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Dünyada ve ülkemizde ekonomik ve siyasal
süreçler çok hızlı gelişiyor ve dönüşüyor. Her
ay, hatta her hafta önemli bir gündeme gebe
halde. Bizler ne yazık ki hazırlıksız olarak, bu
gündemlerde önemli kayıplar yaşıyoruz.
Yıllardır tek haneli enflasyon rakamlarına alış-
mışken, şimdi günlük kurları dahi takip edemez
olduk. Bu genel durgunluk şüphesiz başta üre-
tim olmak üzere, hemen her tür ürüne damgası-
nı vurdu.

Mobilya, aksesuar ve orman ürünleriyle, makine
imalat sektörü de yaşanan bu negatif gündem-
den etkilendi. Yaz aylarının, diğer aylara kıyasla
göreceli olarak iyi geçtiği sektörümüz, bugün
ana hammadde girdilerinde bağımlı olduğu
ithalat girdilerinden kaynaklanan önemli zorluk-
lar yaşamakta.  Türk imalat sanayisinin sadece
mobilya sektöründe değil, hemen tüm imalat
sektörlerinde ortaya çıkan bu durumu, üretim
ekonomisini önemli oranda etkilemektedir.
Yüzde 40 ile 60 oranlarında ithalata dayalı yerli 
sanayimizin bu hali, ne yazık ki birçok dengeleri
de bozmaktadır. 

Sıcak para akışının olmadığı Türk ticaret haya-
tında, özellikle de mobilya sektöründe nakde
dönüşebilen hammadde girdileri, nispeten ser-
maye fakiri ülkemizde imalatçının işletme dön-
güsünü sıfırlamaktadır. Nakit  vergiler, enerji ve
işçi girdilerinden  sonra, şimdi de hammadde
girdilerinin döviz bazında nakde dönüşmesiyle,
uzun vadeli satışlarla piyasada tutunan pek çok
sektör için kara günler başladı demektir. Haliyle
de bu durum tahsilat gibi sorunları sürekli gün-

demde tutmaktadır ve sonuç olarak yakın gele-
cekte daha önemli sorunları da bağrında taşı-
maktadır.  Bu da zincirleme olarak Tüm sanayi-
ni etkilemektedir.  

Yakın zamanda gerçekleşecek olan Tüyap
İntermob ve Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nda
bunun olumlu ve olumsuz etkilerini göreceğiz.
Ekim ayı gerek Türkiye’de, gerekse de uluslar-
arası alanda fuarların yoğun olduğu bir ay. Bu
nedenle dergimizde bolca fuar haberleri göre-
ceksiniz. Tüyap’taki İntermob ve Ağaç İşleme
Makineleri Fuarı, sektörel anlamda önemli bir
ihtiyacı karşılıyor. Bizler de her yıl olduğu gibi
yine aynı yerde (6. Salon Ana Fuaye Girişi;
F302’de) güçlü standımızla fuarda olacağız. 
Bu sayımızda sizlere yine dolu dolu bir dergi
sunuyoruz. 

Ciff  Fuarı,  Furniture China ve Orgatec fuarları-
nın haberlerine  önümüzdeki sayımızda daha
geniş olarak vereceğiz. 

Bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen bir önemli
sektörel haber ise, TAMDER’in (Tüm Ahşap
Makinecileri Derneği) kuruluşuydu. Sanırım bu
fuarda gerçekleşecek pek çok etkinlikle, önü-
müzdeki dönemde Tamder’i çok konuşacağız. 

Güzel bir fuar ve bol kazanç dileğiyle.

Saygılarımla
Nesip Uzun

Enseyi karartmadan yola devam,
İlle de üretim!
‘Üretimi olmayan bir ülkenin hayat damarlarının dörtte üçü kopmuş demektir, 
kalan dörtte bir de başkalarını zengin eder.’’
(Mesela Adam Smith bunu diyebilir !..)





Bu amaçla uzun süredir dergilerimiz ve dergilerimize reklam veren fir-
malarımızın tanıtımı için kullandığımız haftalık basın bültenlerimizi firma-
ların önemli kampanyaları ile etkinlik ve tanıtımları için de kullanacağız.
Yurtiçinde mobilya yan sanayi, aksesuar, makine, yüzey malzemeleri,
satıcı ve bayiler ile mutfak üreticileri satıcı ve ilgili malzeme satıcıları yarı
mamülcüler ile mobilya sektörünün hemen tüm seğmentlerinde faali-
yet gösteren binlerce firmaya ürün ve hizmetlerinizi ulaştırmak artık çok
daha kolay olacaktır. B&B iletişimin en hızlı  yolu olan anlık maillerle sizi
de hedeflediğiniz  pazarla buluşturuyoruz.  

Yurtdışında ihracat amaçlı çalışan firmalar için Avrupa’nın ve balkanlar
ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri  önemli mobilya alıcıları, üreticile-
rin adreslerine  gerçek tabanlı maillerle tanıtımınıza hizmet vereceğiz.

Ekin Yayın Grubu 
Sektörel Datalarını 
sizlerle paylaşıyor

Mobilya ve orman ürünleri ile Ahşap işleme makineleri
sektöründe 27 yıllık yayıncılık tecrübesi bulunan Ekin Yayın
Grubu, yıllar sürecinde oluşturmuş olduğu sektörel ve önemli
ulusal ve uluslararası mail datalarını sektör kullanımına açtı.
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- Uluslararası standartlarda gönderim,

- Şeffaf ve kontrol edilebilir istatistiklerle siz de firmanızı 
her yerde tanıtınız. 

Gönderimleriniz için bizi arayınız.
www.mobilya dergisi.com.tr
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr
adresinden bize ulaşarak  data gönderim  fiyat listemizi isteyiniz.  
Ekin Yayın Grubu dijital pazarlama





ünyanın önde gelen fuarları
arasında yerini muhafaza
eden, sektör firmalarının ye-

ni pazarlara ulaşmalarına büyük
katkı sağlayan, sektörün Türkiye
ve Avrasya’daki en büyük ihtisas
fuarları olma başarısını yakalamış
olan Ağaç İşleme Makinesi; Ulus-
lararası Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

ve İntermob, Uluslararası Yan Sa-
nayi, Aksesuarları, Orman Ürünle-
ri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, 13-17
Ekim 2018 tarihlerinde TÜYAP Fu-
ar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da
gerçekleşecek.

2017 yılında 34 ülkeden 842 firma
ve firma temsilciliğinin katılımıyla,
14 salonda başarı ile gerçekleşen,
ahşap ve mobilya endüstrilerinin

Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob Fuarları, 13 – 17
Ekim 2018 Tarihlerinde
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde Ağaç İşleme
Makineleri, Mobilya ve
Orman Ürünleri
Endüstrilerini Bir Araya
Getiriyor. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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1988 Yılından Bugüne 
Mobilya Sektörünün Öncü Güçleri 

Tek Çatı Altında Buluşmaya Devam Ediyor!



bölgesindeki en büyük ticari plat-
formu Ağaç İşleme Makinesi ve İn-
termob fuarları, yakalanan bu ba-
şarının üzerine çıkmayı hedefleyen
pazarlama çalışmalarına yurtiçi ve
yurtdışında yoğun olarak devam
ederek, katılımcı ve ziyaretçilerini
beklentilerinin üzerine çıkarmayı
hedefliyor.   

Yurtiçi & Yurtdışı Tanıtım
Çalışmaları:

Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
Proje Ekibi, Ağaç İşleme Makinesi
ve Mobilya Yan Sanayi üreticilerini
daha fazla sayıda ve nitelikli sek-
tör profesyoneli ile buluşturabil-
mek amacıyla tanıtım çalışmaları-
na ara vermeksizin devam ediyor.
Ekip, yurt içi ve yurt dışı çalışmala-

rı kapsamında Macaristan, Sırbis-
tan, Bursa, Kayseri ve Antalya’ya
yaptığı ziyaretlerle bilinirliğini art-
tırmak,  katılımcıların fuar ile eri-
şebileceği menzili genişletmek
amacıyla çalışmalar düzenledi.

‘Yeni Nesil Fuarcılık’ Sloganımız ile
Gelişime Devam:

2017 yılında bir ilke imza atılarak
katılımcı ve ziyaretçilerimizin hiz-
metine açılan B2B Eşleştirme Sis-
temi ile Online Davetiye formunu

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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dolduran ziyaretçilerimiz ilgilen-
dikleri ürün gruplarını aynı şekilde
seçmeye devam edebilirken, seçi-
len ürünleri sergileyen katılımcı
firmalarımız ziyaretçiye önerile-
rek, ziyaretçilerimiz bu katılımcıla-
ra dijital ortamda randevu gönder-
meye devam edebilecekler.

Ağaç İşleme Makinesi Ürün
Grupları:

● Ağaç İşleme Makineleri

● Orman Endüstri 

● Yüzey İşlem Makine 

● Birleştirme, Montaj, 
Ambalajlama 

● Taşıma, Depolama, Sipariş 

● Ahşap ve Plastik İşleme 

● Ahşap Artıklarını 
Değerlendirme 

● Ağaç Endüstrisi Bağımsız 
Mühendislik ve Servis Hizmeti

● Makine Donanımı Sağlayan 
Firmalar

İntermob Ürün Grupları:

● Ahşap Orman Ürünleri ve 
Malzemeler

● Mobilya Aksesuarları

● Kimyasal Malzemeler

● Oturma Grubu ve Yatak Üretim
Malzemeleri

● Üretim Alet, Ekipman ve 
Yardımcıları

● Hizmet Faaliyetleri

Promatt Özel Bölümü

Büyüme potansiyeli gösteren

alanlarda sektörün ihtiyaçlarına
cevap verebilecek şekilde kapsa-
mını genişletmeye devam eden İn-
termob Fuarı bünyesinde yer alan
Promatt Özel Bölümü, Yatak İma-
latı Yan Sanayi, Ekipman, Ham
madde ve Makineleri sektörünün
nitelikli profesyonelleri için çekim
merkezi oldu. Katılımcı ve ziyaret-
çileri için uygun buluşma ortamı
sağlayan özel bölüm, bu yıl bek-
lentileri karşılayarak sektörün ti-
cari hedeflerini ve taleplerini mer-
kez alan bir ticaret platformu ya-
ratma yolunda emin adımlar attı.

Promatt- Ürün Grupları:

● Yatak Üretim Hatları

● Yatak Sanayi Makineleri

● Yaylar ve Yay Sistemleri

● Süngerler

● Test Laboratuarları

● Yazılımlar CAD/CAM Sistemleri

Detaylı Bilgi İçin Sosyal
Medyda Bizi Takip Edin:

Ağaç İşleme Makinesi ve İnter-
mob’un Facebook ve Linkedin he-
saplarını takip ederek hem fuarlar,
hem de sektör hakkında detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz: 

@agacislememakinesi.intermob

Ağaç İşleme Makinesi / İntermob
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12  Eylül 2018’de saat 10:30-12:00 arası
Uluslararası perspektifler, küresel fırsatlar
konulu panelde Dünya genelinde 10
gazetecinin konuşmacı olarak davet edildiği
panelde  Türkiye’yi temsilen  Mobilya Dergisi
imtiyaz sahibi Nesip uzun konuşacak. 

ürkiye’yi temsilen tek yetkili yayın grubu
olan ve Uluslararası Mobilya Yayıncıları Der-
neği IAFP üyesi olan Ekin Yayın Grubu - Mo-

bilya Dergisi,  dünyada her ülkeden bir prestijli ya-
yının üye olarak tanındığı mobilya sektöründeki en
saygın dernektir.  19 yayın grubunun oluşturduğu
IAFP, 1997 yılında kurulmuş ve çok sayıda şirket,
kişi, kuruluş ve kurum için mobilya dünyasını göre-
bileceğiniz en iyi pencere olmuştur. Şu anda Belçi-
ka, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Almanya, Güney Ko-
re, Hindistan, Japonya, Meksika, Romanya, Rusya,
Singapur, Türkiye'den aynı sayıda ülkeyi temsil
eden mobilya sektöründeki en önemli 19 özel ya-
yından oluşmaktadır. Birleşik Krallık, Amerika Bir-
leşik Devletleri, Avustralya, Fransa, İtalya ve Tay-
van gibi yayın grubu temsilcilerinden oluşan
10’dan fazla IAFP üyesi, dünyanın önemli pazarla-
rının bir resmini sunacak  üretim, ihracat, ithalat, iş
bakımından kendi ülkesinin mobilya sektöründeki
mevcut durum ve dinamiklerinden bahsedecek.
Türkiye’yi temsilen yayın grubumuz adına panele
katılarak Türk mobilya sektörünün son iki yıllık it-
halat ihracat verileri ile Türk mobilya sektörünün
uluslararası pazardaki yerini ve bölgesel üstün-
lüklerini anlatacak olan Nesip Uzun, Furniture Chi-
na Fuarı ile birlikte eşzamanlı gerçekleşecek olan
ve kendi alanında 1 milyon metrekareyi aşkın bir
alanda gerçekleşen CIFF SANGHAI ve WMF
Shanghai Wood working furniture Fair fuarlarını
da izleyerek gözlemlerini gelecek yayınımızda siz-
lerle paylaşacak. 
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Ekin Yayın Grubu, Furniture China
2018’de Mobilya sektörünü

uluslararası bir panelde tanıtacak
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obilya sektörü, son yıllarda ihracatta
olan başarısı ile ülke için stratejik bir
önem taşımaktadır. Sektörün ekono-

miye olan katkısı son 10 yılda hızlı bir büyü-
me göstermiştir. Türkiye nüfusu hızlı büyü-
yen bir ülke olmasıyla birlikte artan ken-
tleşme mobilya talebi de paralel bir şekilde
artmaktadır. Konutlaşma, yeni evlilikler,
moda ile değişen tarz, eski mobilya değişi-
mi gibi etkileyen nedenlerle mobilyaya olan
talep her geçen gün artmaktadır 

Türkiye’nin mobilya ihracatı 2005 yılında
715 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracat 2010 ve 2011 yılında %17 artış ile

Türkiye Mobilya ve Ofis Pazarı
Araştırması

Nesip Uzun

Türkiye mobilya sektörü, özellikle dış
ticarette verdiği fazla ve yarattığı istihdam
gibi nedenlerden dolayı stratejik bir sektör
durumundadır. Artan küresel rekabete
rağmen rekabetçi konumunu zaman
içerisinde arttırdığı da görülmektedir
(TÜSİAD 2006). Türk mobilya sektörü
geçmişe oranla geleneksel düşük teknoloji ve
sermaye ile emek yoğun girdilerini hızlı bir
değişim ile bilgi ve sermaye yoğun hale
getirmekte, kendini geliştiren bir sektör olma
yolunda ilerlemektedir 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:148 Eylül - Ekim 2018 26

Türkiye Mobilya ve Ofis PazarıARAŞTIRMA

M



2011 yılında 1,65 milyar dolara
ulaşmıştır. 2012 yılında %15 artış
ile 1,89 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. 2015 yılında bir ön-
ceki yıla göre %7 düşüşle 2,25
milyar dolarlık ihracat ile Dünya
ihracatında Türkiye en çok ihracat
yapan 12. ülke sıralamasına 
girmiştir 

Dünyada mobilya üretiminde son
beş yılda en büyük üretici olarak
çin ön plana çıkmıştır. çin mobilya
üretiminde %25’lik pay ile açık ara
önde olup, ABD %15, I ̇talya %8,
Almanya % 7 pay oranları ile çin’i
takip etmektedir. Bu dört ülke
dünya mobilya üretiminin %55’ini
gerçekleştirmektedir. 

2016 yılında Türkiye mobilya ihra-
catı yaklaşık 2,257 milyar dolar
olup, toplam 225 ülkeye ihrtacat
yapılmıştır. 2015 ve 2016 yılların-
da sırasıyla %6 ve %1’lik düşüşler
söz konusudur. İlk 25 ülkeye yapı-
lan ihracat 1,798 milyar dolar olup

toplam ihracatın %83,4’üne denk
gelmektedir. Parasal değerine gö-
re, listede ilk 5 ülke sırasıyla Irak,
Almanya, Libya, Azerbaycan ve
Fransa’dır. İhracatta en yüksek ar-

tış sırasıyla I ̇srail (%48,4), Ro-
manya (%26,8), Katar (25,4) sıra-
lanmıştır. Ciddi düşüşlerin olduğu
ülkeler ise; Mısır (%50,8), Rusya
(%49,7), Azerbaycan (49,7), Ka-
zakistan (%48,4), Türkmenistan
(%45,5,), Libya (41,6) gibi ülkeler
sıralanmıştır. Düşüşte olan ülkele-
rin genellikle inşaat alanında son
10 yılda hızlı gelişim sürecinde ol-
maları ve artık durağanlığa girdik-

leri yönünde izlenim bırakması
sektörün gelecek projeksiyonları
arasında yer alması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Dünya Mobilya
Pazarında
Türkiye’nin Konumu 

Mobilya sektöründe önemli bir ak-
tör konumunda olan ve özellikle
örtadoğu ve kendisine yakın pa-
zarlarda en önemli üretici ve ihra-
catçı ülke konumunda bulunan
Türkiye, Mobilya sektörünün her
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segmentinde güçlü markalarıyla
bu pazarlarlarda her yıl daha da
güçlenmektedir. 

Türkiye mobilya ihracatında 2016
yılında 2,234 milyar dolar ihracat
ile Dünya mobilya ihracatından %
1,31 pay alırken, ihracatta 14.
sıradadır

Dünya mobilya ihracatında çin
%35’lik pay ile açık ara lider ülke-
dir. Çin’i sırasıyla Almanya, İtalya,
Polonya ve ABD takip etmektedir.
Türkiye ise Dünya pazarında 14. sı-
rada yer alırken Avrupa sıralama-

sında 6. en çok ihracat yapan ülke
konumundadır. Avrupalı mobilya
üreticilerin azalan ve durağanla-
şan ihracat değerleri ve Uzak Do-
ğu ülkelerinin artan değerleri göz
önüne alındığında üretim merkezi-
nin doğuya doğru kaydığı söylene-
bilir. Ancak, son yıllarda belirleyi-
ciliği devam etmekle birlikte çin’de
işçilik fiyatlarında yaşanan aşırı ar-
tış bu ülkenin rekabetçi fiyat oluş-
turma gücünü etkilemektedir.
özellikle, Vietnam, Tayvan (Taipei)
gibi ülkelerdeki artış Çin mobilya

üreticilerinin bu ülkelere yönlendi-
ği izlenimini vermektedir. Yine
İsveç, Polonya ve Litvanya’da ya-
şanan artışlar dikkat çekmektedir.
Dünyanın en büyük 3 mobilya üre-
ticisinden biri olan IKEA’nın bu 
ülkelerde etkinliğinin olduğu 
görülmektedir.

Arap ülkelerinin yıllık mobilya it-
halatı yaklaşık 20 milyar dolar
olup bunun 926 milyon dolarını
Türkiye karşılamıştır. 2015 ve
2016 yıllarında %3,6 ve %5,9
oranlarında düşüşler söz konusu-
dur I ̇hracatta artış yönlü ülkeler
Yemen, ürdün, Fas, Umman, Mori-
tanya gibi ülkeler sıralanırken Tür-
kiye açısından Türk mobilya sektö-
rünün en ciddi alıcısı Irak olup pa-
zarın yaklaşık %19’unu oluştur-
muştur. Düşüş eğiliminde olan ül-
keler ise Mısır, Libya, Suriye, Tu-
nus, Somali gibi ülkeler 
sıralanmaktadır.

Türk mobilya üreticileri bu ülke-
lerde sadece mobilya satmıyorlar
aynı zamanda Rusya, Azerbaycan,
Kazakistan, Gürcistan, Dubai, ka-
tar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde
önemli Hotel ve residensprojele-
rinde ofis donanımları dahil olmak
üzere  dekorasyonları gerçekleş-
tirmektedirler, Ofis sektörü İran ,
Azerbeycan, Irak vb pek çok ülke-
de havaalanlarının tüm ofis dona-
nımlarını gerçekleştirmişlerdir. 

Ofis Mobilyasında
genel durum:

Günümüzde ofis mobilyaları için kü-
resel pazar, dünya genelinde 50
milyar dolarlık bir hacme sahiptir.
Bazı  Avrupa ülkeleri, Japonya, ABD
gibi ülkelerde yılda kişi başına 
$ 30 üzerinde düşen tüketimiyle,
mobilya endüstrisinin çok 
önemli bir bölümünü oluşturuyor. 
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Dünyadaki ekonomik durgunluğun
en kötü zamanları haricinde istik-
rarlı fakat yavaş bir büyüme kayde-
den ofis mobilyaları pazarı, uzman-
larca olgun bir bölüm olarak değer-
lendiriliyor. Dünya ihracatının top-
lam değeri yaklaşık $ 9 milyar iken,
bu rakamlarda ana ithalatçı ülke
ABD ve en büyük ihracatçı da Çin ile
onu takip eden Almanya olarak
gösterilmektedir. Dünyadaki reses-
yondan az miktarda etkilenen sek-
törde uluslararası ofis mobilya ti-
careti 2009 yılında yaklaşık % 30
oranında düşmüştür. Büyüme son
üç yılda kaldığı yerden devam edi-
yor ve 2013 yılında da devam et-
mesi beklenmektedir.

Türk ofis mobilyaları sektörü ola-
rak 2017 yılı ilk 8 aylık ihracat de-
ğerlerimiz, 2016 yılının ilk 8 ayın-
dan yüzde 5 daha büyümüş bulun-
maktadır. 2016 yılının ilk 8 ayında-
ki ihracat değerimiz 191 milyon
200 bin Dolar iken, 2017 yılında bu
rakam 201 milyon 810 bin Doları
bulmuştur. Ofis mobilya sektörü
her yıl bir önceki yıla göre en az
yüzde 4 büyüyerek gelişmeye de-
vam etmektedir. 

Özellikle son yıllarda Ar-Ge ve ta-
sarımın öneminin daha iyi anlaşıl-
ması sonucu üretilen marka ürün-
lerimiz, dünya pazarlarında kabul
görmekte ve Türkiye ofis mobil-
yaları sektörü aranılan bir pazar
olma yolundadır. Sektörün önemli
markaları ülkemizde olduğu 
gibi yurt dışında da takip edilen
markalardır. 

Ofis sektörü pek çok uluslararası
ofis dernek ve federasyonun da
tanıdığı ve 78 önemli üye firmadan
oluşan OMSİAD (Ofis mobilyacıları
ve sanayicileri işadamları derneği)
adı altında örgütlü bir yapıya sahip
ve dünyanın en önemli Orgatec,
Milano vs. gibi çok sayıda Ofis 
fuarlarına katılmaktadırlar. 
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inşaat, mobilya ve iç dekorasyon ile ilgili çözümleri tek çatı altında sunarak
çalışmalarını her gün yükselen bir çizgi ile sürdürmektedir.

Yaşamın geçtiği
her yerdeyiz

HPL İç ve Dış Cephe
Kompakt Laminat

Dijital Baskılı
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Kontrplak İskele Kalıp Sistemleri

13-17 Ekim 2018
 İntermob fuarındaki 
standımıza bekleriz.



Ayrıca Türk Mobilya üreticileri
Mosfed çatısı altında farklı ürün
gruplarından oluşan 11 mobilya
derneğinin oluşturduğu bir fede-
rasyon çatısı altında örgütlenmiş
ve sektör yönünü ihracata 
çevirmiştir. 

Dünya mobilya satın almacıları
Türkiye’de gerçekleşen be bölge
ülkeleri tarafından da ilgi ile takip
edilen Mobilya fuarları  beğeni ile
ziyaret ediliyor. Yapılan ihracat ra-
kamlarının her yıl düzenli artış
göstermesinde bu dışa açılımların
büyük etkisi bulunmaktadır. 

Ürettilen ofis mobilyalarının yüz-
de 34’ünü ihraç ederek, 15 yıldan
fazladır sürekli ve düzenli dış tica-
ret fazlası vermektedir. Türkiye

bugün dünya mobilya ihracatının
yüzde 1,4 ünü yaparak dünyada
12’nci sırada mobilya ihracatı ya-
pan ülkesidir. Mobilya tüketiminde
ise dünyada 14’üncü sırada yer alı-
yor. 2017 yılında ülke içinde indiri-
len KDV oranı sayesinde kapasite
kullanım oranı yüzde 76,8’lere
ulaşmıştır. Son dönemde  devlet
tarafından çeşitli teşvikler ile des-
teklenen Ar-Ge ve tasarıma yöne-
lik yatırım harcamaları  2009 yılın-
da 12 milyon TL iken, yüzde 25 ar-
tarak 17,8 milyon TL’ye ulaşmış-
tır. Şu an için 7 adet tasarım ve 9
adet Ar-Ge merkezi  bulunmakta-
dırı. Bu çalışmalar sektörün gele-
ceğinin bugünden daha iyi olacağı-
nın ve rakamların düzenli olarak

her yıl artacağını göstermektedir. 

Ofis mobilya sektörünü temsil
eden OMSİAD, etkili bir sivil top-
lum kuruluşu olarak faaliyetini
sürdürmektedir ve Türkiye Mobil-
ya Dernekleri Federasyonu MOS-
FED’in de kurucu üye derneklerin-
den biridir.

Özetle, mobilya sektörü, ülke eko-
nomisinde bir çok paydaşı ile mü-
hendislik, mimarlık, inşaat, orman
ürünleri sektöründe  olduğu gibi
yüksek üretim hacmine ulaşma he-
defi koymuş; gelişmelere paralel
olarak ileri görüş arayışı ile kendini
yenileyen bir sektör olmuştur.

2016 yılında 225 ülkeye 2,234 mil-
yar dolar ihracat (-%1), 130 ülke-
den 605 milyon dolar ithalat (-
%28,8) yapan ve 2001’den bu ya-
na dış ticaret açığı vermeyen Türki-
ye  mobilya sanayi,  Dünya pazarın-
da sayılı sektörlerden birisi olmuş-
tur. Türkiye, Mobilya sektöründe,
2023 yılı için 25 milyar dolar üre-
tim ve 10 milyar dolar ihracat bek-
lentisi ile Dünya mobilya ihracatın-
da ilk 10, Avrupa’nın ise ilk 5 büyük
mobilya ihracatçısı konumuna yük-
selmeyi hedeflemektedir. 
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 İntermob fuarındaki 
standımıza bekleriz.



Sektörün Bölgesel Olarak
Dağılımı:

Mobilya sektöründe istihdamın en
yoğun olduğu ilk 11 il sırasıyla
İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara,
İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sa-
karya, Mersin ve Hatay olarak sı-
ralanırken, İsti hdamın en düşük
olduğu iller; Ardahan, Bayburt,
Tunceli, Gümüşhane, Ağrı,
Hakka ̂ri, Edirne, Iğdır, Kilis ve
Van’dır. Sektörde işletme başına
düşen istihdam % 4,07 iken sırala-
mada ilk onda bulunan illerin orta-
laması %8,0’dir. Her iki ortalama-
da % 9,2 olan ülke imalat is hdam
ortalamasının oldukça al ndadır.
İllere göre, işletme sayınına düşen
is hdam oranlarında en yüksek il
%21 ile Düzce olup Kayseri %20,
Bursa %11,5, Kocaeli 12,6, Sakarya

%8 ile takip etmektedir. En düşük
illerden Ardahan’da hiç mobilya
üre cisinin olmaması dikkat çeker-
ken, diğer 9 ilde mobilya üreticisi
ve istihdam son derece sınırlıdır. 

İstanbul bölgesi: Mobilya sektörü
muhtelif yerlere dağılmış olmakla
beraber en önemli iki merkez İkitel-
li Organize Sanayi bölgesindeki
Masko ve küçük sanayi sitesi Mo-
doko’dur. Dünyada en prestijli 3
mobilya fuarından biri olan I ̇MOB
100 binin üzerinde katılımcısı ile her
yıl Ocak ayında İstanbul da düzen-
lenmektedir. Ayrıca, 2016 yılından
i tibaren yine uluslararası farklı bir
mobilya fuarı daha İstanbulda ger-
çekleştirilmektedir.  İstanbul işlet-
me başına ortalama 6,4 kişilik is-
tihdam düzeyi ile Türkiye genel
imalat sektörü ortalamasının altın-
da istihdam yapısına sahiptir. 

