerekiyor.
Akıllı davranırsak firmalar arasın-
da bile halihazırda var olan iyi iliş-
kileri ve iki ülke arasındaki vatan-
daşlık ilişkilerini kullanarak farklı
seviyelerde avantaj sağlayabiliriz. 

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: Mısır
mobilya pazarında Türk ürünlerini
tercih edenler kimler, büyüklükleri
nelerdir?

Ahmet Helmy : Türk firmalarının
Mısır pazarı içindeki payını spesifik
olarak bilmiyorum ama sektörü-
müzden diğer verilerle birlikte bu
istatistikleri sizinle daha sonra
paylaşabilirim. 

Mobilya Dergisi- Nesip
Uzun: Mısırda yarı ma-
müllerin mobilya sek-
töründeki hacmi nedir?
Aksesuar, mdf vb.

Ahmet Helmy : Dedi-
ğim gibi tedarikçilerin
federasyon ve dernek-
lerimizle iletişime ge-
çip bu konularda biz-

den destek talep etmelerini istiyo-
ruz. Burada büyük bir pazar var ve
iyi bir talep var. Avrupalı firmalar-
la bu bağlamda çalışmalar yapıyo-
ruz,  amacımız Türk firmalarıyla
da bu ilişkileri kurmak. Rahatlıkla
söyleyebilirim ki mısırdaki mobil-
ya tüketimi bugün yaklaşık 2 mil-
yar dolar civarındadır. Oldukça ca-
zip ve uğrunda çaba harcanacak
bir pazarımız var. Bu pazara sizzler
de doğru insanlar ve kurumlarla
çalışırsanız ulaşabilirsiniz. 

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: 
Mısır tüketicisi için cazip olan ve



tercihleri belli bir ülke ürünü yada
markalar grubu varmıdır, Çin Türk
veya Avrupa menseyli ürünlerden
hangileri öne çıkabiliyor?

Ahmet Helmy : Aksesuar için ko-
nuşursak avrupalı, italyan alman
firmaları ve tabi bunun karşısında
da Çin firmaları mevcut pazarda
etkililer. Aradaki kalite farkı orta-
da tabi. Türkiye burada kalite ve fi-
yat dengesinin kurulması açısın-
dan iyi bir çözüm sunabilir.  Tek tük
de olsa bunun bilincinde olan bazı
üreticileri görüyoruz. 

Bu güne kadar Türk mobilya en-
düstrisinin yaklaşımı dediğim gibi
bence yanlıştı. Bitmiş üründe pa-
zarı domine etme çabaları mısırlı-
lar tarafından pozitif karşılanmadı.
Bir yabancı olarak bitmiş ürünler
ile gelip local oyuncuların karşısı-
na çıkmak doğru bir hareket ol-
maz. Benim düşüncem doğru boş-
lukları doldurup iki tarafın kazan-
ması doğru yaklaşım olacaktır. Bu
doğrultuda hareket edecek firma-
lara üretim alanı, destekler vb.
Konularda destek yapmaya hazı-
rız. Bitmiş ürünü pazara getirip gö-
zümüze sokmaktansa iç pazarı
destekleyen yaklaşımlar destek
bulacaktır. Bitmiş ürünlerdeki ça-
lışma ve denemeler Mısırdaki mo-
bilya sanayini destekleyen 
sektörler ve yan sanayide aynı du-
rumda değil. 

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: 
Politik durumun etkisi nedir bu 
ticarete?

Ahmet Helmy : Günün sonunda
endüstri endüstridir. Eğer bana
hammaddeye ulaşılabilirlik fiyat
ve servis konusunda iyi hizmet ve-
rebiliyorsanız yan sanayi olarak
tabiki sizinle iletişim halinde olup
desteklemek isterim. Sanayi ulu-
sallık, çatışma ve politik ajanda bil-

mez. İş iştir. pazara doğru nokta-
dan girerseniz sonunda kazanırsı-
nız. Dediğim gibi Türk firmaları bu-
nu daha önce yapmadı. Buraya ge-
liyorlar ama bizimle iletişime geç-
miyorlar, kim olduklarını veya he-
deflerini bilemiyoruz.

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: Bura-
da 45 türk firması var fuarda katı-
lımcı, onlardan beklentiniz nedir?

Ahmet Helmy : Bu firmalar burada
mobilya satmak için mi üretmek
için mi varlar? 

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: Tabiki
partner ve satış ağı arıyorlar.

Ahmet Helmy : Partnerlik başka
birşey. Dernek olarak bu firmala-
rın doğru partnerlikleri, joint-ven-
ture çalışmaları yapmalarını iste-
riz ve buna destek oluruz. Ama bu-
rada sadece ürün satmak için var-
larsa ve hiçbir kontakta bulunmu-

yorlarsa onlara sadece bol şans
dileyebilirim. Bunun gelecek için
karlı ve sürdürülebilir olduğunu
düşünmüyorum. Burası büyük bir
pazar ve onlara tavsiyem bizimle
iletişime geçip arabuluculuğumuz-
dan faydalanmaları, üreticilerle
tanışmaları ve bağlantıya geçme-
leri. Büyük bir pazar darken sade-
ce Mısır’dan bahsetmiyorum, tüm
afrika’dan bahsediyorum. Mesela
yarın Kuzey Amerika’ya Kana-
da’ya   gideceğim ve oradaki ana
distribütörüm ise bir Türk firması.
Türkiyede fabrikaları var. Tabiki
Türk firmaları on yıldır ihracata
önem veriyor. Size önerdiğimin
canlı bir örnek. Türkiye’de üretim
yapıyor ve Mısır firmaları burada
tamamlayıcı görev üstleniyor. Mı-
sır’da şu an var olan şey aksesuar
ve hammadde üreticilerinin gide-
rek yaygınlaşması ve gelişmesidir.
Bu yüzden Türk firmalarının da bu-
nu yapmasını bekliyorum. Onlar
yapmazsa başkası yapacaktır el-
bet. Belarus, finlandiya, Almanya,
İtalya, Malezya, Endonezya ve
Çin’den gelen firmalar Mısır’da
üretim yapmak için destek verme-
ye hazırlanıyorlar. Türk firmaları
erken davranmazlarsa yerlerini
kaptıracaklar. Bu yüzden neden
bekliyorsunuz, birşey yapmaya
başlayın diyorum.

Mobilya Dergisi- Nesip Uzun: Te-
şekkür ediyorum değerlendirmele-
riniz için. Bence Türk firmalarıda
daha fazla gelerek, burada buluna-
rak iyi ilişkiler kurmaya ve pazarda
daha etkili olmaya çalışıyorlar bu
fuarda da gördük kü herşeye rag-
men buradalar ve bu fuarda da iyi
çözüm ortakları buldular, beli gü-
ven ilişkilerinin kurulması ve pazarı
öğrenmeleriyle birlikte yatırımı da
düşüneceklerdir. Bu daha başlan-
gıç diyelim. 
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Burada büyük bir pazar
var ve iyi bir talep var.
Avrupalı firmalarla bu
bağlamda çalışmalar
yapıyoruz,  amacımız
Türk firmalarıyla da 
bu ilişkileri kurmak. 





ıllar sonra Mobilya dergisi ve
Ekin Yayın Grubu olarak uzun
yıllardır uzak kaldığımız ve

çok önemli bir pazarda kayıplar ya-
şadığımız Mısır pazarını yerinde in-
celemek, Türk ahşap ve mobilya
sektörüne doğru bilgileri yerinden
derlemek amacıyla   Mısır fuarında-
yız. Fuarlarlar sektörün kalbinin at-
tığı ticaret noktalarıdır.  Bu fuarda
Mobilya endüstrisinin temsilcilerin-
den pek çok kişiyle görüştük, Onla-
rın Türkiye ve Türk firmaları hakkın-
daki düşüncelerini derledik. Bunlar-
dan biri de Toy gruptan ahmet
Toy’dur. Ahmet bey Mısır’daToy
wood furniture firmasının sahibi ve
aynı zamanda TUMİRD Türk-Mısır
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu
üyesi.  25 yıldır Mısırda ticaretle uğ-
raşan Toy, mobilya sektörü hakkın-
da detaylı bilgilere sahip ve burada
yatırımlar yapmış  Türk kökenli bir
iş adamı.  Ahmet Toy bu yıl Kahi-
re’de beş yıl sonra  ilk kez gerçekle-
şen ve Türkiye’den de 40’ı aşkın
Türk firmasının katıldığı,  Egywoo-
dex fuarında firmasını temsilen ka-
tılmış  bir işadamı ve fuar katılımcı-
sı.  Konuya vakıf olması nedeniyle

de Mısır pazarı hakkında bizlere pek
çok aydınlatıcı bilgiler verdi 

Nesip Uzun: Ahmet bey merhaba
sizinle en son yine bir Mısır mobilya
fuarında  ve yine Kahirede bir söy-
leşi yapmıştık. O zaman da bizlere
Mısır pazarı hakkında değerli bilgi-
ler verdiniz.  Aradan  5 yıllık bir
boşluktan sonra Türk firmaları bu-
raya tekrar bir çıkartma yaptı diye-
biliriz. Bu yıl 40’a yakın Türk firma-
sı burada. Yaptığımız gözlemlerde
mısırlı alıcılar tarafındanda olduk-
ça olumlu karşılandı. Mısırla ticare-
timizde bu fuardan sonar özellikle
mobilya yan sanayinde bir canlan-
ma yaşanacaktır. Mısırda şu anda
özellikle ihtiyaç olan şeyler neler-
dir? Siz Türkiyedeki üretim ve mal-
zemeleri bilen birisiniz. Sizce firma-
larımızın şu an yapması gereken
şey nedir? Önümüzdeki güçlükler,
avantajlar, dezavantajlar nelerdir?  

Toy Wood Furniture-Ahmet Toy:
Bu gün burada gerçekleşen ve Tür-
kiye’den Türkel fuarcılıkla Mısırdaki
Woodex fuarcılığın ortaklaşa dü-
zenlediği bu fuar uzun yıllardır ya-
pılmayan, kesintiye uğrayan bir fu-

ardır.  Bu fuar da gösterdi ki Mısır
halkı böyle birşeye susamıştı. Özel-
likle bizim ahşap ürünleriyle ilgili
beş yıldan beri ilk defa böyle bir fu-
ar yapılıyor. bu  defa bu fuarın ke-
sinlikle devamı olacağını düşünüyo-
rum. Ben 27 yıldır Mısırdayım, böy-
le canlı bir fuar görmedim. Bu ka-
dar küçük olmasına rağmen çok ha-
reketli ve canlı bir fuardı. Sektör-
den bütün herkes geldi. Sadece ka-
hireden değil dimyattan diğer bütün
şehirlerden bizim bütün müşterile-
rimiz geldi. Bu kadar reklam yapılıp
bu insanlara ulaşılması çok güzel
birşey. İlerleyen yıllarda dahada
büyüyerek gelişerek güçleneceğine
inanıyorum. Tabi Mısırda sektörle
ilgili şöyle bir avantaj/dezavantaj
var, bunu nasıl değerlendirirsiniz bi-
lemiyorum.  Geçen sene ocak 2016
ayında alınan bir kararla Mısır hükü-
meti bitmiş mobilya getirilmesini
tamamen yasakladı. Bu sebeple Mı-
sır’a bir tek sandalyeyi  ben bile
şahsen sokamadım. Sadece ham
madde gelebiliyor. Biz geçtiğimiz
hafta Tümiad (Türk-Mısır iş adam-
ları) yönetim kurulu olarak Mı-
sır’dan 90 tane iş adamını Konya 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:144 Ocak - Şubat 2018 98

MISIR DOSYASISÖYLEŞİ

Y

Mısır Halkı
Fuarı Çok
Beklemişti

Ahmet Toy; Toy Group ve TUMİRD
Türk-Mısır İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu üyesi :
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ticaret odası ve Istanbul ticaret
odasıyla düzenlediğimiz ortak bir
çalışmayla orada b2b görüşmeler
yaptırdık. Düzenlemiş olduğumuz
bu etkinliğin adını “hadi beraber
üretelim” koyduk. Ondan sonra ta-
biki bu dönemde olumlu ilişkiler ku-
ruldu. Bizim buradaki amacımız
şuydu. Bunu özellikle sektöre me-
saj olarak vermek istiyorum. Bura-
da gümrükte ithalatta bazı sıkıntılar
olabiliyor. Fakat biz bu yapmış ol-
duğumuz organizasyonla beraber
mısırda mal satmak isteyen insan-
lara, mobilya gibi girmesi yasak
olan ürünlerle ilgili Mısırlı firmalar-
la ortaklaşa bazı projeler üreterek,
mevcut pazarı  farklı bir şekilde
control edebileceklerini düşündük.
Bu şekilde pazarı elinde tutabilirler.
Şu anda bu şekilde çalışan  mısırda
bir arkadaşımız mısırın en büyük fir-
malarından biriyle ortaklık yaptı ve
çok iyi mal satıyor. 

Nesip Uzun: Peki mısırda yabancı
oyuncuların pazar payları nedir?
Örneğin Çin italya Almanya ve Tür-
kiye’yi karşılaştırır mısınız?

Toy Wood Furniture-Ahmet Toy:
Bitmiş ürün olarak mobilyada böyle
birşey söz konusu değil. Şöyle söy-
leyeyim mısır halkı çok sıcak bakı-
yor. Makina konusu ile diğer kullanı-
lan ürünler ayrı ayrı düşünülmeli. Biz
17 yıldır makina sattığımız için burada
servisimiz yedek parçamız olduğu

için genelde Türk makinalarına karşı
iyi bir izlenim bıraktık. Ama ayrıca Mı-
sır pazarında Avrupa ülkelerinden
gelen kullanılmış makinalar var. On-
larında yedek parçası olmadığı için
biz 1-0 önde götürüyoruz. Genel ola-
rak. Çin markasıda tutulmuyor, ağır-
lıklı olarak yatar daire, kenar bantla-
manın küçük modellerinden büyük
modellerine kadar hemen hepsi, de-
lik delme,    klasik marangoz makina-
ları, profil makinaları oluyor. Fakat
bundan sonrası için bu mobilya ürü-
nün girişi yasaklandığı için burada
modüler mobilya tarzı fabrikaların
türeyeceğine inanıyorum. Bu neden-
le mısırlılarda büyük ebatlamalar,
toplu delik, cnc bunlara inşallah ge-
çiş sağlanacaktır. 

Nesip Uzun: Peki şuan dünyada
high gloss finish folyo gibi ürünler
çok revaçta. Buna ilişkin makinalar
satılıyor mu ve hangi ülkelerden
geliyor?

Toy Wood Furniture-Ahmet Toy:
Bizim vermak makina flat laminas-
yonda burdaydı hasan inan bey.
High glossla Mısır 7-8 yıldır tanışı-
yor. Burada ilk önce AGT ile bunu
başlattık. Şu anda gümrükteki so-
runlardan dolayı, geciktirmelerden
dolayı ben high gloos hattını kur-
dum ve inşallah bir ay içinde de ken-
dimiz imalatı yapacağız. Makinaları
tesisatı herşeyi aldık, şu an montaj
aşamasında. 2018’in 1. ayından iti-

baren de mısır piyasasına ürünleri-
mizi sunacağız. 

Nesip Uzun : Mısırdaki ana yabancı
aktörler kimlerdir? 

Toy Wood Furniture-Ahmet Toy:
Tabiki en başta Çin, aksesuar ve
malzemelerde, bağlantı elemanları
genelde Çin ağırlıkta. Sonra Türki-
ye. Avrupadaki malzemeler buraya
biraz pahalı geliyor. 

Nesip Uzun : Sizce üretici ya da kul-
lanıcı daha çok ucuz malzeme mi,
yoksa kaliteli ürünleri mi tercih edi-
yor? Yoksa satıcılar mı bu konuda
belirleyici oluyor?

Toy Wood Furniture-Ahmet Toy:
Millet artık çin malının, kalitesinin
düşük olduğunu öğrendiği için bura-
da Türkiye’ye önemli bir pay düşü-
yor. Çin çok ucuz ama kalitesiz, av-
rupa kaliteli ama çok pahalı, Türki-
ye burada tam ortaya düşüyor. Do-
layısıyla buraya mal satmakta Tür-
kiye’nin şansını çok görüyorum.

Nesip Uzun: Politik gelişmelerin bu
durumu etkilemesi hakkında dü-
şünceniz nedir?

Toy Wood Furniture-Ahmet Toy:
Politika ve ekonomi çok farklıdır.
Tabiki ikili ilişkiler düzelirse ticari
hacmimizi ikiye katlıyabilirz. Burası
93 milyonluk bir pazar ve 22 tane
afrika ülkesine 6 arap ülkesine
gümrüksüz ticareti olan bir ülke
var. Mısır anlaşmalarıyla zengin bir
ülke onun için bunu değerlendirebi-
liriz. Politik tansiyonun düşmesi du-
rumunda burada yapılacak çok iş
var. Unutmamalı ki ülkeler ticaretle
kalkınıyor. Ticaret ülkeye döviz ve
vergi getirir. Almanya ve Amerikan
şirketlerinin dünya çapındaki zen-
ginliklerinden ülkeleri de faydalan-
mıyor mu. Markalar ülkeleri dünya-
ya taşırlar. 

Nesip Uzun : Açıklamalarınız için
teşekkür ederiz Ahmet bey.

l l



Portakal Ahşap tarafından her
yıl sonu çalışanları ve dostları
için gerçekleşen yıl sonu mo-

ral yemeği bu yıl İstanbul Anadolu
yakasındaki Ramada Plaza’da ger-
çekleşti. Gecede  sadece  yemek ve
eğlenceden daha fazlası vardı. Kuru-
luşundan bu yana birlikte çalışanları
ve emekli olanlarıyla bir aile ve dost
havası içinde birlikte var olan ekip,
bu yıl  önceki yıllardan farklı bir
programla karşılaştı. 

