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2018 yılı ülkemizde ve dünyada önceden öngörül-
meyen pek çok değişimlere tanıklık ediyor.

Toplumbilimciler ve ekonomistlerin 21. yüzyıla
yönelik analizleri reel hayatta pek karşılığını bulamadı.
Yaşanan ve tanık olduğumuz bir öngörü var ki, o da
bu finansal ve büyük teknolojik güç kimin elindeyse
onun borusu ötecek gibi görünüyor. Dünyada demok-
rasinin yayılacağı ve  AB değerlerinin Avrupa’dan baş-
layarak  gelecekte tüm dünyanın ‘evrensel hukuk’una
dönüşeceği varsayımları, önce İngiltere darbe yedik-
ten sonra  Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte dün-
yanın farklı kıtalarında tersi eğilimler kendini gösterdi.
Pek çok ülkede sertlik yanlısı otoriter ve savaşçı
kesimlerin iktidara gelmesi, 2. Dünya savaşından
sonra ortaya çıkan yeni bir defacto durum denebilir.
Keza bu eğilimlerin genişlemesi ve Avrupa’da yeni
ortaklar bulması durumunda, başta enerji savaşları
olmak üzere  yeni bölgesel çatışmalara tanık olmak
işten bile değil.

Dünyanın her yanından yükselen ağır nasyonalist
rüzgarlar insanlar arasında düşmanlıkları körükleyerek
ötekileşmelere neden oluyor ve bir süre sonra yaşa-
nanlar doğal refleksler olarak algılanabiliyor. Örneğin
yaşadığı bir yabancı bir ülkede ırkçı uygulamalara
maruz kalmış bir göçmen, bir başkası söz konusu
olduğunda kendisine uygulanan bu çirkin davranışı
ülkesindeki göçmenlere  veya azınlıklara reva görebili-
yor. Almanya ve Japonya, 2. Dünya savaşı sonunda
yenilen taraf olmaları neticesinde uluslararası mahke-
melerle silahsızlandırıldılar. Ordulaşma ve silah sanayii
kurmaları yasaklandı. Her iki ülke de bu süreyi avanta-
ja dönüştürerek, ekonomik yeniden yapılanma ve
ülkenin yeniden inşasına çevirdiler.  25-30 yıl içinde
yıkılmış bir ülkenin küllerinden sanayisiyle,  ekonomi-
siyle yeni bir Almanya ve Japonya ortaya çıktı. Pek
çok ülke Nato altında Amerikan, İngiliz ve Fransız silah
sanayinin önemli müşterileri olarak GSMH’larının
%60’nı silahlanmaya harcarken, satıcılar sattıkları
silahlarla savaş kaybedenleri ise üretim ekonomileriyle
ülkelerini kalkındırdılar. Gün geldi yenilenlere konan
müeyyideler  bittiğinde bu kez onlar da savaş ekono-

milerini canlandırarak fakir ülkelere silah satmaya
başladılar. O sanayinin başındakiler hükümet oldu
devlet yönettiler; onların döneminde hep savaşlar oldu
ve altta kalanların canı çıktı.

Dünyanın geldiği bu günkü durum pek iç açıcı
değil; istenirse dünya cennete döner. Eldeki  kaynak-
lar da, üretim de dünyadaki tüm insanlara hala yeter
derecededir. Binlerce  yıl  sayısız medeniyete vatan
olmuş topraklarda yaşıyoruz. Muş ovası, Harran
ovası, Konya ovası yanlış projelerle yok edildi. Güçlü
tarım ekonomisine sahip Türkiye, ithalata bağımlı hale
geldi. Küçücük İsrail dünyaya tarım tohumları satıyor.
Geleneksel Türk tohumculuğu yok olmuş durumda.
Çocukken yediğimiz o kocaman sulu domatesler
yerine içi boş mantar gibi domatesler,  Gdo’lı biberler,
salatalar ülkemizin köylerinde dahi satılıyor. Yerli
tohumu teşvik edecek projeler üretilemiyor. Ülke ola-
rak sanayiden tarıma yeni bir şeyler üretemezsek eli-
mizdekileri de kaybeder, tümüyle dışa bağımlı bir ülke
haline geliriz. Unutmalayalım ki  sanayide kullandığı-
mız üretim ürünlerinin hala %60’nı ithal ediyoruz. Yani
bu ana hammadde girdileri olmazsa, üretim de yapa-
maz duruma geleceğiz. Bu durum Mobilya sanayisin-
den tarıma, kimya sanayiisinden, makine sanayisine
kadar değişmeyen bir gerçektir. Oysa Türkiye’nin bu
günkü yetişmiş insan potansiyeli ve üretim deneyim-
leri ile işletmelerimizin uluslararası tecrübeleri bu
olumsuz durumu değiştirebilecek kabiliyettedir. Yeter
ki bunları dönüştürebilecek planlamalar ve politikalar
geliştirelim.   

24 Haziran seçimleri sonucu, mevcut hükümet
kendini meşrulaştırarak ülkeyi yönetmeye tekrar talip
oldu. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını
diler, ülkenin geleceği için hayati önemde olan  üreti-
me yönelik bu politikaların uygulanmasını dileriz. 

Saygılarımla

Nesip Uzun

Evrilen ekonomiler ve dünyada yeni durum





15.07.2018 / 17.07.2018

Manchester Furniture Show
MANCHESTER (GB)
www.manchesterfurnitureshow.com

19.07.2018 / 22.07.2018

Australian International Furniture Fair
(AIFF)
MELBOURNE (AU)
www.aiff.net.au

29.07.2018 / 02.08.2018

Las Vegas Summer Market
LAS VEGAS (US)
www.lasvegasmarket.com

11.08.2018 / 14.08.2018

International Famous Furniture Fair
(3F)
DONGGUAN (CN)
www.gde3f.com

15.08.2018 / 18.08.2018

Tecno Mueble
GUADALAJARA (MX)
www.tecnomueble.com.mx

02.09.2018 / 05.09.2018

Autumm Fair International
BIRMINGHAM (GB)
www.autumnfair.com

07.09.2018 / 11.09.2018

Maison & Objet
PARIS (FR)
www.maison-objet.com

11.09.2018 / 14.09.2018
Furniture China / Maison Shanghai
SHANGHAI (CN)
www.furniture-china.cn

11.09.2018 / 14.09.2018

China International Furniture Fair
(CIFF), Homedecor + Hometextiles
SHANGHAI (CN)
www.ciff-sh.com

12.09.2018 / 16.09.2018

Habitare
HELSINKI (FI)
www.messukeskus.com

12.09.2018 / 16.09.2018

Bife - Sim
BUKAREST (RO)
www.bife-sim.ro

16.09.2018 / 18.09.2018

The Hotel Show
DUBAI (AE)
www.thehotelshow.com

16.09.2018 / 19.09.2018

Decorex International
LONDON (GB)
www.decorex.com

16.09.2018 / 20.09.2018

M.O.W
BAD SALZUFLEN (DE)
www.mow.de

18.09.2018 / 20.09.2018

Heimtextil Russia
MOSKAU (RU)
www.heimtextil.messefrankfurt.ru

18.09.2018 / 21.09.2018

Furnica / Drema
POSEN (PL)
www.furnica.pl

18.09.2018 / 21.09.2018

Feria Habitat Valencia
VALANCIA (IT)

www.feriahabitatvalencia.com

05.10.2018 / 08.10.2018

Index Indonesia
JAKARTA (ID)

www.index-indonesia.com

13.10.2018 / 17.10.2018

Intermob / Wood Processing
Machinery
İSTANBUL (TR)

www.intermobistanbul.com

13.10.2018 / 17.10.2018

High Point Market Fall
HIGH POINT (US)

www.highpointmarket.org

16.10.2018 / 19.10.2018

Sicam
PORDENONE (IT)

www.exposicam.it

23.10.2018 / 27.10.2018

Orgatec
KOLN (DE)

www.orgatec.de

24.10.2018 / 27.10.2018

Home&Tex Home Textile and
Decoration Fair
İSTANBUL (TR)

www.cnrexpo.com

04.11.2018 / 07.11.2018

Brüsseler Möbelmesse
BRUSSEL (BE)

www.moebelmessebruessel.be

06.11.2018 / 11.11.2018

Modef
İNEGÖL (TR)

www.modef.com.tr

06.11.2018 / 11.11.2018

Belgrade Furniture Fair Now
BELGRAD (RS)

www.sajamnamestaja.rs

11.11.2018 / 15.11.2018

Equip' Hotel
PARIS (FR)

www.equiphotel.com

14.11.2018 / 16.11.2018

International Furniture Fair Tokyo
(IFFT) / Interior Lifestyle Living (ILL)
TOKIO (JP)

www.ifft-interiorlifestyleliving.com

19.11.2018 / 23.11.2018

Mebel 
MOSKAU (RU)

www.meb-expo.ru

01.12.2018 / 04.12.2018

Espritmeuble
PARIS (FR)

www.espritmeuble.com

TEMMUZ  2018

AĞUSTOS  2018

EYLÜL  2018

EKİM  2018

KASIM  2018

ARALIK  2018
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31. Uluslararası Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı ve
21. İntermob 
Mobilya Yan Sanayi,
Aksesuarları, Orman
ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarı 13-17 Ekim
2018 tarihleri arasında
Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde
ziyaretçilerine yeni
rekorlar kırmaya
hazırlanıyor.
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İntermob 2018, Bu Yıl
Daha Büyük Ve Daha Kapsamlı



016 yılında ilk kez İntermob
Fuarı bünyesinde görücüye
çıkan Promatt; Yatak İmalatı

Yan Sanayi, Ekipman, Hammadde
ve Makineleri Özel Bölümü iki yıl
içinde yatak endüstrisinin cazibe
merkezi olmayı başarıp, sektörün
önde gelen firmaları ile yurt içi ve
yurt dışından nitelikli ziyaretçileri
bir araya getiriyor.

Promatt Özel Bölümü, sektörel
beklenti ve ihtiyaçları karşılayıp
verimliliği en üst seviyeye taşı-
mak; lansman yılında elde edilen
tecrübe doğrultusunda hem katı-
lımcı hem de ziyaretçilere yeni pa-
zarlara açılabilecekleri, marka bili-
nirliklerini güçlendirecekleri ve pa-
zar payını artırabilecekleri bir tica-
ret platformu sunmak parolasıyla
13-17 Ekim 2018 tarihlerinde Tü-
yap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
kapılarını üçüncü kez ziyaretçileri-
ne açıyor.

2018 yılında, Tuyap Moskova Ofisi
ile Rusya ve Polonya’daki tüm mo-
bilya üreticileri, makine ve aksesu-
ar ithalatçılarını yakalanarak, fark-
lı medya kanallarını, dijital pazar-
lama araçlarını ve önemli firma-
larla yüz yüze görüşmeleri içeren
etkin bir tanıtım gerçekleştiriliyor.
Tüyap yurtdışı ofisleri ve 
proje grubu ile firma ve sektör

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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dernekleri ile temaslar gerçekleş-
tirilip, tanıtım faaliyetleri dijital
reklamlarla destekleniyor.

30’un üzerinde ülkeden 900’e ya-
kın firma ve firma temsilciliğinin
katılımı beklenen fuarlar, sektör-
deki tüm gelişmelerin ve yenilikle-
rin Türkiye ve Avrasya coğrafya-
sındaki ilk adresi olacak. Ağaç İşle-
me Makineleri ve İntermob Fuarla-
rı katılımcılarına yeni iş fırsatları
yaratma ve mevcut iş ilişkilerini

güçlendirme konusunda katkı ver-
meye bu yıl da devam ediyor. 

Bu ayrıcalığı tecrübe edebilmek
için online davetiye doldurarak
fuara hızlı girin ve fuardaki yerinizi
vakit kaybetmeden ayırın.

E-Davetiye dolduran ziyaretçileri-
miz aradıkları ürün gruplarını gire-
rek bunları tedarik edebilen katı-
lımcılarımızı görebilecek; bu katı-
lımcılarımıza randevu ve toplantı
talebi gönderebilecekler. Katılım-
cılarımız ziyaretçilerden gelen bu
talepleri değerlendirip, B2B top-
lantı programından takip edebile-
cek uygun buldukları taleplere
olumlu cevap vererek 
toplantı saatlerini ve yerlerini 
netleştirebilecekler.

Reed Tüyap Fuarcılık tarafından
düzenlenen İntermob Fuarı 2018
yılında 13-17 Ekim arasında Tüyap
İstanbul’da gerçekleşecek. Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı ile eş za-
manlı gerçekleşecek bu büyük bu-
luşmayı kaçırmayın!
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• Ahşap Orman Ürünleri ve
Malzemeler

• Mobilya Aksesuarları

• Kimyasal Malzemeler

• Boya,Vernik, Cila ve
Renklendiriciler

• Oturma Grubu ve Yatak Üretim
Malzemeleri

• Üretim Alet, Ekipman ve
Yardımcılar

İntermob Fuar Kapsamı:

• Yatak Üretim Hatları

• Yatak Sanayi Makineleri

• Tekstil ve Dolgu Malzemeleri

• Yaylar ve Yay Sistemleri

• Süngerler

• Yatak Aksesuarları ve Parçalar

• Test Laboratuarları

• Yazılımlar CAD/CAM Sistemleri

Promatt- Ürün Grupları:

Ziyaretçilerin
İlgilendikleri

Ürün Grupları:
İntermob Fuarı

ve Promatt
Özel Bölümü
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www.exposicam.it

16 -19 EKIM
2018

PORDENONE
FUARI

Exposicam srl 
Tel: +39 02 86995712 

info@exposicam.it 
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1- İZWOOD 2018; İzmir, Türkiye; 10-14 Nisan 2018

2- XYLEXPO 2018; FieraMilano, İtalya; 8-12 Mayıs 2018

3- CIFF GUANGZHOU; Guangzhou, Çin; 28 - 31 Mart 2018

4- WOODEX 2018; Tahran, İran; 12 - 15 Şubat 2018

5- ÖZBEKİSTAN MEBELEXPO 2018; Taşkent, Özbekistan;
24-26 Nisan 2018

EKİN  YAYIN GRUBU EKİN  YAYIN GRUBU 
ULUSLARARASI DERGİ DAĞITIMIULUSLARARASI DERGİ DAĞITIMI
VE FUAR  KATILIMLARIMIZ VE FUAR  KATILIMLARIMIZ 

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

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

8- IMM KÖLN 2019, Köln, Almanya; 15 - 21 Ocak 2018

9- INTERMOB 2017; İstanbul, Türkiye; 14-18 Ekim 2017

10- KAREBANT AZERBAYCAN Turu; Bakü,
Azerbaycan

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

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

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

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





u yıl 8 Mayıs - 12 Mayıs 2018
tarihleri   arasında FieraMila-
no-Rho'da düzenlenen fuarda

Ahşap işleme makinelerinde
önemli teknolojik yenilikler sergi-
lendi,  Fuar genelinde hemen tüm
hollerde farklı ülke ve markalarda
üretim otomasyonuna uygun ma-
kineler sergilendi. 

Panellerden masiften ahşaba ka-
dar farklı  işletmeler için endüstri-
yel çözümler sunuldu.  Ağaç işle-
me sanayi sektörünün devleri bu-
rada en son teknoloji ile donatılmış
akıllı makineleri ve Endistri 4.0 ‘a
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XYLEXPO 2018’de teknoloji   
B



geçişin anahtarı sayılacak robotik
uygulamalara da yer verdiler, Bi-
esse, Homak, Weinig, SCM, Kuka ,
İma gibi dev firmalar çalışır vazi-
yette Showlarla fuar boyunca ma-
kinelerini sergilediler.   "Endüstri
X.0" çözümleri doyasıya izlendi.

Fuar, endüstri ziyaretçilerinin akı-
nına uğradı.. Bu yıl  17,781 ziyaretçi
ile , bir önceki fuara göre yüzde 2.1
daha fazla ziyaretçi aldı. Bunlar
arasında yüzde 28,3'ü  yurt dışı,
toplam 5.032’i yurtdışından ziya-
retçi fuarı izledi.  

Tabii ki, İtalya için bunlar  iyi sonuç-
lar, 12,749 sanayi profesyoneli ile,
önceki fuara  göre yüzde 3,3, top-
lam katılımın yüzde 71,7'sini 
oluşturuyor.

Genel olarak, fuar merkezi
37 bin erişim kaydetti.

“Bu rakamlar ile Xylexpo'nun git-
tikçe daha kalabalık ve bazen 
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karmaşık bir endüstri fuarı oldu-
ğunu  söyleyebiliriz”, Fuar  yöneti-
cisi Dario Corbetta. “Yüksek tek-
noloji” nin bir aşaması olmak için
net bir seçim yaptık ve bu yakla-
şım karar verme yetkisi ve yeterli
uzmanlıkla daha seçkin ve nitelikli
bir kitlenin katılımını arttırdı ”.dedi.

Bu "yeniden konumlandırma",
Xylexpo'nun bu yeni sezonda onla-
ra neler sunabileceğini iyi bilen en-
düstri operatörlerinin dikkatini
çekti.

Bu yılki, Xylexpo 2018'i fuarına
dördüncü salonu ekleyerek,
34.785 net metrekarelik bir alana
ulaştık ve 425 katılımcıya ev sa-
hipliği yaparak  (27 ülkeden 116)
önemli bir büyüme yaşadık.’’ Dedi.
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986 yılında başlayan WMF -
Ahşap İşleme Makineleri ve
Mobilya İmalatı Ekipmanları
Uluslararası Fuarı, Asya'nın

en büyük ahşap işleme makineleri
ticaret platformu olarak kabul
edildi. WMF, 2018'den itibaren, her
Eylül ayında Ulusal Fuar ve Kon-
gre Merkezi'nde (Hongqiao,
Shanghai) CIFF Şangay - Çin (Şan-
gay) Uluslararası Mobilya Makine-
leri ve Ağaç İşleme Makineleri
Fuarı ile bir araya gelecek. Bu iş-
birliği, kaynakları tüm ahşap ürün-
ler ve mobilya üretim zincirinde
güçlü bir şekilde bütünleştirecek
ve katılımcılara ekstra değerler
yaratacaktır. 53.000 metrekare,
WMF 2018 cum “Çin (Shanghai)
Uluslararası Mobilya Makinaları ve
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı”, Ye-
şil panel pano üretim teknolojisiy-

le birlikte akıllı ve çevre dostu mo-
bilya üretim yöntemlerini bir ara-
ya getirerek Endüstri 4.0 dönemi-
nin en iyisini sunacak. endüstriye.

"Çin (Şangay) Uluslararası Mobil-
ya Makineleri ve Ağaç İşleme Ma-
kineleri Fuarı" nı düzenlemek için
Çin Uluslararası Mobilya Fuarı
(Shanghai) organizatörü ile bir
araya gelen bu stratejik işbirliği,
mobilya üretim zincirinin hem yu-
karı hem de aşağı kısmında birle-
şerek yeni bir dönem başlattı. kali-
te odaklı ve akıllı üretim.

1986 yılında lanse edilen WMF, ah-
şap işleme makineleri, mobilya ve
ahşap ürünleri için en son endüstri

bilgileri için üretilmesi gereken bir
ziyarettir.

Fuarda, temel ahşap işleme maki-
neleri, panel üretim ekipmanı, vb.
Gibi yeni bölümler tanıtılacak. Ser-
gilenen profil, keresteden mobilya
ürünlerine kadar, kirlilik arıtma
anahtar teslimi projelere kadar
uzanacak.

Almanya, Lunjiao (Guangdong),
Qingdao, Şanghay ve Tayvan'ın ya-
nı sıra dünyanın dört bir yanından
en üst düzey ağaç işleme 
makineleri üreticilerine ait 
5 grup pavyonunu bünyesinde 
barındırmaktadır.
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WMF 2018
Çin (Şangay) Uluslararası Mobilya Makinaları ve 

Ağaç İşleme Makineleri Fuarı
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88 farklı ülkeden  434,509
katılımcı ile 6 gün süren fuar,
Bu yıl  2016 yılında gerçekle-

şen mutfak ve banyo fuarında yer
alan katılımcılara  göre% 17'lik bir
artışa ve 2017 baskısı ile karşılaştı-
rıldığında ise % 26'lık bir artışa im-
za attı.

Bu fuar, yine de, Salone del Mobi-
le'ın sadece bir fuar olmadığını,
özellikle de iş kültürünün ve anla-
yışının  bir sektörde nasıl işlediği-
nin, yaratıcı ve üretken dokusunun
nasıl olabileceğini gösteren bir
forganizasyon  olduğunu da 
gösterdi. 

57. Salone del Mobile.Milano fuarı bu yıl hem katılım açısından, 
hem de ticari ilişkilerin kalitesi açısından son derece olumlu geçti.
Fuarın  cazibe gücü, katılımcı sayısı ve yarattığı heyecan bu
başarının kanıtı olsa gerek. 
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Salone del Mobile-Milano 2018



“Bu etkinliğin ve bu fuara  katılan
profesyonellerin seviyesiyle gu-
rur duyuyoruz. Bu da Salone del
Mobile'ın küresel bir referans nok-
tası olduğunu kanıtlıyor. Salone
del Mobile Başkanı  Claudio Luti,
endüstriyel sistemin ve kurumla-
rın ortak bir hedefle uyumlu çalış-
tığı bir İtalya için iş ve kültürün sa-
nal bir model haline geldiği eşsiz
bir etkinlik ”dedi. “Son birkaç gün
içinde, en iyi teatral setlerin tüm
çağrıştırıcı gücü ve büyüsüyle ek-
ranların sergilendiği, inovasyon ve

anlatım için en iyi yaratıcılığa,
ürünlere ve kapasiteye tanık ol-
duk. Bu gerçeklikten sonra , kimlik
ve değerleriyle  kabul edilmiş fu-
arcılık anlayışımızı sürdürmek, iş
ve pazar taleplerine cevap ver-
mek için daha büyük bir kararlılık
ile şimdi bir sonraki fuarı düşün-
meye hazır olduğumuz anlamına
geliyor;

Salone del Mobile aracılığıyla  mo-
bilya sektörünün öneminin farkına
varılması, üst düzey hükümet ve
kurumsal firmaların varlığıyla, Sa-
lone'un İtalyan ekonomisinin itici
güçlerinden biri olduğunun görül-
mesi, bu  verimli ilişkilerin gerçek-
leşmesi sayesinde olmuştur.  

1.841 katılımcıdan toplamda  %
27'si, 33 ülkeden gelen firmaları
oluşturuyor. Bunlar ürünlerini Sa-
lone Internazionale del Mobile,

Uluslararası Mobilya Aksesuarları
Fuarı, EuroCucina ve Uluslararası
Banyo Fuarı'nda sergilediler .