Türkiye mobilya sektörü ürün
gruplarına göre değerlendirildiğin-
de, 2010-2014 yıllarında %8 ila
%18 arası büyümeler olmuştur.
Ancak, 2015 ve 2016’da %1 ve
%6’lık düşüşler söz konusudur.
2016 değerlerine göre; en yüksek
ihracat 1,2 milyar dolar ile 9403
GTI ̇P’nolu ürün bazında en düşük
ihracat hacmi ise 9402’nolu ürün
grubun da olmuştur. Türkiye’nin
ürün gruplarına göre ihracat oran-
ları anlamlı oranda artmış olması-
na rağmen Dünya mobilya ihracatı-
nı gerçekleştiren ülkeler listesinde
bulunan rakip ülkelere göre, hacmi
düşük kalmaktadır. 2015 yılında
Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünle-
re getirilen %50’ye varan vergi
oranının,  iç pazarda yerli işletme-
leri kuvvetlendirdiği söylenebilir. 

1.5. Sektörde AR-GE ve
Teknoloji Faaliyetleri 

Sektörde büyük ölçekli işletme-
lerde, gelişmiş üretim teknolojile-
rinden faydalanılmaktadır. Büyük
ölçekli firmaların katılımı ile mo-
bilya imalat sanayinde teknoloji
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faaliyetleri, araştırma-geliştirme
çalışmaları, tasarım ve markalaş-
ma rekabetin en önemli unsurları
haline gelmiştir. Bu parametreler
sektörün gelişimi ile doğrudan iliş-
kilidir. Araştırma geliş tirme ve
teknoloji takibi ile ilgili somut gös-
tergeler patent ve markalardır. 

Türkiye’de tasarımlı
ilk mobilyalar ve
kısa tarih:

Türkiye’de Ofis mobilya imalatı
modern hatlara 1980’ler sonrası
geçmiş olsa da tasarıma yönelik
mobilya üretimi yerleşik topluma
geçişle birlikte Özellikle Osmanlı
döneminde saray mobilyalarında
o günkü sanatkarların ellerinde
pek çok koltuk sandalye kanepe
ve ahşap yatak odalarına rastlan-
maktadır. Özellikle Dolmabahçe
sarayı ve yıldız sarayında padişah
odaları ile sultan mekanlarında ,
toplantı ve konuk ağırlama salon-
larında pek çok örneğe raslan-

maktadır.  Mobilya sanatı kimi za-
man Padişah Apdülhamit’te oldu-
ğu gibi bazan onları birer maran-
goz ustası bile yapmıştır. Keza
1930-1975 yılları arasında Türki-
ye’de üretilen modern mobilyala-
rın dokümantasyonu çıkartılarak
bugün dahi tasarımlarına rastladı-
ğımız kanepe ve koltukları görebil-
mekteyiz.  

ATATÜRK’ÜN TARTI
KOLTUĞU

Atatürk’ün kişisel banyosu ve has-
talığı sırasında kullandığı, ona özel
olarak tasarlanan ahşap  tartı 
koltuğu.

Atatürk’ün çalışma odasında yer

alan ve üzerinde sabit bir radyo ve

pikap bulunan müzik kutusu, yalın

çizgisi ve yuvarlatılmış köşe hatla-

rı ile ana salonda bulunan konsol

ile çok büyük benzerlik taşımakta-

dır. Ön kısmın sağ ve solunda do-

lap kapakları ve bunların ortasın-

daki alanda ise müzik kutusunun

hoparlörleri yer almaktadır.

Atatürk’ün Florya Atatürk Deniz

Köşkü’nde kaldığı sürece kullandı-

ğı yatak, düz hatları ve sadeliğiyle

öne çıkmaktadır.
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bu abanoz kaplama komodin, ya-
lınlık ve yuvarlatılmış köşeler,
boşluk ve doluluk gibi tasarım
özellikleri barındırıyor oluşuyla
dikkat çekmektedir.

1956 yılında Türkiye Büyük Millet
Meclisi için açılan İç Mekân Düzen-
lemesi Yarışması’nın birincilerin-
den İçmimar Prof. Sadun Ersin ta-
rafından A Blok dinlenme alanları
için tasarlanmıştır. Uygulama çi-
zimleri 1959 Aralık ayına tarihle-
nen kanepe, 1960-61 yıllarında
üretilmiştir. 

Mobilyada Ergonomi
ve önemi 

Ergonomi, çalışmanın metotlu bir
şekilde düzenlenmesi ve hem ma-
kinaların, hem de donanımın çalı-
şan insanın yatkınlıklarına göre he-
saplanması amacıyla yapılan ince-
leme ve araştırmaların tümüdür. 

Ergonomide belli bir amacı gözet-
mek, hareket, çevreyle etkilenme
ve bütünlük gibi nitelikler vardır.

Ergonomi ikinci dünya savaşından
sonra insanın daha rahat, daha ba-
şarılı olabilmesi için yakın çalışma
çevresinin standartlarını yükselt-
meye yönelik araştırmaların yapıl-
dığı, psikoloji, fizyoloji ve sosyal
bilimlerin ara kesitine oturan disip-
linler arası bir uğraş alanı olarak
ortaya çıkmıştır. Bu dalın öncüleri
olan İngiltere ve ABD'de, özellikle
1960'lar sonrasında çok önemli
gelişmelere neden olacak sonuç-
lar elde edilmiştir.

İlk uygulamaları 1940'lara daya-
nan ergonominin (işbilim) başlan-
gıcından günümüze kadar üç deği-
şik felsefesi olmuştur. Önceleri
"insanların makinalara uydurul-
ması" düşüncesi savunulmuş,
tüm olanak ve düzenlemeler bu
temele dayandırılmıştır. Daha
sonraki dönemde insan yönlü gö-
rüş açısı önem kazanmış ve "maki-
naların insanlara uydurulması" bi-
çiminde, ilk düşüncenin tam karşıtı
ele alınmıştır. Zamanımızda insan-
bilim anlayışı egemen olup, "sis-
tem yönlü" görüş hakimdir. Sis-
tem yönlü iş bilimsel tasarımların
konusu, insan makine bileşimleri-

nin bir optimuma ulaştırılması,
karşıtlıkların özgün yer ve zaman
koşullarına bağlı biçimde çözümü-
dür. Ergonomi ya da dilimizdeki
deyimiyle işbilim, ülkemizde ol-
dukça kısa bir geçmişe sahiptir.
Son yıllarda endüstri tasarımların-
da ergonomi oldukça sık kullanılan
bir sözcük olmasına karşın ülke-
mizde, Batıdaki gelişmelerin hızını
takipte güçlükler çekilmektedir.

İnsanın özellik ve yeteneklerinin
araştırılması, ergonominin en baş-
ta gelen görevlerindendir.  Bu
araştırmalar iş ve insanın birbirle-
rine uyum sağlaması için gerekli
olan koşulların yerine getirilme-
sinde yardımcı olur. İnsanın değiş-
ken koşullar altında hangi zorla-
malara maruz kaldığını ve özel ye-
teneklerini en iyi nasıl kullanabile-
ceğini bulmak ve araştırmak ergo-
nominin görevidir.

Kaynaklar:

1- Dünden Bugüne Mobilya Tasarımı ve Tek-
nolojisi. Yazar: Adem Yılmaz

2-Türkiye İhracatçı birlikleri Mobilya sektör
raporu:

3- Mobilya dergisi araştırma raporları 
arşivi
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erek global dünyada gerek-
se de Türkiye’de yaşanan
dövizdeki aşırı dalgalanma
pek çok ülkede olduğu gibi

Türkiye ekonomisi ve üretim sa-
nayini önemli ölçüde etkilemiştir.
Ağustos ayı içinde yaşanan ola-
ğanüstülük ortalama ekonomiler-
de her zaman yaşanmayacak bir
durum ortaya çıkardı. Dünya ban-
kacılık ve finans sektörü içinde
meydana gelen anormal gelişme-
ler Türkiye gibi dışa bağımlı ve
üretim ekonomisi temelli olma-
yan ülkelerde etkileri daha ağır ol-
maktadır. Ülkeler üretim ve yeni-
den üretim felsefesi içinde büyü-

melerini gerçekleştirirler, Türkiye
Cumhuryeti de 1923 itibarıyla bu
temel üzerinde şekillenmiş, Dev-
letçilikle başlayan ekonomi politi-
kası o günlerin okuma yazması ne-
redeyse sıfır,  sanayisi olmayan
yarı feodal toprak sisteminden ka-
pitalist üretim ilişkilerine geçişin
sancılarını yaşıyordu. 

Savaştan yeni çıkmış sermaye bi-
rikimi ve yetişmiş insan gücü ol-
mayan bir cumhuriyetin temelleri
parasız pulsuz tarım toplumunun
gelirleriyle oluşturulmaya çalışılı-
yordu, Ülkede sermayedar ve ka-
pitalistin olmadığı günlerin erte-

Doların yükselişi 
ve reel sektör

Nesip Uzun 
Mobilya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
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sinde de kalkınma planları oluştu-
ruluyor bu amaçladır ki  ülke yaşa-
mı için önemli üç hedef konuyor-
du. Eğitim seferberliğinde  latin al-
fabesine geçerek toplumu sanayi
ve kültür devrimlerini yaşamış ba-
tı toplumlarının seviyesine ulaştır-
mak , bu vesileyle teba toplumu
yerine fertlerden oluşmuş kendin-
den bireyler yetiştirmek, ekono-
mik alanda ise toplumun ve  ülke-
nin öncelikli  ihtiyaçları olan alan-
lara yatırım yapmak. Bu maksatla
ülkenin imarı için öncelikli ihtiyaç-
lar belirlenerek ülkenin yeniden
imarı için pek çok yerinde çimento
fabrikaları kuruldu, tarıma yönelik
ise yine pek çok bölge ve şehirde
şeker fabrikaları kuruldu. Bunlarla
bağımsızlığın temelleri atılıyordu.
Kendine yeten bir ülke olmak he-
defiyle. Şümerbank’lar, zirai dona-
tımlar yıllarca ülkenin çok önemli
ihtiyaçlarını karşıladı. Sonra soğuk
savaşla birlikte Trumanlı, Mc
Carty ci bir Türkiye’ye geldik,
Marshall yardımları altında ülkeye
dayatılan küçük Amerika modeli
aldatmacası her alanda bağımsız-

lıkçı politikaların da terki anlamına
geliyordu. 

Zamanla yapılan yatırımlar yaşlan-
dı onların modernizasyonu veya
arttırılması bir yana KİT denilen bu
kamu teşebbüsleri  fırsatçı siyasal
iktidarların ve bürokratların yan-
daşlarını doldurduğu gereksiz yığıl-
malarla karlılığın olmadığı birer ar-
palık haline dönüştü. 70 yılda üre-
tim yerine koca bir tüketim toplu-
mu yaratıldı. Yol köprü tüneller
mutlaka gerekli ihtiyaçlardır ancak,
Asfaltlarla övünülüp Amerikan ve

Avrupa menşeyli arabalara yol ya-
pılırken toplu taşıma projeleri rafa
kaldırıldı. Yaşamda hiçbir şey tesa-
düfü değil bu gün yaşadıklarımız
adım adım ağlarıyla örülmüş bir 
tarih tünelidir.  

Ekonomimiz tarımdan otomobile,
mobilyadan makineye kimyadan
gıda sektörüne kadar hemen tüm
imalat sektörlerinde ana ham-
madde girdileriyle ithalata bağımlı
bir  ülkedir. Dolaysıyla uluslarara-
sı ekonominin geçerli akçesi 
olan dolar ve Euro kurundaki 
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hareketlenmeler yukarı çıktığında
bu bizim ülkemizde kimyasala pet-
rol ve türevi tüm girdilere, mobil-
ya sektörünün hemen her tür yarı
mamül parçasında kendini göste-
rir. MDF sektöründe büyük makine
yatırımları bu para cinsiyle ger-
çekleşir., Kullanılan tutkal ham-
maddesi ithaldir, yüzeyde kullan-
dığımız dekor kağıt ithaldir, odunu-
muz yetmediğinden onu da dışar-
dan alırız, makinelerin yedek par-
çası ithaldir ve servisi dolar bazın-
da saatle işler. 

Yaptığımız ahşap makinelerin mo-
torları beyinleri ve ana aksamları
ithaldir. Boya sektörümüzün ana
hammaddesi ithaldir, plastik sek-
törü girdileri keza öyledir. Kısacası
hemen çoğu  imalat sektörlerinde
sektörlere göre değişken %40 ile
60 arası ithal bir sanayiiye sahibiz.

Bundan dolayıdır ki ithalatımızla ih-
racatımız arasında önemli bir yüz-
de var, İhracatinı yaptığımız her
sektör ve üründe girdinin %60 it-
hal olursa sen bu girdaptan asla
kurtulamazsın. Günümüzün ihra-
cat devi Çin aynı zamanda enerji ve
yarı hammaddelerde de önemli bir
ithalat yapmaktadır ancak Çin bu-
nu devlet düzeyinde çok büyük
alımlarla uluslararası piyasaların
çok altında fiyatla kimi zaman da
petrol ürünlerinde olduğu  gibi
ürün takası vb yöntemlerle çok
karlı bir hale getirmektedir.  Kendi
üreticisine uluslararası rekabette
çok iyi rekabet edebilirliğini sağla-
yacak fiyatlarla hammaddeyi 
sunmakta  ve karlılığı ve rekabeti
arttırmaktadır.  

Dolaysıyla Türk sanayisinin önün-
de dışa bağımlı girdiler ve yüksek

vergiler enerji maliyetleri gibi ne-
gatif unsurlardan kaynaklanan so-
runlara bir de dövizdeki yüksek ar-
tışlar eklenince kriz kaçınılmaz
oluyor. Şimdi sanayici için nereye
gideceği belli olmayan kurların
baskısı altındaki  iç piyasaya hangi
fiyattan mal satacağı veya üç gün
sonra düşecek döviz den kaynaklı
zararı için ne yapağı soruları gün-
demin can alıcı sorularıdır. Son iki
aydır piyasadaki talep yoksunluğu
ve tahsilat yapamama durumu iş-
letmelerin üretim heveslerini de
tıkıyor. 

Ağustos 2018 üçüncü çeyreğinde
yayınlanan  TCMB verilerine göre
imalat sanayinde borçların %70’i
döviz çinsinden ve toplam satışla-
rın %28./si ancak yabancı para
cinsinden, Bu durumda sanayici TL
ile yaptığı satıştan kazandığı pa-
rayla dolar veya Euro alarak borç-
larını ödeyecek. Sektörlerin 
hemen çoğunda yatırımların
%56’sı yabancı kaynakla finanse
edilmektedir.

Ülkenin dış borç ödeme takvimin-
de de Bu Eylül ayında 7 milyar do-
lara yakın ödeme var Ekim ayında
10 milyar dolar Mart 2019’da 
ise önemli kamu ödemeleri bulu-
nuyor.  Türkiye’nin son yıllardaki
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lokomotif  sektör olan inşaat-gay-
rimenkul sektörü yüksek döviz
borçlarına karşı döviz gelirleri en
düşük olan sektör durumundadır.
Bu sektörün toplam borcunun
%90’ı döviz cinsindeyken ihracat
geliri toplam gelirlerinin %’1 ni bile
bulmuyor. Düşünüldüğü gibi ya-
bancılar harıl,harıl dolarlarla gelip
gayrimenkul almıyor, Yine Merkez
bankası verilerine göre Türkiye’de
18 ana sektördeden 13’ünün döviz
gelirleri toplam gelirlerinin oranın-
da ortalamanın çok altında kalı-
yor. Kısacası tüm sektörlerde fir-
maların borçlarının üçte ikisi döviz
cinsindendir.

Yukardaki dünya bankası raporu
2017 öncesi değerleri işlemekte
bu gün için Türkiye rakkamları
bunları üzerindedir. 

JP Morgan vb Uluslararası kuru-
luşların verilerine göre de Türki-
ye’nin 2019 büyüme beklentisi %
2.8’den % 1. 1 ‘e düşecek. 

Türkiye’nin yeni iktisadi politikaları
içinde lokomotif sektör durumun-
daki İnşaat sektöründe Temmuz
ağustos ayı verileri yayınlandı
TÜRKİYE İMSAD  güven endeksi ra-
porlarına göre Güven endeksi
Ağustos ayında 10,5 puan geriledi

Raporda sektöre yönelik şu bilgi-
ler yer alıyor’’İnşaat sektörü gü-
ven endeksi Nisan ayında alınan
erken seçim kararı ile birlikte geri-
lemeye başlamış, seçimler sonra-
sında ise Temmuz ayında 0,2 puan
daha düşerek durağanlaşmıştı.
Ağustos ayında ise inşaat sektörü
güven endeksi en yüksek aylık dü-

şüşünü gerçekleştirdi ve 10,5 pu-
an birden düştü. Ekonomide yaşa-
nan belirsizlikler ile başta döviz
kurları olmak üzere mali göster-
gelerdeki kayıplar inşaat sektörü-
nü de olumsuz etkiledi.

Mevcut inşaat işleri
seviyesinde önemli düşüş

Mevcut inşaat işleri seviyesi, gele-
neksel olarak yılın ikinci ve üçüncü
çeyreğinde mevsimsellik etkisi ile
önemli artış gösteriyor. İkinci çey-
rekte mevcut işler seviyesi seçim-
lerin yarattığı belirsizlikler ile geri-
lemiş, Temmuz ayında ise mevcut
işler seviyesi ancak 1,1 puan yük-
selebilmişti. Ağustos ayında ise
mevcut işler seviyesi bir önceki
aya göre 8,4 puan birden düşüş
gösterdi. İşlerdeki gerilemede gü-
ven kaybı ile birlikte finansman
olanaklarındaki sıkılaşma ve faiz
oranlarındaki artışın büyük etkisi
bulunuyor. Mevcut işlerdeki hare-
ketlenmenin politika uygulamala-
rına bağlı olacağı öngörülüyor. ‘’
Keza kredili konut satışlarında ise
çok önemli düşüşler yaşanmakta,
zaten arz fazlası oluşması  ve bu
tür enflasyonist kur dalgalanma-
larında oluşan talep daralması so-
nucu neredeyse durma noktasına
gelmiştir.  Konut kredi faizlerinin
aylık ortalama yüzde 1,6’ları aş-
ması ile birlikte kredili-ipotekli ko-
nut alım talebi düştü. Banka faizle-
rinin yükselmesiyle talebin daha
da darabileceği aşikar. Toplumsal
psikoloji böyle durumlarda talebin
zorunlu ihtiyaç maddelerine yöne-
lerek Araba, konut , mobilya alımı
ve yenileme, elektronik eşya gibi
ikincil taleplerin ötelenebilecek 
ilk kalemler olduğunu da 
göstermektedir. 

Mobilya satışlarının en fazla olma-
sı gereken aylarda sektörün %6

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:148 Eylül - Ekim 2018 44

▲ ▲
GÜNCEL GÜNDEM ÜZERİNEARAŞTIRMA





küçülme yaşadığı, gerçeğini de göz
önünde tutarak çalışma sistemle-
rinde de sürece uygun yol ve yön-
temlerin geliştirilmesi, uzun vadeli
satışların ve kampanyaların yarat-
tığı haksız rekabetlerin de bundan
sonra yaşanmaması sektör için kı-
sa vadeli reçeteler olabilir. 

İnşaat sektörü pek çok sektör gibi
mobilya endüstrisi içinde lokomo-
tif  pazarlardan biridir. Gerek panel
sektörü ve kapsamında mutfak,
kapı, dekorasyon gibi bu sektörün
kapsamı içine giren projeler iç pi-
yasada sektörü de besleyen ana
damarlardan biridir.  Dolaysıyla
buradaki durgunluk doğrudan sek-

törü etkilemekte, kendisiyle birlik-
te çok geniş bir tedarikçi ve ham-
madde sektörüne de yansımakta-
dır. Keza alımların durmasıyla bir-
likte ödemeer de durmakta vade-
ler ötelenmektedir.  

Tümüyle tedarikçiler üzerinden
beslenen ana sanayi buralardan
tahşilat yapamayınca bunu alt te-
darikçilerine yansıtmaktadır. Za-
ten yeterli sermaye birikimleri ol-
mayan imalat sanayi bu durgunlu-
ğa ve büyük alacaklara dayana-
mayarak krizi derinleştirmektedir.
Girdilerinin büyük kısmı, Enerji,
hammadde, makine işçi girdileri ve
vergilerden oluşan işletmeler na-

kit döngüsünün olmadığı Türk tica-
ret hayatında uzun süre bunları tö-
lere etme sansı yoktur. İstanbul,
Ankara İzmir vb büyük kentlerde
yatırım ve maliyetlerinin çok yük-
sek,  karlılıkların düşük olması  ne-
deniyle karşılanamıyor, çıkan on-
larca vergi affına rağmen sanayici
ve özellikle orta ve küçük işletme-
ler vergilerini ödeyemiyor, Tüm
bunlara suriye krizi de eklenince
fatura içeriği her gün yeni isimler-
le değişen  vergilerle toplumun
sırtına yükleniyor. Ülke içinde 5
milyona yakın Suriyeli ve yine Su-
riye içinde yüzbinlerce Suriyeli sa-
vaşçı ve ailesinin silah bakım gi-
derleri  aylık maaşları ödeddiğimiz
artık takip etmekte zorlandığımız
bu vergilerden ödenmekte  açıkla-
namayan örtülü ödenekler vb gi-
derlerle toplam bütçe içinde de
önemli bir kalem tutmaktadır.    

Türk sanayicisi çok büyük riskler
alarak ülke içinde ve dışında
önemli yatırımlar gerçekleştiri-
yor, Tüm olumsuzluklar  ve katma
değeri düşük kazançlara rağmen
düne kadar yaşanmamış projeler
gerçekleştiriyorlar, içerde ve
uluslararası alanda  yaşanan siya-
sal gerilimin yarattığı olumsuz at-
mosfer direk ekonomiyi vurarak
yarınlarımızı  karartıyor. Suriye ile
başlayan kriz  ve ardından fetocu
darbe girişimi adım adım ülkeye
her gün daha ağır bedeller ödeti-
yor, kutuplaşmalar toplumsal ba-
rışın da en büyük tehlikesidir. Ge-
rek ekonomiye yönelik olsun ge-
rekse de siyasal istikrar, toplum-
sal barış ve demokratikleşme
noktasında sağlıklı ve kalıcı adım-
ların atılmaması noktasında önü-
müzdeki süreçte iç barışın zedele-
neceği gibi uluslararası alanda da
önemli bir baskı ve yalnızlaşmanın
yaşanacağını öngörmek hiç de 
zor değil.
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Gazete ve kitap
kağıdının neredeyse
tamamını ithal eden
Türkiye'de yayıncılar
kur krizi nedeniyle
ayakta kalma savaşı
veriyor. Sektördeki
krizin kültürel yaşama
yansımaları da endişe
uyandırıyor.
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Dolar kağıdı vurdu: 
Yayıncılık krizde

ürkiye'de, ABD ile yaşanan pa-
paz Brunson krizinin ardından
Dolar ve Euro kurunun rekor se-
viyelere ulaşması yayıncılık sek-

törünü de vurdu. İthal edilen kâğıda
erişim sağlamakta zorlanan yayıncı-
lar, çeviri kitaplar için kur üzerinden
ödenen telifler ile yüksek vergilerden
kaynaklı olarak da sorun yaşıyor. 

DW Türkçe'ye konuşan Türkiye Ya-
yıncılar Birliği Başkanı Kenan Koca-
türk, Türkiye'de sadece birinci hamur
kâğıt üretildiğine, bu üretimin de pa-
zarın yüzde 3'üne denk geldiğine dik-
kat çekerek gazete ile kitap kağıdının
neredeyse tamamının ithal edildiğini
belirtiyor. Kocatürk, Türkiye'nin ilk
kâğıt fabrikası SEKA İzmit İşletme-
si'nin özelleştirme kapsamına alın-
ması ile 2005 yılında kapatılmasın-
dan sonra yayıncılık sektörünün kâ-
ğıtta yurtdışına bağımlı kaldığını anla-
tıyor. Kitap satışlarında bu yıl yaşa-
nan düşüşe kurdaki yükselişin eklen-
mesiyle sektörün çok ciddi sıkıntıya
girdiğini dile getiren Kocatürk, "Türki-
ye'de kitap kağıdı üretilmiyor. Tonu
750 avro olan kâğıt şimdi 900 avro-
ya çıktı” diyor. 

Türkiye’de yayınlanan farklı sektör-

lerde yüzlerce yayını temsilen kuru-
lan ve sektörel yayıncıların çatı ör-
gütlenmesi olan Seyad (Türkiye Sek-
törel Yayıncılar Derneği) de kağıt fi-
yatlarında döviz bazında meydana
gelen büyük fiyat farklarının sektörel
yayıncılığı en çok etkleyen unsur ol-
duğunu belirterek bunu kamuoyu ve
sektörle paylaştı. Açıklamasında ‘’B
&B yayıncılığın son yıllarda Seyad ça-
tısı altında toplandığını ve ülke eko-
nomisine gerek içerik, haber, araştır-
ma raporları bağımsız sektörel ra-
porlar ile uluslararası bilgi paylaşımı
ve tanıtım gibi pek çok alanda hizmet
veren sektörel yayınların en büyük
girdilerini oluşturan ithal kağıt ve yi-
ne ithalata bağlı baskı maliyetleri en
çok sektörel yayıncıları etkilemiştir”
açıklamasını yapan Seyad,  Devamla ,
Ücretsiz olarak B&B dağıtılan sektö-
rel yayınların  ekonomik kriz nedeniy-
le düşen reklam gelirlerine şimdi de
kağıt maliyetlerindeki yüksek girdiler
eklenmiştir. Ülke ekonomisinin geliş-
mesinde ve uluslararası ilişkilerin ku-
rulmasında önemli bir payı bulunan
Türk sektör yayıncılığı son 40 yılın en
zor günlerini yaşıyor. Ülke ekonomi-
sinin yazılı mecrası ve sesi olan mes-

leki yayıncılık sektörlerin de hafızala-
rını oluşturuyor. Sektör yayınları pek
çok üretim alanında faaliyet sürdü-
ren üreticilerin ve sanayinin yazılı ta-
rihleridir. Onlarsız bir ekonomi kültü-
rel ve ölçek  değerlerini yitirir. Tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
yüzlerce ana ve yan sanayi sektörle-
rin yazılı mecrası olan pek çok dergi
ve yayın kuruluşu var. Bunlar ücret-
siz olarak dağıtılır ve tek gelirleri hiz-
met verdikleri sektörlerin üreticileri-
dir. Yüzde yüz reklam gelirleriyle ya-
şayan bu yayınlar, Kağıt baskı ve da-
ğıtım giderleriyle çalıştırdıkları per-
sonellerinin giderlerini bu gelirleriyle
karşılarlar. Dünya ve Avrupa ölçe-
ğiyle kıyaslandığında yabancı sektör
yayınlarının reklam fiyatlarının onda
biriyle yayın faliyetlerini sürdüren
Türk sektör yayıncıları bir de ithalata
bağımlı girdilerde meydana gelen
yüksek maliyetlerle daha da zor du-
rumda kalmışlardır.  Diyerek yaşa-
nan süreci bir basın duyurusuyla ka-
muoyuyla paylaşmıştır.    

Kaynak: News Deutsche Welle

Seyad (Türkiye Sektörel Yayıncılar
Derneği basın açıklaması )

T
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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  
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göz alıcı modern vurgular 
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Mobilyalarda yeni bir metal ışıltısı 
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Furniturk Decoration and Industry Dergisi
Temmuz (2018/2) sayısı çıktı

Furniturk Decoration and Industry Dergisi
Temmuz (2018/2) sayısı çıktı

Ekin yayın grubu
tarafından ilki 2004

yılında yayınlanan ve 14
yılı aşkın bir süredir

dünyanın  pek çok
ülkesinda dağıtılan

Furniturk dergisi Temmuz
ayında çıkarak  İkinci

periyodunun ilk dağıtımını
Amerika’da IWF Atlanta
fuarında gerçekleştirdi. 

Türk mobilya , ofis,
Aksesuar, yardımcı

malzemeler ve ahşap
işleme makineleri ile

Orman ürünleri ve yüzey
malzemeleri üreticilerini

uluslararası pazarda hedef
alıcılarla buluşturmayı

hedefleyen bu vesileyle
ülkemize ve sektörümüze

önemli bir katma değer
kazandırmayı hedefleyen

Furniturk Dergisi bu
yaklaşımıyla Türkiye’nin

bu alanda yayıncılık yapan
ilk ve tek dergisidir.

