














IMM / Möbelmesse 
Uluslararası Mobilya Fuarı, 
Döşenmiş Mobilyalar
Köln / Almanya
13 - 19 Ocak 2020
www.imm-cologne.de

Meuble Paris
Paris Mobilya Fuarı
Paris / Fransa
17 - 21 Ocak 2020
www.salondumeuble.com

CNR İMOB 2020
İstanbul Mobilya Fuarı
Yeşilköy - IFM İstanbul Fuarcılık
21 - 26 Ocak 2020
http://itf-exhibitions.com

WOODEX 2020
İRAN 18. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi
ve Aksesuar Fuarı
Tahran/İran
2 -5 Şubat 2020
www.merkurfair.com

Stockholm Furniture
İsveç Uluslararası Mobilya ve Aydınlatma
Fuarı
Stockholm/İsveç
4 - 8 Şubat 2020
www.stockholmfurniturelightfair.se

Ambiente 
Mobilya, Dekorayon, Aksesuar, Hediyelik
Eşya Fuarı
Frankfurt/Almanya
7 - 11 Şubat 2020
https://ambiente.messefrankfurt.
com

MEBLE Polska 2020 
Mobilya fuarı
Poznan/Polonya
25 - 28 Şubat 2020
www.meblepolska.pl

KBB Birmingham 
Mutfak ve Banyo Fuarı
Londra/İngiltere
1 - 4 Mart 2020
www.kbb.co.uk

MODEKO 2020
31.Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 
Izmir Gaziemir
4 - 8 Mart 2020
www.modekofair.com

MIFF 2020
Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı
Kuala Lumpur/Malezya
6 - 9 Mart 2020
https://2020.miff.com.my

EFE 2020
Mobilya fuarı
Kuala Lumpur/Malezya
9 - 12 Mart 2020
www.efe.my

Samsun 5. Mobilya 
Dekorasyon Fuarı
Samsun
10 - 15 Mart 2020
www.tuyap.com.tr

Vifa Expo 
Vietnam Uluslararası Mobilya ve Ev 
Aksesuarları Fuarı
Vietnam
11 - 14 Mart 2020 
http://www.vifafair.com

IFEX 2020
Uluslararası Mobilya Fuarı
Jakarta /Endonezya
12 - 15 Mart 2020 
https://ifexindonesia.com

Dubai Wood Show
Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuarı
Dubai/BAE
16 - 18 Mart 2020
www.woodshowglobal.com/dubai

CIFF -Çin Uluslararası 
Mobilya Fuarı
4 fuar bir arada : Çin Uluslararası 
Mobilya Fuarı
Guangzhou/Çin
18 - 21 Mart 2020
www.ciff-gz.com

Domotex Shanghai
Yer döşeme ve Halı Fuarı
Şanghay/Çin
24 - 26 Mart 2020
www.domotexasiachinafloor.com

Çukurova Ahşap İşleme
Makineleri Fuarı
Tüyap Adana
26 - 29 Mart 2020
www.tuyap.com.tr

CIFF - Office Furniture
Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı
Guangzhou/Çin
28 - 31 Mart 2020
www.ciff-gz.com

Interzum Guangzhou
Uluslararası Mobilya Uretim ve Teknoloji 
Guangzhou/Çin
28 - 31 Mart 2020
www.interzum-guangzhou.com

Konya Mobilya
Dekorasyon ve İdeal Ev
Fuarı
Mobilya, İç Mimari, Dekorasyon, Beyaz
Eşya, Ev tekstili, Ev elektroniği ve 
gereçleri fuarı. Mutfak, Banyo 
ve Seramik Özel Bölümü
Tüyap Konya
1 - 5 Nisan 2020
www.tuyap.com.tr

I Saloni Milano
Uluslararası Mobilya Fuarı
Mobilya Aksesuarları Fuarı
Banyo Mobilyalari Fuarı
Mutfak Mobilyaları Fuarı
Tasarım Fuarı
5 fuar bir arada 
Salone del Mobile; Milano/İtalya
21 - 26 Nisan 2020
www.isalonifuari.com

MODEF EXPO 2020
Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
İnegöl Fuar Alanı/Modef Fuarcılık
6 - 11 Nisan 2020
https://modefexpo.com

İZWOOD 2020
İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuar 
Tüyap İzmir Gaziemir
15 - 18 Nisan 2020
www.tuyap.com.tr

Home Expo
Hindistan Ev Dekorasyon Ürünleri Fuarı
Yeni Delhi/Hindistan
15 - 19 Nisan 2020
www.epch.in

MEBEL EXPO 2020
17.ULUSLARARASI MOBİLYA YAN SANAYİ,
AKSESUAR VE AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ
FUARI
Taşkent/Özbekistan
29 Nisan -  01 Mayıs 2020
www.merkurfair.com

XYLEXPO 2020
Milano/ İtalya
26 - 29 Mayıs 2020
www.xylon.it

İndex Office
Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı
Mumbai/Hindistan
4 - 7 Haziran 2020
www.indexfairs.com

Maison & Objet
Mobilya Ev Dekorasyonu, Hediyelik 
Paris/Fransa
4 - 8 Eylül 2020
www.maison-objet.com/en/paris

Ciff Office Furniture 
Şanghay CIFF Ofis Mobilyalari Fuarı
Şanghay/Çin
7 - 10 Eylül 2020
www.ciff-sh.com/en/index

FMC China 2020 
Mobilya Üretim ve Teknoloji Makinaları
Şanghay/Çin
8 - 12 Eylül 2020
www.furniture-china.cn/zh-cn/fmc

DUBAI INDEX 2020
Ev Dekorasyon Fuarı
Dubai Index Expo / BAE
15 - 17 Eylül 2020
www.indexexhibition.com

Woodtech 2020
Cezayir Merkür Fuarcılık
21 - 24 Eylül 2020
www.merkurfair.com

Reed-Tüyap İntermob ve
Woodtech 2020 
Tüyap İstanbul
10 - 14 Ekim 2020
www.intermobistanbul.com
www.tuyap.com.tr

Sicam Pordenone
Uluslararası Ağaç işleri Ve Mobilya Fuarı
Pordenone/İtalya
13 - 16 Ekim 2020
www.exposicam.it

ORGATEC
Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım
Fuarı
Köln; Koeln Messe/Almanya
27 - 31 Ekim 2020
www.orgatec.de

Moskova Mebel 2020
32. Mobilya Bağlantı Elemanları ve
Aksesuarları Fuarı
Moskova/Rusya
23 - 27 Kasım 2020
www.meb-expo.ru
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Kastamonu Entegre 50 yıldır sizin için üretmenin, 
yaşamınıza konfor ve mutluluk katmanın gururuyla 

Türkiye’nin ve dünyanın üretici gücü olmaya devam ediyor.
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2020 Hayallerimiz ve Gerçekler
On yıl önce 2020 yılı için beklentilerimiz sorulsaydı, sanırım şu an yaşadığımız anla ilgili vereceğimiz cevaptan çok farklı 
bir yanıt alırdık. Bu yanıtın şimdikinden çok daha iyimser olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkedeki pek çok 
argüman böyle düşünmemizi de haklı çıkarıyor. Ülkenin on yıl önceki yüzde 8-9 büyüme değerleri, farklı açılım 
politikaları, büyüyen ihracat rakamları ve yatırımları göz önüne alındığında, yüzde 1,5-2’li büyüme rakamlarına 
gerilediğimiz 2020’li yılları benim gibi pek çok kimse de bu denli karamsar düşünemezdi.

Bizi buraya getiren etmenlerin çoğunu kendimiz ilmek ilmek ördük. Gelinen noktada, geride ne övündüğümüz tarım, ne 
de İthalatı aşan bir ihracat ekonomisi kaldı. İthalata bağımlılık her yıl daha da artarken, üretim ekonomisi olma 
söylemleri günümüzde hemen tüm politikacılar tarafından dillendiriliyor olsa da, bu söylemler toplumu heveslendiren 
bir siyasal argüman olmaktan öteye geçemiyor. Saplandığımız ortadoğu açmazından çıkış yolları hala toz duman ve 
bunun ülke ekonomisine olan maliyeti ve yükü de her gün katlanarak büyüyor. Bu gün itibarıyla, 2020’li yıllara giderek 
kabusa dönüşen ve Libya eklentisiyle daha da büyüyen yeni bir bilinmezin - bilinenin  kapısını aralayarak giriyoruz. 

Uluslararası konjonktürü iyi okuyamamak ve günlük politikalar üretmek üzerinden gerçekleşen tutum almalar 
sayesinde,  dünyanın en büyük göç dalgasına maruz kalarak, bu göçlerin yarattığı -ve dinsel aidiyet dışında- Türk 
toplumunun alışık olmadığı,  gerçekte farklı bir sosyal, kültürel değerlere sahip yaşayış biçimlerinin, kentlerde 
yarattığı/yaratacağı deformasyon ve uyumsuzlukların her gün farklı örneklerine tanık oluyoruz. 

Gelecekte büyüyecek ve tümüyle bu sorunlardan kaynaklanacak bir yabancı düşmanlığının tohumları da, bütün bu 
etmenlerin sonucunda oluşuyor. Bir yanda tüm büyüme söylemlerine rağmen refahtan pay alamayan,  kendi ekonomik 
sorunlarını çözemeyip,  günlük maişet ve geçim derdiyle uğraşan, hala yeteri kadar eğitim, sağlık, barınma ve yaşam 
kalitesinden faydalanamayan,  ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan ve vergileriyle ülkeyi ayakta tutan asli unsurlar 
(Türkiye vatandaşları), diğer yanda ise göçün ve göçmenlerin yarattığı kayıt dışı ve ucuz işgücü,  bölgesel gettolaşmalar,  
kültürel uyumsuzluklar,  nüfus hareketlerini değiştirecek denli yoğunlaşmalar,  toplumda farklı tepkilere ve zaten  tecridi 
yaşanan ilişkilerde  tam bir kopuş yaşatmaktadır.  

Bunların sosyolojik sonuçları hesaba katılmadan sürdürülmesi, önümüzdeki en önemli sorunlardan biri olacaktır. Yaşam 
ilişkilerimizden medeni hukuk anlayışımıza, kadına bakış açımızdan evrensel bir çok anlayışımıza kadar, farklı kültür ve 
değerlerle yetişmiş, çoğu eğitimsiz ve geleneksel yaşam tarzını sürdüren ve  bu konuda da değişime yabancı olan bu 
kalabalık  toplumun uyum ve entegrasyonu, 2020 sonrasına ötelenmiş önemli yüklerden biridir. Tüm bu sorunların 
Afgan, Suriyeli ve diğer Ortadoğulu göçmenleri TC vatandaşlığına almakla çözülemeyeceği aşikar. Her geçen gün 
büyüyerek artan bu dalgaya, acil çözüm  önlemleri bulmak hayati önem taşımakta. Çalışma saatlerinin dört güne 
düşürülmesinin konuşulduğu medeni dünyada Türk toplumu da, esas ağırlığı çalışanlardan alınan vergiler ve otomatiğe 
bağlanan dolaylı vergilerle ayakta duran ülkenin refahından pay almak, yarınlarından korkmadan, çocuklarına huzurlu 
bir yaşam sunmak istiyor. Sahip olduğumuz öz kaynaklarımız buna yeter; yeter ki onları doğru kullanalım. 

Saygılarımla

Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr
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Türk ahşap ve mobilya yan sanayi üreticilerinin
buluşma noktası ve ticari hareketlerinin uluslar-
arasılaştığı yılın en büyük etkinliği olan Reed-
Tüyap  WoodTech ve İntermob fuarı bu yıl daha

da  büyüyerek, etki gücünü arttırarak gerçekleşti.
Bölgenin lider fuarı  bu yıl yine çevre ülkelerden ve ya-
kın doğu ile Afrika kıtasından önemli bir alıcı kitlesini
Türk ahşap üreticileri ve makine imalat sektörü ile 
buluşturdu. 

Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya’daki en
büyük buluşma platformu olan WoodTech ve İntermob fuarları,
35 ülkeden 804 firma ve firma temsilciliğini 123.000 m2 kapalı
alanda buluşturarak, sektör katılımcılarından tam not aldı. 
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HABERLER FUARLARDAN

WOODTECH VE İNTERMOB
FUARLARI 10 Ekim 2020

tarihine hazırlanıyor



Sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya geldi-
ği WoodTech ve İntermob fuarları, bu yıl bir rekora daha im-
za atarak 126 Ülkeden 77.627 sektör temsilcisini aynı çatı
altında buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Ağaç İsleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve
Mobilya Aksesuar Sa- nayiciler Derneği (MAKSDER) iş birli-
ğiyle düzenlenen fuar; ülkede yaşanan durgunluk ve krizde
katılımcı ve ziyaretçilerine adeta merhem oldu.

Yurtiçinde 37, Yurtdışında 31 Alım heyeti
bir araya geldi! 
Tüyap yurtdışı ofisleri ve tüm dünyaya yayılmış küresel
temsilcilik ağı aracılığıyla etkili bir tanıtım faaliyeti ger-
çekleştiren Reed-Tüyap fuarcılık  çevre ülkelerde faaliyet
gösteren özellikle Avrasya coğrafyasında sektöre hakim
ekipleriyle katılımcıları, ihtiyaç duydukları   müşterilerle
buluşturarak yıl boyu alım heyetleri için çalışmalar 
gerçekleştirdiler. 

Sektörün gelişimine katkı sağlamak için Reed Tüyap’ın da-
vetlisi olarak fuara gelen; Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan,
Bahreyn, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Gür-
cistan, Hırvatistan, İran, Irak, İsrail, Karadağ, Katar, Kosova,
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Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Ro-
manya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Um-
man ve Yunanistan’ın aralarında bulunduğu toplamda 31 ül-
keden ve Türkiye’nin 37 ilinden gelen alım heyetleri Wood-
Tech ve İntermob Fuarları’nda bir araya geldi. 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Sosyal Medya’da
Takip Edin: 
WoodTech ve İntermob’un Facebook ve Lin- kedin hesapları-
nı takip ederek hem fuarlar, hem de sektör hakkında detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz: 
Facebook: @ woodtech.intermob Linkedin: @ wood-tech-in-
termob 

10 Ekim 2020’de görüşmek üzere 
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarla- ma ağını genişle-
ten WoodTech ve Intermob Fuarları, gelecek yıl 10-14 Ekim,
2020 tarih- lerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yap-
maya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını
arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya
devam edecek.
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161- TÜYAP İNTERMOB & WOODTECH; 
İstanbul - TÜRKİYE, 12 - 16 Ekim 2019

2- FURNITURE CHINA 2019; 
Şanghay - ÇİN, 9-12 Eylül 2019

3- CIFF SHANGHAI 2019; 
Şanghay - ÇİN, 8-11 Eylül 2019

4- IMM KÖLN ATİNA SUNUMU; 
Atina - YUNANİSTAN, 25 - 26 Eylül 2019

5- CEZAYİR WOODEX 2019; 
CEZAYİR, 11 - 14 Eylül 2019

6- EFE 2019; Kuala Lumpur - MALEZYA, 9 - 12 Mart 2019

7- SICAM 2019; 
Pordenone - İTALYA, 15 - 18 EKim 2019

8- LIGNA 2019; 
Hannover - ALMANYA, 27 - 31 Mayıs 2019

9- MEBLE POLAND 2019; 
Poznan - POLONYA, 12 - 15 Mart 2019

10- CIFF INTERZUM 2019; 
Guangzhou - ÇİN, 28 - 31 Mart 2019

11- MIFF 2019; 
Kuala Lumpur - MALEZYA, 8 - 11 Mart 2019

12- INTERZUM 2019; 
Köln - ALMANYA, 21 - 24 Mayıs 2019

13- CIFF GUANGZHOU 2019; 
Guangzhou - ÇİN,18 - 21 Mart 2019

14- INTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; 
Zürih - İSVİÇRE, 14 Şubat 2019

15- IMM KÖLN; 
Köln - ALMANYA, 14 - 20 Ocak 2019

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

EKİN YAYIN GRUBU ULUSLARARASI 
DERGİ DAĞITIMI VE FUAR KATILIMLARIMIZ
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.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sa-
hipliğinde, Türkiye’nin tasarımla
markalaşmasına katkı sağlamak

amacıyla düzenlenen Design Week Turkey
2019 etkinliği kapsamında Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri de sahiplerini
buldu. Yerli ve yabancı tasarımcılardan
oluşan seçici kurul, başvuru yapan 286 ta-
sarımı değerlendirdi.  13 kategoride, 8’i
üstün, 36’sı iyi ve 18’i kavramsal ödül ol-
mak üzere toplam 62 ödül dağıtıldı. 