Yemek ve eğlence öncesi eğitim uz-
manı Alaattin Yarıcı tarafından ger-
çekleştirilen ‘Başarının sırrı, etkin
iletişim stratejileri ve kendini tanıma
‘ konulu eğitim içerikli sunumda Sos-
yal bir birey olarak toplumsal ilişki-
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Portakal Ahşap geleneksel yıl sonu
etkinliğinde plaketler verildi
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ler içindeki bireyin eğilimlerinin farklı koşullarda  ev-
rilerek bireysel kişilik davranışlarının genele uyum
sağlaması ve bireyin egemen olan anlayış içindeki
tutum ve davranışlarını kontrol etme  yetenekleri
sorgulanıyor. Herkesin toplu yaptığı davranışların
bir süre sonra sorgulanmadan sürekli bir hal alması
denekler üzerinden anlatılıyor. Sözsel aktarımın ilk
beş aktarımda % 60 değişip sonuncu denekte tama-
men ilgisiz biçimlere dönüşmesi de başarılı bir su-
numdu. Bu da yazılı kültürün salt deneyden aktarım-
la gelen bilgiden ne denli önemli olduğunu okuyarak
öğrenme ile aktarım yoluyla sözlü iletişimin farklılı-
ğını anlatan önemli bir uygulamaydı.   İşçiler belki de
ilk defa tanık oldukları bu uygulamalı seminerde bil-
ginin ve eğitimin yaşamda ne denli önemli farklılıklar
yarattığını da pratik olarak görmüş oldular. 

Yaklaşık bir saat süren ve hiç de sıkıcı olmayan su-
numdan sonra Portakal Ahşap’ın kurucuları Arif Arı-
gün ve Mahmut Arıgün günün anlam ve önemini ifa-
de eden bir konuşma yaparak geceye gelen dost ve
misafirler ile yılar boyu birlikte çalıştıkları çalışma
arkadaşlarına teşekkür konuşması yaptılar. Konuş-
manın ardından çalışanlarla kısa anılarını da anlatan
Mahmut Arıgun, küçücük bir imalat atölyesinden bu-
gün yüzlerce çalışanı, mühendisi ve ar-ge’siyle üre-
timlerinin % 50 sinden fazlasını uluslararası ihracat
yapan bir kuruluş olmanın gururunu paylaştığını, bu-
nu da birlikte başardıklarını belirterek bu başarıda
payı olan çalışma arkadaşlarına birer plaket verdi-
ler.  Mahmut Arıgün ve Arif Arıgün herkesi tek tek
tebrik edip onları onurlandırdılar.

Yenilen yemeğin ardından değişik müziklerin eşliğin-
de gecenin geç saatlerine kadar dans edildi ve yılın
yorgunluğu bir aile ortamında unutulmaya çalışıldı. 

l l



GGER, ürün portföyü geliştir-
me çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor ve geliştirdiği çe-

şitli yeni ürün, dekor ve yüzeyler
ile lider bir ahşap bazlı malzeme
üreticisi olma iddiasının altını çizi-
yor. Geliştirilen bu yenilikler her-
kes tarafından takdir ediliyor. EG-
GER, Alman Tasarım Ödülünü üst
üste üçüncü kez almayı başardı.
Önümüzdeki yıl Şubat ayında ger-
çekleşecek olan ödül töreninde,
EGGER Ergo Board, “Özel Mansi-

yon Ödülü”nün sahibi olurken,
Premium kategorisinde yer alan
“Evolution” adıyla geliştirdiği Per-
fectSense ürünü ile Design+ Parke
dekorları Arduvaz siyah (ED4048)
ve Elişi meşe (ED4014) dekorları
da ödüle layık görüldü.

“2017 bizim için çok hareketli bir
yıl oldu. İki önemli endüstri fuarın-
da yer aldık ve pazara yeni koleksi-
yonlar ve ürünler sürdük. Bu çalış-
malarımızın, uzman bir jüri tarafın-
dan üç ödülle ödüllendirilmiş ol-
ması bizi son derece mutlu ediyor
ve elde ettiğimiz bu başarı, bizim
için bir taraftan motivasyon, diğer
taraftan da doğru yolda olduğu-
muzun onayı anlamına geliyor.” di-
yor, EGGER Grubu Pazarlama ve
Satış Direktörü Ulrich Bühler. 

Eşsiz tasarımlar, Alman Tasarım
Konseyi tarafından, her yıl Ulus-
lararası Alman Tasarım Ödülü ile
ödüllendiriliyor.  Uluslararası ta-
sarım alanında öncü olan ürün ve
iletişim tasarımları ödüllerini 9 Şu-
bat 2018’de Frankfurt’ta alacak.

Mobilya ve iç tasarımda en iyi fikir-
ler için olağanüstü dekor çeşitliliği

EGGER, "Evolution" adı altında ge-
liştirdiği PerfectSense Premium
ürünleri, dekor çeşitliliği ile "Mal-
zeme ve Yüzeyler" kategorisi 
ödülüne layık görüldü. Ahşap 
bazlı malzeme üreticisi, mobilya

EGGER’in dekor, yüzey ve
ürünleri German Design
Award 2018’de büyük
başarılara imza attı.

▲ ▲
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endüstrisine yönelik malzeme
reprodüksiyonlarını, “Evolution”
başlığı altında sunuyor. Sedef etki-
si bazı dekorların hem parlak hem
mat versiyonlarında vurgulanıyor.
EGGER; bu özelliklere sahip ürün-
leri ile bugüne kadar eşi benzeri
görülmemiş bir yüzey kalitesi su-
narken, PerfectSense ürün kate-
gorisine de daha fazla çeşitlilik 
kazandırıyor.

PerfectSense, kanıtlanmış MDF
kalitesine sahip dekoratif parlak
ve kadifemsi mat laklı ince MDF
levhalar ile Premium kategorisin-
dedir. Çok çekici bir görünüme sa-
hip olan ürün, ev ve ticari alanlar-
da, perakende satışlarda lüks ka-
tegoride ve mobilya tasarımı uy-
gulamalarında kullanılmak üzere
uygundur. PerfectSense Parlak,
muhteşem derinlik efekti ve ger-
çek cam görünümü ile etkileyici bir
izlenim veriyor. Kadife gibi bir izle-
nim bırakan PerfectSense Mat, ay-
rıca parmak izi bırakmama özelli-
ğine de sahip.

Parke dekorları,
uzmanlardan oluşan jüri
heyetini hayran bıraktı

EGGER Design+ Flooring 2015–
2017 Koleksiyonundan iki dekor,

“Yapı ve Elemanları” kategorisin-
de ödüle layık görüldü: Renk kont-
rastları ile etkileşime giren taş de-
koru Arduvaz siyah (ED4048),
muhteşem bir derinlik kazandırı-
yor. Soğuk, gri renklerle kombine
edildiğinde, zemine rustik bir görü-
nüm sergiliyor. Elişi meşe dekoru
(ED4014), “enerjik ve şık” olarak
tanımlanıyor. Kahverengi gri renk,
meşenin modern görünümünün
altını çiziyor.

EGGER’in Design+ Flooring Kolek-
siyonuna ait bu iki dekor, göründü-
ğünden çok daha fazlasını sunu-
yor. EGGER, Design parkelerini,
müşterilerinin gereksinimlerine
uygun olarak özellikle fonksiyonel
kullanım için geliştirdi. Sadece 5
mm kalınlığında, kompakt, kolay
bakımlı, aşınmaya ve neme karşı
dayanıklı, son derece sağlam ve
ekolojik olan bu parkeler, hiçbir
şekilde PVC ve plastik içermezler.
Ürün, ahşap bazlı ve plastik bazlı
parkelerin avantajlı özelliklerini,
plastik bazlı parkeler ile bir araya
getiriyor. SelfRepair etkisi, parke-
leri eşsiz kılıyor: Örneğin; mobilya-
lar parkeler üzerinde zamanla çu-
kura benzer izler bırakır, SelfRepa-
ir etkisiyle yerlerini çok kısa bir sü-
re içinde hatırlayan moleküller sa-
yesinde Egger Design+ parkeler
hızlıca eski formuna geri döner.

Ergo Board, hafifliği ile
ikna ediyor

EGGER Ergo Board, EGGER’in yapı
ürünleri yelpazesinde yer alan, ha-
fif ağırlıklı ve “tek kişi tarafından
uygulanabilen” ergonomik bir lev-
ha olma özelliği ile öne çıkıyor.
Levha, bu özellikleri ile Alman Ta-
sarım Konseyi uzmanlarından olu-
şan jüri heyetini ikna etmeyi başar-
dı. Bu çok yönlü yapı levhamız,

“Malzeme ve Yüzeyler” kategori-
sinde “Özel Mansiyon” ödülünün
sahibi olacak.

Sadece 11 kg ağırlığındaki EGGER
Ergo Board sayesinde, metal veya
ahşap iskeletlere sahip yük taşı-
mayan bölme duvarların montajı
hem kolaylaşıyor, hem de hızlanı-
yor. Üst üste binen uzunlamasına
bağlantı ile inovatif kenar profili,
kolayca gerçekleştirilen bir mon-
taj ve konumlama işlemi sağlıyor.
Enine lamba-zıvana profili saye-
sinde, çok az sayıda boşluk içeren
sonsuz bir montaj işlemi sağlanı-
yor. Levha, üst tarafta yer alan çi-
vili örgü ve kenar profiline entegre
genleşme derzi ile birlikte, hızlı ve
kolay bir montaj sağlıyor. Bunun
ötesinde, yüksek bir yapısal stabi-
lite ve yangın güvenliği ile öne çı-
kan “tek kişi tarafından uygulana-
bilen” EGGER Ergo Board, iç me-
kanlarda kullanılmak üzere son
derece uygun olan ahşap bazlı bir
malzemedir. 

EGGER’in genel merkez binası, bir
kez daha tüm dikkatleri üzerine
çekmeyi başardı. “St. Johann / Ti-
rol Genel Merkez Binamızı tasarla-
yan Mimar Bruno Moser” (archi-
tekturWERKSTATT), bu projesiy-
le, "Mükemmel İletişim Tasarımı"
ödülünün sahibi olacak.
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dil Pelister: Dedemler 1914 yılla-
rında Balkanlar’dan İstanbul’a
göç etmiş bir aile.  Babam 1936

İstanbul doğumlu. Yani 2-3 kuşaktır
İstanbul doğumluyuz. İstanbul’un yer-
lisiyiz diyebiliriz. Ben 1962 İstanbul do-
ğumluyum. İlkokul ve lise öğrenimimi
İstanbul’da yaptım. 1983 senesinde
İTÜ Kimya Mühendisliği Fakülte-
si’nden,  Kimya Mühendisi olarak me-
zun oldum. Küçük yaştan beri yazları
çalışıyordum, üniversite zamanında
da hem okuyan hem çalışan birisiy-
dim. Üniversite son sınıftayken 7 arka-
daş birlikte Polimer adında bir firma
kurarak, 50’şer bin lira sermaye ile
küçük bir işe başladık. Tabi 7 kişinin ol-
duğu yerde fikir birliği yapmak biraz
zordu. İlk işimiz, mobilya sertleştiricisi
olarak bilinen üründü. Bu reaktör deni-
len karışım kazanını ,  ben ilk önce va-
rilden yapmıştım. Böyle ilkel bir reak-
törle işe başladık. O günün şartlarında
parasal sermayemiz fazla olmadığın-
dan ve bir firmadan paramızı alamadı-
ğımız için firma başladığı gibi bitti. İlk

ticari deneyimimizi bu şekilde yaşadık.
Bizim için önemli bir tecrübeydi bu. 

Üniversiteyi bitirdikten sonra eğitim
amaçlı olarak Almanya’ya gittim. Ve
bir süre sonra tekrar  Türkiye’ye dön-
düm. Askerlik sonrası 1987 senesinde
Beta Kimya A.Ş.’nin ilk adımlarını at-
mış oldum. Başladığımda zaman yap-
tığım ilk iş polivinil alkolden zamk (ya-
pıştırıcı) yapmaktı.  Bildiğimiz kırtasiye
yapıştırıcısı yapmakla işe başladım.
Başladığım zamanlar bir yandan üre-
tim yaparken aynı zamanda  Tahtaka-
le’ye gidip mal satmaya çalışıyordum.
Şirketin hem işçisi, hem pazarlamacısı
,hem de idarecisiydim. Tahsilatları da
kendim yapıyordum. 1986 senesiydi
İstanbulda müthiş bir kış oldu, 15 gün
kar kalkmadı.  Bu dönemde ben Tahta-
kale’ye gidip mal satmaya çalışıyor-
dum. Millet “Deli misin ?  Bu havada
gelip mal satmaya çalışıyorsun?” di-
yordu.  Ama işe yeni başlamıştık azmi-
miz vardı, heyecanımız vardı. Hepsi bir
yana iş yapmak zorundaydım, geçmiş-
teki kötü deneyimden sonra hiç bir şe-
yi boş bırakmak niyetinde değildim.
Böyle ufak ufak başladım. O zaman
bana destek veren birkaç kırtasiye
toptancısıydı ,  daha sonra ilişkilerim
gelişti onlarla. 

Nesip Uzun:Tek kişilik ordudan bugün
üç/4 fabrika, yüzlerce çalışan, mü-
hendisler ve AR-GE ordusu.

Adil Pelister: Başlangıçta gerçekten
de  tek kişilik bir şirkettim. Düşünseni-
ze “polivinil” alkolü küçük bir kazanda
eritiyorsunuz,  daha sonra küçük bi-
donlara dolduruyorsunuz. 50’şer gr
50’şer gr ve ondan sonra onu kutuya
koyup, kırtasiye piyasasına veriyorsu-
nuz. Bu karmaşık işleri bir süre tek ba-
şıma yaptıktan sonra işin büyümesiyle
birlikte yanıma birini aldım. Sonra biri
daha geldi ve ekip çoğalmaya başladı.
Derken en son 1989 senesinde polivi-
nil asetat bazlı beyaz tutkal üretimine
başladık. Bildiğimiz klasik mobilya 
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Mobilya dergisinde yakın bir zamanda başlatmış olduğumuz ve  bu sektöre katma değer yaratmış olan
sektörün kilometre taşları dizisinde bu sayıdaki konuğumuz Beta Kimya A.Ş.’nin kurucusu Sayın Adil Pelister
ile  beraberiz. Beta Kimya A.Ş. bugün İSO verilerine göre Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu  arasına
girmiş,  ahşap sektörünün gurur kaynaklarından biridir.  Şüphesiz bu gelişmede Adil Pelister’in  kişisel
becerilerinin, çalışmalarının ve birikimlerinin çok büyük etkisi var. Onun öngörüsü ile  şirket bugün uluslararası
çapta bir marka haline gelmiş, dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde ihracat yapan global bir aktör olmuştur. Bütün
bu dinamikleri 31 yılda oluşturan bir firmanın beyni, sahibi ve kimyageri olan   Adil Pelister’in hikayesi de
önceki fark yaratanlar kadar ilgiyle okunması gereken bir hikaye. Bu hikayede de aşağıda okuyacağımız gibi
hiç bir başarı tesadüfi olmuyor. 
Bu söyleşide Beta Kimya A.Ş.’nin kuruluşunu, Adil Pelister’in mesleki geçmişini ve Beta Kimya A.Ş.’nin dünden
bugüne yükselişini Adil Pelister’in kendi ağzından dinleyeceğiz. 

Adil Pelister/Beta Kimya A.Ş
Dünden bugüne sektörde fark yaratanlar:

A

Röportaj:      

Nesip Uzun / Ocak 2017



yapıştırıcıları bunlar. O zamanlar 500
kiloluk bir reaktörüm vardı küçük bir
tane, hala fabrikamda duruyor, kolek-
siyon olarak. Bununla  180 kiloluk bir
imalat yaptım, bunları 6 bidona dol-
durdum   ve bunu Bayrampaşa’da bir
arkadaşımıza verdik. Malı verdik ama
biz para beklerken “Paranı bir ay sonra
alacaksın” dedi. Bu şekilde 1989 sene-
sinde imalata başlayarak bu işe gir-
dim. İş büyüdü çalışan insan sayısı art-
maya başladı. O dönemde işe aldığı-
mız arkadaşlardan birisini de yakın za-
manda emekli ettik. Bu da bana ayrı bir
mutluluk ve gurur veriyor. İşletmem
o günlerden bu güne nereye gelmiş ve
25 yıl  birlikte çalıştığım insanları
emekli etmişim. Arkadaşımız 25 sene-
sini doldurdu ve şirketimiz de ilk
emeklisini vermekten gurur duymak-
ta. Bununda ayrı bir önemi var bende.

Daha sonra pembe renkli PVA massif
tutkal  ürünümüzle İnegöl ve Eskişehir
bölgesinde bir isim yapmaya başladık.
Tabi ilgiyi görünce  diğer firmalarda bu
ürünü üretmek istediler. Bildiğimiz
klasik beyaz tutkal farklı uygulama-
larda kenarlarda beyaz renkler bırakı-
yordu ve  bu da kötü bir görüntüye ne-
den oluyordu, biz basit bir operasyon-
la tutkalı hafif  renklendirerek  daha
albenili bir hale getirdik. Aslında tutkal
aynı tutkal ama renklendirilmiş biraz.
Renklendirilmiş ama özelliğinide art-
tırdık. Kurumasını, kış şartlarına adap-
tasyonunu sağladık. 

