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Ülkemiz önemli bir tarihsel dönemden geçiyor. Gerek siyasal gerekse de ekonomik sorunlar,
sokaktaki sıradan vatandaştan sanayiciye kadar hemen herkesi etkiliyor.  Son bir yılda yaşa-
nan iflaslar, konkordato ve iflas ertelemeler, sürecin ne denli önemli olduğunu bizlere göste-
riyor.  Ekonomik-siyasal istikrarsızlık, siyasetin yara alması, güvensizlikle birlikte yerli ve
yabancı yatırımların durması ya da belirsiz tarihlere ötelenmesine neden oluyor. 31 Mart’ta
yaşadığımız yerel seçim atmosferi günlük yaşamın üzerinde hala bir pus gibi duruyor. Farklı
senaryolarla haziranda yeniden seçime itilecek veya görev sürecinde yalnızlaştırılacak bir
yerel yönetimle 4,5 yıl geçireceğiz. Bu süreçte erken seçim tartışmaları gündemin ana mad-
desi olarak seslendirilecek ve politik gerginlik yıllarca devam edecek gibi görünüyor. Türkiye
bu çok yönlü kendi iç sorunlarıyla boğuşurken, uluslararası konjonktür de boş durmuyor.
Başta Suriye müdahalesi ve İran ambargosu ile bunun siyasi ve ekonomik etkileri, tepemizde
Demokles’in kılıcı gibi duruyor. Amerika ile gerilen ilişkiler paralelinde, Trump’ın İran ambar-
gosunda aştığı ‘ikinci raund’da yine aleyhimize gelişmeleri okuyoruz. İlk ambargo listesinde
olmayan Türkiye, ikinci listede kotarılamadı. Dolar kuru bir hafta içinde 5,20’den, bu satırları
yazdığım tatil gününde 6.101’e geldi. Hemen her sektörde ihtiyaç duyulan ithalata bağımlı
üretim hammadde giderleri, kaçınılmaz zamları ve enflasyonu körüklüyor. İç pazar her geçen
gün daha fazla daralırken, dövizin değerlenmesi ihracatı da zorluyor. İç pazardaki talep daral-
ması ve ödeme dengelerinde yaşanan problemler, önümüzdeki günlerde daha büyük sorun-
lara gebe olacak gibi görünüyor. 

Küçük ve orta işletmelerden oluşan Türkiye üretim sanayi, bu dengesizlikleri kaldıracak ser-
maye birikimine sahip değil. Her iflasın,  batan her şirketin, bumerang etkisi yaratarak, yüzler-
ce tedarikçi ve onlara hizmet üreten yan sanayiciyi de iflasa sürükleyeceğini unutmayalım.
Yaklaşık 30 yıldır mobilya sektörünün hemen her kesimiyle iletişim içindeyim. Konuştuğum
her sanayici karamsar. Mevcut hükümete toz kondurmayanlar dahi kötümser konuşuyorsa;
şapkamızı önümüze koyup, toplumdaki pompalanan kutuplaşmayı bir yana bırakarak, başta
siyasetçiler olmak üzere, hepimizin bu ülkede yaşadığını, ülkemizi seven insanlar oluğunu
kabul etmek ve günlük siyasetler uğruna bu ülkeyi heba etmemeyi öğrenmek zorundayız. Bu
ülkeyi ve insanlarını çok yordunuz. Kutsal değerler üzerinden yapılan politikalarla korkunç
kutuplaşmalar yarattınız. İnsanların birbirlerine bir nebze güvenleri kalmadı. Bırakın sözleri,
çekler ve senetler bile pul olmuş. Bu ülkeye kıymayın efendiler! 28 yıldır ilk kez bu denli karam-
sar bir yazı yazdım. Ülkemi seviyorum ve bu gidişatın iyi bir işaret olmadığını düşünüyorum.
Amacımız kimseyi yaralamak değil, bu gerçekleri dile getirerek önlem alınmasını sağlamaktır.

Saygılarımla
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Kırılgan ekonomiden çıkış, yeniden
üretime yönelmekle mümkündür.
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1- MIFF 2019; Kuala Lumpur, Malezya; 8 - 11 Mart 2019

2- EFE 2019; Kuala Lumpur, Malezya; 9 - 12 Mart 2019

3- DUBAI WOOD SHOW 2019; Dubai, BAE; 
12 - 14 Mart 2019

4- CIFF GUANGZHOU 2019,Guangzhou, Çin; 
18 - 21 Mart 2019

5- MEBLE POLAND 2019; Poznan, Polonya;
12 - 15 Mart 2019

6- CIFF INTERZUM 2019; Guangzhou, Çin; 
28 - 31 Mart 2019

7- INTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; Zürih, İsviçre; 
14 Şubat 2019

8- IMM KÖLN; Köln, Almanya; 14 - 20 Ocak 2019

9- SICAM 2018; Pordenone, İtalya; 16 - 19 Ekim 2018

10- KAHİRE WOODSHOW 2018; Kahire, Mısır; 
30 Kasım - 3 Aralık 2018

11- CIFF SHANGHAI 2018 (2); Şanghay, Çin; 
10 - 14 Eylül 2018

12- ORGATEC OFİS 2018; Köln, Almanya; 
23 - 27 Ekim 2018

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

14- INDEX DUBAI 2018; Dubai, 16 - 18 Eylül 2018

15- TÜYAP İNTERMOB & AĞAÇ İŞLEME  MAKİNELERİ
2018;  İstanbul, Türkiye; 13 - 17 Ekim 2018





2. WoodTech - Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuarı ve
22. İntermob –Uluslararası

Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi
Fuarları, 12-16 Ekim 2019 tarihlerin-
de Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde katılımcı ve ziyaretçileriyle bu-
luşacak. 2018 yılında 106 ülkeden
9,684’ü yabancı toplam 66,587 zi-

yaretçiyi 35 ülkeden 857 firma ve

firma temsilciliği ile buluşturan fuar-

lar, bu yıl da süregelen başarısını

tekrarlayarak hem ziyaretçiler hem

de katılımcıların sektörel anlamdaki

beklentilerini karşılayacak yeni iş fır-

satı olanaklarını sunmayı hedefliyor.

20 Ülkeden Alım Heyeti

Sektörde yeni pazar fırsatları yarat-

mak için pazarlama ağını genişleten

WoodTech ve İntermob Fuarları,

geçtiğimiz sene Azerbaycan, Bosna

Hersek, B.A.E, Bulgaristan, Cezayir,

Hırvatistan, Ermenistan, Filistin,

Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Katar,

Kosova, Libya, Lübnan, Makedonya,

Mısır, Moldova, Özbekistan, Rusya,

Sırbistan, Tunus, Umman, Ürdün ve

Yunanistan ile olmak üzere 20 ülke-

den, Reed Tüyap davetlisi olarak ge-

len alım heyetlerini katılımcılarıyla

buluşturmuştu.
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WOODTECH ve İNTERMOB FUARLARI,
AHŞAP VE MOBİLYA SEKTÖRLERİYLE
GERÇEKLEŞECEK BÜYÜK BULUŞMA

İÇİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!



41 İlden Alım Heyeti

Tüm Anadolu’yu karış karış gezerek
katılımcı firmaların yurtiçinden doğ-
ru alıcılarla buluşması için önemli
temaslarda bulunan fuar tanıtım
grubu,  yurtiçinde sanayi ve ticaret
odaları ile işbirliği yaparak fuar 
dönemi için alım heyetleri 
oluşturmaktadır.

WoodTech ve İntermob Fuarları,
geçtiğimiz sene Adana, Adapazarı,
Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara,
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Ça-
nakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kah-
ramanmaraş, Karaman, Kastamonu,
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla,
Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa,
Tokat, Uşak, Yalova ve Zonguldak 
olmak üzere 41 inden alım heyeti
ağırlamıştı.

Uluslararası arenada bağlantılarını
geliştirip, tüketici taleplerini karşıla-
mak için yaratıcı fırsatlar arayan ka-
tılımcılarımız, bu uluslararası pro-
fesyonel ziyaretçi akınından mem-
nuniyetlerini belirtmişlerdi. 2019
fuarımız için hedeflerimiz de alım
heyeti ülkelerimizi katılımcılarımızın
hedefi doğrultusunda genişletip, 
her geçen yıl memnuniyeti daha da
arttırmaktır.

Sektörel Fuarlara Katılım
Çalışmaları 

Reed Tüyap işbirliğiyle uluslararası
gücünü daha da arttıran fuarlar,
yurtdışı tanıtım çalışmaları, alım he-
yeti organizasyonları ve uluslarara-
sı ziyaretçi çekimini arttırmak için
yurtdışında gerçekleşen önemli sek-
törel fuarlara katılım çalışmalarına
başladı.

İlk durağımız Mısır’da gerçekleşen
Ahşap ve Ağaç İşleme Makineleri
sektörünün Kuzey Afrika bölgesin-
deki önemli bir fuar olan Cairo Wo-
odshow Fuarı’ydı. Daha sonrasında

proje ekibimiz Almanya’da gerçekle-
şen IMM Cologne+Living Kitchen,
İran’da gerçekleşen  İran Woodex
Fuarı ve Bulgaristan’da gerçekleşen
Technomebel Sofia ve Rusya’nın
Krasnodar şehrinde gerçekleşen
UMIDS Fuarları’na katılarak Wood-
Tech ve İntermob 2019 Fuarları

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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yurtdışı tanıtım çalışmalarına devam
etti. Mayıs ayında Almanya’da ger-
çekleşecek sektörün önemli fuarla-
rından olan İnterzum ve Ligna fuarla-
rına da katılarak yurtdışı tanıtım ça-
lışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyo-
ruz. Türkiye ve hedef ülkelerdeki ba-
sılı ve dijital medyada yer alan ilan ve
haber çalışmalarının yanı sıra, fuar
tanıtım ekibimiz düzenledikleri yurtiçi
ve yurtdışı roadshow faaliyetleri ile
de hedef kitleyle fuar hakkında ge-
rekli tanıtım çalışmaları aralıksız sür-
dürülmeye devam edilmektedir. 

Tüm yıl boyunca sürdürülen, 
kitle iletişim araçları üzerinden yapı-
lan tanıtımların da frekansları 
artarak fuar açılış gününe kadar
gerçekleştirilecektir.

İntermob Fuarı
bünyesindeki ProMatt Özel
Bölümü bu sene 4.Yılını
Kutluyor!

ProMatt, yatak imalatı yan sanayi,
ekipman hammadde ve makineleri
özel bölümü bu yıl da ziyaretçileri-
mizle İntermob fuarı bünyesinde bu-
luşmaya devam edecek. Yatak üre-
tim hatları, Yatak Sanayi Makineleri,
Yazılımlar, CAD/CAM Sistemleri,
Tekstil ve Dolgu Malzemeleri, Yaylar
ve Yay Sistemleri, Süngerler, Yatak
Aksesuarları, Parçalar ve Test Labo-
ratuarları gibi ürünlerin lider üretici-
lerinin bir araya geleceği özel bölüm
ile İntermob Fuarı alanlarının gelece-
ğini belirleyen yeniliklerin çıkış nok-
tası olma özelliğini istikrarlı bir bi-
çimde sürdürüyor. Ziyaretçilere sek-
tör hakkında genel bir bakış açısı ka-
zandırabilecek bir platform oluştur-
mak amacıyla hayat bulan ProMatt
Özel Bölümü’nde yatak imalatı yan
sanayi ile ilgili her türlü ürün tek çatı
altında toplanıyor. 

Sektörü Aydınlatacak
Endüstriyel Etkinlikler

WoodTech ve İntermob 2018 Fua-
rı’nda Orman Mühendisleri Odası ta-
rafından gerçekleştirilen ‘’İşletme-
lerde Ekonomik Sürdürebilirlik ve
Rekabet’’ konulu etkinliğimiz oldukça
ilgi görmüştü. WoodTech ve İnter-
mob 2019 Fuarı’nda da, sektöre ışık

tutan konular üzerine düzenlenecek

olan etkinlikler ile fuarlarımız günü-

müzün rekabetçi koşulları ve yeni

teknolojilerinin değerlendirilmesine

yönelik etkin bir bilgi paylaşım mer-

kezi olmaya devam edecektir.

Sektörel Güç Birliği!

Sektörlerinin öncü dernekleri olan

Aimsad ve Maksder’in işbirliği ile Re-

ed Tüyap tarafından düzenlenen

WoodTech ve İntermob Fuarları ka-

tılımcılarına markalarını, hizmetleri-

ni ve yeniliklerini tanıtma; yeni işbir-

likleri kurma ve büyüyen pazarlar-

daki pazar paylarını genişletme fır-

satı sunuyor.

32 yıldır istikrarlı bir biçimde büyü-

yen WoodTech ve 22 yıldır mobilya

yan sanayimizin uluslararası pazar-

lara açılan kapısı olan İntermob fuar-

larımız yarattıkları sektörel güç birli-

ği ile bölgemizde vazgeçilmez bir ti-

caret merkezi olarak öne çıkmakta-

dır. Türkiye ve Avrasya’nın bu alanda

en büyük uluslararası fuarları olma

başarısına ulaşmış fuarlarımız, de-

ğerli sektör temsilcilerimizin, ilgili si-

vil toplum ve medya kuruluşlarının

desteğiyle endüstrimizin yurtdışı pa-

zarlarda etkinliğini artırmasına ve ti-

caret hacmini geliştirmesine hizmet

etmeye devam edeceklerdir.

2019 yılında da yerli ve yabancı fir-

ma ve firma temsilciliklerinin yoğun

katılımı ile gerçekleşecek, çok sayı-

da ürün ve teknolojinin tanıtılacağı

fuarlarda, sektör profesyonelleri

yeni yatırımları için en uygun tekno-

loji, makine ve malzemeyi tanıma,

kıyaslama ve seçme olanağı 

bulacaklardır. 

Detaylı bilgi için www.woodtechis-

tanbul.com ve www.intermobistan-

bul.com websitelerimizi ziyaret 

edebilirsiniz.
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DOMOTEX
11 - 14. 01. 2019
Hannover; Almanya

IMM / Möbelmesse 
14 - 20. 01.2019
Köln; Almanya

imm cologne /
LivingKitchen
14 - 20. 01. 2019
Köln - Almanya

Meuble Paris 2019
18 - 22. 01. 2019
Paris; Fransa

Maison & Objet 2019
18 - 22. 01. 2019
Paris; Fransa

WOODEX İRAN 2019
02 - 05. 02. 2019
Tahran; İran

Surface Design Show 
05 - 07. 02. 2019
Londra; Birleşik Krallık

Stockholm Furniture 
05 - 09. 02. 2019
Stockholm; İsveç

Interior Mebel
06 - 09. 02. 2019
Kiev - Ukrayna

Ambiente 2019
08 - 12. 02.2 019
Frankfurt; Almanya

Mexiko-Expo Mueble
Internacional Invierno
13  - 16. 02. 2019
Guadalajara - Meksika

Export Home /
Interdecoraçao
13 - 17. 02. 2019
Porto - Portekiz

Furnex & The Home
21 - 24. 02. 2019
Kahire - Mısır

Asia Pacific Sourcing 
26 - 28. 02. 2019
Köln; Almanya

FIPA 2019 - Otomatik kapı
sistemleri fuarı
27 Şubat 1 Mart  2019
ispanya

Kiev International Furniture
Forum (KIFF) MTKT
27. 02 - 02. 03. 2019 

Kiev - Ukrayna

Domotex USA
28. 02  - 02. 03. 2019
Atlanta - ABD

Furniture and Living
05 - 10. 03. 2019
Nitra - Slovakya

Vifa Expo 2019 Vietnam 
06 - 09. 03. 2019
Ho Chi Minh; Vietnam

Vietnam International
Furniture & Home
Accessories Fair
06 - 09. 03. 2019
Ho Chi Minh; Vietnam

Philippines International
Furniture Show (PIFS)
07 - 09. 03. 2019

Manila - Filipinler

Malaysian International
Furniture Fair (MIFF)
08 - 11. 03. 2019
Kuala Lumpur; Malezya

Comfortex 
09 - 11. 03. 2019
Leipzig; Almanya

Export Furniture Exhibition
(EFE)
09 - 12. 03. 2019
Kuala Lumpur; Malezya

International Furniture Fair
Singapore (IFFS)
09 - 12. 03. 2019

Singapur; Singapur

Endonesia International
Furniture Expo (IFEX)
11 - 14 .03. 2019
Jakarta; Endonezya

Dubai Wood Show
12 - 14. 03. 2019
Dubai; BAE

Meble Polska
12  - 15. 03. 2019
Posen - Polonya

3F Famous Furniture Fair 
16 - 20. 03. 2019
Dongguan Houjie; Çin

IDFF - Int. Dragon Furniture
Fair  
17 - 20. 03. 2019

Foshan-Shunde ; Çin

China International
Furniture Fair ( Home )
18 - 21. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Domotex Asia / Chinafloor
26 - 28. 03. 2019

Şanghay- Çin

China International
Furniture Fair ( Office )
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

China International
Woodworking (Machinery)
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Interzum Guangzhou
28 - 31. 03. 2019

Guangzhou; Çin

Domotex Shanghai 
26 - 28. 03. 2019
Şanghay ; Çin

CIFF - Office Furniture
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Interzum Guangzhou 
28 - 31. 03. 2019
Guangzhou; Çin

Modef
02 - 07. 04. 2019

İnegöl - Türkiye

High Point Market Spring
06 - 10. 04. 2019

High Point - ABD

I Saloni Milano 
09 - 14. 04. 2019
Milan; İtalya

Salone del Mobile
09 - 14. 04. 2019
Milan; İtalya

Salone Del Complemento
Darredo
09 - 14. 04. 2019
Milan; İtalya

Home Expo India
16 - 18. 04. 2019
Yeni Delhi; Hindistan

Houseware Fair 
20 - 23. 04. 2019
Hong Kong; Çin

Evteks / CNR Expo İstanbul
23 - 27. 04. 2019
İstanbul - Türkiye

Mebel Expo 
24 - 26. 04. 2019
Taşkent _ Özbekistan

Index Mumbai
01 - 04. 05. 2019
Mumbai; Hindistan

Interzum Köln
21 - 24. 05. 2019
Köln; Almanya

Canadian Furniture Show
24 - 26. 05. 2019
Toronto ; QKanada

LignaPLUS
27 - 31. 05. 2019

Hannover; Almanya

Kitchen & Bath China 
27 - 30. 05. 2019
Şanghay; Çin 

Furniture Interior
Woodworking
12 - 15. 06. 2019
Almata; Kazakistan

FITECMA 2019  
02 - 06. 07. 2019
Buenos Aires; Arjantin

Manchester Furniture
Show
14 - 16. 07. 2019
Manchester - Birleşik Krallık

Australian International
Furniture Fair (AIFF)
18 - 21. 07. 2019
Melborn; Avustralya

Tecno Mueble Show / Expo
Mueble International
14 - 17. 08. 2019
Guadalajara - Meksika

Autumn Fair International
01 - 04. 09. 2019
Birmingham - İngiltere

Maison & Objet  
06 - 10. 09. 2019
Paris; Fransa

Ciff Outdoor & Leisure 
08 - 11. 09. 2019
Shanghai; Çin 

China International
Furniture Fair (CIFF) 
08 - 11. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