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, bu yıl sekizinci
kez sahiplerini buldu. Törende 13 kategoride 62 tasarım ve
tasarımcı ödül aldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Tasarım
yarışmamızla, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci,
sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek,
yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını destekliyoruz.
Gelecek yıl tasarım haftasını; tasarım ekosisteminin tüm
paydaşları ile bir araya getirerek, İstanbul'un kıymetli bir
küresel tasarım markası haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. � �
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Design Turkey 
Endüstriyel Tasarım Ödülleri 

Sahiplerini Buldu





“Tasarımı bir kültür haline
getirmek için, çalışıyoruz”
Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle,
katma değerli üretim için tasarımın önemi-
ne dikkat çekerek, “Dış Ticaret Fazlası Ve-
ren Türkiye hedefine ulaşmak için sürdürü-
lebilir ihracatı ve katma değeri nasıl yarata-
cağımızı doğru şekilde tespit etmeliyiz. Kat-
ma değerli ürün yaratmak için marka ve ta-
sarım olmazsa olmazlardan biri. Bu toprak-
lardan daha fazla tasarımcı çıkartmak için
var gücümüzle çalışıyoruz. Tasarım yarış-
mamızla, sektörlerin yaratıcı gücünü artırır-
ken öğrenci, sanayici, akademisyen ve giri-
şimcileri bir araya getirerek, yetenekli genç-
lerin özgün tasarımlarını destekliyoruz. Ge-
lecek yıl tasarım haftasını, tasarım ekosis-
teminin tüm paydaşları ile bir araya getire-
rek, İstanbul'un kıymetli bir küresel tasarım
markası haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. 
TİM olarak İhracatçı Birlikleri ile Ticaret Ba-
kanlığı’nın destek ve koordinasyonunda ta-
sarım ve inovasyonda gelenekselleşen işle-
re imza attıklarına dikkat çeken Gülle, söz-
lerine şöyle devam etti: “Tasarım hayatın
her alanında var olan bir kavram. Biz, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi olarak, bu bilincin
yerleşmesi için, tasarımı bir kültür haline
getirmek için, aralıksız çalışıyoruz. 27 yılda,
değerli ihracatçı birliklerimizle birlikte
250’nin üzerinde tasarım yarışması düzenle-
dik. Tasarım yarışmaları, sektörlerin yaratıcı
gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akade-
misyen ve girişimcileri bir araya getirerek,
yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını des-
tekliyor. Yarışmalarda dereceye giren genç

tasarımcılarımız da, uluslararası arenada
bizleri başarıyla temsil ediyor.  Tasarım ya-
rışmalarının yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız firmala-
rımıza kapsamlı bir tasarım desteği sağlıyor.
Bu destekler sayesinde firmalarımız, tasa-
rım projelerine ağırlık verirken,  daha nite-
likli personel istihdam ederek üretimde kat-
ma değer yaratarak, ihracata önemli ve sür-
dürülebilir bir katkı sağlıyor. Bugün, 24 ilde
faaliyet gösteren, 7.329 kişinin istihdam
edildiği,  toplam 352 tasarım merkezimiz
bulunuyor. Bu merkezler, meyvelerini ver-
meye başladı. Tamamlanan ve devam eden
5.032 projeden, bugüne kadar alınan patent
sayısı 371’e ulaşmış durumda.” 

“Bu topraklardan nice küresel
tasarımcılar çıkacak”
İsmail Gülle, “Tasarım denildiğinde dünyada
göğsümüz kabarıyor. World Design Ran-
kings’in yapmış olduğu dünya sıralamasın-
da, otomotiv, mimari, tarım, medikal ve
tekstil tasarımı gibi 100’e yakın farklı sek-
törde tasarımı kapsayan çalışmada, dünya-
nın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler ara-
sında yedinci sıradayız. Onlarca ülkeden,
yüzlerce tasarımcının katıldığı yarışmalarda
tasarımcılarımız, başarıları ve aldıkları
ödüllerle, ülkemizi Almanya, Hollanda, Kore
gibi tasarım devlerinin önüne taşıyorlar.
İnanıyorum ki, ilk seramiğin M.Ö 6 bin yılın-
da üretildiği, halı, kumaş, mücevher gibi en
iyi tasarım ürünlerinin yüzlerce yıldır yapıla-
geldiği bu topraklardan daha nice küresel
tasarımcılar, nice büyük ustalar çıkacak.

Bizler, siz tasarımcıların ufkunu açabilecek
imkanları seferber etmek ve sizi sonuna ka-
dar desteklemek için hazırız” diye konuştu. 

Törende İKMİB adına  bir konuşma yapan
İKMİB Başkanı Sn Adil Pelister : ''Design
Week Turkey'' etkinlikleri kapsamında; İK-
MİB, İDDMİB ve TET ortaklığında düzenlenen
“İMMİB 15. Endüstriyel Tasarım Yarışmasına
bu yıl bütün kategorilerde toplam 316 proje
başvurdu. Tüm katılımcılarımıza teşekkür
ediyorum. Tasarım; mühendisliktir, mimar-
lıktır, fikirdir, sanattır. Eserleri ile insan ha-
yatına dokunan tüm tasarımcılarımızı gö-
nülden kutluyorum.’’ Dedi.

Üstün tasarım ödülleri
sahiplerini buldu
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri
2019’da Üstün Tasarım Ödüllerini, Arçelik’in
Yeni Telve tasarımıyla Aslı Ökmen, Beko’nun
Powerclean tasarımıyla Tamer Yüksek,  
Studio Kali’nin Sama Mobilya Serisi tasarı-
mıyla Fulden Topaloğlu, İkizler Aydınlat-
ma’nın Rest tasarımıyla Ece Yalım-Oğuz Ya-
lım,  Kütahya Porselen’in Çok Renkli Yemek
Seti tasarımıyla Fatih Özger-Şenol Duman,
Kütahya Porselen’in Ayla Porselen Yemek
Takımı tasarımıyla Kunter Şekercioğlu-
Özüm Özkan-Sude Edebali, Bürotime’ın Era
Home Çalışma masası tasarımıyla Utkan Kı-
zıltuğ, Orfis’in Ofis Bekleme Koltuğu tasarı-
mıyla Seda Palanduz kazandı. Ödül kazanan
marka ve tasarımcılar ödüllerini Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı 
İsmail Gülle'nin elinden aldılar.
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Özet 
Bu bildiride, bir konutun kalbi olarak bilinen mutfağın, mev-
cut teknolojik, ekonomik ve sosyo kültürel değişimlere para-
lel olarak şekillenmesinde en önemli paya sahip olan aksesu-
ar ve donanımların tespiti ve seçimi incelenmiştir. Bu kap-
samda, dünya mutfak trendleri çerçevesinde geliştirilen ko-
nut projelerindeki mutfak uygulamaları, tercih edilen aksesu-
ar ve donanım sistemleri üzerinden değerlendirilmiştir 

Günümüzde oturma odasından sonra, evde en çok vakit geçiri-
len alanlar olarak kabul edilmekte olan mutfaklar, fonksiyonel
özellikleri teknik, ekonomik ve sosyo kültürel beklentiler gö-
zetilerek planlanmış doğru proje uygulamaları ile kullanıcılara
konfor, zaman ve çalışma kolaylığın sağlamaktadır. Çağdaş

yaşamın getirdiği az zamanda çok iş yapma gereği, konutta
alanların küçülmesi, özellikle büyük kentlerde konutlardaki
kullanım alanlarının daha verimli kullanılabilmesi, mutfaklar-
da kullanım verimini arttıracak aksesuar çözümlerinin gelişti-
rilmesini ve sürekli yenilenen bir yapıya kavuşmasına olanak
sağlamıştır. Ayrıca mutfakların, günümüzde yemek hazırlama,
saklama, pişirme alanı olmanın dışına çıkarak, yeri geldiğinde
yemek masası, oturma grubu, TV köşesi gibi alanlar ilave edi-
lerek gerek bir yaşam alanı gerekse misafirlerin ağırlanabildi-
ği mekanlar olarak ta yer almakta olduğu görülmektedir. Bu-
nunla birlikte, mutfak mobilyasında işlevselliğin yanı sıra,
konfor, şıklık, benzersizlik ve imaj gibi kavramları ön plana çı-
kartabilecek aksesuar ve donanımların mutfaklarda ihtiyaç
haline geldiği gözlemlenmektedir. Dünya mutfak trendleri göz
önüne alındığında kullanıcıların mutfakta, işlevsellik, konfor,
şıklık, güvenlik, imaj ve ekonomiklik gibi diğer özellikleri bir
arada görmek istedikleri görülmektedir. Buna paralel olarak ta
mutfak mobilyası üreticilerinin de bu beklentileri karşılayacak
özgün mutfak tasarımları geliştirmekte oldukları görülmekte-
dir. Bu amaçla, hazırlanan proje uygulamalarında mutfak mo-
bilyasına yönelik aksesuar ve donanım sistemlerinin seçimin-
de önemli hususların; Konut tipi, Kullanıcı özellikleri, Bütçe,
Tasarım ve stil, Renk olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Proje
uygulama başarısındaki ön koşulun da, projede belirtilen üre-
tim şartnamelerine uygun olarak malzeme, aksesuar vb. ürün-
lerin tespiti ve seçimi olduğu görülmektedir. Günümüz konut
trendleri incelendiğinde ise, her alanın günlük yaşam gereksi-
nimlerinin karşılanacak şekilde tasarlandığı, genellikle micro
smart house tipi küçük metrekarelere sahip konut projelerinin
tercih edilmesi şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tip
projelerdeki en önemli hususunda, ayrı bir uzmanlık alanı ola-
rak söyleyebileceğimiz projeye uygun aksesuar ve donanımları
seçmek olduğu ve ülkemizin bu alandaki proje uygulamalarına
yönelik kalifiye eleman kapasitesinin oldukça yetersiz olduğu
ortaya çıkmaktadır.  � �



GİRİŞ 
Günümüzde sektörel gelişmelerde sürdürü-
lebilirliğin sağlanması bilindiği gibi, önce-
likli olarak global gelişmelerin ve sektörde-
ki yansımalarının takibini zorunlu kılmakta-
dır (Kurtoğlu ve Dilik, 2016). Türkiye mobilya
sektörünün dünyadaki gelişmelere paralel
olarak trendleri yakalama ve keşfi yolunda
dikkate değer çaba içinde olduğu da görül-
mektedir. Nitekim, son yıllarda mobilya
dünyasının önemli merkezlerinde gerçek-
leştirilen uluslararası mobilya trendlerinin
sergilendiği trend works ve inovasyon fuar-
larına ev sahipliği yapmaktadır. 

Diğer taraftan, genel olarak trendlerin etki-
sinin hemen her alanda öncelikle malzeme
ve aksesuar tercihleri üzerinde kendini gös-
terdiği bilinmektedir. Bu çerçevede, bir ko-
nutun kalbi olarak bilinen mutfağın, mevcut
teknolojik, ekonomik ve sosyo kültürel de-
ğişimlere paralel olarak şekillenmesinde en
önemli paya sahip olan aksesuar ve dona-
nımların tespiti ve seçimi incelenmiştir. Bu
kapsamda, konut projelerindeki mutfak uy-
gulamaları, tercih edilen aksesuar ve dona-

nım sistemleri üzerinden değerlendirilmiş-
tir. (Kurtoğlu ve Dilik, 2016; Dilik, 2017). 

1. MUTFAKLARIN TEMEL
FONKSİYONLARI VE
MUTFAKTAKİ İHTİYAÇLAR
HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Teknolojik gelişmeye ve sosyokültürel yapı-
daki değişimler paralel olarak konuttaki ro-
lünü kullanıcıların sadece yemek hazırlama,
pişirme ve saklama fonksiyonlarının sınırla-
rı içinde kalmadan, kullanıcıların, her alanı
en uygun kullanım alanı olarak değerlendi-
rilmiş, konforlu, güvenli, bütünsel bir yakla-
şım ile tasarlanmış mutfaklar ve yaşam
alanlarına sahip olma isteklerine yönelik
geliştirilen mutfak gereksinimlerinin her
geçen gün arttığı görülmektedir 
(Uçar, 2016). 

Mutfaktaki bu ihtiyaçları karşılayabilmek
için geliştirilen aksesuar ve donanımlar sa-
yesinde kullanıcılara konforlu alanlar hazır-
lanabilmektedir. Konut mutfağından bek-
lentilerin günümüzde artmış olması metro-

pollerde minimum alanı maksimum seviye-
de fonksiyon ile değerlendirebilme ihtiyacını
doğururken, kırsal bölgelerde mutfağın da-
ha bir yemek odası kavramı ile bütünleştiği
görülmektedir. Örneğin kırsal bölgede yer
alan bir proje mutfağında yemek masası ve
belki yemek odası takımı mutfağın içine
adapte edilebilirken, metropoldeki bir mut-
fak için çekmece içinden çıkabilen açılır ye-
mek masası konut kullanıcısının ihtiyacını
karşılayabilmektedir (Kurtoğlu ve Dilik,
2017). 

Global dünyada gelişen teknoloji ile birlikte
değişen yaşam alanlarındaki ihtiyaçlar ince-
lendiğinde mutfaktaki ihtiyaçları aşağıdaki
başlıklar altında değerlendirebiliriz
(Tablo1.); 

Konut mutfağında mutfak mobilyasının uy-
gun yükseklik, genişlik, derinlik ve uygun
yerleştirme boşluklarının boyutlarını tarif
eden, mutfak donatım elemanları için bo-
yutların düzenlenmesi ile ilgili ulusal ve
uluslararası birçok standart bulunmaktadır
(TS EN 14749, 2016; TS EN 1116, 2018). 

Proje mutfaklarında; özellikle maliyet kay-
gısı ile yapılan mutfaklarda, yıkama-hazır-
lama- depolama çalışma üçgenine bağlı ka-
lınmadan, içinde bir sistematiği olmayan 
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tasarımlar ve buna bağlı aksesuar donanım-
ları konuttaki kullanıcıların ihtiyaçlarını
karşılamaması çoğunlukla kullanıcıları yeni
bir mutfak yaptırma ihtiyacına sevk edebil-
mekte. Bu durum birçok projede kullanıcıla-
rın projedeki mutfağı eve giriş yapmadan ve-
ya kısa bir süre sonra değiştirme ihtiyacını
doğurmaktadır (Sevilmiş, 2017). 
İnovatif donanımlara sahip mutfakların,
kullanıcının tüm ihtiyaçlar ını karşılaması
sayesinde kullanıcılar konutu satın aldıktan
sonra herhangi bir değişiklik yapmadan ko-
nuta yerleşebilmekte, proje sahibi müteah-
hitler de projelerinde farklılaşıp daha hızlı
konut satışı olarak fayda sağlayabilmekte-
dir. Bu da ancak, doğru planlanıp tasarlan-
mış bir mutfak ve içerisinde tüm ihtiyaçlara
cevap verebilen donanımların yerleştirilme-
si ile mümkün olabilecek bir çalışmadır. 

2. MUTFAK TİPLERİ VE
PROJELERDE YER ALAN MUTFAK
AKSESUARLARI TİPLERİNİN
BELİRLENMESİ İÇİN TEMEL
ESASLAR 
Çalışma kapsamında incelenen konut mut-
fağı için aksesuar ve donanımlarının belir-
lenmesinde önemli hususlar aşağıdaki gibi
belirtilebilir; 
1-  Konut tipi, 
2-  Kullanıcı özellikleri, 
3-  Bütçe, 
4-  Tasarım ve stil, 
5-  Renk 
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İHTİYAÇLAR                         UYGUN DONANIM VE ÇÖZÜM ÖRNEKLERİ 

Ambians Aydınlatma               Sensörlü veya uzaktan kumandalı 
(Prestij, Farklılaşma)                LED aydınlatmalar

Bütçeye Uygun Çözümler       Stil,renkve bütçe ile uyumlu aksesuar 
                                              ve donanım seçimi

Çalışma Konforu                     Yavaşlatma fonksiyonu olan 
(Sessiz, Kolay, vs.)                 ray,menteşe, makas, kayar sistemler vb. 

Dolap/Çekmece İçi                 Sensörlü LED aydınlatmalar 
Aydınlatma

Farklılaşma                             Elektronik kontrollü donanımlar, 
                                              uzaktan kumanda ile açılan makas,
                                              kapak sistemleri,kulplar vb.

Geniş Hareket Alanı                Açılır masa sistemleri

Kolay Depolama                     Raylı çekmeceler, tezgah altı, boy, 
                                              yarım boy kiler sistemleri vb.

Kolay Erişim                           Yüksek raflar için asansörlü sistemler,
                                              raylı kiler sistemleri vb.