Made in Italy'nin tek başına
GSYİH'nın % 5'ini oluşturan  , Salo-
ne del Mobile'ın başarısının, pazar-
daki zorluklarla başa çıkmaya çalı-
şan şirketlerimizin büyümesi için
daha fazla teşvik edeceğini 
umuyoruz  ”

uluslararası tasarım ve inovasyon
stüdyosu ile ortaklaşa üretilen La
natura dell'abitare büyük bir ilgi
gördü. Piazza del Duomo'daki Pa-
lazzo Reale'nin karşısında, 25 Ni-
san'a kadar, günde ortalama
2.000'den fazla ziyaretçi tarafın-
dan ziyaret edildi. .Bu etkinlik Salo-
ne'un şehirdeki ideal bir devamı,
tasarım, mühendislik ve botaniği
ile türünün tek örneğini bir araya
getiren bir laboratuvardır. Sergi
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kurulumu sona erdiğinde, Salone
del Mobile.Milano dört mevsimin
görkemli yeşilliğini Milan Şehri'ne
hediye edecek: Yirmi üç uzun ağaç
türü - bir Himalaya Birch, bir Japon
Çiçekli Yengeç Elma, bir Ortak Al-
der ve bir Farsça Ironwood - tipik
bitki ve çiçeklerin zenginleştirici
yataklarıyla birlikte.

Salone, Milan kenti ile olan bağla-
rını ve Milan Belediyesi ile olan
stratejik ortaklığını vurgulamak
için iki özel fırsat sunuldu. Salone
haftasını açan Sala delle Cariatidi
ve Palazzo Marino'daki büyük par-
tide Gala Yemeği, Belediye Başkanı
Giuseppe Sala'nın ev sahipliğinde
ve Claudio Luti tarafından tasarla-
nan ve Salone katılımcıları ve kah-
ramanlarının katıldığı iş etkinliğinin
sona ermesi için tasarlanan Gala
Yemeği davet etti.

Akşam festivalleri, bu fuarda mo-

bilya ve tasarım dünyasına yapılan
olağanüstü katkılardan ötürü üç
Salone del Mobile.Milano Ödü-
lü'nün sunulmasını içeriyordu. Ka-
zananlar - profesyonel jüri tara-
fından seçildi –  ( CC-Tapis, Magis
ve Sanwa). Riva 1920'den Maurizio
Riva Özel Jüri Ödülü'ne layık görül-
müş, Başkanın Ödülü ise etkinlikle
ilgili taahhüdü ve işbirliğinden do-
layı Milano Belediye Başkanı'na
gitti.

Bir sonraki Fuar, 9-14 Nisan 2019
tarihleri   arasında Milano'da 
yapılacak.  
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Halkalı Caddesi No: 170 34295 Sefaköy İSTANBUL / TÜRKİYE T: +90 212 698 89 92 (pbx)  F: +90 212 698 89 95

www.pelitarslan.com  •  www.turanlargroup.com

HPL İç ve Dış Cephe Kompakt Laminat Dijital Baskılı Duvar Kağıdı Kompakt Laminat
Laminat Masa Tablaları

High Gloss Laklı Ahşap Paneller Kontrplak İskele Kalıp Sistemleri

1949 yılında İstanbul - Sefaköy’de Turanlar Grubun 
orman ürünleri sanayisi dalında ilk fabrikası olan PELİT ARSLAN A.Ş

inşaat, mobilya ve iç dekorasyon ile ilgili çözümleri tek çatı altında sunarak
çalışmalarını her gün yükselen bir çizgi ile sürdürmektedir.

Yaşamın geçtiği
her yerdeyiz



017 Aralık ayında 42 Türk, 5 yabancı firma
ile 1. Egywoodex - Cairo Wood Show fuarı
katılımını organize eden Türkel Fuarcılık,

2019 yılı 12-14 Mart tarihleri arasında 14. Dubai
Wood Show Fuarı Türkiye Milli Katılımını da or-
ganize edecektir.

10 yıldan fazla süredir organize edilen Dubai
Wood Show Fuarı; 10.000 profesyonel alıcının
ziyaret ettiği 300 den fazla katılımcının olduğu,
2018 fuarı; Mena ve Afrika’nın bu en büyük or-
ganizasyonuna 2019 katılımcılarını bekliyor.
Temmuz ayında Türkel Fuarcılık tarafından sek-
töre satışa sunulacak olan fuar 2019’da fuarda
50 Türk firması ile yer almayı hedefliyor.

Yurtdışı fuarcılık sektöründe milli katılım organizasyonları ve kendi yurtdışı fuarlarını
organize eden ve sektöründe 25 yılı tamamlamış olan Türkel Fuarcılık, 2019 yılında 

Mobilya Yan Sanayi ve Ağaç Makine sektörüne yeni bir fuar ekliyor.
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TÜRKEL FUARCILIK, DUBAI WOOD SHOW
FUARI SATIŞLARINA BAŞLIYOR

l l



Halkalı Caddesi No: 170 34295 Sefaköy İSTANBUL / TÜRKİYE
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Yaratıcı projeler için
dijital estetik çözümler
PeliDigi, yaratıcı projeler ve uygulamalar için 
tasarımların sonsuzluğunu sizlerle paylaşıyor. 
Farklı ürün tiplerinde zengin yüzey doku 
seçenekleriyle yarattığı doku hassasiyetiyle 
sektördeki ürünlerden kendisini ayırıyor.

Mutfak mobilyası ve postforming mutfak 
tezgâhlarında, binaların iç ve dış cephe 
kaplamalarında, mobilyalarda, tuvalet kabini ve 
seperatör uygulamalarında, duvar kağıtlarında, 
iç ve dış mekan masa ve mobilyalarında; kısacası 
hayalinizde tasarladığınız tüm mekanlarınızda 
PeliDigi elinizin altında.



u yıl 15.’si yapılan  ve  4500
m2’de gerçekleşen fuara 19
ülkeden 126 firma katıldı.

Bunların 81, Özbekistan dışından
kalan 45 firma ise yerli şirketler-
den oluşuyordu.

Katılımcılar arasında dünyaca ünlü
ağaç işleme makine markaları, el
aletleri, mobilya kimyasalları, ve
aksesuarları  ile üretici firmalar
katıldı.   Yurtiçi mobilya üreticileri,
farklı  ihtiyaç ve bütçeye uygun ev
ve ofis mobilyalarını fuarda sergi-

lediler. Ekin yayın grubuna ait
uluslararası yayınımız olan Furni-
türk decoration & Industry dergi-
lerimizin de dağıtıldığı, Mebel Expo
Özbekistan Fuarı, Özbekistan'da
Mobilya ve Ağaç İşleme Sektörü-
nün tek Uluslararası Fuarı'dır.
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15. Uluslararası Özbekistan 
2018 AHŞAP MOBİLYA VE 

İÇ MEKAN Fuarı gerçekleşti 
24-26 Nisan 2018 , Taşkent
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Türkiye’den Merkür fuarcılığın or-
ganize ettiği ve  13 Türk firmasının
direk olarak katıldığı fuara top-
lamda   19 ülkeden, 126 katılımcı
firma yer aldı. Katılımcı Türk fir-
maları: ÇEMOBSAN, FİLLİ BOYA,
TECE DEKOR, BERKFA, YILMAZ
MAKİNE, MESAN, MEPA, STAR AK-
SESUAR, DENLAKS, TURKUAZ DE-
KOR, TURANLAR MAKİNA

Genel anlamda fuara katılanların
dağılımlarını  ise % 23 Ev ofis mo-
bilyaları, %18 Mobilya hırdavatı ve
hırdavat, % 28  Mobilya üretimi

için hammadde ve sarf 
malzemeleri ,

%7  Mobilya kimyasalları: tutkal-
lar, vernikler, boyalar, %18 Mobil-
ya üretimi için donatım,  %5 Araç-
lar, %1 Iç tasarım öğeleri.

Katılımcı ülkeler arasında Avus-
turya, Beyaz Rusya, Almanya, Yu-
nanistan, İtalya, Kazakistan, Kırgız
Cumhuriyeti, Çin, Polonya, Rusya,





Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Çek
Cumhuriyeti, İsviçre, İsveç, Özbe-
kistan ve Japonya bulunmaktadır.

Özbekistan Mobilya
sekrörünün geliştiği
bölgeler:

Özbekistan’ın genel olarak, mobil-
ya üretimi alanındaki önde gelen
şehirleri Taşkent ve altı bölgedir.
Bunlar Taşkent, Fergana, Semer-
kand, Andijan, Namangan ve Kho-
rezm bölgeleridir.

Toplam üretimin% 80'inden fazla-
sını bu bölgeler  oluşturuyorlar.

Dolaysıyla bu bölgelere göre fua-
rın ziyaretçi profilini değerlendirdi-
ğimizde ise aşağıdaki sonuçları el-
de edebiliyoruz.

Andijan bölgesi : 1,4%  Buhara böl-
gesi : 1,4% Jizzakh bölgesi 0,5%
Karakalpakstan bölgesi 0,5%
Kashkadarya bölgesi 0,8% Navoiy
bölgesi 0,5% Namangan bölgesi
1,3% Semerkand bölgesi 3,1%
Surkhandarya bölgesi 0,7%
Syrdarya bölgesi 0,3% Taşkent

şehri 84% Taşkent bölgesi 3,2%
Fergana bölgesi 1,7 % Khorezm
bölgesi 0,7 %

Gelen ziyaretçilerin profiline gelin-
ce :karar vericiler olarak: % 65 -
Son karar vericiler , % 30 – Öneri-
ler sunan pozisyon sahipleri ve  
% 5  Sorumlu olmayanlardan 
oluşuyor.
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entaş Grup CEO'su  ve Gentaş
Yönetim Kurulu Başkanı,
Orhan Kahraman ile Gentaş'a
ve sektöre dair konus ̧tuk.

“Gentaş sektöründe birçok yeniliğe
öncülük etmis ̧, hedefini büyük
koyarak dünya markası olmak için
gerekli adımları zamanında atmış
ve global bir oyuncu olabilmeyi
başarmıs ̧tır.” diyen Kahraman,
bugün AR-GE'ye verdikleri önem ve
yaptıkları yatırımlar sayesinde

laminat üretiminde birçok yeniliği
sektöre kazandırmada öncü olduk-
larının altını çizdi.

Gentaş'ın kuruluşundan bugüne
gösterdiği gelis ̧imden bahsedebilir
misiniz? 

Gentaş 70'li yılların başında yurt

dışındaki emekçilerimizin birikimleri
ile ülkelerine yatırım yapma arzula-
rıyla kurulmuş bir s ̧irkettir. O
dönemde Almanya'da kurulu

Werzalit şirketinin Türkiye'de böyle
bir yatırıma ilgi duyması ve lisans
verme isteğiyle projeyi orda takip
eden yurttas ̧larımızdan birisinin
Mengen bağı ile kurulmuştur. O
dönemin Mengen belediye başkanı-
nın bedelsiz yer önermesiyle, coğ-
rafyanın da ham madde bakımından
zenginliği, yatırımın Mengen'de
yapılmasına vesile olmuştur. 

90'lı yılların başında girmiş olduğu
ekonomik sıkıntılar sebebiyle özel-

“Türkiye Yatırımlarımızı Artıracak,
Tesis Yenileme ve Proses İyileştirme

Üzerine Çalışacağız” 

Gentaş YK Başkanı Orhan Kahraman’la 
Gentaş’ın dünü ve bugünü üzerine bir söyleşi:
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leştirilmesine karar verilen
Gentaş'ın, ailemizin de içinde bulun-
duğu bir konsorsiyum tarafından
çoğunluk hisseleri satın alınmıştır. 

Aileniz bu girişime nasıl karar
verdi? 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet
Kahraman o yıllarda orman ürünle-
ri sektöründe birçok firmanın ürün-
lerinin toptan ve perakende ticareti-
ni yapmaktaydı. ürünlerini dağıttığı
firmalardan birisi de Gentaş idi, o
yıllarda Gentas ̧ ürünlerini tüm I ̇ç
Anadolu'ya dağıtarak üst üste en
büyük bayi olabilme başarısını gös-
termiştir. 

Gentaş'ın o dönemde içine düşmüş
olduğu ekonomik sorunlardan dola-
yı 1992 yılında Kalkınma Bankası
sahip olduğu hisseleri satma kararı
verir. Ahmet Kahraman, Gentaş'ın
doğru ellerde sorunlarını aşabilece-
ğini düşünerek ailemizin de içinde
bulunduğu Bolulu iş adamlarından
bir konsorsiyum kurarak hisseleri
devraldı ve Gentaş'la birlikte ailemi-
zin sanayicilik serüveni başladı. 

Sektörünüzde farklı ve yeni olarak
neler yapıyorsunuz? 

Çok güzel bir konuya temas ettiniz.
Gentaş, sektöründe birçok yeniliğe
öncülük yapmıs ̧, hedefini büyük
koyarak dünya markası olmak için
gerekli adımları zamanında atmış
ve global bir oyuncu olabilmeyi
başarmıştır.  Bugün AR-GE'ye verdi-
ği önem ve yaptığı yatırımlar saye-
sinde dekoratif laminat üretiminde
birçok yeniliği sektöre kazandırma-
da öncü olmuştur. 

Nasıl bir istişare mekanizmanız
var? Karar alma politikanızdan
bahseder misiniz? 

Gerek kurumsal yönetim ilkelerine
olan bağlılığımız gerekse istişarenin
getirisine olan inancımız bu meka-
nizmaları kurmamızda ve çalıştır-

mamızda en büyük etkenlerdir. Şir-
ketimizde hem yönetim kurulumuz
hem de icra kurulumuz, gerek üye-
leri gerekse dışarıdan danışmanları-
mız ile düzenli bir şekilde toplana-
rak şirketimizin işleyiş mekanizma-
larını çalıştırmaktadır. Hızlı karar
alabilme önemli özelliklerimizden
bir tanesidir. Bildiğiniz üzere içine
girmiş olduğumuz dijital çağ, her
şeyin çok daha hızlı değiştiği bir
ortam oluşturmakta ve dolayısıyla
bu değişime ayak uydurabilmek de
hızlı karar alabilmeye dayanmakta-
dır. Bunun en büyük riski ise hatalı
karardır. önlemi ise istis ̧are ve
doğru takım kurabilmektir. 

Yeni dönem ajandanızda öne c ̧ıkan
en önemli başlıklar nelerdir? 

Açık söylemek gerekirse çok saat-
lik ajanda yapan birisi değilim.
Biliyorsunuz Ekonomi Bakanlığı
Turquality adı altında Türkiye'nin

dünyaya açılan markalarını destek-
lemek ve çoğaltmak için bir prog-
ram başlattı. Gentaş sektöründe bu
programa dâhil olabilen ilk şirket-
lerden bir tanesidir. 

Gentas ̧'ın yeni büyüme stratejisin-
de neler var? 

Gentaş 1998 yılında çıktığı dekoratif
laminat üretiminde bugün dünyanın
ilk 10 büyük üreticisi arasına girebil-
meyi bas ̧armıs ̧tır. önümüzdeki
süreçte ana stratejilerimizden bir
tanesi marka bilinirliğini ve portfö-
yümüzdeki katma değerli ürünleri
artırarak mevcut kapasitelerimizi
daha değerli ürünlere yönelterek
bir büyüme stratejisi izlemek ola-
caktır. Türkiye yatırımlarımızı artı-
racak, tesis yenileme ve proses iyi-
leştirme üzerine çalışacağız.  

5 yıllık yatırım planlarınızdan kısa-
ca bahseder misiniz? 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:147 Temmuz - Ağustos 201841

Orhan Kahraman /  GENTAŞ SÖYLEŞİ
▲ ▲



Gentaş olarak bu sektörde ülkemiz-
de yeterli üretim kapasitesine
ulas ̧tığımızı düşünüyoruz. Bundan
sonraki süreçte Türkiye'deki yatı-
rımlarımız daha çok tesis yenileme
ve proses iyileştirme üzerine
olmakla beraber İtalya yatırımımızı
takiben dünyada farklı bölgeleri de
takibe almış bulunuyoruz. 

İştiraklerimizden Gentaş Kimya,
Gebze'de dünyanın en modern
rec ̧ine tesislerinden birisi olmaya
aday, farklı sektörlere hizmet ve
ürün verebileceği yaklaşık 35 mil-
yon TL  yatırım tesv̧iki çıkmış bir
projeye başladı. Hedefimiz yatırımın
önümüzdeki 2 yıl icȩrisinde tamam-
lanarak devreye girmesidir.
Zannedersem bu yatırımla konusun-
da Avrupa'nın en büyük ve modern
tesislerinden birisi olacaktır. 

Yine bağlı ortaklıklarımızdan GBS
şirketimiz, yaklaşık 10 milyon TL'lik
bir yatırımla mevcut kapasiteye
ilave bir laminat üretim hattı yatırı-
mına devam etmekte olup hattın 
bu yıl sonu devreye alınması 
planlanmıştır. 

Diğer bir iştirakimiz Genpaz AŞ ise
Ankara  Akyurt'ta yaklaşık 15 mil-
yon TL'lik bir  yatırım ile eğitim ve
okul donanımları üretimi  konusun-
da yatırımını 2018 yılı ortalarında
devreye almak üzere çalışmalarına
devam etmektedir.

Mobilya sektöründeki değis ̧imler
sizin sektörünüzü nasıl etkiliyor? 

ülkemiz, ağaç bazlı panel üretimi
konusunda son 10 yıl ic ̧erisinde
gerc ̧eklesen yatırımlarla dünyada
zirveye oturmuş durumdadır. Bunu
takiben yan sanayilerin de yatırım-
larla gelişmesi Türkiye'de mobilya
sektörünün önünü hızla açmakta-
dır. Halen önünde özellikle ihracata
dayalı büyük bir büyüme potansiye-
li olan mobilya sektörü, kalite ve
tasarıma daha fazla önem vererek
gerek markalaşma gerekse dünya-
ya ac ̧ılma konusunda ciddi bir
potansiyele sahiptir. Mobilya sektö-
rünün göstereceği büyüme aynı
oranda bizim sektörümüzün de
büyümesine yol ac ̧acaktır. Bu
sebeple mobilya sektörü ile bizim
sektörümüzün daha iç içe çalışması
büyük önem arz ediyor. 

Sektöre yön veren hedef ve
çalışmalarınız neler oldu? 

Birçok farklı bölgeye ihracatımızın
olması ve markamızın sektöründe
bir dünya markası olması, ülkemizin
alanında dikkat çeken bir merkez
haline gelmesine katkı sağlamıştır
diye düşünüyorum. Sonuçta ülke-
mizden çıkacak her dünya markası
beraberinde ilgiyi ve müşteriyi de
ülkemize çekmekte olup bu sayede
sektör olarak büyümemiz daha da
hız kazanmaktadır. önemli olan sek-
törün tüm oyuncuları olarak reka-
betin yanında dünya pazarından
aldığımız payı nasıl el ele verip artı-
rabiliriz fikrine odaklanmamız
gerekli diye düşünüyorum. 

İnsan kaynakları stratejilerinizin en
önemli uygulamalarından bahse-
der misiniz? 

En önemli stratejimiz, tüm çalışan-
larımızla birlikte bir aile olgusunu
yas ̧amak ve tüm c ̧alıs ̧anlarımızın
kendilerini ailenin bir üyesi gibi his-
setmelerini sağlayabilmektir.

C ̧alışanlarınızın motivasyonunu ve
kurum aidiyetini nasıl sağlıyorsu-
nuz? 

Elbette büyük bir aileyi yönetmek
çok ciddi bir sorumluluk. Mutlaka
eksiklerimiz ve hatalarımız oluyor-
dur. Ama tüm çalışanlarımıza karşı
adil olmak en büyük sorumluluğu-
muz diye düşünüyorum. 

Sizin is ̧ modeliniz nasıl? 

Ben, tüm çalışanlarımızla birlikte bir

takım ruhu oluşturmak, hepimizin

bu takımın bir parçası olduğunu his-
settirmek ve bu oyunda takımın her
oyuncusuna ihtiyacımız olduğu şuu-
ruyla hareket eden bir yönetim
anlayışına sahibim. 

Babanızdan neler öğrendiniz? Ona
borçlu olduğunuz özelliğiniz nedir? 

Babamdan öğrendiğim ve ona
borçlu olduğum en önemli özelli-
ğim "sabır." Sonrasında da soğuk-
kanlı ve tedbirli olmayı bize çok iyi

öğretti. Gec ̧mişe dönüp bakınca

belki ona birçok konuda kızdığımız

davranışların, aslında bize uyguladı-
ğı doğal bir eğitim metodu olduğu-
nu hayata atılınca anladım. Ona çok

şey borc ̧luyuz ve onun vizyonu

bugün ailemizin çok farklı noktalara
gelmesindeki en büyük etkendir. 

Peki, bütün bunların is ̧ hayatınıza
nasıl bir etkisi oldu? 

Sabırlı ve tedbirli olabilmek bize çok

şey kattı. Orta ve uzun vadeli plan-
lar yapabilmek, bunları adım adım
izlemek ve ilerlemek bugün şirketi-
mizi bu konumlara getirebilmemiz-
deki en büyük etkenlerden
olmuştur.

Kaynak: Röportaj yazısı Gentaş bünyesinde
yayınlanan  a touch to life tarafından, Sn
Orhan Kahraman ile yapılan söyleşiden
alınmıştır.
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Orman ürünleri ve dekorasyon

sektörünün lider firmalarından
Gentaş, her yıl gerçekleştirdiği
sosyal projelerine bu yıl çocukları
esas aldı . Sosyal ve toplumsal
duyarlılığın çok başarılı sonuçla-
rıyla bu projeyi gerçekleştiren
Gentaş, bu girişimleriyle onların
hayallerine ortak oldu. 

pek çok Projenin amacı or-
ta- ağır zihinsel yetersizlikten etki-

lenmiş öğrencilere bilgi, beceri,
davranış değişikliği kazandırmak;
birlikte iş görebilme alışkanlığı
edindirmek, öğrencileri yaşama
katılan, kendilerini farklı yollarla
ifade eden bireyler haline getir-
mektedir.

Gentaş olarak sağladığı-
mız destek sayesinde 16 öğrenci-
den oluşan fotoğrafçılık kulübü;
velilerle birlikte Eymir Gölü çekimi

sağlamıştır. Dikmen Vadisi ve dış
mekânlarda devam eden çekim-
lerden oluşan bir fotoğraf sergisi
hazırlanmıştır.

Çocukların hayallerine do-
kunabilmek ve sevgisini kazanmak
bizim için her şeyin ötesinde bir
mutluluk. Bu gururu bize yaşatan
okulumuza, proje ekibimize ve
emeği geçen herkese sonsuz te-
şekkürler.

Bu Fotoğrafı Ben Çektim
Gentaş Sosyal Projelerine Çocuklarla Devam Ediyor.

"Ben rüyamda fotoğraf makinesi görüyorum" ile
başlayan "bu fotoğrafı BEN çektim" projesinin ana
sponsoru olma gururunu yaşıyoruz.

▲ ▲
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2. Uluslararası Çin Mobilya
Fuarı (Şangay), 10-13 Eylül
2018 tarihlerinde Hongqiao

NECC’de gerçekleşecek. İhraç &
tasarım holü, modaya uygun ve
kaliteli  mobilyalar, kişileştirilebi-
len akıllı ev sistemleri ve çocuk
mobilyaları, oturma odası ve ta-
kımları, uyku merkezi, ev dekoras-
yonu ve ev tekstili, dış mekan, ofis
ve Uluslararası Çin Mobilya Maki-
naları & Ham Mobilya Materyalleri
Fuarı gibi müthiş güçlerinin yanı sı-
ra birbirlerini tamamlayan
2000’den fazla markaya ev sahip-
liği yapacak. Fuar, CFTE ve Red
Star Macalline ev sahipliğinde

400,000 metrekare yer tutan fu-
ar merkezinde yapılacaktır. 