FMC China 2019 
09 - 12. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

FURNITURE China  
09 - 12. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

Maison Shanghai 
09 - 12. 09. 2019
Şanghay ; Çin 

Furnica / Drema
10 - 13. 09. 2019

Posen - Polonya

WOODEX CEZAYİR
11 - 14. 09. 2019
Cezayir

BIFE-SIM
11 - 15. 09. 2019
Bükreş - Romanya

DUBAI INDEX 2019  
17 - 19. 09. 2019
Dubai; BAE

The Hotel Show 
17 - 19. 09. 2019
Dubai; BAE

SALON DE L HABITAT  
26 - 29. 09. 2019
Toulouse; Fransa 

Salone del Mobile Milano
Moscow
09 - 12. 10. 2019

Moskova - Rusya

Ambienta Zagreb 
10 - 13. 10. 2019
Zagreb; Hırvatistan

INTERMOB 2019 
10 - 12. 10. 2019
İstanbul; Türkiye

WOODTECH 2019 
10 - 12. 10. 2019
İstanbul; Türkiye

SICAM
15 - 18. 10. 2019
Pordenone; İtalya

VietnamWood 2019  
18 - 21. 10. 2019
Ho Chi Minh City; Vietnam

High Point Market Fal
19 - 23. 10. 2019
High Point; ABD

IDEO BAIN
04 - 08. 11. 2019
Paris; Fransa

Belgrade Furniture Fair
Now
05 - 10. 11. 2019
Belgrad; Sırbistan

Moskova Mebel 2019
18 - 22. 11. 2019
Moskova; Rusya

International Furniture Fair
Tokyo (IFFT)
20 - 22. 11. 2019

Taşkent; Özbekistan

EGYWOODEX 2019
30. 11 - 03. 12. 2019
Kahire; Mısır

Espritmeuble
07 - 10. 12. 2019
Paris; Fransa

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık
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2019 Dünya Fuarları
Mobilya Sektörünün





ünya mobilya sektörünün en
önemli metrekare ve katılımcı
sayısı ile ziyaretçi olarak en

büyük fuarı ola Çin  Canton fuarla-
rından CIFF 2019 bu yıl yine olağan-
üstü bir hareketlilik ve boyutta ger-
çekleşti. 760 bin metrekarenin üze-
rindeki fuar alanında 4.344 katılımcı
ve Çin'den ve tüm dünyadan
297.759 ticari ziyaretçi. Hemen yaı-
başında ise yine 430 bin metrekare
alanda gerçekleşen ikinci bir Canton

Bu yıl 18-21 Mart 2019 tarihleri arasında  yapılan ve Çin'in en büyük
kenti Guangzhou’da 43'üncüsü düzenlenen Guangzhou Mobilya
Fuarı, önceki yıllara göre gerek katılımcı firma sayısı olarak
gerekse de ziyaretçi ve etkinlikleriyle fuara damgasını vurdu. 
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CIFF Guangzhou 2019 Mobilya
Fuarı’nın 43.’sü gerçekleşti
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fuarı, Toplamda 1.150.000 metre-
kareyi geçek ve gezilirken bile çok
planlı olunması gereken bu devasa
fuarda 4 gün boyunca salonları ve
bu salonlarda yer alan dünyanın
dört bir tarafından gelmiş firmaları, 
uluslararası markaları inceledik.
Asya ülkeleri her yıl olduğu gibi bu
yılda CIFF 2019’a ülke pavilyonları
şeklinde katılmışlar, Vietnam, Ma-
lezya, Singapur, Türkiye, Hindistan,
gibi pekçok ülke ile İtalya, Almanya,
Amerika, İngiltere, Fransa,gibi mo-
bilya sektörünün önemli aktörleri
de bu fuardaydılar.
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Bu yılki  43. CIFF Guangzhou'nun
tartışılmaz başarısını kanıtlayan ra-
kamlar sadece bunlar değildi, Piya-
sanın çeşitli yönlerini kapsayan dü-
zinelerce tasarım etkinliği ve semi-
neri yeni trendleri belirledi ve tasa-
rımcılar ve endüstri oyuncuları için
bir ilham kaynağı oldu; 60'ın üzerin-
de tanınmış tasarımcının varlığı, iz-
leyicilerle etkili bir etkileşime izin
vermiş ve ürünlerin ve ortamların
tasarımının yaşam kalitesini nasıl
artırabileceği konusunda yeni uya-
ranlar sağlamıştır; Fuara  katılan
oyuncuların yüksek profesyonelliği,
sergilenen pek çok yeni ürünün mü-
kemmel seviyesi ve sergi düzeninin
organize edildiği sektörel uzmanlık 
kombinasyonu, son derece karlı ve

tatmin edici ticaret müzakerelerine
yol açmıştır; CIFF'in ziyaretçilere ve
katılımcılara sunduğu hizmet yelpa-
zesinin sürekli iyileştirilmesi, bu yılki
fuarı daha başarılı kılan etkenlerden
biriydi.  

Yaklaşık 20 yıldan bu yana Ekin Ya-
yın Grubu Mobilya Dergisi adına dü-
zenli olarak gidip takip ettiğimiz CIFF
fuarları ve genel anlamda da Çin ül-
kesi son yıllarda çok yönlü inanıl-
maz bir değişim yaşıyor. Bunu sade-
ce fuarların büyüyen hacmi olarak
değil Çin üreticilerinin ürün kalite-
sindeki yükselen seviye ve tasarım
alanında gerçekleştirdiği çalışmala-
rıyla da  görmemek imkansız, Yüz-
lerce genç Çinli dizaynerler yanında
başta İtalyan tasarımcıları olmak
üzere dünya çapında önemli tasa-
rımcılarla çalışıyorlar ve bunu özel-
likle öne çıkarıyorlar. 

Koridorlar  ve standlar o kadar ka-
labalıkki 43. CİFF 2019 için CIFF’in
şimdiye kadarki en iyi fuarı denebilir
, Organizatörler bazı katılımcıların
fuarda yıllık cirosunun % 60'ı için si-
pariş imzaladıklarını, diğerlerinin ise
500 konteyner mal siparişi aldıkla-
rını belirtti. sadece ilk 2 gün gerçek-
leşen durum bu.

43. CIFF fuarı’nın  2 fazı tüm mobil-
ya tedarik zincirini temsil ediyor. 
18 - 21 Mart tarihleri   arasında ger-
çekleşen  ilk aşaması, ev mobilyala-
rı, homedecor ve hometextile ile dış
mekan ve eğlence mobilyalarına

ayrılmış. Tasarım, kişiselleştirme,
minimalizm, "ılımlı lüks", çok sayıda
yaratıcı marka ve önemli uluslar-
arası şirkete ev sahipliği yapan CIFF
Ev Mobilyası'nın ana trendlerini
temsil ediyordu. Tasarım Rüyası
Şovunun yanı sıra, On Paralel Uzay
ve Wen Hao, Zhu Xiaojie, Hou
Zhengguang, Chen Xiangjing ve dün-
yaya yeni Çin tasarımının trendlerini
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gösteren Chai Xiaodong gibi tanın-
mış tasarımcıların ürünleri bu fuar-
da sergilendi.

Tasarım, kişiselleştirme, minima-
lizm, "ılımlı lüks", çok sayıda yaratıcı
marka ve önemli uluslararası şirke-
te ev sahipliği yapan CIFF Ev Mobil-
yası'nın ana trendlerini temsil edi-
yordu. Tasarım Rüyası Şovunun ya-
nı sıra, On Paralel Uzay ve Wen Hao,
Zhu Xiaojie, Hou Zhengguang, Chen
Xiangjing ve dünyaya yeni Çin tasarı-
mının trendlerini gösteren Chai Xi-
aodong gibi tanınmış tasarımcıların
ürünleri bu fuarda sergilendi..

CIFF Homedecor & Hometextile, iç
mekan dekorasyonunda, döşemelik
kumaşlarda, dekoratif aydınlatmada
birbirinden ilginç ürünler sergiledi.
ve aynı zamanda iç mekanda sanat
objelerinin önemine odaklanıyor.

CIFF Outdoor & Leisure'ın  bu yıl ta-
mamen farklı bir salonda gerçekle-

şen sunumunda ise yine birbirinden
ilginç dış mobilya ev ve bahçe ile
otel dekorasyonu için farklı malze-
melerden yapılmış mobilyalar bul-
mak mümkündü. Özellikle bahçe
mobilyaları iç mekan için de kullanı-
labilecek harika tasarımlara dönüş-
müş. Burada metal, alüminyum ,
rattan ve ahşap kombinasyonları
bir arada veya yalın kullanılarak
farklı tasarım ürünleri yapılmış, Ta-
sarımcılar cazip önerileri, bahçeler
için çözümler sunarak ve Batı ve Do-
ğu eğlence felsefesini birleştirerek
açık havada geçirilen anları hayal
etmemizi sağlıyor

Değişim her yerde karşınıza çıkıyor,
sokaklarda temiz giyimli batılı ya-
şam tarzını benimsemiş yeni bir tü-
ketici kitlesi,alım gücü yüksek bir
kesimi alışveriş merkezlerinde ulus-
lararası marka mağazalarda lüks
restaurantlarda görmek sıradan bir
olay artık.   Buralarda yabancılar-
dan çok Çinli var. Arabalar son mo-
del ve eski araba yok gibi. Asgari üc-
ret Türkiye’nin iki katından fazla, Çin
parasının dolar karşısında değerlen-
mesini istememelerine rağman (bi-
zim paramıza göre çok değerli). Çin
ekonomisinin %80 ihracat endeksli
olduğu düşünülürse bu durum daha

rahat anlaşılabilir. Ancak Son yıllar-
da büyüyen ekonominin yarattığı
alım gücünün yükselmesiyle birlik-
te önemli bir iç tüketim talebi de or-
taya çıkmış durumda. Gerek Çinli
firmalar gerekse de yabancı pek
çok marka bu durumun erken farkı-
na varmış ve Çin’in önemli sanayi
kentlerinde mağazalar açılıyor, he-
men her yerde yerden bitercesine
Starbach  Cafeler açılmış ve tümü
de geç saatlere kadar dolu.  Bilim,
sağlık, teknoloji, üretimin hemen
her noktasında yarı mamül üründen
hammaddeye, bitmiş mamül ürüne
kadar tümüyle bir üretim ülkesin-
den bahsediyoruz. Birbirinden kali-
teli eğitim kurumları müzeleri, tek-
noloji be bilim merkezleriyle yarına
daha da güçlü hazırlanan bir Çin
dünyasını sizlere tanıtmaya çalıştık.
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CIFF Guangzhou 2019 Mobilya Fuarı Art Craft Salonları





MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:152 Mayıs - Haziran 2019 28

FUARLARDANHABERLER

CIFF Guangzhou 2019 Mobilya Fuarı’nda Yeni Tasarım ve Etkinlikler

l l





994 yılında Orman Endüstri
Yüksek  Mühendisi Yasin Bilgin
tarafından şahış firması ola-

rak kurulan Bilenor orman ürünleri,
kuruluşundan itibaren  orman ürün-
lerinden elde edilen  ham madde ve
yarı mamul satışına ağırlık vererek,
uzmanlık alanı olan ahşaptan hiçbir
zaman ayrılmamıştır. Bu güne ka-
dar gerçekleştirdiği önemli hemen
tüm projelerinde ahşap kullanmış
ve ona imalatta hakettiği estetik ve
güvenilirlik değerlerini tüketiciyle
paylaşarak ahşabın toplumda be-
nimsenmesi ve hak ettiği yeri alma-
sı için özel çaba harcamıştır. Yasin
Bilgin’in gerek ahşap sevgisi,  gerek-

se de eğitiminin ana konusu olması
nedeniyle bu 25 yılda ahşaba olan
tutkusunu Tüm çalışmalarında yan-
sıtmıştır. Bu nedenle de firmanın
bugün ulaşmış olduğu nokta tesa-
düfü değildir.

Bilenor Orman Ürünleri , 2000 li yıl-
lardan bugüne fuarlar, yayınlar,ma-
kaleler gibi çalışmalarla masif pa-
nelin Türkiye pazarında yer edinme-
sinde büyük katkıda bulunmuştur.
2007 yılından itibaren Bilenor Or-
man Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti. olarak faaliyetlerine devam et-
miş, özellikle Rize ve civarında yeti-
şen endüstriyel ağaçları işlemiştir.
Bunlardan özellikle kestane keres-
te, masif panel, parke, pencere pro-
filleri üretilerek kendi markasıyla
pazarlamaya başlamıştır.

Bu markanın yanı sıra firma ortakla-
rından tasarımcı Heves Bilgin’in
oluşturduğu HVS Tasarım markası
ile yeni masif iç mekan mobilya ve

aksesuarları tasarlayarak piyasaya
sunulmuştur.

2016 yılında, Rize OSB’de 14.000
m2 alan üzerinde yeni fabrika kuru-
luş çalışmalarına başlamış olup, ya-
kın bir gelecekte çok daha yüksek
kapasitede ve çeşitlilikte üretim 
yapılabilecektir.

Kurulduğu günden bu yana yüksek
bir ivme ile büyümüş ve 25 yıldır ay-
nı adreste bulunarak, sektöründe
istikrarlı ve güvenilir bir firma 
olmuştur.

Bilenor Orman Ürünleri; masif pa-
nel ile kalıcı, dayanıklı, yaşam dostu
ahşap ürünlerin önünü açarak, 
sürdürülebilir doğal çevreye katkı
sunmaktadır.
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ektöründe en fazla ihracat
yapan üyelerini başarıların-
dan dolayı ödüllendiren, İK-
MİB’in düzenlediği İhracatın

Yıldızları ödül töreni 5 Nisan 2019
Cuma günü Raffles Hotel, Zorlu
Center’da gerçekleşti. Plastikten,
kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medi-
kalden boyaya kadar kimya sek-
törünün farklı tüm alt grubu ve bi-
leşenlerinde başarılı firmalar bu
önemli gecede ödüllendirildiler.
Her katagoride 1. 2. Ve 3’nin seçil-
diği gecede, farklı kategoride on-
larca firma Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve  İK-
MİB başkanı  ve Beta kimya A.Ş
kurucusu Sn. Adil pelistler’in elin-
den şiltlerini aldılar. Kalabalık bir
davetli tarafından izlenen gecede
yemekler ve konser eşliğinde de-
vam eden gecede, mobilya sektö-
rünün başarılı aktörleri de ödülle-
rini aldılar. 
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alone del Mobile Başkan Clau-
dio Luti. Fuarla ilgili değerlen-
dirmesinde, “Salone del Mo-

bile'in bu sayısını çok olumlu bir
duygu ile kapatıyoruz. Kaliteye ya-
tırım yaptık ve ürün ve süreç yeni-
liklerini ve tasarım nesnelerinin de-
ğerini artırmaya hizmet eden 'anla-
tıları' üretmeye devam etmek için
tasarımcılarla, zanaatkarlarla ve
iletişim ve kültürel uzmanlarla ya-
kın çalışarak daha iyisini yapma is-
teğimizi bir kez daha gösterdik. So-
nuç olarak, satışların arttığını gör-
dük ama özellikle herkesin coşku-
muz, bir sistem yaratma ve bir
şeyleri işlerden daha ileriye götür-
me yeteneğimizi, fikirlerin önemli
olduğu küresel bir deneyim sundu-
ğumuzu not aldığını gördük. Bu ne-
denle Salone del Mobile, Milano ve
kurumlarına derinlemesine bağlı

Bu yıl 58. Gerçekleşen Salone del Mobile.Milano, hem
ziyaretçi sayıları hem de ticari ilişkilerin kalitesi, yarattığı
cazibe gücünün kanıtı olsa gerek ve bu nedenle de son
derece başarılı bir şekilde sona erdi.  181 farklı ülkeden
386.236 ziyaretçi, 2017 yılına göre  göre % 12'lik bir
artışla 6 gün boyunca tasarım ve show’un merkezi oldu.

▲ ▲
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olmasının yanı sıra, bir ticaret fuarı
olarak profesyoneller ve genel
halkı çekme gücü ile türünün ben-
zersiz bir etkinliğidir.” dedi 

43'ü yabancı ülkeden % 34'ü ya-
bancı   2,418 katılımcı, Salone Inter-
nationale del Mobile, Uluslararası
Mobilya Aksesuarları Fuarı, Eurolu-
ce, Workplace3.0 ve S.Project ara-
sında, 35 yaşın altındaki SaloneSa-
tellite'te yer alan 550 tasarımcının
yer aldığı gruplara bölündü.

Fuar boyunca gerçekleşen etkin-
liklerden biri olan, Leonardo'nun
Su Vizyonu,   AQUA da günde orta-
lama 2.000 ziyaretçi çeken deva-
sa bir cazibe merkeziydi.   Fuarda

Rönesans dehasına adanmış olan
tesise aynı derecede büyük ziya-
retçi akımı oldu - DE-SIGNO. Leo-
nardo Öncesi ve Sonrası İtalyan
Tasarım Sanatı.  

Salone’nin Milano kentiyle olan
bağlantısının ve Belediye ve Teatro
alla Scala Vakfı ile stratejik ortaklı-
ğının altını çizmeye iki özel durum
vesile oldu; etkinlik,   Salone del
Mobile’in 60. yıldönümünü kutladı-
ğı 2021 yılına kadar sürecek. Aslın-
da dünyanın en ünlü tiyatro  sahne-
si olan Riccardo Chailly ve Gala
Dinner tarafından gerçekleştirilen
konser haftanın başlangıcını işaret
ederken,  Akşam boyunca, Salone
del Mobile.Milano, Mario Bellini'ye
Özel Ömür Boyu Ödülünü de sun-
du, ayrıca Salone'ye bu kadar çok
katılımcı firmalayla yaptığı işbirli-
ğiyle  ve katkılardan dolayı teşek-
kürlerini sundu.