Müzik Dinlemek,                     Bluetooth'lu ses sistemleri, USB’li prizler 
Sarj - Priz

Stil / Renk Uyumu                   Stil, renk ve bütçe ile uyumlu aksesuar 
                                              ve donanım seçimi 

Tezgah Aydınlatma                 Sensörlü veya uzaktan kumandalı 
                                              LED aydınlatmalar

TV İzlemek                              Kumandalı veya manuel kontrollü TV Liftler, 
                                              TV askı elemanları

Verimli Alan/                           Kör alanlar için köşe kiler sistemleri
Hacim Kullanımı 

Yemek Hazırlama                   EK tezgah alanları

Yemek Pişirme                       Pişirme yapılan alanda şişelik ve
                                              sos depolama amaçlı kilerler

Yemek Yeme                          Açılabilir veya alçalıp yükselebilen
                                              masa donanımları

Yıkama / Temizleme               Eviye donanımları 

Tablo 1: Mutfaktaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri 





Bu etkenleri esas alarak yapılacak aksesuar
ve donanım seçimleri, kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılayabilecek özellikleri de beraberinde
getirecektir (şekil 2, 3, 4 ve 5), (Bozbaş,
2001; Kurtoğlu ve Dilik, 2017, EurocucinaT-
rend report, 2018/2019). 
Konut tipi olarak değerlendirdiğimizde, ko-
nutun villa veya apartman dairesi olması ko-
nuttaki depolama alanlarını doğrudan etki-
leyen etkenlerden bir tanesidir. 
Kullanıcı özelliklerini ele aldığımızda, örne-
ğin konutta yaşayacak bir aile ise tek başına
bekar yaşayan bir kişinin ihtiyaç duyacağı
mutfak aletlerinden daha fazlasına sahip
olacağı için depolama alanı farklılık 
gösterecektir. 
Bu konu için bir diğer örnek, ülkemizde coğ-
rafi bölgelere göre de kullanıcı ihtiyaçları
farklılık gösterebilmektedir, örneğin yemek
kültürü ve bu yemekleri pişirebilmek iç in
gerekli araç gereçler de mutfak tasarımı ve
aksesuar yerleşimini önemli ölçüde etkilen
etkenlerden bir tanesidir. 
Bütçe, her geçen gün inovatif ürünler ile ge-
lişen aksesuar ve donanım sistemleri ile bu
durum geçmiş dönemlerde mobilya içindeki
payı %10’ların altında bir orana sahip olan
aksesuar maliyeti, bu sayede pastadan daha
büyük pay alarak, %35-40’lara çıktığı görül-

mektedir. Konut satış fiyatından hizalanmış
aksesuar ve donanım maliyeti doğru akse-
suar seçimi için kılavuz niteliği taşıyan
önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Tasarım ve Stil, tasarım ve stil bütünlüğünü
koruyan aksesuarlar ile şıklık ve benzersizli-
ği yakalamak mümkün olabilmektedir. Ör-
neğin modern tasarımlı bir mutfak mobilya-
sında yine benzer çizgileri yakalayabilen mo-
dern bir kulp ile şıklık sağlanabilmektedir. 

Renk, renk bütünlüğünün kabin içi ve yüzey-
de görülen tüm aksesuarlarda sağlanabili-
yor olması, tasarım ve stil bütünlüğünü ko-
runması ve bu şekilde şıklık ve benzersizliği
yakalamak mümkün olabilmektedir. Örne-
ğin modern tasarımlı parlak krom kulpların
kullanıldığı bir mutfakta bütünlüğü sağla-
yabilen krom çerçeveli spotlar, yine aynı

renkte tezgah arası aksesuarlar, kabin içle-
rinde kullanılacak olan krom çerçeveli kiler
sistemleri mutfaktaki tasarım ve stil bütün-
lüğünü sağlamaya yarayan öğeler olacaktır. 

3. Konut Projesindeki L Mutfağa
Ait Aksesuar ve Donanım
Seçimine Yönelik Örnek Bir
Çalışma 
Bu örnek çalışmada Kayseri bölgesinde yer
alan konut için L tasarımlı bir mutfak seçil-
miştir. Projedeki daire özellikleri 
(şekil 6 ve 7): 

Konut tipi: 3+1 Apartman Dairesi Kullanıcı
özellikleri: Aile kullanımı Bütçe: Üst 
Segment
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Şekil1: Mutfakta çalışma üçgeni (Sevilmiş, 2017) 

Şekil 2: Renk Bütünlüğü Şekil 3: Açılır Masa Sistemleri





Tasarım ve stil: Modern 

Renk: Görünen yüzeyler: Krom, Parlak İç do-
nanımlar: Krom Parlak ve Beyaz 

İncelenen örnek proje için ihtiyaçlar çerçe-
vesinde seçilmiş uygun donanım ve çözüm-
ler Tablo 2 deki gibi belirtilebilir. 

4. SONUÇLAR 
Sonuç olarak, son kullanıcıların, konforlu,
işlevsel ve şık mutfaklara sahip olmak için
ancak belirli şartları yerine getirmekle sağ-

lanabileceği ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçevede; mutfak aksesuar seçiminde
dikkat edilmesi gereken temel esaslarını
belirleyecek unsuru, 
• Seçilen aksesuarların proje bütçesi ile

uyumlu olması, 
• Ürünlerin birbiri ile uyumlu çalışması ve 
• Aksesuar seçiminin bütünsel bakış açı-

sıyla yapılması, 
• Ahşap malzemenin teknik özelliklerine

uygun aksesuarların seçilmesi, 

şeklinde belirtebiliriz. 

Diğer taraftan, mutfak donanımlarında ka-
pakların yavaş kapanmasını sağlayan sis-
temler günümüzde ihtiyaç olarak yerini al-
mış olup, yeni projelerin birçoğunda stan-
dart haline geldiği görülmektedir. Mutfak
aksesuarı seçiminde, proje tipine, kullanıcı
özelliklerine ve ihtiyaçlarına, aksesuarın
montaj yapılacağı ahşap-cam vb diğer mal-
zemelerin teknik özelliklerine göre ve modül
tipine göre projelerin detaylandırılabileceği
unutulmamalıdır. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:156 Ocak - Şubat 2020 34

� �
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Şekil 4: Aydınlatmanın mobilya üzerindeki etkisi Şekil 5: Aydınlatmanın mobilya üzerindeki etkisi

Şekil 6: Örnek mutfak planı
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İHTİYAÇLAR                         UYGUN DONANIM VE ÇÖZÜM ÖRNEKLERİ 

Ambians Aydınlatma               Sensörlü Baza ve Taç LED aydınlatmalar
(Prestij, Farklılaşma) 

Bütçeye Uygun Çözümler       Krom parlak üst segment aksesuar ailesi 

Çalışma Konforu                     Menteşeler: Kendinden yavaşlatıcılı,
(Sessiz, Kolay, vs.)                 Makaslar: Katlanır makas sistemleri ve 
                                              kendinden yavaşlatıcılı,
                                              Raylar: Tam açılım ve kendinden yavaşlatıcılı

Dolap/Çekmece İçi                 Çekmece içleri ve Boy dolap içleri sensörlü  
Aydınlatma                             LED aydınlatmalar 

Kolay Depolama                     Tüm alt modüller raylı sistemler ile 
                                              dışarı çıkabilmesi sağlanmıştır.
                                              Çekmece içi organizasyon sistemleri
                                              Boy Kiler Sistemi 

Kolay Erişim                           Tezgah Altı Köşe modül için köşe kiler sistemi
                                              Üst Köşe modül için katlanır kapak
                                              menteşe sistemi 

Müzik Dinlemek,                     Bluetooth'lu ses sistemleri, USB’li prizler 
Sarj - Priz

Stil / Renk Uyumu                   Stil, renk ve bütçe ile uyumlu aksesuar 
                                              ve donanım seçimi 

Tezgah Aydınlatma                 Sensörlü veya uzaktan kumandalı 
                                              LED aydınlatmalar

TV İzlemek                              Kumandalı TV Lift 

Verimli Alan/                           Kör alanlar için köşe kiler sistemleri
Hacim Kullanımı 

Yemek Hazırlama                   EK tezgah alanları

Yemek Pişirme                       Ocak ve fırın altı modüllerde kullanıcının 
                                              yemek pisirirken en çok ihtiyaç duyabileceği 
                                              yağ, sos vb. pişirme yardımcılarını 
                                              kullanabileceği kiler sistemleri 

Yıkama / Temizleme               Eviye donanımları
depolama                               Eviye altı için deterjanlık ünitesi 

Tablo 2: Örnek proje ihtiyaçlarına uygun aksesuar ve donanımlar 

Şekil 7: Örnek mutfak için üç boyutlu tasarım 

Bu makale 5. Uluslararası Mobilya Kongresi 
Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlanmış olup, 
Mobilya Dergisi’nde sektöre katkı amacıyla yeniden 
sunulmuştur.
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ek Kaynak. Sınırsız Çözümler" sloganı ile Mayıs ayındaki muhteşem Inter-
zum'dan sonra İtalya'daki standımızda mega kentleşme trendini yakalamış bu-
lunuyoruz. Misyonumuz: Müşterilerimiz için evin ötesine geçen modern yüzey-

ler geliştiriyoruz. Bunların neler olduğunu, hangi trendlerin ve yeni tasarımların
moda olduğunu ve yolculuğun nereye doğru gittiğini görün. 

Kentleşme Megatrendi
Büyük bir şehirde yaşamak, oturmak ve çalışmak, şu anda modadır. Birçok insanın
buluştuğu yerlerde yeni konseptler ve kullanışlı yüzeylerin kullanılması gerekmek-
tedir. Uluslararası trend araştırmamız şunu gösteriyor: Giderek daha fazla insan bü-
yük şehirlere yerleşiyor. Modern dekoratif yüzeyler, yeni ihtiyaçları ve trendleri kar-
şılamalıdır. Popüler büyükşehir alanlarında bunlar, daha fazla rahatlığa, çabukluğa
ve çok yönlülüğe katkıda bulunabilirler. Çabukluktan söz etmişken, burada yeni bir
trend görüyoruz: e-ticaret.

SCHATTDECOR
SICAM 2019'DA

KENTSEL TARZLAR: YARININ MEKANLARI
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Kentleşme trendine yanıtımız nedir? Evde
heyecan verici anlar için büyük taş dekorlar,
günlük yaşamda kullanışlı kombinasyonlar
için modern ahşap reprodüksiyonları ve yeni
işler için grafiksel, eğlenceli yapılar. Ayrıca
yeni Smartfoil Nature ve Smartflex Nature
ürünleri gibi çok işlevli ürünlere ihtiyaç var-
dır. Schattdecor'un tüm alanlarda daha faz-
la hayranlık uyandırıcı anlar için dijital ola-
rak basılmış kaplamaları, yaratıcı ve çok
yönlü potansiyelle uyuşmaktadır. 

Öne Çıkanlar ve Yenilikler
First Place
Akıllı mobilyalar, akıllıca kullanılan depola-
ma alanı ile sade ve parlak yüzeylerle birlik-
te kullanıldığında, küçük odalarda bile mü-
kemmel bir rahatlık duygusu sağlar.

Birlikte Yaşama
Birlikte yaşama, profesyonellere, yaratıcı
insanlara, işe yeni başlayanlara ve kent gö-
çebelerine yöneliktir. Bu esnek konsept,
tam olarak işlevsel yaşam alanları, geçici
kiralık yerler ve malzeme yükü olmadan bir
yaşam sürme imkanını sunmaktadır. Deko-
rumuzun öne çıkanları: 

Second Place
Sürekli olarak değişen bir iş dünyasında ça-
lışma alanlarının alışılmadık tasarımı için
yeni olanaklar ortaya çıkmaktadır.  

Birlikte Çalışma (co-living)
Birlikte Çalışma Yerleri, alanın zor bulundu-
ğu ve pahalı olduğu zamanlarda geçici yara-
tıcı ve çok yönlü çalışma alanları sunar. 

Third Place
Kamuya açık yerler, mobil bir toplumda ile-
tişimi, ağı ve eğlenceyi kolaylaştırır. Tren is-
tasyonları, havaalanları veya alış veriş mer-
kezleri gibi yerlerin günümüzde çok amaçlı
olması gerekmektedir. 

Öne çıkanlar: 
Sicam’da Yeni: 
E-shop
Modern bloglar ve sosyal medya, çevrim içi
mobilya satın alınması için esin kaynağı
oluşturmaktadır. İyi tanımlanmış yüzey
kombinasyonları, bireysel modüler sistem-
ler ve kolay kullanım, ağ için önemlidir. 

Trend Kitabı
Gelecekte yaşam, çalışma ve kamuya açık
alanlarda modern yüzeylerin hangi ihtiyaç-
ları karşılaması gerekecektir? Cevabı, çok
sayıda yeni ilham kaynağını ve yeni dekorları
güncel Trend Kitabımızda bulabilirsiniz. Alın
ve başlayın! www.schattdecor.de/de/de-
sign-und-trends/trendbuecher/trendbuch-
urban-styles
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obilya için, bu, levhanın E1 derecesi-
ne sahip olması gerektiği anlamına
gelir, ancak aynı zamanda, Almanya,
Avrupa’nın EN 16516’sı için kullanı-

lan yöntem olan EN 717-1’den, gemide for-
maldehit emisyonlarını değerlendirmek için
kullanılan test yöntemini tek taraflı olarak
değiştiriyor. Değişim etkin bir şekilde EN
717-1 yöntemiyle değerlendirilen kartların
0,5 ppm'den daha az yayması gerektiği anla-
mına gelir (mevcut E1'in yarısı).
Bu hükme ilişkin bazı zorluklar beklenirken ve
talep edilen gecikmeler beklenirken, mobilya
ihracatçıları bunun farkında olmalı ve yürür-
lük tarihine uymak için önlemler almalıdır.
Bu, Avrupa Kimya Ajansı ECHA’nın Avrupa’da
formaldehitle ilgili Avrupa’da kısıtlamaları
getirmesi konusunda bir istişarede bulunur-
ken, en istenmeyen bir hamledir.
Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), formaldehit
dahil olmak üzere yeni sunulan kısıtlama
önerileri ekledi ve devam eden kamu istişa-
releriyle ilgili olarak bu kimyasalların duru-
munu güncelledi.

Formaldehitin daha da kısıtlanması için hal-
kın katılımı, 20 Mart 2019'da başlamış ve 20
Eylül 2019'da   Helsinki’de başlamıştır.
ECHA, makalelerdeki formaldehitin daha da
kısıtlanması için bir Ek XV kısıtlama teklifi
sundu. Bu, ECHA adına yapılan araştırmalar-
dan elde edilen sonuçlara cevap olarak geldi.
Bu araştırma, insan sağlığı risklerinin, tüm
senaryolarda yeterince kontrol edilmeyen tü-
ketici eşyalarından formaldehit salınmasın-
dan kaynaklandığı sonucuna varmıştır.
Formaldehit, geniş bir kullanım yelpazesine
sahip, yüksek üretim hacimli bir kimyasal-
dır. Formaldehit çoğunlukla kimyasal bir ara
madde olarak kullanılsa ve biyosit olarak sı-
nırlı uygulamalara sahipken, formaldehitten
üretilen maddeler esas olarak ürünlerin
üretiminde kullanılır.
Formaldehit, mobilya ürünlerinde, çoğun-
lukla sunta ve kontrplak üretiminde kullanı-
lan üre formaldehit (UF) reçineleri formunda
yaygın olarak kullanılır. Formaldehit ayrıca
laminantların üretiminde kullanılan Fenol
formaldehit (PF) reçinelerinde ve Melamin

formaldehit (MF) reçinelerinde bulunabilir.

REACH kapsamındaki
sorumluluklar
REACH düzenlemeleri uyarınca, tedarik zin-
cirindeki her bir firma, özellikle ürünler, in-
san sağlığı veya çevre üzerinde çok ciddi et-
kileri olabilecek maddeler içeriyorsa, ürün-
lerinin güvenliğinden sorumludur.

REACH tarafından düzenlenen eşyalarda bu
tür maddelerin kullanımına karşı yüksek dü-
zeyde koruma sağlamak için, eşyalarda
SVHC'lerin varlığının şeffaf olması ve tedarik
zincirindeki tüm paydaşlara iletilmesi gerekir.
Bu uygun risk yönetimi önlemlerinin belirlen-
mesi ve uygulanması için bir önkoşuldur.

Bir maddenin SVHC olarak tanımlanması ve
Avrupa Kimya Ajansı (ECHA) Aday Listesine
dahil edilmesi yetkilendirme prosedürünün
ilk adımıdır. Şirketler, listelenen maddeye
kendi başlarına, müstahzarlara ve maddele-
re dahil edildiklerinden sonra derhal yasal
yükümlülükleri olabilir.