Sektörün yurtdışına açılan
yüz olan Furniturk dergisi,

2004 yılından bu yana
sektör tarafından

benimsenerek Türkiyenin
saygın ihracat tanıtım

yayını oldu. 

▲ ▲
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Haber ve reklam tanıtımlarınız için Furniturk
dergisi sizi yeni pazarlarla buluşturur

15 yıla yakın bir süredir bu çalışmasını hemen tüm kıta-
larda gerçekleştiren Ekin Yayın grubu hedef olarak
Türk firmalarının ihracata uygun bölge ve ülkelerini
esas almaktadır. Bu güne kadar bitmiş mobilya gru-
bundan yan sanayi ve makineye kadar geniş bir üretici
grubunun haber ve reklam çalışmalarıyla yer aldığı
Furniturk dergisi pek çok platformda Türkiye’yi de
temsil eden önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. 

Uluslararası yayıncılar derneği üyesi olan ve Mobilya
sektör yayıncılığı  alanında Türkiye’yi 15 yıldır başarıyla
hemen her platformda temsil eden Yayın grubumuz.
Bu yıl 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Çin Shang-
hai’de gerçekleşecek CIFF Shanghai- CIFF WVF wood-
working fair ve Furniture China fuarlarında Türk mobil-
ya sektörünü temsilen önemli panel ve etkinliklerde
uluslararası konuşmacı sıfatıyla Türk mobilya sanayisi
hakkında  sektörel bildiriler sunacak. Furniturk dergile-
ri dağıtılacaktır. 

1 sayfa reklamla onlarca ülkede tanıtım
imkanı 

Yine 23-27 Ekim 2018 tarihinde Almanya’da gerçekle-
şecek olan Dünyanın en önemli ofis fuarı olan Orgatec
2018 Fuarına Messe’nin davetlisi olarak katılarak bura-
da Furniturk dergilerini dağıtacaktır. Dergilerimiz ikinci
altı aylık süre boyunca Dubai İndex ve Dubai woodshow
fuarları ile Cezayir, Mısır, gibi Türk mobilya ve imalat
sanayinin hedef pazarlarında dağıtılacaktır. 

Furniturk dergimizin haber ve reklamları yine mailing
sistemiyle 10.000’i aşkın uluslararası mobilya datasına
basın bültenleri şeklinde  mailing yapılmakta . Burada
ilgili haberlere linkler verilmektedir. 

Onbinlerce mail ve adresle tanıtım imkanı
sunuyoruz 

27 Yıllık yayıncılık birikim ve deneyimiyle katılmış oldu-
ğu yüzlerce fuar ve etkinliklerden toplanan on binlerce
güvenilir, doğru dataya sahip olan yayın grubumuz, bu
dataları kullanarak dijital platformda reklam verenleri-
ne  farklı hizmetlerle Pazar ilişkileri yaratıyor. l l





ürkiye ekonomisinin önemli
yapı taşlarından biri olan mo-
bilya sektörü, ihracat odaklı

büyüme stratejisiyle bugün
150’den fazla ülkeye dokunuyor.
İhracat ve pazar çeşitliliği itibariyle
mobilya üretim sıralamasında dün-
yada 14, ihracatta ise 12. sırada yer
alan sektör, yabancı yatırımcıların
da hedefleri arasında yer alıyor.
22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında
TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi'nde gerçekleşecek İSTMOB İs-
tanbul Mobilya Fuarı, son bir yılda
ihracatın arttığı 30 ülkeden yoğun
bir katılım beklemenin ötesinde
sektöre 200 milyon dolarlık iş hac-
mi sağlamayı hedefliyor.

“Mobilya sektörünün 2019
yılı ihracat hedefinin yüzde
20’si fuarda
gerçekleşecek”

Bu bilgiler ışığında Türki-
ye mobilya sektörünün
sürdürülebilir büyüme
stratejisini ihracata odak-
ladığının altını çizen TÜ-
YAP Fuar ve Fuarcılık
Hizmetleri Genel Müdürü
İlhan Ersözlü, mobilya
sektörünün 2019 yılı ih-
racat hedefinin yüzde
20’sinin fuarda gerçekleşeceğini
söyledi.  AB ülkelerinden ABD’ye,
Kuzey Afrika’dan Rusya’ya kadar
geniş bir yelpazede ihracat yapan
sektörün yeni pazarlara ulaşmada
yoğun bir çalışma gerçekleştirdi-
ğini aktaran Ersözlü, İSTMOB İs-
tanbul Mobilya Fuarı’nın bu bek-
lentileri karşılayacak buluşma
platformu olduğunu aktardı. İST-
MOB’un sektörün 2019 hedeflerin-
de önemli bir görev üstlendiğini yi-
neleyen Ersözlü, ”İSTMOB sektö-

rün 2019’daki ilk fuarı. Dolasıyla
burada gerçekleşecek iş bağlantı-
larının sektörün gelişimine önemli
katkılar sağlayacağını düşünüyo-
ruz. Özellikle ABD, Almanya, Fran-
sa, Çin, Rusya, İsrail, Kazakistan,
Gürcistan ve Romanya pazarların-
dan yoğun bir alım heyeti bekliyor,
sektörün hedeflediği pazarlar için
İSTMOB olarak yoğun bir çalışma
gerçekleştiriyoruz. Hedeflerine
ulaşan sektörün tüm dünyada da-
ha güçlü bir duruş sergileyeceğini

ve 2023 yılında 10
milyar dolarlık ihra-
cat hedefine ulaşaca-
ğına inanıyoruz. Ve
hep söylediğimiz gibi
ocak ayında aynı an-
da geçekleşecek fu-
arların sinerjisiyle
sektörün tüm pay-
daşları ülkemize ge-
lecek ve önemli ölçü-

de iş bağlantıları gerçekleşecek.
Bu sinerji sektörümüzün gelişimin-
de önemli bir parametre” dedi. 

Yüzlerce iş bağlantısına zemin
oluşturacak İSTMOB İstanbul Mo-
bilya Fuarı’nın Türk mobilyasının
gücünü bir üst banda taşıyacağının
aktaran TÜYAP Fuar ve Fuarcılık
Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü, fuarın her yıl mobilya sek-
törünü farklı bir konseptte buluş-
turarak, katılımcılarına yepyeni
ayrıcalıklar sunduğunu aktardı. 

2019 Türkiye mobilya sektörü ihracat
hedefinin yüzde 20’sini İSTMOB karşılayacak

Türk mobilyasını dünyaya tanıtan İSTMOB’a 
30 ülkeden yoğun katılım
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İhracat odaklı büyüme stratejisi benimseyen Türkiye mobilya
sektörü, 150’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla gücünü
ortaya koyuyor.  Yeni pazarlara ulaşma noktasında önemli bir
yere sahip olan İSTMOB İstanbul Mobilya Fuarı ise son bir yılda
ihracatın arttığı 30 ülkeden yoğun bir katılım bekleyerek 
200 milyon dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyor. 

l l
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merika’da başlayıp yaygınlaşan 'Loft' tipi ya-
şam alanları, Türkiye'de de metropol yaşa-
mın trendlerinden. Loft’ların en belirgin özel-

liği özgürlüğü, rahatlığı ve ferahlığı. Bu anlayışla ta-
sarlanan Peli Parke Loft Koleksiyonunu, doğalı mo-
dern bir şekilde yaşam alanlarına taşıyor.

Yüzeyindeki doğal görünüm ve zengin renk seçenek-
leri ile öne çıkan koleksiyonda yer alan kum kestane,
yaşam alanlarınızı seçkinleştirirken ofislere, sosyal
alanlara, otellere de şık çözüm oluşturuyor. 

Gerçek masif veya lamine parkelerle yarışacak ni-
telikteki koleksiyon özellikle Kum Meşe dekoru me-
kana artı değer katıyor.

Loft Koleksiyonu mekanların ruhunu korurken, 
dekorasyona da ilham kaynağı oluyor. 

FİRMALARDANHABERLER

PELİ PARKE İLE 
DOĞALLIK MODERN

MEKANLARDA

A

Sektördeki yeniliklerine hız kesmeden
devam eden Peli Parke’nin Loft
Koleksiyonu, doğal görünümü ve zengin
renk seçimiyle özgün ve özgür
tasarımlara zemin hazırlıyor.

l l

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

EYLÜL  2018
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KASIM  2018
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merika’nın en önemli mobil-
ya endüstrisi fuarı olan ve iki
yılda bir gerçekleşen IWF
26.Uluslararası Mobilya En-

düstrisi ve Ağaç İşleme Makinaları
Fuarı 22-25 Ağustos 2018 tarihle-
ri arasında Atlanta kentinde ger-
çekleşti.  Georgia World Congress
Centre, Atlanta, GA,  ‘da gerçekle-
şen fuarla ilgili olarak Fuar  yetkili-

FUARLARDANHABERLER

Furniturk Dergisi, IWF 2018
Atlanta Fuarı’nda dağıtıldı
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lerin verdikleri bilgiye göre 1.079
katılımcının yer aldığı fuar,
532.565 net metrekare  alanda
gerçekleşti.

Türkiye’den de Orman ürünleri ve
panel sektörü ile mobilya aksesu-
arları ve ahşap işleme makine üre-

ticilerinin katıldığı fuara  18 üretici
Türk firması katılldı. Unimak, Kas-
tamonu Entegre, Arkopa, Kare-
bant, Samet, Lignadekor, ASTS
mobelkant, Starax, Misplastik, Gi-
zir Canmaksan,Edda,  AES, Tever-
pan,Umut kulp gibi hedeflerini

Amerika kıtasına yöneltmiş firma-
lar bu fuara katıldılar.

Fuarda Mobilya üretimi için gerekli
hemen tüm ana ve ara malzeme-
ler yardımcı ürünler bağlantı ele-
manları ve mobilya aksesuarları,
yapıştırıcı grubu ve yumuşak grup
olarak tanımlanan koltuk yatak
malzemeleri ile Ahşap işleme ma-
kineleri sektörü yeraldı.

Türk firmaları gibi uluslararası ve
avrupa’nın Homag grup, Biesse,
SCM grup, Weinig-Holz-Her grubu
önemli üreticileri de makine bölü-
münde güçlü olarak yer aldılar. 

Bu yılki IWF fuarına özellikle de
makine teknolojisinde Biesse, 
Homag, Weinig ve SCM  grupları
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Endüstri 4.0 teknolojisine yönelik
makinelerini sergilediler. Fuar bo-
yunca konuyla ilgili her grup
önemli panel ve etkinlikler düzen-
leyerek insansız uzaktan kuman-
daya dayalı smart uygulamalarını
tanıttı.  Biesse grup, Ligna ve
Xylexpo fuarlarında tanıtımını
yaptığı SOFİA yazılımını burada da
sundu, geleceğin akıllı makineleri
artık birbirleriyle konuşur halde
önümüzdeki Ligna 2019’da karşı-
mıza çıkarsa hiç şaşırmamamız
gerekecek. Şimdiden çok şeye ha-
zırlıklı olmamız gerekiyor. Tekno-
loji üretim merkezleri yakın za-
manda insan iş gücünü tüm üretim
alanlarından uzaklaştırarak tam
zamanlı sıfır töleransa doğru hızla
yol alıyorlar, Bu durumda da  Tür-

kiye’de pek kimsenin bilmediği ve
ilgilenmediği belki de farkında ol-
madığı, ancak sosyal bilimcilerin
STK’ların devreye soktuğu Endüs-
tri 5.0 devreye girecek bakalım
savaşı kim kazanacak. (Merak
edenler için bu konuda Mobilya
dergisinin önceki sayılarında ya-
yınladığımız Endüstri 5.0 konulu
makalemiz incelenebilinir. İnter-
netten mobilya dergi arşivinden
son 3 sayıda konu işlenmiştir.) 

Türk firmaları sıradan klasik panel
standları yerine kalitelerine yakışır
oldukça şık tasarımlı görsel stant-
larıyla ilgi çektiler. Samet, Kasta-
monu Entegre, Teverpan, Unimak,
Karebant  ve diğer katılımcı stand-
ları aydınlık ve minimal tasarımla-
rıyla göz doldurdu. Makine bölü-
münde ise Türk Ahşap işleme sa-
nayisini Özellikle de Unimak ve
AES firmalarımız gururla temsil
ettiler. Merek makinelerin tasa-
rımları gerekse de işlevsellikleri
ve özgün teknolojileri ilgi ile izlen-
di. Bu yılki IWF Atlanta fuarında bir
nevi Türk ahşap sanayi çıkartması
da diyebiliriz. Ülke genelinde son

günlerde yaşanan ekonomik sıkın-
tılara ve döviz krizine rağmen uzak
kıtada rekabet eden ve bunu da ba-
şarıyla gerçekleştiren tüm firma-
larımızı kutluyoruz. 

Ekin Yayın Grubu’nun 15 yıldır çı-
kardığı ve bu güne kadar dünyanın
en önemli noktalarında hedef alı-
cıyla buluşan FURNITURK dergimiz
de IWF fuarında dağıtıldı.

Türkiye  Fuar organizasyonunu
ENT Fuarcılığın yaptığı IWF fuarı
için Ekin yayın grubu organizas-
yonla çözüm ortaklığı gerçekleş-
tirdi ve dergilerimizin fuarda dağı-
tılmasını sağladı. Fuar boyunca
ENT yetkilisi Sn Gökhan Özcan fir-
maları dolaşarak dergilerimizi da-
ğıttı ve uluslararası basın standın-
da bulunmasını sağladı. Fuarın bu
yıl yaşanan global krize ve döviz fi-
yatlarındaki yüksek dalgalanmaya
rağmen iyi geçtiğini belirten Öz-
can, katılımcı Türk firmalarıyla
yaptıkları sohbetlerde de genel bir
memnuniyet aldıklarını pek çoğu-
nun iki yıl sonraki fuara tekrar ka-
tılmak istediklerini belirtti.





astamonu Entegre, sektör
uzmanlarının ve potansiyel
kilit müşterilerin bir araya
geldiği, sektöre yön veren

uluslararası fuarlarda boy gös-
termeye devam ediyor. Son ola-
rak, 22-25 Ağustos tarihleri ara-
sında Uluslararası Ahşap İşleme
Fuarı IWF Atlanta 2018’de boy
gösteren şirket, ürünlerinin çeşit-
liliği ve kalitesi ile öne çıkarken,
stand tasarımı ile de fark yarattı.
Fuarda, uluslararası pazarda en
çok tercih edilen Glossmax, Evog-
loss, Dorpan, Colorpan markala-
rıyla, ham mdf ve yonga levha,
melamin kaplı mdf ve yonga lev-
ha, yangına ve neme dayalıklı
ürünlerini sergileyen şirket, Ref-
lection ve Floorpan Rusya laminat
parke serilerini ilk kez IWF Atlanta
Fuarı’na taşımış oldu. 

İki yılda bir düzenlenen IWF Atlan-
ta Fuarı’na, bu yıl ikinci kez katıl-
dıklarını ifade eden Kastamonu
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, As-
ya, Avrupa, Afrika, Amerika gibi
farklı kıtalarda boy gösterdikleri
2018 yılını, yoğun bir fuar takvimi
ile geçirdiklerini belirtiyor. Yıldız:
“Yıl boyunca Almanya, İspanya,
Çin, Bulgaristan, Güney Afrika gibi
çeşitli ülkelerde düzenlenen mo-
bilya, inşaat ve ağaç bazlı panel
sektörünün en önemli fuarlarında
başarıyla boy gösterdik. Yıl sonu-
na kadar, yurt içi ve yurt dışı fuar-
larına katılım göstermeye devam
edeceğiz. Bu yıl Reflection ve Flo-
orpan Rusya laminat parke serile-
rimizi dünyanın farklı ülkelerine
taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Gördüğümüz ilgiden oldukça
memnunuz.” dedi.  

Ağaç bazlı panel sektörünün global
markası Kastamonu Entegre,
Atlanta’da düzenlenen IWF Atlanta
2018 Fuarı’nda yer alan standında
en yeni ürünlerini beğeniye sundu.
Ağustos ayında katıldığı Interbuild
South Africa Fuarı’nın ardından
rotasını ABD’ye çeviren Kastamonu
Entegre, IWF Atlanta Fuarı’na
katılarak global bilinirliğini üst
düzeye taşırken, hedef ülkelerdeki
satış etkinliğini de arttırdı. 
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Güney Afrika’dan Amerika’ya

Kastamonu Entegre, Uluslararası
Fuarlarda İlgi Odağı Oldu

IWF Atlanta 2018 Fuarı, 22-25 Ağustos 
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933 doğumlu olan ve dünya-
ca tanınmış bir tasarımcı, mi-
mar ve sanatçı olan Yılmaz

Zenger Sadece bir tasarımcı de-
ğil pek çok alanda çalışmaları
bulunan ülkemizin yetiştirdiği
önemli entelektüel ve aydın çok
yönlü bir insandı. Hayatı boyun-
ca üretim ve yaratıcı çalışmalar
dan uzak kalmayan Yılmaz Zen-
ger Düşünce dünyası itibarıyla
da donanımlı, sürekli okuyan ve
ilerleyen yaşına rağmen güncel
teknolojiyi sadece takip etmekle
kalmayan aynı zamanda pek çok
insandan daha iyi kullanan çağı-
nın hakkını veren bir aydındı. Yıl-
maz hocayla pek çok projede bir-
likte olduk birlikte tasarım yarış-
maları ve gençlere yönelik pa-

neller düzenledik. Yaptığı işe hep
saygı duyan ve insanlara bir şey-
ler öğretmekten zevk alan derin
birikimlerini yalın hayatıyla sa-
deleştirerek gelecek kuşaklara
hep bir şeyler bırakmanın tela-
şında olan, son ana kadar atöl-
yesinde üretebilen ender insan-
lardan biriydi.  

Kendine ait endüstriyel tasarım
ve özel ürün üretimi yaptığı te-
siste çalışmanın yanı sıra, İstan-
bul Teknik Üniversitesi'nde bo-
yama, heykel, tasarım üzerine
dersler verdi,  yazılar yazmaya
devam etmekteydi. Zenger  aynı
zamanda, 40 yıl önce kuruluşun-
da yer aldığı Yapı Endüstri Mer-
kezi'nin yönetim kurulu üyeliğini
yürütmekteydi. Sıkça güncel re-

simlerinin, heykellerinin, özgün
endüstriyel tasarım ve mobilya-
larının yer aldığı sergilere, 
en önemli tasarım etkinliklerinde
Jüri başkanlıklarına  davet 
edilmekteydi. 

Yılmaz Zenger  Ayrıca, etkili yeni
üretim yöntemleri, yeni nesil
malzemeler ve endüstriyel tasa-
rımlar geliştirmek için deneme-
ler yapıyordu. En son 2018 De-
sign week tasarım etkinliğinde
pek çok alana yönelik yaptığı
heykel ve mobilya ofis ile mini-
mal eserleri sergilendi. Türk ta-
sarım ve mimarlık ve entelektü-
el dünyası önemli bir kaynağını
yitirdi.  Tüm dostlarının ve Türki-
ye’nin başı sağ olsun.
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8 Haziran 2018'de Hohenems'deki
(Vorarlberg / Avusturya) yeni
GRASS merkez deposu için temel
atıldı. Mobilya endüstrisi için dünya

çapında lider hareketli sistem üretici-
si Grass, Avrupa üretim tesisleri için
45 milyon Euro'ya mal olan bir mer-
kez inşa ediyor. Bu, Würth Grubunun
Şirket tarihindeki en büyük yatırımı
oldu. Bu yatırım aynı zamanda Vo-
rarlberg'in konumu ve ayrıca daha
fazla büyümenin olası sorunlarını
çözmenin de ön şartı haline geldi.
2019'un sonundan yaklaşık 150 çalı-
şan Hohenems'te çalışacak.

Yöneticilerin, tüm üretim alanların-
dan temsilcilerin ve siyasetin, ekono-
mi ve medyanın önde gelen temsilci-
lerinin huzurunda, yeni merkez depo
için temel  atıldı. 45 milyon Avro'ya
mal olan bu proje, Würth Grubu'nun
71 yıllık tarihinde yapmış olduğu en
büyük yatırımdır.

Yapı şirketi GOLDBECK RHOMBERG,
43.000 metrekarelik bir mülk üzerin-
de merkezi depo inşa edecek. 22 sevi-
yede toplam 30.000 palet pozisyonu
sunuyor. Operasyonların başlangıçta
150 çalışanı ile 2019'un sonunda baş-
laması planlanıyor. Hohenems'deki
fabrikalar, bireysel müşterilerin ta-
leplerine göre özelleştirme, paketle-
me ve sipariş toplama sürecinden
geçmiş ürünler sunacak.

Vorarlberg'de üçüncü tesis

1974’te  yılında Höchst'te kurulan
GRASS’ın  diğer üretim sahaları Salz-
burg (Avusturya), Krumlov (Çek
Cumhuriyeti) ve Kernersville (ABD)
'ye bağlı fabrika ile Reinheim (Alman-
ya)' dır. Vorarlberg'de ikinci bir tesis
olan Götzis, 2007 yılında Mepla-Alfit
Grubu ile birleşerek eklenmiştir.
Üçüncüsü, tüm Avrupa üretim tesis-
lerine merkez olarak hizmet edecek
olan ultramodern merkezi depo ile
oluşturulmaktadır.

2017 yılında GRASS dünya çapında 18
noktada yaklaşık 2.000 işçiyle 368
milyon Avro satış gerçekleştirmiştir.
60 ülkede 200'den fazla satış ortağı
ile GRASS, dünya çapında hareket
eden sistemlerde önde gelen uzman-
lardan biridir. GRASS sürgü ve çekme-
ce sistemlerinin yanı sıra menteşe ve
kapak sistemleri  ile de dünya çapında
büyük mobilya  üreticilerinin mobilya-
larına takılan önemli bir markadır.  

Anahtar stratejik proje

“Tedarik zinciri yönetiminin optimize
edilmesi uzun vadede başarılı olmak
için temel bir sorundur”, GRASS Yö-
netim Kurulu Sözcüsü Thomas Zen-
ker, Şirketin tarihindeki en büyük yatı-
rımın motivasyonunu açıklıyor. “Sipa-
riş defterlerimiz dolu ve pazarın tale-
bi mükemmel. Ancak, önceki yıllarda

yaşanan güçlü büyümeden dolayı ya-
rarlanılmayan fırsatlar vardı. Merkezi
depo ile en çok birini çözüyor önemli
darboğazlar aynı zamanda karlı ve
sürdürülebilir kalkınma için önkoşul-
lar yaratıyor. ”

GRASS 2004 yılından beri Würth Gru-
bunun bir parçası olmuştur ve çok
sağlıklı bir konumdadır. “Lojistik, özel-
likle bu ölçüde yatırımlar her zaman
büyüme ve gelişmenin bir göstergesi-
dir. Würth Group Yönetim Kurulu Söz-
cüsü Robert Friedmann, merkez de-
ponun fonksiyonu ile reaksiyon süre-
lerini önemli ölçüde kısaltabileceğimi-
zi belirterek, şunları ekliyor: “ Böyle
dinamik bir şekilde gelişti.”

Feldkirch'de  geçici bir çözüm olarak,
Feldkirch-Gisingen'deki eski iplik fab-
rikası kiralandı. Orada bir harici depo
kuruldu ve planlanan üretim ve lojis-
tik süreçleri deneme sürüşü ile ger-
çekleştirildi. Bu ön çalışma ile 2019
için planlanan Hohenems'deki olumlu
etkilerin test edilmesi ve operasyon-
ların başlangıcındaki karmaşıklığın az-
altılması mümkün olmuştur.

Merkezi depo kullanılarak optimize
edilen süreçler, uzman üretim alanla-
rının temel yetkinliklerine - üretim ve
geliştirmeye - konsantre olmasına
izin verecektir. Bu, sinerjiden fayda-
lanmanın sonucunda  tüm gruplarda
bireysel olarak geliştirilen en 
iyi uygulama örneklerini  de  daha 
etkin bir şekilde kullanabilmeyi 
kolaylaştıracaktır.
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Grass Grubu’nun en büyük 
yatırımı için temel atıldı
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ayseri’den İnegöl’e, mutfak
mobilyasından ofis mobil-
yasına geniş bir yelpazede
tüm derneklerin temsil edil-

diği Türkiye mobilya sektörünün
çatı kuruluşu MOSFED’in II. Ola-
ğanüstü Genel Kurulu Toplantısı 15
Ağustos 2018 günü İstanbul Polat
Renaissance Hotel’de gerçekleşti.
Toplantıda oyların tamamını 
alan Ahmet Güleç, yeniden başkan
seçildi. 

Olağanüstü genel kurulda delege-
lere hitap eden MOSFED Başkanı
Ahmet Güleç konuşmasında Fede-
rasyonun ortaya çıkış gerekçesi,
hangi çetin şartlarda ayakta kaldı-
ğı ve sektördeki öneminin altını çi-

zerken, yeni dönemde ihracatın
daha da arttırılmasına yönelik pro-
jelere ağırlık verileceğini belirtti.
Güleç, “Türk mobilya sektörünün
çatı kuruluşu olan MOSFED’in baş-
kanlığına beni tekrar layık gören
tüm meslektaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Daha önce olduğu gibi
bundan sonra da Türk mobilyası-
nın bir dünya markası olması için
çalışmaya devam edeceğiz. İlk he-
defimiz; dünyada ilk 10 ülke içeri-
sinde yer almayı amaçladığımız
2023 yılına kadar 1 milyon dolar
üzeri ihracat yapan firma sayımı-
zın 516’dan 6 bine yükseltilmesi.
Bunun altyapısı üzerinde çalışıyo-
ruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin konjonktürel
olarak içinden geçtiği sürece de
değinen Güleç, “ Bizler, sektör ola-
rak hep birlikte üretmeli, fikir ge-
liştirmeli ve ihracat yapmalıyız. En
çok ihtiyacımız olan şey, kısır tar-
tışmalarla birbirimizi aşağı çek-
mek değil, güçlerimizi birleştire-
rek üretmek ve milli bir görev olan
ihracat odaklı projelere yönelmek-
tir” diyerek sözlerini noktaladı.

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri
Federasyonu’nun (MOSFED) II. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda
Ahmet Güleç, oy birliğiyle 3. kez MOSFED Başkanı seçildi.
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MOSFED II. Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç 
güven tazeledi
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astamonu Entegre, 15-18
Ağustos tarihleri arasında
Afrika’nın en büyük inşaat ve

inşaat malzemeleri fuarı Interbuild
South Africa Fuarı’nda Türkiye’yi
temsil etti. Güney Afrika’nın Joh-
annesburg şehrinde düzenlenen
fuar, bu sene 50. yılını kutlarken,
yapı malzemeleri ve teknolojileri
sektörlerindeki uluslararası katı-
lımcı ve ziyaretçileri bir araya ge-
tirdi. Kastamonu Entegre, ürün çe-
şitliliği ile öne çıktığı fuarda Floor-
pan, Vision, Reflection, Glossmax,
Evogloss, Acrylic Panel, Dorpan
ve Doorlam ürünlerini sergilerken,
Reflection, Floorpan Stone ve
Rusya laminat parke serileri ilk kez
Afrika kıtasına taşınmış oldu.   

Ağaç bazlı panel sektörünün tasa-
rım ve teknoloji alanında sürekli
gelişmelerin yaşandığı dinamik bir
sektör olduğunu vurgulayan Kas-
tamonu Entegre CEO’su Haluk Yıl-
dız, bu alandaki tüm değişimleri
yakından takip ettiklerini belirti-
yor: “İhtiyaçları belirleyerek birbi-
rinden estetik ve kaliteli ürünler
tasarlıyoruz. Sektöre yön veren
ürün yelpazemize her yıl yenilerini
eklerken, en yeni teknoloji ile üret-
tiğimiz ürünleri, dünyanın en
önemli fuarlarında tanıtıyoruz.
Öte yandan uluslararası bağlantı-
larımızı geliştirerek, satın alma ve
yeni pazarlara ihracat fırsatlarını
da değerlendiriyoruz.” 