Bu ürün kısa zamanda çok ilgi gördü ve
ilk siparişimizi İzmir’den dostumuz Er-
miş A.Ş. ve Eskişehir’den Caner Ara-
bacı verdi.  Biz 6 bidon mal üretirken
bir anda kamyon bazında siparişler
geldi.  340 bidon birden sipariş o güne

kadar hayal bile edemeyeceğimiz bir
talepti. Bu seferde kapasiteyi arttırdık
reaktörleri büyüttük ve Türkiye’nin
Ege Bölgesi’nde, İç Anadolu Bölge-
si’nde, biraz da İstanbul olmak üzere
pek çok yerinde pazar yarattık.   Fuar-
lara katıldık, kendimizi tanıtmaya baş-
ladık. Biliyorsunuz 1990 senesinden
sonra Sovyet bloğunun dağılmasıyla
beraber Rusya bölgesine yöneldik. O
dönemde  Rusya bölgesinde iyi iş yap-
tık. Bu dönemler gerek bizlerin gerek-
se de diğer Türk firmalarının ihracata
yönelmesi ve dışa açılmasında önemli
bir tarihi andır. Bu ülkelerde yiyecek-
ten sanayi ürünlerine kadar hemen
pek çok ihtiyaç Türkler tarafından kar-
şılandı ve bu da Türk firmalarının en
önemli ihracat kaynağı oldu. Bizim dı-
şarıya açılmamızda bir temel taşı ol-
du. Gerek Rusya ve bağlantılı Türk
Cumhuriyetleri gerekse de aynı dö-
nemlerde dışarıya açılan Balkan ülke-
leri, Türk ihracatının temel taşları ol-
dular. Bugün ise dünyanın hemen her
yerine ihracat yapıyor, yılda onlarca
uluslararası nitelikte fuarlar ktılıyo-
ruz.  Türkiye değişik tarihlerde önemli
kriz dönemleri de yaşadı. 1993 krizi
önemli. 1998’de Rusya krizi, 2001’de
Anayasa krizi. 2008 senesindeki küre-
sel krizler. Biz bütün bu krizlerden hep
büyüyerek çıkmaya çalıştık. Ne yaptık
bu kriz dönemlerinde? Özellikle teda-
rikçi, üretici olduğumuz için üreticinin
yanında olduk. Kriz dönemlerinde her-
kes mal satmayı bıraktı. Nakit satma-
ya çalıştı. Bense o dönemde özellikle
mal satamadığım insanlara vadeli mal
satmaya çalıştım. 

Nesip Uzun: Bir nevi üreticiyi finanse
ettiniz aslında. 

Adil Pelister: Aslında fazla gücümüz-
de yoktu ama finansını ayrıca ek işler
yaparak gerçekleştirdik. O günlerde,
aileden gelen bağlantı ve tecrübeleri-
mizle nakit sirkülasyonu olan başka
bir sektörden,  özellikle bisiklet piya-
sasından gelen nakdi buradaki vadeli
piyasayı finanse etmeye yönelttik ve
bir nevi kendi içinde bu para hareketiy-
le işleri dengeledik. Bisikleti peşin pa-
rayla sattım, bu parayla kimyevi ham-

madde aldım, ürettiğim malıda vadeli
sattım.  Yani başka bir sektörle işimizi
finanse edip mobilya sektörüne bir
kredi açmış olduk.

Nesip Uzun: Nerden aklınıza geldi bu
bisiklet alıp satmak işi?

Adil Pelister:  Dede mesleği. Tabi birde
yeni müşteriler bulduk bunun için. Bi-
siklet işini toptan alıp perakende yap-
maya çalıştım çünkü aradaki kazanç-
tan çok vadeyi kullanmaya çalıştık. Bu
yaklaşık 1988 ile 2000 senelerine ka-
dar 12 yıl sürdü. 

O günün koşullarında bu sirkülasyonu
finansal açıdan sürdürmek zorunday-
dım,  aksi takdirde bankaların kucağına
düşecektim. Buradaki ticari operas-
yon şöyle çeki yüzde 8’den kırdırsanız
4 ay vadede yüzde 32 eder, ben tut-
kaldan yüzde 32 kazanmadım ki ban-
kaya gideyim. Benim gibi pek çok es-
naf da bu kriz döneminde kendince ze-
ki çözümler bularak krizden çıkma yo-
lu aradı. Bu tür kriz dönemlerinde ör-
neğin 1993’te bankalar 3 aya yüzde
50 net faiz veriyordu. Ben o dönemde
faizler %12 iken, %14 faizle piyasaya
mal verebiliyordum 4 ayda yüzde alt-
mışa yakın yapıyor. Böyle durumlarda
biz büyümeyi başardık.

O dönem genel olarak da üretim eko-
nomisi değil, faiz ve rant üzerine otur-
muş bir sistemin içindeydik. Üretici
çok zarar etti. İnsanlar paralarını üre-
tim yerine bankaya yatırarak yüksek
faizle para kazanmak istedi. % 120 fa-
izlerin yaşandığı bir Türkiye’de hangi
akıllı adam üretime yatırım yapar ki?
Ama bizlerin bir düzeni, çalışanlarımız,
emek verdiğimiz bir işletmemiz ve
herşeye ragmen bu günlerin geçeceği
hayalimiz vardı. Daha öncesinde de
Türkiye çok uzun yıllar bir kapalı eko-
nomi modeli yaşadı ne ithalat ne ihra-
cat var, mal da olmadığından ne olsa
satabiliyordun. Rahmetli Turgut Özal
döneminde ithalat serbest bırakıldı,
paranın serbestliği sağlandı ve ekono-
mi bir evrim geçirdi. Tabi telefon ve
iletişimle birlikte atak daha da fazla-
laştı. Türkiye dünyaya açıldı ve hakika-
ten bundan sonradır ki Türkiye 
kulvar değiştirdi. Burada rahmetli
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Cumhurbaşkanımızın katkısı çok bü-
yüktür. Tabiki burada sanayicilerimiz
ve çalışan insanlarımızın katkısıda çok.
Şimdi o kriz dönemlerinde benim yap-
tığım şey şu idi. Mala hiçbir zaman yok
demedim. Nakit satma yerine özellikle
vadeli satmaya çalıştım. O bana büyü-
me kattı ve kriz dönemlerinde şirketim
çok ciddi büyüme sağladı. 

1998 krizinde ise farklı bir durum ge-
lişti. Rusya kriziyle birlikte ihracat ba-
ğımız bu ülke ile birden kesildi. Haliyle
oradaki önemli miktardaki ihracatımız-
da durdu.  Bu sefer diğer ükelere
önem vermeye başladık. Dünyanın
pek çok yerinde etkili ihtisas fuarlarına
katılarak yeni arayışlar içine girdik ve
olumlu neticeler aldık. Fuarlar bize
yeni kapıları da birlikte açtı.  

Nesip Uzun: Aslında Türkiye’nin ikti-
sadi sürecine, sosyal dönüşümüne
de  tanıklık eden firmalardan birisi-
niz. Özellikle Türkiye’de yapıştırıcı
grubu bir elin parmakları kadarken
bugün baktığınızda Beta Kimya A.Ş.
o günden bugüne çok fazla mesafe
kat etti. İhracatta çok başarılı bir
marka oldu. Yurtdışında artık Beta
Kimya A.Ş. markası biliniyor. Hatta
bahsettiğiniz Rusya krizi döneminde
ben yurtdışı fuarlarında 3-4 firmanın
Beta Kimya A.Ş.’yi temsilen orada ol-
duğunu hatırlıyorum. İran’da ve Mı-
sır’da da bunları gördüm. Sizin gibi
sektörümüzde lokomotif firmaları
gördüğümüzde gurur duyuyoruz. 

Adil Pelister:  Şuanda 45 ülkeye direkt
ihracat yapıyoruz bunların her biri ya-
pıştırıcılar için çok önemli. Dünyanın
bu konuda önemli aktörleri arasında
bir yer edindik. Firmamızı ciddi görü-
yorlar, meslektaş olarak görmeye
başladılar. Bunları da ilerletmeye çalı-
şıyoruz. Birde 1996 senesinde İzmir-
Aydın bölgesinde bir fabrikamız vardı.
2007 senesinde boya vernik organize
sanayi sitesindeki tesisimizi yaptık. Şu-
anda 4 fabrikamız var. Kısmetse be-
şinci fabrikamızın mülkünüde geçen
hafta aldık. Yaklaşık 50 bin m2 büyük-
lüğünde. Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun
en büyük yapıştırıcı fabrikasını biz ya-
pacagız. Ve yüzde yüz yerli sermayey-

le, en önemlisi bu. Böyle bir kampüsü
kendi imkanlarımızla oluşturmak çok
güzel bir duygu. Bu fabrikamızı Geb-
ze’de Kimya İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi içinde kuruyoruz. Fabrikamızın
temel atma törenine inşallah sizleride
davet edeceğiz. Planımız 2018 senesi-
nin ilk yarısında bu işe başlamak ola-
cak. Kısa bir zamanda bitirirsek üre-
timle birlikte yolumuza devam etmeyi
düşünüyoruz. 

Nesip Uzun:  Peki burdaki üretimle di-
ğerleri, merkezi olarak tek bir yerde
mi toplanacak ?

Adil Pelister:  Fabrikaları tek bir yerde
toplamayı düşünmüyoruz. İki yada üç
fabrikayı taşıyıp ondan sonra yeni gi-
receğimiz iş alanlarıyla beraber orada
bir kampüs sahasında bulunacağız. 

Nesip Uzun:  Bu durumda gerçekle-
şen bu dev yatırımlar sonucu sadece
ahşap sektörüne değil diğer sektör-
lere de hizmet verecek misiniz?

Adil Pelister:  Tabi diğer sektörlerede
mal üretip ürün gamımızı büyüteceğiz.
Zaten Ar-Ge’miz o yönde çalışıyor.
2018 senesi içinde Ar-Ge merkezimiz
açılacak. Ar-Ge Müdürü ve ekibi bu
yönde azimli ve istekli bir şekilde çalı-
şıyorlar. Ciddi bir laboratuvarımız var.
Hem Ar-Ge hemde kalite control ola-
rak laboratuvarımız var. Hem girişte
hem çıkışta çıkan her malın kalite
kontrolleri yapılıyor. Şu anda bünye-
mizde çok ciddi Turquality çalışmaları
gerçekleşmekte ve tüm yapılandırma-
larımız buna göre organize olmakta-
dır. Çok yakında bu belgemizi de 
alacağız. Zaten altyapımızı biz buna
göre yapılandırmıştık. 

Nesip Uzun:  Peki burada otomasyon,

makineleşme vb teknoloji ne noktada
olacak?

Adil Pelister:  Şimdi biliyorsunuz özel-
likle Almanya’da başlayan bir sanayi
devrimi var. Bunun içinde Beta Kimya
A.Ş.’de olmak istiyor. Amacımız, özel-
likle makinalarımızı yeni kampüsü-
müzde dijital çalışacak hale getirmek,
yeni makinalarla otomasyonu sağla-
mak, eski makinalarımızı oraya götür-
mek değil orada sıfırdan yeni makina-
larla bunu sağlamak istiyoruz. Ekibi-
mizi ona göre geliştirmek istiyoruz.
Yeni iş alanlarına gireceğiz. Türkiye’de
üretilmeyen ürünleri üretmeye çalışa-
cağız orada. 

Nesip Uzun:  Ne kadar büyük bir yatı-
rım bu şuan için yatırım miktarı belir-
lenebildi mi?

Adil Pelister:  Yapacağımız yatırım
yaklaşık 150-160 milyon TL civarında.
Tükiye’de böyle bir yatırım özellikle
de yurtdışına bağlı üretim yapan bir
sektörde dengeleri değiştirecektir
mutlaka. 

Nesip Uzun:  Peki ürün grubunuzda
dışarıya bağımlılık oranı nedir? Ham-
maddede dışarıya bağımlı mı kimya
sektöründe?

Adil Pelister: Kimya sektöründe bu du-
rum var. Minimum %70 oranında dışa
bağımlılığımız var. Bu oranı özellikle
katma değerli ürünler üreterek, aşağı
çekmek zorundayız. Çünkü bizim pet-
rokimya ürünleride olmak üzere kim-
ya sektörü ciddi oranda bütçe açığı ge-
tiriyor. Bu bütçe açığını aşağı indirme-
miz lazım. Bunu yapmadığımız sürece
Türkiye’nin rahat büyümesini engelle-
miş oluyoruz. 

Nesip Uzun:  Yani bu ürünler Türki-
ye’ye girdikten sonra yüksek katma
değerli ürünlere dönüşmeli ki hem
ülkeye hem de firmalara iyi kazanç
sağlamalıdır.  

Adil Pelister: Tabi şimdi bakın biz ham-
madde üreticisi değiliz. Biz cevherden
üretici konusunda iyi değiliz özellikle
petrokimya alanında. Fosil yakıtlı üre-
timler dünyanın bu zamana kadar son
100 senesinde ciddi bir değer gösterdi.
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Ve bu kaynaklar yüzünden de savaş-
lar meydana geldi. Şimdi dünyada
dengeler değişiyor. Dünya farklı enerji
gruplarıyla, farklı üretim teknolojileri-
ne geçecek. Bunu önümüzdeki 20-30
yıl içerisinde göreceğiz. 

Reaktif PÜR Holtmeltlerde birim başı-
na kullanılan miktar çok az, ama verim
çok fazla. Dayanıklılığı çok kuvvetli,
hemde az miktarda kullanılıyor. 
Bununda bir bedeli oluyor ama reka-
betle ve yüksek teknolojiyle beraber
bununda normal bir seviyeye ineceğini
düşünüyorum. 

Nesip Uzun:  Türkiyede yapıştırıcı
sektörü ağırlıkla inşaat ve mobilya
sektörüne yönelik ama biz biliyoruzki
gıda sektöründen tutun ilaç sektörü-
ne kadar pek çok yelpazede bu ürün-
ler kullanılıyor. Hatta bunlarda kat-
ma değer çok daha yüksektir ekolo-
jik ve sağlığa zararlı olmaması sebe-
biyle. Buralarda dışa bağımlılık söz
konusu. Siz bu alanda bir çalışma
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Adil Pelister: Tabi sektördeki kullanım
yerlerine göre yapıştırıcıların özellik-
leride değişiyor. Yapıştırıcılar hakika-
ten derin bir konu. Ambalaj sektörün-
de kullanılan yapıştırıcılar özellikle
son dönemlerde hızlı makinelerle be-
raber orada anında seri yapıştırabile-
cek yapıştırıcılara ihtiyaç doğuyor.
Dünyada nano teknolojiyle beraber
güzel yapıştırıcı türleride çıkmakta.
Örneğin Türkiye’de tek biz siyanoakri-
lat ürünler üretiyoruz. Bunun mobilya
bacağında ciddi çalışmalar yapıyoruz
ama bunların sağlık sektöründe kulla-
nılanları da var. Benim bir hedefim ha-
yalimde ameliyatlarda dikiş yerine do-
kuların yapıştırıcılar vasıtasıyla bir
arada tutulmasıdır. Dikiş için kritik bir
zaman gerekiyor ama yapıştırıcılarla
bu dokuları anında birbirine bağlayabi-
lirsiniz. Dikiş yaptığınız anda sağlam
dokuyada zarar veriyorsunuz. Orada
insan bünyesininde kabul ettiği yapış-
tırıcıları ürettiğiniz anda anında yapış-
tıracak ve başka yaralar açmadan işi
bitirmiş olacaksınız. Bizim yeni Ar-Ge
merkezimizde hangi sektörlere yöne-
lik ürünlere yönelinecek bunun çalış-

maları yapılacak ve ona göre karar 
verilecek. 

Nesip Uzun:  Peki Türkiye piyasasını
ve ülkenin bu sektördeki genel duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adil Pelister: Beta Kimya A.Ş,  İSO’nun
verilerine göre  Türkiye’nin ikinci 500
büyük sanayi kuruluşundan biri. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine
göre de son altı yıldır ilk 1000 şirket
arasındayız. İhracat bazında, yapıştırı-
cı sektöründe ise son altı yıldır birinci-
yiz. Şirketimizde 250 insanı istihdam
ediyoruz ve yeni fabrikamızla bu sayı
daha da atracaktır. Bu bizim açımızdan
gurur kaynağı. Umut ediyorum 2017
senesinde 7. yılımızı da bu şekilde ba-
şarıyla sürdüreceğiz. 