Almanya'ya mobilya ihracatı
yapan şirketlerin dikkatine
Alman Kimyasalları Yasası’nın, Almanya’ya girdiğinde herhangi bir
formaldehit yayan ürün için 0.1ppm sınır gerektirecek bir değişiklik getirdi.
Bunun 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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cak ayında başlayan kurulum sonrasın-
da, Starwood, ilk levhayı planlanan ta-
rih 19 Ağustos’tan neredeyse 6 hafta
önce, 9 Temmuz tarihinde üretti. Bu ta-

rihten 2 hafta geçmeden üç vardiyalı operas-
yona geçildi ve ilk garantisi verilen tesis pa-
rametrelerine erişildi.
Starwood CEO’su Hüseyin Yıldız projenin işle-
yişinden çok memnun kaldığını belirtti. “DI-
EFFENBACHER takımı ile teslimat, zamanla-
ma ve diğer konularda limitleri zorladık.
Beklentimin üstüne çıktık. Süreç içinde
Starwood çok şey öğrendi ve en yeni öğreni-
mimiz DIEFFENBACHER ile takım çalışması-
nın gücü oldu.”
Starwood dijitalizasyon çözümlerini MyDIEF-
FENBACHER dijitalizasyon platformu ile ge-
nişletiyor. İnegöl’deki tesisinde Starwood,
DIEFFENBACHER’ın MyCockpit ve MyMes-
senger sistemlerini kullanıyor. Sistemlerin
pürüzsüz bir uygulama süreci sonrasında, sa-
hada iki günlük bir eğitim Starwood’u MyDI-
EFFENBACHER platformunun tüm avantajla-
rından yararlanması için hazırladı.

MyCockpit uygulaması ile, tesis operatörleri
tesisin verimliliğini ve başka birçok para-
metreyi denetleyebiliyor. Sistem, önemli
üretim verilerinin gerçek zamanlı olarak
akıllı telefon veya tablet üzerinden takip edi-
lebilmesine olanak sağlıyor.

Servis sorunları için tesis personeli MyMes-
senger sistemi içinde kullanımı kolay bir me-
sajlaşma uygulaması kullanıyor. Böylelikle,
sorunları çözmek için takım arkadaşları ile
direkt kontağa geçebiliyorlar veya servis ko-
nularını, anında yardım almak için DIEFFEN-
BACHER’a iletebiliyorlar. Sistemin büyük bir
avantajı iki tarafın da kendi ana dilinde yaza-
bilmesi; uygulama çeviri kısmını hallediyor.

“MyDIEFFENBACHER, kendi geliştirdiğimiz
dijitalizasyon çözümlerine mükemmel bir ek-
lenti, zaman ve para tasarrufu yapmamızda
bize yardımcı olacak.” şeklinde açıklama ya-
pan Hüseyin Yıldız, Türkiye’de ağaç bazlı lev-
ha tesisleri arasında yeni DIEFFENBACHER
tesisleri ile dijitalizasyon konusunda öncü bir
rol üstlendiklerini belirtti.

Starwood, yeni DIEFFENBACHER
hattının akseptansını planlanan

tarihten bir ay önce gerçekleştirdi

Türk ağaç bazlı panel
üreticisi MyDIEFFENBACHER
dijital servis çözümlerini
kullanıyor.Kontratta
üzerinde anlaşılan tarihten
tam bir ay önce, 10 Ekim’de,
Starwood, yeni
DIEFFENBACHER yonga
levha hattının akseptansını
İnegöl’de imzaladı.
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u  yıl  Ekim ayında Pordenone'de dü-
zenlenen Sicam fuarı pek çok alanda
kendi buyumesini Bu yılki  etkinliğe
604 katılımcı katıldı. % 27'si 32 farklı

ülkeden, yurt dışından geldi. Toplam ziya-
retçi sayısının üçte biriyurtdışından geldi.
Uluslararası ziyaretçi sayısı bu yıl bir miktar
daha  arttı .   Profesyonellerini Sicam 2019’a
gönderen şirket sayısı da 8,281'e yükseldi.
Bu önemli rakamlar, SICAM 2019'da küresel
mobilya endüstrisinin katılımını bağlamsal
kılarken, kayıtlı ziyaretçilerden toplanan ve-
rilere dayanarak bazı daha ayrıntılı değer-
lendirmeler yapılabilir. 
Ziyaretçilerin faaliyet türüne göre SICAM
2019' profillendirilmesinde , şirket sahibi-
nin / CEO / genel müdürün pozisyonunun na-
sıl yerinde kaldığını ve katılımcıların%
37'sini oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu,
Pordenone fuarının neden en yüksek geri
dönüş oranlarından birine sahip olabileceği-

ni belirten ortaya çıkarıyor.   bu yılki katı-
lımcıların% 93'ü aynı zamanda bir önceki
fuara da katıldı; etkinlikte her zaman yük-
sek profilli ilişkilerin yaratıldığından emin
oluyorlar.  Teknik, üretim ve satın alma rol-
lerinde profesyoneller ziyaretçilerin% 21'ini
oluştururken, satış ve pazarlama operatör-
leri% 25'e ulaştı. 
Tasarımcıların ve iç tasarımcıların sayısı bu
yıl daha da arttı. Mobilya üretim sektörü do-
ğal olarak ziyaretçiler arasında (% 43 sanayi
şirketi ve% 22 pazarlama şirketleri ) en yük-
sek  oranı oluşturdu.   ancak ticaret seg-
mentinde ayrıca katılımcıların% 26'sını
oluşturan önemli rakamlar kaydedildi.
Her yıl daha belirgin hale gelen, SICAM'ın
içeriklerle dolu olmasına rağmen kolayca
dolaşabileceği firmalara rahatlıkla ulaşıla-
bileceği de ortaya çıktı. . Fuar  alanını ta-
mamlamak için 10 numaralı salon eklen-
miştir ve yaklaşık 3.500 metrekarelik ek
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SICAM 2019, küresel mobilya 
endüstrisi için  fuarcılıkta önde gelen

aktörlerden olduğunu kanıtlıyor



alan kullanılabilir hale getirildi.   Bu salon-
larda da  diğer alanlarda bulunan aynı kalite
ve hizmet seviyesine ulaşılmaktadır. Salon-
ların yerleşimi çok kolay ve anlaşılır,  ziya-
retçi akışının üç girişten dağılımı, tüm
standların görünürlüğünü ve erişilebilirliğini
destekleyerek ziyaretçinin  zamanlarını en
iyi hale getirmelerini sağlıyor.  

Sicam organizatörü Carlo Giobbi'ye göre,
“SICAM'de, herkesin elinden gelenin en iyi-
sini yapmasını ve ilişkilerini geliştirerek ve
yeni ürünler keşfederek, dikkatlerini yalnız-
ca ürünlere ve işlere odaklayarak zamanla-
rını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyo-
ruz. Bu nedenle, Fuar hizmetlerimizi her za-
man iyileştirmeyi, hizmetlerimizi daha ve-
rimli hale getirmeyi,  kalite ve etkinlik bakı-
mından mevcut tüm profesyoneller için ben-
zersiz bir işletme deneyimi yaratmayı hedef-
liyoruz. En kaliteli katılımcılar otomatik ola-
rak en yüksek kalitede ziyaretçileri çeker ve
bu SICAM'da belirgindir; Sicam’a 
duyulan ilginin yüksekliği bizleri daha da
cesaretlendiriyor. ”

Pordenone'ye gelen ziyaretçilerin üçte biri,
hem mobilya endüstrisinde en çok tarihsel
olarak var olan ülkelerden (her şeyden önce
Almanya, ardından İspanya, Fransa, İngilte-
re ve Avusturya gibi büyük geleneğe sahip
Avrupa ülkeleri) hem de daha yakın zamanda

büyüyen, (Çin, dünya genelinde mevcut olan
en iyi bileşenleri ve aksesuarları kullanarak
kaliteli mobilya üretmeye yönelik net yöne-
limi, ardından Rusya, Ukrayna ve Slovenya,
Hırvatistan, Polonya ve Romanya gibi Orta
Avrupa ülkeleri). Asya bileşeni, SICAM'a ge-
len ziyaretçiler arasında bu yıl toplam ya-
bancı ziyaretçilerin% 24'ünü oluşturmaya
devam ediyor (Çin'e ek olarak, Hindistan,
Türkiye, İran ve Kore'den de önemli bir ziya-
retçi geldi.).
Katılımcılar ve ziyaret eden profesyoneller
açısından sonuçlardaki konsolide istikrar,
kalitesi ve küresel doğası ile birlikte, SI-
CAM’in en güçlü yönlerinden biri haline gel-
miştir. Gerçekten de, Pordenone etkinliği
her yıl daha da büyüyor. Carlo Giobbi'nin
açıkladığı gibi, “SICAM temel olarak bir iş
etkinliği olarak tasarlandı. İletişim teknolo-
jileri ne kadar fazla olursa olsun, piyasada
mevcut yenilikler hakkında her gün sürekli
güncellenmemize olanak tanıyor, daha
önemli olan stratejik kararların doğru za-
manda alınabilmesi, önemli olan oyuncular-
la buluşması ve profesyoneller arasında di-
yalog yaratmasıdır. SICAM'da olan şey bu ”.
Doğru tarih ve doğru yer, mobilya endüstrisi
için etkinlik ve sürdürülebilirlik açısından
en iyi genel dengeyi bulan uluslararası bir
ticaret fuarı yapısında pazarın takdir etmeye
devam ettiği iki faktördür.
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Küresel pazarda 500 milyar dolarlık ticaret hacmine
ulaşan, 10 yıl içerisinde ise bu rakamı 1 trilyon dolara
taşımayı hedefleyen dünya mobilya sektörü, startı CNR
İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda vermeye
hazırlanıyor. Başta Türkiye olmak üzere aralarında Çin,
ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya Britanya,
Japonya, Fransa, Vietnam, Brezilya, Malezya, Rusya,
Meksika ve Güney Afrika’nın yer aldığı ülkelerden mobilya
devi 750’yi aşkın firmanın katılacağı fuarın, B2B
görüşmeleri sayesinde 2 milyar doların üzerinde ihracat ve
iş bağlantılarına sahne olması bekleniyor.
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500 milyar dolarlık
maraton İstanbul’dan
başlayacak

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
21 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında CNR Expo
İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.
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NR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOS-
GEB desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul

Mobilya Fuarı 21 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında CNR Expo İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. 16’ncı kez sektör pro-
fesyonellerini buluşturacak olan fuar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl
da aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya Bri-
tanya, Japonya, Fransa, Vietnam, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rus-
ya, Meksika ve Güney Afrika’nın bulunduğu mobilya devlerini bir
araya getirecek. 750’nin üzerinde firmanın binlerce ürününü ser-
gileyeceği fuarın, 150 bin metrekarelik alanda 50 bini yabancı,
150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.
500 milyar dolara ulaşan dünya mobilya pazarı, 1 trilyon dolara
koşan global ticaretini fuar ile birlikte yeni ufuklara taşıyacak.

BIA sayesinde katılım en üst seviyeye çıkacak
Tüm dünyanın merakla beklediği 16. CNR İMOB Uluslararası İs-
tanbul Mobilya Fuarı, CNR Holding’in 5 kıta ve 186 ülkede önemli
bir  katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip Business Intelligence
Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim
sistemi sayesinde, bu yıl da yoğun bir katılıma sahne olacak. Salt
mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare, gerek katı-

lımcı ve gerekse de çevre ülkelerden aldığı önemli ziyaretçi konu-
muyla dünyanın önemli mobilyaları fuarları arasında değerlendi-
rilen    CNR İMOB, B2B Eşleştirme Programı ile profesyonel alıcı
ve satıcıyı tek çatı altında bir araya getirecek. Fuarın sağlanacak
2 milyar doları aşkın iş hacmi ile 2020 yılında Türk mobilya sektö-
rünü canlandıracaktır. 

Sektör ihracatına 1 milyar dolarlık katkı
sağlanacak
Önümüzdeki 3 yıl içerisinde üretimini 5, ihracatını ise 2 katına çı-
karmayı hedefleyen Türk mobilya sektörü de CNR İMOB’dan ol-
dukça umutlu. Global pazardan aldığı payı her geçen gün arttıran
Türk mobilya sektörü, fuar sayesinde 2020 yılı ihracatını 5 milyar
dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.  180 ülkeye olan ihracatı, 40
bin üreticisi ve 210 bin kişilik istihdamıyla, kendisi dışında, 20
sektörün gelişimine katkı sağlayan Türk mobilya sektörü, fuarla
birlikte yeni pazarların da kapılarını aralayacak. Fuar; dövizdeki
hareketlilik, KDV’nin tekrar yüzde 18 oranlarına yükseltilmesi ve
ham madde fiyatlarındaki zamlarla endişeli günler yaşayan Türk
mobilya sektörüne adeta can suyu olacak.
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ivil ve Toplum - Tamamlanan Binalar' kategorisinde, Dong azınlık
köylerinden 2.500 kişiye hizmet veren Gaobu Kitap Evi için GZU,
Laboratuar - Mimarlık Okulu CUHK ve UAL Stüdyosu - Mimarlık
ve Kentsel Planlama Okulu kazandı. Hunan Eyaleti, Tongdao İlçe-

sindeki Pingtan Nehri üzerinde bulunmaktadır. Seçici kurul  proje için
şu açıklamayı yaptı: “Gaobu Kitap Evi tamamen toplulukla iç içe; Ger-
çek binanın ötesine geçen ve sürecin mükemmelliğini gösteren önemli
bir projedir ”
'Kültür - Tamamlanan Binalar' ödülünü  kazananlar, LocHal Halk Kü-
tüphanesi için Inside Outside'da bulunan Civic mimarları (baş mimar),
Braaksma & Roos Architectenbureau ve Petra Blaisse'dir. Hollanda
Ulusal Demiryolları.Juri, projeyi “eski çelik yapı göz önünde bulundu-
rulurken, insan ölçeği için gerekli mahremiyeti yaratan tekstillerin
kullanımı ve ince detaylarıyla yapımcıları kutladı.

Dünyanın en büyük uluslararası mimari
etkinliği olan Dünya Mimarlık Festivali,
Amsterdam'da gerçekleşti. Dünyanın dört
bir yanından yüzlerce projenin mimari
uygulamalarla sunulduğu yoğun bir canlı
sunum gününün ardından, 2019 festivalinin
ilk ödül kazananları açıklandı. İlk günün
kategorisinde ödül kazananlar,
Heatherwick Stüdyoları, Tabanlıoğlu
Mimarlık, WilkinsonEyre ve Morphis oldu.
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Dünya mimarlık festivali
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“Ekran - Tamamlanan Binalar” kategorisin-
de kazananlar, dünyaca tanınmış uygulama-
larla New York'taki The Vessel, yeni ve yeni-
likçi bir yol sunan Heatherwick Studio oldu.

TERROIR, Avustralya'daki Castle Cove Hou-
se için "House - Tamamlanan Binalar" kate-
gorisinin galibi oldu. Juri 'mekanın çeşitlili-
ği ve karmaşıklığı ile içte ve dışta sınırların
görsel olarak parçalandığını' belirtti.

Nextoffice, Cedrus Konutları ödülünü kaza-
nan GROHE tarafından desteklenen “Konut -
Tamamlanan Binalar” kategorisinde galip
geldi. Juri,  bu çalışma için,“Bu, dünya ça-
pındaki liyakatın harika, bütünsel ve ente-
lektüel olarak zorlu bir projesi” dedi.

Allford Hall Monaghan Morris, eskiden İngi-
liz Telekom için inşa edilmiş 1960'ların eski
binaları koleksiyonunda yer alan perakende,
restoran, stüdyo ve büyük ofislerin çağdaş
bir karışımı olan Bower'a “Yeni ve Eski - Ta-
mamlanan Binalar” ödülünü kazandı. Proje,
Seçici kurul tarafından “benzersiz bir ofis
alanı yaratmak için mevcut binanın zekice

gerçekleştirilmesi”, “şehir dokusunu bir
araya getirme” olarak tanımlandı.

Ek olarak, FCHA, “Ofis - Tamamlanmış 
Binalar” kategorisinde Vanke Liuxiandong
Tasarım Topluluğu - A4 + B2 Arsa Tasarımı -
“son derece sürdürülebilir ve halka açık bir
şirket ortamına dönüştürülmüş” bir başarı-
ya imza attı.