Red Star Macalline’in katılımı CIFF
Şangay’a yerli ve denizaşırı olmak
üzere lüks ev mobilyaları marka-
larının kaynaklarını sağlamış ola-
cak. Çin’in 29 bölgesini ve 182 şeh-
rini kapsayan başarılı tasarımcılar
ve bayiler üretim ve tüketim piya-
sasına daha yakın birçok moda ve
tasarım elementlerini  tanıtarak
fuar deneyimini zenginleştiriyor.

Fuardan Önemli Anlar:

Peş peşe 3 ayrı oturumdan oluşan
EAST Tasarım Şovu, 42. CIFF

(Şangay)’da tasarımcılar, tasarım
markaları ve tasarım akademileri-
nin de iş birliğiyle evde ve dışarıda
endüstriye “iyi tasarım iyi iş yara-
tır” motivasyonuyla bir görsel 
şölen yaratmak amacıyla 
toplanıyor.

Asya-Pasifik Zirve Ödülleri; CIFF,
Amerikan Mobilya Tasarımcıları
Topluluğu (ASFD) ve High Point
Market ile beraber, Zirve Ödülleri-
nin ilk kez Birleşik Devletler dışın-
da bir ülke ve bölgede yapıldığı bir
alt ödüldür. Asya-Pasifik bölge-
sindeki mobilya endüstrisi tarafın-
dan tanınmış girişim ve tasarımcı

CIFF Shanghai 2018 Fuarı, 
10-13 Eylül 2018 tarihinde yapılacak
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ürünlerini seçmek amacıyla, genel tasarım seviye-
sini yükseltmek amacıyla Amerikan mobilya ve ev
dekorasyonu endüstrisini ilerletmek ve geliştirmek
için lanse edilmiş tek uluslararası mobilya ve ev de-
korasyon ödülüdür.

2018 Çin İç Mekan & Dekorasyon Konferansı “Tasa-
rım-Başlangıç” teması altında gelişmiş tasarımları
araştırma yolunda yapılmıştır. Tasarımcıların veri-
len temalar karşısında bireysel anlayışları ve duy-
guları üzerinden birbirinden farklı felsefeleri ve du-
ruşlarını; sunumlar, forumlar ve seminerler aracılı-
ğıyla aktarırken iç mekan tasarımı hakkında sorular
sormak ve hikayelerinin anlatılmasını mümkün 
kılıyor. 

Tmall Ideal Home Life Şov’u, CIFF ve Tmall arasın-
da sanayi için bir değer oluşturulması, şirketlere
çevrimiçi ve çevrimdışı piyasaya sürülme sırasında
bir deneyim sağlaması yönünden gösterinin “Inter-
net+” ının yeni fonksiyonlarını gözler önüne serer-
ken aynı zamanda en yeni ürünlerin tanıtımının ve
satışının stratejik bir iş birliği ve güçlü bir ittifak iliş-
kisi kurarak markaların milyonlarca tüketiciyle di-
rek olarak buluşmalarını sağlıyor. 
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5.000 m2 alanda gerçekleşen
fuara, geçen yıl gerek İtalya-
dan, gerekse de Avrupa ve

dünyanın değişik ülkelerinden yüz-
lerce firma katıldı.  Her yıl gerek
katılımcı firma sayısı gerekse de
ziyaretçi sayısıyla büyüyen fuar,
Ekim 2018’de yine bu rekorunu
kırmayı hedefliyor. 

Fuarcılık konseptinde özel uygula-
maları ve tasarım anlayışıyla far-
kındalık yaratan, SİCAM fuarında
Geçtiğimiz Ekim ayında Pordeno-
ne'da kaydedilen ziyaretçilerle ilgi-
li verilerin analizi, fuarın etki gücü-
nü karakterize eden veriler sunu-
yordu. Gelenler içinde büyük fir-
maların  üst yönetimi, işletmele-
rin% 37'sini (sahipler ve genel mü-
dürler) oluşturuyor. 

Sicam’da sergilenen ürünler fir-
maları tasarım ve ar-ge’lerinden
çıkan en son ürünlerdir, bu da ye-
niliklerin buradan sektöre köprü
şeklinde ulaştığını gösteriyor. Far-
kındalık bu fuarın başka bir çekici
özelliği oluyor. 
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İtalya  Pordenone
şehrinde 
her yıl gerçekleşen
ve İtalyanın tek,
Avrupa'nın ise
önemli mobilya
aksesuar ve ahşap
malzemeleri fuarı
olan SCAM fuarı bu
yıl 9.  defa yapılıyor.

PORDENONE SICAM, bu yıl 
16 Ekim’de kapılarını açıyor









eni fabrika, Bursa-İnegöl'deki
Starwood merkez tesislerin-
de 2019 yazında hizmete

başlayacaktır.

Türkiye’de yonga levha üretimin-
de lider olan Starwood Orman
Ürünleri, Bursa / I ̇negöl'deki mer-
kez tesisleri için, Hanex firmasının
temsil etmiş olduğu, Dieffenbac-
her'den yıllık 460.000 m3 kapasi-
teli yonga levha fabrikasını sipariş
etmis ̧tir. Yeni tesis, 2019 yılı yaz
aylarında üretime bas ̧layacak
şekilde planlanmıştır.

Dieffenbacher genel merkezinde
ki ,Eppingen , sözleşme imza töre-
ninde Starwood Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Yıldız, " Dieffenbac-
her'den bir tesis sipariş etme kara-

rını vermemizdeki en önemli etken
, her şeyden önce, fabrika ziyaret-
leri sırasında bize gösterilen hat-
lar, kendi klasmanında çok geliş-
miş yonga levha s ̧ekillendirme ve
presleme teknolojisiydi" şeklinde
konuştu.  

Bahsi geçen bu yeni tesis, Starwo-
od tarafından ag ̆ırlıklı olarak 6–8
mm kalınlığında ince levhalar
üretmek için kullanılacaktır.

Starwood bu yatırımlarıyla, İnegöl
tesisinde optimize edilmis ̧ ek rulo
elekli 4 kafalı havalı serme istas-
yonu, CPS+,en iyi standartlarda
verimli sürekli pres sistemleri
ile  en hızlı ve modern üretim tesi-
sine sahip olacaktır.

Ayrıca, bu yatırımlar içinde  tutkal
hazırlama ve dozajlama, pres eg-
zoz sistemi ve tesisin tüm oto-
masyonu, kontrol ve kalite kont-
rol sistemleri içeren bir tutkalla-
ma sistemi dahilinde olacaktır. Bu-
na ek olarak, Starwood tarafın-
dan, mevcut altyapıya entegre
edilecek s ̧ekilde ,ham levha
taşıma sistemi, otomatik levha de-
polama sistemi ve zımparalama
hattı sipariş edilmiştir.

STARWOOD’dan levha
sektörüne büyük yatırım
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Önde gelen Türk ahşap
bazlı panel üreticisi

Starwood,
Dieffenbacher'den

yonga levha fabrikası
sipariş ediyor.

SOLDAN SAĞA: 

Dr. Cihan Ayla 
(CEO, Hanex), 

Christian Dieffenbacher
(Dieffenbacher Yönetim
kurulu üyesi), 

Hüseyin Yıldız 
(Starwood Yönetim 
kurulu üyesi), 

Tilman Helmer 
(Dieffenbacher 
Satış Müdürü)
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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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atırım ve Ar-Ge faaliyetleri-
nin yanı sıra sosyal sorum-
luluk ve kurumsal kültürü
geliştirmeye yönelik çalış-

malarını sürdüren, Vezirköprü Or-
man Ürünleri, Türkiye Kalite Der-
neği (KalDer) tarafından yürütülen
Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH)
dahil oldu.

Ulusal kalite bilincinin yaratılması,
geliştirilmesi ve toplam kalite yö-
netiminin mükemmellik modeli
uygulamalarının ilk adımı olarak
görülen Ulusal Kalite Hareketi İyi

Niyet Bildirgesi, Tüyap’ta düzenle-
nen bir törenle ilan edildi. Bildirge-
nin imzaları; Turanlar Group Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Vezirköprü
Orman Ürünleri Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Turan ve KalDer
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baş-
yazıcıoğlu tarafından atıldı.

İmza töreninde konuşan Murat Tu-
ran, sektörde birçok ilke imza at-
tıklarını ve Turanlar Group’un hiz-
met kalitesini belgelemek amacıy-
la Ulusal Kalite Hareketi sürecine
katıldıklarını ifade etti. 

“ÜRÜNDE VE HİZMETTE
KALİTE BİZİM ÖNCELİĞİMİZ”

Şirket olarak kalite yolculuğunda
şimdiye kadar önemli adımlar at-
tıklarını dile getiren Turan, “Kalite
yolculuğumuz doğrultusunda ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi, ISO 22000 Gıda 

▲ ▲
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KalDer’DEN VEZİRKÖPRÜ’YE
’’İYİ NİYET’’ BELGESİ

VEZİRKÖPRÜ KALİTESİNİ TESCİLLEDİ !

Turanlar Group kuruluşlarından biri olan Vezirköprü Orman
Ürünleri mükemmelliğin temel kavramlarını benimseyerek
KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne dâhil
oldu.  Daha kaliteli üretim ve hizmet anlayışı ile üretim yapan
Vezirköprü Orman Ürünleri,  bu tür çalışmaların bir gelişim
aracı olarak kabul ediyor. EFQM Mükemmellik Modeli,
Vezirköprü’nün vizyonunu en üst seviyelere taşıyor.





Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemini
oluşturarak bu süreçleri sertifika-
landırdık. Tüm bu belgelere ek ola-
rak FSC Orman Konseyi Yönetimi,
Helal Belgesi, KOSHER Belgesi de
içinde olduğumuz kurum ve kuru-
luşlar ve belgelerdir.

Aynı zamanda şeffaf bir yönetim
anlayışı ile şirketimizin belirlediği

hedeflere ulaşması için iç ve dış
paydaşlarımızın memnuniyet dü-
zeylerini ölçüyoruz. Elde ettiğimiz
veriler doğrultusunda şirketimizin
daha iyiye ve ileriye ulaşması adı-
na gereken aksiyonları alıyoruz”
diye ekledi.

KalDer ile önemli bir iş birliğine im-
za attıklarını dile getiren Turan, bu
sürecin başka şirketlere de örnek
teşkil edeceğini belirtti.

KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Mu-
rat Başyazıcıoğlu ise yaptığı ko-
nuşmada Ulusal Kalite Hareketi’ne
olan ilginin her geçen gün arttığını
söyledi. UKH’a katılan kurum ve
kuruluş sayısının 665’e ulaştığını
ifade eden Murat Başyazıcıoğlu,
“Amacımız ülkemizin sürdürülebi-
lir yüksek rekabet gücüne erişebil-
mesi için ‘Mükemmellik’ yaklaşı-
mının toplumun her kesiminde
yaygınlık kazanmasını sağlamak”
olduğunu vurguladı.
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Parametrik Tasarım Ortamında İkonik
Bina Planlarından Üç Boyutlu Form

Alternatiflerinin Üretilmesi
MAKBULE ÖZDEMİR

Ahi Evran University, Faculty of Engineering
and Architecture , Department of Architecture,

Kırşehir, TURKEY

M. TAYFUN YILDIRIM
Gazi University, Architecture Faculty,

Department of Architecture, Ankara, TURKEY

ÖZET: Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve
bununla beraber ortaya çıkan dijital mimarlık
kavramı, tasarımda özgünlük arayışını ve buna
bağlı olarak form arayışlarını tasarımcıların
gündemine getirmiştir. Bu arayışlara,
bilgisayar teknolojilerinde form üretmek ve bu
formların yapı üretiminde uygulanabilirliği
etkili olmuştur. Ancak bu form anlayışlarında
işlev ön beklenti olmamakta, sonradan bu
formları işlevlendirmek sorun oluşturmaktır.
Bu formlarda soyut kompozisyonlar elde
edildiği, form ve işlev tipleri ile bağlantının zayıf
kaldığı görülmektedir. Bu amaçla biçimsel
düzen adaptasyonu sağlanmış ikonik bina
tipolojilerinden yola çıkmakta fayda vardır.

Fonksiyonel kalıplar, başlama noktası olarak
ele alınmalı, bu temel girdiye bağlı biçim
alternatifleri aranmalıdır. Bu çalışma
kapsamında modern dönemde işlevsel ve form
açısından denenmiş ve kullanılmış ikonik
şemalardan hareketle işlevsel gereksinmelere
yanıt veren ancak; form olarak bu temel
denenmiş formlardan türeyen alternatiflerin
bilgisayar ortamında üretilmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda çalışma, işlevsel nitelikleri içeren
ancak güncel görsel beklentileri de
karşılayabilecek üç boyutlu form
alternatiflerinin kısa sürede elde edilmesini ve
mimarlık meslek uygulamaları için yeni
yöntemler içermektedir.
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Yüzyıllardır süregelen tasarım yön-
temlerinin aksine bilgisayar ortamında
üretilen formlar farklı türetme metot-
larıyla oluşturulabilmiştir. Bu yöntem-
le tasarımcı geliştireceği biçimi, olası-
lıkların arasından seçebilme olanağı
bulmuştur. Böylece bilgisayar tasarı-
mın tasarlananı aktarma vizyonu üstle-
nen bir araç olmaktan çıkmış ve tasarı-
mı yönlendiren bütün aşamaların geri
beslenebildiği bir dijital tasarım ortamı-
na dönüşmüştür. Bilgisayarı tasarım
ortamı olarak değerlendiren mimarlar,
tasarım sürecine yeni bir bakış ile yak-
laşmakta ve düşünme sürecinden so-
nuç ürüne kadar süreklilik sağlamaya
çalışmaktadırlar. Bilgisayarların orga-
nize edebilme, hesaplama, depolama
gibi özellikleri, tasarımın ilk evrelerine
avantajlı bir şekilde yön verebilmekte-
dir. Ayrıca bilgisayar teknolojileri, bu
zamana kadar tasarlanması ve uygula-
ması çok zor olan karmaşık mimari
formları uygulama kolaylığı sağlaya-
rak mimarlara yeni tasarım alanları
sunmaktadır.

Bilgisayar teknolojilerinin tasarım ge-
liştirme amaçlı kullanımları üzerine pa-
rametrik tasarım, algoritmik tasarım
gibi alt inceleme alanları üzerine çalışıl-
mıştır. Mimari üretim sürecinin başında

kuralların gözden geçirilmesi sonucun-
da elde edilen sayısal verilerin değer-
lendirilmesi ve düzenlenmesi paramet-
rik yaklaşımı ortaya çıkarır. Bu sistem
elde edilen verilerin değiştirilmesi ha-
linde birden fazla sonucun ortaya çık-
masını sağlayacak başarılı bir bilgisa-
yar destekli tasarım sistemidir. Bu an-
lamda tasarımın eğrisel ve değişken
yapıda olsa dahi ürünün bütün mate-
matiksel verileri tasarımcının kontrolü
dahilindedir.

Üç boyut teknolojisinin mimariye adap-
tasyonu sayesinde özgün biçimler, ön-
ceden tahmin edilebilen ya da dönüştü-
rülmesi kolay bir tasarım ortamı olana-
ğı sağlamıştır. Yapıların bilgisayar tek-
nolojisinden yararlanarak üçboyutlu

modeller oluşturulması tasarım üze-
rindeki algıyı kolaylaştırmakta, oluşabi-
lecek hata ya da fikir değişikliklerinde
geri dönüş ve düzeltme işlemleri için
kolaylık sağlamaktadır. Bu ortamın hızlı
ve simule edilebilir yapısı sayesinde ta-
sarım alternatiflerinin çoğalmasına,
hızlı bir şekilde üretilip aktarılmasına
ortamı oluşmakta, hatta uygulama
aşamasında dijital fabrikasyon sistemi
sayesinde daha kolay, hızlı ve hatasız
üretim olanağı bulmaktadır.

Günümüzde mimari tasarımda özgün ol-
ma çabaları ve buna bağlı olarak alter-
natif form arayışlarının artmasıyla, bu
arayışlara bilgisayar teknolojilerinden
destekle yeni biçimler üretmek 
ve bu biçimlerin yapı üretiminde 
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uygulanabilirliği etkili olmuştur. Bu ça-
lışmada işlevsel kalıplara bağlı olarak
oluşmuş modernist – ikonik bina şema-
larından hareket ederek işlevsel gerek-
sinmelere yanıt veren, ancak form ola-
rak bu temel denenmiş biçimlerden tü-
reyen alternatiflerin bilgisayar ortamın-
da üretilmesi amaçlanmaktadır. Fonksi-
yonel kalıplar başlama noktası olarak
ele alınmakta, bu temel girdiye dayalı
biçim alternatifleri aranmaktadır.

2. TASARIM SÜRECİ VE MİMARİ
BİÇİM (DESIGN PROCESS AND
ARCHITECTURAL FORM)

Mimari biçim, koşulların belirli ifadesi-
dir. Gereksinimler, kullanım koşulları,
istemci istekleri, kısıtlayıcılar ve benze-
ri verilerden oluşan bu koşulların tasa-
rımcının zihninde kesişmesi ile biçim
oluşur [6]. Biçim oluşumunda tasarım
süreci önemli derecede etki etmekte-
dir. Çalışmanın bu bölümünde, tasarı-
mın ürününün sonuçlanmasına dair ta-
kip edilen yolda tasarım izlenen adımlar
ve yöntemler, psikolojik süreç, farklı
yaklaşımlar ve süreç kapsamında çalı-
şan araştırmacıların görüşlerine yer
verilecektir. Ayrıca bu süreçte tasarım
amacı doğrultusunda, mimari biçim
oluşumu, tasarımcı karar ve kısıtlayıcı-
larına  değinilecektir.
Birçok alanda kullanılan ve mimarlığın
temelinde yer alan tasarım olgusu,

“Bir amaca yönelik, daha önceden var
olmayan yeni bir şeyi gerçeğe uyumlu
olmak üzere var etmek, meydana ge-
tirmek” olarak tanımlanmaktadır [8].
Tasarım bir problemin çözümüne yöne-
lik ya da gereksinmenin doğurduğu bir
çözümleme eylemi başlangıcı olarak
düşünülebilir. Bu eylem süreçlerinin
bilgi ve deneyimler içinde uygun koşul-
lar gözetilerek oluşturulması tasarım
olgusunu oluşturmaktadır.

Tasarım süreci, yapı olarak basit bir ey-
lem düzeninden ziyade karmaşık bir sis-
teme sahiptir. Bu süreç, tasarım prob-
leminin, fonksiyonel ihtiyaçların ve kı-
sıtlayıcı verilerin tam olarak tanımlana-
mamasından dolayı kompleks sistem-
ler grubuna dahil edilmektedir. Ayrıca
sürecin ilerlemesinde etkili olan ilgi
alanları ve aktörlerin geniş yer kapla-
ması, başlangıç noktasının tam olarak
belirlenememesi de sürecin karmaşıklı-
ğını göstermektedir [3]. Problemin çö-
zümü tasarımcının problemi algılayışı-
nın açığa çıkmasıdır ve hangi safhada
olursa olsun kesin bir son elde edileme-
yebilir. Tasarım ilerledikçe tasarımcı
yeni değişikliklere gidebilir, farklı çö-
züm önerileri sunabilir. Bu da çözümün
ve problemin yeniden tanımlanmasına
yol açar.

İnceoğlu (2004) tasarımcı düşünce ya-
pısını değerlendirirken “ Tasarım çö-
zümleri bazen akıl yürütme ve analize
dayalı mantıksal süreçler yoluyla ger-

çekleşmekte, çoğu zaman da tasarım-
cının yaratıcılığının, bilgi ve deneyimleri
altında biçime dönüşmektedir’’ demiş-
tir [4]. Bu görüşten de anlaşılacağı gibi,
tasarım süreci, tasarımcının da tercihi-
ne bağlı olarak sezgisel olabileceği gibi
analitik adımlardan da oluşabilir. Ancak
tasarım sürecinin karmaşıklığı, sonuç-
ların belirsizliği, kontrol ve yönlendir-
me noktalarında sistemli bir yapı ge-
rekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gerekli-
lik kompleks sistemlerin çözümünde
algoritmik düşünce yapısını getirmiştir.

Algoritmik düşünce, yapı olarak çoğu
kompleks problemlerin parçalara ay-
rılması ve bu parçaların düzenli işlem-
ler çerçevesinde organizasyonuna da-
yalı bir yaklaşımın temelini esas alır.
Parçalara ayrılan problemin basit iş-
lemler çerçevesinde çözümü daha ola-
sıdır. Bu parçalar ele alınarak bütün
içindeki yerleri belirlenir ve yerleştirilir
[2]. Mimari tasarımın çok katmanlı bir
süreçten oluştuğunu düşünürsek, algo-
ritmaların mimari tasarımda kullanıl-
ması, tasarım sürecini sistematikleşti-
rerek problem çözümünde sonuca
oluşma işi düzenli ve işlemsel bir hal
alacaktır. 

Problem çözme yöntemi olarak ele alı-
nan sistemli bir tasarım süreci dahilin-
de, tasarımcının süreç boyunca izleye-
ceği yolun, elde etmek istediği sonucun
amacına yönelik stratejik kararlarını ta-
nımlaması gerekmektedir. Üst ve alt
sistem ilişkileri barındıran tasarım ürü-
nü olarak yapıda, biçim kararların sağ-
lanmasında geometrik ve organik
strüktür yaklaşımları ele alınmaktadır
[9].

Geometrik strüktür, düzenli geometrik
formları kullanarak oluşturulan bina bi-
çimlenme şekline ulaşan strüktür yak-
laşımıdır. Mimaride, bina alt elemanları
asal geometrik formlarda seçilerek,
çeşitli biçimlerde alternatifler türetile-
bilmektedir. Yapılarda dikdörtgen, ka-
re, üçgen, daire, küre, silindir gibi asal
geometrik formlar çeşitli biçimlerde
kullanılmaktadır [10]

Organik strüktür ise, yapının her birinin
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Şekil 1. Sırayla Louvre Pyramid, Paris (Geometrik) Ordos Museum, MAD
Architects(Organik)

Şekil 2.  İşlevsel yapısın-
da döngü içeren bina
formları, lineer – ağaç
yapısında olan bina
formları[11] 





birbirini tamamladığı, her bir işlevsel
parçasını bir organizma elemanı olarak
değerlendiren ve bu parçalardan işleve
uygun, organize bir biçimde birleşmesi
ile oluşan grupların biçim oluşturması
olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşımda
deforme formlar kullanıldığı gibi geo-
metrik biçimler de kullanılabilmektedir
[10]

Mimari biçimlendirmede, farklı tasarla-
ma sorunsallarının çözümlenmesinde
verilerin netliğine göre başlangıç nok-
taları seçilmektedir. Bunlar tümdenge-
limci, tümevarımcı yaklaşımlar; geo-
metrik, organik strüktürler seklinde ya-
pıya işlevsel veya biçimsel yönde ağır-
lık veren çıkış noktaları olabilir. Hangi
seçimle sürece devam edilirse edilsin,
tasarlama olgusuna veri sağlayan ilk
adım, yapının işlevselliğinin alt kümeler
şeklinde tanımlanması şeklinde olmak-
tadır. Bu nedenle, yapının işlevsel ola-
rak mekan organizasyonu, yakın ilişkide
olan bölümlerin arasındaki ilişkilerin ta-
nımlanması ve alt işlev gruplarına ayrıl-

ması tasarım sürecinde biçimlendirme
aşamaları için ön çalışma 
olmaktadır [10]

İşlevsel yapılar olarak tipolojik plan
geometrilerini ele aldığımızda sirkülas-
yonun lineer veya döngü şeklinde aktığı
görülmektedir. bu planlama tipleri in-
celendiğinde işlevsel ilişkiler arasında
döngü yok ise plan tiplerinin lineer geo-
metrik yapıda olduğu, döngü içeriyor
ise döngüye yanıt verebilecek tarzda
avlulu ve organik biçim şekilleri
görülmektedir.