Devletimizin sağladığı desteklerden bir
taneside Turquality desteğidir. Bu bel-
geyi alan ve alacak firmaların hem
kendisine hem de ülkesine katkısı bü-
yük olacaktır. Bizde bunu büyük ihti-
malle alacağız ve bunun gururunu taşı-
yan kurumsal bir kimliği benimseyece-
ğiz. Firmaya kurumsallık anlamında bir
katkısı var. İkincisi yatırımlara devlet
katkısı açısından bir ivme sağlıyor. Bu
güzel ve başarılı bir proje. Devletin bu
projeleri tabana yayacak daha kap-
samlı adımlar atması gerekiyor. Öte
yandan işimizin zorlukları var. Birincisi
devletin yanımızda olduğunu bilmemiz
ve desteklemesi çok önemli. Örneğin
ÖTV konusunda benim devletten ala-
cak teminat miktarım 14 milyon TL’nin
üstünde. Bu önemli bir nakit sermaye-
dir. Burada kimya sektörünün önünde-
ki en büyük engel ve devletin çözümle-
mek için adım atması gereken husus-
lar var. Mesela bunlardan bir tanesi
çevre koşulları. ÇED için müracaat edi-
yorsun ama kısa zaman içinde geri dö-
nüşler yapılmıyor. Biz tüm koşulları
yerine getiren bir firmayız ve sürekli
denetleniyoruz. Her ay nerdeyse dev-
letin bir kurumu gelip bizi denetliyor.
İSG veya çevre mevzuatları olabiliyor
bunlar.   Öteki tarafta kapasite rapor-
ları. Örneğin biz her yıl kapasite rapor-
larımızı yenilemek zorundayız. Ocak
ayında müracaat ediyoruz ve kapasite
raporlarımız çıkana kadar bazı hatları-
mızdan yararlanamıyoruz. Her yıl ba-

şında tutkal üretimiyle ilgili kullandığı-
mız hammaddelerle ilgili vergiler var.
Bu vergide devletin bize yardımcı ol-
ması lazım. Kayıt dışı üretim yapan kü-
çük firmalarda dönem dönem etkile-
yebiliyorlar. Verdikleri düşük fiyatları
müşteriler bize koz olarak kullanabili-
yor.  Bu denetime tabi olanlarla olma-
yanlar arasındaki haksızlık bir şekilde
giderilmeli yani. Bugün sanayi sitesin-
de tehlikeli yanıcı madde depolayan
firmalara karşı hem İSG konusunda
hemde sağlık konusunda önlemlerinin
alınması lazım. Bir sanayi sitesinde
kimya üretimi olamaz, olmamasıda la-
zım. İnsana değer veriyorsak eğer,
devlet denetçiliğini her koşulda herke-
se eşit yapması lazım. 

Ben mesleğimi büyük bir keyifle yapı-
yorum. Hem kendime hem aileme
hemde ülkeme bir katma değer sağla-
dığım için büyük bir onur ve gurur duyu-
yorum. Yanımda olan çalışma arkadaş-
larım başta olmak üzere ve bu işi sür-
dürürken sizlerin bize verdiği destek,
manevi katma değerler çok önemli. Bu
değeri hakederek,  sürdürülebilir bir şe-
kilde götürebilirsek ne mutlu bize. 

Nesip Uzun:  Bizde sizinle gurur duyu-
yoruz. Beta Kimya A.Ş.’nin çalışma-
larını çok yakından hem iç piyasada
hem uluslararası planda takip ediyo-
ruz. Çok başarılı ve sempatik bir eki-
biniz var. Burada liderlik ve yönetici-
lik çok önemli. Sizin vizyonunuz per-
sonelinize yaklaşımınız, onları koru-
manız ve işletmenizi sürekli büyütme
projeleri vizyonunuzdan geliyor. Biz
firmanızla gurur duyuyoruz. Bu sek-
töre verdiğiniz katkılardan dolayı si-
ze kutlarız. Bundan sonraki çalışma-
larınızda ve yatırımlarınızda size ba-
şarılar diliyoruz. 
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astamonu Entegre Reflection serisi ile, şehrin
doğadan giderek uzaklaşan renkleri ve dokusu-
na karşın, doğanın natürelliğini yaşamak iste-

yenlere zengin kombinasyonlar sunuyor. Böylece ya-
şam alanlarını sadece renkleri ve dokusuyla farklılaş-
tırmıyor, aynı zamanda yarattığı duyguları ve bütün
bunların karakteristik uyumunu etkili bir şekilde haya-
ta geçiriyor.     

Melamin kaplı ürünler için geliştirilen seri, 5 farklı do-
kudaki yüzey ve 65 farklı desene sahip düz renk, fan-
tezi ve ahşap dekorlardan oluşuyor. Mattan parlağa
doğru uzanan doğal yapısıyla öne çıkan Stone Yüzey,
mermer desenlerin gerçekçi bir dokuyla sunumu için
özel olarak tasarlanırken, dokusu ve dinamik desen-
leriyle öne çıkan Geometrik Yüzey, modern tasarım-
lar için yenilikçi bir kapı aralıyor. 

Golf topunun üzerindeki dokudan yola çıkılarak tasar-
lanan Golf Yüzey, geçişli mat görünümü dokunma
hissini harekete geçirirken, soft ve yarı mat dokusuy-
la Paint Yüzey, düz renklerde boya etkisi yaratıyor,
modern renklerle mükemmel bir uyum yakalıyor.
Doğal yapısı ve dokusuyla ağaç kaplama hissi ve gö-
rüntüsü veren Veneer Yüzey ise ahşabın dokusundan
vazgeçmeyenlere hitap ediyor. 
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Tüketicinin değişen alışkanlık ve ihtiyaçlarını
gözeterek ürettiği markaları ile öne çıkan Kastamonu
Entegre’nin Reflection serisi, doğanın pozitif enerjisi
ve sonsuz desenlerini yaşam alanlarına taşımak
isteyenlerin tercihini oluşturuyor.  

K
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astamonu Entegre Rusya
MDF Tesisi, GoodWood
2017, FSC Çevre Derecelen-

dirmesi’nde, mobilya, yer döşe-
meleri, iç kapı üreticisi çok sayıda
şirketi geride bırakarak “Zemin
Kaplamaları Üretici ve Satıcıları”
ödülünü aldı. Derecelendirme, kul-
lanılan ahşabın menşei yasallığı,
ahşap çeşitlemesinde nadir cinsle-
rin bulunmaması, ürünlerin sağlık
açısından güvelikleri ve çevre poli-
tikası açısından şirketin sağlamlık
derecesi gibi kriterler göz önünde
bulundurularak yapıldı. GoodWo-
od 2017 ödülü, Rusya Forest Ste-
wardship Council (WSC), Rusyanın
Mobilya ve Ağaç işleme kuruluşla-
rı Birliği (AMDPR) ile kar gütmeyen
Rusya Ekolojik Standartlar ve De-
recelendirme Ulusal Bürosu ile
CIS (NBRESR) gibi teşkilatlar tara-
fından kuruldu. 

Tesisin, FSC sertifikasına sahip ol-
ması kadar, ürünlerin kalite özel-
liklerinin önde gelen uluslararası
çevre ve güvenlik standartları ile
uyumlu olmalarının, ham madde
tedarikçileri, üreticiler ve peraken-
deciler arasındaki ilişkilerin kurul-
masında önemli bir unsur olduğu-
nu vurgulayan Rusya Tesisi Genel
Müdürü Ali Kılıç, GoodWood ilgili

şu açıklamalarda bulundu, “Good-
Wood işareti iç mekan tasarımı ve
mimarlık alanındaki profesyonel-
lerin kullandıkları yer döşemeleri-
nin, çevre açısından yeterli olduk-
larının bir teyididir. Ürünlerimizin
kalitesinin böyle yetkili çevre teş-
kilatları tarafından teyit edilme-
sinden ötürü onur ve gurur duyu-
yoruz.” dedi.

Mebel Moscow Uluslararası Mo-
bilya, Yan Sanayi ve Döşemelik
Ürünler Fuarı’nın katılımcıları ara-
sında yer aldığını ve oldukça ilgi
gördüklerini belirten Kılıç, “Top-
lamda yaklaşık 400 milyon euro
değerinde yatırım bedeliyle bölge-
nin en büyük Türk yatırımı olarak
birinci fazı 2014 yılında, ikinci fazı
2016 yılında tamamlanan tesis,
yıllık 1 milyon  m3 MDF ve 35 mil-
yon m² Floorpan marka laminat
parke üretim kapasitesi ile öne çı-
kıyor. Tesis bu üretim kapasitesiy-
le sadece Rusya’nın değil, dünya-
nın sayılı en büyük kapasiteli tesis-
lerinden biri niteliği taşıyor.” dedi.  

Ödülleriyle öne çıkan tesis 

Kastamonu Entegre’nin Tataristan
yatırımı, Alabuga Serbest Ekono-
mi Bölgesi’nin varlığı, konumunun

lojistik açıdan uygun olması, ye-
terli hammadde ile enerji kaynak-
larının olması  bakımından büyük
önem taşıyor. Tesis, Tataristan’ın
başkenti Kazan’da düzenlenen
“EKO Lider - 2014” isimli çevre ya-
rışmasında, yağmur suyunun üre-
timde kullanılması, kendi elektrik
ve ısı üretimini sağlayan gaz tribü-
nü, atık su üretim ünitesi gibi çalış-
malarından dolayı ahşap panel
sektöründe «Çevre dostu üretim
tesisi» ödülü kazandı.  Ayrıca tesis,
sahip olduğu FSC, CE, ISO 9001,
ISO 14000 kalite belgeleriyle 2015
yılında “Rusya Kalite Lideri” seçil-
di. Tesis,  geçtiğimiz mart ayında,
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler
Birliği (RSPP) tarafından “İthalatı
Azaltan En İyi Proje Ödülü”ne layık
görüldü. Gerçekleşen törende
Kastamonu Rusya Genel Müdürü
Ali Kılıç ödülü, Birlik Başkanı Ale-
xander Shotkin’in elinden aldı.
Ödül töreninin gerçekleştiği kon-
greye Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in yanı sıra, Rus Hüküme-
ti üyeleri, Rusya’nın önde gelen iş
adamları katılım gösterdi. 

Kastamonu Entegre
Rusya Tesisi, 
GoodWood 2017
Derecelendirme
Ödülünü Kazandı

Kastamonu Entegre’nin ürünleri ve aldığı ödüllerle öne çıkan Rusya MDF Tesisi, Rusya’da düzenlenen
GoodWood 2017 bünyesindeki FSC Çevre Derecelendirmesi’ne katıldı. Tesis, ürünlerin önde gelen

çevre standartlarının uyumlarına yönelik değerlendirme sonucunda  “Zemin Kaplamaları Üretici ve
Satıcıları” ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Rusya Tesisi Genel Müdürü Ali Kılıç teslim aldı.  
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ç mekanlar için ihtiyaç duyulan
tüm ahşap mobilya bileşenlerini
bir arada sunan Türkiye’nin lider

markası AGT, “Trend Önerileri”
adlı blogunda ahşabın trendlerini,
sanatsal tasarımlarını ve ahşap
hakkında en güncel haberleri de-
korasyona ilgi duyanların beğeni-
sine sunuyor.

Ahşabı teknolojiyle ve tasarımla
buluşturan AGT, “Trend Önerileri”
blogunda ilgi çekici içeriklere yer
veriyor. Ahşap tutkunu sanatçının
kinetik enerjiyle çalışan yaratıcı
heykelleri; zaman ve mekan ara-
sında ahşaplarla köprü kuran, bü-
yüleyici bir mekan tasarlayan sa-
natçıların eserlerinin de yer aldığı
blog, sanatseverlerin de büyük il-
gisini çekiyor.

Blog, 2017’nin parke trendlerinin
yanı sıra bu yılın moda renklerinide
aktarıyor. Mekanlarını yenilemek
isteyenler, Trend Önerileri blogu
sayesinde birbirinden şık tasarım-
ları takip ediyor. Blogdaki ilgi çekici
içeriklere http://www.agt. com.
tr/ tr/agt-trend-onerileri adresin-
den ulaşabiliyor.

Ahşaba Dair 
Her Şey 

Bu Blogta 

Ahşaba Dair 
Her Şey 

Bu Blogta 

AGT’den Trend Önerileri 

Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri
markası AGT, “Trend Önerileri” adlı
blogunda sanatsal tasarımlardan parke
trendlerine ahşabın her halini dekorasyon
tutkunlarıyla buluşturuyor.

İ
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üzce Üniversitesi’nin ev sahip-
liğini yaptıg ̆ı Düzce Meslek
Yüksekokulu, Orman Fakülte-

si ve Teknoloji Fakültesi tarafından
19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında
Düzce’de düzenlenen 

“Mobilya Endüstrisinde Üniversite-
Sanayi İşbirliğinin Önemi ve Kurum-
sal Gelişim” temalı “4. Uluslararası
Mobilya ve Dekorasyon Kongresi”
planlandığı gibi gerçekles ̧tirilerek
sonuçlandırılmıştır. 

Kongre; açılış oturumu, bilimsel
oturumlar, üniversite-sanayi
is ̧birlig ̆i panelleri ve mini fuar
4.Uluslararası Mobilya ve Dekoras-
yon Kongresi 19.10.2017 Pers ̧embe

günü saat 09:30’da İstiklal Marşı ve

Saygı Duruşu, ardından Kongre Dü-

zenleme Kurulu Başkanı Düzce Mes-
lek Yüksekokulu Malzeme ve Malze-
me İşleme Teknolojileri Bölüm

Başkanı Mobilya ve Dekorasyon

Programı Öğretim Üyesi Doç.Dr.

Ayhan AYTİN (Düzce Meslek Yük-

sekokulu Malzeme ve Malzeme İşle-

me Teknolojileri Bölüm Bas ̧kanı)’in

konuşması ile açılmıştır. 

Doç.Dr. Ayhan AYTİN konuşmasında
‘’sektör raporları bizlere göster-

mektedir ki, mobilya ticaretinin son
yıllarda işlem hacmini oldukça artır-
dığını göstermektedir ki benzer du-
rum ülkemiz için de geçerli bulun-
maktadır. Dünya mobilya işlem hac-
minde 16-18 sıra bandında olmamıza
rağmen işlem büyüklüg ̆ümüzün %
1-2 bandında olduğunu görmekteyiz.
Bu aslında çok fazla is ̧imiz kat 
edecek çok yolumuz oldug ̆unu 
göstermektedir. 

Hepimize çok iş düşüyor. Birbirimizin
farkında olmalıyız. Yanı bas ̧ımızda
duran etrafımızı çevreleyen gücü
fark etmeliyiz.  Deg ̆erli akademis-
yenlerin ve sanayicilerimizin söyle-
yecek çok sözü oldug ̆unu düşün-
mekteyim.

Esasen kongremizin ana felsefesi
Konya’da oluştu.    Bazen karar ver-
mek için çok kısa bir zamanınız olur.

4. ULUSLARARASI MOBİLYA VE 
DEKORASYON KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
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Kafanız da bir şimşek çakar, o an her
şey bambas ̧ka olur. Kongremiz için
de öyle oldu. Konya’ya 3.Ulusal Mo-
bilya Kongresi’ne bildirimizi sunmak
için giderken bir sonraki kongreyi
Düzce’de yapmak aklımızın ucunda
bile yoktu.  Mobilya Sektörüne yö-
nelik farklı disiplinlerde çalışan aka-
demisyenlerin bilimsel çalıs ̧maları
ile bir araya gelmesi, Mobilya sektö-
rü firma temsilcilerinin akademik
çevre ile bir araya gelerek tanışma-
ları ve  görüs ̧lerini ifade etmeleri,
Taraflar arasında beklentilere ce-
vap verebilecek bağların güçlendiril-
mesi “Üniversite-sanayi is ̧birliğinin
önemi ve kurumsallas ̧ma” temalı
kongremizin temel felsefesini mey-
dana getirmiştir. 

Kongremiz sadece akademisyenlerin
çalışmalarından ibaret değil, bilimsel
oturumlarda sanayicilerimize de yer
verdik, özel bir oturum düzenledik
(yarın Cuma günü saat 14.00). Stant-
lar olusţurduk, çok degĕrli firmalar
ürünlerini teşhir etmek üzere bizlere
ve kongremize destek oldular,
Iṡtanbul ile Ankara arasında bulunan
Düzce’mizde bizlerin 4.Uluslararası
Mobilya ve Dekorasyon Kongresinde
bir araya gelmesini sağlayan değerli
hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ke-
lebek Mobilya, Kastamonu Entegre,
Aquacool-Dual Boya, Divapan Enteg-
re, Hasel Teknik Ahs ̧ap, Turna
Ahs ̧ap, Samet, Aimsad, Düzce Tica-
ret ve Sanayi Odası, Be-Mi Oyuncak
AS ̧; bu güzel organizasyonda bizleri
yalnız bırakmadığınız için tes ̧ekkür
ediyorum.” 

Kongre açılıs ̧ programı Düzce Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar De-
mircan ÇAKAR ve Düzce Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ay-
han S ̧AMANDAR’ın konuşmaları ile
devam etmiştir. Orman Genel Mü-
dürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire
Başkanı Kenan AKYÜZ mobilya sek-
törü odaklı  “Orman Genel Müdür-
lüğü Faaliyetleri” hakkında bilgi ver-

miştir. Protokol konus ̧malarının
ardından Doğtas ̧-Kelebek Sahibi Sa-
yın Davut DOĞAN “Mobilya Sektö-
ründe Endüstriyel Gelis ̧im ve Ku-
rumsallas ̧ma” ve Kastamonu En-
tegre adına Marka ve Kurumsal İle-
tişim Müdürü Sayın Ferhat Naci
GÜNGÖR “Kastamonu’dan Beverly
Hills’e Uzanan Bir Başarı Hikayesi”
konulu konuşmalarını yapmıs ̧lardır.
emeği geçen sponsor desteg ̆inde
bulunan ve katılım gerçekles ̧tiren
kurum ve kuruluş temsilcilerine
teşekkür belge ve plaketleri takdim
edilmiştir. 