Rogers Stirk Harbour + Partners, “çimenlik
kaplı dalgalı bir ahşap çatı ile manzaraya
ustaca gömülmüş olan” tarihi referanslar-
dan ilham alarak 'Üretim, Enerji ve Geri 
Dönüşüm - Tamamlanan Binalar' ödülünü
kazandı .

“Okul – konseptli Tamamlanmış Binalar”
kategorisinin birincisi, çocukları doğada
hissetmeye teşvik eden Yonago, Tottori,  YM
Fidanlık ile birlikte HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro + KIDS TASARIM LABO'ydu. Juri tara-
fından açıklandığı gibi, proje “binanın açık
bir köşk olarak düzenlenmesi, ahşap, taş,
ateş ve su gibi malzemelerin kullanımına”
küçük çocukların deneyimlerine karşı büyük
hassasiyet göstermektedir. Jüri, “proje,
kavramını ve ayrıntılarıyla doğayı bütünsel
olarak kucaklıyor” dedi.

Anna Noguera + Javier Fernandez, Turo de la
Peira'nın spor merkezleriyle 'Spor - Tamam-
lanan Binalar' kategorisini kazandı - Barce-
lona Şehir Konseyi tarafından bir iç mekan
bloğu ve bir kapalı alandan oluşan spor tesi-
si peyzaj planlaması için düzenlenen mimari
bir yarışma sonucu ısıtmalı yüzme havuzu ve
'sürdürülebilir bir ethos ile kaynakların ola-
ğanüstü kullanımı' için ödüllendirilmiş bir
spor sahası.

‘Ulaştırma - Tamamlanan Binalar” ödülü,
Filipinler'deki en büyük ikinci havalimanının
genişlemesi olan Mactan Cebu Uluslararası
Havalimanı Terminal 2 ile Integrated Design
Associates tarafından kazanıldı. Juri, tasarı-
mı “basit” ancak “zarif” olarak ve “gelecek-
teki genişleme kabiliyetine sahip” birçok
“yerel kaynaklı materyal” ile tanımladılar.

“Civic - Future Projects” kategorisinin birin-
cisi, HCMA Architecture + Design tarafından
Vancouver, Kanada'da bulunan Harry Jero-
me Community Recreation Center oldu. Bi-
nada bir su merkezi, buz arenası, kıvrık, spor
salonu, kaykay parkı, fitness ve çocuklar,
gençler ve emekliler için alanlar ayırıyor.
Toplumdaki sağlığı geliştirmek için rekre-
asyonu yeniden tanımlayan jüri üyeleri, “Su
özellikleri, kayalar ve ağaçlar da dahil ol-
mak üzere doğal bir manzara akışı, deniz,
şehir ve dağların manzarasını sunan üst
teraslara nüfuz etmeyi ve canlandırmayı
başarır” dedi.

Tabanlıoğlu Mimarlık, Tersane Haliç - Haliç
Tersaneleri'nin ödülünü kazanan “Boş Za-
man Etkinlikleri - Gelecek Projeler” katego-
risinde galip geldi. Yeni proje, 'ileride es-
nekliğe izin verirken kullanımda ve maddi-
yatında mekanın ruhunu yakalayan' tasarım
unsurları ile eski İstanbul'un sembolik si-
luetine saygı duyacak ve koruyacak marina-
ları, otelleri, konutları, ofisleri ve eğlence
alanlarını içeriyor.

WAF 2019’a giren ilk 5 ülke:
Çin ve Hong Kong, Avustralya, UK, Amerika
Birleşik Devletleri, Hindistan
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WAF, dünya mimarlık camiasının kut-
lamak, öğrenmek, değiş tokuş etmek
ve ilham almak için buluştuğu yerdir.

WAF, dünyanın en büyük yıllık, uluslar-
arası, canlı mimari etkinliğidir. Dünya-
daki en büyük uluslararası mimarlık
ödülleri programını içerir ve yüksek ta-
nınmış delegeler ve uluslararası jüri
üyelerine canlı sunumlarla mükem-
melliği kutlamaya adanmıştır.

Dünya Mimarlık Festivali
(WAF) Hakkında
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ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Ulusal Kongresi gerçekleşti

27-28 Kasım 2019
tarihlerinde

İstanbul Harbiye
Askeri Müze’de
beşinci ÜSİMP

Ulusal Patent Fuarı
ve Üniversite

Sanayi İşbirliği
Ulusal Kongresi,

“Üniversite Sanayi
İş Birliğinde

Toplumsal Fayda
İçin Arayüzlerin
Yeri” teması ile

düzenlendi.
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nceki yıllarda katılanlardan  alınan geri dö-
nüşler değerlendirilerek, 2019 yılı etkinliğin-
de birçok iyileştirmeler yapılmıştır. Ulusal
Patent Fuarı 2019 web sayfası http://usimp-

patentfuari. org. tr adresinden erişime açılmıştır.
ÜSİMP’in, Mayıs 2019 itibariyle, 90 kurumsal üyesi
bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi
bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK –
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV –
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) –
İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB –
Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri
Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Mer-
kezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti
Yürüten STKlar) oluşmaktadır.
ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuru-
luşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kali-
tesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yar-
dımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve strateji-
lerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda
bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknoloji-
lerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması
için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şe-
kilde sürdürülmesini sağlamaktadır.
ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI, 27-28 Kasım 2019
Fuarında aşağıdaki kuruluşlar teknolojilerini 
tanıtacaklardır:

• TTO’lar Üniversitelerindeki Öğretim Elemanlarına
Ait Buluşlar/Patentler,

• Sanayi Ar-Ge Merkezleri Geliştirdikleri Patent ve
Teknolojiler,

• TGB Kuluçkalarında Faaliyet Gösteren Patent
Bazlı Akademik Girişimler.

İstanbul dışından katılacak TTO’ların sergileyeceği
patentlerin buluşçusu konumundaki öğretim üye-
lerinin katılımını sağlamak amacıyla, OAİB – Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri sınırlı sayıda buluşçuya
konaklama ve yol desteği sağladı.

Katılımcı kuruluşların sergileyeceği patentlerin ta-
nıtımı kendi stantlarında yapıyorlar..

Fuar alanına üç ayrı noktaya yerleştirilen plazma ek-
ranlardan segilenen patentler, sektör, kurum,... gibi
parametrelere göre arama yapılarak incelenebiliyor.

Ö



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

salkim_dergi_baski_sons.pdf   1   31.12.2019   11:26



MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:156 Ocak - Şubat 2020

PORTRE SUAT YAZICI

Ahşap Ustası, 

Suat Yazıcı
Bir konu 
Bir porte: 

Hayat yaşadığımız yerkürede tüm canlıları farklı şekillerde geliştiriyor, kıvandırıp şekillendiriyor.
Şems-i Tebrizi’den Mevlana’ya ustalık ve akıl , insanlık mertebesine şu üç kelamla ulaşılıyor,
‘Hamdım, Piştim Yandım.’ Yanmak ulaşılan son mertebedir; kimi bu dünyada sıradan bir varlık
olarak vadesini bekler, kimi  biraz pişer ama hep döner bir türlü kavrulamaz; çok az kısmı  ise
yanar.  Bilgi, tevezu , deneyim, ustalık, gibi kavramların  hepsi sıradanlaşır ve onlar başka bir
alemde, biraz da yalnız dünyalarında bu kıvancı yaşarlar. Bir ağacı beş kış bekletip kıvamına
gelinceye kadar beklemenin sabrı, günümüz dünyasında kaç kişide var ki!...

Bugünün telaşlı dünyasında insanların sabırsızlığı, tahammülsüzlük ve
vurdumduymazlığı yaşadığımız coğrafyada tüm acımasızlığıyla
çevremizde kol gezerken, yanmış ve pişmiş insan bulmak da 
bir o kadar zor oluyor.  Doğadaki her nesne organik olarak
yaşayan ve moleküler yapıları dönüşerek devinen nesnelerdir. 
Şekil değiştirirler ama değişim devam eder, yumuşaktır
sertleşir, ıslaktir kurur, renk değiştirir açıktan koyuya 
daha açığa dönüşür. 
Siz ona dışardan şekil verirsiniz; 
şeklini sevince dönüşür de dönüşür.  



opiary sanatını bilirmisiniz?  Uzak doğuda çok gelişmiş bu sanat
Ortaçağda İngiliz burjuvazisinin bahçelerini süsler, ağaçları envai
şekle dönüştürürlerdi. Topiary ustası bir ağacı, çalıyı özenle işle-

yerek yıllar sürecinde onu yemyeşil  dev  bir zürafa, Fil,  veya İnsan sül-
lüetine benzeterek  olağanüstü şekillere dönüştürürler. Bir ahşap usta-
sının hünerli elleri ahşaba dokununca bir anda bir heykele, tarih öncesi
bir fügüre, oturduğumuz koltuğa, yemek yediğimiz mutfaktan merdi-
venlerin kıvrımlı küpeşte ve trabzanları oluverirler. O hünerli ellerde
birde gomalak cilayı emince asırlar boyu gelecek kuşaklara sanatsal
bir eser olarak yol alır. 

Ülkemizde ahşap sanatını, Türk toplumu açısından ele alırsak yerleşik ha-
yata geçişle  buralarda öncelinde var olan kültürlerle iletişim içinde kendini
devindirip geleneksel tarzını yaratmıştır, İslami motifler ağırlıklı olmak üzre
Selçuklu ve Osmanlıda özellikle saraylar, cami, medreseler ve konaklarda
yaşam bulmuştur. Ve de Ermeni Rum ustalar  bu topraklarda bu sanatın ge-
lişmesinde önemli roller üstlenmişlerdir, Bu gün artık bitmeye yüz tutan,
Balat Samatya, Üsküdar, adalardaki yalı ve konaklar bu hünerli ellerde gü-
nümüze ulaşmış ve artık anıtlar müdürlüğünce tarihi miras olarak korun-
maya alınmış eserlerdir. Onlar ancak aslına sadık kalmak kaydıyla restore
edilebiliyorlar. Bu sanatı sürdürebilmek zordur meşakkatlidir. Önce ahşabı
seveceksin kokusu içine girince çıkmayacak, maun, cevir, ıhlamur, çam ko-
kacak.  Rendeyi her bir vuruşunda talaşından ıhlamur ceviz kokusu gelecek.
Seni tiner kokusu değil bu koku şarhoş edecek.
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Portre dedik ya yazımızda, işte bu portrenin yaşayan kahramanların-
dan biridir Suat  Yazıcı, Memleketi Bingöl-Kığı’da başlayan yaşam
macerası onu kah çıraklık kah mektep içinde pişirip İstanbul’a sa-
vurmuş. Kığı dediğin nire ki, o yıllarda içme suyu,  elektriği yolu ol-
mayan ve bir uçtan bir uca dağ köylerinden oluşan kuş uçmaz kervan
geçmez bir yöre.  Ev mektep arası kilometreler uzar, çoğunun ayağın-
da çarık veya Ankara lastiği kışın ayazında salya sümük yollara dü-
şersin. Okulda yeni bir dil öğrenir çift dilli olursun, Buradan istan-
bul’a gitmek kaç kişiye nasip olur ki!...
Suat usta yaşıtlarına göre yaşadığı bu çetin coğrafyada yine de şan-
slı, onu önce Bingöl meslek sanat okuluna gönderirler, sonra tüm
Anadolu kırsallarında gelenek olduğu gibi istanbul’a bir yakınlarının
yanına gönderilir . Burada yine iyi ahşap ustalarıyla tanışır. Ona yol
gösterenleri yaşamı boyunca minnetle anar ve Ankara’da Yüksek
Teknik Öğretmen Okulunu  bitirerek alaylı bir çırak olarak başladığı
mesleğini mektepli biri olarak devam edecektir.
Aynı zamanda aynı kederli yollardan geçmiş bir hemşerisi olarak onu
yıllar sonra meslek içinde tanıma fırsatı buldum. Her karşılaştığımız-
da selamlaşıp meslek sohbeti yaptığımız Suat ustayla yine böylesi
sohbetlerin birinde tesadifen hemşeri olduğumuzu öğrendim. Ve o
günden verdiğim çay sözünü uzun zaman yerine getiremedim.  Ama
onun hikayesini dinlemek, empatiyi yeni kuşaklarda paylaşmak is-
tenci bende buluşmayı göreve dönüştürdü.  Sonunda  ayaklarım beni
Ümraniyed’eki ahşap işleri atölyesine götürdü.  
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linkinden ulașabilirsiniz. 

Prestijli konut, otel, taahhüt gibi tüm 

projeleriniz için

MOBİLYA, LAKE VE LAMİNAT KAPI 

ÜRETİMİNDE ESTETİK PRATİK VE 

EKONOMİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...!

Detaylı teknik bilgi, doküman ve ürünlerin 

TEKNİK ÇİZİMLERİ & 3D MODELLERİ İÇİN

Renk Seçenekleri Color Options

CPL Teak
CPL Teak

CPL A. Ceviz
CPL A.Walnut

CPL Alaska Beyaz
CPL Alaska White
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İlk girişte karşılaştuğım manzara mükemmel el işçiliğiyle hazırla-
nan mutfak dolapları giriş katındaki geniş salonda monte ediliyor-
du. Her noktasında ince bir işçilikle çalışılan dolabı gördükten son-
ra üst katta Suat beyin odasına vardım.  Sohbetin bitmeyen solu-
ğunda Suat usta anlattıkça anlatıyor, ahşabı, yetiştiği koşulları ör-
nek aldığı insanları, Ermeni ustaları kısacası peşinde sürüklendiği
tutkuya dönüşen  50 yıllık serüveni 1-2 saate sıkıştırarak anlatıyor.
Bu tutku onu 2017 yılında  günümüzde çok saygın bir ustalık mer-
tebesi olan geleneksel Ahilik Ustalığı kaftanını giymesine kadar
getirmiş ve Ahilik babası seçimiş. ‘’Ahilik benim için sanat ve mes-
lek hayatımda aldığım en büyük ve önemli ünvandır ‘’diyor. 
Pek çok sektörde olduğu gibi mobilya üretimi ve ahşap sektöründe
de hızla gelişen makineleşme ve CNC teknolojisi, geleneksel el iş-
çiliği ve benzer sanatlara ilgiyi azaltıyor, dolaysıyla yeni neslin bu
mesleğe ilgisizliği onu üzüyor. Robotik işlem merkezleri çok hızlı
ve seri olarak bu işleri yapsa da ince el işçiliği bir sanattır ve ortaya
çıkan her eserde insan emeği ve bu emeğin ilmiğinden örülmüş in-
sana özgü hikayeler yüklüdür.  Onu değerli kılan makinede milyon-
larca benzeşiyle seri yapılmış ürün olması değil şu ustanın ellerin-
den çıkmış bir eser olmasıdır. 
Atölyede birbirinden güzel eserler, özel çalışmalar, oymalar tavan
fügürleri, çerçeveler ve hat  kaligrafi çalışmaları var. 17. yy barok
sanatı ve modern klasik karışımı vitrinler, dolaplar insanı hayran
bıraktırıyor.  Çaylar tazelenirken, Suat ustanın yaşamındaki önemli

dönüm noktaları ve onu ustalığı ve örnek çalışmalarıyla çok etkile-
yen mimar Mehmet Tataroğlu’nu anlatmadan geçemiyor. Ondan
proje işlerini, iş disiplinini, bir derviş kıvamındaki hoşgörüyü haya-
ta ve insan ilişkilerine pozitif bakmayı öğrendiğini anlatmadan da
edemiyor. Bu tecrübeler unu iyi pişirmiş ve yaşamında karşısına çı-
kan pek çok sorununun üstesinden gelmeyi de öğretmiş.  
1983 yılında Kuledibinde başladığı atölye çalışmalarını bugün Üm-
raniye Ihlamurkuyu’daki  3 katlı daha büyük atölyesinde  aynı te-
vezzu ile sürdürüyor . Yolunuz buraya düşerse  mutlaka uğrayın ve
Suat ustanın sohbetini dinleyip demli çayından içiniz.    

Nesip Uzun-Aralık  2019
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novasyona Dayalı, Tasarımdan Esinlenen”, ta-
sarım ve yeniliğe yatırım yapan,  yaratıcı vizyona
sahip şirketlerin varlığını her geçen gün daha da
arttıracak bir dizi mükemmel küratör ekibi 

ile birlikte geliştirilen anlayış CIFF’in  yeni 
stratejisidir.
CIFF Guangzhou 2020, ürün sektörleri tarafından
organize edilen iki aşamada gerçekleştirilecektir:
ilki, 18-21 Mart tarihleri   arasında, ev mobilyaları,
homedecor ve ev tekstilleri, dış mekan ve eğlence
mobilyaları; diğeri ise 28-31 Mart tarihleri   arasında
gerçekleşen ofis mobilyaları, ticari mobilyalar, otel
mobilyaları ve mobilya makineleri ve bileşenleri ve
hammaddelerine adanmıştır.