Gelecek yıl, Salone del Mobile.Mi-
lano, 21-26 Nisan 2020 tarihleri   
arasında yapılacak.
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er yıl sektörün gücünü yansı-
tan yurt dışı fuarlarda boy
göstererek Türkiye’yi temsil

eden Kastamonu Entegre, kurulu-
şunun 50. yılını doldurduğu 2019
yılında tempoyu arttırıyor. Şirke-
tin mart ayındaki ilk durağı, mobil-
ya sektörünün en önemli uluslar-
arası buluşmalarından Technome-
bel fuarı oldu. Bulgaristan’ın Sof-
ya kentinde gerçekleştirilen fuar-
da, mobilya sektöründen alıcılar,
üreticiler ve tedarikçiler ile bulu-
şan ve ürünlerini tanıtan Kastamo-
nu Entegre’nin ikinci durağı Çin'in
Guangzhou kentinde gerçekleştiri-
len Asya’nın en büyük ve en kap-
samlı ahşap işleme makineleri,
mobilya üretimi ve iç dekorasyon
fuarı Interzum oldu. Fuarlarda
Floorpan TR ve Rusya serileri ile
Artfloor TR serileri öne çıkarken,
geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan

ekstra parlak Glossmax Pro ve
ekstra mat Matplus serileri yoğun
ilgi gördü. Fuarlarda ayrıca, mut-
fak ve banyo tezgahları Techno-
top ve Neotop ile parlak panel
ürünlerinden Evogloss, ilgi gören
seriler arasında yer aldı. Fuar kap-
samında açıklamalarda bulunan
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk
Yıldız, son trendleri yansıtan ürün
gruplarını, dünyanın dört bir yanın-
da sektör profesyonelleriyle pay-
laştıklarının altını çizerken, özellik-
le de ürün çeşitliliği ile rakiplerin-
den farklılaştıklarını vurguladı.
Ürünlerinin, farklı coğrafyalardan
100’ü aşkın ülkede tercih edildiğini
vurgulayan Yıldız, 50. yıllarında
özellikle de dış pazarda büyümeye
odaklı bir strateji güdeceklerini be-
lirtti: “Geçtiğimiz yıl, ciromuzun
yüzde 50’den fazlasını yurt dışın-
daki tesislerimizden ve ihracattan

elde etmiştik; bu yıl ise hedefimiz,
bu oranı %60’a çıkarmak. Gerçek-
leştireceğimiz ihracat atağı ile bir-
likte 220 milyon dolara ulaşmayı
hedefliyoruz.” 

Yıldız, Kastamonu Entegre’nin,
dünyanın farklı lokasyonlarındaki
fuarlara katılmaya devam edece-
ğini sözlerine ekledi. 

Kastamonu Entegre’nin Trend Ürünleri
Bulgaristan ve Çin’de Büyük İlgi Gördü
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ünya genelinde önemli bir ah-
şap tedarikçisi durumunda
olan Malezya, doğal ahşap

mobilyanın da önemli merkezlerin-
den biridir. 2018 yılında 9.83 mil-
yar RM mobilya ihracatı gerçekleş-
tiren Malezya’nın mobilyadaki baş-
lıca ihracat kalemleri, ahşaptan
mamul ahşap mutfak mobilyaları,
oturma grubu mobilyaları, metal

8-11 Mart 2019 tarihleri
arasında Malezya’nın
başkenti  Kuala
Lumpur’da
gerçekleşen ve bu yıl
25.’si yapılan mobilya
fuarı,  14 ülkeden 
600 katılımcı ile
gerçekleşti. Fuar 
2 farklı fuar alanında
Malezya Uluslararası
Fuar ve Ticaret
Merkezi (International
Trade and Exhibition
Centre (MITEC) ve
Putra World Trade
Centre (PWTC) ‘te
gerçekleşti.
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MIFF 2019, bu yıl PWTC VE MİTEC’te
olmak üzere 2 büyük 

fuar alanında gerçekleşti

Miff Kurucu Başkanı Datuk Dr. Tan Chin Huat, Dergimiz Yayın 
Kurulu Başkanı Nesip Uzun’a jüri görevinden dolayı şiltini verirken.



mobilyalardır. İhracat yaptığı başlı-
ca ülkeler ise, ABD, Singapur, Ja-
ponya, Avusturalya ve İngilte-
re’dir. 2019 yılının ilk ayında ger-
çekleşen ihracat rakkamı ise 942.7
milyon RM dir. Bu rakam 2018 yılı-
nın ocak ayına göre %9.9 luk bir
büyüme göstermiştir. 

Türkiye’den katılımın olmadığı Mif
Fuarı,  Asya’nın Çin’den sonra en
önemli etkinliklerinden biridir. Ekin
Yayın Grubu olarak 2003 yılından
bu yana düzenli olarak izlediğimiz
ve dergimizin bu sayfalarından an-
lattığımız  Miff Fuarı ve Malez-
ya’dan, Türkiye’ye önemli bir sert
ağaç ithalatı ile ahşap mobilya it-
halatı gerçekleştirilmektedir. 

49
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Miff dinner night gecesinde Meksika, Singapur, Rusya, 
Almanya, İtalya ve İngiltere IAFP yayıncılarıyla 

Soldan Sağa: Franz Riveria, Roberto Mutti, M. Gandhi, Nesip Uzun



MIFF'nin kurucusu ve başkanı Da-
tuk Dr Tan Chin Huat ve ASEAN
Business Grubu ve UBM Genel Mü-
dürü M. Gandhi, fuarın açılışında ve
gerek gala gecesinde, gerekse de
tasarım ödülleri gecesinde yaptık-
ları konuşmada katılımcılara te-
şekkür ederek yarışmada ödül
alanları tek tek kutladılar.

Bu yıl gerçekleşen tasarım etkinli-
ğinde Jüri hakem heyeti olarak yer

alan Mobilya Dergisi kurucusu ve
yayın editörü Nesip Uzun, uluslar-
arası hakem heyeti ile birlikte  fuar-
da iki gün boyunca her iki fuar ala-
nında sergilenen ürünleri kriterlere
uygunluk oranlarına bakarak,
farklı kategorilerdeki en iyi ürünleri
seçtiler. 

MIFF MOBİLYA TASARIM
YARIŞMASI

2010 yılından bu yana gerçekleşen
tasarım yarışmasında  bu yıl 19 fi-
nalist ödüllerini aldı. Gecede bir ko-
nuşma yapan MIFF'nin kurucusu ve
başkanı Datuk Dr Tan Chin Huat
‘’Bütün çalışmalarından dolayı
emek harcayan Jüri üyesi hakimle-
re teşekkür etmeliyim. Katılımcı
ödülleri her yıl MIFF'te çok merak-
la beklenen bir olaydır.  Bu etkinlik-
ler dünyanın her yerinden gelen
alıcılarımız için heyecan verici şekil-
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de ortaya çıkan ürün tasarımını ve
fikirlerini yansıtıyorlar. Bu, "Tasa-
rım İnsanları Bağlar" temamızla
çok uygun. FDC 10. yılına ulaştı ve
biz mobilya endüstrisine gelecek-
lerinin ve hayallerinin gerçekleştiği
bir başlangıç olarak bakan gençle-
rin her yıl artmasından  büyük bir
zevk alıyoruz. Bu yetenekleri geliş-
tirmek için gösterdiğimiz çabaların
en zorlayıcı hikayesi. Zaten bir çok-
ları MIFF'de görücüye çıktı” dedi.  

Üç  klasmanda gerçekleşen tasa-
rım yarışmasının ev ve ofis mobil-
yası bölümünde Zilahi İmre (Mag-
mob, Romanya), Artem V Vasiliev
(Mebelny Biznes, Rusya), Franz Ri-
voira (İtalya Danışmanlığı, İtalya),

Nesip Uzun (Mobilya Dergisi, Tür-
kiye), Wang Zhou (Mobilya ve İç
Dekorasyon Dergisi, Çin), Ikon
Kong Wah (Yayıncılarda, Malez-
ya), Doçent Mohamad Omar Bidin
(Universiti Sains Malaysia, Malez-
ya)  jüri’de yer aldılar.

MİFF2019’da  Office
segmenti

Dünyanın en önemli  ahşap ve pa-
nel mobilyası pazar yerlerinden bi-
ri olan Malezya’da gerçekleşen bu
yılki MIFF  Mobilya fuarında Ofis
mobilyası önemli bir konsept için-
de sunularak bu yıl ofis mobilyala-
rına özel bir önem verildi. Bu yıl
ikinci kez açılan Mitec teki buyuk
salonlarda Ofis mobilyaları mo-
dern salonlarda sergilendi

“Muar faktörü MIFF'in en başından
beri ayrılmaz bir parçası.  25. yıl
dönümünü   kutlayan ve Malez-
ya’nın küresel mobilya ihracatçısı
olarak yükselişinin öncüleri olan
Muar mobilya üreticilerinin vizyo-

nuna ve itibarına özel bir saygı du-
yuyoruz,   Malezya mobilya sektö-
rünün kalbi sayılan  ve  aynı za-
manda MIFF’in Muar Mobilya Birli-
ği (MFA) ile olan stratejik ortaklığı-
nı teyit etmek için de MIFF önemli
bir fırsattır   diyen MIFF Genel Mü-
dürü   Karen Goi, de ‘’ziyaretçilere
heyecan verici bir deneyim yaşat-
mak için Miff 2019, yeniliklerin ve
yüksek kaliteli işçiliğin buluştuğu
bir birinden güzel  tasarımların
dikkat çekici karışımıdır’’ dedi.

1995'teki kuruluşundan bu yana
MIFF fuarı, global bir birlik olan
UFI tarafından onaylanan ve des-
teklenen bir etkinliktir. MIFF, UBM
Asya'nın bir üyesi olan ve dünya-
nın önde gelen B2B bilgi hizmetleri
grubu ve dünyanın en büyük B2B
Organizasyon organizatörü 
olan Informa PLC'nin bir parçası
olan UBM Malaysia tarafından 
düzenleniyor.
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MIFF Mobilya Tasarım Yarışması 2019 

Ev Mobilyası Dalında Altın Ödül-
ALUSTIL SDN BHD (ALUSTIL KITCHEN,
STORAGE SYSTEM-HURACAN)

Ev Mobilyası Dalında Platin Ödül-
KIAN SWEE SENG INDUSTRIES SDN BHD
(SARAH)

Ev Mobilyası Dalında Gümüş Ödül-
INSPIWOOD FURNITURE SDN BHD
(EDT107A7, CURVE (1+4)

FUARLARDANHABERLER

1. TIMOTHY LONG TIANJIE - HACXSTA 2. NOVIA WIJAKSANA - DELE 3. YEAP WEI TING - TREBLE & DIVIDE

MIFF 2019 Mobilya Mükemmellik Ödülleri

Ofis Mobilyası Dalında Altın Ödül - OASIS
FURNITURE INDUSTRIES SDN BHD 1
(HABITUE COLLECTION)

Ofis Mobilyası Dalında Platin Ödül - OASIS
FURNITURE INDUSTRIES SDN BHD
(LABORRA)

Ofis Mobilyası Dalında Gümüş Ödül- 
SUNDESK VENTURE SDN BHD (SD304-DM-H
SLEEVE,ERGO WORKSTATION)

Yalın Alan Çalışması 1. JOHANN & JOANN
CONCEPT SDN BHD

Mobilya Kullanılmayan Alan Çalışması 
1. KINTEX (KL) SDN BHD

Mobilya Giydirme Çalışması 
1. WYSEN INDUSTRY SDN BHD

MIFF 2019 En İyi Sunum Ödülleri
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uruluşunun 50. yılını kutlayan
Kastamonu Entegre, çevre ve
sürdürülebilirlik yaklaşımları-
nı, kurumsal yönetim ilkeleri-

nin ayrılmaz bileşenleri olarak görü-
yor.   Endüstriyel plantasyon or-
mancılığı konusuna dikkat çeken şir-
ket, sürdürülebilir orman yönetimi
konusunda öncü çalışmalar gerçek-
leştiriyor. Dünya Ormancılık Günü ve
Orman Haftası kapsamında açıkla-
malarda bulunan Kastamonu Enteg-
re CEO’su Haluk Yıldız, Tarım ve Or-
man Bakanlığı, Tekfen Holding, Kas-
tamonu Entegre ve birçok sektör
oyuncusunun öncülüğünde kurulan
ENAT AŞ ile başarılı sonuçlar elde
ettiklerini vurguluyor:  

“Üretimde kullandığımız odun ham-
maddesi, ormanlarda yapılan gen-
çleştirme ve bakım faaliyetleri so-
nucu ömrünü tamamlamış orman-
lardan temin ediliyor. Ormanların
sürekliliğinin sağlanması ve verimli-

liğinin artması bu bakım çalışmala-
rıyla sağlanıyor. Endüstriyel plan-
tasyon ormancılığı konusunda örnek
olmak ve bunun gelişimini sağlamak
hedefiyle, ENAT AŞ paydaşları ola-
rak bu yapıyla birlikte endüstriyel
plantasyon kavramını yaygınlaştır-
mak, doğal orman alanlarının daha
iyi korunması, orman ürünleri sektö-
ründeki hammadde tedarikinin ke-
sintisiz devam etmesi, erozyonun
önlenmesi ve karbon emisyonunun
azaltılmasını hedefliyoruz. Bu şirket
bugüne kadar 14.000 dönüm araziye
1,7 milyon fidan dikti ve 2016 yılın-
dan itibaren sektöre odun arz etme-
ye başladı.”

50. yılda 50 okula  ‘Geri
Dönüşüm Bahçesi’ 

Kastamonu Entegre, adını aldığı ve
ilk üretim tesislerinin bulunduğu
Kastamonu iline özel bir projeyi ha-

yata geçirdi. Kastamonu İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün desteklediği pro-
je ile tesislerde değerlendirilen ah-
şap, plastik gibi atık malzemelerden
üretilen birbirinden renkli bank, kol-
tuk, masa ve saksılar 50 okula ba-
ğışlanıyor. “50. Yılda 50 Okula Geri
Dönüşüm Bahçesi” adlı proje kapsa-
mında bugüne dek 6 okula ulaşıldı.
Bugüne dek atıkların değerlendiril-
mesi ile tekrar kullanıma özendiril-
mesi konularında sektöründe öncü
çalışmalara imza attıklarını vurgula-
yan Kastamonu Entegre CEO’su Ha-
luk Yıldız, 50. kuruluş yıllarında bu
kez çocuklarda geri dönüşüm ve
sürdürülebilirlik alanında farkındalık
yaratmayı hedeflediklerini söyledi.
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ENAT ile Bugüne Kadar 2000 Futbol Sahası Alan Ağaçlandırıldı
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Kastamonu Entegre’den 
Endüstriyel Plantasyon Ormancılığı’na 

Büyük Katkı
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u yıl  15. Yıldönümünü kutla-
yan EFE Expo Sdn Bhd tara-
fından organize ediliyor;  Tü-

müne Malezya Mobilya Konse-
yi'nin (MFC)  sahip olduğu bir şir-
ket olan ve dört gün süren  fuara,
140'tan fazla ülkeden, yüksek ka-
liteli Malezya mobilyaları için
15.000'den fazla alıcı tarafından
ziyaret edildiği belirtildi. 20 bin
m2'lik küçük bir fuar alanıyla baş-
layan EFE Fuarı bugün 35 bin
m2'ye  büyümüştür.

Açılış töreni  Malezya'nın Temel
Sanayi Bakan Yardımcısı Yrd. YB
Datuk Seri Shamsul Iskandar ve
Malezya Temel Endüstriler Bakanı
Teresa Kok tarafından gerçekle-
şen fuarın bu  yılki  etkinliğinin  ana
özelliklerinden biri, B&B iş ilişkileri
geliştirme ve buluşma toplantıları

EFE Mobilya Fuarı, 9-12 Mart
arası Malezya KL’da gerçekleşti

Malezya’nın Başkenti
Kuala Lumpur Kongre
Merkezi'nde (KLCC)
düzenlenen ve Bu yıl 15.’si
yapılan  Mobilya İhracat
Fuarı EFE,  dünyanın
değişik ülkelerinden gelen
binlerce alıcı tarafından
ilgiyle izlendi. Yayın
Grubumuzun da konuk
olarak katıldığı fuarda
Uluslararası yayınlar
bölümünde özel olarak
tanıtım yapıldı ve
firmalarla ve Malezya
Mobilya Konseyi (MFC)
Başkanı Bay Chua Chun
Chai ile görüşmeler
gerçekleşti.  
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Malezya Mobilya Consil Başkanı 
Chua Chun Chai ile



olurken diğer önemli etkinliği ise
“Alıcılar Ağı Gecesi!”oldu.

Özel bir çalışma içinde gerçekleş-
tirilen ve alıcı ile katılımcının bir
masa etrafında buluştuğu bu özel
çalışmalar fuarın 2. Günü özel bir
alanda gerçekleşti. Önceden adını
yazdıran firmalar fuar organizas-
yonu tarafından yönlendirilerek il-
gili firma ile bir araya getiriliyor. 

10 Mart 2019'da (Pazar) KLCC’nin
Doğu Kanadı, 3. Kat fuayede ger-
çekleşen katılımcı gecesinde ise
pek çok dalda derceye giren ürün-
lerin sahiplerine ödülleri verildi.

9 Mart gecesi  saat 18: 30'da özel
bir gösteriyle başlayan gecenin
ardından, Y.Bhg. Dato’nun Low Ki-
an Chuan, Malezya Ahşap Konseyi

Başkanı etkinliğin hoş geldiniz ko-
nuşması, Malezya Mobilya Konse-
yi (MFC) Başkanı Bay Chua Chun
Chai ve ardından Dato’ Kian Chuan
konuşmaları sonrasında   “En İyi
Stand Ödülleri” ve “MFC Mobilya
Yaratıcılık Ödülleri” nin duyuruları
ve sunumları yapıldı. 

1. Oturma odası.

2. yemek odası

3. Yatak Odası Takımı

4. Yatak

5. Oturma Odası Mobilyası dalla-
rında gerçekleşen etkinlik sonrası,
kazananlara ödülleri verildi.
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Efe Fuarı’nda b&b iş görüşmeleri gerçekleşti.

Alıcılar Ağı Gecesi
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u yıl gerçekleşen fuarda 200 den
fazla yerli yabancı katılımcı yer
almıştır. 3 gün içinde 100 ayrı ül-

keden toplamda 6 binden fazla pro-
fesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etti ve
iş ilişkileri kuruldu. Organizatörün bu
yıl için fuara özellikle getirdiği alım
heyetinden  başlıca ülkeler Pakistan,
Irak, Lübnan ve Umman olmuştur.
Türkiye milli katılımı dışında ABD, Ka-
nada, Rusya, Fransa gibi ülkelerin de
pavilyonları yer almıştır.  Her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da Ekin Yayın Grubu,
Dubai Woodshow 2019 Fuarı’na ulus-
lararası ihracat yayını olan 
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12-14 Mart 2019
tarihlerinde Dubai
World Trade Center,
Zabaal Hall 4,5,6 da
3 holde  açılan Dubai
Wood Show 2019
Fuarı, Türkiye’den
de pek çok firmanın
katılımıyla
gerçekleşti. 

Dubai Wood Show
2019 gerçekleşti
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FURNITURK dergimizle katılmış ve
fuar partnerimiz Türkel Fuarcılık
tarafından gerek katılımcı firmala-
ra gerekse de uluslararası 
alım heyetlerine dergilerimiz 
dağıtılmıştır. 

Dünyada petrol fiyatlarının dü-
şüşte olması sebebiyle yatırımla-
rın ve işlerin durgun olduğu Birle-
şik Arap Emirlikleri Dubai’de, şeh-
rin Ortadoğu ve Mena bölgesinde-
ki en önemli ticaret merkezi olma-
sı sebebiyle fuar  başarılı geçti.
Ayrıca EXPO 2020’nin ekim
2020’de Dubai’de gerçekleştirile-
cek olması ilerleyen zamanlarda
durgun piyasaya hareket getir-
mesi beklenmektedir.