Kastamonu Entegre olarak, sektö-

rün toplam ihracatının %37’sini

tek başına gerçekleştirdiklerini ha-

tırlatan Yıldız, ihracat hedeflerini

büyüttüklerini ve 2018 yılında şir-

ket cirosunun %50' sini yurt dışı

faaliyetlerinden edeceklerini ifade

etti. Yıldız, “Geçtiğimiz yıl Türki-

ye’nin üretici gücü ve sektörünün

lideri olarak başarılı çalışmalara

imza attık. Bu sene de ihracatımızı

artıracak çalışmalarda bulunarak

ekonomiye katma değer sağlama-

ya devam edeceğiz. Öte yandan ih-

racat alanında sıralamalardaki ye-

rimizi daha da yukarıya taşımayı

hedefliyoruz.” dedi. 

Ürün ve yüzey çeşitliliği ile öne çıkan Kastamonu Entegre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en
büyük şehri Johannesburg’da  düzenlenen Interbuild Afrika 2018 Fuarı’nda en yeni ürünlerini
tanıttı. Kastamonu Entegre’nin fuardaki standını geniş bir kitle ziyaret ederken, kıtada ilk kez
gösterilen Reflection, Floorpan Stone ve Rusya laminat parke serileri yoğun ilgi gördü.  
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Kastamonu Entegre, En Yeni
Ürünlerini Afrika Kıtasına Taşıdı   
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retimde kullandığı ana ham-
maddelerden olan odun yon-
gasının bir bölümünü okyanus
aşırı ülkelerden tedarik eden

Kastamonu Entegre, satın aldığı MV
PINE ve MV ACACIA gemilerinin ar-
dından kendi gemisini inşa ettirme
kararı aldı. Japon Sumitomo Corpo-
ration aracılığıyla Oshima Tersanesi
ile anlaşma sağlayan şirket, imzala-
rın atılması ile birlikte dünyanın en
önemli tersanelerinden Japon Oshi-
ma Tersanesi ile anlaşma sağlayan
ilk Türk şirket olarak tarihe geçti.
Yapılan anlaşmaya göre inşa edilen,
46.000 ton ağaç yongası taşıma
kapasitesine sahip MV MAPLE adlı
gemi, 52.800 DWT’lik ve 210 metre
boyutlarıyla öne çıkıyor. 

Gerçekleştirilen törende gemiyi Kas-
tamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,
Japon Oshima Tersanesi sahibi No-
buyuki Minami’den teslim aldı. Haluk
Yıldız, Kastamonu Entegre, Sumito-
mo Corporation ve Oshima Tersane-

si arasındaki işbirliğinin iki ülke ara-
sındaki köklü geçmişin derinleşmesi-
ne de büyük katkı sağlayacağını ve
bundan da son derece mutlu olduk-
larını ifade etti.  Böylece odun yonga-
sı konusunda tedarik güvencesini
sağladıklarını belirten Yıldız, MV
MAPLE adlı yeni geminin inşası ile il-
gili kararı şu sözlerle açıkladı:  

“Navlun piyasalarının kötü olması,
yeni nesil gemi makinelerinin yakıt
tasarrufu, odun yongası ihtiyacının
sürekliliği, yeni devreye alınacak re-
gülasyonlar gibi konular göz önüne
alındığında, mevcut geminin yerine
ikame edilecek yeni gemi inşa ettir-
menin en doğru çözüm olacağına
karar verdik. Böylece dünyanın en
önemli tersanelerinden Japon Oshi-
ma Tersanesi ile anlaştık. MV MAP-
LE gemisi, ağırlıklı olarak Jackson-
ville/Florida limanından Kastamonu
Entegre’nin Türkiye’deki fabrikaları-
na hammadde taşıyacak.”

Kastamonu Entegre halen üretimde

kullandığı ana hammaddelerden
olan odun yongasının bir bölümünü
okyanus aşırı ülkelerden (ABD, Ka-
nada, Brezilya, Venezuela) tedarik
ediyor. Tedarik kaynaklarının çok
uzak ve gemi navlunlarının yüksek
olduğu dönemlerde odun yongası
taşıma bedelleri hammadde değeri-
nin üzerine çıkabiliyor. Odun yongası
taşımalarında kullanılan gemiler,
üzerinde tahliye sistemleri (vinç,
konveyör) olan ve hacim olarak ken-
di boyutundaki dökme gemilerden
daha büyük hacimsel kapasiteye sa-
hip özel amaçlı Woodchip Carrier
olarak tanımlanan gemi sınıfında bu-
lunuyordu. Bu gemiler dünyada çok
az sayıda  armatörün tekelinde bu-
lunduğundan, bu durum hem ham-
madde tedariğinde hem de taşıma
bedellerinde çeşitli zorluklara ne-
den oluyordu. Kastamonu Enteg-
re'nin hammadde tedariğini güven-
ceye alması açısından bu adım bü-
yük önem taşıyor.

Ağaç bazlı panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre,
Oshima Tersanesi ile yaptığı anlaşma neticesinde inşa edilen,
yaklaşık 46 bin ton ağaç yongası taşıma kapasitesine sahip gemiyi
imza töreniyle teslim aldı. MV MAPLE adını taşıyan geminin teslim
töreni, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve Oshima
Tersanesi üst düzey yetkilileri katılımıyla gerçekleşti. Kastamonu
Entegre bu gemi ile ağırlıklı olarak Jacksonville/Florida limanından
Türkiye’deki fabrikalarına hammadde taşıyacak.
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Kastamonu Entegre’nin Japon Oshima
Tersanesi’ne İnşa Ettirdiği Gemi Suya İndi 









0 ile 13 Eylül 2018 tarihleri
arasında Şangay, CIFF ve
WMF-Uluslararası Ağaç İşle-
me Makineleri Fuarı arasın-

daki iş birliğinden doğan yeni bir
etkinlik olan Şanghay Uluslararası
Mobilya Makineleri ve Ağaç 
İşleme Makineleri Fuarı'nın ilki 
gerçekleştirilecektir.

Aslına bakılırsa, Pekin'deki
WMF-Ağaç İşleme

Makineleri Fuarı'nı CIFF-
Shanghai ile birlikte

Şanghay'a taşıma kararı,
Çin gibi  büyük bir ülkede

daha büyük bir mobilya ve
ahşap sanayi yaratacaktır.
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Çin'de mobilya ve ağaç işleme
teknolojilerinin yeni başkenti

Shanghai
1
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Fuar, Hongqiao'nun devasa fuar
bölgesinde yapılacaktır - Ulusal
Fuar  ve Kongre Merkezi – Bu yıl
mobilya ve ağaç işleme sektörüne
adanmış en büyük uluslararası
fuara ev sahipliği yapacak. Nite-
kim, aynı çatı altında iki büyük et-
kinlik birlikte gerçekleşecek:
53000 metrekare  alanda
1100'den fazla makine sergilenir-
ken alan üzerinde 550'den fazla

katılımcı ile ağaç işleme teknoloji-
lerine ayrılmış yeni etkinliğin ilki ve
CIFF Şangay mobilya fuarı’nın
dördüncüsü (440 bin metrekare,
90 binin üzerinde ziyaretçi 2 bin
katılımcı) birlikte gerçekleşecek.

Son derece karmaşık bir sektör
fuar alanı içinde - ve bu, ülkenin
büyüklüğü göz önüne alındığında
tek seçenek- , yeni bir manzara şe-
killeniyor, kendini referans noktası

olarak ortaya koyan yeni bir orga-
nizasyon, gerçek bir uluslararası
platform ve tüm dünyadaki en bü-
yük üreticilerin Şangay’daki buluş-
ma noktası. Bu yeni etkinliğin Eu-
mabois, mobilya ve ağaç işleme
teknolojisi ile  makine üreticilerinin
Avrupa federasyonu, tarafından
desteklenmesi tesadüfü veya sı-
radan bir olay değil. 

Sadece mobilya değil, aynı zaman-
da üretim, makine, parça, otomas-
yondan yüzey son müdahale çö-
zümlerine kadar mobilya üreti-
minde ihtiyaç duyulan her 
şeyi gösteren büyük bir fuar 
penceresi yaratılmış ve bu 
fuar organizatörleri tarafından 
özellikle planlanmıştır.

Bu ilk organizasyona katılımlarını
onaylayan küresel liderler arasın-
da: Alman devleri Homag, Weinig,
Siempelkamp ve Wenhoener, bü-
yük İtalyan grupları Biesse ve
Scm, aralarında Nanxing, Jinan
Restar'ın da bulunduğu en önemli
Çinli inşaatçı ve operatörlere ek
olarak. , Yalian, Foma Grubu,
Swpm, Lmt, Ruiwudi, Leke, Huaji-
an, Yuantina, Lianrou, Hengkang,
Fuyi ve Zinqunli grupları yer 
almaktadır.

Fuara iki salon ev sahipliği yapa-
cak - 7.1 ve 8.1 - böylece tüm ihti-
yaçlar için tek zeminde sürekli bir
sergileme alanı oluşturulabilecek:
Fuarda  “Endüstri 4.0” felsefesine
tam uygun olarak geleneksel ve
“bağımsız” makinelerden en 
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karmaşık hatlara kadar çözümler
sergilenecek.

Nitekim Çin de, dünya çapında üre-
tim ölçeğinde rekabet eden işlet-
melerin, güçlü inovatif teknolojile-
re ve insansız üretim otomasyonu
seviyelerine dayanan büyümesini
gözler önüne seriyor.

Şangay Uluslararası Mobilya Ma-
kineleri ve Ağaç İşleme Makineleri
Fuarı'nın bir sonraki etkinliğinde,
Çin ağaç işleme endüstrisinin hem

Çin'de üretilen makinelerin kalite-
sinin hem de gelişen yüksek tale-
bin artması artmasına yönelik ça-
lışmalar  olacaktır. Bu fuarda, pa-
zarın son zamanlarda sektöre
olan ilgiyi daha iyi basleyeceği bir
etkinlik olması hedefleniyor.  Bir
yandan, ahşap bazlı panel üretimi
için büyük ekipmanlar ilgili malze-
meler ve diğer yandan, Masif ah-
şap işleme sanayi makineleri bir
arada olacak. .

Organizatörler

Dünyanın en büyük fuar bölgesine
ev sahipliği yapan mobilya ve mo-
bilya sektörüne yönelik en büyük
etkinliğin son derece önemli bir
parçası olacak etkinlik Çin ve Asya
takvimlerinde lider organizasyon
ismini şimdiden  kazandı. CFTE-
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corporation,
Red Star Macalline, Adsale Exhibi-
tion Service Ltd. Arasındaki yoğun
çalışma ve fikir birliğinin sonunda
bu fuara start verildi.
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üneydoğu Asya'nın en büyük
endüstri fuarı olan Malezya
Uluslararası Mobilya Fuarı
(MIFF), kapılarını 8 -11 Mart

2019’da  tekrar açacak.  

2018 yılında yaşadığı en büyük  ta-
rihi genişlemesinden bu yana,
MIFF 25. yıldönümünde Malez-
ya'nın mobilya ihracatının %
70'inin üst sıralarda yer aldığı,
Amerika Birleşik Devletleri, Singa-
pur, Japonya, Avustralya ve 160
ülkeye denk gelen itici gücü Muar
ile kutlayacağını bellirtti.  

Uzakkdoğuda Office segmenti ile
MIFF, dünyanın en büyük pazar ye-
ri olan Malezya ahşap ve panel
mobilyası ve iş yeri çözümleri için
en büyük tedarik merkezidir.

“Muar faktörü MIFF'in en başından
beri ayrılmaz bir parçasıydı.Miff
25. yıl dönümünü  kutlarken, Ma-
lezya’nın küresel mobilya ihracat-
çısı olarak yükselişinin öncüleri
olan Muar mobilya üreticilerinin
vizyonuna ve itibarlı saygınlığına
saygı göstermek istiyor. Bu aynı
zamanda MIFF’in Muar Mobilya

MIFF, 2019’da  MALEZYA MUAR kentini
“DÜNYA MOBİLYA ŞEHRİ”  İLAN ETTİ
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Birliği (MFA) ile stratejik ortaklığını
teyit etmek için de bir fırsat oldu.
MIFF Genel Müdürü olan Karen
Goi, ziyaretçilere heyecan verici
bir deneyim yaşatmak için Miff
2019'da yeniliklerin, yüksek kalite-
li işçiliğin ve en iyi tasarımın Mu-
ar'ın dikkat çekici karışımı olacak
dedi.

Malezyalı katılımcıların yarısını
oluşturan 200'den fazla Muar üre-
ticisi, Malezya Uluslararası Ticaret
ve Fuar Merkezi (MITEC) ve Putra
Dünya Ticaret Merkezi (PWTC)
üzerinde birleşecek. MITEC'te  gö-
revli Muar Hall'da bir ana küme
olacak, diğerleri ise yaşam tarzı
dekoru design Rena, MIFF Office
ve Sofa  gibi küratörlü özel Salon-
larda ve bölgelerde sergilenecek.

Karen Goi “MIFF, Muar'ın en son
ürünlerini tek bir çatı altında gör-
mek için harika bir  platform.  Mu-
ar'da ne tür mobilya alıcıları gelir-
se gelsin aradıklarını bulabilirler.
Daha büyük show, 2019'da daha
fazla ürün ve en son koleksiyon-
larla birlikte fuar alanını  maksimi-
ze etmek için geri dönüyoruz.
MFA-MIFF stratejik ortaklığı 2013
yılından bu yana çok iyi çalışmıştır.

Uluslararası alıcıların çeşitliliği
mevcut ve yeni şirketlere gerçek
iş fırsatları getirmektedir ve bu da
Malezya'nın mobilya ihracatını her
zaman arttırmakta ve global ağını
genişletmektedir, ”dedi.

Muar, Nisan 2018'de resmi olarak
Malezya Mobilya Kenti'ne layık gö-
rüldü. Aynı zamanda, iki yıl içinde
daha fazla fabrikayı barındıracak
ve sanayiyi genişletecek 400 hek-
tarlık bir Muar Mobilya Parkı kurul-
du.  Mevcut sanayiyi daha fazla
desteklemek için hükümet, üretici-
lerin rekabetçi bir hammadde te-
darikine erişmelerine yardımcı ol-
mak amacıyla Temmuz 2017'de
kauçuk ihracatını daha önce yasak-
lamıştı. Mobilya sektöründe Üre-
tim, kalite ve verimliliği hızlandır-
mak ve üretime yönelik   otomas-
yonu teşvik etmek amacıyla kredi
teşvikleri de tanıtıldı

Muaar’ın mobilya mirası köklerini
80'li yılların başına kadar ahşap
tabanlı bir yazlık endüstrisi olarak
sunmaktaydı. . On yıllar boyunca
küçük kasaba, 700 fabrika ile re-
kabetçi bir küresel oyuncuya dö-
nüşmek ve her ay denizaşırı ülke-
lerde 6.000 - 7.000 konteynır ta-
şıması noktasına kadar yükseldi. 

MIFF 2019, bu yıl,  Malezya ve di-
ğer Asya mobilya üreticilerinin
tahmini 650 tedarikçisini konuk
edecek. Alıcılar, bu nedenle  yeni
ürün yelpazesini ve daha fazla te-
darikçiyle beklenen ağı kurmak  için
daha fazla zaman harcayacaklar.
2018 yılında  MIFF Fuarı  % 25 ile
100.000 m2 arasında genişledi.
625 katılımcı ve 20.000 ziyaretçiyi
çekerek 984 milyon ABD doları tu-
tarında rekor siparişlerle kapandı.
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CIHS 2018:
10 – 12 Ekim 2018, Şanghay – ÇİN /
www.hardwareshow-china.com

Asya hırdavat sektö-
rünün en büyük, dün-
yanın ise Köln EISEN-
WARENMESSE’den
sonra ikinci büyük fua-

rı CIHS - China International Hardware
Show, 10 – 12 Ekim 2018 tarihleri arasın-
da Çin’in Şanghay şehrinde National Ex-
hibition & Convention Center’da salon
7.1’de, Koelnmesse ve 3.000 üyesi bulu-
nan CNHA Derneği (China National Hard-
ware Association) işbirliğiyle düzenleni-
yor. 2017 yılında yapılan bir önceki
CIHS’de 20 ülkeden yaklaşık 3.000 katı-
lımcı 150.000 m² büyüklüğündeki fuar

alanında Asya pazarını oluşturan
50.000’den fazla ihtisas ziyaretçisine
ürünlerini tanıtarak iş bağlantısı kurma
fırsatı buldu. Önümüzdeki fuarda bu ra-
kamlar daha da artırılarak Almanya,
Amerika, Hindistan, Kore, Çin, Hong
Kong, Tayvan ve 71 ülkenin dahil olduğu
“Belt and Road” – “Yeni İpek Yolu” proje-
si kapsamındaki bölgelerden de ziyaretçi
çekmeye devam edecek. CIHS 2018’in
ağırlıklı konularını yine el aletleri, do it
yourself ürünleri ve inşaat sektöründe
kullanılan hırdavatlar ile güvenlik, kilit ve
bağlantı elemanları oluşturacak.

Devletin büyük altyapı projeleri ile halkın
ev sahibi olma eğiliminin artması netice-
sinde özellikle 2003 yılından itibaren Çin
hırdavat sanayinde önemli gelişmeler
kaydedildi. Çinli hırdavat üreticilerinin %

90’ının CIHS’ye katılımlarının yanısıra ka-
liteli ürünlerini pazara sunmak isteyen
Avrupalı ve Amerikalı üreticilerin de sa-
yısında önemli artışlar kaydedildi. CIHS,
Asya’da en fazla uluslararası katılımcıya
sahip bulunan fuar konumuna yerleşti.

CIHS ayrıca, dünya çapında 28.000’den
fazla ev geliştirme mağazası işleten fir-
maların oluşturduğu toplamda 177 üyesi
bulunan GHIN’den de (Global Home Im-
provement Network) güçlü bir destek
alıyor. Bu sayede, Amerika’dan Lowe’s
ve Home Depot, İngiltere’den Kingfisher
ve B&Q, Almanya’dan Obi ve Çin’den Ali-
baba gibi alıcılar düzenli olarak CIHS’yi zi-
yaret ediyorlar. Sektörün bu önemli
oyuncuları, CIHS’yi Çin pazarındaki işleri-
ni genişletmek için ideal bir platform
olarak görüyorlar.

Koelnmesse’den Önemli HIRDAVAT Fuarları 
Koelnmesse Türkiye Temsilcisi Tezulaş Fuarcılık,  size farklı ülkelerde önemli HIRDAVAT fuarları sunuyor.
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HARDWARE FORUM 2018
İtalya Hırdavat Forumu 19 – 20 Eylül 2018, Milano - İTALYA
www.hardwareforum.org 

İtalya hırdavat sektörünün yo-
ğun ilgi gören önemli fuarı ve
konferansı HARDWARE FO-
RUM, Türkiye temsilcisi bulun-

duğumuz Koelnmesse’nin İtalya bürosu tarafından bu
yıl 19 – 20 Eylül tarihleri arasında Milano Centro Congres-
si etkinlik alanında 4. kez düzenleniyor. El aletleri ve elek-
trikli aletler, hırdavat, yapı malzemeleri, kimyasal ürün-
ler, bağlantı elemanları, güvenlik malzemeleri, mobilya
yan sanayi ürünleri, bahçe donanımı, elektrik malzemeleri
ve boyaların sergilendiği fuara 2017 yılında 253 firma ile
5.400 ziyaretçi katıldı.

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

Asia Pacific Sourcing 2019
26 – 28 Şubat 2019, Köln  www.asiapacificsourcing.com

Türkiye temsilcisi bulunduğumuz Koeln-
messe Avrupa’nın önde gelen tedarik fua-
rı Asia Pacific Sourcing’i 26 – 28 Şubat
2019tarihleri arasında Köln Fuar Alanı’nda
düzenliyor. 66 ülkeden aralarında büyük
toptancıların da yer aldığı 65 ülkeden
7.300 ihtisas ziyaretçisi Asia Pacific Sour-
cing 2017 fuarından Uzak Doğu pazarı alışverişlerini yapma yo-
lunda yararlandılar. 27.200 m² büyüklüğündeki fuarda Asya
kıtasının 14 ülkesinden 644 katılımcı yer aldı. Diğer ülkelerden
de arzu eden firmalar katılımcı olabilirler.

Fuar 2019 yılında da yine Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika pa-
zarları arasında küresel tedarik zincirinin oluşturulmasında
uluslararası platform rolünü üstlenecek. Asia Pacific Sour-
cing ürün programı iki ana grupta toplanıyor: Hırdavat + DIY
(Do-it-yourself): el aletleri, kilit ve menteşeler, sağlamlaştır-
ma tekniği, do-it-yourself donanımı, hırdavat, sabitleme tekniği
ve Bahçe + Boş Zamanları Değerlendirme Etkinlikleri: bahçe
mobilyaları, bahçe aletleri, gril, camping, oyun tesisleri, spor
ve boş zamanları değerlendirme, hediyelik eşyalar, ev aksesu-
arları, sezon ürünleri, sofra dekorasyon ürünleri, ev eşyaları,
mutfak donanımı, elektrikli küçük ev aletleri ile beyaz eşya, ev-
de beslenen hayvanlara yönelik ürünler, wellness ürünleri.
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zmir Kemalpaşa Organize Sana-
yi Bölgesinde bulunan 16.000
m² alana kurulu fabrikasında
Akrilik Panel, Highgloss Panel,

Melamin Kapı Yüzeyleri, Kasa, Per-
vaz imalatı ile mobilya ve ahşap
sektöründe yatırımlarına hızla de-
vam ediyor. 2018 yılını yatırım yılı
olarak belirleyen Meva Ahşap
güçlü stok yapısı ve yüksek kaliteli
ürünler ile bayi dostu hizmet anla-
yışına sahip. Türkiye ve dünyadaki
mobilya ve ahşap sektöründe
müşteri odaklı bir yaklaşımla “li-
der grup” konumuna yükselmek
için kalitesiyle müşterilerine gü-
ven, kalite ve hizmeti bir arada
sunmaktadır.

BAŞARININ SIRRI “AR-GE
VE İNOVASYON”

Önceliklerini ve sektördeki reka-
bet ortamını değerlendiren Meva-
ahşap Genel Müdürü Zekeriya Ha-
zırbulan “Yüksek kaliteli hammad-
deler gerçekleştirilen ürünlerin,

güçlü bayi ve stok yapısını inovas-
yon ve ar-ge yatırımlarımız ile ve-
rimli hale dönüştürüyoruz” dedi.
Fabrika seri üretim faaliyetlerini
desteklemek için dijital araçlar ge-
liştirildi. Üretim hattında kapasite
yükseltildi, ayrıca ar-ge birimimiz
ile teknisyenler üretim ve teslimat
sürecindeki verileri analiz ederek
sorunları ele alıyor, müdahaleleri
daha hızlı ve güvenli gerçekleştiri-
yor. Ar-ge yatırımları ile üretimi
gerçekleştirilen Akrilik mat panel-
lerin sektöre yeni bir heyecan ge-
tirdiğini belirten Z. Hazırbulan “Ak-
rilik mat panelleri 4 renk olarak ve
1220x2800mm ölçülerinde üreti-
yoruz. Ürün özellikleri ve farklı
dokusu ile yurt içi pazarda yeni
olan akrilik mat panellere bayileri-
mizin ilgisi ar-ge yatırımlarımızı bi-
zim için özel kılıyor ”dedi.

MEVAAHŞAP ve 
İNTERMOB 2018

Tüyap fuarcılığın gerçekleştirdiği

“İntermob” fuarının ülkemizdeki
üreticiler ve bayiler için önemli or-
ganizasyonlardan biri olduğunu
belirten Hazırbulan,”Bu sene de
aynı stand alanında sektördeki
meslektaşlarımız ve bayilerimiz ile
buluşacağımız için heyecanlıyız.
Son 12 aylık dönem de Üretim kap-
asitemizi arttırdık ve ürün model
ve renk seçeneklerini zenginleştir-
dik. “dedi. 13 – 17 ekim tarihleri
arasında gerçekleşecek olan İn-
termob 2018 fuarında yerini alan
Meva Ahşap 7. Salonda 702A
standında siz değerli misafirlerini
bekliyor.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:148 Eylül - Ekim 2018 98

FİRMALARDANHABERLER

İ

l l

MEVAAHŞAP; 
GÜVEN, KALİTE VE HİZMET



BANT SERVİS
• Projeleriniz için ihtiyacınız   
 kadar kenarbandı sipariş   
 verme avantajı

• Farklı ebatlarda kenarbandı  
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• 300’den fazla renk alternatifi

• Stoktan anında teslimat imkanı

• Roma Plastik kalite ve güvencesi
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oznań'da düzenlenen DRE-
MA, FURNICA ve SOFAB Fu-
arları, Doğu Avrupa'daki üre-
ticiler için mobilya üretimi

için makine, parça ve malzeme sa-
tın almak için en önemli merkezi
oluşturmaktadır. 2018 fuarına
pek çok ülkeden 500'den fazla ka-
tılımcı katılacak. Katılımcılar, mo-
bilya üretimi, yenilikçi bağlantı
parçaları ve aksesuarları veya
modern kumaşlar, malzemeler ve
en son trendleri yansıtan dekora-
tif öğeler için yeni, daha verimli
makine ve aletler sunacaklar. Or-
ganizatörler, başta Polonya ve
Doğu Avrupa ülkelerinden olmak
üzere 15.000'den fazla profesyo-
nel katılımcının olmasını bekliyor.

Tüm mobilya üreticileri için 

FURNICA Uluslararası Mobilya
Üretimi Bileşenleri Fuarı, Döşeme-
lik Kumaşlar ve Döşemeli Mobilya
Bileşenleri SOFAB Uluslararası Ti-
caret Fuarı, tüm mobilya üreticile-
rinin yeniliklerini,  rekabet avantaj-
larını sunacak bu nedenle bu tarih

sektörün takviminde bir kenara
yazılmalıdır. 

FURNICA ve SOFAB Fuarcılık Di-
rektörü Józef Szyszka, "Fuarda
sunulan en yeni çözümler, üretim
sürecinin optimize edilmesine yar-
dımcı olacak ve mevcut trendlere
aşina olacak,bu da fuarımızda  sa-
tışların başarılı olmasına yardımcı
olacaktır. Sonuç olarak rekabeti
geride bırakacak" dedi. FURNICA
ve SOFAB Fuarlarının bir diğer
avantajı aynı zamanda düzenlenen

Ahşap ve Mobilya Endüstrileri Ma-
kine ve Araçları DREMA Uluslar-
arası Ticaret Fuarıdır. Fuarın pres-
tijinin, örneğin, Polonya'daki tek
ağaç işleme makineleri fuarı  oldu-
ğu ve Avrupa Ağaç İşleme Makine-
leri Üreticileri Federasyonu (EU-
MABOIS) tarafından desteklenen
birkaç küresel endüstri etkinliğin-
den biri olduğu kanıtlanmıştır.
DREMA'da kereste ve mobilya
sektörü için makine ve aletler  de
bu fuar kapsamı içine alındı.  Bu fu-
ar,  sadece sektörlerin temsilcileri
için değil, aynı zamanda ormancı-
lık, biyokütle ve ağaç ve mobilya
endüstrisi için kimyasalların üreti-
cileri ve dağıtıcıları ile ilgili olanlar
için de çok çeşitli çözümler ve ileri
teknolojiler içermektedir.

Drema, Furnica ve Sofab
FURNICA Uluslararası
Mobilya Üretimi Bileşenleri
Uluslararası Ticaret Fuarı,
SOFAB Uluslararası
Döşemeli Kumaşlar ve
Döşemeli Mobilya Bileşenleri
Fuarı ve DREMA Uluslararası
Ahşap İşleme Makineleri ve
Araçları Fuarı'nı bu yıl aynı
gün ve tarihte birlikte
yapılıyor.  
Tarih: 11 - 14 Eylül 2018
Polonya- Poznań'
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Polonya Poznan’da Üç Mobilya Sektör Fuarı Bir Arada:





RTPAN, 2004 yılında Kayseri Or-
ganize Sanayi Bölgesinde 8 bin
metrekare kapalı, 15 bin metre-

kare alanda kuruldu. Firma, doğal ah-
şap kaplamalı kapı yüzeyleri ve telalı ru-
lo ve yaprak kaplamaları ithalatı ile baş-
ladığı ticaret hayatına tamamlayıcı
ürünler olarak doğal ahşap kaplamalı
kasa pervaz sistemleri, cam çıtaları, sü-
pürgelikleri üretimi ve Türkiye genelin-
de satışı ile üretimine devam ediyor.
Artpan, zaman içerisinde müşterilerden
gelen talepler doğrultusunda lakelik
ham yüzeylerin yanı sıra 2017 yılında
lansmanı yapılan CPL (esnek laminat)
yüzeyleri, PP veya CPL kasa pervaz sis-
temlerini de ürün gamına dahil ederek,
iç kapı üretimi için gerekli olan bütün ka-
pı bileşenlerini tek merkezden ve anında
stoklarından temin etmek suretiyle üre-
tici bayilerine estetik, pratik ve ekono-
mik çözümler sunuyor.  