Kongre açılış programı dört çağrılı
konuşmacının yer aldığı 1.Üniversi-
te-Sanayi I ̇ş Birlig ̆i Paneli ile devam

etmiştir. Panele çag ̆rılı konus ̧macı

olarak katılan Doğus ̧ Üniversite-
si’nden Prof.Dr. Ahmet
KURTOĞLU’nun bas ̧kanlığını yaptıg ̆ı
panelde dig ̆er konuşmacılar Gazi
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Abdullah
SÖNMEZ “Mesleki Teknik Eg ̆itim ve

Üniversite - Sanayi İşbirlig ̆ine Katkı-
ları”, Oklahoma State Üniversite-
si’nden Prof. Salim HIZIROĞLU “Use
of Composite Panels Manufactured
from Under Utilized Wood and Non-
Wood Species for Furniture Produc-
tion” ve Divapan Entegre Genel Mü-
dürü Hakan ZENGİN “MDF ve Yonga-
levha Sektörünün Bugünü ve Gele-
ceği” konulu  konus ̧malarını

yapmışlardır. 
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Prof.Dr.Ahmet Kurtoğlu                            Doğuş Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Efe                                    Gazi Üniversitesi 

Prof.Dr. Hülya Kalaycıoğlu                       Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof.Dr. Tuncer Dilik                                  İstanbul Üniversitesi 

Prof.Dr. Nusret As                                      İstanbul Üniversitesi 

Prof.Dr. Küçük Hüseyin Koç                     İstanbul Üniversitesi 

Prof.Dr. Turgay Özdemir                           Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Doç.Dr. Ayhan Aytin                                  Düzce Üniversitesi 

Doç Dr. M Mehmet Lütfi Hidayetoğlu      Selçuk Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Saçlı                       Mersin Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Kaya                     M. Akif Ersoy Üniversitesi 

Yük. Müh. Ergin Turan                              Kastamonu Entegre A.Ş. 

Dr. Mustafa Selmani Muslu                      Selçuk Üniversitesi 

Yrd.Doç. Dr. Necmi Kahraman                 Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Öğr. Gör Oktay Okçu                                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Öğr. Gör. Mehmet Yüksel                          Muğla Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Acar                              Muğla Üniversitesi

Dr. Levent Gürleyen                                  MEB

Dr. Kubilay Çağatay                                  MEB

Danışma Kurulu
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nsan kaynakları alanındaki çalış-
maları sayesinde "İnsanlar" ka-
tegorisinde Stabilo, Edding, Ce-
we, Ritter Sport ve Develey gibi

tanınmış firmaların da aralarında
bulunduğu toplam otuz finalisin
katıldığı 2017 Axia ödülü Schattde-
cor’un oldu. "Alman Endüstrileri
Federasyonu (BDI) Genel Müdür
Yardımcısı Holger Lösch, ödülü
sunarken şunları söyledi: "Kendi
pazar bölümünde bir dünya lideri
olan gizli şampiyonumuz için yo-
ğun ve seçkin bir insan kaynakları
yaklaşımı, doğru çalışanların bu-
lunması ve bunların uzun dönem-
de muhafaza edilmesi konusunda
başarılı bir strateji olduğunu kanıt-
lamıştır. Bu işletme, adil, hesap
verebilir ve dürüst bir şirket kültü-
rünün geliştirilmesini amaçlamak-
tadır. İnsan Kaynakları bölümün-
deki bu çabalar sonuçlarını ver-

mektedir. Çalışanlar, şirkette or-
talama 14 yıl kalmaktadır."

Lösch, şirketi 1985'de kuran Wal-
ter Schatt'ın insanlara duyulan gü-
venin sadakat, yaratıcılık ve bağlı-
lıkla ödüllendirildiği yolundaki
yönlendirici ilkelerinden övgüyle
söz ederek, “Bu slogana bugün ha-
la inanıyoruz. Sürekli mesleki geli-
şime ilave olarak çalışanlarımıza
çocuk bakımı seçenekleri sunul-
masının çok büyük önem taşıdığını
düşünüyoruz. Çin, Brezilya veya
Baverya'daki genel merkezimizde
çalışanlarımızla ilgili beklentiler ve
ilişkilerde, nerede çalıştıklarına
bakılmaksızın hakkaniyet ve so-
rumluluk boyutu ön plandadır. Bu
durumda 1994'den bu yana bizde
eğitim gören 100'ün üzerinde çıra-
ğın, dörtte üçünün bugün hala biz-
de çalışıyor olmaları şaşırtıcı de-
ğildir.” dedi.

2008 yılında da "Değerlere Sadık
Kalma"  kategorisiyle  Axia Ödülü-
nü alan Schadddecor, o dönem
Reiner Schulz’a verilen bu ödüle
yabancı değil. Yaklaşık 10 yıl sonra
Schattdecor AG Yönetim Kurulu
Başkanı Roland Auer, aynı ödülü
kutlayan kişi oldu:  

“Bu ödül, başarılarımızın takdir
edildiğini ve çabalarımızı sürdür-
memiz gerektiğini göstermekte-
dir. Kuruluşumuzdan bu yana çalı-
şan odaklı bir şirket olmak önce-
liklerimizden biri olmuş ve kurucu-
muz Walter Schatt ve halefi Rei-
ner Schulz'un liderliğinde büyük
bir rol oynamıştır. Schaddde-
cor'un çalışanlarımız ve yeni baş-
vuranlar için çekici bir işveren ola-
rak kalması için bu, benim liderliği-
min de önemli bir kısmını oluştur-
maya devam edecektir.”
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Schattdecor, 2017 Axia
Ödülünü Kazandı













ürkiye İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği’nin (Türkiye
İMSAD) yılda dört kez çeyrek

periyotlarda düzenlediği ‘Gündem
Buluşmaları’ kapsamında planla-
nan 2017 yılının dördüncü toplantı-
sı gerçekleştirildi. ‘Ekonomide
Ufuk Turu ve 2018 Beklentileri’
başlıklı buluşma, 14 Aralık Per-
şembe günü Ortaköy’deki Feriye
Lokantası’nda iş dünyasının önde
gelen isimlerini bir araya getirdi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış ko-
nuşmasını ve moderatörlüğünü
yaptığı ‘Gündem Buluşmaları-
Özel’ toplantısına panelist olarak
katılan Hürriyet Gazetesi Köşe Ya-
zarı Vahap Munyar, Sabah Gazete-

si Köşe Yazarı-Ekonomi Müdürü
Şeref Oğuz ve Dünya Gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni Hakan Gül-
dağ ekonomi-iş dünyası ile ilgili de-
ğerlendirmelerini ve öngörülerini
katılımcılarla paylaştı. 

Açılış konuşmasında, inşaat sektö-
rünün sadece ekonominin loko-
motifi, istihdamın sünger sektörü
değil, dış ticarette de ciddi bir iş
hacmine sahip, katma değeri yük-
sek bir sektör olduğunu vurgula-
yan Türkiye İMSAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Büyü-
me oranlarına baktığımızda inşaat
sektörü her zaman ülke büyüme-
sinin üzerinde bir performans gös-
teriyor” dedi. 2017 yılında işlerin
tekrar düzeldiğini bu açıdan sektö-

rün yüzünün güldüğünü belirten
Ferdi Erdoğan, “Büyüme rakamla-
rı oldukça umut verici. 2016 veri-
leriyle, Türkiye’nin ihracatı 142,0
milyar dolar. 104 milyon ton mal
yurtdışına taşınmış. Bu ihracatın
30 milyon tonu inşaat malzemele-
rine ait. Yani 3’te 1’i” diye konuştu. 

Dış ticarette kalıcı stratejiler oluş-
turulması gerektiğini kaydeden
Ferdi Erdoğan, “Türkiye markası-
na yatırım yaparak bunu öne çıkar-
mamız gerekiyor. İnşaat malze-
meleri gibi katma değeri yüksek
olan ürünlerin ortalama ihracat fi-
yatı sadece 10 sent/kg artarsa ge-
lirimiz ihracat gelirine etkisi 3 mil-
yar dolar artış olacaktır” şeklinde
konuştu.   
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Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:

“3. çeyrekte ülkemiz de, 
inşaat sektörü de iyi büyüdü”

TÜRKİYE İMSAD ‘GÜNDEM BULUŞMALARI’NDA EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER,
SORUNLAR VE İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ ELE ALINDI
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Finansman sıkıntısı son 
3 ayda arttı

Sektördeki talep artışına karşın fi-
nansman sorunlarının faaliyetleri
kısıtlayan en önemli engel haline
geldiğinin altını çizen Türkiye İM-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi
Erdoğan sözlerine şöyle devam
etti: “Yaz aylarında göreceli olarak
hafifleyen finansman sorunları
son üç ayda arttı. İnşaat sektörün-
deki finansman sorunları, tüm iş
ortaklarını etkileyebileceği gibi in-
şaat malzemesi sanayisi için de
yakından izlenmesi gereken bir
risk haline geldi. Tahsilat konusu
sektörümüzün en önemli sıkıntısı.
Konutlar satılamıyor, müteahhit-
ler parasını alamıyor, bu da doğal
olarak malzemecileri etkiliyor.
Dolayısıyla Güven Endeksi de 100
üzerinden 60’lı rakamlarda dola-
nıyor. Ekonomik beklenti konusun-
da ne yazık ki herkes kaygılı. İşleri-
miz iyi ama geleceği açık ve net iyi
göremiyoruz. Arada bir çelişki söz
konusu. Her şeye kısa vadede bak-
mak mecburiyetinde kalıyoruz.
Uzun vadeli bakışın ülke ekonomi-
sine yerleşmesi gerekiyor. Tahsi-
lat tarafındaki sıkıntının da bir an
önce çözülmesi gerekiyor.”

Hakan Güldağ: “2018’de bu
rakamları yakalamamız
mümkün değil”

‘Ekonomide Ufuk Turu ve 2018
Beklentileri’ başlıklı oturumda, iş
dünyasının performansını değer-
lendiren Dünya Gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Hakan Güldağ, “3.
çeyrekte büyümede şampiyon ol-
duk ama unutmayalım ki geçen se-
ne de en küçük büyümelerden biri-
ni yaşamıştık. 2018’de bu rakam-
ları yakalamak mümkün değil” de-

di. Avrupa Birliği ile ilişkileri değer-
lendiren Güldağ, “Özellikle Alman-
ya ile ilişkilerimizde sıkıntılar yaşı-
yoruz. Türkiye'yi finanse edenler
eline bir koz geçirdi. Finansman bi-
çimini değiştirdiler. 2016'dan
2017'ye Türkiye'nin yurtdışından
sağladığı kaynaklar daha istikrarlı
olan krediden portföy yatırımına
döndü. Bugün Türkiye'ye gelen her
100 doların yaklaşık 70 doları
portföy yatırımı. Yeniden sıcak pa-
ranın oynaklık yaratan etkisini
ekonomide ciddi biçimde hissedi-
yoruz. Bu dış politikada da daha
dikkatli olmamızı gerektiriyor. Bu-
nun yanında ilişkilerin daha kötüye
gitmeyeceğini düşünüyorum. Tür-
kiye ekonomisi finansmanının yüz-
de 80’ini Avrupa’dan sağlıyor. Bu
finansman yapısına dikkat ederek
adım atmamız gerekiyor. Önü-
müzdeki dönemde Almanya’yla
ilişkiler düzelmeye devam edecek-
tir” diye konuştu. 

Vahap Munyar: “İnşaatın
arkasında ciddi bir sanayi
var” 

İnşaatın, sanayinin önüne geçtiği
eleştirilerini değerlendiren Mun-
yar, “Paranın inşaata, betona, top-
rağa gömüldüğü yönünde eleştiri-
ler var. Ama inşaatın arkasında da
ciddi bir sanayi olduğunun, yani in-
şaat sanayicilerinin, sizlerin oldu-
ğunun iyi anlatılması gerekiyor” di-
ye konuştu. 2018 yılında Türkiye
ekonomisinin ancak yüzde 5 büyü-
yeceğini öngördüklerini belirten
Vahap Munyar, marka olma kültü-
rünün Türkiye’de yavaş yavaş
oturmaya başladığını, marka ol-
mak yerine marka satın almanın
da ciddi bir strateji olduğunu 
aktardı. 

Şeref Oğuz: “Büyük
kırılmalarla büyük fırsatlar
ortaya çıkacak” 

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve
Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz,
“2018’in zor geçeceği konuşulu-
yor, 2017 için de aynı şey söylen-
mişti, 2020 için de söylenecek.
Geçmişe bakmak lazım ama gele-
ceği de görmek lazım” dedi. Türki-
ye İMSAD üyelerine seslenen Oğuz
şöyle devam etti: “Param olsa si-
zin şirketlerinize yatırırım. Barış
ekonomisi yaklaşmaya başladı.
Özellikle güneyimizdeki ülkeler
yeniden inşa edilecek. Bu gerçek-
leştiği zaman büyük kırılmalarla
büyük fırsatlar ortaya çıkacaktır.
En büyük pastayı da sizin içinde bu-
lunduğunuz grup alacaktır. Ben
gelecek yıla bakarken büyük bir
patlamanın yaşanacağı kanaatin-
deyim” şeklinde konuştu. Şeref
Oğuz, Kudüs kriziyle ilgili iş dünya-
sının endişe etmesine gerek olma-
dığını savunarak “Kudüs olayı haf-
taya gündemde üçüncü sıraya dü-
şecektir” dedi.
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GGER Laminate , Comfort ve
Design Parke Koleksiyonları;
distribütörlere yönelik yeni EG-
GER PRO Koleksiyonu ve ‘Ken-

din yap’ sektörüne yönelik EGGER
HOME Koleksiyonu altında yeniden
tasarlandı. Bundan böyle, tüm ürün-
ler EGGER markası altında satışa su-
nulacak ve "Tüm sorularınızın cevabı
EGGER’de" mesajı ile piyasaya 
sürülecek.

Yeni: İnovatif koleksiyonlar
tek marka altında 

Sonbahar 2017: EGGER PRO 2018-
2020 koleksiyonu ile yenilenen La-
minate, Comfort ve Design Parke se-
rileri piyasaya sürüldü. Profesyonel-
ler için özel olarak hazırlanan parke
koleksiyonları ve aksesuar programı
kapsamında, ihtiyacınıza yönelik her
şey mevcut. Yeni parke koleksiyonu-
muz ve dekorlarımız; profesyonel
parke ustalarının ihtiyaç duyduğu her
şeye cevap veren kapsamlı bir hiz-
met programı ile destekleniyor. İlk-
baharda, mobilya ve yapı sektöründe
popülerleşen ‘Kendin yap’ tarzındaki
mağazalara yönelik yeni bir güncel-
leme yapılarak, ürün yelpazesi yeni-
lenecek. EGGER HOME Koleksiyonu,
kendi parkelerini kendileri uygulamak
isteyenler için geliştirildi. Koleksiyon-

da, çarpıcı Laminate, Design ve Com-
fort Parke dekorlarının basit bir klik
sistemi sayesinde kolayca uygulana-
bilen versiyonları yer alıyor. Parke-
ler; çok sağlam olmalarının yanı sıra
aşınmaya karşı dayanıklı olma, sudan
etkilenmeme, sıcak bir görünüm ve
son derece sessiz olma gibi özellikle-
riyle her uygulama için en doğru çö-
zümü sunuyor.

Trend ve Seçeneklerle Dolu
- EGGER PRO

Yeni EGGER PRO 2018 - 2020 Koleksi-
yonu, uzun yıllara dayanan deneyim-
ler ve iç tasarım stillerine göre tanım-
lanan trendlere yönelik 140’ı aşkın
çarpıcı dekoru ile, müşterilerin tüm
ihiyaçlarına cevap veriyor. Koleksi-
yon; şık, rustik, doğal ahşap ve taş
dekorlardan, eğlenceli, yaratıcı mal-
zeme reprodüksiyonlarına ve süsle-
melere kadar uzanan her şeyi içeri-
yor. Ayrıca, yeni Laminate, Comfort
ve Design parkeler çok fonksiyonel.
Bu parkeler, sahip oldukları teknik
özellikler ve yüzeylerin yanı sıra uy-
gulama güvenliği ve geliştirilmiş klik
sistemleri sayesinde kolay uygulama
avantajı da sunuyor. Uzun kullanım
ömrüne sahip parkeler, son derece
güzel bir görünüm sergiliyor. Yeni EG-
GER PRO Koleksiyonu, uygulayıcı fir-

malar için bilgilendirme, eğitim ve sa-
tışa dönük çok sayıda avantaj içeren
bir hizmet programı sunuyor. Bu hiz-
metler içinde, profesyonellere yöne-
lik online eğitim gibi çeşitli program-
lar da bulunuyor. 

‘Kendin yap’ tarzı için
mükemmel uyumlu bir
ürün yelpazesi - EGGER
HOME 

EGGER HOME Koleksiyonu kendinizin
de kolayca uygulayabileceği üstün
kaliteli parkeler sunuyor. ‘Kendin
yap’ tarzını tercih edenler, 100 dekor
arasından bir favori belirleyip, yaşam
alanlarını tamamen kendi gereksi-
nimlerine göre tasarlayabilirler. An-
cak EGGER HOME koleksiyonu bu ka-
darla da sınırlı değil. Bir ‘Kendin yap’
markası olan Megafloor‘un yeni EG-
GER HOME Koleksiyonuna geçirilme-
si ile birlikte, EGGER, internet sitesin-
de; numune mağazası, parke arama
motoru ve hizmet hattı da dahil ol-
mak üzere, son tüketicilere yönelik
kapsamlı bir hizmet programı suna-
cak. POS sunumu da tamamen elden
geçirilerek, ‘kendin yap’ tarzı ürünleri
seçenlerin uygun parkeyi bulmalarını
kolaylaştıran çok sayıda bilgi ve kat-
ma değer unsuru içerecek.
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EGGER, Domotex 2018'de yeni parke
koleksiyonları ve marka stratejisini tanıtıyor

Distribütörlere yönelik EGGER
PRO Parke Koleksiyonu ve
“Kendin yap” (DIY) sektörüne
yönelik yeni EGGER HOME
Koleksiyonu piyasaya sunuldu









obilya bileşenleri sektörü-
nün yenilikçi ve öncü mar-
kası AGT, “ Türkiye’nin Yük-
selen Liderleri” listesinde,

6. oldu. Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve
Londra Borsası işbirliğiyle hazırla-
nan araştırmada listeye girmeyi
başaran 100 şirket 2013-2016 yıl-
ları arasında Türkiye’nin aynı dö-
nemdeki GSYH artış hızının 2 katı
üzerinde büyüme gösterdi. 

Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu listesinde 164. sırada,
Antalya’da ise birinci sırada yer
alan AGT, 2016 yılında yüzde 28
büyüdü. Yine aynı yıl cirosunu 711
milyon TL’ye ulaştırmayı başaran
AGT’nin ihracatı ise sektör lideri
konumu ile 259 milyon TL olarak
gerçekleşti.

Türkiye genelinde yaygın bayi ağı-
nın yanı sıra 5 kıtada 1000’den faz-

la satış noktası bulunan AGT, bu-
gün 70’ten fazla ülkeye ihracat
yapıyor. 2016 Yılı İhracat Sırala-
ması ve “Ağaç Mamulleri ve Or-
man Ürünleri Sektörü İhracat bi-
rinciliği ödüllerinin de sahibi olan
AGT, Türkiye İhracatçılar Meclisi
tarafından açıklanan ilk 1000 ihra-
catçı firma listesinde 185. sırada
yer alıyor. Dijital dönüşüm kapsa-
mında “Dijital Platform” projesini
hayata geçiren AGT, bu sayede
Türkiye’den tüm dünyaya hizmet
vererek sınırları ortadan kaldırma-
yı, ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı ve Türkiye’nin marka-
laşma sürecine destek olmayı 
hedefliyor. 

AGT’nin başarısının sırrının tasa-
rım, kalite ve inovasyonda yattığı-
nı söyleyen AGT Genel Müdürü Şir-
zat Subaşı, “AGT, yılsonu itibariyle
laminat parkede üretim kapasite-

mizi 20 milyon metrekarenin üze-
rine çıkarmayı hedefliyoruz. Sü-
rekli yatırım yaparak büyümemizi
sürdürüyoruz. Bu yıl İran’da top-
lamda 45 milyon euro değerindeki
yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Bu
yatırım, Kazvin Caspian Sanayi
Bölgesi’ne bu yıl içerisinde yapılan
en büyük 2. yabancı yatırım... Önü-
müzdeki sene hizmete açılacak
olan tesisimizde hedefimiz sadece
İran pazarı değil, çevre ülkelere de
ihracat yapmak” dedi.

AGT, Türkiye’nin En Parlak 
100 Şirketi içinde 6. Oldu 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle
hazırlanan Türkiye'nin 'en parlak' 100 şirketini kapsayan liste
açıklandı.  AGT, “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” listesinde 6., Sektöründe
1. oldu. Listede yer alan şirketler 2013-2016 yılları arasında Türkiye’nin 

aynı dönemdeki GSYH artış hızının iki katı üzerinde büyüme gösterdi.
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encere, cam ve kapı endüs-
trisinin Avrasya Bölgesi’nde-
ki bir numaralı ticaret plat-

formu Avrasya Pencere, Cam ve
Kapı Fuarı 2018 için geri sayım
başladı. 

Dünyadaki en son
teknolojik gelişmeler
burada

REED TÜYAP tarafından bu yıl 7-10
Mart 2018 tarihleri arasında TÜ-
YAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde
eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar,
son teknoloji kullanılarak geliştiri-
len inovasyon harikası ürünlerin
ve enerji verimliliği çözümlerinin
yer alacağı global bir buluşma
noktası olarak göze çarpıyor. Sek-

tör profesyonellerin ajandasında
ilk sırada yer alan fuar, dünyanın
farklı noktalarından İstanbul’a ge-
lecek olan alım heyetleri ve Av-
rasya Bölgesi başta olmak üzere
dünyanın dört bir yanından gelen
65 binin üzerinde sektör profes-
yonelini aynı çatı altında buluştur-
mayı hedefliyor. 

Her yıl düzenlenen birbirinden spe-
sifik programlarla da gündem yö-
netimini üstlenen Avrasya Pence-
re, Cam ve Kapı 2017, dünyanın
öncü cam endüstrisi konferansı
Glass Performance Days’e de ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 –
10 Mart, 2018 tarihleri arasında 4.
kez düzenlenecek olan etkinlik, ca-
mın tasarımı, kullanımı ve işlen-

mesindeki yeniliklere özel bir vur-
gu yapacak. 

REED TÜYAP tarafından Pencere
ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD),
Pencere Üreticileri Kalite Birliği
(PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum
Sanayici ve İş Adamları Derneği
(GALSİAD) iş birliğiyle gerçekleşti-
rilen Avrasya Pencere, Cam ve Ka-
pı Fuarı 2018; 7-10 Mart 2018 ta-
rihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde takipçilerini
bekliyor. 

Bu büyük buluşma hakkında daha
detaylı bilgi edinmek için www.av-
rasyapencerefuari.com,  www.
avrasyacamfuari.com  ve www.
avrasyakapifuari.com  web sitele-
rini ziyaret edebilirsiniz

Bu yıl 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı
gerçekleşecek dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi’nin ise en büyük ihtisas fuarı Avrasya

Pencere, Cam ve Kapı 2018 Fuarı için geri sayım başladı. Son teknolojiyle tasarlanan Ar-Ge
destekli inovatif ürünlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan fuar,  65 binin üzerinde sektör

profesyonelini aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor.
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Sektörlerin öne çıkan yeni nesil
ürünleri tek çatı altında

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 için geri sayım başladı
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obilya Aksesuar sektörü-
müzde yıllardır ürettiği
ürünlerin kalitesiyle kendini

Kabul ettiren ve aynı titizliği yıllar-
dır standart ray grubunda devam
ettiren İçten metal Flore marka-
sıyla piyasada bilinen ürünü bu yı
Mısır EGYPWOOD fuarında sergi-
ledi. Pek çok bağlantı elemanı ve
masa sistemleri de üreten 
firmanın ikinci kuşak yöneticisive
firmayı bu günlere getiren  
Sn Ayhan İçten ile görüştük. 

Nesip Uzun: Ayhan bey bize içten
metalin kısa bir hikayesini anlatır
mısınız? Birazda üretiminizden, ya-
tırımlarınızdan ve ihracatınızdan
bahseder misiniz? Ticari anlayışınız
ve üretim felsefeniz nedir? Size
ayıran unsurlar nedir? Uluslararası
rekabette yer alıyorsunuz. Bu re-
kabette karşınıza ne gibi problem-
ler çıkıyor?  Özellikle iç pazarda
belli bir üretim kapasiteniz var,
başka üretimlerinizde var. 
Bütün bunları bir sizden duymak 
istiyoruz.

Ayhan İçten: Içten metal 1944 se-
nesinde babamız şefik içten tara-
fından kurulmuş ve 1977 senesin-
de kolektif şirket olarak, 1982 se-
nesinde ise limited şirket olarak
faaliyetine devam etmiştir. Firma-
mız 1973’ ten beri Türkiye’deki bü-
yük grupların panel radyatör,
kombi, şofben parçalarının teda-
rikçi yan sanayisi olarak da çalış-
maktadır.  Yaklaşık 20 yıldır da

mobilya sektörüne girerek çek-
mece rayları, raf altları, katlanır
konsollar, bağlantı elemanları gibi
metal ve plastik parçalar üret-
mektedir. Sık sıkta yurtdışında fu-
arlara katılmaktadır. Yaklaşık ci-
romuzun yüzde onuna kadar da
ihracat rakamına ulaşmış bulun-
maktadır. Mobilya aksesuarları
bölümünde yaklaşık 40 kişi 
çalışmaktadır. Panel radyatör bö-
lümünde de ayrıca 40 kişi
çalışmaktadır. 

Nesip Uzun: özellikle panel radya-
törde Türkiye genelinde ciddi bir
pazar payına sahipsiniz.

Ayhan İçten: Bu alanda Türkiyede
ilk sıradayız. Bu sektörde Türkiye-
nin büyük holdinglerin hemen ço-
ğunun  tedarikçisiyiz. İhracata
önem veriyoruz ve Avrupadaki ve
projeksiyonumuzdaki hedef fuar-
ların pek çoğuna katıldık vu bu 
çalışmalarımız bundan sonra da

İçten Metal, Flore markasıyla
Mısır Egypwood fuarı’ndaydı
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İçten Metal İkinci Kuşak
Yöneticisi  Ayhan İçten 
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devam edecektir. Biz Türkiyede işi-
mizi iyi yapan ve yaptığımız işe de
saygı duyan insanlarız.  Babadan
devraldığımız itibar ve iş terbiyesi-
ni gerek kendimiz gereksede biz-
den sonar gelecek üçüncü kuşak
gençlerimize de öğretiyoruz. Fir-
maları ayakta tutan kaliteleri ka-
dar hizmet anlayışları ve itibarları-
dır. 200 yıllık bir Alman üreticinin
dediği gibi itibarımızı kaybetmek-
tense paramızı kaybetmeyi 
yeğleriz. 

Bakın bu fuarda insanlar ürünleri-
mizi ellerine alıp bükmeye çalışı-
yor ve  kalınlıklarına bakıyorlar,
nedeni de buralarda satılan bu tür
standart rayların neredeyse tene-
ke gibi eğlip kısa zamanda bozul-
malarıymış. Bizim rayların sac ka-
lınlıklarını ve dayanımlarını görün-
ce farkı da anlıyorlar.  Mısır fuarın-
dada oldukça neticeler aldığımızı
ve alacağımızı düşünüyoruz. Bir
kaç tane ciddi toptancıyla görüş-
tük. Fiyatlarımızıda uygun buldu-
lar.   İçten metal durmaksızın yatı-
rımlarına devam etmektedir. Ma-
kina, yeni aparatlar, roll-formlar
kurarak otomasyona önem ver-
mektedir. her zaman Minimum iş-
çilikle maksimum üretim yapmayı
hedefledik.  İç piyasa kadar ulus-

lararası pazar ve ihracat da bizim
için bir o kadar önemlidir. Yatırım-
lat-rımızın ana amaçlarından biride
bu hedefler doğrultusunda her yıl
büyüyen talebe yanıt verebilmek
düşüncesidir. 

İhracatımızı sürekli arttırmayı he-
defliyoruz. Kalitemize güveniyo-
ruz ve özellikle de 18 yıldır emek
verdiğimiz bir marka olan ve her-
kes tarafından bilinen Flore  Mar-
kamızı uluslararası pazarda daha
iyi tanıtmak hakettiği noktaya ge-
tirmeye çalışıyoruz.  Son yıllarda
katıldığımız yurtdışı fuarlarda aldı-
ğımız olumlu tepkiler doğru yolda
olduğumuzu  bizlere gösterdi.
Şimdi Yurtdışında da tanındığını
gördükçe gurur duyuyoruz. 

Nesip Uzun: Sizin ürünlerinizi ben-
zerlerinden ayıran nedir?

Ayhan İçten: Daha kaliteli olduğu-
muzu kesinlikle biliyoruz. Diğer ra-
kiplerimiz yüzey hazırlama hatla-
rında demir fosfat, trikotilen gibi
şeyler kullanırken biz yüzey hat-
tında çinko fosfat kullanıyoruz ve
bu birtek bizim ürünümüzde var.
Diğer firmalarda bu yok.

Ayrıca İki tane çok gelişmiş boya
tesisimiz var. Tam otomatik ro-
botlu. Ve  40’ar metre. Dakikada
3.5 m giden bir konvoyor hattımız

var. Makina hattımız çok güçlü.
Aslında kapasitenin çok üstünde
bir altyapı mevcut ve hazır. Tabiki
kendi kalıplarımızı kendimiz yapı-
yoruz kalıphanemizde, preshane-
miz, kaynakhanemiz, plastikhane-
miz, tamirhanemiz ve boyahane-
miz hepsi son model çok 
yüksek kapasiteli üretim yapan 
tesislerdir. 

Nesip Uzun: Sizce avrupa ülkeleriy-
le veya bölgeyle rekabette şansı-
mız nedir? Gerek ürün kalitesinde
gerek fiyat bazında değerlendirebi-
lirmisiniz.

Ayhan İçten: Türkiye özellikle ak-
sesuar ve bağlantı ürünlerinde ka-
liteyi yakalamış durumdadır. ülke-
mizde bizim gibi pek çok saygın
marka var ve gerek Avrupa’da ge-
rekse de dünyanın hemen her ye-
rinde bu rekabetin içindedirler. Ka-
litede bizlerin rakipleri uzakdoğu
ürünleri değildir. Dolaysıyla gerek
Avrupa’da gerekse de çevre ülke-
lerde rekabet şansımız yüksek.
Ancak hammadde ve enerji vb et-
kenler ile para piyasalarındaki dal-
galanmalar bunu olumsuz etkile-
se de üreticinin destek ve teşvik
edileceği yeni politika ve uygula-
malarla bunu da aşabileceğimize
inanıyorum. Bizim ürünlerimizde
özellikle doğu avrupa, kuzey afri-
ka, ortadoğu bölgelerine ve Rusya
Ukrayna’ya hitap eden ürünler ol-
duğu için avrupayla çok sıkıntımız
yok. Ama diğer saydığımız bölge-
lerdede karşımıza rakiplerimiz çı-
kıyor tabiki. En büyük rakibimizde
çin. Çok kalitesiz ve ince malzeme
kullandığı için fiyat rekabetimiz
oluşuyor. Ama biz kaliteli 
ürün sattığımız için tercih sebebi
de olabiliyoruz. 

Çok teşekkür ederim, sizlere 
başarılar diliyorum.

l l
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İlk içecek kapları, ilk süs eşyala-
rı, takılar ve mutfak malzemele-
rinin hemen pek çoğu toprağın

elden biçimlenmesiyle oluşur.
Seramik dünden bugüne ulaşan
bir sanattır . Özü toprak olan bu
malzeme günümüzde hemen her
alanda, hem yaşam malzememiz,
hem de görsel dünyamızın ilham
kaynağıdır. Bir kez toprağına bula-
şınca parmaklar, artık onun cazi-
besinden kurtulamaz sanatçı. 

Seramik sanatçısı  Elif Şen de top-
rağa şekil veren, onu yoğurarak
birbirinden farklı eserlerle bizleri
büyüleyen bir seramik sanatçısı.
Bu söyleşide onun hikayesini 
dinleyeceğiz.

Aynalara ve çerçevelere yaşam hi-
kayelerini seramikle işlemek ola-
ğanüstü bir duygu olsa gerek bu
kurguyu nasıl oluşturdunuz,  bize
biraz kendinizi ve seramikteki hika-
yenizi anlatırmısınız. Seramik eğiti-
minizin bir parçası mı ?

Elif Şen: Ben aslında Yıldız üniversi-
tesinde restorasyon eğitimi gör-
düm, sonra iç mimarlıkta çalıştım
bir müddet teknik resim çizdim ve
bir daha da bulaşmadım o işlere.
Seramik yaşamıma bir girdi pir gir-
di,  yeni benim için son 3-4 yıldır
yaptığım tek şey seramik. . Öncele-
ri bu konuda yeteneğimin olduğu-
nun dahi farkında değildim. vardıy-
sada hiç fark etmemiştim. Ev deko-
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rasyonu sürekli ilgimi çekiyordu
hep kendi evimi yeniden dekore
ederdim. Yine evin dekorasyonunu
değiştirdim fakat bir sefer duvar-
lardan biri boş kaldı. Buraya büyük-
çe bir ayna lazım dedim ve bunu ya-
pabileceğimi düşündüm. Tamamen
serbest bir çalışma yaptım. Ölçü-
süyle ebatlarıyla herşeyi kendiniz
belirleyeceksiniz.  Öyle Standart
birşey  özel birşey, kimsede olma-
yan kendine has birşey olsun iste-
dim. Aklımda birşeyler tasarladım
bir atölyeye gittim konuştum, böy-
le birşey yapmak istiyorum diye.
Benim tasarladığımın çok dışında
bir çalışma çıktı. Ama yinede farklı
birçalışma oldu. Ben o aynayı ya-

pınca insanlar benden ayna isteme-
ye başladı. 3 tane 4 taneyle başla-
yarak Isteyenlere ayna yapmaya
başladım. Ayna darken birde lam-
baya ihtiyaç duydum,  lamba yap-
tım, sonra  kopamaz oldum 
seramikten. Şimdi bundan önce 
ne yapıyordum  diye sorsanız,  
bilmiyorum derim.

Peki bir atölyeniz var mıydı 
yoksa evde mi yapıyorsunuz 
çalışmalarınızı?

Elif Şen: Özel bir atölyede çalış-
maya başladım.  Bu gel gitler 3-4
yıl sürdü. hergün atölyeye git gel
en sonunda evde bir köşe kurdum
evde kendim yapmaya başladım
herşeyi. Ama bunun pişirilmesi 
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falan gerekiyordu, bu nedenle fı-
rınlama  kısmını daha önce 
çalıştığım atölyeye götürüp 
hallediyordum .  

Bu iş hobinin ötesine mi geçti?