Türkel Fuarcılık tarafından milli
katılımı yapılan fuara Türkiye’den
15 firma katılmıştır: Gizir Ahşap,
Orma Orman, Woodimex, Mesan
Plastik, Kapsan Kaplama, Ankes
Kesici Takımlar, Çam Ticaret, Ka-

rebant, Muson Global, Kuruoğlu
Kerestecilik, Portakal Pvs, Kayalar
Kimya, Euroflex By Kapsan, Array
Mobilya Rayları ve Tomurcuk Por-
selen katılan Türk firmalarıdır.
Özellikle ilk defa katılan firmalar
açısından çok verimli geçen Dubai
Wood Show Fuarı sonrası katılım-
cılar, 2020 yılı için yüzde 70 ora-
nında fuara devam kararı verdikle-
rini Türkel Fuarcılık yetkililerine
bildirmişlerdir.

Makine bölümünde ise  8 ağaç ma-
kine firmamız da bu bölümde bi-
reysel katılım gerçekleştirmişler-
dir.   Dubai Ticaret Ateşemiz Hasan
Önal ve Baş Konsolosumuz İlker
Kılıç fuarı ziyaret ederek katılımcı-
larla temasta bulundu. Onların iz-
lenimlerini alarak Tüm firmaları-
mıza başarılar dilemişlerdir. Ayrıca
13 mart 2019 Dubai Büyükelçilik
Ofisimizde katılımcı firmalarımıza
bir sunum yapılarak ülke ve şehir
ile ilgili ekonomik durum, siyasi iliş-
kilerimiz ve günlük yaşam konula-
rında bilgiler verilmiş, toplantıya
katılan firmalar verilen bilgilerden
dolayı çok memnun kalmıştır.

Türkel Fuarcılık, Strategic firması
organizasyonunda gerçekleştirdi-
ği Dubai Wood Show Fuarı için
2020 yılı devam kararı almış ve
aynı organizatör ile 3-6 aralık
2019 tarihlerinde gerçekleştirece-
ği Cairo Wood Show Fuarı satışla-
rına başladığını bildirmiştir.

l l
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ürkiye’nin en geniş kapsamlı
mimarlık ve tasarım disiplin-
lerini buluşturan  Arch+Dsgn

Summit, bu sene “Mimari ve Tasa-
rımda Gelecek” temasıyla ziyaret-
çilerini ağırladı. Zirve, 5-6 Nisan
2019 tarihleri arasında İstanbul
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sara-
yı’nda tüm yaratıcı endüstrileri,
yurt içinden ve yurt dışından mi-
marlık, iç mimarlık, grafik ve en-
düstri ürünleri tasarımı alanında
sektörün değerli profesyonellerini
ve öğrencileri bir araya getirerek
oldukça ilgi gördü. Baumit ana
sponsorluğundaki zirve, ziyaretçi-
leriyle bu sene mimarlık ve tasa-
rım sektörlerinin en etkili isimleri-
nin tema kapsamındaki sunumları-
nın yanı sıra, konferanslar, atölye
çalışmaları, sergiler, Mimarka Bu-
luşmaları, Pecha Kucha gibi birçok
farklı etkinliği buluşturdu. 

Sektör profesyonellerinin oluş-
turduğu zirvede mimarlık ve tasa-
rımın geleceğine dair birçok panel
düzenlendi. Panellerde ulusal ve
uluslararası arenada aktif rol oy-
nayan profesyonellerin gerçek-
leştirdiği sunumlarla katılımcılar
mimarlık ve tasarım özelindeki bir-
çok farklı konuya daha yakın mer-
cekten bakma fırsatı yakaladı. 

En az öğrenciler kadar sektör pro-
fesyonelleri tarafından da ilgi gö-
ren zirvede gerçekleşen ve sek-
törde yeni bağlantıların kurulma-
sına olanak sağlayan Mimarka Bu-
luşmaları’nda Türkiye’nin en başa-
rılı mimarlık ofisleri, alanında de-
neyimli markalarla bir araya geldi. 

Dünyanın en prestijli tasarım ödül-
leri arasında olan iF Design Award
2019 ödüllerinin mimarlık katego-
risinde sahibi olan projelerin su-

nulduğu iF Design Award 2019
“Mimari Proje Kazananlar Sergisi”,
200 m²’lik bir alanda ziyaretçilere
dünyanın en iyi mimari tasarımla-
rına dair tüm detayları inceleme
fırsatı sundu. Zirve kapsamındaki
bir diğer sergi olan Doç. Dr. Deniz
Dokgöz’ün küratörlüğündeki “Mu-
hafaza-i Metanet: Karikatürlerde
İstanbul’un Geleceği” ise ziyaretçi-
lerine karikatürlerin geleceğe ba-
kış açıları üzerinden İstanbul’un ve
farklı tarihsel dönemlerinin oku-
nabileceği bir ortam yarattı. 
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MİMARLIK VE TASARIM SEKTÖRÜ
ARCH+DSGN SUMMIT 2019’DA BULUŞTU

“Mimari ve Tasarım’da Gelecek” temasıyla 5-6 Nisan’da ziyaretçilerine kapılarını açan mimari ve
tasarım zirvesi Arch+Dsgn Summit 2019, her sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir katılımla

ziyaretçilerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.





019 başlarken Afrika’nın son
yıllarda kaydettiği gelişmeyi
sermayeye dönüştürme ve

Kıta’nın büyük ekonomik potansi-
yelini daha ileri düzeye taşıma ka-
biliyeti konusunda iyimser olmak
için sebepler mevcuttur. Kıta ça-
pında en hızlı adımların atılması ve
ekonomik büyümede beş yılın en
yüksek seviyesine ulaşılması ön-
görülmektedir. Reform çabaları,
liderlik ve kurumsallaşmanın Afri-
ka’nın kalkınma gündeminde ken-
dini daha fazla hissettirmesiyle iş
ortamı giderek gelişmektedir. Bu

Afrika’nın 2019 Öncelikleri
Bir dosya: AFRİKA’nın ekonomi ve siyasi konjonktrü ile gerçekleri

2019 başlarken Afrika’nın son yıllarda
kaydettiği gelişmeyi sermayeye dönüştürme
ve Kıta’nın büyük ekonomik potansiyelini
daha ileri düzeye taşıma kabiliyeti konusunda
iyimser olmak için sebepler mevcuttur. 
- Adil ve Etkili Yönetim İnşası - Borç Yönetimi
ve Kaynak Seferberliği - Afrika’nın Genç
Nüfus Payından İstifade - Kırılganlığı Azaltma
- Afrika’nın El Değmemiş İş Potansiyeli 
- Ticaret ve Yatırımı Geliştirme...
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çerçevede; kapsayıcılık ve verimli-
liği önceleyen “Adil ve Etkili Yöne-
tim İnşası”; ekonomik büyümeyi
sürdürmeye yönelik hassas den-
geler üzerine kurulu “Borç Yöneti-
mi ve Kaynak Seferberliği”; geniş
ölçekli istihdama yeni bir yaklaşım
getirmek üzere “Afrika’nın Genç
Nüfus Payından İstifade”; özel
sektör ve yerel kurumların rolünü
güçlendirerek Afrika’da yapısal
“Kırılganlığı Giderme”; ülke ve sek-
tör bazlı stratejiler üzerinden “Af-
rika’nın El Değmemiş İş Potansiye-
li”; bölgesel ve uluslararası angaj-
mana yönelik yeni gündem çerçe-
vesinde “Ticaret ve Yatırımı Geliş-
tirme” başlıkları öne çıkmaktadır. 

Adil ve Etkili Yönetim
İnşası: Kapsayıcılık ve
Verimlilik 

Afrika’nın genel kamu yönetim
performansı son on yıllık süreçte
göreceli yükselen bir seyir izle-
mektedir. Bu performansa altya-
pı, sağlık ve cinsiyet konuları öncü-
lük ederken, 54 Afrika ülkesinin
3/4'ü bu süreçte kamu yönetimi
alanında gelişme göstermiştir.
Ayrıca hukuk ve bağlılık ile düşük
düzeyde de olsa şeffaflık ve hesap
verebilirlik konularında gelişmeler
kaydedilmiştir. Buna rağmen yö-
netimler nezdinde gençliğin ihtiyaç
ve beklentileri gereği gibi karşıla-
namamaktadır. Hiç olmadığı kadar

hızlı artan genç nüfusun eğitimi
konusunda yönetimler gerekli im-
kânları sağlamakta yetersiz kal-
maktadır. Son on yıllık süreçte ka-
tılım ve insan hakları başlıklarında
gelişme kaydedilmiştir ancak bu
gelişme Kıta nüfusunun 4/5’ini
kapsamaktadır. Giderek artan ser-
best ve adil seçim uygulamaları
ise toplumsal katılımın arttığı an-
lamına gelmemektedir. Bilakis Af-
rika’da sivil siyaset alanını giderek
daraltmaktadır.

Diğer taraftan yine son on yıllık
süreçte kaydedilen makroekono-
mik gelişme halk açısından sürdü-
rülebilir bir ekonomik imkân ola-
rak değerlendirilemez. Afrika’nın
genel gayrisafi hasılası neredeyse
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%40 oranında artmasına rağmen
sürdürülebilir ekonomik imkân
kapsamındaki vatandaşlar açısın-
dan neredeyse sıfırdır. Ayrıca ne-
redeyse durgun gidişat demogra-
fik gelişme ve gençliğin beklentile-
ri arasında tezat oluşturmaktadır.
Afrika’nın nüfusu son on yılda
%26 oranında artış göstermiştir
ve 1 milyon 250 bin civarındaki Kıta

nüfusunun %60’ı 25 yaş altı genç-
lerden oluşmaktadır.

Diğer sorunların yanı sıra kötüle-
şen iş ortamı ve yüksek işsizlik Kı-
ta’nın en büyük ekonomileri için bi-
le bir felakete zemin teşkil eden
kaçırılmış fırsat anlamına gelmek-
tedir. Zira yüksek işsizlik oranı göç
ve siyasi istikrarsızlıklara yol aç-
ma eğilimindedir.

Borç Yönetimi ve Kaynak
Seferberliği: 
Ekonomik Büyümeyi
Sürdürmeye Yönelik
Hassas Dengeler

2019’da Sahraaltı Afrika’nın eko-
nomik görünümü; daha yüksek
emtia fiyatı kombinasyonlarına,
daha güçlü küresel ekonomiye ve
daha destekleyici yerel politikala-
ra bağlı olarak güçlenme eğilim-
dedir. Tahminler Bölge’nin son 4
yıldır ortalama %2,6 olan toplam
gayrisafi hasılasının bu yıl %3,8’e
yükseleceğini göstermektedir. Bu-
na bağlı olarak 2023’e kadar bu
gelişmenin %4 seviyesini aşması
beklenmektedir. Fakat genel gö-
rünüm ülkeler arasındaki önemli
farklılıkları örtmektedir. Bu farklı-
lıkların göz ardı edilmesi Bölge
hakkında olduğundan fazla iyim-
ser bir tablonun ortaya çıkmasına
yol açmaktadır.
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Nijerya ve Güney Afrika gibi büyük
ekonomiler hariç tutulursa Bölge
ülkelerinin ülke bazlı ekonomik gö-
rünümü daha umut verici bir tablo
sunuyor. 2019’da toplam büyüme
%5,7 düzeyine yükselecek ve
2023’e kadar bu seviyelerde sey-
redecektir. Önümüzdeki beş yıllık
süreçte, küresel ekonomi için
%3,6 olan düzeyi aşarak ortalama
%5 veya üzerinde büyümesi bek-
lenen 20 ekonomi ile en hızlı geli-
şen ekonomilerin yaklaşık yarısı
hâlen Afrika’da bulunmaktadır.

Göreceli olarak iyimser ekonomik
beklentiler içeren bazı ülkeler aşa-
ğı yönlü hem iç hem dış risklerle
karşı karşıyadır. Dış riskler arasın-
da küresel büyümede piyasa geri-
lemesi veya ticari korumacılıkta
artış olasılıkları vardır. Böyle bir
durumda emtia fiyatları düşecek,
Afrika ihraç mallarına talep azala-

cak ve borçlanma maliyetleri arta-
caktır. Başlıca iç riskler arasında
ise hükümetlerin borç seviyeleri-
nin yükselmesi ve bazı ülkelerde
borç sürdürülebilirliğine ilişkin kay-
gılar yer almaktadır. Bu bağlamda
2019’da Sahraaltı Afrika politika
tasarımcıları, borç yönetim çerçe-
vesi ve stratejilerin borçlanmanın
yeni yapısına güncellendiğinden
emin olmak ve vergilerin toplan-
masına yönelik yönetim mekaniz-
masının güçlendirilmesi için cesur
adımlar atmak durumundadır.

Finansmanın önemli bir ayağı olan
devlet borçlanması, borçlanma
hizmetleri maliyetiyle birlikte son
yıllarda iyice artmıştır. Bunun so-
nucunda en az 14 ülke yani Bölge
ülkelerinin üçte biri ya borç sıkıntı-
sı içindedir ya da yüksek düzeyde
borç riski ile karşı karşıyadır.

Hâlbuki bu rakam 2013’te altı ül-
keden ibaretti. Bu gözlemler Böl-
ge’nin, Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler
İnisiyatifi (HIPC) ve Çok Taraflı
Borç Hafifletme İnisiyatifi (MDRI)
gibi girişimleri akla getiren başka
bir geniş tabanlı borç darboğazı
yönünde ilerlediğine ilişkin kaygı-
ları artırmaktadır. Borç sürdürüle-
bilirliğinin her iki göstergesi
(HIPC/MDRI) 2013 itibarıyla önemli
ölçüde kötüleşmiş; ortalama borç
oranı 2017’de %57 öngörüsüne

ulaşmıştır. Bu oranın oluşumunda
dış borç payı baskındır. Fakat bun-
da ticaret payının da katkısı vardır.

Borç yapısındaki diğer önemli bir
gelişme ise kredi sağlayıcı profili-
nin daha çeşitlendirilmiş bir tabana
sahip olmasıdır. Özel kredi sağlayı-
cılarının giderek artan önemine ek
olarak kreditör devletlerin sayısı
da artmıştır. İki taraflı kredi sağla-
yıcılar arasında yer alan Paris Ku-
lübü üyelerinin payı 2008-2017
döneminde yaklaşık %40’tan yak-
laşık %23’e gerilemiştir. Buna kar-
şın Kulüp üyesi olmayan Çin gibi
kredi sağlayıcı ülkelerin payı
önemli ölçüde artmıştır. Borcun
yapısındaki bu değişiklikler, hükü-
metlerin ve kalkınma ortaklarının
yeni ortamı yansıtacak şekilde
borç yönetim yaklaşımları ve çer-
çevelerini uyumlandırmalarını ge-
rektirmektedir. Afrika’nın borcu-
nun sürdürülebilirliğine ilişkin 
tartışma henüz esaslı bir şekilde
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üzerinde durulmamış olan sürdü-
rülebilir finansman meselesine da-
yanmaktadır. Bölge iyileşmeyen
ülke içi düşük tasarruf oranlarının
sıkıntısını çekmektedir. Tasarruf
oranının önümüzdeki beş yıllık sü-
reçte %18 düzeyinde olacağı öngö-
rülmektedir. Bu oran ulaşılmak is-
tenen hedefin yani gayrisafi hasıla-
nın %30’una tekabül eden yatırım
oranının oldukça altındadır. Bu aynı
zamanda dış borçlanmadaki artışın
da kısmi açıklamasıdır.

Vergi gelirleri iç kaynakların en
önemli bileşenidir. Vergi artırımı
ise pek çok iç reformun, bölgesel
ve uluslararası girişimin odağında
yer alır. Bu yöndeki çabalar vergi
tahsilatının 2000’lerin başı itiba-
rıyla %11 olan oranını bugün %15

seviyesine çıkarmıştır. Fakat bu
seviye hâlen dünyanın diğer böl-
gelerine kıyasla en düşük seviye-
lerden biridir.

Yönetime ilişkin göstergeler Böl-
ge’nin yolsuzluk ve hesap verebi-
lirlik konularında diğer ülkelere kı-
yasla en kötü durumda olduğunu
ortaya koymaktadır. Politikacıla-
rın borçluluk ve ihtiyaçların fi-
nansmanı arasında denge kurmak
üzere 2019’da vergi tahsilatına
ilişkin idari mekanizmaları güçlen-
dirmek üzere cesur adımlar atma-
ları gerekmektedir.

Borç durumu genel olarak henüz
HIPC/MDRI öncesi bir düzeyde ol-
masa da borcun yapısındaki temel
değişikliklerle birlikte artış hızı,
özellikle daha yüksek ticari pay,
kaygı vericidir. Ticari borçların gö-
rece kısa vadesi ve yüksek faiz
oranları bu borçları özellikle alt-
yapı gibi uzun vadeli ekonomik kal-
kınma projelerinin finansmanına
uyumlu hâle getirilmesini zorlaş-
tırmaktadır. Diğer taraftan geniş
kredi sağlayıcı yelpazesi daha ge-
niş bir kredi zemini ve Bölge’nin
ekonomik geleceğine daha büyük
bir güven sağlasa da borçlanma-
nın bu yeni özellikleri yeni sorunla-
rı beraberinde getirmektedir. Kaldı
ki daha geniş kredi sağlayıcı spekt-

rumu daha karmaşık sorunlara ve
dolayısıyla daha karmaşık çözüm
yöntemlerine gebedir.

Borçlanmanın sürdürülebilirliğine
ilişkin tartışma Afrika’nın kalkın-
masını sürdürülebilir bir şekilde
finanse etme meselesinin hâlen
çalışma konusu olduğunu göster-
mektedir. Vergi tahsilatına ilişkin
idari mekanizmaların güçlendiril-
mesinin; kalkınma gündemini fi-
nanse etmek ve borçlanmayı ya-
vaşlatmak üzere ek kaynakları
harekete geçirerek kısa 
vadede bir çözüm olabileceği 
değerlendirilmektedir.

Ayrıca mümkün olan bölgelerde
karma finans, kamu-özel ortaklığı
ve diğer risk azaltıcı mekanizmalar
gibi yenilikçi finans mekanizmala-
rına daha fazla başvurmak gere-
kebilecektir.  Bu ve benzeri tedbir-
lerin 2019 ve sonrasında ekono-
mik gelişmenin devamını sağlaya-
bileceği öngörülmektedir.

Afrika’nın Genç Nüfus
Payından İstifade: 
Geniş Ölçekli İstihdama
Yeni Bir Yaklaşım

Bacasız sanayi, Afrika’nın genç iş-
sizliği sorununa çözüm olabilir
mi?  Bazı tahminlere göre Afri-
ka’nın çalışan nüfusu 2015-2030
döneminde yılda yaklaşık %3’lük
artışla 450 milyona ulaşması bek-
lenmektedir. 2050’ye kadar ise
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15-24 yaş aralığındaki nüfusun
362 milyon olması değerlendiril-
mektedir. Sorulması gereken so-
ru; böylesine hızlı bir şekilde artan
genç nüfusun istihdamının nasıl
sağlanacağıdır. Geçmişte çözüm,
artık çeşitli değişimlere uğrayan
sanayi sektörü olmuştur. Bugün
Afrika sanayisiz bırakılmıştır. Kü-
resel üretimdeki payı 1980’lerin
gerisindedir ve gayrisafi hasılasın-
da üretimin payı, gelişmekte olan
ülkelerin ortalamasının yarısından
düşüktür. Sonuç olarak Afrika’da-
ki yapısal değişim, istihdamın bü-
yük çapta tarımdan imalat sektö-
rüne kaydığı Asya’dan son derece
farklı durumdadır.