Gönen Gürler-Artpan İnşaat Ahşap
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Ku-
rulu Üyesi Cem Gürler, Nisan ayında Is-
tanbul ARCH + DSGN Mimari Tasarımda
Yenilikçi Yaklaşımlar temalı Mimari Ta-
sarım Zirvesi’nde sponsor olarak mi-
marlarına ürünlerinin sunumunu yaptık-
larını söyledi. Tasarımı önemsediklerini
kaydeden Gürler, “Doğal ahşap kapla-
ma, lake ve laminat ürün gruplarında pi-
yasadan farklı, zengin model ve renk

seçeneklerinin yanı sıra yüksek stok ka-
biliyeti olan (50.000 kapılık kapı yüzeyi,
10.000 tk kasa ve pervaz stoğu) ürünle-
rimiz var. 10 bin tk/ay üretim kapasitesi
ve gücü sayesinde elde edilen hızlı tes-
lim terminleri, tamamlayıcı ürünlerin
üretim detaylarındaki farklılıkları ve ka-
lite detaylarındaki üstünlükleri ile sek-
törde yüksek marka bilinirliğine sahip
olan ve tercih edilen koleksiyonumuzun
yanı sıra, 2017 yılında ARTLAM markası
ile CPL (esnek laminat) ürünlerini de ko-
leksiyonumuza eklemiş bulunuyoruz”
dedi. Gürler, özellikle doğal ahşap kap-
lamalı ve lake ürünlerin pahalı geldiği
yerlerde, nispeten daha ekonomik pro-
jelerde tercih edilen CPL ürünlerini ah-
şap kaplama mantığıyla suyuna ve sok-
rasına özel presleme tekniği, derin pro-
filli göbek ve kabartma çıtalı tablalı gö-
bekli CPL kapı yüzeyleri , masif havuzla-
malı ve mikro laminat sarılı kasa detay-
ları ve farklı pervaz çözümleri ile üretici
ve uygulayıcı bayileri kanalıyla özellikle
toplu projelerde tercih edilme sebepleri
olduğunu kaydetti.

20'ye yakın ülkeye ihracat
yapılıyor

AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine önem ve-
ren Artpan, sürdürülebilir büyüme he-
defi doğrultusunda yeni model ve kapla-
ma seçenekleri geliştiriyor ve üretimde
verimlilik çalışmaları ile kârlılığını sürekli
kılmaya gayret ediyor. 2011 yılından iti-
baren ihracat faaliyetlerine başlayan fir-
ma yurt içi ve yurt dışı fuarlara direk ve-
ya üretici bayileri kanalıyla katılımcı ve
ziyaretçi olarak iştirak ediyor ve Kuzey
Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya, Doğu
Avrupa pazarları gibi 20'ye yakın ülkeye
direk ve endirek olarak ihracat yapıyor.
Gürler, “ARTPAN ve ARTLAM markalı
ürünlerimiz, Türkiye genelinde yaklaşık
78 ilde 2 bin 500 üzerinde üretici ve uy-
gulayıcı müşterimiz ve bayimizin sahip
olduğu 500'ün üzerinde seçkin showro-
om ve satış noktasında teşhir ediliyor ve

tüketicilerin, proje sahiplerinin, mimarla-
rın ve müteahhitlerin beğenisine sunulu-
yor. Ürünlerimiz bulunduğu şehrin en
yüksek kalite ve kapasitesine sahip çö-
züm ortağımız üretici bayilerimiz eli ile
en prestijli, elit projelerinde anahtar tes-
lim uygulanmakta olup ürünlerimiz ile il-
gili teknik detaylar, ürünlerimizin 3DS
max formatında teknik çizimleri mimar-
lık ofislerimizin ve inşaat firmalarının mi-
mari ekipleri tarafından direk projede
kullanılabilecek ve render alınabilecek
şekilde hazır olarak web sitemizde bulu-
nuyor” diye konuştu.

Altın veya gümüş varak
uygulanabilen OTTOMAN serisi

Son dönemde iç piyasa da ve ihracat
müşterilerinden gelen talepler doğrul-
tusunda uzun ve detaylı AR-GE çalışma-
ları sonrasında ilk defa 15-18 Şubat
2018 Demos Kapı Fuarında lansmanı ile
altın veya gümüş varak uygulanabilen
OTTOMAN serisi klasik modellerini çı-
kardıklarını kaydeden Gürler, “Müşteri-
lerimiz tarafından çok beğenilmiş olup
malzeme kalınlığı ve mukavemeti, gö-
bek derinliği ve detaylarındaki işçilik ve
kalite farkları ile seri üretime uygun,
kopya edilemeyecek modellerde ve
görsellerde üst sınıf ürünler olarak kol-
leksiyonumuza ayrıcalık katan bir ürün
ortaya çıkardık. A + projelerde üreticile-
rimizin rekabet gücünü arttıracak rakip-
siz ve alternatifsiz bir çözüm olacak. Bu
bağlamda, sektörümüzdeki öncü ve li-
der marka kimliğimizi devam ettirerek
marka bilinirliğimizi korumak, ürün ve
hizmet kalite çizgimizi sürekli bir üste
taşıyarak ve etkin pazarlama ve satış
faaliyetlerimize ara vermeksizin devam
ederek pazar payımızı ve penetrasyonu-
muzu sürekli arttırmak suretiyle sürdü-
rülebilir büyümeyi ve optimum kârlılığı-
mızı devamlı kılma hedeflerimizi misyon
olarak içselleştirmeye ve yaşatmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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eleceğin iş kültürünün ne tür
bir çevreye ihtiyacı vardır?
Özgürlük kavramı ile çalışma

alanlarının ilişkisi nasıl olmalıdır.
ana temasıyla ORGATEC 2018,
tüm iş dünyası için vizyoner kav-
ramlar sunuyor.  

Bu temayı hayata geçirerek, mo-
dern çalışma dünyasının önde ge-
len uluslararası ticaret fuarı, OR-
GATEC 2018'in ana teması olan “ya-
ratıcılık çalışmaları” nın fuarda coş-
kuyla hayata geçirilmesinin mantık-
lı bir devamıdır.  Her yıl daha çok ilgi

gören Orgatec’te bu yıl  % 10 daha
fazla ziyaretçi,  % 50'den fazla
yurtdışından gelen Ticari ziyaretçi ,
% 85'i üst düzey karar vericiler,  bu
fuarın ana dinamikleridir. 

Modern iş dünyasının önde gelen
uluslararası ticaret fuarı olan OR-
GATEC, mimarlar ve Alman Otel
Günü ile işbirliği yaparak mimarlar,
proje uygulamacıları, mühendisler
ve inşaat sektörünün önde gelen
tasarımcıları  için gün sayıyor. 

.2018'de iki kongre fuarı ORGATEC
çerçevesinde birlikte gerçekleşti-
riliyor. Böyle bir ORGATEC, gayri-
menkul endüstrisinin altyapısını,
gayrimenkulünü, mimarisini ve iç
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ORGATEC: Yeni bir iş kültürü
için vizyoner kavramlar

ORGATEC 2018 Ofis donanımları fuarı 23-26 Ekim 2018’de  başlıyor
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faaliyetlerini güçlendiriyor ve da-
ha geniş bir mimar yelpazesine sa-
hip olmanın endüstrinin zorlukları
üzerinde kapsamlı bir değişim sağ-
lamasına yardımcı oluyor.

Gelişmiş ağ oluşturma ve dijitali-
zasyon yoluyla bina ve otel inşaa-
tındaki yeni talepler, çok erken bir
aşamada ofis ve otel binalarının
planlanmasında mimariye çok faz-
la işlev yüklemektedir. Bu endüs-
tri zorluklarını ortaklaşa ve etkile-
şimli olarak ele almak, üzerinde
anlaşılan işbirliğinin temel amacı-
dır. Öyle ki, ORGATEC, çalışma
dünyalarını bütünsel bir biçimde
izleme ve yeniden tanımlama id-
diasının altını çiziyor. Bu geleceğe
yönelik bir temayı esas alan kon-
gre ticaret fuarları mimarlık dün-
yası  ve Alman Otel Günü, hem ti-
cari hem de otel binalarının plan-
lanmasında mimariyi daha yoğun
bir şekilde entegre etme yaklaşı-
mına olanak sağlıyor. Meslekler
ve disiplinler arası işbirliği burada
da kendini tüm boyutlarıyla 
hissettirecektir. 

Özellikle mimarlık dünyasında bi-
nalarda ve binalarda ağ oluşumu
büyük rol oynamaktadır. Alman
Otel Günü, içerik açısından bu işbir-
liğini Orgatec 2018 kapsamında

pek çok  etkinlikle ( bölümlerin (iç
mekan) mimarisi, cephe tasarımı-
nın yanı sıra otel zincirlerinin, özel
otellerin ve hatta yaşlıların evleri-
nin teknoloji konularını da gelişti-
ren projeler sergiliyor. 

6.000 metrekarelik bir alana yayı-
lan ORGATEC 2018, 10. salon 'daki
iki kongre fuarını, hem dünyanın
her yerinden hem de dünyanın
dört bir yanındaki ünlü mimarların
ve uzmanların en üst sınıf ders
programı için fuarın beş günü bo-
yunca yeterli alanda  sürpriz etkin-
liklerle sunuyor.  

Üç özel etkinliğin yoğunlaşmasının
bir sonucu olarak, ORGATEC, ya-
ratıcı değişim, ağ oluşturma ve
planlama ve inşaat ile ilgili kişilerle
işbirliğini geliştirmeyi ve yeni bir
çalışma kültürü için fikirler sağla-
mayı amaçlamaktadır. Mimarlar,
planlamacılar, mühendisler ve in-
şaat sektörü temsilcileriyle ger-
çekleşecek   zorlu bir kongre prog-
ramı ile son 15 yıldır gerçekleşen
fuara yeni bir dinamik getirecektir.
Mimarlık dünyasının "dünya yıldız-
ları" da modern binalara dair kav-
ramlarını sunacak, yenilikçi uzman
dersleri alacak ve Köln'deki ORGA-
TEC sırasında inşaat sektörü, ticari
binalar ve oteller için yeni malze-

meler ve teknolojiler hakkında 
konuşacaklardır. 

Örneğin, "Yeni inşaat yerine yeni-
leme" başlıklı bir konferans turu,
ofis ve otel binalarını yenilerken
dikkate alınması gereken husus-
larla ilgilenecektir. "Sağlıklı ofis ve
otel" konulu konferansta, stratejik
oda planlaması ve ara yüz ağları
üzerinde durulacak ve "BİM inşaat
sektöründe" temalı derslerde, diji-
talleşmenin getirdiği talepler tar-
tışılacaktır. Ayrıca, kongre progra-
mı temel olarak Mimarlar ve Mü-
hendisler Odası tarafından bir eği-
tim önlemi olarak kabul edilmek-
tedir. Her iki etkinliğe de giriş OR-
GATEC kapsamında ücretsizdir.
Online 2018 ilkbaharından itibaren
kendi Print @ home bileti ile çevri-
miçi ön kayıt yapmak mümkündür.

ORGATEC 2018

Mimarlık dünyası, 23-27 Ekim ta-
rihleri   arasında Köln'e odaklana-
cak. Yani ORGATEC kapılarını açtı-
ğında, mimarlar, planlamacılar ve
mühendisler ile endüstri ve ticaret
uzmanları için küresel buluşma
noktası haline gelecektir.   yenilik-
çilik ve trend ticaret fuarı olarak,
tüm iş dünyasına yenilikler  sunu-
yor, büyük soruları ele alıyor ve
yarının çalışma dünyasının talep-
lerine, "Yeniden Düşünme Çalış-
ması" sloganı altında yaratıcı çö-
zümler üretiyor: 
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tkinlik, 11 - 14 Eylül tarihleri   
arasında, orman endüstrisi
için kesim makineleri, ekip-

man ve malzemelerden ahşap iş-
leme ve ahşap inşaat sistemleri ve
çözümlerine kadar, odun endüstri-
si için tüm teknolojileri sergileye-
cek. SibWoodExpo, yerel Rus ve
Alman, Çin, Avusturya, Finlandiya,
İsveç ve Estonyalı şirket ve 
kuruluşlardan katılımcılarla
gerçekleşiyor.  

Bunların arasında   DMI Ormanı
(PONSSE), NARDI ULUSLARARASI
MOSKOVA ve Irkutsk Bölgesi Or-
man Bakanlığı, Almanya'dan Linck
ve Esterer WD GmbH, Finlandi-
ya'dan HewSew ve HEINOLA ve

Estonya'dan AS Hekotek gibi bü-
yük kuruluşlar yer alıyor. . Ayrıca
KAMI Group (BIESSE, MS Maschi-
nenbau, PAUL, Houfek, Üstünkarli
ve MDM Techno (Holz-onu, Kuper,
Kaindl) gibi büyük uluslararası
üreticilerin yerel distribütörleri de
temsil edilecek.

Konferans Etkinlikleri

Fuar, büyüleyici ve destekleyici
programla tamamlanacak. 11 Ey-
lül Salı günü, Irkutsk Bölgesi Or-
man Dairesi ve bölgenin Kereste
Endüstrisi ve Kereste İhracatçıları
Birliği, bir dizi canlı gösteriyi sah-
neleyecek. 12 Eylül Çarşamba gü-
nü, yerel yatırım fırsatları, yerel

ahşap endüstrisi için hükümet des-
tek girişimleri, ağaç endüstrisi eği-
limleri ve teknolojileri, biyoenerji
ve odun atıkları kullanımının ticari
potansiyeli ve en son gelişmeler
de dahil olmak üzere çeşitli konu-
ları kapsayan bir konferans prog-
ramı yer alacak. Kağıt hamuru ve
kağıt endüstrisi ele alınacak. Uz-
man konuşmacılar arasında Ir-
kutsk Bölgesi Orman Bakanlığı, ye-
rel sanayi dernekleri, Kuratorium
für Waldarbeit und Forsttechnik
GmbH (KWF), Alman ve Rus or-
mancılık okulları, Fraunhofer Ens-
titüsü ve Alman şirketi Linck gibi
önemli teknoloji sağlayıcıları yer
almaktadır.

Eylül 2018’in ikinci haftasında , SibWoodExpo kapılarını
Rusya'nın Irkutsk kentindeki SibExpo Center'da açacak.
Bu yıl, fuarın ilk kez Deutsche Messe AG'nin Rus yan
kuruluşu Deutsche Messe RUS ve Sibexpocentre OJSC
tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 
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Deutsche Messe AG' kuruluşu Deutsche Messe RUS ile
Irkutsk'ta  11 - 14 Eylül 2018’de 

SibWood Expo ‘yu düzenliyor













4. Çin Uluslararası Mobilya
Fuarı (bilinen adıylaFurniture
China 2018) ve şimdiki etkinli-

ğiyle 2. Maison Shanghai  11-14 Ey-
lül 2018 tarihleri arasında Pudong,
Shanghai'da  gerçekleşecek.

Organizasyonunu - Shanghai UBM
Sinoexpo International Exhibition
Co., Ltd.tarafından yapılan The
24th China International Furniture
Expo fuarı dört gün sürecek ve
40'tan fazla etkinlik fuar boyu de-
vam edecek. Ve pek çok etkinlik-

lerle oluşturulacak beyin fırtınası
ve iletişim yoluyla oluşturulan çok
parlak fikirler, ziyaretçileri ve katı-
lımcıları sonsuz sürprizlerle bu-
luşturuyor.

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 Fuar Şirketi ve Şangay Yeni
Uluslararası Fuar Merkezi arasın-
da imzalanan anlaşma - uzun va-
deli istikrarlı bir gelişme için temel
oluşturuyor.

'Tasarım, Ofis, Kanepe, Kumaş ve
Malzeme', 'Mobilya Rengi', 'Mobil-
ya Standardizasyon Uluslararası
Forumu'. gibi gerçekleştirilen
amaca yönelik etkinlikler, üst dü-
zey imalat ve mobilya üreticileri

arasındaki bağlantıyı kolaylaştır-
mak için önemli bir rol oynayacak. 

FMC Premium (FMP), benzersiz
konumlandırmasıyla global akıllı
mobilya üretimi için mükemmel
hammadde sağlamayı amaçla-
maktadır. Sektörün önde gelen
markalarını ve üst düzey tasarım-
larını bir araya getirdi ve Amerika
Birleşik Devletleri, Kanada, Finlan-
diya, Güney Kore, Fransa ve İs-
veç'ten ülke pavyonları da dahil
olmak üzere birçok yerel ve deni-
zaşırı üst düzey katılımcıların ilgisi-
ni çekecek. 
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retimde detayları kendine
dert edinmiş bir kuruluş,
Kapsan. 2001 yılında faliye-
te başlayan firma mobilya

aksesuarları alanında pek çok
ürün üretiyor. Son on yılda işin ba-
şına eğitimli  ikinci kuşağın geçme-
siyle firmanın üretim hacmi ve
ürün çeşitliliği önemli bir değişime
uğrar, piyasanın nabzını tutan yeni
yönetim Kalite kadar ürün seçi-
minde ve piyasa ihtiyaçlarını  titiz-
likle takip ederek üretim planla-
masında farkındalık yaratırlar.
Alaylı bir yönetim, yerini işletme
eğitimi almış, dil bilen bir uluslar-
arası girişimci ve ürün tasarımında
o denli dikkatli bir mimarla yeni bir
Kapsan Mobilya imajı ve markası
yaratırlar. Gerçekleşen bu yeni-
den yapılanma gerek iç pazarda

gerekse uluslararaası alanda ken-
dini gösterir. Kapsan mobilya artık
mevcut yapılanma ve büyüklü-
ğüyle beklentileri karşılayamaz
duruma gelir, Bu süreç yeni yatı-
rımlar, yeni fabrika binası ve yeni-
lenmiş makinelerle ikinci evreye
ulaşır. Hedef, alanında global bir
mobilya aksesuar markası olmak-
tır artık.  

Tekirdağ Çorlu’da 6000 metreka-
relik kapalı alanda 2000’e yakın
ürün yelpazesiyle 30 ülkede ihra-
cat gerçekleştiren Kapsan Mobil-
ya, Tekirdağ Ergene bölgesinde

kurulu fabrikasında    Türkiye eko-
nomisi ve istihdamına önemli bir
kaynak yaratmaktadır.  

Modern çalışma prensipleri ve
uluslararası standartlara uygun
projeler üreten firma, bünyesinde
oluşturduğu  AR-GE  birimi ve in-
san kaynakları yatırımlarıyla
ve EN ISO 9001:2008 sertifikasıy-
la da iş ortaklarına güven 
vermektedir.

Temmuz 2017 tarihinde yeni fabri-
kasında imalata başlayan
firma  müşterilerine daha iyi bir
hizmet vermeyi hedefliyor. 

“Kalite detaylarda gizlidir”

Mobilya Aksesuarlarında bir marka:
Kapsan Mobilya

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:148 Eylül - Ekim 2018 118

FİRMALARDANHABERLER

Ü

l l





MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:148 Eylül - Ekim 2018 120

FİRMALARDANHABERLER

obilya üreticileri ve tasarım-
cıların kendi tasarım süreç-
lerini ve yaptıkları yeni pro-
jeleri tanıttığı bu zirvede aynı

zamanda 2019 trendleri, Türki-
ye’deki endüstriyel tasarım geliş-
meleri ve KMS’nin sektöre sunduğu
yeni teknoloji ve ürünlerin tanıtımı
yapıldı. 

3 gün süren etkinlikte tasarımcılar
ve ar-ge yöneticileri ile karar verici-
ler konuştular, alıcıların ve tasa-
rımcıların beklentileri ile mevcut
sektörün durumunun da ele alındığı
etkinlikte sektörün pek çok sorun-
ları da masaya yatırıldı. Güclu ve
zayıf yönlerinin de ele alındığı etkin-
likte KMS’nin çalışmaları beğeniyle
izlendi. Açılış konuşmasını yapan
KMS Gn Müdürü Sn Taner Kanar,
‘’Bizler sadece aksesuar kulp’u ve-
ya masa ayakları üreten sıradan bir
üretici değiliz, günümüzde üretim

süreçleri de anlayışları da toptan
değişmiştir. Bu bazda beğeniler de-
sen ve renkler, ülkeler ve kültürle-
re, geleneksel değerlere göre deği-
şiklikler gösterir. Dolaysıyla bir ta-
sarımcı da, üretici de tüm bu unsur-
ları göz önünde bulundurarak anla-
yışını geliştirmelidir. Mobilya akse-
suarları artık bir mobilyanın sadece
kapaklarında değil hemen her ye-
rinde farklı bir unsuruyla yer al-
makta, adeta mobilyanın ruhunu
oluşturmaktadır. Ofiste, evde,
mutfakta ve dekorasyonda aksesu-
ar olmadan hiçbir uygulama tam
olmaz. Bu nedenle biz bir ürünün
%5’inde değil ürettiklerimizle ve
özel  konsept çalışmalarımızla en
az % 30’nda  yer almalıyız. Size bu-
rada farklı konsept koleksiyonlar
sunduk ve bu çalışmalarımızı yeni
yatırımlarımızla sürdüreceğiz. Mo-
bilyada ve dekorasyonda yenilikler

yeni teknolojik malzemelerle artık
daha da şık olacak.’’ Diyerek tüm
katılımcılara teşekkür etti. 

KMS’nin hayalden gerçeğe sloganı
ile hayata geçirdiği mobilya akse-
suarındaki en büyük problemlerden
birisi olan aksesuar ve mobilyanın
renk ve desen uyuşmazlığına çö-
züm sunan “Dijital Boyama” tasa-
rımcılara sunduğu sınırsız renk ve
desen seçeneği ile ve geçmişin ihti-
şamını günümüz mobilyalarına taşı-
yan “Vintage Boyama” teknikleri
sektörde heyecan uyandıran iki yeni
proje oldu.

M
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KMS Antalya Tasarım Zirvesi

Mobilya aksesuar sektörümüzde
farklı üretim anlayışları ve
konsept çalışmalarıyla
farkındalık yaratan KMS, 16.
yılında  Antalya Belek’te
düzenlediği “MOBİLYA
SEKTÖRÜNDE TASARIM ZİRVESİ“
ile sektörün önde gelen Tasarım
ve Mobilya Firmaları ile buluştu.





anıtım turunda yer alan
ürünler arasında çekmece
rayları kategorisinde lans-
man ürünü SO Class Teles-

kopik Ray Sistemleri başta olmak
üzere, SmartSlide kısmi ve tam
açılım ürünleri, Smartflow ve Alp-
habox yeni nesil çekmece sistem-
leri, menteşe ürün kategorisinde
Master ve Invo frenli menteşe çö-
zümleri, D-Lite Lift menteşesiz kal-
kar kapak sistemleri ile  sürme ka-
pak sistemleri bulunuyor. SA-
MET’in fonksiyonelliği sofistike ta-
sarım ile buluşturduğu ürünlerini iş
ortaklarının ve üreticilerinin yanı sı-
ra evde kendi mobilyasını yapan
son kullanıcılara da tanıtım yaptığı
aktivite kapsamında, ürünler hak-
kında eğitim verilen atölyeler dü-
zenleniyor. Atölyeler sonunda

gerçekleştirilen yarışmayı kaza-
nanlara çeşitli ödüller verilirken,
aktivite alanını ziyaret edenler de
birbirinden güzel sürprizlerle karşı-
laşıyor. Ayrıca SAMET üretim tes-
isleri, özel bir simülasyonla etkinlik
alanında ziyaretçilere tanıtılıyor. 

Tur boyunca bugüne kadar 14.000
km’ye yakın yol katederek 68 du-
rağı gezen SAMET’in tanıtım aktivi-
tesi 27-28 Ağustos tarihlerinde 
İstanbul İkitelli Keresteciler 
Sanayi Sitesi Otopark Alanında 
düzenlenecek.

Proje hakkında detaylı bilgi almak
ve ‘’SAMET Mobilyanın Üstatları
Buluşuyor’’ etkinliğinin gerçekle-
şeceği diğer illeri görmek için mo-
bilyaninustatlari.samet.com.tr in-
ternet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Katma değerli
ürünleriyle sektörünün
liderlerinden olan
SAMET, yeni nesil
ürünlerini iş ortakları 
ve kullanıcıları ile
buluşturduğu Türkiye
tanıtım turuna hız
kesmeden devam
ediyor. SAMET Masters
Club – Mobilyanın
Üstatları Buluşuyor
projesi kapsamında, 
5 ay boyunca 48 ilde 
56 noktayı ziyaret
edecek SAMET tırı, 
27-28 Ağustos’ta
İstanbul’da olacak. 
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SAMET, “Masters Club - Mobilyanın
Üstatları Buluşuyor’’ etkinliği ile, 

yeni nesil ürünlerini İstanbul’da tanıtıyor





1- İZWOOD 2018; İzmir, Türkiye; 10-14 Nisan 2018

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

3- IWF 2018 ATLANTA FUARI; Atlanta, ABD; 
22-25 Ağustos 2015

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

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

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

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

14- KAREBANT AZERBAYCAN Turu; 
Bakü, Azerbaycan









isa Kulp, Diyarbakır Organize
Sanayi bölgesinde 3500
m2’lik bir alanda bulunmakta-
dır. Disa olarak 100 den fazla

modelle alüminyum mobilya kulp-
ları üretmekteyiz. Müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda özel di-
zaynlar yapıyoruz. Bunun için, da-
ha iyi bir sonuca varabilmek adına
kalite kontrol departmanımız ve
aynı zamanda yeniliklere ulaşabil-
mek için AR-GE bölümümüz 
bulunmaktadır.

Disa’nın mühendisleri müşteri is-
teklerini ve modern dizaynları göz
önünde bulundurarak çizim yap-
maktadırlar.Değerli müşterileri-
mizin memnuniyeti için birçok al-
ternatif sunmak- tayız.Ürünlerimi-

zi ve makinelerimizi günden güne
geliştiriyoruz.Kulplarımız için iş-
lemlerim- iz,tam kapsamlı meka-
nik işlem bölümünden geçmekle
ile birlikte, CNC gibi modern maki-
nalar ile birlikte çalışıyoruz.

Bir diğer yandan müşterilerimizin
renk alternatiflerine cevap vere-
bilmek adına elektro- static toz
boya tesisimiz mevcuttur. Toz bo-
ya tesisimiz ile birlikte antik bakır,
antiksarı, krom, inox ve şeffaf lak
işlemimizle tam teşekküllü bir
kaplama tesisimiz bulunmaktadır.

Disa Kulp, en iyi tasarım yeteneği-
ne sahip olmak için organizasyo-
nel ve teknik kapasitesini arttırma-
yı hedefliyor. Müşterilerimize sun-
duğu- muz bütün ürünlerimizi yük-

sek kalite modern ve kendine özgü
bir şekilde üretiyoruz. Türkiye’de
birçok il de hizmet vermekteyiz.
Türkiye’deki Pazar payı ve itibarı,
Disa Kulp’u yurtdışına açılmaya it-
miş ve bu hedef doğrultusunda Di-
sa 3 kıtada 14 ülkeye satış yap-
maktadır. Çoğunlukla Avrupa
standartlarını anlamak ve müşte-
rilerimize daha iyi bir hizmet vere-
bilmek amaçlı dünya çapında ki fu-
arlara katılıyoruz. Değerli müşte-
rile- rimize en iyi ürünleri sunmak
için profesyonel ekibimizle birlikte
çalışıyoruz. Günümüzde birçok
mobilya firması kulp trendini çok
iyi anladı ve iş modelini pazarın bu
davranışına göre şekillendiri- yor,
bizde uluslararası kulp pazarında
öncü olabilmek için çalışıyoruz.
Gayemiz uluslararası arenada,
aranan bir marka olmak bu vesile
ile ülke ekonomisine ve istihdamı-
na katkı sağlamaktır.
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Mükemmelliğe dokunmak isteyen
bütün müşterilerimizi 

DİSA KULP’a bekliyoruz

Disa Kulp Genel Müdürü Aziz Azizoğlu:
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Peli DK’nın İskandinav Style,
Dynamic Style, Prismatic
Style adıyla tanıttığı dekoratif

iç mekan kapıları 14 ayrı tasarımda
üretiliyor.