CIFF Guangzhou,2020 yine bu alan içinde 28-31
Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
Ciff Guangzhou  yenilikçi bir fuar  sistemi sunacak
ve 760.000 metrekareyi aşan bir  alanda toplanan
4.100'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacaktır.
Yenilik odaklı, tasarımdan ilham alan Çin 
mobilya tasarımının yeni çağı CIFF Guangzhou
2020'de başlıyor

Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili,
Pazhou'daki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Komplek-
si'nin C Alanındaki 11 pavyonunda yer alacak ve
Global Views, Son Derece, VC Asya, AK, Viva Bella,

Yenilik odaklı, tasarımdan ilham alan ve 
bir hafta arayla iki devasa fuar:

Dünyanın en büyük mobilya fuarı ve Çin'deki en önemli
mobilya tasarım etkinliği olan CIFF'in 45'inci fuarı,
18-21 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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18 - 21 Mart 2020
ev mobilyaları, homedecor
ve ev tekstil, dış mekan ve

dinlence mobilyaları

28 - 31 Mart 2020
ofis mobilyaları, ticari

mobilyalar, otel mobilyaları ve
mobilya makineleri ve

hammaddeleri

45. Çin Uluslararası
Mobilya Fuarı (Guangzhou)
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Wangkai, Fuli, D .Sky Home, L-Art, Pekin, Silk Müzik, Jinda, Yaz,
Marsden, Vati, Diamond Star, Tian Yu, Açıklık, Link Yaşamı Yaratma e
Jiading, büyüyen dekor talebine yanıt olarak entegre çözümler öne-
recek önemli markalar Mobilya aksesuarları kategorisindeki tüm te-
malar:  heykel, cam, sanat ve el sanatları, resimler, Zen sanatı, çiçek
sanatı, aydınlatma, yatak çarşafları, mobilya kumaşları ve halı hepsi
bu salonda 

Yaratıcı tasarım
İlk defa, Pavilion  16.4,’de  ayrıca, Ev Eşyaları Kültür Ürünleri Birliği
ve Shenzhen Dafen Yağlıboya Resim Derneği ile işbirliği içinde, resim
sanatının güzelliğini kutlayan bir ortam sunulacak. 

Aydınlatmaya adanmış Pavyon 16.2,: VC Asya, AK, Jinda, Summer, Co-
mely, Marsden e Huanyu gibi özel markaların ve ışık tasarımındaki en
son trendlerin katkılarını sağlayacak yeni markaların varlığını görecek.

Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili, Gerodi, AK, Wangkai, Fuli, Taoyitao,
Zhenghao, Chengqi, Yan Mobilya, Queego ve Yuli gibi yeni markaların
çıkışını görecek ve halihazırda geniş kapsamlı seçimleri daha da
zenginleştirecek ve böylece CIFF'e daha da fazlasını sunacaktır.

Mobilya endüstrisi için dünyanın en büyük fuarı ve Çinli firmaların
uluslararası pazarlarda tanıtımına adanmış en önemli iş platformu
olmasının yanı sıra, CIFF yenilikçi içeriği tanıtmak için üst düzey
uluslararası markalara gittikçe daha fazla alan sunacak.  Çin paza-
rında kalite ve tasarım ve böylece Çin ve uluslararası mobilya endüs-
trisi arasındaki değiş tokuş için ayrıcalıklı bir merkez olarak ve gide-
rek daha zengin ve aranan Çin mobilya pazarına giden öncü ve etkili
bir geçit olarak onayladı.

“Çin'deki Tasarım” ve “Çin Malı” kalitesini destekleyen uluslararası
bir vizyona ve sağlam bir yerel temele sahip yenilikçi bir fuar sistemi
oluşturma projesi CIFF Guangzhou 2020'nin bir sonraki uygulama-
sından başlayarak hayata geçecektir; 2021, 2023 ve 2025 yıllarında
iki yılda bir gelişmeler daha önceden planlanmıştır.

Wen Hao, Hou Zhengguang, Song Tao ve Frank Chow'dan oluşan çok
tanınmış bir küratör ekibi, mobilya endüstrisinde global trendlere
adanmış bir etkinlik olarak CIFF Guangzhou'yu birleştirmek amacıy-
la tasarım ve yaratıcılığa yatırım yapan şirketleri seçecek.

İlk adım, bu düşünceye  adanmış 50.000 metrekarelik bir alanın in-
şası ile başlayacak. � �



Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, Capital Dergisi’nin
yayımladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırmasında “ciroda
yurt dışı payı” kategorisinde 7. sıraya yükseldi. Rusya’da üretim yapan Kastamonu
Rusya MDF Tesisi ise “Yurt dışında en hızlı büyüyen 10 şirket” listesine girmeyi
başardı. Ayrıca, şirketlerin 2018 yılı cirolarının dikkate alındığı listede Kastamonu
Rusya “Yurt dışında kurulu en büyük 50 Türk şirketi” kategorisinde 19. sıraya
yükselirken, Kastamonu Romanya 28. sırada yer alarak ilk 50’deki konumunu
geçen yıla oranla daha iyi bir noktaya taşıdı. Kastamonu Bulgaristan ise “Yurt
dışında kurulu Türk şirketlerinde 2. Lig” listesindeki 50 şirket arasında on iki
basamak üste çıkarak 6. sırada yer almayı başardı.
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luslararası alandaki yatırımlarıyla sek-
törün global oyuncusu haline gelen Kas-
tamonu Entegre, Capital Dergisi’nin “Sı-

nır Ötesi Alım Dalgası” başlığı ile yayımladığı
“Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri”
sıralamasındaki yerini üst basamağa taşıdı.
Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük grubun-
dan biri olan şirket, 16 grubun cirolarının de-
ğerlendirildiği “ciroda yurt dışı payı” listesin-
de yüzde 57’lik payı ile 7. sıraya yükseldi.  
Araştırmada, Kastamonu Rusya MDF Tesisi,
“Yurt dışında kurulu en büyük 50 Türk şirketi”
kategorisinde geçen yıla oranla listede altı ba-
samak yükselerek 19. sırada alırken, “Yurt dı-
şında en hızlı büyüyen 10 şirket” listesine de
girmeyi başardı. Ülke çapında %25-30’luk pa-
zar payına sahip olan Kastamonu Rusya, dün-
yada tek çatı altında üretim yapan en yüksek
kapasiteli MDF tesisleri arasında yer alıyor. 
Kastamonu Entegre’nin ilk yurt dışı yatırımı
olan Kastamonu Romanya ise araştırmanın
“Yurt dışında kurulu en büyük 50 Türk şirketi”
kategorisinde bu yıl 28. sıraya yükseldi. Ro-
manya yatırımları ile kapı paneli pazarında
dünya 3.’sü olan Kastamonu Entegre, yonga

levha pazarında ise Romanya’da % 30 pazar
payını elinde bulunduruyor. 

Kastamonu Bulgaristan ise “Yurt dışında ku-
rulu Türk şirketlerinde 2. Lig” listesindeki 50
şirket arasında on iki basamak daha üste çı-
karak 6. sıraya yükseldi. Bulgaristan’daki %
40’lık pazar payı ile sektörün 2. büyük oyuncu-
su konumundaki Kastamonu Entegre, Balkan-
lar’daki gücünü artırmaya devam ediyor.

2019’da yurt dışında büyümeye odaklandıkları-
nı ifade eden Kastamonu Entegre CEO’su Haluk
Yıldız, İtalya ve Bulgaristan'daki yatırımları ve
Romanya'daki üretim tesisleriyle birlikte, Bal-
kanlar ve Orta Avrupa'daki pazar paylarını ve
güçlerini daha da artırma niyetinde olduklarını
belirtti. Yıldız, "Globalleşme yolunda yeni pazar
ve hammadde kaynaklarına yakın olmak için
yurt dışı yatırım fırsatlarını takip etmeyi sürdü-
receğiz. İtalya'nın Pesaro kentinde açılan Kas-
tamonu Design Center, global vizyonumuzu or-
taya koyan yatı rımlar arasında. Bu yıl devreye
giren İtalya ve Bulgaristan yatırımlarımızla bir-
likte hedefimiz, mevcut pazarlarda büyümek ve
pazar payımızı artırmak olacak." dedi.

U

Kastamonu Entegre, 
Yurt Dışı Yatırımı ile 
“En Hızlı Büyüyen 
10 Şirket” Arasında





u yıl Mart ayında gerçekleşecek olan etkinlikte yeni tasarımlar ve ko-
leksiyonlar ziyaretçileri etkilemek  için  6 Mart'tan itibaren ultra mo-
dern Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC) ve 
Putra Dünya Ticaret Merkezi'nde (PWTC) koridorlara daha fazla 

heyecan katacak.  
Malezya'dan 600'den fazla tedarikçi ve Çin de dahil olmak üzere en az bir
düzine daha fazla ihracatçı ülke, her yıl fuara katılan alıcıların yüksek çe-
şitliliğini karşılamak için 100.000 m2 alanda bu etkinliğin heyecanını ya-
şayacaklar.
140 ülke ve bölgeden gelen ziyaretçi trafiğiyle MIFF, ihracat ayak izini bü-
yütmek isteyen katılımcılara muazzam değer katıyor. Gösteri, Güneydoğu
Asya’nın giderek daha varlıklı ve genç tüketicilere açılan kapısı ve dünya-
nın diğer bölgelerindeki yeni pazarlara başarılı bir ticaret kapısı olarak or-
taya çıktı.

MIFF KATILIMCILARI
Mart 2020’ye Hazır!
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6-9 Mart 2020 tarihinde Malezya Uluslararası
Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC) ve Putra Dünya
Ticaret Merkezi'nde (PWTC) açılacak olan
Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı (MIFF) bu yıl
yine gerek m2 gerekse de katılımcı ve ziyaretçi
açısından büyümeye devam ediyor. 
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Hareketli iş atmosferi ve fuarın uluslararası etkisi,
giderek daha fazla şirketi, bir dizi yeni ürün bulmak
veya yeni iş ortakları yakalamak için MIFF platfor-
mundan yararlanmaya ikna etti.

“MIFF markası ve deneyimi çok ilgi çekicidir. Küresel
mobilya ticaretinde bunun ne kadar alakalı olduğunu
tekrar tekrar kanıtlamıştır. Fuar, 2018'deki genişle-
me ve tasarım dönüşümünün ardından büyük bir
adım attı. Ürün vitrinleri ve tasarım kalitesi çok daha
iyi hale geldi. Günümüz alıcıları çok iddialı ve bilgili,
katılımcılar da öyle. Değerleri, iş fırsatlarını ve dene-
yimlerini seviyorlar çünkü her seferinde fuarı daha iyi
ve etkili hale getirmek için sınırları zorluyoruz, ”diyor
MIFF Genel Müdürü Karen Goi.

Portekiz’in Colmol Bedding, 2019 yılında MIFF’de ilk
kez Asya pazarına girmek için ürünlerini burada  ser-
giledi ve planladıklarından daha fazlasını elde etti.
“Yeni Zelanda'dan Mauritius Adası'na, İspanya'dan
ABD'ye ve İngiltere'den Güney Kore'ye kadar yaklaşık
20 ülkeden temsilcilerle temas kurduk. MIFF'den ol-
dukça memnun ayrıldılar,  keza  Sri Lanka’nın en bü-
yük mobilya üreticilerinden Damro Exports, on yıldan
uzun bir süredir MIFF’e katılıyor. 
MIFF 2020’de, şirketleri daha fazla iş yaratmak için
daha yenilikçi ürünlerle gösteriyi toplu hale getirmek
üzere üç yıldır  “Design Connected People” etkinliğini
sürdürüyor.
Favori Tasarım, Merryfair, SWS, Step Furniture ve
Wegmans gibi Malezya'nın en iyi isimleri, tüm yaşam
tarzı konseptlerini ve alıcıları büyülemek için akıllı ta-
sarımları sunmak için sergiden yararlandı.
Malezya'nın resmi Mobilya Kenti Muar, 2013 yılından
bu yana MIFF'nin stratejik ortağı.  Muar Hall Derneği
tarafından yönetilen Muar Salonu'nun da dahil oldu-
ğu 200'e yakın üretici burada stant alıyor.
MIFF 2020'nin öne çıkan diğer özellikleri: Güneydoğu
Asya'daki en büyük ofis mobilyaları showroom'u, yeni
nesil çalışma alanı ve ev ofisi için geniş kapsamlı
modern ve esnek çözümler koleksiyonu sunması.
2019 yılında MIFF, 14 ülke ve bölgeden 600'den fazla
katılımcıya, 6.000'den fazla uluslararası alıcı da dahil
olmak üzere 20.000'den fazla katılımcının katılımını
sağladı ve 1.01 milyar $ 'lık rekor sipariş aldı. � �

Daha fazla bilgi için: www.miff.com.my 
sitesini ziyaret ediniz.  



obilya Fuarı, dünyadaki en önemli
mobilya endüstrisi fuarlarının seçkin
grubunda yer alan Polonya mobilya
ihracatını geliştirmenin  en etkili

araçlarından biridir. MEBLE POLSKA, geçen
yıl yaklaşık 70 ülkeden mobilya alıcıları ta-
rafından ziyaret edildi. Polonya perakende
ağını temsil eden geniş bir tüccarlar grubu-
na ek olarak, Poznan fuarını, Avrupa'daki en
büyük satın alma gruplarının ve mobilya zin-
ciri mağazalarının temsilcileri ile birçok kı-
tadaki mobilya toptancıları ve çevrimiçi tüc-
carları ziyaret etmektedirler.  Bu nedenle,
Şubat 2020'de ziyaretçi sayısının olağanüs-
tü yüksek olması bekleniyor. MEBLE POLS-
KA 2020 direktörü Józef Szyszka, - Tarih de-

ğişikliği sayesinde, fuarımıza katılma şansı-
na sahip olmayan en üst düzey mobilya alı-
cılarının alışveriş için Poznań'a geleceğini
çoktan onayladık - diyor. 

Polonya mobilya sektörünün 
en büyük fuarı
MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı, Polonya
mobilya endüstrisinin sunduğu  en büyük
fuarıdır. Her zaman olduğu gibi, bu zamana
"Yavaşlık" teması altında düzenlenecek
olan Ev Dekorasyonu Fuarı ve ARENA TASA-
RIM etkinliği eşlik ediyor. Toplamda yakla-
şık 500 şirket ve marka, fuar alanında 
11 pavyonda ürünlerini sunacak.

Her yıl Mart ayında düzenlenen MEBLE POLSKA  fuarı, bu yıl
25-28 Şubat 2020 tarihlerinde Poznań'da gerçekleşecek.
Tarih değişikliği, olayın küresel sahnede artan öneminden
kaynaklanmakta. Değişiklik, mobilya alıcılarının bugüne
kadar Mart ayında Uzak Doğu'da düzenlenen fuar
maratonunu seçen sektörün, Polonya'daki fuarlara
katılmasını sağlayacak.
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MEBLE POLSKA 2020
Mobilya Fuarı Şubat ayında 
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2020'deki fuar son derece ilginç görünüyor.
İhracatını artırmak isteyen tüm önde gelen
Polonyalı mobilya üreticileri Poznan’daki
katılımlarını açıkladılar.   uygun fiyatlı mo-
bilyalara ek olarak, fuar aynı zamanda masif
ahşap ve diğer üst düzey mobilyalardan olu-
şan ürünler de sunacak. Polonya'nın dünya
lideri olduğu   döşemeli mobilya ve yumuşak
grup mobilyalarda sergilenecek. Dünyadaki
diğer mobilya fuarları örneğini takiben, en
büyük satın alma bütçesine sahip kilit alıcı-
lara özel olarak sunulan fuarın bir kısmı ka-
palı alanlarda (gizli odalar adı verilen) sunu-
lacak. Özellikle Doğu Avrupa'dan gelen ya-
bancı şirketler özel olarak Poznan'daki mo-
bilya fuarına katılıyor. Dünyanın her yerin-
den Poznan'a gelen mobilya alıcılarına ulaş-
mak istiyorlar. Ukrayna  gibi Ulusal stand
organizasyonu ile katılım talepleri de ger-
çekleşti.  MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya
Fuarı'nı, tüm Avrupalı   alıcıların toplandığı
Avrupa'daki mobilyaların ana, stratejik iş
fuarı olarak tanıdılar. Aşağıdaki

adresten,ayrıntılı bilgi ve katılımcıı şirketle-
rin bir listesini bulabilirsiniz: www.meble-
polska.pl

Polonya tasarımına odaklanın
Polonya tasarımı uluslararası pazarlarda gi-
derek daha fazla tanınmaktadır.  . Bu neden-
le, MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı sıra-
sında, ARENA DESIGN etkinliğinin bir parça-
sı olarak, en iyi Polonya projelerini sunan iki
yeni sergi görebileceksiniz: GELECEK FORM-
LARI . İlki, Polonyalı tasarımcıların en ilgi
çekici projelerini gösterirken, ikincisi, vizyo-
ner, cesur ve yenilikçi tasarıma odaklanan
en iyi Polonyalı markaların sunumuna 
adanmıştır.