Afrika sanayileşme konusunda ne-
den başarısız olmuştur? Birincisi;
Doğu Asya’nın bir üretim merkezi
olarak başarısı, Afrika’nın yüksek
üretim kapasiteli ve görece düşük
ücretli bir rakiple karşı karşıya kal-

dığı anlamına gelmektedir. İkincisi;
son 4 yıllık süreçte kalkınmanın
her düzeyinde sanayi, ürün ve is-
tihdam payı olarak gerilemiştir. Bu
durum Afrika’nın Asya’da olduğu
kadar yapısal değişim noktasında
sanayi sektörüne bel bağlayama-
yacağını göstermektedir. Üçüncü-
sü; küresel değer zincirinin gelişi-
minin sadece fırsatları değil so-
runları da beraberinde getirmesi-
dir. Son olarak; Afrika’nın toplam
zenginliğindeki doğal sermaye pa-
yı dünyada ikinci sıradadır ve fakat
kaynak-zengini ekonomiler sana-
yileşme sürecinde güçlü dalgalan-
malarla karşı karşıyadır.

Afrika’nın kapasitesini sınırlayan
bu faktörler turizm gibi pazarlana-
bilir hizmetler ve bahçecilik dahil
olmak üzere tarım endüstrisi gibi
sektörlerin gelişiminde imkan hali-
ne geliyor. Bunlar imalat sektörü
gibi verimlilik artışı, ölçek ve yığı-

lım ekonomilerinden yararlanıyor-
lar. Bu “bacasız sanayiler” Afrika
ekonomisinin en dinamik sektörle-
ri arasındadır. Öyle ki 2002-2015
döneminde pazarlanabilir hizmet
ve tarım endüstrisi maden dışında-
ki ihracat payının yüzde 58’ine
yükselmiştir.

Kırılganlığı Azaltma:
Özel Sektör ve Yerel
Kurumların Rolü

Toplumsal kırılganlık; parçalan-
mış toplumsal kimlik, idari meş-
ruiyet ve idari kapasite eksikliği ve-
ya yokluğu, emniyetsiz toplumsal
ortam, kurumsal yapılanma eksik-
liği ve şoklara karşı dayanıksızlık
gibi unsurlardan oluşan karakte-
ristik bir sendromdur. İçerdiği un-
surlar kısır döngü hâlinde birbirle-
rini beslemektedir. Toplumsal kı-
rılganlık hem konvansiyonel “kök
sebep” hem de konvansiyonel
“çözüme” karşı koyan bir sen-
dromdur ki bunlar gelecek vizyo-
nu ile hâlihazırdaki gerçeklik ara-
sındaki farklardan gündem oluştu-
ran OECD tarzı toplum vizyonuna
dayanmaktadır.

Toplumun varoluş şartını göz ardı
eden bu yaklaşıma alternatif bir
yaklaşım ulusal egemenlik ve fır-
sat anlarının kritik önemini vurgu-
lamaktadır. Eğer devletler ve ni-
yetleri başarılı bir değişim için
esas teşkil ediyorsa uzun vadeli kı-
rılganlık durumlarında uluslarara-
sı toplumun gerçekçi olarak yapa-
bilecekleri çok azdır. Esas olarak
söz konusu devletlerin kırılganlığı
sebebiyle krizler ve periyodik li-
derlik değişiklikleri değişimin
mümkün olduğu anları belirleyen
kritik süreçlerdir. Uluslararası
destek bu tür anları zapt etmek
üzere gereği gibi hızlı olmalıdır.
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Afrika’nın El Değmemiş İş
Potansiyeli:
Ülkeler, Sektörler ve
Stratejiler

Afrika’nın en büyük sorunlarının
çözümünde dönüştürücü rol oy-
nayacak iş potansiyeli gibi Kıta’nın
büyüyen iş piyasası potansiyeli de
doğru anlaşılamamakta ve azım-
sanmaya devam etmektedir. Afri-
ka’nın hızla büyüyen nüfusu ve pi-
yasaları, yavaşlayan küresel bü-
yüme ortamında önemli iş fırsat-
ları sunmaktadır.

Ayrıca iş kaynaklı gelişen inovas-
yon ve yatırım, Afrika’nın henüz
karşılanmamış ürün ve hizmet ta-
lebini karşılama, altyapı açığını ka-
patma, istihdam oluşturma ve
yoksulluğu azaltmada esas teşkil
etmektedir.

Temel sektörlerde fırsatı kazanca
ve sürdürülebilir teşebbüse dön-
üştürebilecek bazı adımların atıl-
ması mümkündür. Bu adımlar fır-
sat niteliğinde fakat cesaret gerek-
tiren adımlardır. Ekonomik ivme ve
gelişen iş ortamı, temel ekonomik
sektörlerde dönüştürücü büyüme-
nin önünü açacak beş temayül ta-
rafından destelenmektedir.

Birincisi, hızlı nüfus artışı ve ken-
tleşmeyle ilgilidir. İkincisi, sanayi-
leşmeyle ilgilidir. Üçüncüsü, Afri-
ka’nın altyapı açığını kapatma ça-
basıyla ilgilidir. Dördüncüsü, tarım-
sal ve madensel zenginliği erişime
açacak inovasyonlarla ilgilidir. Be-
şincisi ise, artan dijital ve mobil eri-
şim potansiyeliyle ilgilidir.

Ticaret ve Yatırımı
Geliştirme:
Bölgesel ve Uluslararası
Angajmana Yönelik Yeni
Gündem

Ticari kârlarla ilgili tartışma son on
yıla damgasını vurmakla birlikte
Afrika daha fazla ve daha iyi olacak
şekilde tercihini kendi kendine tica-
retten yana kullanmıştır. Mart
2018’de imzalanan Afrika Kıtasal
Serbest Ticaret Anlaşması, ilgili ül-
kelere; ürünlerin %90’ı üzerindeki
gümrük vergilerini kaldırma, hiz-
metlerde ticareti giderek serbest-
leştirme ve gümrük tarifesi dışı di-
ğer pek çok engel üzerine eğilme
yükümlülüğü getirmektedir.

Eğer başarıyla uygulanırsa bu an-
laşma 1 milyarın üzerinde bir müş-
teri kitlesine ve 3 trilyon doların
üzerinde gayrisafi hasılaya sahip
bir “Afrika tek pazarı” oluştura-
caktır.  Bu ise Afrika’yı dünyanın en
büyük serbest ticaret alanı hâline
getirecektir.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması
ile ilgili en az bilinen hususlardan
biri; hizmet ticareti, yatırım, entel-
lektüel mülkiyet hakları ve rekabet
hukukunun yanı sıra muhtemelen
e-ticareti kapsayacak şekilde genel
olarak mal ticaretine odaklanan
geleneksel serbest ticaret alanının
sınırlarını aşan kapsamıdır.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması;
serbest dolaşım, oturum ve kuru-
luş hakkı gibi protokollerin yanı sı-
ra havacılık konusunda da tek pa-
zarı hedefleyen diğer kıtasal hü-
kümlerle bütünlenmektedir. Po-
tansiyel etkisinin ölçeği, Anlaş-
ma’nın temel dinamiklerini anla-
mayı ve imkânlarından istifadenin
yanı sıra risk ve zorluklarının üste-
sinden gelmek üzere kullanılması
gereken yöntemleri de son derece
önemli hâle getirmektedir.

Afrika ülkeleri ticarete yönelik et-
kili politika ve stratejiler geliştir-
meli; ekonomiyi çeşitlendirme, sa-
nayileşme ve değer zinciri gelişimi
için yeni fırsatları tespit etmelidir.
Afrika Serbest Ticaret Anlaşması,
Kıta’nın ekonomik çeşitliliği ve kap-
samlılığında oyun değiştirici rol oy-
nayabilir. Bu kaçırılmaması gere-
ken bir fırsattır ve 2019 bu bakım-
dan belirleyici öneme sahiptir. 
[ Kaynak: Brookings Enstitüsü - Afrika Kal-
kınma Masası | Şubat 2019 ]
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endi alanında gerek metre ka-
re gerekse de katılımcı ve zi-
yaretçi sayısı, uluslararası ti-

cari içeriğiyle dünyanın en büyük
fuarı olan Ciff Fuarları bu yıl artan
katılımcı ve m2 sayısıyla yine kendi-
sinden söz ettirdi. Ekin Yayın Gru-
bu’nun 20 yıla yakın zamandır dü-
zenli olarak katılıp dosyalar hazırla-
dığı bu vesileyle de Türk mobilya
sektörüne tanıttığı bu önemli fuara,
son 3-4 yıldır Türk firmaları da ka-
tılmaya başladı. Özellikle bu yıl ar-
tan bir katılımcı ile Ciff fuarının mo-
bilya malzemeleri bölümü olan 4 ve
5. salonlarında Ciff İnterzum Gu-
angzhou organizasyonunda önemli
sayıda Türk imalatçısı fuardaydı.     

Özellikle mobilya aksesuarları bö-
lümünde İnterzum Fuarı’nın Türkiye
yetkili temsilcisi Tezulaş Fuarcılık
ve çözüm ortağı Senexpo Fuarcılık

Çin’in en önemli sanayi kentlerinden olan ve kanton
fuarlarının merkezi Guangzhou’da her yıl yapılan ve bu yıl
43.si gerçekleştirilen Ciff Guangzhou Ofis mobilyaları ve
mobilya malzemeleri Ahşap işleme makineleriyle tekstil
ürünleri ve yatak  ve yumuşak grup makineleri ile bunlara
ilişkin yan sanayi ürünlerinin sergilendiği fuar 28-31 Mart
2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Fuara bu yıl 1500’ü
aşkın ulusal ve uluslararası firma katıldı.

FUARLARDANHABERLER
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CIFF 2. Etap Guangzhou - Ofice Show
ve Mobilya Malzemeleri & Ahşap
İşleme Makineleri Fuarı Yapıldı
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organizasyonunda devlet teşvikli
Türkiye pavliyonunda ürünlerini
sergilediler. Türk ürünlerinin olduk-
ça ilgi gördüğü ve Avrupa standat-
larında değerlendiği Asya bölgesi,
son birkaç yıldır  iç pazarda yaşa-
nan negatif dalgalanmalar ve eko-
nomik krizden çıkmanın çok önemli
bir kapısı oldu. Katılımcı Türk firma-
ları da genel olarak fuardan ve so-
nuçlarından memnun ayrıldılar. 

Ekin Yayın Grubu ve Mobilya Dergi-
si’nin IAFP (Uluslararası Mobilya
Eektör Yayıncıları Derneği) Türkiye
temsilcisi olarak davet edildiği fua-
rın gerek mobilya malzemeleri bö-
lümü, gerekse de ofis mobilyaları
ve kompenantlar bölümü yine dün-
yanın dört yanından gelen ziyaretçi
ve alıcılar tarafından ilgiyle 
izlendi. Önemli iş bağlantıları 
gerçekleştirildi.
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Bu yılki Ciff Fuarı’nda ofis koltukla-
rına ve sistemlerine ek olarak, offi-
ce showları,  çağdaş çalışma or-
tamlarında en yenilikçi trendler su-
nuldu. Ayrıca oteller, sağlık kurum-
ları ve yaşlılar için oturma sistem-
lerine, döşemelere büyük alan ayır-
manın yanı sıra, yakındaki Nan Feng
Uluslararası Kongre ve Sergi Mer-
kezi, ilk kez akıllı ofis çözümlerine
ev sahipliği yapmak ve sunmak için
kullanıldı.

CIFM / interzum Guangzhou, bu yıl
mobilya teknolojisi alanında akıllı
teknolojilere ve  yeni gelişmelere
odaklandı. Küresel üretim trendle-
rinin eksiksiz bir görünümünü sağ-
layarak en son teknolojik çözümleri
sunan dünyaca ünlü markalara ev
sahipliği yaptı. Homag, Biesse, IMA,
SCM, Nanxing, KDT, Weili, Cea ve
daha fazlasını içeren ahşap işleme
makineleri, akıllı mobilya üretimi
için yeni çözümler önerdiler.  Leg-
gett Platt, Duerkopp, Adler, Lian-
rou ve Yuantian gibi markalar, ya-
takların güvenliğini ve konforunu ve
bunun sonucunda uyku ve yaşam
kalitesini artırmak için en gelişmiş
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teknolojileri ve en sağlıklı malze-
meleri sundular.

Lider şirketler ve yeni
markalar CIFF Guagzhou
2019’daydı

Asya’nın en büyük ve en kapsamlı
ağaç işleme makineleri ve mobilya
üretimi fuarı kapılarını açmak üzere
CIFM / interzum guangzhou
2019’da buluştu. 

Mobilya makineleri sektöründe çok
hızlı gelişen Endüstri 4.0 uygula-
maları bu yılki CIFF/CIFM Fuarı’na
da damgasını vurdu.  Entegre ve
birbirine bağlı dijital çözümler, özel-
likle robotik uygulamaların giderek
daha merkezi bir rol oynadığı sayı-
sal kontrol işleme teknolojisi yo-
ğunlaşmaya devam ediyor. Çin ro-
bot endüstrisi özellikle hızla gelişi-
yor. Çin robot satışlarının toplamın

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:152 Mayıs - Haziran 2019 84

▲ ▲

FUARLARDANHABERLER





yüzde 40'ını oluşturacağı tahmin
ediliyor.

Materyaller

Mobilyada kişiselleştirme, bireyin
özgül koşullarına uygun ergonomik
tasarımlar ve üretim,  şimdi mobil-
ya endüstrisini karakterize eden
önemli bir koşul artık. İstatistikler
bunun  ev eşyaları için 2018’de ta-
lep oranının yaklaşık yüzde 20 ol-
duğunu, sadece dolaplar için yüzde
30 ve mutfak mobilyaları için yüzde
60 olduğunu gösteriyor. Bu eğilim
aralıksız büyüyor ve pazarı hare-
ketlendiriyor.  Burada  kolayca
özelleştirilebilen malzemelerin kul-
lanımı gibi, gittikçe artan esnek üre-
tim de çok önemlidir. Bu yeni pazar
taleplerini karşılamak için, Inter-

zum Guangzhou iyi bir platform. 

Bir önceki CIFF Guangzhou 1. Etabın-

daki yazımda Çin’de ortaya çıkan

hızlı gelişmeleri yazmıştım. Çin eko-

nomisi ve yaşam ilişkileri her yıl şa-

şırtan bir hızda değişim yaşıyor,

günlük basit problemler ve prag-

matik olaylar yerine stratejik plan-

lamalarla büyüyen bir çin ülkesi ve

ekonomisini yerinden gözleyerek

sizlerle paylaşmak istedim.
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Yeni ürünlerimiz, 06.1 numaralı salonda, C-078 numaralı fuar
standımızda “Mobilyaya Değer Katıyoruz” mottosu  ile, Dünya’nın her
bir köşesinden gelecek olan ziyaretçileri ile buluşacak. 

Interzum bize, mobilya endüstrisine yönelik inovasyonlarımızı
sergileyebileceğimiz uluslararası bir platform sağlıyor.

2005 yılında kurulan BOYUT PLASTİK, yüksek kalitede kenar bandı
üreterek dünya pazarına sunmaktadır. Yıllık 7 bin ton kapasiteye sahip
İstanbul'daki modern ve yüksek teknoloji üretim tesisinde PVC, ABS, 3D,
kategorilerinde üretim yaparak üretiminin yarısını 50'den fazla ülkeye
ihraç etmektedir.

Dekoratif  folyo  ürün kategorisinde yer alan Platinum Serisi’mizin
estetik dokunuşu ile alışılagelmiş, standart kalıpların dışına çıkan, avan-
gart, yenilikçi ve ihtişamlı bir dekorasyon yaratabilirsiniz.

Profil sarma folyosu olarak MDF profile ve alüminyum boy kulpa
kaplanmak üzere, mobilya, kapı sereni, tavan  taç  dekorasyonu,
süpürgelik, duvar panel kaplamaları, kenar profili, dolap kapı kulpları,
mobilya ayakları, origami ayaklar ve kenar süsleri gibi uygulamalar için
0.30 mm kalınlığında, 35 cm veya 70 cm genişliğinde üretilmektedir.
Düz  zemine  laminasyon olarak yapışma  imkanına sahip olup, lami-
nasyon işlemi profil hatlarındaki panel makinasında veya soğuk preste
yapılabilmektedir.1.2 mm kalınlığında üretilerek, kenar bandı olarak da
kullanılabilmektedir.

Mobilya imalatında sürekli değişen müşteri  ihtiyaçlarına  uyum
sağlayan yeni konsept ve fikirleri, ürün kalitesine, teknoloji ve inovasy-
ona olan bağlılığıyla birleştiren BOYUT PLASTİK, mobilya sektörümüze
daha iyi hizmet verebilmek için 2019 yılına kadrosunu daha da
güçlendirerek, hızlı büyüme hedefi ile girdi. 2018 yılında Hadımköy’deki
yeni ve modern tesisimize taşınan ve 2019 yılı itibariyle tam kapasiteyle
üretime başlayan Boyut Plastik olarak, inşaat sektöründe yaşanan krize
rağmen bu yıl satışlarımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.
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BOYUT PLASTİK, Interzum Fuarı’nda
ürün inovasyonlarını ve 
kenar bandı çözümlerini tanıtacak
BOYUT PLASTIK olarak, 
21 – 24 Mayıs 2019 tarihleri
arasında Köln’de
gerçekleşecek olan Interzum
Fuarı’nda sergilemek üzere
birçok yeni fikrimiz var. 
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obilya ve kapı aksesuarları
ile donanımlarının öncü
markası Häfele, ayrıca mi-

mari çözümlerle de sektöre yön
veriyor. Aydınlatma sistemlerin-
de Loox LED Aydınlatma ve Ses
Sistemleri alt markasıyla hizmet
veren firma yeni bir stratejik sa-
tın almayla bu alandaki yetkinliği-
ni genişletti.

Stuttgart’ta faaliyet gösteren
mimari aydınlatma firması Nim-
bus’u üretim tesisiyle birlikte sa-
tın alan Häfele, böylece fabrika
sayısını 6’ya çıkartmış oldu. Nim-

bus’un kurucusu ve sahibi Diet-
rich Brennestuhl ise şirket yöne-
timinde kalarak ürün portföyü-
nün yeniliklerini, geliştirilmesini
ve tasarımını aktif olarak yönet-
meye devam edecek.