3.BİLGİSAYAR ORTAMINDA
TASARIMIN  MİMARLIKTA
GÜNCEL FORM
YAKLAŞIMLARINA ETKİLERİ

Gelişen teknoloji ile beraber dijital tek-
nikler tasarımcılara tasarım süreci ve
uygulama aşamasında büyük avantaj-
lar sağlamıştır. Zihinde oluşan biçimle-
rin dijital ortama aktarım kolaylığı ve
hatta dijital ortamda tasarımın başlan-

gıç ve gelişim aşamalarının yürütülme-
si gibi bir tasarım ortamının oluşturul-
ması mimari biçimlenmede radikal de-
ğişikliklere yol açmıştır. Bilgisayar des-
tekli araçların sayısal, algoritmik yapısı
ve mimari tasarıma entegrasyonu,  ya-
pılarda geometrilerin karmaşıklığını ve
bu karmaşıklığın üstesinden kolayca
gelebilme üstünlüğü de beraberinde
getirmiştir. Bilgisayar tekniklerinin ge-
lişmesi ile ortaya çıkan dijital tasarım
kavramı, bilgisayarın işlemsel teknikle-
rinden faydalanmaktadır. Bu teknolojik
yeniliğin mimariye yansıması farklı ta-
sarım anlayışlarını ortaya çıkarmıştır.
Bunlardan biri de çalışmayı yürüteceği-
miz parametrik tasarımdır.

Parametrik tasarım, tasarım düşünce-
sinin hesaplamayla güçlendirilmiş bir
biçimi olarak düşünülebilir. Belirlenen
parametreler üzerine kurulu bir tasa-
rım yöntemini uygular. Bu yöntemde
çizgiler çizmek yerine parametreler be-
lirlenerek tasarım organizasyonu oluş-
turulur. Karmaşık formları modellemek
için alternatif bir araç olan parametrik
tasarım benzersiz ve ayırıcı bir tasarım
modeli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sa-
yede mevcut araç ve uygulamaların ge-
liştirilmesi ve yeniden formüle edilmesi
biçimleri etkilemeye başlamıştır. Para-
metrik sistemdeki yeniden düzenleme
süreçleri ile dijital tasarımın süreç mo-
delleri değişen içeriğe adapte olmaktadır
[5]

Aish ve Wodddbury’ e göre “Bir tasa-
rımcının açıkça dışa vurmadığı bir para-
metrik sistemde hiçbir şey yaratıla-
maz. Bu, sağlıklı tasarım sürecinin bir
parçası gibi görünen belirsizliğin kasıtlı
olarak oluşturulmasına ters düşer”
[12]. Bu sebeple parametrik sistemin
net ifade edilebilmesi için dijital
yazılımların kullanımı kaçınılmaz hale
gelmiştir.

Tasarımdaki değişiklikler, tasarım
problemlerine çözüm arayışında tasa-
rım sürecinin temel bir parçasıdır. Ta-
sarım çeşitleri, tasarımın geliştirilmesi-
ni destekler ve bu da tasarım eserleri-
nin kalitesini artırır. Bu sebeple tasa-
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Şekil 3. Basit geometrik şeklin dijital tasarım ortamında iki boyutlu 
parametrelendirilmesi
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rımcılar, muhtemel çözümler evrende-
ki farklı alternatifler arasında sürekli
bir arayış içerisindedirler. Tasarımcıla-
rın çoğunlukla başvurduğu bilgisayar
destekli tasarımda (CAD) ise esnek
araçların talebi zamanla artmıştır. Pa-
rametrik tasarım, tasarım sürecindeki
çeşitliliği ve sürecin verimini artırması
gibi avantajları sayesinde zamanla bilgi-
sayar destekli mimari tasarımın (CA-
AD) önemli kaynaklarından biri haline
gelmiştir [1].

Parametrik modelleme sürecinde Rhi-
no (Grasshopper), 3ds Max, Dynamo
(Autodesk) , Genarative Components
(Bentley) gibi yazılım uygulamaları el
çizimi ile fiziksel model oluşturma gibi
geleneksel tekniklerin ötesinde çoğu
zaman karmaşık fikirlerin hızlı bir şekil-
de keşfedilmesini sağlar. Bu program-
lar tasarım üretiminin yanı sıra tasarım
gelişiminin adımlarını tanımlayan ve diji-
tal biçimlenmenin son adımını oluştu-
ran bilişsel araç konumundadırlar.

Bilgisayar destekli tasarım ortamıyla
beraber bakış açıları genişleyen tasa-
rımcılar yeni form arayışlarına yönel-
mişler ve fiziksel formların araştırılma-
sında zengin nitelik taşıyan yöntemlere
gitmişlerdir. Her yönüyle değişim geçi-
ren tasarımın bu geniş kapsamda dönü-

şümüyle, süreç aşamasında tipolojik ve
statik yaklaşımlar yerine farklı alterna-
tiflere gidildiği, bu alternatiflerde eğri-
sel yüzeyler ve karmaşık formların bi-
çimlendirmede etkisini gösterdiği gö-
rülmektedir [7]. Böylelikle bilinen, bina
tiplerinin dışına çıkılarak özgün kütleler
üretilmeyebaşlanmıştır.

Bu biçim arayışlarında, sonuç formun
oluşmasında bilgisayar yazılımları ko-
mutlarından çeşitli biçim elde etme
(Form editing) adımları kullanılmakta-
dır. Bu işlem adımları tüm CAD yazılım-
larında komutlar olarak yer almakta,
tasarımcı biçimlendirme yaklaşımına
bağlı olarak, ardışık olarak kullanmak-
tadır. Dijital ortamla gelişen biçimlen-
dirme yaklaşımları ve elde edilen form-
larda görülen belirgin geometrik özel-
likler bulunmaktadır. 

Bu özellikleri şu şekilde adımlayabil-
mekteyiz.

Bina tasarımında güncel biçimlendirme
yaklaşımlarının geometrik özellikleri:

1- Düzlemin eğrisel olarak bükülmesi ve
eğrisel yüzeyden parça çıkarılması (Ya-
tay ve Düşeyde)

2- Asal öklid formlarının deforme edil-
mesi (Bükme, açıları değiştirme)

3- Asal öklid formlarından ekleme ve

boşaltma ile yeni form eldesi (Boolean
Operations)

Zamanla geleneksel modelleme sınır-
larını aşarak sistematik bir oluşum içine
giren form alternatiflerine biçimlendir-
me yaklaşımları dahilinde aşağıdaki ör-
nekleri verebiliriz.

Her yönüyle değişim geçiren tasarımın
bu geniş kapsamda dönüşümüyle, sü-
reç aşamasında tipolojik ve statik yak-
laşımlar yerine farklı alternatiflere gi-
dildiği, bu alternatiflerde eğrisel yüzey-
ler ve karmaşık formların biçimlendir-
mede etkisini gösterdiği görülmektedir
[7].

4. BİLGİSAYAR ORTAMINDA
MODERNİST TİPOLOJİLER İLE
GÜNCEL FORM
ALTERNATİFLERİ ÜRETİLMESİ

Bir tasarım fikrinin varyasyonları kesin-
tisiz ve tekrarlanan bir arama sürecidir
ve onu yeniden işleme konması için ön-
ceden terk edilmiş bir çözümü tekrar
gözden geçirme olasılığı yüksektir. Geli-
şen teknoloji çağında farklılaşma eğili-
mi, mevcut mimari tasarımda önemli
bir faktör haline gelmiştir. Tasarımcılar
mimaride farklılaşma yolunda işlevsel
gücünden ziyade estetik gücü yüksek
düşünme stratejisi ile tasarlanan yapı-
lara doğru yönelmişlerdir. Bu biçimlen-
dirmelerde işlev tiplerinin zayıf kaldığı
durumlarda  tipolojik bir sistemin tasa-
rımcılar tarafından çeşitlendirilmesin-
de fayda vardır. Bu konuda başlama
noktası olarak fonksiyonel kalıplar ele
alınarak temel girdiye dayalı biçim 
alternatifleri aranabilir. Böylelikle 
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Şekil 4. Sırasıyla, Yatayda eğrisel olarak bükülme (Rolex Learning Center, SANAA), Asal öklid formların deforme edilmesi
(Denver Art Museum, Daniel Libeskind, United States) Asal öklid formlardan ekleme ve boşaltma ile yeni form eldesi
(Opus Binası, Zaha Hadid)

Şekil 5. Form alternatifleri üretme süreç aşamaları
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ikonikleşmiş kalıplardan yola çıkılarak
aranan alternatiflerde form ve 
işlev uyumu elde edilebilir duruma 
gelebilecektir.

Bu bölümde sınıflandırdığımız biçimlen-
dirme şekilleri üzerinden tipolojik şe-
malar kullanılarak form alternatifleri
elde edilecektir. Biçimlendirme işlem-
lerinde etken parametreler önemli rol
oynamaktadır. Bu aşamada geleneksel
mimari kompozisyon süreçlerinin aksi-
ne parametrik tasarım ortamında, bi-
çim varyasyonları ile kontrollü model-
ler oluşturulacaktır. Parametrik tasarı-
mı genel bir prosedür olarak düşünerek
parametrik bir modelin tasarım değiş-
kenlerini kullanması,  tasarım yeterlili-
ğini arttıran bir metodoloji olarak gö-
rülmektedir. Çalışmada kullanılacak
geometrik sistemler biçimsel, üretken
tasarımın çeşitlendirilmiş keşif tabanlı
stratejilerini içermektedir.

Form üretme aşamaları, biçimlendirme
yaklaşımlarının geometride değişim ha-
reketleri üzerinden ele alınacaktır. Bi-
çim oluşumları ve alternatiflerin türe-
tilmesi dördüncü bölümde tanımladığı-

mız üç başlık altında şekillenecektir. Bu
tasarım sürecinde öncelikle ikonik plan
şemalarına değinerek ön değerlendir-
mesi yapılacak sonrasında ise biçimsel
ürünü sağlayacak tip planlar seçilecek-
tir. Bilgisayar destekli ortamda tanım-
lanan ve bu tipler üzerinden biçimlen-
dirme yaklaşımına uygun olarak seçilen
plan tipi parametreleri belirlenecektir.
Dijital ortamda oluşturulan iki boyutlu
modelin belirlenen noktalarından olu-
şan bu parametreler biçimin yükseklik,
genişlik, geometri kırıklıkları ya da kıv-
rımları gibi nokta değerlerini vermekte-
dir. Üç boyutlu modeli oluşturan ikonik
kütleler en, boy, yükseklik ve yüzey pa-
rametrelerinden oluşmaktadır. Son
adımda ise üretilen model üzerinden
yatayda ve düşeyde yön değiştirme,
yüzeyde eğme, bükme hareketleri,
nesne ekleme ve çıkarma gibi defor-
masyon işlemleri ile alternatif formlar
üretilecektir.

Bilimsel amaçlı çalışmalar sonucunda
geçmişten bugüne ele alınan yapıların
morfolojik benzerliklerinin gruplandırı-
larak oluşturulan bir biçimlendirme il-

kesi olan ikonik yaklaşımla ele alınan
plan tipleri bu çalışmada temel oluştu-
racaktır. Bu çalışmada tasarım sürecin-
de girdi olarak belirleyeceğimiz tipolojik
plan geometrileri ele alınacaktır.

5.1. Düzlemin Yatayda Eğrisel Olarak
Bükülmesi ve Eğrisel Yüzeyden Parça
Çıkarılması İle Parametrik Ortamda
Form Alternatifleri Türetilmesi

Bu bölümde güncel biçimlendirme yak-
laşımlarının geometrik özelliklerinden
düzlemin yatayda ve düşeyde eğrisel
olarak büküldüğü tiplere Grasshopper
ortamında alternatif formlar üzerine
çalışılacaktır. Bu alternatifleri çalışaca-
ğımız tip planlar dikdörtgen ve u tipi 
şemalardır.

Uygulamalarda kullanılacak yazılım
aracı, bir parametre değiştirildiğinde
parametrik modellerin bilgisayar uygu-
lamasındaki değişimini, modelin tarih-
sel gelişimini göstererek, tasarımcının
önceki tasarım aşamasına dönmesine
ve değişiklikleri uygulamasına, böylece
daha fazla kontrol alanı elde edebilme-
sine ve anında geri bildirim almasına izin
verir. Bu değişiklikler, bağımlılık zinci-
riyle yani bir tasarımcının herhangi bir
aşamaya geçebileceği, parametrelerin
değerini değiştirdiği ve modeli yeniden
oluşturabileceği anlamına gelir. Para-
metrik model değişiklikleri, modeli yeni
değerlere göre yapılandırır ve yeniden
yapılandırılan veya değiştirilen para-
metrelerin çözümde herhangi bir sorun
oluşturup oluşturmayacağını tasarımcı
tarafından değerlendirilir.

Tasarımda parametrik sistem oluştur-
ma prosedürü geometrik bileşenlerin
tanımlanmasıyla başlamıştır (Şekil 6,
R-1). Burada tip plan olarak dörtgen ba-
sit geometrik şema seçilmiştir. Grass-
hopper arayüzünde tanımlanan geo-
metrik yüzey z ekseni yönünde ilk bü-
külme hareketi yapılarak dalgalı bir
form elde edilir (Şekil 6, R-2). Bu mo-
delde düzlemin parametreleri plakanın
yönü, uzunluğu, eğim çizgisinin açısıdır.
Bu sistemle oluşturulan modelde para-
metreleri değiştirmek mümkündür. Al-
ternatif denemelerinde, Y-Z ekseninde

72

▲ ▲
PARAMETRİK TASARIMARAŞTIRMA

Şekil 6. Biçim üretmede kullanılacak tipolojik plan şemaları
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uzunluğunu değiştirdiğimiz çatı örtüsü
ile yeni bir form elde edilmiştir (Şekil 6,
R-3). Örtü biçimi uygulama faktörü dü-
şünülerek parçalara ayrılabilir (Şekil 6,
R-4). Bu parçalar dijital üretimde bah-
settiğimiz üçgenleme ya da çift eğrili
yüzeyler sistemi ile yapılabilmektedir.
Ayrıca bir modelde birden fazla biçim-
lendirme yaklaşımı kullanılabilir. Ya-
tayda bükülen tabakada aynı zamanda
ekleme çıkarma işlemleri yapılabilir
(Şekil 6, R-5). R-5 şeklinin parametrele-
ri bükme işlemlerinin parametrelerine
ek olarak çıkarılan geometrik biçimin
ölçüleri, adedi, düzenli ya da dağınık di-
zilim hareketleri, plakanın incelik, kalın-
lık oranı olabilir.

5.2. Asal Öklid Formlarının Deforme
Edilmesi İle Parametrik Ortamda Form
Alternatifleri Türetilmesi 

Bu bölümde değişkenler köşe koordi-
nat değerleri, uzunluk, yükseklik, ya-
tayda ve düşeyde açılı bir şekilde ya da
bükülerek oluşturulan manüplasyonlar
ile tasarım örnekleri elde edilecektir.
Parametrik modelde yapılan değişiklik-
ler sonucunda bir tasarım grubu oluş-

turularak modellerde geriye dönme, si-
linme gibi durumlar olmaksızın geo-
metri değişimlerine izin verilecektir. Al-
ternatifler ikonik plan şemalarından se-
çilen kare tip, ağaç yapısında 
E tipi ve dairesel tip üzerinden, bu tiple-
rin deformasyon işlemlerinin 
aşamaları ve biçimleri şeklinde 
yürütülmektedir.

İlk modelde lineer plan tiplerinden kare
şema üzerinden çalışılmıştır. Bu çalış-
mada eksenlerin hareketi esas alın-
maktadır. Modelde noktalar paramet-
rik tasarımda geometrilerin oluşumu
için sağlanan organizasyonun temel un-
surları arasındadır. Referans alınan bu
noktalar elde edilecek geometrinin
başlangıç hattını ve bağlantı unsurlarını
belirler (Şekil 8, R-1, G-1). İki boyutta kö-
şe koordinatları verilen geometrik şek-
lin noktaları belirlenir. Bu noktaların pa-
rametreleri X ve Y ekseni doğrultusun-
da değişmektedir (Şekil 8, G-1). Z ekse-
ninde yükseltilen geometrik şekil üçün-
cü boyutta prizmatik bir hal alır (Şekil 8,
R-2, G-2). Değişkenlerle parametrik un-
sur tasarım uygulamaları için istenen
verileri elde etmek için çeşitli bileşenle-

rin kombinasyonu sağlanmıştır (Şekil 8,
G-2). Bu modelin deformasyonunda
nokta değişkenleri X, Y ve Z koordinat-
larında hareket ettirilebilir (Şekil 8, R
3).

Asal öklid formların deforme edilme-
sinde ikinci biçimlendirme yaklaşımı dü-
şeyde bükülme hareketleri ile sağlan-
mıştır. Bu modelde kare formda plan ti-
pi kullanılacaktır. Zeminde oluşturulan
plan şeması istenilen zeminin çevresini
temsil eder. Her türlü formun ana hattı
olabilecek bu şema X ve Y yönünde de-
ğişken sayısal değerlerden oluşmakta-
dır. Biçimin basit hattını oluşturmada
“move” komutu Z yönünde bir bileşenle
kütleyi oluşturur. Elde edilen prizmatik
model ikonik plan tipinin üçüncü boyut-
ta ifadesidir (Şekil 9, R-1, G-1). Bu mode-
lin parametreleri en boy oranı, yüksek-
lik, kat adetleri ve katlar arasındaki me-
safelerdir (Şekil 9, G-1). Bir sonraki
adımda oluşturulan kütle, merkez hattı
esas alınarak eksen etrafında döndü-
rülmesiyle oluşmaktadır (Şekil 9, R-2,
G-2). Bileşenlerin organizasyonu katlar
arasında oranlı bir akış sağlamaktadır.
Parametreler her bir katın dönme açısı-
nı sayısal değerlerle açıklamaktadır. Bu
işlemlerin devamı ile bükme 
oranı sıkılaştırılıp genişletilebilir
(Şekil 9, R-3). 

Alternatif oluşturacağımız modelde
formu tanımlamak için E tipi geometrik
plan şemasının parametreleri kullanıl-
mıştır. Daha önceki uygulamalar gibi iki
boyutlu ortamda tanıtılan plan tipi
Grasshopper arayüzü vasıtasıyla üçünü
boyuta yükseltilmiştir. Bloklu bir yapı-
ya sahip olan model birçok parametre-
ye sahiptir. Bu da tasarım alternatifleri
üretiminde birden fazla yolun mevcut
olduğunu göstermektedir. Elde edilen
tipolojik modele alternatif çözümler
bulmak için parametreler değiştirile-
cektir.  Yükseklik, genişlik, köşe eksen-
lerinin değiştirilmesi ile oluşan defor-
masyonlar her bir blok için uygulanabi-
lir düzeydedir. Bir sonraki adımda mo-
delin bir kolunda doğrusal bir 
eğim verilmiştir.

74

▲ ▲
PARAMETRİK TASARIMARAŞTIRMA

Şekil 8. Düzlemin yatayda eğrisel olarak bükülmesi ve eğrisel yüzeyden parça
çıkarılması model-2
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5.3. Asal Öklit Formlarından 
Ekleme ve Boşaltma İle Parametrik Or-
tamda Form Alternatifleri 
Türetilmesi 

Tasarımda birleşme, kesişim fark gibi
işlemlerle basit geometrik parçalardan
serbest biçimli formlar elde etmek
mümküdür. Parametrik yüzeylerle 
sınırlandırılmış geometrik formdan
serbest ya da geometrik biçimlerin çı-
karılması ile boyut manipülasyonu ve
biçimde deformasyon sağlanabilir.

Oluştrulacak biçimde yeni yüzeyin çı-
karma işlemine uyum sağlamak ve
kontrollü bir yöntem oluşturmak için
algoritma tanımlanır. Bunun için önce-
likle ilk bileşeni oluşturacak geometri
oluşturulur. Bu örnekte geometri bile-
şeni olarak dikdörtgen lineer bir plan bi-
çimi kullanılmıştır. Sonraki işlem de ise
ana kütleden çıkarılacak hacim oluştu-
rulmaktadır. Kesişim noktası belirlenir
ve orijinal yüzeyin alanına eklenir. Bu
yüzeyin alanı üzerinde etkilenecek bö-
lümlerin parametreleri oluşturulur. Bu
parametreler geometrinin sayısı, şekli,
yönü, yüksekliği ve genişliği olabilir. Bu
işlemler sonuç ürün en iyi duruma geti-
rilene kadar değiştirilebilir ya da tekrar
edilebilir. Bu işlemlerde yapılan her bir
parametre değişikliği yeni bir alternatif
oluşturmaktadır. Yeni biçimler bu sis-
temli algoritma ağları  sayesinde oriji-
nal geometriye optimize olacağı gibi ta-
mamen farklı biçimler de elde edilebil-
mektedir. Oluşturulan komut akışı pa-
rametre değişikliğini herhangi bir evre-
de mümkün kıldığı gibi bu değişiklik ta-
sarımın son adımındayken ilk bileşende

yapılan bir işlem içinde geçerli olabilir.
Açık ve bağlantılı komut dizilimi işleyiş-
te geri bir adım gerektirmeden yapılan
değişikliklerin sonuç ürüne yansımasını 
sağlamaktadır.

6. SONUÇ

Tasarım fikrinde alternatiflerin çalışıl-
ması, tekrarlanan bir süreçte en iyiyi
bulma arayışıdır. Tasarımcılar form
arayışında değişikliklere izin veren ta-
sarım yöntemlerine ve araçlarına yö-
nelmişlerdir. Mimaride yönelim işlev-
sellikten ziyade estetik algısı yüksek ta-
sarımlara doğru olmuştur. Bu biçim-
lendirme yöneliminde fonksiyonalist
yapının zayıf kaldığı zamanlar olabil-
mektedir. Bu çalışmada fonksiyonel
plan tiplerinden yola çıkılarak biçim çe-
şitliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Biçim varyasyonları elde etmede dijital
yazılım sisteminde çeşitli adımlar kulla-
nılmaktadır. Tasarımda sıklıkla kullanılan
yazılımlarda arka arkaya yapılan işlemle-
rin geri dönüşü ancak belirli bir işleme ka-
dar ve her bir adım silinerek sağlanabil-
mektedir. Bu özellik işlemlerin pratikliğini
ve esnekliğini önemli ölçüde azaltmakta-
dır. Bu anlamda problemin çözümünde
yeni gidiş yolları sağlayan yazılımlar bir-
birinden bağımsız işlem hareketleri ile ta-
sarım adımlarında önemli değişikliklere
neden olmuştur. Açık komut sistemi sa-
yesinde önceki aşamalarda yapılan deği-
şikliklerin, sonraki işlemlere entegre bir
şekilde devam ettirilebildiği bu gelişme-
ler sayesinde form alternatifleri oluştur-
mada kolaylık ve pratiklik sağlanmıştır.