Sadece online bilet
MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya Fuarı'na ka-
tılmak isteyen mobilya alıcılarının kayıtları
internette mevcuttur. Her gün, dünyanın her
yerinden tanınmış alışveriş gruplarının tem-

silcileri ve mobilya mağazaları zincirleri
www.mtp24.pl adresinde kayıtlıdır. 

Neden çevrimiçi kayıt yaptırmalıyım? 
Yalnızca mobilya endüstrisinin çevrimiçi ka-
yıtlı temsilcileri, ticaret fuarına ücretsiz gi-
riş bileti alabilir. İnternette önceden kayıt
yaptırmanız yalnızca ticaret fuarına girişte
sıra beklememenizin yanı sıra paradan da
tasarruf etmenizi sağlar. Ücretsiz olan elek-
tronik biletin aksine, fuar girişindeki bilet
gişesinde toplanan kâğıt bilete 10 PLN tuta-
rında bir kullanım ücreti eklenecektir. Orga-
nizatör - Grupa MTP - toplamda 20.000'den
fazla ziyaretçi bekliyor.

Fuar ve yemeğe ücretsiz girişin yanı sıra
fuara ulaşım, konaklama, bir gala akşamına
davet ve rahat çalışma koşulları sağlayan
Toplantı Noktası alanına sınırsız erişim gibi
pek çok özel hizmetler  fuarın ayrıntıları. 

MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya Fuarında ti-
cari görüşmeler yapmak için gereken im-
kanlar sunulmaktadır. � �



urulduğu 1996 yılından bugüne Türkiye’nin pazar
lideri ve dünyanın 3.büyük kenarbandı üreticisi
Roma, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümesini
sürdürerek bugünkü marka bilinirliğine ve değe-

rine  ulaştı. 2010 yılında Avrupa'nın önde gelen ahşap
bazlı malzeme üreticisi EGGER Group’un bünyesine
dahil olan Roma, Türkiye'deki yatırımlarını ve dünya
pazarındaki etkisini artırdı. Mayıs 2019 itibariyle ku-
rumsal unvanını değiştirerek çalışmalarına EGGER
Dekor A.Ş. çatısı altında devam eden Roma markası,
yüksek marka bilinirliğiyle faaliyet gösterdiği kenar-
bandı pazarında yurtiçi ve çeşitli yurtdışı müşteri
gruplarına hizmet vermeye devam ediyor. 2010 yılında
başlayan EGGER Group’a entegrasyon süreci, kade-

meli bir geçiş süreci olarak devam ederken, kalan son
adım olan şirket unvanının da Mayıs 2019 itibariyle
EGGER Dekor A.Ş. olarak değişmesiyle süreç tamam-
lanmış oldu. 

2010 yılından bu yana devam eden süreçte kademeli
olarak; teknik ve üretim operasyonları, organizasyo-
nel, finansal ve operasyonel süreçler yapılan yatırım-
larla birlikte EGGER Group’a entegre edildi. “Güven,
saygı ve gelişim” olarak özetlenen EGGER kurumsal
değerlerinin tüm iş süreçlerinin temel belirleyicisi
olarak belirlenmesi ve kurum kültürünün de bu yönde
değişmesiyle birlikte entegrasyon sürecinin son aşa-
masına gelindiği ifade edildi.

ROMA Kenarbantları faaliyetlerine
yeni şirket unvanıyla devam ediyor

Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu'nun lider, dünyanın en büyük 3. kenarbandı
üreticisi ROMA Kenarbantları faaliyetlerine, Mayıs 2019 itibariyle

değiştirdiği kurumsal unvanı EGGER Dekor A.Ş. çatısı altında devam ediyor.
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ğaç bazlı panel sektörünün global mar-
kası Kastamonu Entegre’nin 50. yıl özel
koleksiyonu, Konya Bayisi Dempaş Or-

man Ürünleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen
özel bir etkinlikte tanıtıldı. Aralarında Mimar-
lar Odası Konya Şubesi Başkanı Armağan Gü-
leç’in de yer aldığı davetliler, markanın ürün-
lerini yakından inceleme fırsatı buldular.
Kastamonu Entegre Ürün Müdürü Cem Başa-
ran’ın 50. yıl özel koleksiyona ilişkin yaptığı
sunumun ardından, firmanın katma değerli
ürün gamını oluşturan markaları Glossmax
Pro, MattPlus, Glossmax, EvoGloss, Acrylic
Panel ve Industrial Acrylic Panel hakkında
detaylı bilgi verildi. 

50 yıllık tecrübenin yansıması 
Kastamonu Entegre’nin 50. Yıl Özel Serisi,
1970’li yılların retro stilinden 1980’lerin ihti-
şamlı tarzına; 1990’ların yalın çizgisinden
2000’lerin minimalist ruhuna ve günümüzün
eklektik görünümlerine kadar son 50 yılın de-
korasyon ve tasarım trendlerinden yola çıkı-

larak oluşturuldu. Mermer ve ahşap görü-
nümlü zarif örnekleriyle farklı zevklere yanıt
veren yeni seri, çağdaş mekânlar yaratmak
üzere mutfaklar, ofis mobilyaları, raf ve duvar
kaplamalarında tercih ediliyor.   

Konya’daki buluşmada, 50. yıl koleksiyonu-
nun yanı sıra Kastamonu Entegre’nin yakın
zamanda sektöre kazandırdığı ürünleri Gloss-
max Pro ve MattPlus da sektör profesyonel-
lerinin beğenisini topladı. Ekstra parlaklık ve
kalite ilkesiyle üretilen Glossmax Pro, ayna
parlaklığındaki yüzeyi ile mekânlara derinlik
katarken; çizilmeye, aşınmaya, kimyasallara
ve güneş ışığına karşı yüksek direnç sağla-
masıyla da fark yaratıyor. Mat görüntüyü ku-
sursuzlaştıran Mattplus ise, yüksek parmak
izi dayanımı ve kolay temizlenebilirlik özelli-
ğiyle öne çıkıyor. 

Kastamonu Entegre’nin, sektör profesyonel-
leri ile gerçekleştirdiği bu etkinliklerin 
önümüzdeki dönemde de devam etmesi 
planlanıyor.  

Kastamonu Entegre, 
Konya’da Mimarlarla Buluştu

Kuruluşunun 50. yılını
kutlayan ağaç bazlı panel
sektörünün global markası
Kastamonu Entegre, Konya
Bayisi Dempaş Orman
Ürünleri’nin ev sahipliğinde
sektör profesyonellerine
yönelik bir tanıtım etkinliği
gerçekleştirdi. Mimarlık
dünyasından değerli
isimlerin bir araya geldiği
etkinlikte, 50. yıl özel
koleksiyonunun yanı sıra
Kastamonu Entegre’nin tüm
ürünleri hakkında detaylı
bilgi verildi.    
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BANT SERVİS
• Projeleriniz için ihtiyacınız   
 kadar kenarbandı sipariş   
 verme avantajı

• Farklı ebatlarda kenarbandı  
 çeşitleri 

• 300’den fazla renk alternati�

• Stoktan anında teslimat imkanı

• Roma Plastik kalite ve güvencesi

Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Cami Pasajı No: 44-45-46-47 34670 İkitelli / İSTANBUL 
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Ahşap bazlı malzeme sektörünün lider üreticilerinden EGGER, Şubat 2020'de yeni Dekoratif
Koleksiyonu’nu pazara sunmaya hazırlanıyor.  Mimarlar, üreticiler ve bayiler yeni koleksiyonla
birlikte "daha fazla"nın  gücünü keşfederken; tüm müşteri gruplarına daha fazla olanak, daha

fazla ilham, daha fazla dekor, daha fazla servis ve yeni EGGER Dekoratif Koleksiyon mobil
uygulamasıyla daha fazla erişim sunulacak.

er geçen gün mimarlar ve üreticiler için yeni zor-
lukları beraberinde getirirken; projelerin zama-
nında  ve en iyi  şekilde uygulanması, müşteri

memnuniyeti sağlanması en önemli odak noktaları ara-
sında yer alıyor.  Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonunun
bu amaçla mükemmel bir araç  görevi göreceğini belir-
ten Mobilya ve İç Tasarım Ürün Pazarlama ve Pazarlama

Direktörü Hubert Höglauer, "Üç yıllık ulaşılabilirlik sü-
remize bağlı kalarak başarılı dekorlarımızı ürün yelpa-
zemizde tutmaya devam ediyoruz. Öte yandan yeni ürün
geliştirme çalışmaları  için yaklaşık %30'luk bir alan
ayırdık. Böylece güvenilirlik ve süreklilik sözümüzü tu-
tarken en son gelişmeleri de yakından takip ediyoruz "
sözleriyle devam etti.

Yeni EGGER Dekoratif 
Koleksiyonu, 

yepyeni fırsatlarla sizleri bekliyor

Yeni koleksiyon, Şubat 2020’de pazarda yerini alacak
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EGGER Dekoratif Koleksiyonu'nun
gelişimi 
EGGER tarafından yapılan açıklamada, yeni Deko-
ratif Koleksiyonun resmi olarak lansmanından
önce bazı önemli noktalar belirtilerek; dekor yel-
pazesinin, mevcut başarılı dekorlarla yeni trend-
lerin birleşiminden oluştuğunun altı çizildi.
Hubert Höglauer, "Basılı çalışma araçlarının ne
kadar önemli olduğunu biliyoruz ancak bu araçlar,
müşterilerimize mümkün olan en iyi yönlendirme-
de bulunma konusunda zaman zaman yetersiz ka-
lıyor. Bu sebeple birçok özelliği  kendi bünyesinde
bir araya getiren yeni koleksiyon uygulamamızla,
verdiğimiz hizmetleri eksiksiz hale getirdik ve
müşterilerimizin koleksiyona her an dijital olarak
ulaşmasını hedefledik" dedi.

Yeni koleksiyonla birlikte, tezgah ürün yelpazesi-
nin de tamamen yenilerek, yeni ürünler koleksi-
yona dahil edildi. Yeni koleksiyonda, bilinirliği
yüksek düz kenarlı Postforming ve Feelwood tez-
gahların yanı sıra Kompakt Laminat tezgahlar ve
PerfectSense Topmatt tezgahlar da yer alıyor.
Hubert Höglauer, koleksiyonla ilgili sözlerini  "Ye-
ni EGGER Dekoratif Koleksiyonu mimarlara ve
üreticilere muhteşem fırsatlar sunuyor. Hedefi-
miz, mobilya ve iç tasarım alanındaki trendleri ta-
kip eden tasarım ve uygulamalar için olabilecek
en iyi ve kapsamlı çözümü sunabilmek,"  ifadele-
riyle noktaladı. � �



hracat Mobilya Fuarı (EFE), en son, yenilikçi ve yaratıcı ürünlerini dünya
pazarında ilk kez sergileyecek firmaları  Malezya’nın başkenti  Kuala
Lumpur Kongre Merkezi’nde (KLCC) 9 - 12 Mart tarihleri   arasında  büyük
mobilya ihracat fuarına  bekliyor.

EFE 2020,  KLCC’nin yeni açılan mekanının sağladığı genişleme ile büyük
bir adım attı. geçen seneki etkinliğe (35.000 m2) kıyasla % 28,0 daha bü-
yük bir alanda gerçekleşecek. Malezya'dan ve bölgeden gelen 400'den
fazla tedarikçi, her yıl katılan 140'dan fazla ülke ve bölgeden kaliteli alı-
cıları ağırlamak için 45.000 m2'lik bir ticaret katını işgal edecek. Geçen
yıl EFE'ye gelen uluslararası alıcılar 8.639'du (2018'e göre% 10 artış) ve
yerel ziyaretçiler 5.198'di (% 15 artış). Genel olarak, EFE 2019'a% 15 artış
oldu. Ancak, EFE 2020'nin daha fazla alıcı ve ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
Aşama bir başka başarılı ticari etkinlik için ayarlandı.
Fuar, Güneydoğu Asya'nın önde gelen mobilya fuarlarından biri olarak, ye-
rel üreticilere uluslararası bir sfuara  katılma ve dünyanın diğer bölgele-
rinde yeni pazarlara başarılı bir rota sağlama da dahil olmak üzere ihracat
yapma imkanı sağladı.
EFE 2020, yatak odaları, yaşam alanları, mutfak, çocuklar, ofis, dış me-
kan yaşamları, mobilya aksesuarları da dahil olmak üzere otel salonları

Hedef, Daha Büyük
ve Daha İyi
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‘’Size uluslararası alıcılarla birleşmek ve 
daha büyük ortaklıklar ile fırsatlar için bize katılın diyoruz.’’
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için en yeni tasarımların en üst kalitede ve çağdaş mobilyalarla birlikte geniş bir mo-
bilya yelpazesini sergileyecektir. Başlıca Malezya ve birçok uluslararası marka, alıcıla-
ra ve ziyaretçilere bugün mobilya ve mobilya endüstrisinde mevcut olanların derinle-
mesine bir sunumunu sunmak için burada olacak.

Büro Mobilyaları Salonu - Özel İhale Merkezi!
Malezya her zaman masif ahşap ve ofis mobilyalarıyla tanınmıştır ve yerel olarak ve
uluslararası pazarda rekabet avantajına sahiptir. KLCC’nin genişlemesiyle, EFE artık
daha geniş bir fuar alanında gerçekleşiyor.   İlk defa Malezya’da üretilen ürünlerle “The
Office Furniture Hall” ı tanıttı. Endüstri oyuncularının yanıtları çok büyüktü ve coşkuy-
la karşılandı. Versalink Pazarlama Sdn Bhd, Nexus Ofis Sistemi Sdn Bhd, Klasik San-
dalye Sistemi Sdn Bhd, Wysen Endüstri Sdn Bhd, Apex Ofis Mobilyaları İhracatçısı Sdn
Bhd, Wintech Metal İşleme Sdn Bhd, Flexoffice Sdd dahil olmak üzere büyük ofis oyun-
cuları, bu projenin önemli aktörleridir. . Ofis mobilyası tedarik eden profesyoneller için
mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir salondur.

Ağaç İşleme Makineleri - Endüstri 4.0, sektörü yeni zirvelere
doğru sürüklüyor.
Asya'da konut ve ofis mobilyaları için lider one-stop alışveriş platformu olarak, Malez-
ya aktif olarak endüstriyel geliştirmeyi teşvik eder ve tüm sanayi zincirinin yararına ge-
lişmeye devam eder. Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, EFE2020 ayrıca ahşap, ağaç iş-
leme makineleri ve aksesuarları etkinliğini aktif olarak teşvik edecektir. Ağaç işleme
makineleri sektörü mobilya endüstrisi için önemlidir ve Endüstri 4.0'a ilerleyen endüs-
tri mobilyası, mobilya imalatında en son makine ve teknoloji ile aydınlanacaktır. 
Makine bölümü, mobilya endüstrisinde endüstriyel bir yükseltme hedefi taşımakta ve
daha yüksek bir uluslararası seviyeye doğru malzeme, teknik ve imalat yeniliğine
odaklanmaktadır.

Bu yıl yine Malezya Mobilya Yaratıcılık Ödülleri (MFC Ödülleri) -  dağıtılacaktır. Mobilya
Tasarımlarını Yeni Bir Seviyeye Yükseltmek! Için uluslararası bir juri eşliğinde en iyi ta-
sarımlar seçilecektir. � �











NR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB’in
desteğiyle organize edilen CNR İMOB OBJET - İstanbul Mobilya, Ev
Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı, katılımcı ve zi-

yaretçilerin beğenisini kazandı. 5 gün süresince CNR Expo İstanbul Fu-
ar Merkezi’nde binlerce sektör profesyonelini ağırlayan fuarda 500’ü
aşkın markanın ürünleri ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. 300’ü
VIP olmak üzere 2 bini aşkın yabancı ziyaretçinin katıldığı fuarı 20 binin
üzerinde kişi ziyaret etti.