Häfele yenilikçiliğinin bir
parçası

Aydınlatmayı mobilyanın dördün-
cü boyutu olarak gördüklerini be-
lirten Häfele Türkiye ve Bölge Ül-
keler İcra Kurulu Başkanı Hilmi
Uytun, “2011 yılından beri Loox ile

Häfele yeni yatırımlarla büyüyor

Dünya çapında 96 yıldır,
Türkiye’de de 20 yıldır
faaliyet gösteren mobilya ve
kapı aksesusarları ve
donanımları markası Häfele,
yeni üretim yatırımıyla
büyümesini sürdürüyor.
Mimari aydınlatma firması
Nimbus’u üretim tesisleriyle
birlikte satın alan 
Häfele, bu yeni yatırımıyla
birlikte aydınlatmadaki
çözüm yelpazesini de
genişletmiş oldu. ▲ ▲
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dünya çapında trend belirleyici ve
sektör lideriyiz. Yakın gelecekte iş
ortaklarımızın mobilyadaki ışıktan
sofistike tasarımlı oda aydınlat-
masına kadar tüm ihtiyaçlarına bü-
tüncül çözümler sunabileceğiz” di-
ye konuştu.  

Bu yatırımın “Häfele yenilikçiliği”
nin bir parçası olduğunu söyleyen
Hilmi Uytun, “Vizyoner bakış açı-
mızla hem yeni ürünler geliştiriyor
hem de yeni teknolojileri ürünleri-
mize entegre ediyoruz. Bu yatırım
sayesinde mimari aydınlatma
ürünleri alanında da güçleneceğiz
ve mimari aydınlatmayı akıllı ay-
dınlatma sistemimiz olan Häfele
Connect’e entegre edeceğiz” dedi.

“Mobilya aydınlatma artık
projelerin ve üreticilerin
olmazsa olmazı” 

Yakın bir zamana kadar mağaza-
lar, oteller, sergi salonları için iş-
levsel aydınlatma çözümleri sun-
duklarını belirten Hilmi Uytun, “Ko-
nutlara özel geliştirdiğimiz yen iş
modelimiz Häfele Concept ile ko-
nut projelerinin mutfak, banyo, gi-
yinme alanları ve vestiyerlerinde
mobilya aydınlatmayı evlerde ol-
mazsa olmaz bir sistem haline ge-
tirdik. Ayrıca mutfak, banyo, salon
mobilyası, gardırop ve vestiyer
üreticileri de mobilya aydınlatma
ürünlerimizi üretimlerine dahil edi-
yorlar” dedi.

Loox ile yalnızca mobilyanın içini
aydınlatmadıklarını söyleyen Uy-
tun, “Farklı ürün çeşitleri ve se-
naryolarla mobilyaya entegre edi-
lebilen aydınlatma ürünlerimiz
var. Ayrıca Häfele Connect isimli
uygulamamız ile mobilyaları da
akıllı hale getirdik. Akıllı cihazlar ile
mekanların ve mobilyaların aydın-
latması ihtiyaca ve duyguya göre
tek dokunuşla yönetilebilecek” di-
ye ekledi.

Nasıl çalışıyor? Ne fayda
sağlıyor?

Loox LED aydınlatma ürünleri
spot lambalardan şerit LED’lere,
özel tasarım ürünlerden süpürge-
lik aydınlatmasına kadar geniş bir
seçenekte sunuluyor. Ayrıca aç-
ma kapama anahtarı, hareket sen-
sörü, kumanda veya akıllı cihazlar
ile yönetilebilen uygulamalara ka-
dar da farklı alternatifler mevcut.
Loox ayrıca soğuk beyaz ışık, sıcak
beyaz ışık ve multi-beyaz ışık ol-
mak üzere de üç farklı renk seçe-
neği de sunuyor.

Peki mobilya aydınlatma günlük
hayatımızda nasıl bir fark yarata-
bilir? Örneğin mutfakta yemek ha-
zırlarken tüm mutfak mobilyaları-
nızı beyaz ışık modunda açıp hem

tüm mekanı hem tezgahınızı aydın-
latıp detaylara hakim olabilirsiniz.
Ancak mutfak masanızda yemek
yemeye geçerken sarı ışığa geçe-
bilir ve ihtiyaç duymadığınız ışıkları
artık kapatabilirsiniz. Önceden
oluşturduğunuz aydınlatma se-
naryoları arasında kumanda ile ko-
layca geçiş yapabilirsiniz.

Aynı şekilde sabah çok erken saat-
te evden çıkarken veya geç saatte
eve döndüğünüzde, kapakla birlik-
te otomatik açılan aydınlatma
ürünleri sayesinde vestiyer ve
gardırobunuzun içini rahatlıkla gö-
rür ve kimseyi rahatsız etmezsiniz.

Loox ayrıca gün içinde duygularını-
za da kolayca uyum sağlar. Yoğun
bir günün sonunda dinlenme mo-
duna geçerken ışığın tonunu ve şid-
detini kolayca değiştirebilirsiniz.
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lki geçen yıl Orsiad gazetesi tarafından
yapılan çalıştayın bu yıl ikincisi
gerçekleştirildi. Panel üreticileri ve kapı
imalatçıları ve bayilerinin yer aldığı etkinliğin
sponsorluğunu Yıldız Sunta MDF A.Ş.  grubu
yaptı. Etkinlkte pek çok stk ve sektör
temsilcisi birer konuşma yaparak konuya
yönelik düşüncelerini ifade
ettiler.Konuşmacılar:  (AİMSAD) Yönetim
Kurulu Üyesi, Gürkan NECİPOĞLU, Ala Kapı
Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem UÇAK,
İçmimar, Endüstriyel Ürün Tasarımcı, Gelişim
Üniversitesi Öğretim Görevlisi, RETA mimarlık
LTD ŞTİ Kurucusu, Y. Taner GÜLTEKİN, Molaş
Entegre Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet MOL,
Cesadoor Yönetim Kurulu Üyesi, Cengiz
MUTLUBEY, Positive Çelik Kapı İnş. Hırd. San
TİC.SAN. TİC. A.Ş. Dış Ticaret Müdürü, Yönetim
Kurulu Üyesi Samed KILIÇ.
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alıştayın açılış konuşmasını yapan Yıldız
Sunta MDF A.Ş. Ürün Müdürü Savaş Ser-
best, sektörün geliştirilmesi ve güçlendi-
rilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay or-

ganizasyonu için teşekkür ettikten Firmasının de-
ğişik konulardaki yaklaşımını anlattı. 

Moderatör Fikret Demir’in 2018 satış rakamla-
rıyla kapı sektörünün genel değerlendirmesi so-
rusunu konuşmacılar, hem firmaları hem de Tür-
kiye geneli olarak cevaplandırdılar.

AHMET MOL: “2018 yılında takribi 7 milyon iç oda
kapısı üretildi ve satıldı. Bunların 5 milyon kadarı
iç piyasaya, 2 milyon kadarı yurt dışına satıldı.
Fakat 2019 yılında yaşadığımız bu son 6 aydaki
ekonomik kriz sebebiyle, 2019 yılında bu adetimi-
zin bir miktar aşağı ineceğini düşünüyoruz. Bunun
için sektör olarak arayışlara girdik. 

CENGİZ MUTLUBEY: “2018 ile ilgili aslında sektö-
rümüz bu belirtileri bize hissettirmeye başlamış-
tı. Şu anda yaşadığımız sektör inşaat odaklı hare-
ket ettiğimiz için yani 2017 yılında 2016 yılında 
zirve noktasındayken sektörde çok hızlı üretim

Ç

7 Mart 2019 tarihinde, İstanbul Reed Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

2. Kapı Çalıştayı Gerçekleşti



yaptık. Bu üretime dayanarak da
ciddi yatırımlar yapıldı. Maalesef
2018 yılında 6. aydan sonra ve şu
anda maalesef üretim kapasitele-
rimiz Ahmet Bey’inde dediği gibi
ciddi derecede düşüş yaşadı. Üre-
timde ortalama olarak %35 bir
düşüş yaşandı. 2019 yılı için de,
düşündüğümüz yaşadığımız bir sü-
recin bu yıl devam edeceği ve
planlamalarımızı ona göre yapma-
mız gerektiği naçizane kendi dü-
şüncemizdir. 

EKREM UÇAK: “Her çocuk dünya-
ya geldiğinde 3 kapı ihtiyacıyla
dünyaya geliyor. Türkiye’mizin ih-
tiyacını da göz önüne alırsak 80
milyon nüfuslu ülkemizde bunu
3’le çarptığımızda 240 milyon ci-
varında mevcutta kapı bulunmak-
tadır. Konya’ya baktığımızda yılda

takribi 700 bin civarında iç kapı
üretilmektedir. Bunu da biz üretip
satabiliyoruz. Yurt dışına açılmaya
başladık. Geç kalmış olsak da…
Krizler bizi ileriye doğru atılmamız
için çözümlere itiyor.”

SAMET KILIÇ: “Bizim firmamız ih-
racat yoğunluklu çalışan bir firma.
Birtakım rakamlar vermek iste-
rim. Bizim Kayseri OSB istihbarat
dış ticaret birimimizden aldığımız
rakamlar çerçevesinde, dünyadaki
ülkeler çelik kapı ve iç oda kapısı
olmak üzere ortalama 3.5 milyar
dolarlık ithalat yapıyor. Biz bura-
da, son 5 yılı baz alarak söylüyo-
rum, yaptığımız ihracatlar gerile-
me trendinde.  Çelik kapı ihracatı-
mız 2014 yılında 127 milyon dolar
civarındayken bu sene yani 5 yıl
sonra 108 milyon civarında bir ih-

racat yapmışız. Türkiye’de İç oda-
da 2014 yılında rakam 136 milyon
dolarken şu anda 68 milyon dolar
civarında bir ihracat gerçekleşmiş.
İç piyasada sıkışan bir pozisyonda,
dışarda var olan bir pazarı çok iyi
değerlendirmemiz gerekiyor.
Özellikle nakit akışının ihtiyaç oldu-
ğu bir dönemdeyiz.
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novasyon odaklı yaklaşımı este-
tik tasarımla buluşturan ürünle-
riyle dünyanın önde gelen mobil-
ya aksesuar markalarından olan

SAMET, İnovasyon Dünyasını 28-
31 Mart tarihleri arasında Çin’de
düzenlenlen CIFM / Interzum Gu-
angzhou 2019’da uluslararası mo-
bilya sektörünün beğenisine sun-
du. Asya’nın en büyük mobilya ve
dekorasyon yan sanayi fuarı olan,
35 ülke ve bölgeden 1509 firmayı
yaklaşık 90 bin ziyaretçiyle bir
araya getiren Interzum, SAMET’in
ilk kez Uzakdoğu pazarına tanıtım
gerçekleştirdiği etkinlik olarak
özel bir anlam da taşıyor. 

Menteşe sistemleri, çekmece sis-
temleri, kalkar kapak sistemleri
ve bağlantı aksesuarlarını kapsa-
yan ürün gamıyla mobilyalara ha-
yat veren SAMET, özellikle çek-
mece sistemlerinin sunduğu yara-
tıcılık ve şaşırtıcı kullanıcı deneyi-

miyle, dünyanın dört bir yanında
gelen Interzum ziyaretçilerinden
yoğun ilgi gördü. Çekmece sistem-
lerinde fonksiyonel zarifliği temsil
eden Smart Flow ve Alpha Box,
kalkar kapaklarda hacim ve kulla-
nım avantajı sağlayan D-Lite Lift
ve menteşe çözümlerinde sessiz
ve kusursuz harekete imza atan
Master Yavaşlatıcılı Menteşe öne
çıkan ürünler oldu.

İ

SAMET’in İnovasyon Dünyası
Çin’e damgasını vurdu

Türkiye’nin lider mobilya aksasuar üreticisi SAMET, ürünlerini 
ilk kez Uzakdoğu pazarına tanıttığı CIFM / Interzum Guangzhou
2019’da inovasyon dünyasıyla büyük beğeni topladı. 
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ürk mobilya aksesuar
sektörünün çatı örgütü
olan ve bünyesinde ül-
kemizin bu alanda üre-

tim yapan firmaların yaklaşık
%90’ını bünyesinde barındı-
ran MAKSDER yeni yönetim
kuruluyla bu dönemde farklı
projeler ve çalışmalar hedefli-
yor. Maksder’ in Yeni yönetim
kurulu başkanı Sn. Aliosman 
MERTÖZ’le bu projeleri ve yeni he-
deflerini konuştuk. 

Mobilya Dergisi: Sn. Aliosman Bey,
öncelikle yeni yönetim kurulunuzu
ve sizleri kutlarım. Maksder olarak
önemli bir misyon yüklendiniz, 60’ı
aşkın üyenin sizlere yüklediği so-
rumluluk ağır bir görev, bu iki yıllık
dönemde neler yapacaksınız, proje-
leriniz nelerdir,  MAKSDER ‘in Viz-
yonu Nedir?  MAKSDER Hakkında
Bilgi verir misiniz?
Türkiye sınırları içerisinde faaliyet
gösteren mobilya aksesuar üreticile-
rinin; ortak amaç ve hedefleri doğrul-
tusunda, rekabet güçlerinin artırılması,
üyeleri arasında iş birliği ve güç birliği
sağlayarak ortak bir platform oluştur-
mak Maksder ‘in temel vizyonudur.

Sektörümüzün ivme kazanmasında ve
yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesinde
Maksder ‘in varlığı önemlidir. Bilgi ve
tecrübelerin paylaşıldığı, fırsatların ve

risklerin değerlendirildi-
ği, kamu ve kuruluşlarıy-
la iş birliğinin yapıldığı
bir yapı haline geliyoruz.

20 Şubat 2019 ‘da yapı-
lan seçimli genel kurulu-
muza katılan üyelerimi-
zin oy birliğiyle yeni yö-
netim kurulumuz seçildi
ve ben de yönetim 

kurulu başkanı olarak çalışmalara
başladım.

Görevi devraldığımızda yapmamız
gereken çok acil işlerin olduğunu gör-
dük ve öncelik sırasına göre, zaman
kaybetmeden iş planlarımızı yaptık.
Öncelikli TÜYAP ile fuar anlaşmasının
görüşmelerini gerçekleştirdik. Derne-
ğimizin ve üyelerimizin ortak menfa-
atleri doğrultusunda TÜYAP ‘ın yöne-
ticilerinin ve özellikle Sayın Bülent
ÜNAL Beyin samimi yaklaşımıyla an-
laşmamızı imzaladık.

İçinde yaşadığımız yüzyıl, rekabetin
çok sert ve değişimin çok hızlı yaşan-
dığı bir zaman dilimi. Ortak akılla ve
paydalarla birlikte hareket etmek ve
bir güç odağı oluşturmak, sektörümü-
zü ve bizleri güçlü kılar. TÜYAP ile
yaptığımız iş birliği bunun en güzel
örneğidir. Bu anlaşmanın yanı sıra, ar-
tık geleneksel hale gelen MAKSDER
tasarım yarışmasının şartnamesini de
uzun çalışmalar sonucu hazırladık. 

Hızlı ve doğru kararlarımız neticesinde
yeni üyelik başvurularında önemli bir
artış oldu. Genişletilmiş Yönetim Ku-
rulu Toplantımızı, 2 Nisan 2019 da
gerçekleştirdik ve sekiz yeni firmayı
derneğimize üye yaptık. 30 Nisan da
yaptığımız yönetim kurulu toplantı-
mızda iki yeni üyemizi daha onayla-
dık. Derneğimiz sektörümüzün saygın
ve etkili 63 firmasıyla büyümeye de-
vam ediyor.

Mobilya dergisi: MAKSDER ‘in 
faaliyetleri hakkında da bilgi verir
misiniz?
Üniversite, sanayi işbirliğini yeni yö-
netim olarak daha etkin hale getirmek
istiyoruz. Bu bağlamda ülkemizdeki
35 Üniversiteyi tasarım yarışmamıza
müdahil ettik. Bünyesinde endüstriyel
tasarım, Ağaç işleri endüstri mühen-
disliği, orman endüstri mühendisliği,
mobilya dekorasyon öğretmenliği ve
mimarlık fakülteleri bulunan bütün
üniversitelerimizle iletişim halindeyiz.

Derneğimizin hafızasını güçlendir-
mek, sosyal sermayesini artırmak ve
her platformda adını duyurmak için
etkin çalışmalar yapıyoruz.

Dijital dünyada fark edilmemiz gere-
kiyor. Kurum olarak marka değerimizi
tüm üyelerimiz lehine kullanmaya
çalışıyoruz. Sosyal medyayı iyi kul-
lanmayan bir kurum bilinirliği düşük
olur.

Endüstri 4,0 veya yüksek teknolojiye
geçişin yolu eğitimli bir iş gücünün
CAD-CAM veya tasarım-üretim yazı-
lımlarını kullanarak olur. Daha da ötesi
tüm bu sistemlerin E.R.P. sistemiyle
desteklenerek senkronize bir akıllı sis-
tem haline getirmek zorundayız. Bu
bilinci tüm üyelerimize anlatmak ve
çağı yakalamak sektörümüz ve ülke-
miz adına yapmamız gereken ulvi bir
görevdir.

Teknolojinin gelişmesi hayatımızı ko-
laylaştırmanın yanında verimliliğimizi
de artırıyor. Artan verimlilik ekonomik
ölçekli yüksek üretim bizleri tüm dün-
yada global oyuncular haline gelme-
mizi zorunlu kılıyor. 

Şimdiden INTERZUM ve INTERMOB
fuarlarına katılacak olan üyelerimize
hayırlı ve bereketli fuarlar dilerim.
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oodside, döşeme mobilya
pazarında yeni bir pencere
açan süspansiyon teknoloji-
sidir. Eski yöntemleri gölge-

den bırakan Goodside, cam elyaf
takviyeli plastik latalardır. 

GOODSIDE MODULER
SI�STEMI�N  AVANTAJI: 

Goodside'n öne çıkan özelliği cam
elyaf dolgusudur. Dıs ̧ katmanı sı-
caklık değişimlerinden ve nemden
etkilenmez. Geniş kullanım imkanı,
en farklı modellerde bile uyum
sağlar. Lata genişliği ve elastikiye-
ti, değişik beden ve ağırlıklara göre
ayarlanır. 

LGA testinden 100 üzerinden 100
puana ulaşmıştır. En belirgin özel-
lik, düz bir zemin oluşturmasıdır.
Latalar, yıllarca orijinal esnekliğini

ve yaylılıg ̆ını kaybetmeyen yatay

bir düzlem oluşturur. 

Ayrıca bahsedilmesi gereken

önemli bir diğer nokta da, Goodsi-
de latalarının zigzag yaylara göre
kurulumu çok daha kolay ve 
ekonomiktir. 

Ciddi bir sȩkilde azalan maliyetlerin
yanısıra, üretim süreci daha basit-

les ̧tirilmiştir. Goodside lataları

farklı uygulanabilir. Örneğin ahşap
iskelet üzerinde, sadece 5 cm'lik bir
platformun üzerine oturtulabilir. 

Patentli bir üründür ve sadece

müs ̧terilerimizin değil, Alman Ta-
sarım Ödülü ve Uluslararası Inter-

zum Fuarında verilen En I ̇yinin En

İyisi Ödülü jürilerinin de dikkatini
çekiyor. Goodside lataları için 25
yıl performans garantisi veriliyor. 
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Türkiye’nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden BETA
Kimya A.Ş., dünyaca ünlü mobilya ve mobilya bileşenleri
fuarı Interzum’da yeni ürünleriyle boy gösterecek. 21-24
Mayıs 2019 tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde düzen-
lenecek fuarda, BETA Kimya A.Ş. mobilya, mobilya bileşen-
leri ve ağaç endüstrisine yönelik ürünleriyle yer alacak. 