Bu çalışmada form alternatifleri oluştu-
rulurken bahsettiğimiz işleyişler göz önü-
ne alınarak bir program tercihi yapılmış-
tır. Bu program işlevsellik ve esneklik açı-
sından büyük kolaylık sağlayan Grass-
hopper yazılımı olmuştur.

Çalışma kapsamında bu yöntemlerle
elde edilebilen sayısız biçim varyasyon-
larını temelde şekillendirmeye dayalı
üç tipe ayırmaktayız. Düzlemin yatayda
eğrisel olarak bükülmesi, asal öklid
formların deforme edilmesi, asal öklid
formlardan ekleme ve çıkarma ile yeni
form eldesi başlıkları altında açıkladığı-
mız biçim oluşumlarına alternatif
formlar türetilmiştir. Bu anlamda iş-
levsel nitelikte ve güncel form anlayışı-
nı karşılayan alternatifler oluşturula-
rak meslek uygulamaları için yöntem-
ler elde edilmiştir.
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Şekil 10. Asal öklid formların ekleme ve boşaltma ile alternatif formların 
oluşturulması, model-5
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6 Haziran 2018 tarihinde İs-
tanbul Radisson Blu Hotel’de
gerçekleşen lansman sunu-

munda, Schattdecor’un 2018 yılı
içinde tasarladığı yeni renk ve de-
senlerle bunların değişik fuarlarda
ve ortamlarda uygulanışları tanı-
tıldı. Firmaların üretim müdürleri

ile mimar ve tasarımcıların davet
edildiği etkinlik bir gün sürdü. 

Mobilya sektöründe yeni trentle-
rin en belirgin alanlarından biri
olan İtalya İ-saloni 2018’de farklı
uygulama alanlarıyla, Schattde-
cor desenlerinin mobilya uygula-
malarıyla, İnterzum fuarındaki su-
numu tanıtıldı. 

Öğle arası gerçekleşen kahve mo-
lasından sonra ise, katılımcılar de-
korların sergilendiği salonlarda
bunları güncel olarak görme imka-
nına da kavuştular. 
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dekorlarını sundu





ünümüzde başarılı üretimin
yanında, firmalar  farklı ar-
gümanlar ve çalışma biçim-

leriyle hizmetlerini sürdürüyorlar.
Müşteri ilişkilerinin oluşturulma-
sında ve sürdürülebilir iş ortaklık-
larında klasik hizmetler dışında
her iki tarafı da memnun eden ve
bundan kazanç elde eden yeni fi-
kirler bu ilişkilerin devamını da
sağlayan önemli açılımlardır. 

Kenarbandı  firması da  pazarlama
ve satış stratejisinde çalıştığı fir-
malar    lehine geliştirdiği Karesafe
sigortalama sistemini  tüm 
çözüm ortaklarına müşterilerine
uyguluyor. 

Buna göre Karebantın  kenarbant-
ları kullanan işyerleri Karebant’ın
Doğa sigorta şirketiyle yaptığı çö-
züm ortaklığı sonucu hem işyerleri
hem de o işyerinde çalışan eleman-
lar sigortalanıyor. Buna göre fir-

manın makinaları, stokları ile fir-
manın yaşayabileceği yangın, su
baskını, hırsızlık vb tehlikeler ile ça-
lışanların iş kazalarını kapsıyor.
Türkiye’de bir çok işyerinin çalışan-
larını dahi sigortalayamadığı bir
sektörde firmalar için oldukça
önemli bir proje olarak karşımıza
çıkıyor. 
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esse Düsseldorf İş Güvenliği
ve Sağlığı Bölümü Küresel
Başkanı Birgit Horn, fuardaki
olumlu ortamı şu sözlerle

özetliyor: “TOS+H Expo Fuarı ilk kez
düzenlendiği 2014 yılından bu yana
kayda değer bir gelişme gösterdi.
Fuar sürekli büyüyor ve Türkiye ve
komşu ülkeler için lider sektörel
platform olarak giderek daha fazla
önem kazanıyor. İlginç sunumlar ve
yoğun tartışma panellerini içeren ni-
telikli ihtisas kongresinden ve yeni-
likçi ürünler, donanımlar ve hizmet-
lerin tanıtıldığı sergiden oluşan fuar
konseptinin bir kez daha başarılı ol-
duğunu görüyoruz. Hem Türkiye
içinde hem de sınır aşırı pazarlara
belirgin mesajlar iletebilmekten ve
insanların değerli olduğunu ortaya
koyan bir itici güç oluşturabilmekten
gurur duymaktayız.” 

3. TOS+H Expo Fuarı’nın T.C. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu, IX. Uluslararası İş Sağlığı
ve Güvenliği Kongresi’nin ise T.C.
Başbakanı Binali Yıldırım tarafından
açılmış olması, bu iki etkinliğin birlik-
te ne denli önem kazanmış oldukla-
rını gösteriyor. 

UVEX Arbeitsschutz firmasının Av-
rupa II. Bölge Satış Müdürü Gerald
Haas fuar standlarında hakim olan

olumlu ortamı - tüm katılımcı firma-
ları temsilen - şu sözlerle özetliyor:
“TOS+H Expo bir kez daha dinamik
Türkiye pazarında iş güvenliği konu-
sunda lider bir etkinlik olmaktan
öteye bir rol oynayarak, karar yetki-
sine sahip önemli kişileri iyi organize
edilmiş bir ortamda bir araya getir-
miş bulunuyor.”

TOS+H Expo Fuarı, iş güvenliği ve
sağlığı konusunda küresel düzeyde
lider konumda bulunan Düsseldorf
A+A Fuarı’nı düzenlemekte olan
Messe Düsseldorf ve yerel fuar or-
ganizatörü Tezulaş Fuar işbirliği ile
organize ediliyor. 

Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı
hakkında tüm bilgilere
http://www.toshexpo.com.tr adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

Bir onraki TOS+H Expo tarihi: Mayıs
2020 (İstanbul)

İş güvenliği ve iş sağlığı
sektörlerinde faaliyet
göstermekte olan 119 katılımcı
firma üçüncü kez düzenlenen
sektörün lider platformu TOS+H
Expo Fuarı için İstanbul’a büyük
beklentilerle geldi. Kişisel
korunma, işyeri güvenliği ve iş
sağlığı konularının küresel
düzeyde giderek daha fazla 
önem kazanmakta olması ve
katılımcı firmaların iş güvenliği,
işyerinde sağlık koşullarının
desteklenmesi ve güvenlik
yönetimi alanlarındaki en yeni
eğilimleri ve ürünleri 
Türkiye’deki uzmanlara tanıtma
olanağı bulacak olmaları
nedeniyle fuar çok olumlu
beklentilerle başladı. Nitekim 
6 – 9 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleşen 3. Türk İş Güvenliği
ve Sağlığı Fuarı’nda (TOS+H
Expo) katılımcı firmaların
beklentilerine en iyi şekilde 
yanıt verildi. IX. Uluslararası İş
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne
paralel olarak gerçekleştirilen 3
. TOS+H Expo Fuarı için Haliç
Kongre Merkezi’ne 50 ülkeden
5.034 ihtisas ziyaretçisi geldi 
e fuar bir kez daha yüksek
düzeyde ilgi gördü. 
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İstanbul 3. TOS+H Expo
Fuarı’nda memnuniyet ortamı

İnsan değerlidir...





PARKELERİN GÖZDESİ: 
PELİ PARKE ‘’LOFT COLLECTION’’
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DOĞAL, MODERN, ESTETİK HEPSİ PELİ ‘’LOFT’’TA

novatif çalışmallarına hız kesmeden
devam eden Peli Parke, geçtiğimiz yıl
koleksiyonuna kattığı ‘LOFT’ renk ton-
ları ve yüzey özellikleri ile ahşap görü-

nümüne en yakın parke. ‘Loft Koleksi-
yon’u doğal görünümü, zengin renk seçe-
nekleriyle özgün ve özgür tasarımlara
zemin hazırlıyor. 

Adını, en belirgin özelliği özgürlüğü, ra-
hatlığı ve ferahlığı olan Loft’lardan alan
koleksiyon dar ebadı, gerçek ahşap doku-
su, gerçek masif veya lamine parkelerle
yarışacak nitelikte. Loft Koleksiyon’da
yer alan meşe ve kestane dokuları 8
farklı renk alternatifiyle mekanlara artı
değer katıyor.

Peli Parke ‘Loft Koleksiyonu ile özgür
mekanların ruhunu korurken, dekoras-
yona da ilham kaynağı oluyor. 

İ
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4. Çin Uluslararası Mobilya
Fuarı (daha iyi bilinen Mobilya
Çin 2018) ve şimdiki etkinli-

ğiyle 2. Maison Shanghai, 11 - 14
Eylül 2018 tarihleri arasında Pu-
dong, Shanghai'da  gerçekleşecek.

Organizasyonunu - Shanghai UBM
Sinoexpo International Exhibition
Co., Ltd.tarafından yapılan The
24th China International Furniture
Expo fuarı dört gün sürecek fuar
süresince 40'tan fazla etkinlik dü-
zenlenecek. Beyin fırtınası ve ileti-
şim yoluyla oluşturulan çok par-
lak fikirler, ziyaretçileri ve 
katılımcıları sonsuz sürprizlerle
buluşturuyor.

Şangay UBM Sinoexpo Uluslarara-
sı Fuarcılık Ltd (UBM Sinoexpo) ya-
kın zamanda Pudong'daki Şangay
Yeni Uluslararası Fuar Merkezi
(SNIEC) ile on yıllık (2014 - 2023)
stratejik işbirliği anlaşması imzala-
dı. Bu UBM Sinoex'i takip eden bir
başka önemli gelişme.

Şanghay UBM Sinoexpo Uluslar-
arası Sergi Şirketi ve Şangay Yeni
Uluslararası Fuar Merkezi arasın-
da imzalanan anlaşma - uzun va-
deli istikrarlı bir gelişme için temel
oluşturuyor.

'Tasarım Kanepe, Kumaş ve Mal-
zeme', 'Mobilya Rengi', 'Mobilya
Standardizasyon Uluslararası Fo-
rumu'. Amaca yönelik etkinlikler,
üst düzey imalat ve mobilya üreti-
cileri arasındaki bağlantıyı 
kolaylaştırmak için önemli bir rol
oynamıştır.

FMC Premium (FMP), benzersiz

konumlandırmasıyla global akıllı
mobilya üretimi için mükemmel
hammadde sağlamayı amaçla-
maktadır. Sektörün önde gelen
markalarını ve üst düzey sergileri-
ni bir araya getirdi ve Amerika Bir-
leşik Devletleri, Kanada, Finlandi-
ya, Güney Kore, Fransa ve İs-
veç'ten ülke pavyonları da dahil
olmak üzere birçok yerel ve deni-
zaşırı üst düzey katılımcıların ilgisi-
ni çekti.
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11-14 Eylül 2018

24. China International Furniture Expo

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:147 Temmuz - Ağustos 2018 88

l l













DEKORASYONDA 
SHOWROOM ETKİSİ 

Ocak ayında Paris’te gerçekleşen Maison & Objet Fuarı’nın trend alanında
ziyaretçiler, Nelly Rodi ajansından Vincent Gregoire tarafından tasarlanan
‘Showroom’ temasıyla karşılandılar. Bu yeni temadan yola çıkarak Addres İstanbul
Ev Dekorasyon Merkezi mekanlarda baş döndürücü etki yaratacak olan showroom
konsepti için sofistike ve ilham veren alternatifler sunuyor.
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er mevsim kendine has ilhamı ile
birlikte geliyor. Bu ilham dijital
dünyanın hayatımızda yarattığı

değişiklikler ile birleşerek ortaya
showroom konseptinde tasarlanmış
mekanlar çıkarıyor. Sergi tarzında de-
kore edilmiş yaşam alanlarında eşya-
lar klasik anlamını yitirerek birer tut-
ku objesi haline geliyor. Güçlü, ve dra-
matik bir çizgide olan bu mekanlarda
koyu ve sıra dışı renklerin yoğun dansı
Maison Objet Paris Fuarı’nda başla-
yan yeni akım ile kendisini daha çok
hissettirecek. 
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Hayat ve enerji dolu bir görünüm
yaratan showroom temasının
özünde ise insanlara mutlu olma-
yı, kendileri gibi olmayı ve eğlen-
meyi öğretmek var. Dekorasyo-
nun eğlenceli olduğu mesajını da
veren etki herkesin kendisini öz-
gürce ifade edebileceğinin de altı-
nı da çiziyor. 

Cesur Duvarlar

Zarif ve sofistike bir yaşam alanı-
nın olmazsa olmazı, narsist ruh
halinin simgesi aynalar showro-
om konseptinin de vazgeçilmez
ögesi. Farklı boyutlarda kullana-
bileceğiniz aynalar mekanlara bü-
yülü bir hava katacak. Aynalar ile
birlikte dekoratif tabaklar ve fazla
sayıda resimlerde duvarlarda ye-
rini almaya başlıyor. 

Güçlü ve Duru Aksesuarlar

Showroom etkisini arttıran güçlü

aksesuarlar şimdi olduğundan da-
ha da ön planda. Raflarda ve vit-
rinlerde kendine yer bulan dikkat
çekici objeler aydınlatma unsurla-
rı ile birlikte kullanıldığında özgün
bir tarz oluşturuyor. Transparan-
lığın da önem kazandığı objeler
yaşam alanlarının her noktasında
farklı şekil ve büyüklükte kendine
yer bulacak.

Hikayesi olan objeler 

Dekorasyon da  objelerin işlevsel-
liği kadar artık showroom tema-
sıyla birlikte hikayesi, yaşanmışlı-
ğı olan objeler de yaşam alanla-
rında kendilerini gösterecek. Mut-
luluk veren ürünlerin tercih edil-
meye başlanmasıyla da romantik
ürünler evler de yerlerini alacak.
İnsanları mutlu olmaya ve mutlu
anlarını hatırlamaya yönelten ye-
ni trend daha mutlu ve daha hu-
zurlu evler yaratacak.
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novasyon ve tasarım odaklı
ürünleriyle Türkiye’nin lider mo-
bilya aksesuar markalarından

olan SAMET, 8-12 Mayıs tarihleri
arasında İstanbul TÜYAP’ta ger-
çekleşen ve Balkanlar, Rusya, BDT
ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
gibi pazarları buluşturan Yapı Fuarı
- Turkeybuild İstanbul’da, geleceği
şekillendiren yenilikçi çözümlerini
ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda,
fonksiyonellik ve estetiği  evin tüm
yaşam alanlarında bir araya getiren
SAMET, Yapı Fuarı - Turkeybuild İs-
tanbul’da, kusursuz hareket tekno-
lojisi ve geliştirilmiş fonksiyonel
özellikleriyle yaşam alanlarında
yüksek konfor sunan Alpha Box,
menteşe kullanılmayan zarif tasarı-
mı ile D-Lite Lift kalkar kapak sis-
temleri, ultra ince ve zarif tasarımı
ve özel renk kombinasyonlarıyla
mobilyaları kişiselleştirme imkânı

sunan Smart Flow ve yeni nesil ya-
vaşlatıcılı menteşesi Master’ı sergi-
lemenin yanı sıra, ürün yelpazesinin
son üyesi SO CLASS Teleskopik Ray
Sistemlerini de tanıttı. 

Yepyeni fikirler ve çözümlerin pay-
laşıldığı, sektörün nabzını tutan bir
buluşma noktası olan Yapı Fuarı -
Turkeybuild İstanbul’da yer almak-
tan büyük mutluluk duyduklarını
belirten SAMET Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ufuk Kızıltan, “Türki-
ye’de mobilya aksesuar pazarına li-
derlik eden ve yön veren bir marka
olarak, inovasyon ve tasarımı ön-
celiğimiz olarak görüyoruz. Kulla-
nıcıların, ürünlerde tasarım, estetik
ve farklılık beklentilerini karşıla-
mak amacıyla Ar-Ge ekibimizle
önemli çalışmalar yürütüyor, kat-
ma değerli ürünlerimizle hem ülke-
mizde hem de yurt dışındaki çeşitli
platformlarda gücümüzü gösteri-
yoruz. Bu bağlamda, her yıl çok sa-

yıda profesyoneli ve kullanıcıyı
ağırlayan Yapı Fuarı, sektördeki ge-
lişime etkisi bakımından son derece
önemli bir potansiyele sahip. Ulus-
lararası bir marka olma vizyonu-
muz doğrultusunda, sektörümüze
büyük katkıda bulunan Yapı Fua-
rı’nda yenilikçi ürünlerimizi kullanı-
cılara sunmak ve onlara sofistike
tasarımı kusursuz hareket ile bir-
leştiren yepyeni bir deneyim yaşat-
maktan gurur duyuyoruz” dedi. 
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bir deneyimi Yapı Fuarı’nda sergiledi
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ayat Holding’in çok uluslu iki
büyük şirketinden biri olan
Kastamonu Entegre, 2017 yı-

lında gerçekleştirdiği katma de-
ğerli ürün satışları artışı ile ağaç
bazlı panel endüstrisindeki büyü-
mesini sürdürüyor. Uluslararası
alandaki aktif konumuyla global
bir oyuncu olma yolunda hızla iler-
leyen, iç pazarda ve ihracat faali-
yetlerinde yıllardır liderliğini koru-
yan şirket, 2.794.082.188 TL net
satış gerçekleştirerek İstanbul Sa-
nayi Odası tarafından açıklanan ra-
pora göre Türkiye’nin en büyük sa-
nayi kuruluşları listesinde 40. sıra-
da yerini aldı.

Bugün yurt içi ve yurt dışı tesisle-
rinden yaklaşık 100 ülkeye ihracat
gerçekleştirdiklerini vurgulayan
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk
Yıldız, şirketin 2017 yılında 1.2 mil-
yar dolar konsolide ciro gerçek-
leştirerek yüzde 13 büyüme ile yılı
kapattıklarını belirtti. 2018 yılı iti-
bariyle ihracat hedeflerini de bü-
yüttüklerini ve şirket cirosunun
%50' sini yurt dışı faaliyetlerinden
elde etmeyi hedeflediklerini ifade
eden Yıldız, “Geçtiğimiz yıl da Tür-
kiye’nin üretici gücü ve sektörü-

nün lideri olarak başarılı çalışma-
lara imza attık. Yılların getirdiği
deneyim, bilgi, cesaret ve öngörü-
müzle, klişeleri yıkmak, öncü ko-
numumuzla sektörümüze yepyeni
bir ruh ve değer yaratmak üzere
hep birlikte çalıştık, katma değerli
ürün satışlarımızın artışı ile birlikte
ISO 500 sıralamasında 40. sırada
yer aldık. Geçtiğimiz yıl, Türkiye
tesislerimizden yaptığımız üretim-
den net satış ciromuz, bir önceki
yıla göre % 25 oranında artarak
2.794.082.188 TL’ye ulaştı. Türki-
ye’deki tesislerimizden yapılan ih-

racatın ise % 27 artarak
129.940.000 USD olarak gerçek-
leşmesi ile geçen yıl 113. sırada yer
aldığımız ihracat sıralamasında bu
yıl 16 basamak birden yükselerek
97. sırada yer aldığımızı özellikle
vurgulamak isterim.  2018 yılında
da ihracat hacmimizi arttırarak,
ekonomiye katma değer sağlama-
ya devam edeceğiz. ” dedi.

İSO 500 sıralamasındaki yükseli-
şin, 2017 yılında gerçekleştirilen
stratejik öneme sahip yatırımların
ve pazarı geliştirmeye yönelik faa-
liyetlerin etkisiyle devam ettiğinin
altını çizen Yıldız, “Takvime aldığı-
mız ulusal ve uluslararası plat-
formlardaki fuar, konferans, top-
lantı ve zirve katılımlarıyla hem
global marka bilinirliğimizi arttırı-
yor, hem de sektördeki gelişmele-
ri düzenli takip ederek, ihtiyaçları
belirliyor ve çözüm olanaklarını
değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda
yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız
kesmeyerek devam edecek, sana-
yi kuruluşları içindeki yükselen iv-
meyi sürdüreceğiz.” dedi.

Kastamonu Entegre, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırma Raporu’nda Türkiye’nin en büyük 40. sanayi
kuruluşu oldu. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan
rapora göre, net satış cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 25
arttırarak yaklaşık 2 Milyar 794 milyon TL’ye çıkaran
Kastamonu Entegre, ISO 500’deki hızlı yükselişini sürdürüyor. 
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Kastamonu Entegre, 
hızlı büyümesini sürdürüyor
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Yapı Fuarı’nda Häfele Rüzgârı Esti

HÄFELE, “GELECEĞİ DÜŞÜNEN” ÜRÜNLERİYLE YAPI FUARI’NDA 



ünyanın en önemli organizas-
yonlarından biri olan Yapı
Fuarı – Turkeybuild İstanbul,

yapı sektörü profesyonellerini bir
araya getirdi. 08 - 12 Mayıs 2018
tarihleri arasında TÜYAP’ta ger-
çekleşecek fuar her yıl olduğu gibi
bu yıl da ilk günden ulusal ve ulus-
lararası ziyaretçilerini ağırladı. Fu-
arda, en dikkat çekici stantlardan
birinin sahibi ise “Geleceği düşünü-
yoruz” temasıyla geleceğe ilham
veren konseptlerini sergileyen Hä-
fele oldu. Marka en yenilikçi çö-
zümlerini birleştirdiği mobilya, ay-
dınlatma ve ses sistemlerini akıllı
cihazlarla yöneten Häfele Con-
nect’in lansmanını ziyaretçilerle
gerçekleştirdi.   

Häfele Connect’in çözümleriyle
birlikte, mekanları çok amaçlı kul-
lanılabilen yaşam alanlarına dön-
üştüren donanımlar, hayata sürp-

riz ve konfor katan çözümler ve
daha fazlası 5 gün boyunca   Häfe-
le standında sergilendi.  

“Konuttan beklenen her
şeyi sağlıyoruz”

Yapı sektörünün çok hızlı devinim
içerisinde olan bir sektör olduğuna
dikkat çeken Häfele Türkiye ve
Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi
Uytun, bu yapılanmada Türkiye’de
bütün yolların kesiştiği bir yerde
durduklarını söyleyerek, “Bir 
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Tüm yaşam alanları için
sistematik yaklaşım ve
yenilikçi çözümler
sunan Häfele, “Geleceği
düşünüyoruz” temalı
ürün ve konseptleriyle
Yapı Fuarı’nda. Häfele,
konsept aşamasından
mekânsal
organizasyonlara kadar
sunduğu bütünsel
çözümlerinin yanı sıra
mobilya, aydınlatma ve
ses sistemlerini akıllı
cihazlarla yöneten yeni
ürünü Häfele Connect’i
TÜYAP’ta gerçekleşen
Yapı Fuarı’nda görücüye
çıkardı.  