Peli DK kapılarının tasarımında ön-
celik parke ve kapı yüzeyini bütün-
leştirmek. En çok dikkat çeken
özelliği ise aynı kapı modelinde
parke ve süpürgeliklerin de bulun-

ması. Bu konuda bir ilke imza atan

marka, sektöre yeni bir anlayış da

kazandırdı.

Tüketicinin yaşam tarzına uygun

modellerin yanı sıra, mobilya

trendleriyle de birleşen tasarımla-

rı hayata geçiren Peli DK Kapılar,

tercih edildiği mekanlarda farkını

ortaya koyuyor.

SEKTÖRE SES, KAPILARA
SESSİZLİK GETİRDİ

Çizilmeye karşı dayanıklı, kolay te-
mizlenebilen, yüzeyinde toz tut-
mayan, kasa, pervaz ve kapı yüze-
yinin aynı dokuda görünümüyle de
dikkatleri çeken Peli DK Kapılar,
aynı zamanda kapı yuvasında kul-
lanılan fitille de sessizliği sağlıyor.
Kilitte ise farklı bir sistem kullanılı-
yor; Kale’nin yeni ürettiği sessiz ki-
lit sayesinde kapı açılıp kapanırken
ses çıkarmıyor, ortamın dinginliği-
ni koruyor. 

Parke sektöründe
uzun yıllardır var olan
Peli Parke, kendi
ürünlerinin en önemli
tamamlayıcısı olarak
gördüğü ve bu
anlayışla ürettiği
dekoratif iç mekan
kapıları yapı
sektörüne inovatif
çözümler sunuyor.
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PELİ DK, Ürün Çeşitliliği ile Sektöre
İnovatif Çözümler Sunuyor
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sıl hüner, maddenin içinde gi-
zemli bir şekilde saklı duran
enerjiyi hangi yöntemleri kul-

lanacağını bilerek, bulup ortaya çı-
karmaktır. Yani onu üretebilmektir.
En az o kadar önemli olan diğer bir
şeyse, üretilen enerjiyi en etkin şekil-
de kullanabilmektir. Üretilen enerji-
nin en etkin şekilde kullanılabilme-
si, muhakkak suretle onun doğru iş-
letilmesine bağlıdır. Projemiz çok kı-
saca enerjinin nasıl işletilmesi gerek-

tiğine dair bir yöntem geliştirmek ol-
muştur. Bunu da, özünde iki farklı
üretim şekli olan MDF ahşap
panel ve elektrik üretiminin gerek
duyduğu temel enerji parametreleri-
ni aynı anda karşılıklı ilişkilendirerek
ve bunların birbirini besleyen neden
sonuç ilişki zeminini, doğru kullana-
rak yapabildik.                                   . 

Bu çalışmayla birlikte, ahşap-panel
fabrikalarında kullanılan mevcut

MDF ÜRETİMİARAŞTIRMA

İLK ÜRÜN MDF Mİ,   
Polkar Orman Ürünleri ve Enerji A.Ş / ELAZIĞ

A

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:148 Eylül - Ekim 2018 142



enerji işletim sistemleri ve enerji-
nin kendisini üreten katı yakıt ka-
zanları ömürlerini tamamlamış ol-
maktadır. Makro açıdan hem ülke
kaynaklarının doğru kullanılması,
hem de şirketlerin mikro menfaet-
lerinin gözetilmesi bağlamında or-
taya çıkan sonuç budur.

Biz bu noktaya, kurmaya çalıştığı-
mız MDF üretim tesisi için
olası elektrik kesintilerinde kısa bir
sürede olsa, çalışması gerekli ol-
duğu ( kızgın ısı transfer yağını so-
ğutma amaçlı ) telkin edilen 720

kwa/ h diesel motorlu bir elektrik
jenaratörünün yatırım ve işletme
maliyetlerini nasıl olur da asgari
seviyelere çekebiliriz diye düşü-
nürken geldik. Kazanın içinde ya-
nan ateşin elektrik kesildiğinde de
kıvılcımlar saçmaya devam ettiği-
ni farkettiğimiz gün, bizim için bir
dönüm noktası oldu. Kendi üretim
artıklarınız ile beslediğiniz bir ka-
zan, üstelik o kazanda ürettiğiniz
bir doymuş buhar halihazırda elde
var iken, neden jeneratörünüz gaz-
diesel güçle çalışan türden olsun-

du ki? Çünkü elektrik kesildiğinde
kazan yanmayı bir müddet daha
sürdürdüğü için buhar üretimi ha-
len devam ediyordu.  Aslında tüm
yapılması gereken şey, elde epey
miktarda bulunan buharı acilen je-
neratöre yönlendirmek ve bir süre
daha kazanı enerji üretir vaziyette
tutabilmekte idi. Bunun olabilirliği-
ne dair kanıların pekişmesinin he-
men ardından kazan sistemini zor-
lamadan 720 Kwa/ h gücü en fazla
nereye çıkartabiliriz sorusu 
önümüze geldi.
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MDF ÜRETİMİ ARAŞTIRMA
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    YOKSA ELEKTRİK Mİ ?
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Bunu takiben yanma ve kazan ve-
rimliliğinin yükseltilmesi konusu-
nu gündemimize almak zorunda
kaldık.  Bu süreçte akışkan yatak-
lı yanma teknolojisinin bizim için
zorunlu olduğunu keşfettik. Bu-
nu çözümledikten sonra MDF üre-
timinde kullanılan enerji işletim
sistemlerinin açık uçlu çalıştığı
için çok verimsiz olduğunu gördük.
Halbuki, üretilmiş enerjinin her ne
şekilde olursa olsun çok doğru
kullanılması gerektiğini, bunun da
yolunun enerjinin doğrudan kulla-
nımı ve kapalı-yarı kapalı devre
sistemler dahilinde işletilmesin-
den geçtiğinin farkına vardık. Bu
anlatımları Fransız'ların kurduğu
şeker fabrikalarını örnek göstere-

rek somut bir düzleme indirgeye-
biliriz. Bizim MDF üretiminde kul-
landığımız enerji işletim sistemi ve
kojenerasyon önermesi şeker fab-
rikalarında kullanılan ile benzerlik-
ler göstermektedir. 

Nihayetinde, ardı arkası kesilme-
yen soru ve cevaplar bizi, adına
tersinden kojenerasyon dediği-
miz kojenerasyon önermesine ta-
şıdı. Ana hatlarıyla tersinden koje-
nerasyon, elektrik üretiminden ka-
lan buhar ve ısı enerjisinin üretim
prosesinde kullanılması manasına
gelir. 

Sonuç olarak, MDF entegre üretim
tesisi sırf kendi biyokütle
proses artıklarıyla, ihtiyaç duyduğu

ısı ve buhar enerjisinin bütününü,
bunun yanı sıra ise gereksinimi olan
elektrik enerjisinin de %100 ‘nü be-
dava üretebilmektedir.  

MDF üretim hatları ciddi miktar-
larda biyokütle artığa neden olur-
lar. Bu artıktan elde edilecek top-
lam enerji miktarı, üretim yapmak
için ihtiyaç duyduğu tüm enerji
miktarından daha fazladır. Buna
parke üretiminden, hatta kapı ka-
sası ve belki profil üretiminden ge-
len artıkları da ilave ettiğinizde be-
dava elektrik üretim kapasitesi o
nispette artar. MDF üretim
tesisi proses atıklarıyla kendi elek-
trik enerjisini üretebilir dediğimiz
hesaplamalara potansiyel bu tür
yakıtlar dahil edilmemiştir.

Ancak ilginç olan ciddi ölçüde ve-
rimli olmasına karşın MDF üretim
tesislerine entegre edilmesi müm-
kün Kojenerasyon incelemelerinin
bugüne kadar ciddi biçiminde ih-
mal edildiğidir. Daha da ilginç olanı
bu konuda yapılan teorik akademik
araştırmaların sadece Brezilya ve
Yeni Zelanda'da yapılmış olan 
bir kaç bilimsel makaleden ibaret
kaldığıdır.

MDF üretim tesislerinde ciddi mik-
tarlarda atıl enerji mevcuttur. 
Bunun başlıca nedenleri arasında
yakıtın bedava olması, fazla yakıt-
tan ekonomik manada fayda sağ-
lanamaması, yakıtın bertaraf edil-
mesi gereken bir atık sorunu ola-
rak görülmesi, enerjinin verimli
üretilememesi, yerleşik anlayış,
MDF üretmek için zaruri olan ısı ve
buhar enerjisinin yüksek tolerans
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sınırları içerisinde hesap edilmiş
olması, kızgın yağ kazanının baca
gazı çıkış sıcaklığını yapısal olarak
220-250 ⁰ C altına düşürememesi
ve kazanda üretilmiş enerjinin et-
kin kullanılamaması bulunur.

Daha da önemlisi yılların getirdiği
alışkanlıklar, mevcut pazar koşul-
larında konvansiyönel sistemle ça-

lışan üretim hatlarının halen karlı

bir şekilde üretim yapabilmeleri,

geleneksel sistemlerin her zaman

olduğu gibi en doğru olan olarak

kabül edilmesi ve yeniye karşı ga-

yet insani bir davranış şekli olan

mukavemet etme bulunur. Oysa

MDF üretim prosesinden çıkan

ağaç artıklarının biyokütle yakıtlar

grubunda yer alması, onu en temiz
enerji kaynağı olarak ayrı bir yere
koyar. Bugün tüm dünyada temiz
enerji üretimine ve kullanımına kar-
şı aşırı bir ilgi vardır. İklimle ve kü-
resel ısınma ile ilgili endişeler bü-
yüdükçe bu ilginin bir çeşit bağımlı-
lığa dönüştüğü herkes tarafından
bilinmektedir.

MDF üretim tesislerinde son dö-
nemlerde görülmeye başlanan
ORC (organic rankine cycle) ile ko-
jenerasyon kurulumlarına alter-
natif, buhar bazlı çok daha verimli
kojenerasyon projelendirmeleri
yapmak mümkündür. ORC ile ko-
jenerasyon kurulumları, su buha-
rından elektrik üreten kojeneras-
yon türüne kıyasla %30-40 ora-
nında daha yüksek maliyetlidir.
Bundan da başka, söz konusu ORC
türbinleri doğaları gereği, buhar
türbinlerinin ancak % 55-60'ı 
eviyesinde bir üretim verimine
ulaşabilirler.

Bir diğer bir deyişle buhar türbin-
leri kazanda üretilen toplam ter-
mik gücün en fazla %28-37' sini
elektriğe çeviririken, ORC gaz 
türbinlerinde bu oran % 12-23 
aralığında değişir.

Exergy ar & ge analiz çalışmaları-
mızın ortaya koyduğu sonuçlara
göre buhar bazlı Kojenerasyon sis-
tem çözümlemelerinin MDF üre-
tim tesisine entegre edilmesi ol-
dukça verimli olmaktadır. Üstelik
MDF üretim tesislerinde ısı trans-
fer aracı olarak buhar enerjisinden
faydalanma düzeyi arttıkça, buna
paralel olarak buhar bazlı kojene-
rasyon'un verimliliği de yüksel-
mektedir. Buharın kullanım düzeyi
arttıkça karbon salınımı olmayan
MDF üretimi de mümkün olabil-
mektedir. No carbon footprint
sloganıyla tüm dünyaya arz ede-
ceğiniz bir MDF pazarda kesinlikle
rakipsiz olacaktır.
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MDF üretim tesisine entegre edile-
cek buhar bazlı bir kojenerasyon-
la, MDF üretiminde sarf edilen
toplam elektriğin tümünü ilave
herhangi bir yakıt kullanmadan be-
davaya üretmek mümkündür. Laf
aramızda, artık elektrik kesintisi
diye bir tasanız olmadığından dola-
yı diesel yakıtla çalışan bir jenera-
tör yatırımı yapmanızda gerek-
mez. Tek kaybınız, normal zaman-
larda yenilenebilir enerji tarifesin-
den şebekeye daha pahalıya sattı-
ğınız enerjiyi, şebekeden daha ucu-
za satın alarak üretimde kullandı-
ğınız enerjinin kesintiye uğraması
durumunda tesisinizde daha paha-
lıya kullanmak olacaktır.

Aynı zamanda firmamız akışkan
yataklı kızgın buhar kazanı imalatı
yapmaktadır. Bu bize ve yatırımcı-
ya başlangıç yatırım maliyetlerinin
minimize edilmesi noktasında ciddi
avantajlar sunmaktadır. Böylece
yatırımcı açısından kazanın fiyatını
düşük tutarak, kojenerasyon uy-
gulamasını çok daha cazip ve ikna
edici kılıyoruz. Kazana ilişkin refe-
ransımız başarıyla tamamladığı-

mız prototip çalışmasıdır. Bunun
üzerinden her türlü verimlilik 
testini birlikte yapabilme, sonuçla-
rını değerlendirme ve analiz etme
imkanına sahibiz.

Aslında bununla tam olarak ver-
meye çalıştığımız mesaj şudur:
Yapalım, çalıştıralım ve birlikte 
kazanalım !

Ar-ge çalışmalarımız;
● MDF üretim hattındaki proses ar-

tık/ biyokütle yakıt miktarının sap-
tanması konusundaki çalışmalar,

● Refiner da ki buhar ihtiyacı ve 
bunun minimize edilmesine dair
yapmış olduğumuz ar & ge 
araştırmaları,

● Refiner öncesi ön ısıtma sistem ve
yöntem ar & ge çalışmaları,

● Lif kurutmada kullanılan Flash Tu-
be tüp kurutma sisteminin karak-
terine ve işleyişine dair yapılmış
araştırmalar,

● Daha az enerji kullanan alternatif
lif kurutma sistemleri üzerine yap-
tığımız araştırmalar,

● yüksek sıcaklık-yüksek enerji yerine
daha düşük sıcaklıktaki aynı miktar
enerji ile kurutma yapan sistemler
üzerine yaptığımız araştırmalar,

● iki aşamalı kurutma sistemleri üzeri-
ne yapılmış ar & ge çalışmaları,

● Prese ısı transfer etmede kızgın
buhar (kızgın yağ yerine) kullanımı
konusunda yapılmış araştırmalar,

● MDF üretiminde Emisyon yapma-
yan izosiyonat  esaslı tutkal kulla-
nımının enerji verimliliği ve üretim
kapasitesindeki etkilerine yönelik
yaptığımız araştırmalar,

● İzosiyonat esaslı tutkalların katlı
preste kullanımına dair yapmış ol-
duğumuz araştırmalar,

● Katlı preste kapasite arttırmaya
yönelik yapmış olduğumuz 
çalışmalar,

● Akışkan yataklı kazanlar ve bunla-
rın MDF tesislerine uyarlanmasına
ilişkin yapılmış araştırmalar,

● ORC sistem, akışkanlar ve gaz tür-
binlerinin verimliliği üzerine yaptı-
ğımız araştırmalar, 

● Başarı ile sonuçlandırdığımız 50
bar, 480 derece, 300 kg saat kız-
gın buhar üretim kapasiteli tam
dolaşımlı Akışkan Yataklı Kızgın

Buhar Kazanı Prototip çalışmamız.

Tüm bu ar-ge çalışmalarımızı kap-
sayan 2 si 2018 kasım ayında so-
nuçlanacak 3 farklı Uluslararası
patent müracaatımız vardır.

Daha detaylı bilgi aktarımı için ta-
rafların bir araya gelerek fizibilite
ve projelendirmeler konusunda
etraflıca çalışmalar yürütmesi 
gerekmektedir.

MDF üretim endüstrisinin bu atıl
enerji üretim kapasitelerini vakit
kaybetmeden harekete geçirerek
enerji fakiri ülke sanayine kazan-
dırması sektör olarak hepimizin
tüm ülke insanına karşı taşıdığı bir
borç ve sorumluluktur.

saygılarımızla,

Polkar Orman Ürünleri 
ve Enerji A.Ş / ELAZIĞ

www.polkarmdfenerji.com
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üneydoğu Asya'nın önde gelen
endüstri fuarlarından biri olan
İhracat Mobilya Fuarı (EFE),

dört başarılı günün ardından 12 Mart
2018'de gerçekleşen en büyük şo-
vunu, daha geniş bir ülke tabanın-
dan daha fazla alıcıyla buluşturarak
sonuçlandırdı. Kuala Lumpur Kon-
gre Merkezi'nde (KLCC) düzenlenen
fuar, ilk günden son günkü  kapanışı-
na kadar başarılı geçen bir etkinlik
oldu. 

Malezya'nın başkenti Kuala Lum-
pur'da 9-12 Mart tarihleri   arasında
gerçekleşen hareketli ticaretin dört
günü, gelişmekte olan bölgelerden
gelen güçlü alıcılar ve ABD'nin güçlü
geleneksel pazarları, Avustral-
ya'dan 140 ülkeden 7.854 uluslar-
arası alıcıyı kapsayan 12.087 ticari
ziyaretçiyi ağırladı. Japonya, Singa-
pur ve İngiltere’den kayda değer bir
ziyaretçi ağırladı.  Bu yıl gerçekle-
şen fuarda, EFE 2017'ye göre%
11,2'lik bir artış oldu.

% 9.37 daha büyük olan EFE 2018,
Malezya, Çin, Singapur, Hindistan,
Kore ve Endonezya'dan 320 katılım-
cıya ev sahipliği yaptı. 2018 Fuarı,
Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde
32.000 metrekare kapladı.

Bu yıl, genç tasarımcıların yaratıcı

ve yenilikçi mobilya tasarımlarını
gösterip birçok alıcının ve ziyaretçi-
nin ilgisini çekecekleri Profesyonel
Tasarımcılar Programı'nın (PDP)
üçüncü tperiyodu gerçekleşti. Ma-
lezya Kereste Sanayi Kurulu (MTIB),
Tanggam dahil olmak üzere İtalyan
ve Belçikalı tasarımcılarla işbirliği
içinde, PDP3 programı genç Malez-
yalı tasarımcılarımıza ilham kaynağı
olmuştur. PDP3'e ek olarak, Asya
Pavyonu'na İhracat (E2A), Asya pa-
zarlarına ihracat yapmak isteyen
üreticiler için fırsatların yer aldığı 
fuarın en önemli özelliklerinden 
biriydi. Hızla büyüyen Asya ekono-
misinin ve büyük ihracat potansiye-
linin ortaya çıkmasıyla birlikte, E2A
platformu katılımcılara yönelik bir
çalışmaydı. . Organizatörler, E2A
Pavyonu'nu destekleyen  Malezyalı
Kereste Konseyi'ne (MTC) 
müteşekkir ve minnettarlıklarını
sundular .

EFE, Güneydoğu Asya'daki en büyük
mobilya tedarik merkezlerinden bi-
ridir ve 32.000 metrekarelik bir
brüt sergi alanında yer almaktadır.
EFE ayrıca, Güneydoğu Asya, Orta
Asya, Afrika, Güney Amerika, Doğu
Avrupa ve Orta Doğu'daki hızlı bü-
yüyen pazarlara bölgenin sıçrama

tahtalarından biri olarak ortaya çık-
mıştır. EFE, Malezya mobilyalarının
ihracatında önemli bir rol oynamış-
tır. Bu rakam, 2017 yılında Malez-
ya'nın mobilya ihracatında yüksek
bir değer olan 10.135 milyar RM'dir.
Bu, 2016 yılına göre% 6,4'lük bir ar-
tış oldu (RM29.529 milyar). EFE gibi
mobilya fuarları, Malezya'nın ihra-
cat gelirine önemli ölçüde katkıda
bulunmaktadır.

Küresel ekonomik belirsizliklere
rağmen organizatörler yine teslim
ettikleri için satış rekorları kırdı. Bu,
EFE'nin devam eden cazibesini ve
küresel mobilya pazarında nasıl bir
ilişki yarattığını da vurgulamaktadır.
Dünyanın her yerinden daha yüksek
kaliteli alıcılar aldığımız için mutlu-
yuz. Katılımcılar, Afrika, Güney
Amerika, Orta Doğu ve Avrupa'daki
gelişmekte olan piyasalardan gelen
siparişleri ve yeni iş yerlerini almak
için güçlü satın alma gücüne sahip
birçok alıcıdan memnun kaldılar.
Katılımcılar güçlü sipariş defterle-
rinden memnunlar. Bu kesinlikle
EFE'nin önümüzdeki yıl 15. yıldönü-
mümüze girmesi için büyük bir des-
tek. Bu yıl yine EFE’nin küresel ko-
numunu çok etkili ve verimli bir te-
darik merkezi olarak destekledi.
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ürkiye’nin Ar-Ge’ye en çok
yatırım yapan 250 firması
arasında yer alan Beta Kimya

A.Ş., İstanbul – Tuzla’da uzun yıl-
lardır yürüttüğü Ar-Ge faaliyetle-
rini, yeni kurduğu Ar-Ge merkeziy-
le daha güçlü bir şekilde ileriye ta-
şıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’na yapılan başvuru netice-
sinde “Ar-Ge Merkezi Belgesi” al-
maya hak kazanan BETA Kimya
A.Ş., inovatif ürün ve know-how
geliştirmeye yönelik tüm Ar-Ge
faaliyetlerinde devletin sağladığı
teşviklerden yararlanacak.

Fiziksel ve bilimsel tüm kriterleri
en son teknolojiyle karşılayarak
Ar-Ge Merkezi Belgesi alan BETA
Kimya A.Ş., yeni nesil mobilya tut-

kalları, teknik aerosoller, poliüre-
tan bazlı yapıştırıcılar ve dolgu
malzemelerinden oluşan yapı kim-
yasalı ürünlerini 20 kişiden oluşan
profesyonel bir ekiple geliştirecek. 

Ar-Ge ve inovasyon ile
geleceğe yön verecek 

Teknolojik gelişmeler ve tüketici
trendleri doğrultusunda Ar-Ge ça-
lışmalarına büyük önem verdikle-
rini belirten BETA Kimya A.Ş. Ge-
nel Müdürü Cihat Sayacı, “Kimya
sektörü hayatın her alanına doku-
nan ve özellikle yapı kimyasalları
alanında da sürekli kendini yenile-
yen bir sektör. Günümüzde artık
Ar-Ge ve inovasyona yatırım ya-

pan firmaların bir adım öne çıktığı-
nı görüyoruz. Şirketimizin büyüme
stratejisi ve organizasyon yapısın-
da Ar-Ge büyük bir değer teşkil
ediyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye en
çok yatırım yapan 250 firması
arasında yer alırken, Ar-Ge’nin
marka ve ürünlerimize olan katkı-
sıyla ihracatta da büyüyoruz. Ye-
nilikçi marka kimliğimizle inovatif
ürünlerimizi 45 ülkede tüketiciyle
buluştururken, ülke ekonomisine
katkıda bulunuyoruz. Bakanlığımı-
zın verdiği destek sayesinde yeni
Ar-Ge Merkezimizle birlikte çok
daha büyük projelere imza atarak
know-how ihraç etmeyi de hedef-
liyoruz.” şeklinde konuştu. 

BETA Kimya A.Ş.’nin 
yeni Ar-Ge Merkezi tescillendi

Kimya sektörünün en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden
BETA Kimya A.Ş., Ar-Ge alanındaki atılımlarına bir yenisini daha
ekledi. Yüksek teknolojiye sahip yeni Ar-Ge Merkezi ile, T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi Belgesi” alarak
tescillenen BETA Kimya A.Ş, gücüne güç kattı.
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MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Pratik yapıştırma çözümleriyle, yüksek performansı yakalayın!
Roma Plastik kalitesiyle üretilen Romabond Marangoz Tutkalları; yeni ambalajları ve her ihtiyaca yönelik nitelikleriyle size  

“Pratik Yapıştırma Çözümleri” sunuyor. Mükemmel yapışma hızı ve fonksiyonel kullanım özellikleri sayesinde müşterilerinizin     

vazgeçilmez çözüm ortağı olacaksınız. Yapışması zor yüzeylerde yarattığı eşsiz mukavemet ile tasarruf sağlarken, işleriniz de 

gözle görülür şekilde kolaylaşacak. Geniş ürün yelpazemizi inceleyin, mutlaka size uygun bir Romabond bulacaksınız!

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.
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Tarih: 13-17 Ekim 2018 Salon: 14 Stand No: 1424A

R_Mobilya_Dekorasyon_08_2018_Intermob.indd   3 03/09/18   10:13



ürkiye'de kenarbandında lider
üreticisi Roma Plastik, Inter-
mob 2018 fuarına yenilikler

getiriyor.

Kenarbandında Yeni Bir
Dönem Başlıyor 

Roma Plastik dijital printing (dijital
baskı) yöntemi ile kenarbandı üzeri-
ne desen kazandıran teknolojiyi kul-
lanıyor. 50 adet yeni dekordan olu-
şan yenilikçi seri fuar kapsamında
ilk kez görücüye çıkacak. Roma
Plastik'in yeni sezon koleksiyonu da
yine fuar kapsamında konuklarla
buluşacak. 30 yeni dekorla yılın
renklerini taşıyan koleksiyonun ah-
şap ağırlıklı ve düz renkli parçalarını
Intermob'da görebilirsiniz.

İlklerin Markası Roma

Geçen yıl olduğu gibi fuar sergisinin
bir kısmında da, Roma'nın sektöre

kazandırdığı kontrast kenarbandı ta-
sarımları ve ürünlerin tanıtımı yer
alacak. Ahşabın doğallığını yansıtan
Nudoso, çeşitliliği artıran kullanım
olanakları ile Trio koleksiyonu ve
kenarbandından metal ışıltısı yara-
tan ALU ürünleri hakkında da Roma
standından bilgi alınabilecek. Dev-
rim niteliğindeki kontrast kenarban-
dı ürünleri ve diğer özgün tasarım-
ları hakkında fuarda yer alan Roma
Plastik standını ziyaret edebilir, ilk-
lerin markası Roma'yı daha yakın-
dan tanıyabilirsiniz. 

Bayilere Yenilik ve
Kolaylık 

Roma Plastik bayilerinin sahip ol-
dukları bir ayrıcalık daha İntermob
Fuarı'nda tanıtılacak. Roma Plas-
tik, yenilenen web sitesi ve web si-
tesindeki bayi portalını da fuar süre-
cinde kullanıma sunacak. Bayilerine
verdiği değer ile beraber başarılı ol-
manın önemini vurgulayan marka,
iş ortaklarının süreçlerini kolaylaş-
tıracak yeni adımlarla kolaylık va-
dediyor. Bayilerin şirkete internet
aracılığıyla rahat ulaşımı, sistem
üzerinden sipariş takibi, hızlı stok
görüntüleme ve ödeme bilgileri için
kolaylıkla kullanabilecekleri yeni in-
ternet sitesi, İntermob Fuar'ında ta-
nıtılacak Roma Plastik yeniliklerinin

önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kreaktif = Kreatif + Aktif

Kenarbandında çözüm ortağınız Ro-
ma Plastik, yaratıcı yani kreatif ta-
sarımlarından ve aktif hizmet anla-
yışından ilhamla hazırladığı yenilik-
leri "Kreaktif" başlığı ile ziyaretçile-
rine tanıtacak. Sektördeki yenilikle-
rin ve ilklerin markası Roma Plastik,
fuarda da bayilere verdiği aktif hiz-
meti ve kullanıcılarına sunduğu ya-
ratıcı tasarımları gururla lanse edi-
yor. Kalite, güven ve yenilik sunan
tasarımlar, Roma'nın işbirliği ve hiz-
met alanlarındaki profesyonelliği ile
birleşerek markayı rakiplerinden
ayırıyor. Intermob, Ekim 2018'de ye-
niden mobilya yan sanayii, aksesuar,
orman ürünleri ve ahşap teknolojileri
alanlarının en iyilerini buluşturmaya
hazırlanıyor. Avusturya, Hindistan,
İtalya, Polonya ve Tayvan gibi birçok
ülkeden yüzlerde firmanın katılacağı
ve sektörün en yüksek ticaret hacim-
li buluşmasını sağlayacak fuar, yeni
teknolojiler, yeni ürünler, yeni pazar-
lar ve yeni işbirliklerine imkan tanıya-
cak. Roma Plastik de yenilikçi anlayışı
ve yaratıcı tasarımları ile Intermob
fuarında sektör profesyonelleri ile
buluşmak için gün sayıyor. 
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ROMA PLASTİK, 
Kreaktif Anlayışı ile
İntermob 2018'de













angının ilerleme hızını azal-
tan ve zararlı kimyasal salı-
nımını minimuma indiren
Genç Yangın Geciktirici Boya

ve Vernikler, kamuya açık ve yan-
gın riskinin yüksek olduğu alanlar-
da kullanılıyor. (Ofisler, havaalan-
ları, oteller, alışveriş merkezleri,
kongre merkezleri, tiyatro ve si-
nema salonları, kütüphaneler, ge-
miler, hastaneler, okullar, tren is-
tasyonları vb.)