İki yılda bir düzenli olarak katıldığı Interzum Fuarı’nda
dünyanın önde gelen mobilya şirketleri, karar vericiler, dis-
tribütörler ve satın alma profesyonelleriyle bir araya gelen
BETA Kimya A.Ş., bu yıl da Hall 10.1’de, H025 numaralı stant-
ta ziyaretçilerle buluşacak. 

Dünya genelinde 56 ülkeye ihracat yapan Beta Kimya A.Ş.,
Interzum 2019’da özellikle Batı Avrupa ve Amerika ülkeler-
ine odaklanarak, hedef pazarlarda yeni distribütörlük ve
bayilik anlaşmalarına imza atmayı hedefliyor. 

Toplam 7 ana kategoride 100’den fazla ürünle büyük bir
ürün ailesine sahip olan Beta Kimya A.Ş. başta Almanya
olmak üzere İngiltere, Fransa, Hollanda, ABD ve Avustralya
ülkelerinin yanı sıra Kamerun ve Kongo gibi Orta Afrika
ülkelerinden sektör profesyonellerine pek çok yeni
ürününün yurtdışı lansmanını Interzum’da gerçekleştirecek. 

Tutkallar, yapıştırıcılar, silikonlar, temizleyici ve parlatıcı
aerosollerin öne çıkacağı fuarda, BETA Kimya A.Ş.’nin yeni
ürünleri  MS Polimer teknolojisine sahip hibrit yapıştırıcılar
da APEL High Tack ve APEL Universal ilk kez Avrupa vitrinine
çıkacak. Yeni hızlı yapıştırıcılar MitreApel FLEX, BK855 ve
BK355 ürünleri de sektör profesyonellerinin beğenisine
sunulacak. 
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BETA Kimya A.Ş.,
inovatif ürünleriyle
Interzum’da fark
yaratacak

BETA Kimya A.Ş., a leading adhesive and glue manufactur-
er of Turkey, will show off its new products at the world
famous furniture and furniture components exhibition
Interzum.  The exhibition will be held in Cologne, Germany
between 21 and 24 May 2019 and BETA Kimya A.Ş. will join
the exhibition with its products of furniture, furniture com-
ponents and wood industry products. 

BETA Kimya attends the Interzum biennially and meets
world’s leading furniture companies, decision makers, dis-
tributors and purchasing professionals. This year the com-
pany will welcome its visitors at booth no. H025 in Hall 10.1. 

Beta Kimya exports to 56 countries across the world and in
Interzum 2019, it will focus on Western European and
America countries for signing new distributorship and
dealership agreements in its target markets. 

With a large product portfolio of more than 100 items in 7
categories, Beta Kimya will make the international launch
of many new products during Interzum for industry pro-
fessionals from primarily Germany, France, Netherlands,
the US, Australia as well as Central African countries such
as Cameroon and Congo. 

During the exhibition, glues, adhesives, silicones, cleaning
and polishing aerosols will come to the fore and APEL High
Tack and APEL Universal, the new hybrid adhesive products
with MS Polymer technology of BETA Kimya will be show-
cased for the first time in Europe. The new fast adhesives
MitreApel FLEX, BK855 and BK355 will also be presented
to industry professionals. 

BETA Kimya A.Ş.
will make a difference

with innovative 
products at Interzum









obilya aksesuar ve dona-
nımları alanında 90 yılı aşan
tecrübesiyle hizmet veren

Häfele, mekanların ve kullanıcıla-
rın ihtiyaçlarına göre tasarlayıp ge-
liştirdiği ürünlerle dikkat çekiyor. 

Evlerin ve mobilyaların her metre-
karesini akılcı çözümlerle verimli
depolama ve kullanım alanlarına
dönüştüren Häfele’nin çözümleri
geniş ürün gamı ve renk çeşitliliği
sayesinde farklı zevklere ve büt-
çelere de hitap edebiliyor. 

Eviye ve lavabo altları artık
daha işlevsel

Mutfaklarda eviye, banyolarda ise
lavabo altlarında yer alan mobil-
yalarda genellikle kör çekmeceler

olur. Häfele, Moovit U tipi çekme-
ce sistemiyle öncelikle bu boş ala-
nı kullanışlı hale getiriyor. Ayrıca
bu çekmecenin içinin daha düzenli
kullanılması için organizasyon sis-
temleri de Häfele’de mevcut. 

Yine eviye kasasının daralttığı do-
lapların içini Häfele’nin ipli ve raylı
çöp kutuları veya temizlik üniteleri
ile işlevsel hale getirmek çok kolay. 

Özellikle banyoda bulundurulan
kişisel bakım ürünleri için çekmece
içi seperatörlü ve kapaklı çözüm-
ler de hem kişisel bakım yaparken
ürün aramakla geçen zamanı azal-
tıyor hem de hepsini bir arada gö-
receğiniz için doğru seçim yapma-
nıza yardımcı oluyor. 

Gelin Häfele’nin eviye ve lavabo

altlarına özel işlevsel ve konforlu
çözümlerini yakından inceleyelim.

Kör Kapak Yerine Kullanışlı
Bir Çekmece

Mutfak ve banyolarda genellikle
kör kapak olarak bırakılıp kullanıl-
mayan alanlar için U şeklinde 

Ürün ve çözümlerini geliştirirken mekanların ve kullanıcıların
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Häfele, genellikle atıl
bırakıldığı için kullanılamayan eviye ve lavabo altlarına özel
çözümleriyle bu alanları daha işlevsel hale getiriyor. 

▲ ▲
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Häfele’den eviye ve lavabo
altlarına özel çözümler



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!

EGGER PLASTİK A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB, Gebze, 41400 Kocaeli, Türkiye   T. +90 262 648 45 00   F. +90 262 648 45 01   info-tr@egger.com   www.romabond.com

Romabond_Marangoz_İlan_Mobilya_Dekorasyon_04.2019.indd   1 02/05/2019   10:16



tasarlanan Moovit MX Çekmece,
bu alanları verimli bir depolama
alanına dönüştürüyor. Çekmece içi
organizasyon sistemleriyle içini de
düzenli bir şekilde kullanabileceği-
niz çekmecenin bordürlü seçeneği
de mevcut. Üstelik tüm Häfele
mekanizmaları gibi yavaş ve ses-
siz kapanıyor.  

Tüm Temizlik Ürünleriniz
Bir Arada

İster sabit ister taşınabilir temizlik
sepetlerini hem mutfakta hem
banyoda değerlendirebilirsiniz.
Temizlik ürünlerinizi bir arada tut-
manın yanında raylı olma özellik-
leriyle de bu ürünlere kolayca
ulaşmanızı sağlarlar. 

Portero Temizlik Sepeti taşınabil-
me ve bulaşık makinesinde yıkana-
bilme özellikleriyle mutfak ve
banyonuzda favori ürünü olmaya
aday. 

Max Deterjanlık ise beyaz ve siyah
renk seçenekleriyle satışta. 

Çöp Kutusu Deyip
Geçmeyin

Eviye altlarında yer alan derin
çekmeceler veya dolaplar için Hä-
fele’nin her bütçeye uyan ve farklı
renklerde çöp kutuları da mevcut.
İpli veya raylı sistemler kapak ile
birlikte otomatik açılırken ayrıca
geri dönüşüm atıklarınızı ayrıştır-
manız için farklı çözümler de
mevcut. 

City II ve Fix çöp kutuları ipli sis-
temle kapağa takılarak kapakla
birlikte otomatik açılan ekonomik
çözümlerden. 

Bravo ve Clever raylı sistemle ça-
lışıyor ve farklı renk seçenekleri
mevcut.  Derin çekmecelerde kul-
lanıma uygun Mix ve One2Four’u
ise çöp atıklarının dışında, geri dö-
nüşüm atıklarını ayrıştırmak veya
farklı organizasyonlar için tercih
edebilirsiniz. 

Çekmece İçi Organizasyon
Sistemleri

Hem mutfakta hem banyoda ister
kişisel bakım ürünlerinizi isterse-
niz de temizlik ürünlerinizi ayrıştı-
rıp düzenli tutabileceğiniz farklı
çözümler yine Häfele’den geliyor. 

Beyaz, siyah ve gri renk seçene-
ğiyle farklı mekan ve mobilyalara
uyum sağlayabilen pratik Easy
Flex’in genişliği ve derinliği ayarla-

nabiliyor. Kauçuk pabuçları saye-
sinde çekmece açıldığında kayma-
yan Easy Flex bulaşık makinesinde
de yıkanabiliyor. 

Eviye altı Moovit MX çekmecenin
içine özel tasarlanan Magic Box sığ
bir çekmeceyi bile en işlevsel şe-
kilde kullanmanıza yardım ediyor. 

Hem sığ hem derin çekmeceler
için ayrı seçenekleri bulunan Wo-
ody ise özellikle makyaj malzeme-
leri, pamuk, saç kurutma makinesi
gibi özel eşyalarını bir arada dü-
zenli tutmak isteyenler için. İhtiya-
ca özel farklı modellerde satın alı-
nabilen Woody ahşap dokusu ve
siyah rengiyle hem banyo hem ya-
tak odaları için şık bir organizas-
yon çözümü. 

Cosy ise beyaz ve antrasit renk se-
çenekleriyle banyo çekmeceleri-
nin içlerini düzenleyen farklı bir çö-
züm. Kapaklı kutuları sayesinde
ürünlerinizi hijyenik bir şekilde 
saklayabilirsiniz.
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rman ürünleri sektöründe
global bir oyuncu olarak bü-
yümesini sürdüren Yıldız En-
tegre, 8-9 Mart tarihleri ara-

sında İstanbul Swiss Otel’de lans-
man toplantısını gerçekleştirdi. Ara-
lık 2018 tarihinde düzenlenen ve
“Geleceği Birlikte Tasarlıyoruz” te-
ması üzerine gerçekleştirilen toplan-
tının ardından yapılan 2019 yılının ilk
buluşmasında bayiler, Türkiye’de bir
ilke de tanıklık etti. 

Yılın ilk bayi toplantısında ünlü rad-
yocu Geveze’nin moderatörlüğünde
yeni ürünlerin lansmanı gerçekleşti-
rildi. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın
farklı ülkelerinden gelen bayilerin
katıldığı toplantının açılış konuşması-
nı Yıldız Entegre Yönetim Kurulu
Üyesi Hasan Yıldız, “Global bir marka
olma yolculuğumuzda sizin gücünü-
zü ve desteğinizi her zaman yanımız-
da hissettik. Bugün ilk kez sizlerle
buluşturduğumuz ürünlerimiz ve ye-

niliklerimizin de sizler tarafından kısa
zamanda sahiplenileceğine inanıyo-
ruz” sözleri ile yaptı. Yıldız Entegre
Global Satış ve Pazarlama Direktörü
Bahadır Çuhacıoğlu, Türkiye Satış Di-
rektörü Selçuk Ormancı ile Pazarla-
ma ve Kurumsal İletişim Müdürü Er-
can Şahin de konuşmalarında yeni
ürünlere ve 2019 yılı stratejilerine
dönük önemli mesajlar verdi. Güne
damga vuran bir diğer isim ise eğlen-
dirirken düşündüren konuşması ile
Dr. Şaban Kızıldağ oldu.

DOĞANIN SAKLI
TONLARINDAN SOFT SERIES

Soft Series markasında yer alan
ürünler isimlerini değerli taşlardan
alıyor. Doğanın saklı tüm tonlarını
içeren portföyü, doğada yer alan
farklı renk skalalarını barındırıyor.
Marka, ismini Secret Of The Tons
(Tonların Sırrı) mottosundan alıyor. 

VARIODOR’UN YENİ
MODELLERİ DE TANITILDI

Yıldız Entegre bayileri, Türkiye’de ilk
kez üretilen 7 mm parkelerden olu-
şan Soft Series ürünlerini yakından
inceleme fırsatı buldu. Soft Series’in
yanı sıra Variodor serisi altında üre-
tilen gizli menteşeli kapılar, yüksek
tavanlı odalar için tasarlanan 220
cm yüksekliğe sahip kapılar ve boya-
nabilir kapılar da büyük ilgi gördü. 

12 FARKLI KATEGORİDE
PARKE SATIŞ ÖDÜLÜ!

Günün sonunda Yönetim Kurulu Üye-
si Hasan Yıldız’ın da katılımı ile gala
yemeği sırasında Yıldız Entegre ürün-
lerini dünyanın dört bir yanına ulaştı-
ran satış noktaları olan bayilere 12
ayrı kategoride 45 ödül, Satış Direk-
törü Selçuk Ormancı, Global Satış ve
Pazarlama Direktörü Bahadır Çuhacı-
oğlu, Pazarlama ve Kurumsal İleti-
şim Müdürü Ercan Şahin, Parke ve
Kapı Satış Müdürü Ogün Bıyıklıoğlu,
İhracat Satış Müdür vekili Mert Ercö-
mert, Romanya Satış ve Pazarlama
Direktörü Tiberiu Avram tarafından
sahiplerine verildi.
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Yıldız Entegre, Türkiye’de ilk kez üretilen 
7 mm parke grubu Soft Series’i tanıttı 

YILDIZ ENTEGRE BAYİLERİ İSTANBUL’DA BULUŞTU
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Roma Plastik, 
‘İhracatın Yıldızları’ 
Ödül Töreni’nden 

ödülle ayrıldı

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 2018 yılının başarılı fir-
malarını ödüllendirmek üzere bu yıl da 5 Nisan 2019 ta-
rihinde Raffles Hotel’de gerçekleşti.

Düzenlenen törende kimya sektöründe  toplam 28 ka-
tegoride ödüller sahiplerini buldu. Türkiye, Balkanlar ve
Ortadoğu'nun lider, dünyanın en büyük 3. kenarbandı
üreticisi Roma Plastik,  “Plastik Ambalaj” kategorisinde
en yüksek ihracatı gerçekleştiren 2. firma olarak gece-
den ödül ile döndü. Geçtiğimiz yıl da aynı kategoriden
ödül sahibi olan Roma Plastik,  yıllık toplam 1 milyar
metre olan kenarbandı üretiminin %80’ini ihracat pa-
zarlarına yönlendirmektedir. 2 Mayıs itibariyle ticari ün-
vanındaki değişiklikle firma artık çalışmalarına “EGGER
Plastik A.Ş. “ ile devam edecektir.

Törene katılan davetlilere, Özel Markalı Ürünler Sanayi-
cileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu
Başkanı aynı zamanda da İKMİB Başkan Yardımcısı İmer
Özer, 2018 yılında kimya ihracatına katkılarında dolayı
teşekkürlerini sunarak, ödül alan firmaları kutladı. Tür-
kiye ekonomisinin zor zamanlarında ihracatçı firmaların
can simidi görevi üstlendiklerini belirten İmer Özer, sür-
dürülebilir ve güçlü büyüme için ihracata ağırlık verme-
nin önemini vurguladı ve şunları söyledi: “2018 İKMİB İh-
racatın Yıldızları Ödülleri’nde alanında ilk üçe girerek
ödül almaya hak kazanan firmalarımızı kutluyor ve ba-
şarılarının devamını diliyorum.
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Almanya’nın Hannover şehrinde 2 yılda bir gerçekle-
şen, bölgenin en önemli fuarı olan LIGNA, 27-31 Mayıs
2019 tarihleri arasında Hannover‘de gerçekleşecektir. 

Dünya çapında önemli Ahşap işleme Makine sanayisi
makinecilerin de katıldığı bu fuarda Makine bölümünde
son yıllarda sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok
yerinde katıldığı fuarlar ve gerçekleştirdiği ihracatıyla
öne çıkan UNIMAK Mühendislik Hizmetleri,  dünyanın
her yerinden fuar süresince yüzlerce misafir ağırla-
maktadır. Bu yoğun talep doğrultusunda, daha fazla
ürününü sergilemek ve ziyaretçilerine daha verimli ol-
mak adına LIGNA - HANNOVER 2019 fuarına stand ala-
nını %45 büyüterek Ülkemizi ve markasını başarıyla
temsil etmeye devam ediyor. 

Yıllardır Ligna fuarının bir nevi müdavimi sayılan ve
dünya çapında önemli markalar içinde kendi konseptin-
de ilk sıralarda yer alan UNIMAK, bölgemizde ve pek
çok ülkede global bir aktör durumuna gelmiştir. Bu yıl
sergilenecek makineler konusunda da 2 yıl içinde
önemli yenilikler ve sistemler geliştirdiklerini dile geti-
ren  UNİMAK MÜHENDİSLİK ekibi heyecanla fuarı bek-
lediklerini ve en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek,
gerek teknoloji, gerek kalitesi ve fiyat politikasıyla ken-
di dalında dünyada sayılı rakiplerinden öne geçmeyi
başardıklarını belirttiler.  Dünya çapında gerçekleştir-
diği  önemli projelerle haklı bir başarıya imza atan UNİ-
MAK, bir Türk firması olarak gurur kaynağımız olmaya
devam ediyor. 
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üksek marka bilinirliğiyle “Ro-
ma” markasının, faaliyet gös-
terdiği kenarbandı pazarında

yurtiçi ve çeşitli yurtdışı müşteri
gruplarına hizmet vermeye de-
vam edeceği kaydedildi.

Kurulduğu 1996 yılından bugüne
Türkiye’nin pazar lideri ve dünya-
nın 3.büyük kenarbandı üreticisi
Roma Plastik, yurtiçi ve yurtdışı
pazarlarda sürekli büyümesini
sürdürerek  önemli bir marka bili-
nirliğine ve değerine  ulaştı ve
2010 yılında Avrupa'nın önde ge-
len ahşap bazlı malzeme üreticisi
EGGER Group’un bünyesine dahil
olarak Türkiye'deki yatırımlarını ve
dünya pazarındaki etkisini artırdı.
2010 yılında başlayan EGGER Gro-
up’a entegrasyon süreci, kademeli
bir geçiş süreci olarak devam
ederken, kalan son adım olan şir-
ket unvanının da 2 Mayıs 2019 iti-
bariyle  EGGER Plastik A.Ş. olarak
değişmesiyle süreç  tamamlanmış
oldu. 

2010 yılından bu yana devam eden
süreçte kademeli olarak; teknik ve
üretim  operasyonları, organizas-
yonel, finansal ve operasyonel sü-
reçler yapılan yatırımlarla birlikte
EGGER Group’a entegre edildi.

“Güven, saygı ve gelişim” olarak
özetlenen EGGER kurumsal değer-
lerinin tüm iş süreçlerinin temel
belirleyicisi olarak belirlenmesi ve
kurum kültürünün de bu yönde de-
ğişmesiyle birlikte entegrasyon
sürecinin son aşamasına gelindiği
ifade edildi.