D



tarafta mobilya, kapı ve mutfak
üreticileri; bir tarafta yatırımcılar,
müteahhitler, diğer tarafta ise
otel yatırımları, konut ve hastane
yatırımları… Bunların hepsinin ar-
kasındaki donanımları ve aksesu-
arları biz ürettiğimiz için piyasanın
nabzını tutuyoruz” dedi.

Uytun, şöyle devam etti: “Her yıl
çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan fu-
ar önemli bir potansiyele sahip. Biz
de Häfele olarak bu fuara çok özel
çalıştık. Häfele’nin bugün 95 yıllık

tecrübe ve biriktirdiği uzmanlıklar-
la geliştirdiği Häfele Concept Pro-
ject’te kullandığımız uzmanlıklar
çok çeşitli. Burada konutun içinde-
ki tüm yaşam alanlarını belirleyip,
mutfakta ayrı, banyoda ayrı, ves-
tiyerde ayrı çözümler geliştiriyo-
ruz. Bu iş derin bir uzmanlık alanı
gerektiriyor. Tüm bu ihtiyaçları
karşılayacak şeyleri fiziki sınırlar
içerisinde renk ve stil uyumuna
dikkat ederek yapıyoruz. Kısacası
bir kadının konuttan beklediği her
şeyi aynı anda sağlıyoruz. Konutun
her yerinde olduğumuz ve yaşama
dokunup yaşamı kolaylaştırdığı-
mız için de çok rağbet görüyoruz.
Bu fuarda da birçok yeni ürünü bir
araya getirdik. Özellikle de yeni
çözümlerle çok ilgi göreceğimize
inanıyoruz.”

Geleceği Düşünüyor

Fuarda “Geleceği düşünüyoruz”
konseptiyle yer aldıklarına dikkat
çeken Uytun, 

“Yenilikle teknolojiyi buluşturdu-
ğumuz bir yer bu fuar alanı. Bu se-
ne Häfele Connect adında bir ürü-
nün lansmanını yapıyoruz. Häfele
Connect, daha önce sergilediğimiz
mobil aydınlatma sistemlerini,
elektrikli kayar kapak sistemlerini
ve TV lift gibi teknolojiyi birleşti-
ren ürünleri bir akıllı mobil cihazlar
aracılığıyla kumanda edebileceği-

niz bir sistem. Bu sistem ile artık
kontrol mekanizması tamamen
sizde oluyor” diye konuştu.

Mobilyaları yöneten sistem:
Häfele Connect

Akıllı mobilyalar artık geleceğe
dair bir hayal olmaktan çıkıyor;
Häfele Connect BLE kutusu ve uy-
gulaması sayesinde artık hayatı-
mıza giriyor. Häfele Türkiye’nin
uygulamaya geçirmeye hazırladığı
Häfele Connect, bugün için akıllı
mobilyaları kontrol eden, ileride
ise evleri de akıllı mekanlar haline
getirecek bütünleşik bir sistem
içeriyor.

Mimari çözümler de
sergileniyor

Häfele, mekan konseptlerinin yanı
sıra mimari projelere özel yenilikçi
çözümler, renk ve stil sistematiği
içinde sunulan özel tasarım kapı
kolları ve kulplar ile özel kapı çö-
zümleri gibi birçok yeni ürün ve çö-
zümüyle de dikkat çekti. 
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aşam alanlarında dekorasyo-
nun vazgeçilmez öğelerinden
biri olan laminant parkeler,

günümüzde neredeyse her evde
yerini alan şık ve sağlam bir zemin
kaplama ürünü… Yüksek yoğun-
lukta lif levhalardan üretilen lami-
nat parkeler, farklı doku ve renk-
leriyle yaşam alanlarına fark katı-
yor. Örneğin küçük ve dar bir alanı
parke ile daha geniş göstermek,
farklı dokular ve renklerle retro,
modern ya da klasik bir görünüm
elde etmek mümkün oluyor.

Geçmişten İlham Alın

Dekorasyon dünyası da tıpkı moda
dünyası gibi geçmişten ilham alı-
yor. Parkeler de yaşam alanlarına

AGT, yaşam alanlarını yenilemek isteyenlere özel ipuçları veriyor

▲ ▲
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Bir Parke Her Şeyi
Değiştirebilir
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retro bir görünüm kazandırmak
için önemli bir rol oynuyor. Eskitil-
miş görünümlü ve toprak tonlar-
daki parke desenleri kullanıldığı
alanlarda retro bir hava estiriyor.
AGT Natura Slim&Large serisinde
yer alan Ravello modeli ile bu
trendi yakalayabilirsiniz. Son dö-
nemde dekorasyonda İskandinav
tarzı bir hayli gözde… Siz de İskan-
dinavya’yı yansıtan bir ruh yakala-
mak, 60’lı ve 70’li yılları yansıt-
mak isterseniz, geometrik desenli
ve tekrar eden dokulara sahip,
renkli parke modellerini tercih
edebilirsiniz. Bu tip parkelerin kul-
lanılacağı alanlarda az eşya bulun-
duğundan ve açık tonlarda renkle-
rin ağırlıkta olduğundan emin olun.
Bu sayede desenlerin karmaşıklı-
ğından uzak, daha minimal ve şık
bir görünüm yakalamanız müm-
kün olur. AGT Natura serisinde yer
alan Gri Meşe parkeyi bu 
konsept içerisinde rahatlıkla 
kullanabilirsiniz.

Ahşabın Sıcak Ruhu

Parkeler ahşabın rengi ve dokusu,
bulunduğu her ortama doğallık, sı-
caklık ve konfor getiriyor. Bu yıl da
parkede gerçek ağaç hissi veren,

doğal dokular, açık renkler, mat
ve derzli yüzeylerin yanı sıra sen-
kronize yüzeyler öne çıkıyor. Ah-
şabın doğallığını, senkronize yüzey
dokusu ile yansıtan Natura Slim &
Large ve 14 mm kalınlığı ile fark
yaratan Legno Lamine Parke Seri-
si ise dünya ormanlarından taşıdığı
izlerle, AGT parke koleksiyonunun
en yeni üyeleri olarak bu trendi
yansıtıyor. Doğal yüzeyleri ve açık
renkli parkeleri yıllarca değişikliğe
gitmeden kullanabilirken, hem
mobilyalarınızda hem de aksesuar
seçimlerinizde, size daha cesur
davranabilme olanağı sunuyor.

Güçlü ve Modern

Eğer daha minimal ve modern bir
çizgide ilerlemek isterseniz, yine
ağaç yüzeyine sahip, ancak beyaz
ve tonlarının ağırlıkta olduğu par-
ke modellerini tercih edebilirsiniz.
Özelikle küçük alanlarda tercih
edebileceğiniz bu modeller; gri,
sarı ve yeşil tonlarıyla uyumludur.
Bu sayede parkeleriniz, ahşap de-
sen ağırlıklı mobilyalarınız ya da
metal veya mermer detaylı masa,
sehpa ve sandalyelerinizle harika
bir uyum yakalayacak ve siz de di-
lediğiniz sade görünüme kavuş-

muş olacaksınız. AGT Parke kolek-
siyonun en yeni serilerinden Bel-
la’nın doğadan ilham alan renkle-
riyle dekorasyonda bu özgürlüğü
yakalayabilirsiniz.

Doğru Tercih İçin

• Küçük ve dar alanlar için mutla-
ka açık renkte parke modellerin-
den yararlanın. Eğer çabuk kirle-
nen ya da işlek bir mekana sa-
hipseniz, yine çok koyu tonlara
kaçmadan, ara tonlarda ve yo-
ğun dokuya sahip ahşapları ter-
cih edebilirsiniz.

• Parke seçiminizden önce mutla-
ka, oluşturmak istediğiniz meka-
nın tonlarını zihninizde canlandı-
rın. Kullanacağınız mobilya, per-
de ve aksesuarlardan ilham ala-
rak hepsini bir bütün olarak dü-
şünmeye gayret edin.

• Yoğun olarak kullanılan alanlar-
da, 10 mm kalınlığında, Yüksek
aşınma dayanımı olan parkeleri
tercih edebilirsiniz.

• Farklı ölçüleri bir arada kombin-
leyerek yenilikçi bir mekan elde
edebilirsiniz. Bunun için AGT’nin
Natura Slim/Large serisinde ay-
nı dekorla yapılmış parke mo-
dellerinden faydalanabilirsiniz.

l l





ürk ahşap sektörünün öncü-
lerinden  AGT, gerek innova-
tif çalışmalarıyla gerekse

de kısa zamanda gerçekleştirdiği
yatırımlarıyla sektörümüzün ge-
lişmesinde önemli bir rol üstleni-
yor. Bu noktada AGT denince aklı-
mıza hep yeni şeyler geliyor: Par-
kede artık takip etmekte zorlandı-
ğımız yeni desenler, yeni renk ve

tasarımlar, akrilik yüzeyler, yurti-
çi ve yurtdışında yeni yatırımlar
gibi ardı sıra gelen çalışmalara ta-
nık oluyoruz. 2018 yılının ilk 6
ayında birçok çalışmalara imza
attınız bu çalışmaları bize anlatır
mısınız ?   

AGT markasının özünde yenilikçi-
lik, tasarım ve dinamizm hep var.
Farklı ve yenilikçi bakış açımız,
sektöre sunduğumuz ürünlerle
trendlerde öncü kimliğimizi koru-
maya özen gösteriyoruz. Bu bakış
açısı ile sektörümüzde birçok ilke
imza attık, atmaya da devam 
ediyoruz. 

Dünya genelinde pazarda belirle-
yici olan trendlere yoğunlaşıyo-
ruz. Sezonun trend renk ve 
dokularını kullanarak yeni 

Mobilya Dergisi olarak
bu sayımızda, Türk
ahşap sektörünün
öncü firmalarından
olan AGT’nin Genel
Müdürü Şirzat
Subaşı’nın misafiri
olduk. Kendisiyle
AGT’nin 2018 itibarıyla
geldiği nokta ve
gelecek hedefleri
hakkında kısa bir
söyleşi yaptık.
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“AGT markasının özünde yenilikçilik,
tasarım ve dinamizm var”

AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı:



koleksiyonlar oluşturuyoruz. 
Pazarın beklentilerine uygun farklı
ve yenilikçi ürünler sunmaya de-
vam ediyoruz. AGT ürünleri zengin
renk, dekor ve yüzey alternatifle-
riyle tüm pazara kolaylıkla hitap
edebiliyor. Kendi sektörünün ilk
Ar-Ge merkezini kuran marka ola-
rak tüketicinin alışkanlıklarını de-
ğiştirecek, hayatını kolaylaştıra-
cak ürünler üretmek konusunda
çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz.

Yeni yatırımlarla bu hamle daha
da büyüyecek gibi, ve bu yıl yine
Türkiye’nin en büyük 500’i arasın-
dasınız. Bu çalışmaların boyutları-
nı bizimle paylaşır mısınız?   

Geçtiğimiz yıl AGT’nin Türkiye’nin
en hızlı büyüyen 6., sektörünün ise
1. markası olması hepimizi gurur-
landırdı. Ayrıca sosyal medyada
da en beğenilen ve en aktif marka
olduk. Sektörün ilk AR-GE merke-
zini kurmamız, AGT Dijital Dönü-
şüm Projesini başlatmamız, mobil
uygulamamızı yayına almamız bi-
ze oldukça hız ve destek katan ka-
rarlar oldu

Markamız gerçekleştirdiği yeni ya-
tırımlarla büyümesini sürdürüyor.

Bu yılı %30’un üzerinde bir büyü-
me ile kapatmayı hedefliyoruz. Ci-
romuzun yarısını ihracattan elde
ediyoruz. Aldığımız 2. MDF tesis
yatırım kararı ve bu yılın son ayla-
rında hizmete alacağımız İran Tesi-

simiz ile farklı coğrafyalarda farklı

beğenileri, ürün fırsatlarını göz

önünde bulunduracağımız başarılı

bir tablo ile 2018’i tamamlamayı

hedefliyoruz.
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TAHRAN/ IRAN 

17. Ulusl.ararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuar
ve Ağaç işleme Makineleri Fuarı
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ürkmenistan'ın sivil havacılık
ve ulaştırma altyapısının da-
ha çok geliştirilmesi ve mo-
dern havaalanları inşaatının

yapılması öngörüsüyle Türkme-
nabat Havalimanı'nın yapılmasına
karar verildi. Projeyi ülkemizden,
proje bedeli 500 milyon dolar büt-
çeyle Gündoğdu İnşaat firması
üstlendi. 

Saatte 500 yolcu kapasitesi olan
Türkmenabat Havalimanı'nın VIP

ve kargo bölümleri bulunuyor. 

Pist uzunluğu 3.800 m olan ha-
vaalanında; apron, 200 araçlık
park yeri, transit yolcu geçiş yeri,
otel, kule hava trafik kontrolü,
teknik ve diğer uzmanlık hizmetle-
ri, akaryakıt istasyonları, okul, si-
vil havacılık eğitim merkezi, 
sağlık ocağı, GYM spor salonu 
bulunuyor. 

Taş desenli ve taş yüzeyli ve nite-
lik olarak yanma dayanımlı com-

pact laminatların uygulanması ge-
rek görselliği gerekse kalitesiyle
proje genelinde beğeni topladı. 

Proje koordinatörlüğü Bayram
Ünaldı, uygulama ve montaj çalış-
maları Han Design Hasan Bülbül
tarafından yürütülen çalışmalar
hız kesmeden devam ediyor. 

Proje kapsamında duvar, koridor,
kapı ve ıslak   hacim bölmeleri gibi
alanların tamamında   GENTAŞ la-
minat ürünleri tercih edildi. 

TÜRKMENABAT HAVALİMANI'NDA
GENTAŞ AYRICALIĞI
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Türkmenabat
Havalimanı'nın
duvarları, koridorları,
kapıları ve ıslak hacim
bölmelerinin
tamamında GENTAŞ
laminat ürünleri 
tercih edildi. 
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novatif, işlevsel ve trend yara-
tan ürünleriyle mobilya bileşen-
leri sektörüne yön veren AGT,
her yıl İstanbul Sanayi Odası

(İSO) tarafından hazırlanan “Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu” listesinde yükselmeye devam
ediyor. Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu 2017 listesinde bir
önceki yıla göre yükselişini sürdü-
rerek, 162. sırada yer aldı. 2017 yılı

sonuçlarına göre cirosunu %28
arttıran AGT, istikrarlı büyümesine
devam ediyor.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana
istikrarlı büyümesini sürdürerek,
sektöründe sadece Türkiye’nin de-
ğil dünyanın lider şirketleri arasına
girmeyi başardı. Bugün Antalya
Organize Sanayi Bölgesi’nde 400
bin metrekare alana kurulu mo-
dern tesislerinde, MDF, MDF-LAM,

panel, profil ve parke üretimi ger-
çekleştiriyor, ürünleriyle İran,
Rusya, Doğu Avrupa, Balkanlar,
Ortadoğu ülkeleri başta olmak
üzere 70’ten fazla ülkede milyon-
larca insanın hayatına dokunuyor.
Duygusal sermayesini büyüterek
birlikte başarmak için tüm yol ar-
kadaşlarıyla birlikte hedeflerine
doğru emin adımlarla ilerlemeye
devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen mobilya
bileşenleri ve parke markası
AGT, İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından açıklanan
“Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesinde
yükselişine devam ederek, 
162. Sırada yerini aldı. 
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AGT, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
2017 Listesinde  yükselişini sürdürüyor

Birlikte Başardık!
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İtalya hırdavat sektörünün yoğun ilgi gören
önemli fuarı ve konferansı HARDWARE FO-
RUM, Türkiye temsilcisi bulunduğumuz Koeln-
messe’nin İtalya bürosu tarafından bu yıl 19 –

20 Eylül tarihleri arasında Milano Centro Congressi etkinlik alanında 4.
kez düzenleniyor. El aletleri ve elektrikli aletler, hırdavat, yapı malzeme-
leri, kimyasal ürünler, bağlantı elemanları, güvenlik malzemeleri, mobil-
ya yan sanayi ürünleri, bahçe donanımı, elektrik malzemeleri ve boyala-
rın sergilendiği fuara 2017 yılında 253 firma ile 5.400 ziyaretçi katıldı.

-İtalyan hırdavat pazarı gerek dağıtım yapısı gerekse dağıtım kanalları ile
diğer Avrupa pazarlarından önemli ölçüde ayrılıyor. İtalya’da hırdavat ti-
caretinin % 64’ü halen hırdavat mağazaları, % 33’ü yüksek ölçekli satış
yapan perakendeciler ve % 3’ü ise e-ticaret kanalıyla gerçekleşiyor.
11.000 satış noktası ile boya, yapı malzemeleri, teknik el aletleri ile hırda-
vat satan toplam 40.000 mağazadan oluşan sektör yıllık 10 milyar € ci-
varında gelir sağlıyor.

Türkiye temsilcisi bulunduğumuz Koelnmesse
Avrupa’nın önde gelen tedarik fuarı Asia Pacific
Sourcing’i 26 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasın-
da Köln Fuar Alanı’nda düzenliyor. 66 ülkeden
aralarında büyük toptancıların da yer aldığı 65
ülkeden 7.300 ihtisas ziyaretçisi Asia Pacific
Sourcing 2017 fuarından Uzak Doğu pazarı alış-
verişlerini yapma yolunda yararlandılar.

27.200 m² büyüklüğündeki fuarda Asya kıtasının 14 ülkesinden 644 katı-
lımcı yer aldı. Diğer ülkelerden de arzu eden firmalar katılımcı olabilirler.

Fuar 2019 yılında da yine Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları ara-
sında küresel tedarik zincirinin oluşturulmasında uluslararası platform
rolünü üstlenecek. Asia Pacific Sourcing ürün programı iki ana grupta
toplanıyor: Hırdavat + DIY (Do-it-yourself): el aletleri, kilit ve menteşe-
ler, sağlamlaştırma tekniği, do-it-yourself donanımı, hırdavat, sabitleme
tekniği ve Bahçe + Boş Zamanları Değerlendirme Etkinlikleri: bahçe mo-
bilyaları, bahçe aletleri, gril, camping, oyun tesisleri, spor ve boş zaman-
ları değerlendirme, hediyelik eşyalar, ev aksesuarları, sezon ürünleri,
sofra dekorasyon ürünleri, ev eşyaları, mutfak donanımı, elektrikli küçük
ev aletleri ile beyaz eşya, evde beslenen hayvanlara yönelik ürünler,
wellness ürünleri.

Asya hırdavat sektörünün en büyük,
dünyanın ise Köln EISENWARENMES-
SE’den sonra ikinci büyük fuarı CIHS -
China International Hardware Show,
22 – 24 Ekim 2018 tarihleri arasında
Çin’in Şanghay şehrinde National Exhi-
bition & Convention Center’da düzen-
lenecek. 2017 yılında düzenlenen bir
önceki CIHS’de 20 ülkeden yaklaşık
3.000 katılımcı 150.000 m² büyüklü-
ğündeki fuar alanında Asya pazarını
oluşturan 50.000’den fazla ihtisas zi-
yaretçisine ürünlerini tanıtarak iş bağ-
lantısı kurma fırsatı buldu. Önümüz-
deki fuar bu rakamları daha da ileriye
taşıyacak.

CIHS 2018’in ağırlıklı konularını yine el
aletleri, do it yourself ürünleri ve in-
şaat sektöründe kullanılan hırdavat-
lar ile güvenlik, kilit ve bağlantı ele-
manları oluşturacak.

Devletin büyük altyapı projeleri ile
halkın ev sahibi olma eğiliminin artma-
sı neticesinde özellikle 2003 yılından
itibaren Çin hırdavat sanayinde önemli
gelişmeler kaydedildi. Çinli hırdavat
üreticilerinin % 90’ının CIHS’ye katı-
lımlarının yanısıra kaliteli ürünlerini
pazara sunmak isteyen Avrupalı ve
Amerikalı üreticilerin de sayısında
önemli artışlar kaydedildi. Ayrıca Av-
rupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu
bölgelerinden gelen alıcılar için fuar
bir tedarik platformuna dönüşmüş ol-
du ve CIHS Asya’da en fazla uluslar-
arası katılımcıya sahip bulunan fuar
konumuna yerleşti.

CIHS 2018

HARDWARE FORUM 2018

Asia Pacific Sourcing 2019
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öviz kurlarında yaşanan artış-
la birlikte sünger gibi yurt dı-
şından ithal ettiğimiz ham

maddelerin fiyatlarında ciddi bir
artış yaşandı. Konunun taraflarıy-
la görüşmeler gerçekleştiren ve
zamların tüketicilere yansımaması
adına çözümler üreten MOSDER,
mobilyanın başkenti Kayseri’de
konunun uzmanlarının bir araya
geldiği bir toplantı gerçekleştirdi.

MOSDER üye firmalarının katılı-
mıyla gerçekleşen toplantıda;
MDF ve Yonga Levha Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ha-
kan Zengin ve DOW Türkiye Satış
Direktörü Ali Fuat Yeşilyurt da yer
aldı. Toplantının önemli gündem
maddeleri arasında döviz kurları-
nın sektöre etkileri ve ham madde
zamlarındaki artış vardı. 

KDV indirimi sektöre can
suyu olacaktır

Alanında uzman isimlerin zamlarla
ilgili değerlendirmelerini paylaş-
tıkları toplantıda MOSDER Başkanı
Nuri Öztaşkın, sorunların çözü-
münde devletin destek ve teşvik-
lerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Öztaşkın, “Son 2 yılda sünger, yay,
boru - profil, yonga levha, yonga-
lam, MDF, MDFlam ve diğer girdi
fiyatlarındaki ciddi artışlar, mobil-
ya sektörünü tüm kazanımlarını
kaybetme tehlikesiyle karşı karşı-
ya bırakıyor. 2018 yılının ilk ayla-
rından itibaren ciddi zamlarla kar-
şılaştık. Dövizdeki artış devam et-
tiği sürece üretici firmalarımızı zor
günler bekliyor. Şu anda tüketiciye
yansıyan bir zam söz konusu değil
ancak artık üreticiler zamları 
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MOSDER, SEKTÖR SORUNLARINI
MASAYA YATIRDI

Ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında gelen ve istihdam deposu olarak kabul edilen
mobilya sektörü, ham madde zamları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. 2017 yılında uygulanan ve
sektöre önemli bir hareket getiren KDV indiriminin sona ermesi, sektörün hızını kesen faktörlerin
başında geliyor. Türkiye’nin öncü markalı mobilya firmalarını bünyesinde barındıran Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla mobilya
liderlerini bir araya getirerek Kayseri’de bir sektör toplantısı düzenledi. 



tolere etmekte zorlanıyor. MOS-
DER olarak; mobilya sektörünü ra-
hatlatabilmek adına zamların belirli
bir düzeye çekilmesi ve KDV’nin sa-
bit bir oranda tutulmasının isabetli
bir karar olacağını düşünüyoruz. İn-
şaat sektörüne getirilen KDV indiri-
minin mobilya sektörüne de uygu-
lanması üreticilerimize bir can suyu
olacaktır. 2017 yılında hayata ge-
çen ve 8 ay süren KDV indirimi,
sektörümüzde var olan tüm branş-
lar üzerinde olumlu yönde etki
gösterdi. KDV’nin tekrar yüzde 18
oranlarına yükseltilmesi ve sektö-
rün düşük sezonunda arka arkaya
uygulanan ham madde fiyatların-
daki zamlar, mobilya sektörünü
durma noktasına getirdi. KDV indi-
riminin tekrar gündeme gelmesini
ümit ediyoruz. Böylelikle sektörde
yaşanan durgunluğu telafi edecek
bir hareketlilik meydana gelmiş
olacaktır.” dedi.