Yangın esnasında mekânın güvenli
bir şekilde terk edilebilmesi için za-
man kazandıran Genç yangın ge-
ciktirici ürünler, tüm iç mekân ah-
şap yüzeylerde kullanılabiliyor.

Uygulandığı yüzeyin özelliklerine
zarar vermeden alevlenme süre-
sini geciktiren ürünler, pasif yan-
gın koruma yöntemleri dahilinde
yangın emniyetini sağlıyor.

Mobilya boya ve verniklerinde dünyanın önde gelen markaları
arasında yer alan ve global anlamda kabul görmüş Genç Boya ve
Vernik, yangın geciktirici ürünleriyle güvenliğe önemli katkı sağlıyor. 
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GENÇ, YANGIN GECİKTİRİCİ ÜRÜNLERİYLE
GÜVENLİĞİNİZE KATKI SAĞLIYOR

























n Başkan, Türk Ağaç İşleme
Makineleri sektörü son yıllar-
da çok önemli atılımlar ger-

çekleştiriyor. Gerek iç pazarda ge-
rekse de uluslararası ahşap işle-
me sanayinde önemli bir aktör du-
rumundadır. Öyleki pekçok makine
grubunda neredeyse ithal makine
satılmıyor.  Mesleki dayanışma ve
dernekleşmenin sektörde pek çok
sorunu çözmede anahtar yapılan-
malar olduğunu biliyoruz, Tam-
der’in bu amaçla sektörde önemli
bir değer ve açılım yaratmasını di-
leyerek Tamder’in kuruluşunu
tebrik eder, sektörümüze hayırlı
olmasını diliyoruz. Bu çalışmaları-
nızı okurlarımızla paylaşmanızı 
istiyoruz.  

Mobilya dergisi: TAMDER kuruluş
amaç ve ilkelerini kısaca özetler-
misiniz, Tamder kuruluş amaçları
itibarıyla bugüne kadar var olan
derneklerden farklı olarak hangi
misyonu esas alacak.

Nizamettin Coşkun: Tamder’in ana
amacı; ağaç işleme makineleri ile
bu makinelerin yan sanayisinin
imalatı ve temsilcilikleri konusun-
da faaliyet gösteren üyeler ara-
sında yardımlaşmayı sağlamak, iş-
birliği ve dayanışmayı gerçekleş-
tirmek, bilgi alış verişini sağlamak
ve bunun yanı sıra derneğe üye
olan firmaların mali, hukuki, idari,
teknolojik, imalat, ihracat ve itha-
latı ile ilgili sorunları çözüme ka-

TAMDER (Tüm Ahşap İşleme    

Derneğin Kurucu
Başkanı ve Unimak
Makine YK Başkanı
Nizamettin Coşkun 
ve Varol Makine 
YK Başkanı - 
2. Başkan 
Mehmet Varol ile
derneğin kuruluşu 
hakkında konuştuk. 
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vuşturmaya yönelik faaliyetlerde
bulunmak gibi yaşanan ve yaşaya-
bileceğimiz sorunlara çözüm üret-
mektir.  Bunun yanı sıra Türkiye
içerisinde ve uluslararası alanda,
ağaç işleme makineleri ile bu ma-
kinelerde kullanılan birleşen, ye-
dek parça, yazılım ve gerekli tüm
ürünlerin Pazar alanlarını büyüt-
mek,  dünya çapındaki gelişmeler-
den üyelerin haberdar olunmasını
sağlamak gibi amaçlarımızı sırala-
yabiliriz, bu sayede üyelerinin ve
derneğin uluslararası standartla-
ra ulaşması için çalışmalarda 
bulunmaktır. 

Mobilya dergisi: Tamder’e kimler
üye olabilecek, yerli üretici firma-
lardan mı yoksa ağaç işleme sek-
törüyle iştigal eden tüm üretici, 
ithalatçı, satıcı ve tedarikçiler 
ile sektörün ara girdi 
malzemecileri de bu derneğe üye
olabilecekler mi?

Mehmet Varol: Tamder kurucu
üyeleri olarak sektörel sivil top-
lum örgütlerinin birer ihtiyaç oldu-
ğunu düşünüyoruz. Ocak ayında
gerçekleşecek genel kurulumuzda
daha geniş bir üye sayısı ve kısa
zamanda gerçekleştirdiğimiz akti-
vitelerimizin raporlarıyla karşınıza
çıkacağız. Şimdiden aldığımız des-

tek ve dayanışma bizleri motive
ediyor. Mesleki örgütlenme ve da-
yanışmanın sektörde çok önemli
güç birlikleri deneyim paylaşımı
yarattığı gibi   uluslararası ilişkiler-
de de kurumsal birliktelikler ve ör-
gütlü hareketlerin çok değerli ol-
duğuna inanıyoruz. Kurumlar ve
sektörler örgütlülükleriyle var
olur ve geleceğe yürürler, Bura-
larda kurulacak ilişkiler mesleki
paylaşımlar, ortak projeler ve ak-
tif komisyonlar sektöre ışık tuta-
caktır. Yaşadığımız veya yaşayabi-
leceğimiz pek çok sorunu bireysel
olarak çözmek yerine ortak prob-
lemimiz olarak ele alıp güçbirliği
içinde birlikte çözümler üretmek
ortak akıl yoluyla bunları paylaş-
mak  ve cesaretle deneyimleri ak-
tarmak hem sektörümüze  hem de
ülkemize önemli katma değerler
yaratacaktır. 

Bütün bunların tartışılmaz değerde
olduğuna inanıyoruz.   Türkiye ne
yazık ki bu konuda bireyselleşme
ve yanlış rekabet anlayışları sonu-
cu çok zaman kaybetti. Sektörde
Yıllarca bu konuda önemli girişim-
ler  gerçekleşti.  Ciddi zaman kayıp-
ları yaşandı ama bunlar da birer
deneyim olarak bizlere bir şeyler
öğretti. Yıllar sonra makineciler
olarak bir yapılanma oluşturduk.
Yaşanan tecrübeler içinde var olan
derneğin sektörümüze bir çok nok-
tada fayda sağladığını ancak ülke
dinamikleri sebebiyle bazı paydaş
firmalarla doku uyumsuzluğu ya-
şadığını gördük. Her iki derneğin de
kendi kulvarında Çok sesliliğin sek-
töre ve iki derneğe de fayda sağla-
yacağını ön görüp kurucu üyeler
olarak bu misyonu üstlendik. 
Eksiklerimizi gördük ve burada
bunları tekrarlamayacağız, 
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paydaşlarımızla ve çözüm 
ortaklarımızla güçlü bir sinerji 
yaratacağız. 

Mobilya dergisi: Önümüzde 
Tüyap Ahşap işleme makineleri
fuarı var bu fuarda sektörle 
buluşmak adına neler yapmayı
düşünüyorsunuz,

Nizamettin Coşkun: Kendisini sek-
tör içerisinde tanımlayan tüm fir-
malar üyemiz olabilecektir. Bu
kapsamda yerli üretici firmalar, it-
halatçı firmalar, bayiler, sektörel
tedarikçiler, sektörel teknoloji ve
software sağlayıcıları; dernek
üyesi olabileceklerdir. 

Öncelik ülkemizin sektörel ihtiyaç-
larını karşılamak ve ihracat hedef-
lerini yükseltecek yerli imalatın
gelişmesi için yerli üreticileri des-
tekleyen ve tamamlayan tedarik
zincirine hizmet veren tüm firma-
lar dernek üyesi olabileceklerdir.

Mobilya dergisi: Tamder’de çalış-
ma proğramı olarak öncelikli ko-
nularınız nelerdir, Bunların çözü-
müne yönelik çalışma komisyon-
ları oluşturmayı düşünüyormusu-
nuz, varsa bu komisyonlar neler
yapmayı düşünüyor?

Nizamettin Coşkun: Fuar süresin-
ce sektör paydaşları ile bir araya
gelerek Tamder’in tanıtımını yap-
mak, güncel sektör problemlerini
ve tavsiyelerini dinleyerek dernek

çalışma programını zenginleştir-
meyi düşünüyoruz. Bu noktada
Tüyap fuarında önemli girişimler
ve aktivitelerle TAMDER’in hedef-
lerini daha iyi tanıtacağız. 

Mobilya dergisi: Genel anlamda
Türk imalat sanayi ve ithalatçılar
için kritikbir sürecin içindeyiz, Dö-
viz kurundaki olağanüstülük ve is-
tikrarsız gelgitlerpiyasayı nasıl
etkiledi, bu konuda dernek olarak
üyeleriniz adına ne tür girişimler
gerçekleştirmeyi düşünüyorsu-
nuz, örneğin yerli makinelerimizz-
de kullanılan motorlar,  elektronik
vb aksamlar ithal ürünler bunlar
üzerinden alınan vergilerde bir in-
dirim olabilir mi? Keza üretim gir-
dilerinin büyük kısmımı oluşturan
enerji ve hammaddeler var, yine
ihracat için uygun pazarların seçi-
lerek toplu hareket etmek ve bilgi
paylaşımı ile tecrübeleri diğer
üyelerle paylaşarak sektörel kat-
madeğerin yükseltilmesi gibi ko-
nular gündeminiz içinde 
olacak mı?

Nizamettin Coşkun: TAMDER  ola-
rak, sektörel hizmet veren firma
çeşitliliğini sağlamak ve aynı çatı al-
tında toplamak önceliğimiz olacak-
tır. Bu bağlamda sektör paydaşları
aynı çatı altında toplandıktan sonra,
sektör ihtiyaçlarını, eksiklerini, ya-
pılması gerekenler tespit edilip ak-
siyon alınacaktır.

İhtiyaç duyulan komisyonlar kuru-
lacak, bu komisyonlar  üstlendikleri
konularla ilgili çözüm üretip hizmet
vereceklerdir. Bu konuda da gerek
yk üyelerimizin gerekse de alanında
uzman profesyonellerle çözüm or-
taklıkları kurulacak bilgi paylaşım-
ları sağlanacaktır. Bu noktada Üni-
versite- Sanayi işbirliği bir söylem-
de daha öteye giderek sektörün ih-
tiyaç duyduğu ve duyacağı ana ve
ara elmen ihtiyaçları daha reel ola-
rak paylaşılacak sektörümüzün za-
yıf ve güçlü yanları ortak akıl içinde
masaya yatırılacaktır. 

Mobilya dergisi: Gerek yurt içi ge-
rekse yurt dışında işleriniz oldukça
yoğun lider bir firmasınız, bu iş yo-
ğunluğunda dahi yeni kurulacak
dernek için zaman ayırma motivas-
yonunu nasıl sağlıyorsunuz?

Nizamettin Coşkun: Gerçek şu ki bü-
tün bu sorunların temelinde üretim
yetersizliği, sektörel markaların ve
kalite üreten kuruluşlarımızın sınırlı
sayıda olması bunun sonucu olarak
da arzulanan ihracat rakamlarına
ulaşamamak karşımıza çıkıyor.

Bu bağlamda paydaşları bir araya
toplayarak adeta voltran oluştur-
mak, birlikte hareket etmek, tekno-
lojik bilgi alışverişinde bulunmak.
Pazar ve sektör teşviklerimizi pay-
laşmak. Haksız rekabeti önleyici
tedbirler almak. Birbirinin önünü
kesen değil birlikte markalar 
oluşturmak arzusu motivasyonu-
muzu sağlıyor. 
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merika’nın Georgia Eyaleti
Atlanta şehrinde 2 yılda bir
gerçekleşen, bölgenin en

önemli fuarı sayılan IWF Atlanta
Mobilya malzemeleri ve Ahşap iş-
leme Makineleri fuarı 22-26 Ağus-
tos 2018 tarihleri arasında  Geor-
gia World Congress Center ‘da
gerçekleşti. 

Dünya çapında önemli Ahşap işle-
me Makine sanayisi makinecilerin
de katıldığı bu fuarda  Makine bölü-
münde  son yıllarda sadece Türki-
ye’de değil Avrupa’da ve dünyanın
pek çok yerinde katıldığı fuarlar ve
gerçekleştirdiği ihracatıyla haklı
bir gururu hak eden Unimak Mü-
hendislik Hizmetleri firması,  IWF-
ATLANTA fuarında da Ülkemizi ve
markasını  başarıyla temsil etti.
Amerika gibi dünya ticaretinin ve
pek çok teknolojinin kaynağı bir ül-
kede makinelerini satmakla kal-
madı,  burada kurduğu bayilik sis-
temiyle geleceğe yönelik önemli
projelerinin de alt yapısını kurdu.
Gerek bu girişimleri gerekse de fu-
arda sergilediği performansıyla
bir Türk firması olarak gurur kay-
nağımız oldu.

Ürünleri oldukça ilgi gören ve diğer
makine imalatçıları tarafından da
takip edilen Unimak Mühendislik
Hizmetleri, fuar süresince dünya-
nın çeşitli ülkelerinden misafirler
ağırlayarak kendini okyanus öte-
sinde de kanıtlamış oldu. Gerek
teknoloji, gerek fiyat politikasıyla
kendi dalında dünyada sayılı rakip-
lerinden öne geçmeyi başararak
Kuzey ve Güney Amerika’daki etki-
sini her yıl daha da arttırıyor.  2016
yılında gerçekleşen IWF-Atlanta
fuarına da katılan Unimak Mühen-
dislik Hizmetleri,  geçtiğimiz yıla
göre yaklaşık 2 kat büyüttüğü
standında  daha fazla makine sergi-
leyip  daha verimli görüşmeler
gerçekleştirerek bunun talep bü-
yümesi de yarattığını belirterek,
bu kararı almaktan memnun ol-
duklarını belirttiler. Konu ile ilgili
açıklama yapan firmanın uluslar-
arası ilişkilerinden sorumlu Duygu
Coşkun…. ‘Bu fuara gerçekten
önem verdik ve aylar süren detaylı
hazırlıklarımızı yaptık, Amerika zor
ama büyük bir pazar. Pazarı ve iliş-
kileri doğru kavramak iş ve çözüm
ortaklarınızı belirlemek zaman alı-

yor, gerek sermaye gerekse öngö-
rü ve sabrınızla bu süreci doğru yö-
netebilirseniz sonuçları da o denli
tatmin edici olur. Biz sadece Ame-
rika pazarı için değil hemen her ko-
nuda bu titizliğimizi ve özeni göste-
riyoruz. Gerek ülke olarak gerekse
de firmamız olarak boşa harcaya-
cak paramız yok, Bu nedenle de
teknolojinin her gün kendini yenile-
diği, kalite ve satış sorumlulukları-
nın da o denli geliştiği,   haliyle de
alıcıların tercihlerini yaparken kılı
kırk yardığı bu uluslararası global
pazarda iyi olmak zorundasınız. Bu-
nun normları da bellidir zaten. Biz
kuruluşumuz itibarıyla bir mühen-
dislik firmasıyız, firmamızın kuru-
cusu Sn Nizamettin Çoşkun titiz ve
disiplinli bir mühendis olduğu gibi
yılların imalatçısıdır. Firmamızın
yenilikçi yüzünde bu bilgi birikimi ile
hep uluslararası global bir aktör
olmayı hedefledik. Bu gün bu he-
deflere adım adım yaklaştığımız
için çok mutluyuz. Türk firmaları-
nın her alandaki  başarısı ülkemizin
başarısıdır.  Bizler de kendi sektö-
rümüzde ülkemizi bu bilinç ve gu-
rurla temsil ediyoruz.’’ dedi. 
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Unimak Mühendislik,
IWF -Atlanta 2018’den başarıyla döndü





EINIG Group, Nürtingen'de
Geleneksel ve   alışılmamış
bir törenle son  zamanlar-
daki WEINIG tarihindeki en

büyük inşaat projelerinden birini
başlattı. Yine buna bağlı olarak
Holz-Her'in yeni tasarlanan mer-
kezi, 2019 sonbaharında 10 milyon
avroluk bir yatırımla  inşa edile-
cek. Bu kararın verilmesinde panel
İşleme iş biriminin son yıllarda
güçlü bir şekilde büyümesi etkili
oldu.  Ayrıca, son sekiz yılda çalı-
şan sayısı ikiye katlandı. Mevcut

yapısal çözüm artık artan gereksi-
nimleri karşılamıyor.

Bugün grubumuz için bu büyüme-
nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geniş, modern bir bina kompleksi
zorunlu hale geldi. 

Bina,  “Großer Forst” sanayi böl-
gesinde toplam 5,800 m2'lik bir
alan üzerine inşa ediliyor. Burada
satış, teknoloji, geliştirme, hizmet
ve yönetimi gibi birimleri  “tek çatı
altında” toplamak  için yeterli kap-
asite var. Yeni binanın kalbi, 1400

WEINIG Grubu, Nürtingen’de 
yeni bina projesi için 

10 milyon Euro lansman ayırdı
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WWEINIG Grubuna
entegrasyonundan bu yana
Holz-Her, satışlarını 2017
yılında yaklaşık 120 milyon
Avro'ya yükseltti.  Weinig
yetkilileri, “Bu daha fazla
büyüme için başlangıç   
sinyaliydi. Yatırım tamamen
finansman
kaynaklarımızdan
sağlanıyor" diye
belirtiyorlar.
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metrekarelik bir showroom. Eği-
tim odaları ve yönetim departma-
nına  sahip bir teknoloji merkezi de
burada yer alacak. Planlama aşa-
masını oluşturan neden ise  arazi-
nin stratejik  mümkün olan en kısa
yol üzerinde olmasıydı. Temel mi-
mari konsepte  göre, 70 x 50 met-
re ölçülerindeki yeni binamız, ofis
alanının ve özel bir salon yapısının
doğrudan yan yana düzenlendiği
sürekli bir zemin yapısına  sahip.
Olağanüstü stilistik öğesi, destek-
siz 30 metrelik geniş salonu 
kaplayan ahşap bir yapıdan oluşu-
yor. Görünüş, mimari olarak, be-
lirli bir hafiflik ile karakterizedir.
Seçilen kompozit malzemenin
yüksek mukavemeti, bu etkinin el-
de edilmesinde önemli bir rol oy-
nar. “BauBuche” (lamine kayın
kaplama kerestesi), yumuşak
ağaç kompozitlerinden çok daha
ince bileşenlere olanak tanıyor.
WEINIG Grubunun gelecekteki in-
şaat önprojeleri de , aynı CI şartna-
melerine göre yapılacaktır. 85 ça-
lışanımız bu  yeni binaya taşınacak.

Bina projesi aslında 125 çalışanı
için tasarlanmıştır. Açık ala olan
Çevre alanı ayrıca genişleme için
de extra bir alan sunmaktadır:  ge-
lecekte Daha ileri bir büyüme  aşa-
masında, bu açık alanda 1.500 ila
2.500 m2'lik  ek bir alan geliştirile-
bilir ve inşa edilebilir.

Temel atma töreni, güçlü bir duy-
gu ve motivasyon  duygusuyla ka-
rakterize edildi. Avusturya'nın Vo-
itsberg kentindeki Holz-Her’n üre-
tim planlama tesisine bir eklenti
geçtiğimiz Eylül ayında başladı.
Holz-Her'in merkezindeki yatırım-
larıyla, WEINIG Grubu şimdi panel
pro-sesi uzmanı olarak en son ba-
şarı öyküsünde ileriye dönük ikinci
projeye başladı. WEINIG CEO'su
Wolfgang Pöschl, Nürtingen'de
vurgulanan “Holz-Her, 2010 yılın-
da WEINIG Grubuna katıldığından
beri büyük bir gelişme kaydetti.
Bunun da büyük yatırımlara yansı-
dığını söyledi. Holz-Her GmbH'nın
Genel Müdürü Frank Epple, özel-
likle yeni binanın açılabileceği po-
tansiyele işaret etti: “Satışların,

müşteri sunumlarının ve yöneti-
min tek bir binaya işlevsel enteg-
rasyonu ile g Gelecekte maksi-
mum müşteri yakınlığını ve en üst
düzeyde destek sağlayacak so-
nuçlar yaratacaktır”dedi. Ve söz-
lerine Teknoloji ve geliştirme mer-
kezi ile, Holz-Her gibi yenilikçi bir
şirket için uygun altyapı nihayet
gerçekleşti, diye ekledi. 2010 yılın-
da WEINIG Grubuna entegrasyo-
nundan bu yana, Holz-Her, satışla-
rını 2017 yılında yaklaşık 120 mil-
yon Avro'ya yükseltti.  Ancak, bu
sadece bir ara aşama olma amacı-
nı taşıyor: “Bu daha fazla büyüme
için başlangıç   sinyaliydi”  Yatırım
tamamen finansman kaynakları-
mızdan sağlanıyor" diye belirtiyor
CFO Gerald Schmidt.

Weinig Group, masif ahşap ve pa-
nel işleme makineleri ve sistemle-
ri konusunda dünyanın lider teda-
rikçisidir. Grup, dünya genelinde
yaklaşık 2.000 kişiye 
istihdam sağlamakta ve yıllık 400
milyon avronun üzerinde satış
gerçekleştirmektedir.

l l
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Borsa Sihirbazları
Borsa Sihirbazları Zirvedekilerle
röportajlar "Borsa Sihirbazları
bugüne kadar Wall Street üzeri-
ne yazılan en büyüleyici kitaplar-
dan biri. Bu "sihirbazlardan" bir-
kaçı benim de arkadaşım. Jack
Schwarger onların çalışma yön-
temlerini çok iyi yakalamış."

- Martin W.Zweig, Ph. D., / Editör The Zweig Forecast

"İşe yarayacak bir yöntem geliştirmek oldukça zor-
dur. Sonrasında ise yönteminizden faydalanmak için
deneyime sahip olmanız gerekir. Fakat hepsinden zor
olanı, yapılan analizi paraya çevirmektir. İnanmıyor-
sanız bir deneyin. Bu kişiler herşeye aynı kararlılıkla
davranmalarını sağlayan inanç ve disiplin. Onlar Wall
Street'in kahramanlarıdır ve Jack SchwagerM'in kitabı
bu karakteri canlı bir şekilde hayatımıza taşıyor."

- Robert R. Prechter, Jr., / Editör The Elliott Dalgaları
Teorisiyeni

Bir Borsa
Spekülatörünün
Anıları
Bir Borsa Spekülatörünün Anı-
ları " Çağımızın en iyi otuz bor-
sacısıyla görüşmeler sırasında
hepsine sorduğum ortak bazı
sorular oldu. Bu sorulardan bi-

ri şuydu: Özellikle yararlı bulduğunuz ve borsacı
adaylarına önerebileceğiniz kitaplar varmı? bu soru-
ya aldığım yanıt değin yazılmış en saygın finans kitap-
larından biri."

-Jack D. Schwager Market Wizards'ın yazarı

" Bir Borsa Spekülatörünün Anıları ilk kez yetmiş yıl
önce basılmış olsa da sürü psikolojisi ve borsada
zamanlama konularındaki saptamaları geçen yaz dö-
viz piyasalarında yaşanan çılgınlığı açıklayacak kadar
güncel."

-Worth Dergisi

Borsa Üzerine İki Kitap



YOUR SOLUTION

HOMAG Treff
Schopfloch ve Holzbronn

25-28 Eylül 2018
Tüyap Fair Istanbul

13-17 Ekim 2018

HOMAG 
TREFF 
25 YAŞINDA
Kutlamalar 
başlasın
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Önemli Yenilikler
HOMAG TREFF

Kaçırmayın! Treff için özel

 · Yüzey Teknolojileri Sunum Merkezi: 

Uzmanlarla canlı gösterim

 · HOMAG Treff 25 yaşında: HOMAG, bu 

özel etkinliği 25 adet özel Edition modeliyle 

süslüyor

Dijital ürünler: Dijitalleşmeye giden yol

 · intelliDivide: Optimizasyon Programı

 · intelliGuide: Operatör yönlendirme 

sistemi şimdi kenar bantlama, delik ve 

dübel yerleştirme makinelerinde de 

bulunmaktadır

 · visualAssistant: Makinede mobil yardımcı 

sistemi

 · qualityGuard basic: Önleyici kalite takip 

sistemi

 · performanceControl basic: Sistem 

performansınızın önleyici takip sistemi

 · Configurator3D: Mobilya konfigürasyonu 

için entegre edilmiş program çözümü

 · tapio eco sistemi: grup içinde 26 adet ortak

Yeni makine teknolojisi

 · YENİ: Maksimum derecede çok yönlülük 

için iki adet robotlu kesim makinesi

 · Esnek konseptler: Üretiminiz için yeni fikirler

 · “Bağımsız çalışma hücresi”: Bağımsız 

çalışabilen sistem konseptleri

 · Kolay çekmece üretimi: Yeni “dar parça” 

çalışma konsepti

 · Laminasyon: Yeni parça yönetim konsepti

 · Masif ahşap: CNC pencere üretimi (profil 

ayırma dahil) ve planya teknolojisi

Aşağıdaki her şeyi 25-28 Eylül tarihleri arasında 
HOMAG Treff’de görebilirsiniz

Daha fazla bilgi için: 
www.homag.com/treff

BULUŞMA

1
4

25
BÖLGE

YIL

visualAssistant: Direk 
Makinede Mobil Yardım“Aramakla zaman kaybetmenize 

gerek yok, çünkü makine için 

dökümantasyon zaten elinizin 

altında ve operatör tarafından 

kolayca erişilebilir. Bütün bilgiler 

parmaklarınızın ucunda. Yani, 

sanal olarak hatasız çalışma ve 

kullanımı kolay.”
 

Michael Zetzsche,  

BU Edge HOMAG Kontrol Geliştirme Başkanı

Üretim sırasında makine hakkındaki bilgilere 

erişim artık bir hayal değil.

“visualAssistant” asistan sistemiyle, makine 

operatörü bütün gerekli bilgilere sadece bir 

tablet ile erişebilmektedir. Arttırılmış gerçeklik 

sistemi sayesinde, operatörün hangi ünitenin 

önünde durduğu algılanır ve gerekli olan 

dökümantasyon operatöre gösterilir. İçerik 3D 

olarak gösterilir. Operatör ilgili içeriği tabletin 

ekranına dokunarak seçebilir ve gerekli bilgiye 

ve desteğe erişebilir, böylece kendisi küçük 

problemleri rahatça çözümleyebilir: 

Avantajları:

 · Dökümantasyon görüntülenebilir

 · Makine tanımlaması yapılabilir

 · tapio sistemiyle bütün bilgilere merkezden 

ulaşılabilir

 · Arıza/kurulum sürelerini kısaltır, üretim 

kalitesini arttırır ve eğitim maliyetlerini düşürür

Schopfloch’daki Treff’de canlı gösterim: 

Planya ve kenar bantlama makinelerinde 

demolar
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Bütün konsepterin ortak bir noktası 

var: Entegre sistemle parçaların 

etiketlenmesi. Parça tanıma, işlem 

sırasında her parçanın açıkca 

tanınmasını sağlar. Bundan da 

önemlisi, kabul görmeyen parçaların yeniden 

kolayca üretilmesini sağlar.

HOMAG Treff’de beş adet üretim konsepti 

sergilenecek – küçükten büyüğe, basit ağ 

bağlantısından tam dijitalleşmiş sisteme, manuel 

makine yönetiminden maksimum otomasyona. 

Üretim işlemlerinizi nasıl geliştirebilirsiniz? 

Ağ üzerinden çalışma nasıl yapılır? Sizler için 

makinelerimizi birçok farklı konseptte kombine 

ettik. HOMAG Treff’de daha modern ve esnek 

çalışma için fikirler bulabileceksiniz – firmanızın 

içerisinde bile. 

KONSEPT 1: KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 

ÇALIŞMA SİSTEMİ 

Verimli üretime başlamak için en kolay yol: 

İç dizayn için gerekli olan bütün işlemlerin 

neredeyse tamamı.