Roma Plastik, 2 Mayıs 2019
tarihi itibariyle yeni unvanı
“EGGER Plastik A.Ş.” olarak
çalışmalarına devam ediyor 

Satış ve Pazarlama Direktörü Vita-
li Behar; unvan değişikliği ve mar-
ka stratejisiyle ilgili görüşlerini
“Geçtiğimiz 23 yılı aşkın sürede
geldiğimiz noktayı, değerlerinden,

kaliteli ürün ve hizmet anlayışımız-
dan ödün vermeden, son teknolo-
jik gelişmeleri üretim süreçleri-
mizde kullanarak çalışmamıza ve
en önemlisi de  güçlü iş ortakları-
mıza borçluyuz. Bundan sonraki
süreçte de; yeni unvanımız EGGER
Plastik A.Ş. çatısı altında birlikte
daha güçlü adımlarla büyümeye,
markamızı ulusal ve uluslararası
platformlarda güçlendirerek bü-
yütmeye devam edeceğiz.” sözle-
riyle belirtti.

1996 yılından  bugüne kadar yurti-
çi ve yurtdışı pazarların lider ismi
olan “Roma”, kenarbandı markası
olarak stratejik konumunu koru-
maya, ürün geliştirme ve iletişim
çalışmalarına devam ediyor.

Roma Plastik, 2 Mayıs 2019 itibariyle kurumsal unvanının
değişerek EGGER Plastik A.Ş. olacağını duyurdu.
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Roma Plastik Şirket Unvanı Değişiyor

Y



İnterzum için bu yıl nasıl bir
koleksiyonla yer alacaksınız?
Sektör fuarlarını her yıl düzenli
olarak takip ediyoruz. Interzum
da bunlardan biri. Bu seneki
konseptimiz ahşap, sanat ve
doğanın bir araya gelmesiyle
oluşan “Think Art, Feel Nature”.
Panel kartelamıza eklediğimiz
8 yeni renk, MDF – Lam’da
2019 itibarıyla ulaştığımız 35
farklı dekor alternatifi ve yeni 12
mm parke serisi Effect
,Türkiye’nin ilk özel tasarım
Laminat Parke Serisi AGT
Design By Defne Koz Bliss &
Spark  fuarda ziyaretçilerle
buluşacak.

2019 yılı için AGT olarak ulus-
lararası pazara yönelik ne tür
projeleriniz var? 
Ülkemizde üretilen 5,5 milyon
m3 MDF’nin yaklaşık %10’unu
üretiyoruz. Üretim tesislerim-
izde, yıllık 540 bin m3 MDF ve
30 milyon m2 Laminant Parke
üretmekteyiz. Ağustos ayı
içerisinde tamamlamayı plan-

ladığımız 2.MDF yatırımı ile
üretim kapasitemiz iki katına
çıkaracağız. Kapasitenin art-
masıyla ihracattaki Pazar
payımızı da hızla yükseltmeyi
hedefliyoruz.

Dizaynlarınızı hazırlarken
yine önemli tasarımcılarla
çalışacak mısınız ?
Markamızın özünde yenilik ve
farklılık bulunuyor. Bu eksende
AGT Design markası altında
farklı tasarım ürün gruplarının
oluşturduğu koleksiyon serileri
hazırlama niyetimiz bulunuyor.
Bu ve ürünün işlevselliği nok-
tasındaki AR GE faaliyetlerimizi
tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Yeni yatırımlarınız varsa bun-
lardan bahseder misiniz? 
2018 yılında Antalya’da yak-
laşık 120 milyon Euro’ luk
2.MDF üretim hattı yatırımını
hayata geçirmeye karar verdik
ve yapımına başladık. MDF üre-

tim kapasitemizi 2.MDF yatırımı

ile 2 katına çıkarırken, bu

yatırım kapsamındaki enerji

projemizle yılda 145 bin ton

biyokütlenin yakılacağı 5 MW

elektrik üreten bir biyokütle

santrali kuracağız. Bu santralde

üretim prosesinde oluşan atık-

ları yakıt olarak kullanarak

elektrik ve ısı enerjisi elde ede-

ceğiz. Bu yatırımları bu yıl

içerisinde Ağustos itibari ile

tamamlamayı hedefliyoruz.  

Ayrıca Antalya’ya yakın bir

bölgede almış olduğumuz

yaklaşık 60 hektarlık sanayi

arazisinde, ilave katma değer

oluşturacak ve ürün port-

föyümüzü genişletecek ağaç

bazlı panel yatırımlarımızın

proje işlerine başladık. Bu sene

proje işleri tamamlandıktan

sonra önümüzdeki sene 2020

itibariyle yatırımların yapımına

başlayacağız.
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AGT’nin Interzum Fuarı’ndaki Konsepti
“Sanatsal Düşün, Doğayı Hisset”
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Zen�n Cezayir Pazarında 
Hemen Yerinizi Alın. 
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Ahşap İşleme Makineleri, Mobilya Yan Sanayileri Fuarı 
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969 yılında Giancarlo Selci
tarafından I ̇talya’nın Pesaro
şehrinde kurulan; ahs ̧ap,

cam, tas ̧, plastik ve metal is ̧leme
teknolojilerinde küresel bir lider
olan Biesse Group, 50. yılını tüm
dünya genelindeki grup s ̧irketle-
rinde düzenlediği çeşitli etkinlikler-
le kutluyor. 

Entegrasyon, otomasyon ve diji-
talleşmenin geleceg ̆i s ̧ekillendire-
cek bir anahtar oldug ̆u inancıyla
hareket eden Biesse Group; en ye-
nilikçi teknolojilerinin, entegre çö-
zümlerinin, gelis ̧miş ve kullanımı
kolay hizmetlerinin yakından de-
neyimlenmesi ve kazanç sag ̆laya-
cak üretim modellerinin iş ortakla-
rıyla birlikte tasarlanması için dü-

zenlediği bu etkinlikler sayesinde,
tüm dünya genelindeki müşterile-
rine dog ̆rudan ulas ̧abilmeyi 
hedefliyor. 

Bu nedenle; Mart 2017’den beri
İstanbul Maltepe’deki Showroom,
çok fonksiyonlu eğitim alanları, lo-
kal servis & yedek parça hizmet
departmanlarını içeren 2000
m2’lik kampüsünde, %100 İtalyan
firması olarak müşterilerine hiz-
met vermekte olan Biesse Türki-
ye, 21-23 Mart tarihleri arasında
düzenlediği “Inside Biesse”
etkinlig ̆inde, hem Biesse Group’un
50. yılını hem de sektörün ilk, tek
ve en büyük çalıs ̧an showroomu-
nun açılışının 1. yılını misafirlerinin
katılımıyla kutladı. 

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği
etkinlik boyunca, çeşitli demolarla
tanıtılan 20’nin üzerinde son tek-
noloji ürünü makine misafirler ta-
rafından yakından deneyimlendi
ve sadece 50. yıl kutlamasına özel
olarak sunulan kampanyalardan
yararlanma fırsatı sunuldu. 
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FİRMALARDANHABERLER

1

BIESSE GROUP,
50.YILINI KUTLUYOR! 
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Mobilya aksesuar sektörünün uluslararası Avrupa buluşma noktası ve

iş dünyasının en önemli fuarı sayılan Köln INTERZUM fuarı bu yıl 21-

24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Başta Almanya olmak

üzere Mobilya yüzey malzemeleri bağlantı elemanları ve aksesuar

ürünlerinin sergilendiği bu dev fuara Türkiye’nin kendi alanında lider

kuruluşlarından MESAN PLASTİK de 2005 yılından bu yana düzenli

olarak katılıyor. Avrupa ve dünya markalarının yarıştığı,  her bir fir-

manın en son geliştirdikleri çalışmaları ve yeni ürünleriyle katıldığı bu

önemli fuarda MESAN PLASTİK de en yeni ürünleriyle fuarda yer ala-

cak. Konuyla ilgili görüşlerini belirten MESAN YK Başkanı 

Aliosman MERTÖZ;   ‘’ Avrupa’da ve özellikle Almanya’da yapılan

sektörümüzle ilgili fuarlara 2005 yılından beri MESAN olarak katılıy-

oruz. INTERZUM Köln ve INTERMOB İstanbul bizim için çok önemli

fuarlardır. 21 yıldır INTERMOB İstanbul’un katılımcısıyız. Bu yıl yapıla-

cak olan 22. INTERMOB ve INTERZUM fuarında birçok yeni

ürünümüzü sektörümüzün beğenisine sunacağız. Şimdiden

INTERZUM ve INTERMOB fuarlarına katılacak olan üyelerimize hayırlı

ve bereketli fuarlar dilerim.  

2019 yılı benim de Çalışma hayatımın 40. Yılıdır. Üretim sevdamıza

Eyüp, Topçular semtindeki seferağa sanayi sitesindeki 45m² lik bir

dükkânda başladık. Kaliteli ürün ve çözüm üretme anlayışımızı

geliştirerek bu günlere geldik. Bu gün gelinen noktada gerek yur-

tiçinde gerekse ihracata yönelik olarak mobilya sektörünün önemli bir

çözüm ortağı ve her yıl pek çok ürün geliştiren Ar-Ge‘si, Laboratuvarı,

tasarım merkezi ekibi, mühendisleriyle ve tecrübeli çalışan kadrosuyla

MESAN Made in Turkey’ i yarattık. Türk markası ve kalitesini her yerde

temsil etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmamız içinde sadece INTERZUM ve

INTERMOB değil dünyanın hemen her kıtasında yıl içinde onlarca

fuara katılıyoruz. Bir ihracat firması olarak bu günlere sabırlı bir çalış-

ma ile geldik. Bu felsefemizi bundan sonra da sürdüreceğiz.’’ Dedi. 
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MESAN PLASTİK, Köln İnterzum 2019’da
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Olağanüstü Kitlesel
Yanılgılar ve
Kalabalıkların
Çılgınlığı-
Karışıklığın
Karmaşası

Yazar: Charles Mackay,
Joseph De La Vega

Çevirmen: Ali Perşembe ,
Levent Cinemre

Yayınevi : Scala Yayıncılık

Martin S. Fridson’un günümüze dair perspektifiyle...

Bu kitap ticari hileler ve kitle davranışlarının finansal piyasalar
üzerindeki kimi zaman neşelendiren, kimi zaman kahreden etkisini
keşfetmek için, iki ebedi yatırım klasiğini birbiriyle ilişkilendirmek-
tedir. Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı &
Karışıklığın Karmaşası, bizi 1834’deki Lale Çılgınlığı’ndan –lalelerin
altından daha yüksek fiyata alınıp satıldığı dönem– alıp, 1720’deki
South Sea “balonu”na ve ötesine götürmektedir. Menkul kıymet
uzmanı Martin S. Fridson, ilginç, eğlendirici ve kesinlikle entrikacı
bir geçmişe yapacağınız yolculukta, size rehberlik etmektedir.

Finansal
Piyasalarda
Zihin
Kontrolü

Yazar: Ateşan Aybars

Yayınevi : Scala Yayıncılık

Finansal risk alma esnasında insan bünyesindeki endokrin 
sistemin rolü hakkında çok az şey bilinmektedir. 

Testesteron ve kortizol düzeyleri risk alma esnasında etkileşerek
rasyonel karar alma yeteneğini olumsuz yönde etkiler ve seçim
kararlarında hata yapma olasılığını yükseltirler. Ateşan Aybars’ın
finans dünyasına taşıdığı bu çalışma endüstrinin ihtiyacı olduğu
çok faydalı bir kaynak niteliğindedir.

Kur Savaşları
Bir Sonraki
Küresel Krizin
Oluşumu

Yazar: James Rickards

Çevirmen: Nusret Alhan , 
Neşenur Domaniç

Yayınevi : Scala Yayıncılık

Bir sonraki kur savaşlarının oluşumu

“Ve Mısır ve Kenan’da para tükenince, Mısırlılar Yusuf’a giderek
‘Bize yiyecek ver’ dediler. ‘Gözünün önünde ölelim mi?’ Paramız
Bitti’.” (Yaratılış 47:15 Kral James Versiyonu)

James Rickards’ın kur savaşları’nda öne sürdüğü gibi, bu yalnızca
iktisatçıların ve yatırımcıların sorunu değildir. Birleşik devletler
ulusal güvenliğine yönelik -Çin’in el altından yaptığı altın alımların-
dan tutun da ulusal varlık fonlarının gizli gündemlerine kadar uza-
nan- tehditlerle karşı karşıyadır. Ve çok gerçek olan bir tehlike de
bizzat doların çöküşüdür.

Düşler Ülkesi
Yazar: Çiğdem Fraser 

Tohum Yayıncılık:

Ben kimim? Kendimi ne kadar
tanıyorum? Bedenimle uyum
içinde miyim? Çiğdem Fraser ki-
tabında tüm bu soruların yanıtı-
nı tek bir yerde aramamızı söy-
lüyor: Doğru Nefes Almak!

Yaşamın ilk şartı nefes almak,
ama nasıl? Doğadan uzaklaştık-
ça nefes almanın doğallığından
da uzaklaştık. Tüm bedenimiz
yanlış nefesle hasar gördü, güçsüz düştü. Hâlbuki basit teknikler-
le bedeninizin en önemli ihtiyacı olan oksijeni en verimli şekilde
karşılayabilirsiniz

Doğru nefes teknikleriyle yaşam ve yaratıcı enerjinizi harekete ge-
çirebilir, hayatınızın kontrolünü elinize alabilirsiniz. Kendinizi tanı-
maya başlar, bedeniniz ile ruhunuzun uyumunu sağlayabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken bir bebek gibi nefes alabilmek…

Çiğdem Fraser yurtdışında eğitim almış bir nefes terapisti. Kendi
hayatını değiştirmek üzere cesaret ve öz disiplinle çıktığı bu yolcu-
lukta en önce doğru nefes almanın gerektiğini öğrenmiş, şimdi ki-
tabında paylaşarak herkesin bu teknikleri öğrenmesini amaçlıyor.
Siz de kitapta öğretilen teknikleri evinizde uygulayabilir, öz yolcu-
luğunuza başlayabilirsiniz

Zihin zeminsiz… 

Zihin kaygan…

Böyle bir zamanda,

Beni düşler ülkesine bıraktı.

Gördüklerim, yaşadıklarım bir düş müydü?

Yoksa yaşadığım bu dünya mı bir düş?
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42. Alay
Gelibolu 1915

Yazar: Ahmet Diriker 

Yayınevi : Scala Yayıncılık
Az Daha Çoktur

Yazar: Fatih Genel

Yayınevi : Scala YayıncılıkBu kitap, Çanakkale Savaşı’nda
çarpışan 42. Alay’ın, Fransız
kuvvetlerine karşı verdiği mü-
cadeleyi, özgün belgelere da-
yanarak anlatmaktadır.

42. Alay, Çanakkale Savaşı, Medine Savunması, Kurtuluş Savaşı
gibi tarihimizin önemli olaylarında yer almıştır. Çanakkale Sava-
şı’nda, Binbaşı Ahmet Nuri Bey (DİRİKER) komutasında Kerevizde-
re’de çarpışan 42.Alay,Yarbay Kâzım Bey (KARABEKİR) emrindeki
14. Tümen’e bağlı olarak görev yapmıştır.

Bu eserde anlatılan olaylar büyük oranda, 42. Alay ve ilgili birlik-
lerin harp ceridelerinin yanı sıra, karşı siperlerdeki Fransız kuvvet-
lerine ait savaş günlükleri, yazışmalar, harita ve krokilerin de için-
de olduğu birincil kaynaklara dayanmaktadır. Kitap, Gelibolu'daki
muharebelerde 42. Alay’ın rolünü ve katkısını ortaya koyarken.
Çanakkale Savaşı’nın bir kesitine ışık tutmaktadır.

"Az daha çoktur." felsefesiyle
yazılmış samimi yalın ve kısa de-
nemeler. Aslında bir kitaba konu
olabilecek mevzular sadece bir-
kaç sayfada ifade edilmiş. Öyle
bir roman gibi tek solukta değil,
yavaş yavaş okunması gereken bir kitap.

"Ey oğul, bilerek haksızlık yapma! Sana zarar geleceğini bilsen bi-
le doğruluktan, haktan ve adaletten ayrılma!" baba nasihati ile
yola çıkan bir kaymakamın anılarıyla yoğurulmuş denemeler
manzumesi...

Yazar her denemesiyle okuyucuyu farklı bir yolculuğa çıkarıyor.
Kâh Orta-Asya bozkırlarında bir çevgan meydanında bulacaksınız
kendinizi kâh kemankeşin sırrı fısıldanacak kulaklarınıza. Bir yan-
dan ideal devletin nasıl'ını sorgularken diğer yandan "Zaman ne-
dir?" diye soracaksınız. Birçok kere kendinizden bir şeyler bula-
cak ve duygularınıza tercüman olduğunu göreceksiniz.

Buffett: 
Bir Amerikan
Kapitalistinin
Yükselişi

Yazar: Roger Lowenstein

Çevirmen: Levent Cinemre

Yayınevi : Scala Yayıncılık

Amerika’nın hisse senedi seçiminde en başarılı adamı Warren Buf-
fett’ın hayat hikâyesi ve yatırım felsefesinin büyüleyici öyküsü.

Wall Street Journal muhabiri Roger Lowenstein, ucuz fiyatlı hisse
senetlerini alarak gerçek değerlerini bulana kadar beklemek şek-
lindeki ünlü stratejinin, Warren Buffett’ın kendi değerlerinin ürünü
olduğunu ortaya koyuyor. Kendini gizlemekte direnen bu adamın
örtüsünü delen yazar, onun sabır, sadakat, dürüstlük ve inanç gibi
insani özelliklerini keşfederek, bunların en az kıvrak bir zekâ kadar
önemli olduklarını gösteriyor. Buffett, istisnai hayatında Oma-
ha’da kapı kapı dolaşarak Coca-Cola satmakla işe başlayıp, Coca-
Cola Company’nin en büyük hissedarlığına kadar yükselmiş. Şir-
ketlere ilişkin anektodların bir araya getirildiği bir kitaptan çok da-
ha fazlası olan kitap, bir insan olarak Buffett’ın portresini çiziyor
ve onun büyük başarısının unutulmaz hikâyesini anlatıyor.

Yatırımın Dört
Temel Taşı

Yazar: William Bernstein 

Çevirmen: Neşenur Domaniç

Yayınevi : Scala Yayıncılık

Her zaman ısrarla doğruları söylemesiyle tanınan William Berns-
tein, Yatırımın Dört Temel Taşı’nda yatırımcıların kazandıran bir
yatırım portföyünü nasıl oluşturabileceklerini anlatıyor.

• Yatırım teorisi: “Riske girmeden yüksek getiriler elde etmeyi
beklemeyin.”

• Yatırımın Tarihi: “Piyasalar neredeyse her kuşakta bir çılgınlık
dönemi yaşar. Eğer hazırlıklı değilseniz, kaybedeceğiniz kesindir.”

• Yatırım Pratiği: “Brokerlar müşterilerine Bonnie ve Clynde’ın
bankalara yaptığı gibi hizmet eder.

Sayfalarımızda tanıtılan kitaplara 
Scala Yayıncılık’tan ulaşabilirsiniz.

Tel: 0212 251 51 26
www.scalakitapci.com