Sektör temsilcileri toplantı sonra-
sında Kayseri’de hayata geçirilmesi
planlanan KUMS Mall AVM’ye ziya-
ret gerçekleştirdi, ardından da iftar
programına katıldı.
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MÜSİAD’dan “Mobilyada

KDV İndirimi 
Kalıcı Olsun” Talebi

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürün-
leri Sektör Kurulu Başkanı Davut
Altunbaş, mobilya sektörünün
canlanması için 2017’de uygula-
nan KDV indiriminin, kalıcı olarak
uygulanmasına ilişkin yazılı bir
basın açıklaması yaptı.

Altunbaş açıklamasında şunları
kaydetti: 
Mobilya sektörü, yaklaşık 12,5
milyar dolarlık sektör büyüklüğü,
irili ufaklı 67.000 firması ve 2017
yılı SGK rakamlarına göre
132.000 kişilik istihdam kapasite-
si ile ülkemizde dış ticaret fazlası
veren sektörlerden biridir. 
Elde edilen verilere göre, 2017 yılında uygulanan %8‘lik KDV
oranı ile sektörün, %37-40 bandında büyüdüğü görülmektedir.
Bu periyotta ayrıca, direkt ve dolaylı yollardan yaklaşık 100 bin
kişilik istihdam sağlanmıştır. Bu bağlamda sektör temsilcileri
olarak bizler, geçen yıl uygulanan KDV indiriminin, 2018 yılın-
dan itibaren kalıcı olarak tatbik edilmesinin isabetli olacağını
belirtmek isteriz. Bu uygulamanın, özellikle 600 bin yeni çiftin
evlilik dönemi olan mayıs-aralık ayları arasında yürürlüğe 
konulmasının ve düğün sezonuna yetiştirilmesinin, sektörün
canlanması adına olumlu bir katkı sağlayacağını vurgulamak
isteriz.
Sektör girdileri hesaplandığında döşemelik kumaşa  % 8 ora-
nında KDV ödenmesi, bitmiş üründe oluşan % 18 KDV hesapla-
masıyla firmalarımızın KDV durumunda dengesizlikler oluştur-
maktadır. Unutulmamalıdır ki ilk üç ayda yaklaşık %10 oranın-
da küçülen ve döviz baskısını iyiden iyiye hisseden mobilya
sektörü, yapılacak indirimlerde ek ilave istihdam sağlayacaktır.
Ciro artışı ve %10 avantajlı tüketiciye sunulan mobilya fiyatları
ile bu durum, sanayici, üretici ve tüketici memnuniyetini de en
üst seviyeye çıkaracaktır. 
Özellikle inşaat sektöründe uygulanan KDV indirimi ve teşvikle-
rin, satılan evlerin dekore edilmesi konusunda en önemli etken
olan mobilya sektöründe de uygulanması gerektiğinin ve inşaat
sektöründe yapılan indirimlerle, mobilya sektöründe yapılan 
indirimlerin, birbirini tamamlamasının elzem olduğunu 
düşünüyoruz. 
Hükümetimizden talebimiz; reel ekonomi çalışmalarının dâhi-
linde özellikle düğün sezonunun kaçırılmaması ve ilave istih-
dam için, sektörümüzün büyüklüğünü korumak adına ivedilikle
konuyu ele almaları ve sektörümüze destek olmalarıdır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur















einig dijitalleşme ile yola
devam ediyor. Yeni bir
adımda, masif ahşap ve
panel işleme için makine ve

sistemlerinde market lideri, ileri-
deki zorluklarla başa çıkmada
maksimum verimlilik sağlayacak
yapıları yarattı. Sonuçta yeni iş bi-
rimi “Otomasyon ve Dijital İş”. CEO
Wolfgang Pöschl:  ‘’ Bu kararla
birlikte, şirketimizin geleceğe yö-
nelik strateji  ve organizasyonuna
uyum sağlanmasında proje işinin
ve dijitalleştirmenin daha büyük
bir önemi ortaya çıktı.. ”Sonuç ola-
rak, yeni şirket birimi Weinig Kon-
septinde yer alacak. Weinig'in mü-
hendislik faaliyetlerini birleştiren
GmbH & Co KG. Şu anda Service
ürün biriminin başkanı olan Jochen
Ganz, yeni iş biriminin genel müdü-
rü olarak atandı. Konsept'in bir

parçası olarak, o, geleneksel so-
rumluluk alanı olan Mühendislik'e
devam edecek olan Dr. Otto Leible
ile birlikte ikinci başkan olarak ha-
reket edecek.

Jochen Ganz, dijitalleşme bağla-
mında bir süredir Tauberbischofs-
heim'daki Weinig bölgesinde çalışı-
yor. Örneğin, başarılı Weinig App
Suite'in geliştirilmesinde önemli
rol oynamıştır. Şu andaki işlevsel-
liği de onun damgasını taşıyor.
Başlangıçta, ürün biriminin Servis
birimi olarak, yeni iş biriminin başı-
na geçmeden önce halefi yerleşe-
ne kadar çalışmaya devam 
edecektir.

Automation & Digital Busi-ness'in
yeni iş biriminin kurulması, kısa bir
süre içerisinde Endüstri 4.0 ala-
nında üçüncü büyük Weinig inisiya-

tifidir. W4.0 dijital standardının

Weinig’in kendi ürün dünyasına

girmesinin ardından, bu yıl Ocak

ayında dijital ittifak MindSphere

World kuruldu. Siemens AG'nin li-

derliğinde, organizasyon üyeleri,

bulut tabanlı Siemens IoT işletim

sistemi MindSphere üzerinde bir-

likte çalışıyor. Üniforma platfor-

muna erişim, Weinig'in W4.0 dijital

ürününü daha da geliştirmesine ve

müşterileri için optimize etmesine

yardımcı oluyor. Ana Satış ve Pa-

zarlama Sorumlusu Gregor Ba-

umbusch: “ dijitalleştirme çağında

bile Weinig’in gücü Müşteri yararı-

na  piyasadaki olağanüstü ve ben-

zersiz bir şekilde var olmaya ol-

maya devam edecektir.”

Otomasyon ve Dijital İş
Weinig yeni iş birimi kurdu:
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1. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
sin de ön ce lik li ola rak ya y›n yap ›lan
sek tö re iliş kin araş t›r ma, öz gün ya da
çe vi ri ma ka le ve ha ber ler ya y›n la n›r.
Ya y›n la nan ya z› la r›n bi lim sel ni te lik le ri,
he def kit le yi il gi len di rir ol ma la r› ve ta -
raf s›z l›k il ke si ne uy gun luk la r› ön plan -
da tu tu lur.

2. Der gi ye bu çer çe ve içe ri sin de gön -
de ri le cek olan ya z› lar dan, ha kem he -
ye ti üye le ri ta ra f›n dan onay la nan lar
ya z› iş le ri de part ma n› ta ra f›n dan ya y›n
prog ra m› na al› na rak, ya z› yo ğun lu ğu
da gö ze ti le rek uy gun gö rü len sa y› lar -
da ba s› l›r.

3. Ba s›l ma yan ya z› lar için her han gi bir
aç›k la ma zo run lu lu ğu bu lun ma yan
der gi yö ne ti mi, ba s› lan ya da ba s›l ma -
yan ya z› lar ile bun la ra iliş kin dö kü -
man la r› ya za r› na ia de edip et me mek te
ser best tir.

4. Kul la n› lan baş l›k lar met ne uy gun k› -
sa ve aç›k ifa de li ol ma l› ve bü yük harf -
ler le ka l›n (bold) stil de ya z›l ma l›, me -
tin ler ise tek ara l›k l› 10 pun to ya di zil -
me li ve Türk çe ka rak ter ler içe ren font -
lar kul la n›l ma l› d›r.

5. Ya zar la r›n ad› ve so ya dla r›, un van -
la r›, üni ver si te, fa kül te ve bö lüm le ri
he men baş l› ğ›n al t›n da be lir til me li,
bun la ra ma il ad res le ri de ek len me li dir.
(Ya z› y› gön de ren ki şi ya da ki şi ler, ya -
y›n lan ma sa da ar şiv için te le fon ve ad -
res bil gi le ri ni be lirt me yi de unut ma -
ma l› d›r lar.

6. Ya z› lar, kay nak lar, tab lo ve şe kil ler
ile bir lik te en az 2 en çok 15 say fa ol -
ma l› d›r. Uzun ha z›r lan m›ş ma ka le ler
ya za r› na bil gi ve ri le rek ha kem he ye ti -
ta ra f›n dan iki sa y› da ya y›n la na cak şe -
kil de bö lü ne bi lir. Bu gi bi du rum lar da
ya z› baş l› ğ›n da (-1) ve (-2) iba re le ri
kul la n› la rak se ri ya z› ol du ğu be lir ti lir
ve ke si len yer de (de va m› bir son ra ki
sa y› da) di ye be lir ti lir.

7. Ya zar lar, ya z› la r› n› gön de rir ken der -
gi nin mi zan paj po li ti ka s› doğ rul tu sun -
da müm kün ol du ğun ca fo toğ raf vb.
gör sel mal ze me le ri sağ la ma ya ça l›ş -
ma l› ve kul la n› lan şe kil ve gra fik ler ile
bir lik te tüm mal ze me ler net ve te miz
bir bi çim de ha z›r lan m›ş ol ma l› ve
müm kün ol du ğun ca elekt ro nik or tam -
da bas k› ya uy gun çö zü nür lük te gön -
de ril me li dir.

8. Dip not ver mek ge rek ti ğin de y›l d›z
(*), kay nak ça ya re fe rans ve ril di ğin de
ise ra kam kul la n›l ma l› d›r. Dip not her
say fa n›n al t› na ana me tin le bir çiz giy -
le ay r› la rak ya z›l ma l›, kay nak ça lar ise
1’den iti ba ren nu ma ra lan d› r› la rak
met nin so nu na ek len me li ve me tin
içe ri sin de ve ri liş s› ra s› n› ta kip 
et me li dir. 

Ör nek:

1. So ya d›, A., Ese rin Ad›, Ba s›l d› ğ›
Der gi/Ki tap v.s., Var sa (Cilt, Sa y›,
Say fa), Ba s›m Ye ri, Ta rih

2. Ay han, R., Ta sar ruf Mev du at› Si -
gor ta Fo nu nun Hu ku ki Ma hi ye ti,
G.Ü. Hu kuk Fa kül te si Der gi si, C.1.
Sa y› 2,  s. 31-40,  An ka ra, 1997

9. Ma ka le nin dil ku ral la r› na uy gun ol -
ma s› n›n sağ lan ma s› ya za r› na ait tir.

10. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
si ne gön de ri len her ya z› n›n ba ş› na bi -
rer pa rag raf l›k in gi liz ce ve Türk çe özet
ek len me li dir. Bu na gö re gön de ri len
ya z› lar a) Baş l›k bil gi le ri, b) Ya zar bil gi -
le ri, c) Türk çe özet, d) in gi liz ce özet, e)
Me tin, f) Kay nak ça bö lüm le rin den
oluş ma l› ve dos ya ya gör sel mal ze me -
ler ek len miş ola rak gön de ril me li dir.

11. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
si ne gön de ri le cek ya z› lar, biz zat ya -
zar la r›n dan bi ri ta ra f›n dan ve müm kün
ol du ğun ca elekt ro nik or tam da me tin -
ler word dos ya s›, gör sel ler jpg ola rak
gön de ril me li dir.

Der gi ye gön de ri le cek ma ka le ler için
ya z›ş ma lar, ya zi is le ri@mo bil ya der gi -
si.com.tr elekt ro nik pos ta ad re si ne
ve ya “Ekin Ya y›n Gru bu Mo bil ya
De ko ras yon Der gi si Ata 2 Si te si Ni -
lü fer So kak Sok: 6 Çen gel köy - ‹s -
tan bul” pos ta ad re si ne ya p›l mal›d›r.
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Türkiye’de var olan otomotiv, sa-
vunma, havacılık, medikal ve be-
yaz eşya gibi sektörler için kritik
görev üstelenen Takım Tezgahla-
rı, teknolojiyi arkasına alarak ba-
şarı grafiğini her yıl katlayarak
yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Türkiye sanayisi için 2017 yılında
711,5 milyon dolarlık bir üretim
gerçekleştiren sektör, dünyanın
birçok ülkesine gönderdiği 491
milyon dolarlık ihracatıyla da
adından söz ettiriyor. 2-7 Ekim
2018 tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapı-
larını açacak MAKTEK Avrasya
2018 Fuarı ise sektöre 1 milyar
dolarlık iş hacmi sağlamayı he-
defliyor

Ülkelerin gelişme sürecinde

stratejik öneme sahip olan ve te-
mel üretim makinası olmasının ya-
nı sıra, girdi sağladığı sektörlerin
üretim becerilerini belirleyerek
ekonomik gelişmede çarpan etkisi
yaratan Takım Tezgahları Sektörü,
sanayinin gelişime paralel olarak
büyüyor. Yurt içi pazarda otomo-
tiv, savunma, havacılık, medikal ve
beyaz eşya gibi sektörlerin ihtiya-
cına cevap vererek kritik görev üs-
telenen sektör, 2017 yılında 711,5
milyon dolarlık bir üretim gerçek-
leştirerek gücünü ortaya koyuyor.
Dünyanın birçok ülkesine gönder-
diği 491 milyon dolarlık ihracatıyla
da adından söz ettiren Takım Tez

gahları Sektörü, stratejik öneme
sahip birçok sektörde de önemli
rekabet avantajı sağlıyor.Ersözlü:
Takım Tezgahları sektörünün güç-
lü olması stratejik öneme sahip

Gelinen nokta itibarıyla gelişen
teknolojisi, artan üretimi ve ihra-
catıyla Takım Tezgahları Sektörü-
nün Türkiye sanayisine olan katkı-
sının her geçen yıl artığını söyle-
yen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-
metleri Genel Müdürü İlhan Ersöz-
lü, 2017 yılı itibariyle sektörün
yaklaşık büyüklüğünün 1,2 milyar
dolara ulaştığını söyledi. Ersözlü,
sektörün makine imalat sanayisi
içinde önemli bir alt sektör olarak
yoluna devam ettiğini aktardı. 
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Yerli otomobil, savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler, takım
tezgahları sektörüne duyulan ihtiyacı artırıyor





EBKİM’deki dev yatırım
Türkiye ve
Ortadoğu’nun en

büyüğü olacak

Türkiye’nin en büyük yapıştırıcı ve
tutkal üreticilerinden BETA Kimya
A.Ş., 32. yaşını özel bir yemekle
kutladı. Şirketin bugünlere gelme-
sinde emeği geçen tüm çalışanları-
na teşekkür eden BETA Kimya A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelis-
ter, “32 yıl önce temellerini attığı-
mız şirketimiz, tüm çalışma arka-
daşlarım ve paydaşlarımızın özve-
risiyle bugün 45 ülkeye ihracat ya-
pan, sektörüne yön veren dev bir
marka oldu. Ne mutlu ki sürekli
büyüyen ve birlikte başarmanın
gururunu, mutluluğunu birlikte
paylaşan bir aileyiz. İhracatta re-
korlar kıran, toplam cirosunun

yüzde 70’ini ihracattan elde eden
ve Ar-Ge yatırımlarıyla inovatif
ürünleri sektörüne kazandıran BE-
TA Kimya A.Ş. Ailesi olarak GEB-
KİM’de başlattığımız yeni yatırım
projemizle Türkiye ve Ortado-
ğu’nun en büyük tutkal ve yapıştı-
rıcı tesisini açacak olmanın heye-
canını yaşıyoruz. Bugüne kadar ol-
duğu gibi biz yine hep birlikte başa-
racak, global vizyonumuz ve öncü
marka kimliğimizle hız kesmeden
büyümeye devam edeceğiz” şek-
linde konuştu. 

BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Ci-
hat Sayacı ise 30 yılı aşan tecrübe-
leriyle sektörde ilklere imza atan
öncü bir marka olduklarını belirte-
rek, “Çalışma arkadaşlarımızın bir-
birinden kıymetli katkıları ve özve-
rili çalışmalarıyla geleceğe emin
adımlarla ilerliyoruz. Şirketimizin

32. yaşını kutlarken ülkemiz için de
büyük önem taşıyan ihracat ala-
nında son 6 yıldır gösterdiğimiz
başarılarla gurur duyuyoruz. 2011
yılından beri üst üste 6 yıldır "Ya-
pıştırıcılar" kategorisinde Türkiye
İhracat Birincisi olan şirketimiz şu
an Türkiye’nin ilk 1.000 İhracatçı
Firması ve Türkiye’nin ikinci 500
Sanayi Kuruluşu arasında yer alı-
yor. GEBKİM’de Türkiye ve Orta-
doğu’nun en büyük yapıştırıcı üre-
ticisi olma yolunda büyük bir yatı-
rım yaparken, 2017 yılında Ar-
Ge’ye en çok yatırım yapan ilk 250
şirket arasında yer aldık. Önümüz-
deki dönemde Turquality süreçle-
rimizi de tamamlayarak var gücü-
müzle çalışmaya, üretmeye, ge-
lişmeye ve geliştirmeye devam
edeceğiz” dedi.

Kimya sektörünün öncü
şirketlerinden BETA
Kimya A.Ş., 32. kuruluş
yıl dönümünü 
yönetim kurulu üyeleri ve
tüm çalışanların katıldığı
yemekle kutladı. 
Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Pelister ve Genel
Müdür Cihat Sayacı’nın
yer aldığı gecede 5, 10 ve
15. yılını başarıyla
tamamlayan çalışanlara
teşekkür plaketi verildi. 
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BETA Kimya A.Ş., 
32. yaşını çalışanlarıyla kutladı
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ürk boya sektörüne bayilik
sistemini ilk getiren marka
olan DYO, yalıtım sektörün-

de kazandırdığı DYOTHERM mar-
kasının çevre dostu ürünü DYOT-
HERM ISOLTECO 100’u uygulama-
cı bayilerine tanıttı. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 13-
15 Nisan tarihleri arasında Cratos
Premium Otel’de gerçekleştirilen
DYO’nun yeni nesil ısı yalıtım ürü-
nü tanıtım toplantısına sayıları
105’i bulan uygulamacı bayi ve
sektör profesyoneli katıldı.

DYO Satış Direktörü Halil Harun
Gönenç’in açılış konuşmasını yap-
tığı toplantıda, Yalıtım ve Direk Sa-
tış Müdürü Hakan Yılmaz, yalıtım
pazarı ile ilgili bir sunum yaptı.
DYO Akademi ve Teknik Servis
Müdürü Pınar Şimşek ürün eğitimi
verirken, Yalıtım Müdürü Meltem
Demircan Küçük, DYOTHERM
ISOLTECO 110 kapsam ve belgele-
ri, Pazarlama Ürün Müdürü Burcu
Güngör de yalıtım iletişim çalışma-

ları konusunda bir sunum gerçek-
leştirdi. Daha sonrasında, DYO Ku-
zey Kıbrıs bayisi ile birlikte uygula-
macı bayilere ve sektör profesyo-
nellerine ürünün canlı uygulaması
yaptırıldı ve detayları hakkında uy-
gulama alanında bilgi verildi. 

TÜRKİYE’DE ISI YALITIM
SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Bağlayıcı madde ve kimyasal katkı-
larla zenginleştirilen, hibrit tekno-
loji ile üretilmiş özel bir ısı yalıtım
ürünü olan DYOTHERM ISOLTECO
110, Türkiye’de ısı yalıtım sektörün-
de bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Uygulamacı bayilerden tam not
alan DYOTHERM ISOLTECO 110, bi-
nalarda yangın yönetmeliğine uy-
gun A sınıfı yangın direncine sahip
bir ürün. Aynı zamanda hafif ve dü-
bel gerektirmeyen uygulamasıyla
da dış cephe ısı yalıtım çözümleri
arasında öne çıkıyor.
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fis ortamında saatlerce
çalışan pek çok kişi; hep
aynı hareketleri yapmak-

tan, sürekli aynı yerde oturmak-
tan dolayı kas ve iskelet sistemi
rahatsızlıkları başta olmak üzere
çeşitli hastalıklara yakalanıyor.
Hastanelerde fizik tedavi gören
hastaların çoğunluğunun ofis çalı-
şanı olduğu belirtilirken, en sık
karşılaşılan hastalıkların; karpal
tünel sendromu, tenisçi dirseği,
De Quervain sendromu, boyun fıtı-

ğı, bel fıtığı, kireçlenme ve omurga
eğriliği olduğu ifade ediliyor.

Uzun süre oturarak çalışmanın si-
gara içmek ile eş değer olduğuna
özellikle vurgu yapılırken; çalışan
kişinin 20 dakikada bir ayağa kalk-
ması ve kişinin vücut postürüne
uygun ofis mobilyası tercih etmesi
tavsiye ediliyor. Türkiye’de ofis-
lerde sağlıklı yaşam hareketinin
öncüsü olan, dünya standartların-
da vücut şekline ve sağlığına uy-
gun ofis mobilyaları üreten Büroti-
me’ın Genel Müdürü Şaban İren;
“Yaşamımızın büyük bir kısmı işi-
miz gereği ofis ortamında geçiyor.
Saatlerce oturarak çalıştığımız ba-
zen de işe dalıp kıpırdamayı unut-
tuğumuz anlar oluyor. İşte tüm
bunları gözeterek; ofislerin nasıl
daha eğlenceli, daha konforlu hale
getirileceğini, çalışanların sağlığı-

na zarar vermeyecek hatta katkı-
da bulunacak ürünleri nasıl tasar-
layabileceğimizi ilke edinerek, bu
yönde çalışmalar yürütüyoruz “
açıklamasında bulundu. 

Sizi Hareket Etmeye
Yönelten Masa

Son trendlere bakıldığında, çalı-
şanların hareketsiz ofis hayatları-
nın getirdiği rahatsızlıklara duyarlı

Yanlış Ofis Mobilyası Kullanımı,
Kalıcı Hastalıklara Neden Oluyor

Dünyada milyonlarca kişiyi ilgilendiren, 21’inci yüzyılın
en önemli hastalıkları arasında ofis hastalıkları
gösterilmeye başlandı. Sizin de bileğiniz, boynunuz ve
sırtınız sürekli ağrıyor ve doktorunuz size; karpal tünel
sendromu, tenisçi dirseği, boyun düzleşmesi, bel fıtığı,
kireçlenme, omurga eğriliği gibi tanılar koyuyorsa
bunların nedeni ofis ortamındaki konforsuz şartlar
olabilir. Türkiye’de sağlıklı yaşam hareketinin öncüsü
olan ve bu doğrultuda dünya standartlarına uygun
mobilyalar üreten Bürotime, ofis ortamındaki mobilya
seçiminin, çalışan sağlığı ve iş verimliliği açısından
büyük önem taşıdığı konusunda herkesin farkındalık
sahibi olması gerektiğine dikkat çekiyor.   