Makineler:

 · SAWTEQ B-130: Verimli çalışma için küçük 

giriş seviyesi kesim makinesi, büyük kesim 

makinelerine göre uygun bütçeli (kampanyaya 

göz atınız: Module45 açılı kesim ünitesiyle 

birlikte kampanya fiyatıyla sahip olabilirsiniz)

 · EDGETEQ S-240: Otomasyonlu ünitelerle kenar 

bantlama için giriş seviyesi makinesi

 · CENTATEQ P-110: Parçanın her tarafına limitsiz 

ulaşabilen, freze ve delik işlemleriniz için CNC 

işlem merkezi (5-aks teknolojisi imkanı bulunur)

KONSEPT 2: OTOMATİK PARÇA TAŞIMALI

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ 

Bu konsept sizleri neredeyse insansız üretim 

dünyasına girmenizi sağlıyor. Robot entegre 

edilmiş olan kesim makinesi, parçaların otomatik 

istiflenmesini sağlıyor. Kısacası: Az personel 

ihtiyacıyla yüksek üretim performansı.

Makineler:

 · YENİ! SAWTEQ B-300 flexTec: Asansörlü kesim 

makinesi ve entegre robotuyla uzak mesafelere 

bile insansız istifleme imkanı. Robot ile çalışan 

tamamen yeni kesim konsepti, Holzbronn’daki 

HOMAG Treff’de büyük başarısını kutluyor

 · EDGETEQ S-380 profiLine: Otomatik parça 

geri getirme sistemli ve tam otomasyonlu kenar 

bantlama makinesi

 · DRILLTEQ V-500: Clamex bağlantıları için freze 

üniteli ve parça geri getirme sistemli dikey CNC 

işlem merkezi (kompakt 25 m² parça taşıma 

sistemi üretim kapasitesini 15% arttırır)

KONSEPT 3: TAM OTOMASYONLU TEKİL

MAKİNE ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

Burada otomasyon dünyasına daha 

derinlemesine girebilirsiniz. Örneğin, SAWTEQ 

B-320 flexTec kesim sistemi direk olarak kenar 

bantlama makinesiyle bağlı olabilir. Bu yöntem ile, 

kenarları bantlanmayacak olan parçalar otomatik 

olarak sistemin dışarısına istiflenebilir. İnsansız 

üretim daha uzun süre devam edebilir çünkü 

besleme istasyonlarının hazırlanmasına gerek 

duyulmaz. Kısacası: Her türlü ihtiyacı cevaplamak 

için Batch-Size 1 üretimde az personel ihtiyacıyla 

endüstriyel üretim çözümüdür (şekilli parçalar da 

dahildir).

Makineler:

 · SAWTEQ B-320 flexTec: Çıkış bölümü rulo 

konveyörlü panel kesim makinesi, iki adet 

istifleme istasyonu ve otomatik parça etiketleme

 · SAWTEQ B-300: Maksimum kapasite için tam 

donanımlı kesim makinesi

 · CENTATEQ N-500: Rulo konveyörlü Nesting 

makinesi

 · STORETEQ S-200: Adı geçen bu makineler 

bu akıllı yatay depo sistemiyle birbirlerine 

bağlanmışlardır (esnek ST71 üniversal vakumlu 

travers ile). Böylece, depo sistemi en üst 

seviyede esnekliği sağlıyor

 · DRILLTEQ D-500: intelliGuide operatör 

yardımcı sistemli CNC delik ve dübel 

yerleştirme makinesi

KONSEPT 4: “BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 

HÜCRESİ” (PARÇA NAKLİYE ROBOTU 

BULUNAN ESNEK, BİRBİRİNE BAĞLI TEKİL 

MAKİNELER)

Eğer çalışırken canlı görmediyseniz, şimdi bunu 

görme zamanı! “Bağımsız çalışma hücresi”, 

Schopfloch’da canlı olarak gösterimde. İki 

adet tam otomatik bağımsız çalışma sisteminin 

arasındaki kritik bağlantıyı sağlar. Bu iki sistem 

Esnek Konseptler
HOMAG TREFF ÜRETİMİNİZ İÇİN YENİ FİKİRLER

birbirlerine otomatik parça nakliye robotuyla 

bağlanırlar (TRANSBOT), iki sistem arasındaki 

parça lojistiğini organize eder. “Bağımsız çalışma 

hücresi” tam esnekliğini hem küçük işletmelerde, 

hem de endüstriyel üretimde, hem seri üretimde, 

hem de Batch-Size 1 esnek üretimde sağlıyor.

KONSEPT 5: ÇİN İÇİN TAM OTOMATİK

MOBİLYA ÜRETİMİ

Bu sene ziyaretçilerimiz, mobilya endüstrisi için 

tedarik ettiğimiz, Horb am Neckar kasabasındaki 

(Schopfloch’daki HOMAG Treff’in yanında) yeni 

üretim sahamızı görebilirler. Çin’de bulunan 

bir müşterimiz tarafından satın alınmış ve Treff 

sonrasında kullanılmaya başlanacak olan bir 

yüksek esneklikteki üretim tesisidir.
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Birçok müşterimiz çok iyi biliyorki, konu 

kesim optimizasyonu olunca, sonuç üzerinde 

değişiklikler ve düzeltmeler yapmak için çok 

zaman harcanmaktadır. intelliDivide bunu 

ortadan kaldırıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? 

intelliDivide, bulut tabanlı çalışan bir optimizasyon 

programıdır ve tapio sisteminin içerisindedir, 

böylece direk olarak internet üzerinden 

kullanılabilir. Tek ihtiyacınız olan bir online 

erişimdir. Yerel olarak herhangi bir donanım veya 

program kurulmasına gerek yoktur. 

INTELLIDIVIDE ESNEK VE GÜÇLÜDÜR: 

Sadece kesim bilgisini upload edin ve intelliDivide 

otomatik olarak bütün optimizasyon işini yapsın, 

isterseniz atık miktarına yoğunlaşın, isterseniz 

en kısa makine çalışma süresine veya en kolay 

parça taşımaya göre: Hangi optimizasyon 

sonucunun sizin için daha iyi olduğuna kararı 

verin ve kesim işlemini başlatın. Bu sistem iyi 

çalışıyor çünkü makine tapio sistemine bağlı 

olduğu zaman, intelliDivide otomatik olarak makine 

konfigürasyonunu da aktarıyor.

Avantajlarınız:

 · Herhangi bir lokal donanım veya programa 

ihtiyacınız yok. intelliDivide, bağımsız olarak bütün 

işletim sistemlerinde, ve bütün mobil ve masa 

üstü cihazlarda internet erişimiyle çalışmaktadır

 · Bakım veya güncelleme ile ilgili endişe duymanıza 

gerek yok

 · intelliDivide otomatik olarak ve aynı zamanda 

birçok alternatif üretim şeklini hesaplıyor

 · Optimizasyon sonuçları hızlıca ve kolayca 

karşılaştırılabilir

 · intelliDivide için maliyetler kullanım tarzıyla 

bağlantılıdır ve net olarak hesaplanabilir

Optimizasyon Programı
INTELLIDIVIDE

intelliDivide programının 
nasıl çalıştığını görmek için 

videoya bakabilirsiniz:  
youtube.de/homaggroup

SAWTEQ B-300 FLEXTEC VE SAWTEQ B-400 FLEXTEC

YENİ: Çok yönlülük için Robotlu Kesim Makineleri

Otomatik kullanımda verimli. Manuel kullanımda ise 

çok yönlüdür. Zeki esneklik. Bu üç özellik, HOMAG 

SAWTEQ B-300 flexTec ve SAWTEQ B-400 

flexTec makinelerinin gücüdür. Robot kullanan 

bu yeni kesim makinesi konsepti, Holzbronn’daki 

HOMAG Treff’te dünyaya sunuluyor.

İNSANSIZ BATCH SIZE 1 ÜRETİM: 

Burada, iki adet kesim inovasyonu otomatik 

olarak verimlilik sağlıyor. Bunun olmasının sebebi, 

her iki kesim makinesinde de endüstriyel robot 

kullanılmaktadır ve bütün kesim işlemleri insansız 

olarak yapılabilmektedir. Bu işin anahtarı, asansörlü 

istifleme masalarının üzerine son derece yüksek 

bir zeka ile istif formasyonunun oluşturulmasıdır. 

Kendisini çoktan kanıtlamış olan SAWTEQ B-320 

flexTec Batch-Size 1 kesim makinesinin kullandığı 

programsal algoritma sayesinde bu başarı

gerçekleştirilmektedir. 

KANITLANMIŞ KESİM TEKNOLOJİSİ: 

İhtiyaç duyulursa, SAWTEQ B-300 flexTec ve 

SAWTEQ B-400 flexTec kesim makineleri manuel 

olarakta kullanılabilmektedir – üst üste çok adette 

paket kesimler, ince panellerin kesilmesi, veya 

kanal açma gibi özel işlemlerin yapılabilmesi için. 

Böylece yeni nesil kesim makineleri çok yönlü 

kullanımı da sunmaktadırlar.

İHTİYACA GÖRE ÇÖZÜMLER: 

Makinelerin ustaca bu esnekliğe sahip 

olmaları, kesim işlemi sırasında manuel parça 

taşıma özgürlüğüyle birlikte maksimum robot 

performansının kombine edilmesidir. Sınırsız dizayn 

seçenekleri açılır – Birçok farklı besleme ve istifleme 

opsiyonları sunulmaktadır.

Robot modunda çalışma:

 · Batch-Size 1 şeklinde yüksek 
verimlilikte üretim 800 parça / 1 
vardiya kapasiteye kadar

 · Parça başına düşük üretim maliyeti

 · Operatör personeline gerek yoktur

Operatör modunda çalışma:

 · Kesim sırasında parça yönetme 
esnekliği

 · Maksimum esneklik ve manuel 
kontrol

 · Örneğin, üstüste adetli panelleri veya 
ince panellerin kesilmesi için

AVANTAJLARI
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 · Hızlı ve sezgileri güçlü: Katalog temelli 
ürün konfigüratörü

 · Grafiksel vurgulama: 3D sipariş girişi

 · Bireysel ve esnek: Sipariş 
dökümanlarının otomatik yaratılması

 · Otomatik çizim patlatma ile üretim 
sürecine ait veriler

 · Satış noktasından üretime sürekli veri 
akışı sayesinde optimum veri kalitesi

BIR BAKIŞTA GÖZE 

ÇARPANLAR

Mobilya konfigürasyonu için entegre programsal çözüm

Firmanız bireysel satışlara mı güveniyor? Sipariş 

yönetiminizi daha verimli mi yapmak istiyorsunuz? 

Ve üretim sırasında daha fazla kapasite mi 

istiyorsunuz? O zaman proje yöneticisi Rainer 

Amelong size “Configurator3D”’yi öneriyor – 

yüksek bir esneklik ve grafiksel mobilya 

konfigüratörü.

Mr. Amelong, bir Proje Yöneticisi olarak, 

2018 yılı başında ilk defa “Configurator3D”’yi 

sunuyorsunuz, grafiksel bir ürün 

konfigüratörü. Bu programı yakından 

incelemek en çok kimin için yararlı olacaktır?

Amelong: Geniş bir ürün yelpazesine sahip 

olan bütün endüstriyel mobilya üreticileri bu 

programdan fayda görürler. Configurator3D, 

özellikle mutfak, ofis, oturma odası ve banyo 

mobilyası için çok uygundur. Özel değişim 

istekleri artık bir problem olmaktan çıktı. Üründe 

değişiklik yapmakta artık hiçbir limit yok ve 

mobilya satıcıları kolayca ve esnek bir şekilde özel 

isteklere cevap verebiliyorlar, üstelik tam satış 

anında.

Mobilya üreticileri neden Configurator3D’yi 

tercih etmeliler?

Amelong: Esnek mobilya ve bütün bağlantı 

elemanları güçlü ürün konfigüratörünü kullanarak 

grafiksel olarak yaratılabiler, üstelik mobilya 

satıcısının katalog bilgilerinde de baz alabilir. İster 

satış noktasında, ister online satış olsun fark 

etmez: siz her zaman güvenli olan taraftasınız. 

Konfigüratör işlemleri hızlandırır, grafiksel sipariş 

girişini kolaylaştırır ve optimum veri kalitesini 

sağlar. Configurator3D ayrıca ticari mobilya 

konfigürasyonuyla da ilgilenir. Yani, ilk olarak 

bütün öğeler kaydedilir, kontrol edilir ve bir 

uygunluk kontrölünden geçerler. İkinci olarak, 

konfigüratör ayrıca otomatik çizim patlatma dahil 

tüm sipariş ve üretim süreci için teknik olarak 

mükemmel veriler üretir. Bu, satış noktasından 

üretime sürekli veri akışını sağlar ve optimum veri 

kalitesi sağlanır.

Daha fazlası için: 

 www.homag.com/3D-configurator

Siparişleri Kontrol Altında Tutar: 

Configurator3D

Configurator3D: 

Satış ve sipariş girişi için tam çözüm

Daha Az Çalışan İle Daha Fazla Laminasyon

LAMTEQ F-200 PARÇA TAŞIMA KONSEPTİYLE

He zamankinden daha ekonomik ve pratik: Yenilikçi 

parça taşıma sistemi, laminasyon tesisiyle ilgili size 

çok özel deneyimler kazandıracak. Yeni konsept 

sayesinde, işlemler için daha az adette personel 

ihtiyacınız olacak. Aynı zamanda fiziksel kaldırma 

ve taşıma gücü ihtiyacınızı ortadan kaldırır, hassas 

yüzeyli panellerinizi sorunsuzca çevirebilirsiniz. 

Bu yarı otomasyonlu parça taşıma konsepti, 

besleme bölümünde vakumlu traverse, sistemin 

arkasında bir panel döndürücüye ve istif geri 

döndürme sistemine sahiptir. Bütün bu özellikler, 

sadece bir kişinin bütün panel taşıma işlemlerini 

rahatça yönetilmesini sağlar. Eğer bir diğer çalışan 

da kaplama malzemesini uygularsa, komple 

laminasyon hattı sadece iki kişi ile güvenlice ve 

kolayca kullanılabilir. Daha da fazlası, optimize 

edilmiş parça akışı sayesinde, tesisin üretim 

kapasitesi arttırılır, çünkü hareket mesafeleri ve 

manuel parça taşıma işlemleri en aza indirilir. Bu 

sayede operatör, ürüne değer katacak detaylara 

bakmak için daha fazla zamana sahip olur. Kısaca: 

Daha az çalışan ile daha fazla parça laminasyonu 

yapılır.

 · Yatırımda hızlı geri dönüş

 · Ekonomik 2-kişiyle çalışma

 · Ergonomik parça taşıma, 
çalışanınızı korur

 · Optimize edilmiş parça akışı 
sayesinde daha yüksek üretim 
hacmi

BİR BAKIŞTA
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Yüzey Teknolojisi Uzmanları Canlı Tanıtımda

Yüzey Teknolojileri Sunumu: HOMAG ve IVM Chemicals firmaları arasında bulunan yoğun 
bir işbirliği

Birçok durumda, yüksek kalitede ahşap yüzey 

işlemek için doğru yüzey teknolojisini belirlemek 

üzere kapsamlı testlerin yapılması gerekir. Bunu 

yapmak için HOMAG şimdi IVM Chemicals 

GmbH firmasıyla yakından çalışıyor. Herrenberg, 

Almanya’daki boyama uzmanlarının teknik 

merkezinde, bütün yıl boyunca makineler test 

çalışması yapmak amacıyla kullanmınıza açıktır.

HOMAG Treff zamanında her gün saat 

09:00 - 17:00 arasında ilk ziyaretçilerden 

olun ve canlı prezentasyonları yakalayın.

HER ŞEY TEK BİR ÇATI ALTINDA: 

ZIMPARA, ASTARLAMA, ARA ZIMPARA, 

YÜZEY BOYAMA

BOYAMAIVM Chemicals’ın teknik merkezi 

mükemmel uzman tavsiyelerini yerinde 

veriyor. HOMAG ve DÜRR yüzey teknolojisi 

takımındaki uzmanlar, Croma Lacke’den 

uygulama mühendisleri ve IVM Grup’un ArGe 

laboratuvarlarının teknik uzmanları kapsamlı, 

profesyonel ve kişiye özel tavsiyelerde 

bulunuyorlar.

Herrenberg’de, kullanıcılar için malzeme 

kombinasyonlarını, makine teknolojilerini ve 

işlemleri test etmek için sayısız fırsatların olacağı 

uygulama çözümleri canlı olarak gösterilecek. 

Kullanımda olacak olan makinelerden birisi 

de HOMAG SPRAYTEQ S-100 serisi – 

piyasada bulunan en modern sprey boyama 

sistemlerinden birisi, HOMAG’ın ortaklık kurmuş 

olduğu Makor firmasıyle üretilmiştir.İlaveten, 

fikir merkezimizde HOMAG SANDTEQ W-200 

geniş bant zımpara makinemiz bulunmaktadır. 

Nozul kurutucular, UV kurutucular, roller-

coater makineleri gibi diğer ekipmanların hepsi 

Makor’dan tedarik edilmektedir.

“Yüzey Teknolojileri 

sunumlarında her zaman en 

yeni otomasyon gelişmelerini 

bulabilirsiniz. Firmamızın 

çok yakınında bulunan 

HOMAG boyama sistemleri 

canlı sunumlarıya, en son 

teknolojileri görebileceğiniz 

uygun alanı yarattık.”

Josef Zerle,  

HOMAG Yüzey Teknolojileri Yönetici Direktörü

Daha fazla bilgi için:: 

www.homag.com/surface

 · Makor ile, düz ve boru şekilli parçaların 

boyanması tarafında güçlü bir ortağımız 

var. Birlikte çalışarak müşterilerimizin 

çeşitli ihtiyaçları için yeni çözümler 

geliştirdik. Ortağımızı geçirmiş olduğu 50 

yıldan ötürü tebrik ederiz!

 · Kuruluş: 1968

 · Dünya çapında makine adedi: 25,000

 · Dünya çapında kurulmuş tesis adedi: 

8,000

Makor tarafından bir davetiye! 

Bizimle birlikte kutlayın: 28-29 Eylül, 2018 

tarihlerinde Sinalunga, Siena – Tuscany.

Online kayıt:

www.makor.it/en/#50years

TEBRİKLER:  

MAKOR 50 YAŞINDA!

Sol tarafta: Canlı çalışma testleri, HOMAG 

makineleri ve Croma Lacke’nin özel malzemeli 

parçalarının birlikte en yüksek kalitede üretim 

yapıldığını göstermektedir

Sağ tarafta: Herrenberg’de bulunan  

IVM Chemicals firmasında, bir teknoloji harikası 

olan yüzey çalışma teknolojisi için yapılan 

eğitimi görebilirsiniz
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HOMAG, 25 adet Özel Edition Modeli 
ile fark yaratıyor

HOMAG TEFF FABRİKA FUARI 25 YAŞINDA

25 yıldan beri binlerce ziyaretçimiz 

Almanya’nın Kara Orman bölgesine gelerek 

firmamızı ziyaret ettiler, başarımızdan 

ötürü bizi kutladılar ve bu sayede bizi 

gururlandırdılar. Fuarın asıl hedefi yüzyüze ve 

detaylı görüşmelerle başarıya ulaşmaktır – 

bu sebeple, sizlere teşekkür ederiz: Özel 

donanımlara ve servis olanaklarına sahip 

25 adet makine kampanya fiyatlarıyla 

sunulmaktadır.

DAHA YENİLİKÇİ: Bütün Edition25 modelleri 

tam olarak dijitalleştirildi ve tapio ön hazırlıklı* 

yapıldı. MachineBoard (5 yıl) gibi kullanışlı 

uygulamalar dahil edildi. Makine kullanılırlığının 

arttırılması için bulut temelli program 

çözümlerimiz neredeyse limitsiz performansta 

kullanımı sağlıyor.

DAHA TEKNOLOJİK: Bütün Edition25 

modelleri daha iyi performansı daha uygun 

fiyatlarla ve kapsamlı opsiyonlarla veriyor. Yani 

yatırmınız üretim performansınızı daha yüksek 

bir seviyeye çıkartabilir.

TAM SERVİS: Bütün Edition25 modelleri 

12’den 24 aya uzatılmış garanti süresiyle ve 

yeni Warranty Plus 24 servis paketleriyle birlikte 

teslim edilmektedir.

*Şu anda sadece AB ülkelerinde ve İsviçre’de geçerlidir

Hangi makineler Edition 25 
kampanyasına dahil? 
Kampanyaya neler dahil? 
Bilmek istediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz: 

www.homag.com/edition25

TÜYAP – SAWTEQ B-400 ASANSÖRLÜ KESİM MAKİNESİ

Panel Kesmede Güç ve Esneklik
Üretim sürecinizdeki kesim işini, üretkenlik 

açısından güçlü ve aynı zamanda tüm 

gereksinimlerinizi karşılayacak kadar esnek 

hale nasıl getirebilirsiniz? SAWTEQ B-400 

asansörlü panel kesme makinesi bunun tam 

cevabıdır. HOMAG makinesi, etkileyici yüksek 

kapasitesiyle ünlüdür. Bunu 110 mm’lik testere 

yüksekliği veya isteğe bağlı olarak 125 mm’lik 

testere yüksekliğiyle, üstüsüte adetli seri panel 

kesimi sayesinde başarır. Özellikle entegre 

arka asansörden otomatik besleme ile üretim 

hızlandırılır. 

Verimli ve Ergonomik

Nasıl çalışır? Komple panel istifi entegre arka 

asansöre bir forklift vasıtasıyla kolayca yerleştirilir. 

Daha sonra makine toplu kesim için besleme işini 

kendisi otomatik devam eder – Hızlı bir şekilde 

ve malzemeye zarar vermeden işleme başlar. 

Bilmekte fayda var: Batch-Size 1 şeklindeki 

esnek çalışmalar için, SAWTEQ B-400 makinesi 

istenirse manuel olarak önden de beslenebilir. 

İlave olarak, çok çeşitli isteğe bağlı ilave 

opsiyonlar sayesinde yüksek esneklik ve bireysel 

özelleştirmeler de mümkündür. Karar sizin – ve 

bütün opsiyonlar sizin için hazır. 

KAMPANYA SÜRESİ  
16 TEMMUZ –  
31 ARALIK, 2018

Kundenzeitung-inspiration-2018-09-Tueyap-210x295mm-2.indd   7 29.08.2018   13:31:39



inspiration 

Eylül 2018

1

Küçükten büyüğe  
“Bantlama Adımı“

TÜYAP – EDGETEQ S-390 VE EDGETEQ S-500

ESNEK KENAR BANTLAMA İŞLEMİ  

İÇİN YENİ MODEL

HOMAG Treff’de, Schopfloch’daki kenar 

bantlama uzmanları EDGETEQ S-500 model 

kenar bantlama makinelerine 2491 isimli yeni bir 

model daha ilave ediyorlar. 

Bu makine, kenar tutkallama, hassas kesim ve 

köşe yuvarlama da dahil olmak üzere bütün 

son işlemleri yapmak için kullanılabilir. PUR ve/

veya airTec tutkalsız bantlama teknolojisi de 

isteğe göre kullanılabilir. Köşelerden herhangi bir 

patlatma yapmadan, tabi kaplama kenar bantları 

dahi, 4 motorlu köşe yuvarlama ünitesi sayesinde 

kusursuzca işlenebilirler. Makinenin son kısmında, 

işlem sonrasında kenar bantlarında oluşabilen 

beyazlamayı da ortadan kaldıran ısıtıcı ünite ilave 

edilebilir. Farklı donanım paketleri, makinenin 

farklı ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilmesini 

sağlar ve hatta kanal açma ünitesi dahi takılarak 

daha da yüksek bir esnekliği sunar. Besleme 

hızı 25 m/dak’ya kadar çıkan makineyle, daha 

yüksek kapasiteleri hedefleyen üreticiler, değişen 

taleplere karşı üretimlerini esnek bir şekilde 

organize edebilirler.

FARKLI TUTKAL CİNSLERİ İÇİN ESNEK 

TUTKALLAMA İŞLEME

Mükemmel bantlama, kolay parça taşıma ve 

tam otomasyon: Bu kombinasyon EDGETEQ 

S-390 – model 1860 E’nin karakterini anlatıyor. 

Endüstriyelliği hedefleyen ahşap atölyeleri için en 

mükemmel makine. Besleme hızı 20 m/dak’ya 

kadar çıkar, kenar bant kalınlığı 12 mm’ye kadar 

(massif ahşap dahil) çıkabilir ve parçaların optimal 

bir şekilde kıskaçlanmaları için üst baskıda bant 

sistemi bulunur. Makinenin tam otomasyonu 

hızlı ve kolay ayar değiştirmeyi sağlar. Makinenin 

besleme bölümündeki havalı masa sayesinde 

büyük ve ağır parçaların beslenmesi çok kolaydır. 

Daha fazla bilgi için:  

www.homag.com/edge

TÜYAP – DRILLTEQ V-200 CNC KONTROLLÜ ESNEK DELİK MAKİNESİ

Küçük Alanda Büyük İşlemler

Bu çok yönlü makineler size zaman, yer, 

enerji ve para tasarrufu sağlamak için ideal 

çözümlerdir. Delme, frezeleme ve kanal açma için 

kullanılabilirler. Ticari işletmeler ve diğer küçük 

işletmeler için anında üretim, büyük şirketlerde de 

özel üretim için kullanılması idealdir.

 · Hızlı işlem – zamandan kazandırır

 · Az yer kaplar – yerden kazandırır

 ·  Kolay kullanım – fiziksel yorgunluğu azaltır

 ·  Fiyatına göre değerlidir – para kazandırır

Sadece 5 m2’lik bir alanda delik, freze ve kanal işlemleri için 
akıllı ve çok fonksiyonlu makine.

8
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imya sektörünün öncü şirket-
lerinden BETA Kimya A.Ş.,
yenilikçi ürün ailesini geniş-

letmeyi sürdürüyor. Birbirinden
farklı beş ana özelliği aynı üründe
sunan yeni APEL BK40, benzersiz
formülü sayesinde pas çözmeden
yağlamaya, gıcırtı kesmeden nem-
den korumaya kadar pek çok işl-
eviyle öne çıkıyor. Hayatın her ala-
nında kullanım imkanı tanıyan çok
amaçlı sprey APEL BK40 ile ev, iş
yeri, hobi alanları, atölye ve en-
düstriyel uygulamalarda mucizevi
sonuçlara olanak tanıyor. 

Paslanma, sıkışma ve
gıcırdamaya karşı kesin
çözüm APEL BK40

Çok amaçlı aerosol sprey APEL
BK40 zincir, somun-civata gibi pas
ve kirden hareketi engellenmiş
tüm malzemelerin yağlanarak çö-
zülmesini sağlıyor. APEL BK40,
metal yüzeylerden nemi uzaklaş-
tırarak korozyon ve pasa karşı
uzun süreli koruma sağlarken, ko-
rozyona uğramış yüzeylere nüfus
ederek pas ve kirden arındırıyor.

Üstün özellikleriyle maksimum iş-
levsellik sunan APEL BK40 kapı,
pencere ve dolap menteşesi gibi
hareketli metallerde sürtünmeyi
azaltarak gıcırtı seslerine engel
oluyor. 

Silikon içermeyen formülüyle kir
tutmayan APEL BK40, tüm bağ-
lantı elemanlarında kullanılabili-
yor. Üstün derecede nüfuz etme
özelliğine sahip APEL BK40, sprey
kapağının yanı sıra pipet başlığı sa-
yesinde ulaşılması en zor noktala-
ra bile püskürtme imkanı tanıyor.
APEL BK40 yapı-inşaat, otomotiv,
mobilya, makine, doğa ve su 
sporları ürünlerinin yanı sıra her
türlü metal aksamın bakımı için
kullanılabiliyor.

BETA Kimya
A.Ş.’den yeni 
çok amaçlı

sprey: 
APEL BK40

APEL BK40 ile pek çok inovatif
özellik tek bir üründe buluştu
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Akılcı çözümleriyle kimya sektörüne değer katan BETA Kimya
A.Ş., inovatif ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Beş farklı
fonksiyonu tek bir üründe buluşturan yeni çok amaçlı sprey
APEL BK40, pas çözme özelliğinin yanı sıra mekanik sıkışmaları
açma, gıcırtı kesme, yağlama ve nemden koruma işlevleriyle
hayatın her alanında kullanım imkanı sunuyor.













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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