Elif Şen: Başta böyle bir düşün-
cem yoktu, toprağa şekil vermeyi
seviyordum ve ortaya farklı obje-
ler çıkınca talep oluştu, önce çev-
remdeki insanlar sonra isteyenler
derken her yanım seramik oldu.
Büyük objeler çalışmaya başladım
biri diğerine benzemeyen geniş hi-
kayesi olan üç-dört metrelik çer-
çeveler yapmaya başladım. Yaptı-

ğım objelerde birleşen o ufacık ka-
re ve dikdörtgenlerde o evin ve in-
sanlarının hayat hikayelerini ve
önem verdikleri şeyleri dokuyo-
rum. Bu yüzden de yaptığım obje-
lerde   her bir çalışmanın kendi or-
jinalliği var.  Arkadaşlarımında ai-
leminde evlerini  seramilklerle
doldurdum.

Peki gelinen aşamada artık klasik
restorasyon işlerinden öte buna
yöneldiniz. Artık profesyonel ola-
rak mı hobi olarak mı yapıyorsu-
nuz? Ticari boyutu nedir?

Elif Şen:Daha işin çok başında-

yım,seramikte sınır  yoktur hergün
yeni birşeyler öğreniyor keşifler
yapıyorsunuz.  aslında amatör
olarak yapıyorum. Profesyonellik
hiç yok. Ama artık  satmak istiyo-
rum çünkü bu çalışmaları bir şekil-
de devam ettirmem lazım. Farklı
yerlere, farklı objeler arayan in-
sanlara bunları sunmak istiyorum.
Yaptıklarımın farklı mekanlarda
yaşam bulması beni mutlu ediyor.

Siz tabi endüstriyel anlamda yap-
mıyorsunuz bunları. Her ürün tek
tek elde hazırlanıyor.

Elif Şen: Tabi her ürün elde hazır-
landığı için aynısından bir tane da-
ha yapmam çok zor. Yani her biri
kendine özgün parçalar bunlar.

Bunları sergilemeyi düşündünüz
mü veya düşünüyor musunuz?

Elif Şen: Aslında düşünüyorum.
Çalıştığım atölye bana bir sergi aç-
mayı çok istiyor. Ben henüz onay
vermedim ama her an olabilir. O
kadar ürün var ki  hazırda,  ayrıca
devamlı yapıyorum.

Ilham nereden alıyorsunuz?

Elif Şen: Etrafı izliyorumi bir duvar
gördüğüm zaman oraya uygun bir
lamba çıkarabilirim mesela. Ben
duvardan çok farklı şeyler görebi-
lirim yani. Ama ben bildim bileli ev
dekorasyonuna çok meraklıydım
bu detay bende her zaman vardı.
Doğa benim ilham kaynağım .
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u yıl 3-6 Mayıs 2018 tarihleri ara-
sında Hindistanın en büyük ve en
önemli uluslararası liman ve tica-

ret kenti olan MUMBAI ( eski adı BOM-
BAY) kentinde düzenlenecek INDEX
uluslararası mobilya ve bileşenleri ile
aksesuar ve bağlantı elemanları fuarı
Bombay Convention Centre’de gerçek-
leşiyor. Bu yıl 30. yapılan fuara dünya-
nın değişik ülkelerinden pek çok üretici
firma 1,5 milyar nüfuslu bu büyük Hin-
distan pazarından pazar payı yaratmak
için fuarda olacaklar. Türk ürünlerinin
de büyük ilgi gördüğü ve avrupa stan-
dartlarında değerlendirildiği bu büyük
pazar için zaman da yaklaşıyor. Mumbai
Hindistanın en büyük ve önemli liman
şehri, tarihsel olarak da ticaretin mer-
kezlerinden olan kent fuarlarla ayrı bir
ticari kaynak yaratıyor.

Hindistan mobilya pazarının ithal mobil-
ya dahil 2 14-15 yılları arasında 106.37
milyon USD olduğu tahmin ediliyor. Mo-
bilya üretiminin toplam değeri 1,702 mil-

yon ABD dolarıdır. Dünya Bankası araş-
tırmalarına göre, Hindistan'daki organize
mobilya endüstrisinin her yıl yüzde 20
oranında büyümesi bekleniyor.

Fuarımız, mobilya üreticiileri ithalatçı-
ları için ürünlerini sergilemek ve büyük
pazar potansiyelini kullanmak için orga-
nize edilen ülkenin lider uluslararaısı
mobilya fuarı olmaya devam ediyor. In-
dex lnternational mobilya fuarı, Hindis-
tan'dan ve dünya çapında Himolla (Al-
manya) gibi markalardan 

katılım almaktadır. KanepeIer yatak
odası mobilyaları, oturma odası mobil-
yaları ve oturma düzenlerinden dış me-
kan mobilyalarına, bahçe mobilyalarına
ve diğer konut mobilyalarına kadar bir
çok ürün yelpazesi içermektedir.

Ülkenin dört bir yanından mimarlar ta-
sarımcılar inşaatçılar, kurumsal alıcı-
lar, halkla ilişkiler yöneticileri tarafın-
dan ziyaret edilmektedir. 
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B TOPLAM FUAR ALANI: 
300.000 m2

KATILIMCI ÜLKELER: Hindistan,
Pakistan, Afganistan, Almanya,
Avusturya, İtalya, Çin lngiltere,
Türkiye, Japonya, Ukrayna,
Malezya, Tayvan, Güney Kore,
Fransa, BAE. 
KATILIMCI FİRMA SAYISI: 
438 Firma 

ZİYARETÇİ SAYISI: 36.000 

KATILIMCI SEKTÖRLER: 

Modern-avangard mobilyalar, 
moduler mobilyalar, klasik
mobilyalar, oturma grupları, 
bebe-çocuk ve genç mobilyaları, 
ofis mobilyaları, yatak odası,
yataklar, ev dekorasyon ürünleri,
tek kullanılan mobilyalar ve
aksesuarları, ev tekstili, halı, züc-
caciye, ev elektroniği, 
aydınlatma ve beyaz eşya

FUAR KATiLiM UCRETI 
NAKLIYELI: 485 $ / m3

her 15 m2 için 1  m3 giqiş-geliş
nakliye verilmektedir. Extra
nakliye ücreti: 850 $ / m3 FUAR
KATiLiM UCRETI NAKLIYESIZ:
455 $ / m2

FİYATA DAHİL HİZMETLER: 

Standart stand kurulumu, 
1 masa,  3 sandalye, 3 spot, 3 raf,
alınlık yazısı, katalog girişi, teşvik
başvuru ve takibi dahildir. 

2017 FUAR BİLGİLERİ: 
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MERKÜR ULUSLAR ARASI FUARCILIK
Adres : Merkez Mh. Reha Yurdakul Sk. Derya Palas Apt. No:9 Kat:3 Daire:7
Şişli / İstanbul Telefon : +90 (212) 219 69 30 Fax: +90 (212) 219 69 31

Detaylı Bilgi İçin: Ahmet Burak ERYILDIRIM 
ahmeter@merkurfair.com GSM: 0542 789 55 91 
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stanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü “Endüstri Danışma Kurulu” toplantısının
9.’su, 24 Kasım 2017’de İstanbul Üniversitesi Or-

man Fakültesi’nde geærçekleştirilmiştir. Toplantıya
orman ürünleri sektörünün önemli temsilcileri (sek-
tör sivil toplum kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, mobilya, aksesuar, masif ahşap, ahşap
esaslı levha, kâğıt – selüloz ve ambalaj vb.) işveren
ve/veya yönetici düzeyinde katılım sağlamış olup,
Bölüm öğretim elemanları ve öğrenci temsilcileriy-
le birlikte toplam 48 kişi toplantıda yer almıştır.
Gündemde bulunan mühendislik tasarımı projelerini
sektörle birlikte hazırlama imkânları, bölüm kapsa-
mında yapılan araştırma, tez ve proje konularının
sektördeki problemlerin çözümüne yönelik olması-
nın sağlanması, patent vb. alabilecek çalışmalara
sektörün katkısının sağlanması, stajların daha ve-
rimli olması için yapılması gerekenler, bölümdeki
seminer çalışmalarına sektörün katkısının arttırıl-
ması gibi konular toplantıda değerlendirilmiştir.
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İ.Ü.  Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü,

9. Endüstri Danışma Kurulu
Toplantısı Düzenlendi

Sektörümüzün Duayyen 
şahsiyetlerinden 

ve Mobilya Dergisi’nin 
önemli dostlarından 

Onlar A.Ş.
firmasının kurucusu 

Sevgili

İzak Halio’yu 
kaybettik. 

Kendisine rahmet 
kederli ailesi ve yakınlarına 

sabırlar dileriz.

Ekin Yayın Grubu
Mobilya Dergisi

BAŞSAĞLIĞI





























ürkiye ekonomisinin en
önemli taşlarından biri olan
mobilya sanayisini tek çatı al-

tında buluşturmak için 14 yıldır dü-
zenlenen CNR İMOB Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı, 114 ülke-

den 150 bin ziyaretçinin yanı sıra
uluslararası zincir mağazalara ve
yurt dışından gelecek kamu ve si-
vil toplum örgütlerinin üst 
düzey yöneticilerine de ev sahipliği
yapacak.

Sektörün çatı örgütü Mobilya Der-
nekleri Federasyonu (MOSFED) iş
birliğinde İstanbul İhracatçı Birlik-
leri (İİB) desteğinde gerçekleştiri-
lecek fuar, Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından yurt içinde desteklenen
fuarlar arasında yer alıyor. 23-28
Ocak 2018 tarihleri arasında CNR
EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek
olan fuar; 11 salonda 500’ün üze-
rinde firma ve firma temsilciliğini
ve 150 bin ziyaretçiyi aynı çatı al-
tında buluşturmak için gün sayı-
yor. Mobilya sektörünün yıllık ih-
racat hedefine, doğrudan ve do-
laylı olarak yüzde 25 katkı sağla-

yan İMOB, sektörün 2023 yılında
hedeflediği 10 milyar dolar ihracat
rakamına ulaşmasında önemli rol
oynuyor.

Çocuk odasından, yatak odasına,
oturma odasından ofis mobilyası-
na kadar bu yıla damgasını vura-
cak binlerce yeni ürünü aynı plat-
formda bir araya getiren fuar,
sektörün gelecek vizyonunun da
fotoğrafını çekiyor. Yurt dışından
yoğun bir alım heyeti de konuk et-
meye hazırlanan fuar; İtalya, Al-
manya, Avusturya, İsviçre’nin yanı
sıra, sektörün hedef pazarları olan
Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Ka-
tar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de
aralarında olduğu, 114 ülkeden zi-
yaretçi ve VIP alım heyetlerini
ağırlayarak sektörün yeni pazarla-
ra ulaşmasında önemli bir köprü
oluyor.
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• Ahşap mobilya montajında kullanım olanağı

• 30 dakikaya kadar hızlı yapışma

• Olumsuz hava şartlarına mükemmel dayanım
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Grup CEO'su Stefano Porcellini, Biesse’nin
günümüz piyasası için hedefini şu şekilde
açıklıyor: “Şirketin arzusu Müşteri Hizmetleri
Sistemine yenilik getirmek, alışılmışın ötesi-
ne geçmek, yalnızca bir makine veya bir sis-
tem satmaktan çok, müşterilerimiz için değer
üreten eksiksiz bir deneyim sağlamaktır."

Bu vizyon sürekli olmakla birlikte, her geçen
gün daha sağlam ve somut hale gelmektedir.
Thinkforward: sofistike fakat kullanımı kolay,
daha fazla, daha iyi ve daha düşük maliyetle
üretmenize izin veren entegre çözümlerle ye-
nilik yaratmak. Çalışma koşullarını geliştir-
mek ve fabrika verimliliğini artırmak için yeni
üretim teknolojilerini bütünleştiren, endüstri
otomasyonu alanında yükselen bir trend olan
Endüstri 4.0'a doğru yönlendiren ve günümü-
zün özelliklerini taşıyan bu endüstri devrimi-
ne mükemmel olarak uyan bir felsefe.

SOPHIA:
BIESSE SİBER DESTEK SİSTEMİ



Bu vizyonla hareket ederek, Biesse müşterilerinin iş yö-
netimi süreçlerini düzene sokmak ve rasyonalize etmek
için geniş bir hizmet yelpazesine erişmelerini sağlayan
IOT platformu olan SOPHIA'yı geliştirdik. 

Bu sistem, Microsoft Cloud Azure ile olan bağlantıya
dayanarak, makineler ve sistemlerin performansını ve
verimliliğini optimize eder ve operatörlerin kullanılan
teknolojiler hakkında gerçek zamanlı bilgi ve veri gön-
dermelerine olanak tanır. Alınan bilgiler makine işlevle-
rinin detaylı olarak analiz edilmesini, arızaların tespit
edilmesini, müşterilere bakım işlemlerinde yardımcı
olunmasını ve sonuç olarak arızaların önlenmesini sağ-
lar. Mevcut özellikler arasında, yazılımı tek bir tıklamay-
la bir üst modele yükseltme imkanı bulunmakta ve böy-
lece müşterilere daima "güncellenen" makineler sunul-
maktadır. Ayrıca, Biesse Yedek Parçalar Portalı olan
Parts ile doğrudan bağlantısı sayesinde yedek parça yö-
netimi basit ve verimli bir şekilde yapılabilmektedir.

SOPHIA'nın temel değeri, olası problemleri öngörme ve
bunlar için çözüm tespit etme becerisi ve böylece servis
dışı kalma süresini azaltma yeteneğidir. Biesse, bir
problem ortaya çıkmadan müşteri ile iletişim kurmak
için etkin adımlar atarak boşa harcanan verimsiz zama-
nı azaltır. 

Ancak SOPHIA bunun da ötesine geçmektedir. Bu çö-
züm, Biesse'nin müşterilerine, teknolojik, stratejik, ku-
rumsal ve insani tüm önemli varlıklarının optimizasyo-
nunu sağlayan bir büyüme süreci boyunca eşlik etme
arzusundan esinlenmiştir.

Üretim sürelerinin kısaltılması, daha düşük maliyet, ma-
kine arızasının olmaması, optimum üretim süreci, artan
üretkenlik, üstün kaliteli günlük işler (tüm işlemleri ko-
laylaştıran ve Biesse ile olan etkileşimi hızlandıran
araçlar sayesinde): İşte tüm bu özellikler SOPHIA'nın
sunabildiklerinden sadece birkaçıdır ve bu teknolojiyle
ilişkili avantajlar şirketin önümüzdeki yıllarda sahip 



olduğu iddialı platform geliştirme planları göz önüne
alındığında, sadece büyüme amaçlıdır. 

SOPHIA projesi, müşterilerin kullandığı ve Rover seri-
sinden bazı ana makinele bağlanmaya dayalı olan Ac-
centure ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Pilot proje
önemli sonuçlar verdi ve planlanan zaman dahilinde ta-
mamlandı. Bağlantı daha sonra başka makine çeşitle-
rinde de denendi. Mayıs 2018'e kadar tüm Biesse ve In-
termac ürün gamını kapsaması planlanmaktadır. Günü-
müzde SOPHIA Avrupa'da mevcuttur ve 2018'de dünya-
nın geri kalanına açılmadan önce, yıl sonuna kadar
Amerika ve Kanada'da da temin edilebilecektir.

Platform iki güçlü alandan oluşmaktadır: IOT ve Yedek
Parça Portalı (Parts)

IoT alanında sunulan özellikler halihazırda önemli avan-
tajlar sağlamaktadır, ancak bir yıl içerisinde fabrikalar-
da devrim yapabilecek bir noktaya gelmiş olacaklardır.
IoT uygulaması kullanıcılara uzaktan teşhis, makine ke-
sinti analizi ve arıza önleme gibi belirli makine perfor-
mans özelliklerini kapsamlı bir şekilde sunar. Pakette
ayrıca, Biesse kontrol merkezine sürekli bağlantı, şirke-
tin kapsamlı öncelikli yardım servisi ve garanti süresi
içinde teşhis ve performans testleri için bir denetim de
bulunmaktadır. 

Parts, kullanıcıların kişiselleştirilmiş bir hesap kullana-
rak gezinebildiği, satın alımlarla ilgili tüm bilgilere erişe-
bildiği ve değiştirilecek parça alışveriş sepetini gönde-
rebildiği ve siparişleri izleyebildiği yeni yedek parça web

portalıdır. Kullanımı kolay, sezgisel, verimli ve tamamen
özelleştirilmiş bir araçtır. 

Portala haftanın 7 günü 24 saat ulaşılabilir. Bu kanal sa-
yesinde müşteriler depoda bulunan parçaların fiyat ve
stok durumunu görüntüleyen bir talep veya sipariş iste-
ği gönderebilir. Bu çok dilli ve çok platformlu araç, önde
gelen önemli işletim sistemleri (özellikle iOS ve Andro-
id) ile masa üstünde ve akıllı telefonlarda veya tabletler-
de, bir uygulama aracılığıyla mükemmel bir şekilde 
entegre edilebilir. 

Bu program, birçok yenilikçi özellik içeren bir projenin
başlangıcı ve çalışma ortamlarında maksimum verimli-
lik elde etmek için vazgeçilmez bir araçtır. Biesse, SOP-
HIA'nın potansiyeline kesinlikle inanmaktadır ve yeni
4.0 imalat süreçlerinin büyümesini ve gelişimini hızlan-
dırmak için tasarlanan tüm şirketlerinde ve Genel Mer-
kez’indeki ürün ve hizmetlere yatırım yapmış olup, bu
yatırımlarını devam ettirecektir. Biesse Türkiye CEO’su
ve Biesse Group Şirketleri Direktörü Federico Broccoli;
"Ligna ve AWFS'de, projenin başlıca işlevlerini sunduğu-
muzda, bu erken aşamada bile müşterilerimizin ilgi ve
isteğiyle karşılaştık. Bugüne kadarki çalışmalarımızla
ve elde ettiğimiz sonuçlarla gurur duyuyoruz ve SOP-
HIA'nın müşterilerimiz tarafından aynı coşkuyla karşıla-
nacağından eminiz. Bu ve benzer teknolojilerin sektörü-
müze getireceği faydaların olağanüstü olacağına inanı-
yoruz." şeklinde açıklamada bulundu. 