▲ ▲
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bir bakış açısı ile geliştirilen tasa-
rımların ön plana çıktığı gözlemle-
niyor. Bürotime Ürün Yöneticisi
Birtan Baç, “Ofis çalışanlarının
uzun süreli masa başında çalışma-
sının oldukça zararlı olduğu bilin-
cinden hareketle, ergo - dinamik
ve esnek çalışma alanları sunan
Set isimli masayı tasarladık. Kulla-
nıcısına ayakta çalışma imkânı ta-
nıyan Set, dijital kumandası ve
ayarlanabilir buton seçenekleriyle
çalışmak istediğiniz minimum ve
maksimum yüksekliği sabitleme
imkânı sunmaktadır. Ürünü, aynı
zamanda ofis içi çalışma senaryo-
larına cevap verebilecek şekilde

teknolojik detaylarla da donattık.
Örneğin; masanın zamanlayıcısını
ayarlayarak belirli periyotlarla ya
da sizin istediğiniz bir zaman ayarı
ile masa otomatik olarak kalkabili-
yor ve sizi hareket etmeye yönlen-
diriyor” açıklamasında bulundu. 

Doğru Çalışma Koltuğu
Vücudun Şeklini Alır

Normal postüre uygun olmayan
oturma biçimi, kas ve eklemlere
baskı yaparak vücudun fiziksel li-
mitlerini zorluyor. Baç, “Tümüyle
ayarlanabilir ergonomik bir kol-
tuk, çalışanın vücut postürünün
doğru bir şekilde konumlandırıl-
masını sağlar. Bürotime olarak bir
çalışma koltuğu tasarlarken, her
kişiye uyum sağlayacak bel boşlu-
ğunu doğru biçimde dolduran sırt
kısmı, kullanıcısını rahat ve kon-
forlu hissettiren ürünler olmasına
dikkat ediyoruz. Örneğin, kullanıcı-
sının sırt şeklini alan ve hareketine
göre de destekleyen Frame adlı
ürünümüz, ayarlanabilir kol deste-
ği ve hava kanallı yapısıyla ofis ça-
lışanları için daha fazla ergonomi
sunuyor” açıklamasında bulundu. 
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u yıl Milano’da  gerçekleşen
Xylexpo 2018, Weinig Group
için çok başarılı bir etkinlikti.

Milano'da genel açıdan oldukça kı-
sıtlanmış, sınırlı  bir ziyaretçiye
karşın, masif ahşap ve panel işle-
me makine ve sistemlerde pazar
lideri, yüksek bir oranda karar ve-
ricilerin  ziyaret ettiği standında
yatırım yapma konusunda istekli
önemli bir ziyaretçiyi  ağırladı ve
onların olumlu taleplerini değer-
lendirdi.  Weinig Group, 1.000
m2'nin üzerinde bir alanda, tama-
mı çalışır vaziyette toplam 25 ma-
kine sergiledi. Fuarın beş günü bo-
yunca 60'tan fazla ülkenin potan-
siyel müşterileri karşılandı. Bu fu-
arda Weinig ticari fuarlar Pazarla-
ma İletişimi Başkanı Klaus Müller:
“Atmosfer çok olumluydu. Değer
zincirinin tamamı için tam hizmet
sağlayıcı olarak iyi bir performans

gösterdik ve iki güçlü markamız
olan Weinig ve Holz-Her ile ulus-
lararası lider konumumuzu des-
tekledik,   teknolojimizi ve gücü-
müzü burada da gösterdik ” dedi. 

Fuar sunumunun odak noktası
mega dijitalleşme konusuydu.
Weinig App Suite, “makine envan-
terine dijital pencere”, büyük ilgi
ile karşılandı.  Genişletilmiş işlev-
sellik ile, uygulamanın mevcut sü-
rümü daha da pratik bir değer su-
nuyor. “Sanal Gerçeklik Köşesi”
nde stand ziyaretçileri, 3D gözlük-
lerle yüksek performanslı bir pen-
cere üretim hattına bakma fırsatı-
na sahip oldular. En son teknoloji,
Weinig Solid Work Flow'un bir par-
çası olarak entegre üretim ve
trend belirleme standardı Weinig
W4.0 dijital, sunumda büyüleyici
bir gelecek senaryosuyla birleşti.

Fuarın sonunda şirket yönetimi,
etkinliğin çok olumlu bir özetini
verdi: “Weinig Group, Milano'dan
ikna edici bir sonuçla geri döndü.
2016 yılı ile kıyaslandığında, Grup-
taki iki kattan fazla sipariş bizde
”dedi. Satış Müdürü ve Pazarlama
Müdürü Gregor Baum-busch. Ge-
nel olarak, 44 makine ve sistem
satıldı. Nürnberg'deki Holz-Hand-
werk'deki mükemmel sonuçtan
sonra, Weinig bu yıl son derece
başarılı  fuarlarını etkileyici bir şe-
kilde sürdürdü.
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Milano Xylexpo Fuarı’nda
Weinig başarısı
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Endüstri 4.0 bağlamında 

Yeni anlayış felsefesi 
olarak SOPHIA

SOPHIA projesi  Biesse
tarafından geliştirilen
kendini sürekli yenileyen
ve geliştiren  önemli bir
yapay zeka platformudur.
Platform, etkileşimi
artıran bir dizi yeni
özellikle
zenginleştirilmiştir. 
Artık müşteriler, Sofia ile
iş yönetimini basitleştiren
ve makinelerinin ve
sistemlerinin verimliliğini
artıran bir dizi hizmete
erişebiliyorlar.



Geçtiğimiz beş ay boyunca, bu sistem içinde çalışan
birbirleriyle bağlantılı makineler verimlilikte % 60'lık
bir büyüme kaydettiler ve platform, Biesse'nin
2.000.000'den fazla olayı çeşitli tiplerde ele aldığını
vurguladı.

Grubun yeni Hizmet İnovasyon Direktörü Stefano
Calestani, “Bu ilk birkaç ayda kaydedilen sonuçlar,
müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin bir maki-

nenin çalışma süresinin nasıl artırıldığını ve tanıla-
ma sürelerini % 80 oranında azaltarak proaktif bir
yaklaşımı desteklediğini gösteriyor” diyor. “SOP-
HIA’nın piyasaya çıkışı kısa bir zaman olmasına rağ-
men yarattığı etki oldukça fazla  SOPHIA, kullanan
müşterilerimiz iş kalitelerini yükseltmektedirler.
SOPHIA,  daha önce problemlerle baş etmek için ge-
rekli olan bekleme sürelerini en aza indiren ve etkili



ve acil çözümlerle cevap veren hızlı ve kararlı bir
destek. Bu, Sophia'nın müşterilerimize sundukları
büyük bir fırsat ”Calestani devam ediyor.

SOPHIA NEDİR?
SOPHIA, kullanıcılara daha fazla makine bilgisine
erişim sağlayan ve performansı optimize etmek ve
üretilen işin kalitesini izlemek, arızaların nedenlerini
tahmin etmek ve herhangi bir anormalliği çözmek
için net çözümler sunmak için somut eylemler baş-
latan dijital bir platformdur. 

Yapay zeka ile toplanan ve analiz edilen veriler,
müşteri üretiminin ve ürün kalitesinin optimize edil-
mesine yardımcı olacak, büyümeye yönelik son de-
rece değerli fırsatlar sağlayan faydalı verilere dön-
üştürülür. Bu bilgiler ayrıca, müşterilere üretime za-
rar verebilecek sorunları önlemek için araçlar sun-
maktadır. SOPHIA sayesinde Biesse, müşterileriyle
temasa geçmek, makine duruşlarını ve verimsiz 
zaman kaybını azaltmak için proaktif adımlar 
atabiliyor.

SOPHIA’nın dünü ve geleceği: 
SOPHIA IoT, ilk olarak, müşterilerin kullandığı Rover
serisinden bazı ana makinelerin bir örneğini bağla-
ma konseptine dayanan bir pilot projenin bir parçası
olarak Nisan 2016'da tasarlandı. Bu bağlantı daha

sonra diğer makine tiplerine uygulandı ve 2018 yılı
sonuna kadar tüm Biesse (ahşap ve gelişmiş  diğer
gelişmiş makinelerde)   Intermac serisini kapsaya-
cak. Bugüne kadar, SOPHIA, Avrupa, Amerika ve Ka-
nada'da uygulandı.   Son olarak 2018'in platformu ile
Tüm dünya’da uygulanacak.

PARTS SOPHIA portalı 2016 yılının başında tasar-
landı ve Ağustos 2017'de şubelere ve bayilere sunul-
du. Şimdi, bütün dillerde,  Biesse ve Intermac tara-
fından üretilen makinelerin çoğunluğu için 
kullanılmaktadır. 

SOPHIA Dünya çapında  
Biesse'nin tüm küresel servis ağı birbirine bağlı ve
SOPHIA web portalına erişime sahiptir. , dünyanın
her yerinden müşterilerin hızlı ve doğru cevaplar  ve
çözümler almasını sağlıyor. Bu araç sayesinde Bies-
se teknisyenleri, olası sorunları sürekli olarak izleye-
bilmekte ve bunları çözmek için gerekli çözümleri
gerçek zamanlı olarak üretebilmektedir.

HIZLI PROGRAM KURULUMU
SOPHIA loT YAZILIMININ dağıtımı son derece basit
ve hızlıdır. Bu, korumalı bir mod aracılığıyla doğru-
dan makineye özel yazılım paketini gönderen Soft-
ware Distribution Manager adlı uygulamadaki özel
bir işlev aracılığıyla gerçekleşiyor.  

















Italya Menkul Kıymetler Borsası
STAR Segmentinde ve FTSE IT
MID CAP endeksinde kayıtlı bir
sirket olan- Biesse S.p.A.'nın
Yönetim Kurulu, bugün üç-yıllık
2018-2020 dönemini kapsayan
Grup is planının güncellenmis
versiyonunu onaylamıstır.

Yukarıda belirtilen is planında
bulunan girisimler sonucunda ve
uluslararası makro-ekonomik
senaryoya yönelik tahminler göz
önüne alınarak, ilgili dönem için
Biesse Grup'a yönelik tahmini
sonuçlar asagıdaki gibidir: 

BIESSE Grup, 2018-2020 
üç yıllık iş planını  açıkladı





• Üç-yıllık organik Yıllık Bilesik Büyüme Oranı
(CAGR) %9,5, net konsolide gelirlerde (2020
yılında tahmini 906 milyon Euro gelir) 

• Üç-yıllık Yıllık Bilesik Büyüme Oranı (CAGR)
%10,8, katma degerli (2020 yılı gelirlerinde
%43,4'lük bir kayda ulasması bekleniyor) 

• faaliyet karlarındaki artıs:

o FAVÖK'te %12,7'lik Üç-yıllık Yıllık Bilesik 
Büyüme Oranı (CAGR) (2020'de %14 kar 
bekleniyor)

o FVÖK'te %14,7'lik Üç-yıllık Yıllık Bilesik 
Büyüme Oranı (CAGR) (2020'de %10,6 kar
bekleniyor) 

• 2018-2020 üç yıllık döneminde toplam 120
milyon Euro'luk pozitif serbest nakit akısı
(2020'de tahmini %5 serbest nakit akıs payı) ,
planlanan yatırımlardan sonraki net (toplam
142,6 milyon Euro'luk sermaye masrafı) 

2017 konsolide gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre %11,6 artısla 690 milyon Euro'ya
ulasmıs oldugu tahmin edilmekte ve FAVÖK'ün, kon-
solide gelirlerin %12,9'u olması beklenmektedir. 

"Roberto ve Giancarlo Selci baskanlıgındaki Yöne-
tim Kurulu, yenilik, hizmetler ve pazarlama/ticari
faaliyetler alanlarına yatırım yaparak   güçlü bir
odaklanma yürütecek olan 2018-2020 üç yıllık döne-
mine yönelik büyüme stratejisini destekleyecek ön-
lemleri onaylamıstır. 

2016 yılına kıyasla konsolide gelirlerdeki +%11,6'lık

büyümeyi, faaliyet karlılıgındaki artısı ve önemli se-

viyede nakit akısı yaratımı FAVÖK payının %12,9 ol-

dugunu, ve bunların Grup'a 30 milyon Euro'nun üze-

rinde bir pozitif net mali durum sagladıgını açıkla-

yan Genel Müdür Stefano Porcellini su yorumda bu-

lunmustur: "Is planımız, 2017 mali yılının mükem-

mel sonuçlarına dayalıdır". Bugün, önceki planın de-

vamı niteliginde olan ve yalnızca organik gelismeye

dayalı bir planı onayladık.” 

Bugün, HSD genel kurul toplantısında, hisselerinin

Italyan Menkul Kıymetler Borsası, muhtemelen

STAR segmentine kaydı onaylanmıstır. Proje, piya-

saya halihazırda 9 Subat tarihinde duyurulmustur.

Teklif edilen kaydın, yalnızca mevcut ve yeni çıkarı-

lan hisselerin kurumsal yatırımcılara plasmanı yo-

luyla gerçeklesmesi beklenmektedir. Plasmana

iliskin   zamanlama    süreç dahilinde daha sonra ay-

rıntılı olarak açıklanacaktır. Ilk halka arz sonrasında,

Biesse'nin, HSD'nin hakim hissedarı olarak kalması

beklenmektedir. Bu proje, dıs büyüme yoluyla da,

HSD'ye yönelik en uygun gelisim stratejisini bulma

niyetimizi teyit etmektedir. 

Mevcut olarak %100'ü Biesse kontrolünde bulunan

HSD, otomotiv, havacılık, tüketici elektronigi, robot

teknolojisi ve mobilya ile insaat sektörlerinde kulla-

nılan ahsap, metal, alasım ve kompozit malzemele-

rin islenmesine yönelik elektronik millerin, 

teknolojik olarak gelistirilmis mekatronik bilesenle-

rinin ve akıllı cihazların tasarımı, üretimi ve satısın-

da liderdir. 



uzey Afrika’nın en zengin ve
önemli pazarı olan Cezayir’de 29
Ocak-1 Şubat  2019 tarihinde
SAFEX Fuar Merkezinde organi-

ze edilecek olan Woodex Algeria /
Uluslar arası Ağaç İşleme Makineleri,
Mobilya Yan Sanayileri ve Teknolojile-
ri Fuarı katılımcılarına önemli iş fırsat-
ları sunacak. 

Cezayir modern limanları, yer altı
zenginlikleri, son yıllarda sanayileş-
me alanında atılan önemli adımlar, in-
şaat alanındaki yatırımları ile Kuzey
Afrika’nın santral ülkesi konumunda-
dır. 11 Afrika ülkesi ile serbest ticaret
anlaşması olan Cezayir, bu ülkelerin
ticari merkezi konumundadır. Ayrıca .
Cezayir, Arap Ülkeleri Serbest Bölge-
sine 2010 yılı başından itibaren katıl-
mış bulunmaktadır.

Cezayir hükümetinin ülkedeki sanayiyi
geliştirmek için önemli teşvikler ver-
mesi ve alt yapı yatırımlarını hızlandır-
ması sonucunda, ülkede ciddi bir dönü-
şüm başlamıştır.  Gerek coğrafi yakın-
lık, gerekse tarihsel ilişkiler sayesinde
bu bölgeyle ticaretini artıran Türk şir-
ketleri de,  Cezayir pazarında dev
adımlar attılar. îlk olarak inşaat firma-
larının girdiği bu pazarda bugün demir
çelikten tarıma, gıdadan hazır giyime
yüzlerce firma faaliyet gösteriyor.

Merkür fuarcılık tarafından Mobilya
Malzemeleri, Orman ürünleri ile Ah-
şap işleme makineleri sektörünü he-
def pazarlarla buluşturmayı amaçla-
yan fuar için yaklaşık bir yıldır yurtiçi
ve yurtdışından, Cezayir’in önemli üre-
tim kentleri ile sanayi bölgelerinde ça-
lışmalar yürüten fuar yetkilileri, yerel
firmaların katılımıyla da fuarın önemli
bir etki yaratacağını belirtiyorlar.   

Yıllık ihracatı 70 milyar dolar düzeyin-
de seyreden Cezayir, bunun yüzde
95’ten fazlasını petrol ürünlerinden
elde ediyor. Ülkenin yıllık ithalatı ise
60 milyar dolar civarında. Dışarıdan
makine, elektronik cihazlar, demir çe-
lik ve plastik mamuller, makine ak-
samları ve yan sanayileri alıyor. Yak-
laşık 38 milyon nüfusu bulunan Ceza-
yir uzun süredir yılda ortalama 25
milyar dolar dış ticaret fazlası veren
bir ülke.

2010 yılı mayıs ayında yürürlüğe ko-
nulan 3. Kalkınma Planı kapsamında
286 milyar dolarlık altyapı yatırımı
yapmayı planlayan Cezayir, 
bugün bunların önemli bir kısmını ha-
yata geçirdi.

Petrol fiyatlarında son yıllarda yaşa-
nan düşüş tüm petrol üreten ülkeleri
olduğu gibi Cezayir’i de olumsuz etki-

ledi. Buna rağmen başta başkent Ce-
zayir olmak üzere Konstantin, Oran,
Anaba, Setif gibi şehirlerde toplu ko-
nut inşaatları, şehirlerarası demiryolu
projeleri, şehir içi raylı ulaştırma pro-
jeleri, baraj, otel ve çeşitli kamu bina-
larının inşaatları devam ediyor. Bu
projelerin toplam değerinin 6 milyar
dolar mertebesinde olduğu tahmin
ediliyor.

Cezayir’in 11 ülke ile serbest ticaret
anlaşması var. Bu sayede Fas, Tunus,
Moritanya, Mali gibi ülkelere de Ceza-
yir üs yapılarak ticaret yapılması
mümkündür.

Geçen yıl içerisinde Cezayir Hükümeti,
ülkedeki sanayiyi geliştirmek için bit-
miş ürünlerin ithalatına yasak koydu.
Bu politika ile ülkede üretimin gelişti-
rilmesi hedeflenmektedir. Ülkede ye-
ni fabrika açanlara yer, enerji vb. ko-
nularında ciddi destek mevcut. Bu ge-
lişmeleri göz önüne aldığımızda yan
sanayi, makine ve ekipman üreten fir-
malarımızı Cezayir’de önemli bir po-
tansiyel beklemektedir. Woodex Al-
ger Fuarımız da tüm bu gelişmelerle
paralel olarak bu önemli pazarda 
firmalarımızın maksimum verim al-
masını sağlayacak bir organizasyon
olacaktır. 
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Zengin Cezayir pazarında, Türk
imalat sektörü avantajlı durumda

%70 Devlet 
Desteği

WOODEX ULUSLARARASI
MOBİLYA YAN SANAYİ,
AKSESUAR VE AĞAÇ
İŞLEME MAKİNELERİ FUARI;
29 OCAK- 1 ŞUBAT 2019



atılımın yoğun olduğu iftar
yemeğine Meva Ahşap adına
Soner ÜNVER, Bakış PVC
adına MT ve Satış Pazarlama

Temsilcileri, Devis’SO Mühendislik
adına İ.Selçuk Deveci, Göktaş Mo-
bilya adına Kadri Bostan, Ronay
Yapı adına Abdusselam Cengiz,
Genmar Orman Ürünleri adına
Hülya Tandoğar ve Tuba Taylan,
Işık Ahşap adına Murat Selep,
Egepress adına Önder Özgen, De-
corray Alüminyum Aks. adına Yi-
ğit Demirel, Saraç Teknik Hırdavat
adına Murat Çetin, Özdemirler
Doğrama Mobilya adına Abdullah
Özdemir, Lantana Parke adına İsa
Akbulut, Halka Alüminyum Demir
Çelik adına Şenol Yeşil, Blanko adı-
na Yücel Taştan Öztiryakiler, Gen-
ya Orman Ürünleri adına Mehmet
Uğut, Teknik Bileme ve Kesici Ta-
kımlar San adına Bora Sarlanoğlu,
Çelik Orman adına Orhan Akbulut,
UVtek adına Ufuk Işık , Arkopa adı-

na Eren Şahin, Promer Mühendis-
lik adına Fatih Kayhan katılım 
gösterdi.

Ayrıca Yemekte mobilya sektörü-
nün mevcut sorunları içinde bu-
lunduğu durum değerlendirilerek
çözümler için fikir alışverişlerinde
bulunuldu. 

Katılımcılara Plaket Verildi

İftar yemeğinden sonra tedarik-
çimden.com sahibi Cemil Ceylan
katılım gösteren firmalara plaket
vererek teşekkür etti.

UVtek adına plaketi alan Yurtiçi
Satış & Pazarlama Sorumlusu
Ufuk Işık mobilya sektörüne mev-
cut hizmetlerinin giderek artırıla-
rak devam edeceğini belirterek,
UVtek olarak her zaman, her ko-
nuda çözüm sunmak adına çalış-
tıklarını belirterek teşekkürlerini
sundu.

Mobilya Firmaları İftarda Buluştu

İstanbul mobilya firmaları,
tedarikcimden.com ‘un
sahibi Cemil Ceylan ‘ın
vermiş olduğu iftar
yemeğinde buluştu. 
Modoko ve sektörün
İstanbul ‘da özellikle 
mutfak, kapı, banyo, plaka
üreticilerini bir araya
getiren iftar yemeğine
mobilyacıların işini
kolaylaştıran, hizmet eden
ve onlara çözümler sunan
UVtek de katıldı.
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BAŞSAĞLIĞI
Ülkemizin önde gelen Orman Ürünleri ve
Mobilya Endüstrisi girişimcilerinden,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı

ve

GENTAŞ
Yönetim
Kurulu
Başkanı

Sn.

AHMET
KAHRAMAN’ın

ani vefatını çok büyük bir 
üzüntüyle öğrendik.

Sektörümüzde yeri asla 
dolmayacak merhum yol arkadaşımıza 

Allah’tan rahmet,
başta ailesi ve Gentaş çalışanları 
olmak üzere, Orman Ürünleri ve 

Mobilya Sektörüne 
Başsağlığı Dileriz.

EKİN YAYIN GRUBU
adına

NESİP UZUN
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Holz-Her’den 
özel bir kampanya

hşap işleme makinelerinin önemli markaların-
dan ve uzun uıllardır Türk mobilya imalat sana-
yi tarafından da yakından tanıman Holz-Her,

mobilya dergisinin bu sayısında dergimizle birlikte
dağımını gerçekleştirdiği farklı konseptte bir kampan-
ya ile sektörün değişik seviyelerindekifirmalara uygun
farklı seçeneklerdeki makinalarını sunuyor. 

Panel ebatlama makinelerinden kenar bantlama
makineleri, CNC makineleri ve CNC işlem merkezleri
gibi panel mobilya üreten firmalara farklı seçenekler-
de makineleri bir kampanya özel bir fiyatı içinde
sunuyor. l l
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