Biesse ve Handl, Avusturya'daki
güçlerini yeniden birleştiriyor

Biesse, Avusturya pazarındaki varlığını güçlendirmek
için saygın distribütörü olan Handl ile stratejik bir Ortak-
lık Anlaşması yapmaya başladı.

Uzun yıllardır başarılı bir Biesse iş ortağı olan Handl, ar-
tık Avusturya'da tek distribütör olarak hizmet edecek.
Böylece Handl daha önce Biesse Avusturya tarafından
gerçekleştirilen tüm ticari ve hizmet faaliyetlerini yerine
getirmekle sorumlu olacak. Handl ile Biesse Grubu ara-
sındaki ilişki doğrudan Biesse merkezi aracılığıyla 
yönetilecek.

Federico Broccoli, Biesse Türkiye CEO’su ve Grup Şir-
ketleri Direktörü; "Bu tarihi ve başarılı ilişkiyi yenilemek-
ten son derece mutluyuz, değerlerimiz ve yeterlikleri-
mizden oluşan iki kurum için birlikte çalışma fırsatı,
dünyanın en sofistike pazarlarından birinin daha des-
teklenmesine olanak tanıyacaktır." şeklinde açıklamada
bulundu ve "Handl'ın mükemmel yerel hizmetinin ve Bi-
esse'nin son teknoloji ürün portföyünün yanı sıra, yeni
IoT Sophia Servis Platform'unun kombinasyonuyla, ül-

kemizdeki müşterilerimiz için katma değer yaratacağız.
Biesse olarak, Handl'ı tekrar aramızda görmekten son
derece memnunuz ve bunu Avusturya'daki gelecekteki
ortak başarımız için stratejik bir kilometre taşı olarak
görüyoruz "diye ekledi.

Mr. Handl ise; "20 yılı aşkın bir süredir, sattığımız her
makine için tüm müşterilerimize güçlü bir katma değer
sunuyoruz. Bunu sloganımızla da ortaya koyuyoruz: Da-
nışmanlık, Eğitim, Hizmet.

En iyi ürün portföyünün bir kez daha Avusturya'daki en
iyi servis sağlayıcıyla birleştirileceğini görmekten mut-
luluk duyuyoruz.

Biesse bize çok ikna edici bir teklif sundu ve gerçekten
Biesse ürünlerinin - hem de kurumun - bizim ve şirketi-
miz için mükemmel bir uyum içinde olduğuna 
inanıyoruz.

Son yıllarda, ürünlerimizden bağımsız olarak, hizmetle-
rimiz de hiç şüphesiz müşterilerimiz için bir zorunluluk
olduğunu kanıtladı" şeklinde açıklamalarda bulundu.



rubun yan kuruluşunun yö-
netim ve servis departman-
larının bulunduğu Nürtin-

gen'deki Holz-Her lokasyonunda
tamamen yeni bir bina kompleksi
inşa ediliyor. Holz-Her, Plochinger
Straße'deki eski binalarından yeni
sanayi bölgesi "Großer Forst" e ta-
şınacak. Daha önce iki ayrı bina
içinde yer alan yönetim ve servis
birimleri, showroomlar ve bir tek-
noloji merkezi ile bir çatı altında
olacak. İnşaatın 2018 baharında
başlaması planlanıyor. Tamam-
lanması  ise 2019 yazında planlı-
yor. Bina Leinfelden'den tanınmış
ünlü mimar Faecke  tarafından ya-
pılacak Proje yönetimi, Stuttgart-
Vaihingen'den Wolfram GmbH &
Co. KG'nin sorumluluğundadır. 

Toplam alan 5.800 m2 olan Holz-
Her, "Großer Forst" daki yeni bi-
nayla eski yerine kıyasla yaklaşık
yüzde 30 oranında genişliyor. Pro-
jenin kalbi, prototipler, yeni geliş-

meler ve testler için yeni, cömert-
çe boyutlandırılmış bir teknoloji ve
geliştirme merkezi olacak. Bu
amaçlar için 1100 m2 Yaklaşık bir
alan planlanmaktadır. 

Projenin diğer bir merkezi unsuru,
1400 m2'den fazla alana sahip ye-
ni showroom. Müşteriler, Holz-
Her'ın geniş portföyünü pratik uy-
gulamalarla  deneyimleme fırsatı-
na sahip olacaklar. CNC işleme
merkezlerine ek olarak kenar ban-
tlama makineleri ve panel ebatla-
ma tesisleri burada sergilenecek.
Showroom ayrıca, daha geniş 
satış ve servis etkinlikleri için yer
sunuyor. 

Müşteri eğitim kurslarının bulun-
duğu bölümler de aynı binada bu-
lunmaktadır. Burası Holz-Her, tek-
nolojisini müşterilerine, dünya ça-
pındaki servis ve telefon hattı
merkezleri ile işbirliği halinde ilet-
tiği yer olacaktır 

Proje, Holz-Her'nin son yıllardaki

olumlu gelişimini yansıtıyor ve ay-

nı zamanda  şirketin stratejik yö-

nelimini de gösteriyor: Weinig

CEO'su Wolfgang Pöschl."Oluştu-

rulan kapasiteler önümüzdeki beş

yıl içinde yüzde 50'lik bir büyümeyi

karşılayacak şekilde tasarlandı",

diye belirtiyor Tauberbischofshe-

im'daki Weinig'in merkezindeki yö-

netim, özellikle projenin sağlam fi-

nansmanı ile gurur duyuyor: "Yatı-

rım tamamen finansman kaynak-

larımızdan sağlanıyor" diye belirti-

yor CFO Gerald Schmidt.

Weinig Group, masif ahşap ve pa-

nel işleme makineleri ve sistemle-

ri konusunda dünyanın lider teda-

rikçisidir. Grup, dünya genelinde

yaklaşık 2.000 kişiye istihdam

sağlamakta ve yıllık 400 

milyon avronun üzerinde satış

gerçekleştirmektedir.

Daha fazla büyümeye odaklanın:

Weinig Group,
10 milyon avro
yatırımla
Panel İşleme
birimi'nin
büyümesini
hızlandırıyor.
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Nürtingen'de Weinig Grubu'nun
büyük yatırımları

Fotoğraf: Yeni Holz-Her konumu "Großer Forst": 
3D bilgisayar görüntüsü binanın nasıl görüneceğini gösterir.





015 yılı SGK verilerine göre
mobilya sektörü Türkiye ge-
nelinde tüm sektörlerin

oluşturduğu 1.740.187 işletme
içinde 21.501 işletme ile yirmi bi-
rinci,  Türkiye genelinde

13.999.398 kişilik istihdam sayısı-
nın  içinde ise yarattığı  164.723 ki-
şilik istihdam ile yirmi beşinci sıra-
da yer almaktadır.

Sektörün maliyet yapısı büyük öl-
çüde hammadde ve malzemeye
dayalı olup, enerji ihtiyacı açısın-
dan imalat sektörleri içinde son sı-
rada yer almaktadır. Sektörün
maliyetlerinin yaklaşık olarak
%90’ını hammadde ve malzeme
maliyeti oluştururmaktadır. En-
düstriyel odun olmak üzere ithala-

ta bağımlılık  söz konusudur. Mo-
bilya sektörünün tahditlerini ve
avantajlarını oluşturan bu veriler
ile ilgili detaylı bilgi raporun deva-
mında bulunan SWOT analizi ile
sunulmuştur.

Sektör; ağaç ürünleri, tekstil, ve
çelik profil sektörlerinden girdi
kullanmakta olup, son yıllarda hız-
la gelişen bir yan sanayiine sahip-
tir. Üretiminin %70’ini yurt içine
satan mobilya sektöründe büyü-
me eğilimi yukarı yönlü seyret-
mektedir. Bununla birlikte mobilya
sektörü Türkiye ekonomisinde
ihracat potansiyelinin yüksek 
olmasıyla önemli bir yere 
kavuşmuştur.

Üretimde  bölgesel  yoğunlaşma-

nın  en  fazla  görüldüğü  sektör-

lerden  olan  mobilya sektöründe

üretimin büyük bölümü Kayseri ve

çevresinde gerçekleştirilmekte-

dir. Ankara, İstanbul, İzmir ve 

Bursa da diğer önemli üretim 

bölgeleridir.

2001-2016 yılları arasında ihraca-

tını da önemli ölçüde arttıran sek-

tör, öncelikle ihracatını Orta Doğu

ve Kuzey Afrika’ya kaydırmıştır.

Bu bağlamda, raporun devam

eden kısımlarında Dünya’da ve

Türkiye’de mobilya sektörünün it-

halat ve ihracat durumu detaylı bir

şekilde irdelenerek istatistiki veri-

ler ışığında kapsamlı analizlere yer

verilmiştir.

MOBİLYA SEKTÖRÜ ANALİZİ
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Ekonomik Veriler’ dosyamıza, 
bu sayımızda ‘Mobilya Sektörü Analizi’
bölümümüzle devam ediyoruz.



Dünya’da  Mobilya İhracat Durumu
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-12 Mart 2018'de, Kuala
Lumpur Fuar Merkezi'nde
(KLCC) düzenlenecek olan

14. Uluslararası Mobilya İhracat
Fuarı (EFE)’na . Güneydoğu Asya-
nın kalbinde yer alan Maleyza'nın
başkenti Kuala Lumpur  ev sahipli-
ği yapmaktadır.

Uluslararası Mobilya İhracat Fuarı
(EFE), Mobilya sektörü için hazır-
lanmış ve 14 yılı aşan tecrübesiyle
kaçırılmaycak bir etkinliktir. Fuar
Sektör uzmanları tarafından As-
ya'nın prestijl kaynağı ve Asya’ya
açılan kapı olarak tarif edilmekte-
dir. Bölgesel uluslararası mobilya
fuarı olan EFE, aynı zamanda B2B
ihracat fuarı niteliğindedir.

2018 yılı için Malezya ve çevresin-
den 350 adet özenle seçilmiş katı-
lımcı portföyü ,geniş kapsamlı ka-
liteli ürünleri ve tasarımlarıyla
35.000 m2 alanda boy göstere-
cektir. 4 gün dolu, dolu planlanan
bu fuar Malezya hükümeti tarafın-
dan bizzat desteklenmektedir.

EFE alıcı Tanıtım Programı kapsa-
mında fuarı ilk defa ziyaret eden
uluslararası alıcılara da hizmet ve
destek vermektedir. 

Destek kapsamında:

a) Davetli Konaklama – 8-11 Mart
2018 arasında Kuala Lumpur’da
4 yıldızlı otelde konaklama im-
kanı

b) Parkview terasta yemek da-
veti – 9-12 Mart

c) Fuar merkezinden oteller ve
şehir merkezine ücretsiz shuttle
servisi

d) Alıcı Tanışma Gecesi – Dünya-
nın dört bir yanından gelen alıcı
ve katılımcılarrı buluşturma.

Bunların dışında vize başvuru asis-
tanlığı, tekerlekli sandalye hizme-
ti, alıcı ve katılımcı dinlenme salon-
lar ile  bagaj bırakma hizmetleri de
verilecektir. Katılımcı firmalar

modern ve klasik tasarımlı ürünle-

riyle, yatak odası, oturma odası,

mutfak, çocuk, ofis, dış yaşam ve

otel mobilyalarını içerek koleksi-

yonları ve aksesuar ürünleriyle

fuarda olacaklardır.

Profesyonel Tasarımcı Programı:

3. Yıldır düzenlenen bu organizas-

yonda ziyaretçiler Avrupa ve

Avustralyalı tasarımcıların dizayn-

larını görme fırsatı bulacaklardır.

Mobilya tasarımlarını teşvik etme

özellği taşıyan tasarım yarışması

MFC Award, Malezya mobilya sek-

törünün yenilikçi tasarımlarını ön

planda tutarken umut vadeden ta-

sarımcılar içinde bir fırsat olacaktır.

9
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Mobilya İhracat Fuarı (EFE) 2018,
bu yıl pek çok etkinlikle geçecek













UNIMAK 2017’de yüzde 53’ün üzerinde
büyüdü, ihracatını da yüzde 211 arttırdı
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em ahşap hem de PVC sek-
töründe sarma ve laminas-
yon makineleri alanında sek-

törün lider pazarın öncü kuruluşu
olan ve dünya üzerinde 50 den da-
ha fazla ülkede aktif olarak, 2500
adetten fazla makinesi çalışan Uni-
mak Mühendislik Hizmetleri 2017
yılının sonu itibarıyla firmanın yüz-
de 53’ü aşan bir büyüme yaşadığı-
nı, yurtdışı satışlarında ise yüzde
211 oranıyla artış yakaladıklarını
açıkladı. 

Bu başarının, önce müşteri mem-
nuniyeti için çalışmak, ürünlerinde
ki kaliteye önem vermesi, disiplinli
çalışma ve iyi bir ekiple geldiğini
belirten Unimak ürettiği makinele-
rin kalitesini kanıtlaması ve gelen
olumlu müşteri feedbackleriyle
ismini dünyaya yaymış olmasıyla
birlikte, yıl içinde katıldığı fuarlar-
da yakaladığı başarının büyük etki-
si olduğunu belirtti. Sektörde en

çok ziyaret alan Ligna/Almanya
fuarında stand alanını yüzde 50
büyütmesi bunun yanında Tüyap
Ahşap fuarında sergilediği yeni
teknolojiler ve bunların yanında
ABD Atlanta ve Las Vegas, Rusya
ve İran fuarlarında sergilediği ba-
şarıdan dolayı talepler yüksek
oranda artış gösterdiğini belirtti.
Bir de geçtiğimiz aylarda ABD’ye
satılan satılan profil sarma ve fol-
yo dilimleme gibi makinelerden
sonra yaklaşık 120 metrelik bir la-
minasyon hattı kurulumu ve tesli-
matını başarıyla gerçekleştirdi.  Bu
bölgeden gelen taleplerin arttığını
ve bölgede yavaş yavaş hakimiye-

ti kurmaya başladığının da altını
çizdi. 

2018 yılında da, mevcut talepleri
yine geçmiş senelerde olduğu gibi
önce yüksek müşteri memnuniyeti
sağlayarak karşılamayı amaçla-
dıklarını, bunun yanı sıra Yalova’da
yeni kurmayı planladıkları 20 dö-
nümlük fabrika arazisindeki alt ya-
pı çalışmalarına hızla devam ettik-
lerini belirtti. 

H









akine üretiminde Türk mü-
hendisliğinin tasarım ve uy-
gulama gücünü kullanarak

ürün geliştiren UVtek, Türk maki-
na sektörünün yükselişine katkı
sağlayıp, ülkemizde makina ithala-
tının azalmasına ve ihracatının artı-
şına gücü oranında destek vererek
makina sektöründe ülkemizin gu-
ruru haline gelmiş durumda.  

UVtek’in en büyük özelliklerinden
bir tanesi, bütün mekanik tasarım-
larını kendi yaptığı gibi, elektrik-
elektronik, otomasyon yazılımları-
nı kendi bünyesinde yetiştirdiği
mühendisleri ile yapabilmesi ve
sonucunda son teknoloji elektro-
nik sistemleri kullanarak kullanıcı-
nın maliyetini düşürerek verimliliği
arttırabilmesidir.

UVtek bu kararlı ve özverili çalış-
malarının sonucunda Türkiye’nin
belli başlı büyük firmalarının güve-
nini kazanmış, özellikle Starwood,
Bakış Kapak gibi firmaların boya ve
UV hatlarının üretici - tedarikçiliği-
ni üstlenmektedir. Bu makinalar

ülkemizde sadece UVtek tarafın-
dan üretilebilmekte olup, rakipleri
yüzyıllık Avrupalı firmalardır. Ül-
kemizin en uzun hatlarından biri
olan 200 m’lik High Gloss hattı Ba-
kış Kapak’ta devreye alınıp, aktif
üretime başlamış ve aynı tesis için
ikinci ve daha büyük -210x280
ebatlı high gloss panel- üretim
hattı da üretim aşamasındadır. Bu
hat ayrıca perde dökme sistemli
210x280 ebatlı olarak Türkiye’de
eşsiz bir hat olma özelliğini de taşı-
yor. Diğer taraftan 4 nesildir or-
man ürünleri konusunda Türki-

ye’nin önemli üreticilerinden biri
olan Starwood için üretilen
180m’lik – 80 m/dk hızında çalışa-
cak olan mdf panel hattı da gene
bir yerli üretici tarafından üretilen
ve hızı ile, uzunluğu ile ülkemizde
kurulu iddialı üretim hatlarından
biri olacaktır. 

Ülkemizde ahşap yüzey boyama
sistemlerinde lider üretici konu-
mundaki UVtek, günümüzün mo-
dern ahşap yüzey boyama tekno-
lojilerini kullanarak, alanında uz-
man personel kadrosuyla faali-
yetlerini sürdürmektedir.

UVtek RULOLU 
SİSTEM BOYAMA 
ÇÖZÜMLERİNDE
TÜRKİYE’NİN
İLK VE TEK ÜRETİCİSİ 

Sektördeki 25 yılı aşkın deneyimi ile özellikle roller
coater ve perde dökme sistemli UV lak ve boya
hatları ile yurtiçi ve yurtdışına hizmet veriyor
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