Sektör paydaşları tek platformda buluştu
Mobilya, ev tekstili, dekorasyon ve aydınlatma ürün gruplarını tek çatı
altında bir araya getiren  CNR İMOB OBJET;  mobilya, ev tekstili ve de-
korasyon sektörünün ilgi odağı haline geldi. 40 bin metrekarelik alanda
yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan fuarda lüks ve tasarım mobilya-
lardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve

Mobilya, ev tekstili ve dekorasyon
sektörünün yeni gözdesi CNR İMOB

OBJET, 5-10 Kasım tarihleri arasında
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde
binlerce ziyaretçisini ağırladı. 100’ü

aşkın ülkeden profesyonel alıcının
katıldığı fuarda, lüks ve tasarım

mobilyalardan ev tekstiline,
züccaciye ve aksesuardan uyku

ürünlerine, halı ve kilimden
aydınlatmaya kadar 500’ü aşkın

markanın ürünleri sergilendi.
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tasarımın yeni adresi oldu
CNR İMOB OBJET



kilimden aydınlatmaya kadar 500’ü aşkın markanın ürünleri görücü-
ye çıktı. Fuar mobilya, ev tekstili, züccaciye, dekoratif ürünler ve ay-
dınlatma sektörü üreticileri ile yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracat-
çılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mi-
marlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve ta-
sarımcıları aynı platformda buluşturdu.

Global ticaretin kalbi B2B görüşmelerinde attı
Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların kendileri için özel
hazırlanan B2B alanında global ticaretin gelişmesine katkı sağla-
dıkları fuarda aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya,
ABD, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin de bulunduğu 100’ü aşkın ülkeden sektör profesyoneli ağır-
landı. Fuarda Ev Tekstili Özel Bölümü de yer aldı. Trendlerin belirle-
diği yeni stil ve desenlerin sergilendiği özel bölümde zevk sahibi
stiller, benzersiz desenler ve göz kamaştıran tasarımlar dikkat çek-

ti. Ev Tekstili Özel Bölümü’nde yatak örtülerinden nevresim takım-
larına, perdeden kilime kadar ev tekstilinin en şık örnekleri ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu. 

Dünyaca ünlü tasarımcılar sunumlarıyla
katılımcıları büyüledi
Tasarım ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla diğer fuarlardan farkını
ortaya koyan CNR IMOB OBJET’de Avrupalı ve Türk tasarımcılar mo-
bilya üreticileri bir araya geldiler. Hindistan’ın ilk kadın mimar ve ta-
sarımcısı Sheila Sriprakash’in yanı sıra Maia Mia Fong, Pavitra Srip-
rakash, Sara Garanty - Viktor Erlandsson, Anda Zota, Jenny Jones’un
da aralarında yer aldığı İtalya, İspanya, İsveç, Hindistan ve Finlandi-
ya’dan uluslararası ödüllü tasarımcılar “Design Stories” seminerin-
de geleceğin dizaynına ilişkin sunum yaptılar. Fuarda ayrıca 1985 yılı
yapımı 4 metre 20 cm yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki Türki-
ye ve Avrupa’nın en büyük Thonet Sandalyesi de tanıtıldı.
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Pek çok sektörde olduğu gibi 
mobilya sektörü açısından da 
lokomotif sektör olan inşaat sektöründeki
hareketler oldukça önem kazanıyor. 
Bu nedenle İmsad’ın aylık sektör raporlarını
burada yayınlıyoruz. Mutfaktan, kapıya, 
parkeden iç mobilya dekorasyonuna kadar 
mobilya sanayini etkileyen bu sektörü 
sürekli olarak izlemek zorundayız.  



ürkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri
tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporu-
nu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ekim 2019 Sektör
Raporu’na göre, toparlanma eğiliminin sürdüğü

Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki
aya göre 2,7 puan daha arttı. Ekim ayında inşaat sek-
törü güven endeksi 2 puan, yeni iş siparişleri ise 4 pu-
an yükseldi. Raporda ayrıca, Türkiye ile ABD arasında
karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması he-
defi doğrultusunda, ihracat potansiyeli açısından in-
şaat malzemesi sanayisinin önemli bir yer tuttuğuna
dikkat çekildi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türki-
ye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırla-
dığı ‘Ekim 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer al-
dı: İnşaat sektörü güven endeksinde artış Ekim ayın-
da da devam etti. İnşaat sektörü güven endeksi Hazi-
ran ayındaki sınırlı düşüşün ardından izleyen dört ay
içinde kademeli ve temkinli bir artış gösteriyor. İnşa-
at sektörü güven endeksi Ekim ayında 2 puan daha
arttı. İnşaat sektörü güven endeksinde yaşanan bu
artış ile güven seviyesi bu yılın zirvesi olan Nisan ayı-
na da yaklaştı. İnşaat sektörü güven endeksinde to-
parlanma yaşanmakla birlikte güven seviyesi geçmiş
yıllara göre düşük seviyelerde bulunuyor. 
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TÜRKİYE İMSAD 
‘EKİM 2019 SEKTÖR RAPORU’

AÇIKLANDI
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Türkiye-ABD karşılıklı ticaret hedefine, inşaat
malzemesi sanayisi önemli katkı sağlayacak.

T



Mevcut inşaat işleri seviyesi
Ekim ayında 2,7 puan arttı  
Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir
önceki aya göre 2,7 puan daha arttı. Eylül
ayındaki sıçrama sonrası artış eğilimi sürdü.
İnşaat işleri mevcut seviyesi ocak ayındaki
sert düşüşün ardından artış eğilimine girdi
ve mayıs ayına kadar yükseldi, Haziran ayın-
da uzun bayram tatili ve siyasi beklentiler ile
mevcut işlerde düşüş gerçekleşti. Temmuz-
Ekim döneminde ise mevcut inşaat işleri se-
viyesi 13,5 puan artış gösterdi. Mevcut inşa-
at işleri seviyesi geçen yıllar ile karşılaştırıl-
dığında halen düşük kalmakla birlikte to-
parlanma eğilimi sürüyor. Makro ekonomik
göstergeler ile mali göstergelerde sağlanan
göreceli istikrar ve özellikle faiz oranların-
daki düşüşler inşaat sektöründeki işleri de
olumlu etkilemeye devam ediyor. 

Yeni alınan inşaat işleri
seviyesinde 4 puan artış
yaşandı
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri
2019 yılı Temmuz ayında ilk kez aylık bazda
artış gösterdikten sonra Ağustos ve Eylül ay-
larında da yükselmişti. Bu artış Ekim ayında
da 4 puan olarak gerçekleşti. Yeni alınan in-
şaat işlerinde toparlanma ivme kazanmaya
başladı. Dip seviyeden dönüş oldu ve bu se-
viyeden uzaklaşılmaya başlandı. Yeni alınan
iş siparişleri seviyesi geçen yılın Eylül sevi-
yesine yaklaştı. Ancak kalıcı iyileşmenin
mevcut performans ile zaman alacağı 
öngörülüyor.        

Türkiye-ABD ticaret hedefine
sektörden önemli katkı 
Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaretin
100 milyar dolara çıkarılması hedefi bulunu-
yor. İki ülkenin karşılıklı, dengeli bir ticaret
içinde olması ve orta vadede ihracat ve itha-
latın 50’şer milyar dolara çıkarılması hedef-
leniyor. Bu çerçevede Türkiye’nin ABD’ye yö-
nelik ihracat potansiyeli olan sektörler için-
de inşaat malzemeleri sanayisi önemli bir
yer tutuyor.          
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Dünyanın en büyük inşaat
malzemesi ithalatçısı ABD
ABD dünyanın en büyük inşaat malzemeleri
ithalatçısı ülke konumunda yer alıyor. 2018
yılında 118,47 milyar dolar tutarında inşaat
malzemeleri ithalatı yapan ABD hemen he-
men tüm inşaat malzemeleri ürünlerini
önemli ölçüde ithal ediyor. Aydınlatma ci-
hazları, elektrik malzemeleri, demir çelik
boru ürünlerinde ithalat 11’er milyar doların
üzerinde seyretti. Yalıtımlı kablolar ithalatı
7,65 milyar dolar, musluk vana ve valf itha-
latı 9,3 milyar dolar, plastik inşaat malzeme-
leri ithalatı 8,1 milyar dolar ve ağaçtan inşa-
at malzemeleri ithalatı 6,8 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük inşaat
malzemesi pazarı ABD
Türkiye’nin 2018 yılı itibarıyla ABD’ye inşaat
malzemeleri ihracatı 1,41 milyar dolara ulaş-
tı. 2018 yılı itibarıyla Türkiye’nin en büyük in-
şaat malzemeleri pazarı ABD oldu. ABD paza-
rında yüzde 1,2 paya sahip olan Türkiye, ABD
pazarına hemen hemen tüm ürünlerde ihra-
catçı olmakla birlikte miktar, değer ve pay
olarak bazı sektörler öne çıkıyor. İşlenmiş
taşlar ihracatı 288,4 milyon dolar ile yüzde
10,5 pazar payı aldı. Demir çelikten boru ih-
racatı 239,6 milyon dolar, demir çelikten
profil ihracatı ise 214,3 milyon dolar oldu.
2018 yılında çimento ihracatı 118 milyon do-
lar, alüminyumdan inşaat malzemeleri ihra-
catı 105 milyon dolar ve musluk vana ve valf-
ler ihracatı ise 106,5 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Seramik kaplama ihracatı 2018
yılında 86,6 milyon dolar oldu. Demir çelik-
ten cıvata ve somunlar ile yine kilitler ve do-
nanım eşyası ihracatı da göreceli olarak yük-
sek gerçekleşti.
ABD özellikle Trump yönetiminde altyapı yatı-
rımlarına ağırlık veriyor. Yine son yıllarda ko-
nut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinde önemli
gelişme yaşanıyor. 2019 yılında ABD’de yıllık
inşaat harcamalarının 1,3 trilyon dolara ula-
şacağı öngörülüyor. Bu çerçevede ABD’nin in-
şaat malzemesi ithalatı da artışını sürdürüyor.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, Türkiye in-
şaat malzemeleri sanayisinin, ABD’ye yönelik
mevcut ihracatı ile ticaretin geliştirilmesinde
ve ihracatın artırılmasında önemli bir işlev
görmesi bekleniyor.   
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Lamello‘nun Ekim 2019‘da tanıttığı Cabineo 8 M6
CNC bağlantı elemanı alüminyum, çelik ve HPL gibi
farklı materyallerin bağlantılarında kullanılabilir. 
Cabineo ailesi büyümeye devam ediyor! Cabine 8 M6, tüm Ca-
bineo yüzey  bağlantısı, yassı paket ve kolay montaj avantaj-
larının yanı sıra ilave birçok  uygulama  alanı sunuyor.

Cabineo 8 M6 ile alüminyum, çelik veya HPL gibi materyalle-
rin de bağlantısı yapılabilir. Doğrudan uygulanamayan alanlar
için Lamello, sökülebilir köşe ve ağır yük taşıyan bölme panel

bağlantıları için uygun güçlü bir bağlantı elemanı sunuyor.
Yüksek kaliteli sökülebilir mobilyalar, modüler parçalar veya
fuar stand uygulamaları için uygundur.

Tutunma gücünü daha da artırmak için bölücü paneller arası-
nıda Cabineo her iki tarafı da bağlayan bir yuva ile uygulana-
bilir. Tutunma gücünde ciddi bir artış sağlar. Diğer bir artısı
ise basitleştirilmiş uygulamadır; ister köşe bağlantısı olsun,
ister bölücü panel bağlantısı olsun Cabineo 8 her zaman uy-
gun bir dübel (16mm için Cabineo dübel M6x12.3,19mm için
Cabineo insert nut M6x15.3) ile kullanılabilir.

Farklı materyaller ile de kullanıma uygun, aşınmaya karşı
dayanıklı ve daha güçlü mobilya bağlantı elemanları! 

ŞERİTÇİOĞLU’dan Ahşap Birleştirmede Öncü

Cabineo 8 M6 









-3 Kasım tarihleri arasında düzenle-
nen “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
Çalıştayı, önemli konu başlıkları ve
konularıyla geçtiğimiz günlerde Antal-

ya’da son buldu. Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri Sektörü üyesi; İstanbul Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli-
ği, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İh-
racatçıları Birliği, Orta Anadolu Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birl iği
ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri
İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde dü-
zenlenen çalıştay, sektör firmalarının yo-
ğun katılımıyla gerçekleşti.

Sektör paydaşlarından tek ses
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörün-
de katma değeri yüksek ürünlere ulaşılma-
sındaki yol haritasının nasıl olması gerek-

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörü ihracatını artırmak için
sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı “Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri Sektör Çalıştayı” sektöründe gündem yaratacak konu
başlıklarıyla son buldu.  Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü
üyesi, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları
Birliği, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği,
Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
organizatörlüğünde düzenlenen çalıştay,  sektör firmalarının yoğun
katılımıyla gerçekleşti. Üç gün süren çalıştayın gündem ise;
yüksek katma değer, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet gücü,
ortam şartlarına daha az bağımlılık, sektör sorunları ve çözüm
önerilerinin değerlendirilmesi temel hedefleri doğrultusunda bir
yol haritası oluşturulmasıydı.
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Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörü
sürdürülebilir ve katma değeri yüksek 

ihracat için 4 ana maddede mutabık kaldı

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörüne ışık tutacak çalıştay Antalya’da gerçekleşti



tiğinin değerlendirildiği çalıştay kapsamın-
da,  sektör temsilcileri 4 ana maddede mu-
tabık kaldı. Çalıştayda katma değerli ürün-
lerin yanı sıra “Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri Sektörü (MKOS) için stratejik nite-
likli amaçlara sahip olmak”, “ortam şartla-
rına daha az bağımlılık” ve  “MKOS’un alt
sektörleri ve paydaşları arasındaki ağ yapı-
lanmaları” da tüm detaylarıyla masaya yatı-
rıldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sek-
tör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç,  çalıştayda
çıkan 4 ana fikri detaylarıyla irdelediklerini
ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve
ihracatı için yol haritası oluşturulacak so-
nuç raporu oluşturulacağını, bu raporun fir-
malarımızla aynı hedeflere eş güdümlü ça-
lışma olanağı sağlayacağını vurguladı. 

“Agrasif büyüme şart”
Güleç, sektörün geleceğinin gelişmiş ülke-
lere yapılan ihracatın agresif bir şekilde ar-
tırılmasından geçtiğini vurguladı. Güleç,
“Amerika, Avrupa gibi gelişmiş ekonomilere
yapılan ihracatın sektöre sağlayacağı en bü-
yük katkı, firmalarımızı yüksek kalitede,
standartları olan, inovasyon ve tasarım ile
güçlendirilmiş katma değeri yüksek üretime
yönlendirmesi ve sektörün içinde bulunduğu
ekosistemi olumlu yönde etkilemesi ola-
caktır. Biz biliyoruz ki ihracatımızın gelişmiş
ekonomilere yönlendirilmesi, klasik pazar-
larımızda da firmalarımızı daha güçlü kıla-
caktır” dedi. 

“Japonya Modeli’ formülü
üstüne gidilmeli”
Ayrıca gelişmiş ekonomilere yapılan ihraca-
tın önündeki en büyük engelin firmaların öl-
çek küçüklüğü olduğunu dile getiren Güleç,
şunları kaydetti: “Sektörün ölçek küçüklü-
ğü sorununun çözümü, ancak ortak hedefle-
re işbirliği içerisinde gidilmesiyle çözülebi-
lir. Sektörümüzün dünyada hak ettiği yeri
almasında literatüre ‘Japonya Modeli’ ola-
rak girmiş kalkınma modelinin prensipleriy-
le çalışarak çözüm bulabiliriz. Bu bizim için
katma değerli üretimin formülü olacaktır.” 

“Sektör temsilcilerin 7/24
ulaşabilecekleri milli bir
program”
Çalıştay kapsamında çıkan ön raporunun
ana fikrini paylaşan Başkan Güleç,  daha
katma değerli ürünler için çabuk ulaşılabi-
lirliğin önemli olduğunun altını çizdi. Kulla-
nıcın ihtiyaçlarına uygun inovatif ürünlerin
üretilmesinde sektörün çalışması gereklili-
ğinden bahseden Güleç, yüksek standardi-
zasyonun burada ana formül olduğunu belit-
ti.  Sektörün tüm bileşenlerinin inovasyona
yönelik yatırım yapması gerektiğinin altını
çizen Güleç, bugün için değil gelecek için
yatırım yapılmasının elzem bir konu olduğu-
nu söyledi. Güleç, “Burada asıl hedef; dünya
çapında ürün ve fason üretim ihtiyacı olan

potansiyel alıcılara 7/24 mili bir program ile
ulaşmak, uluslararası şirketlerle nitelikli iş
bağları oluşturmak.   Ayrıca paydaşların ya-
zılım teknolojilerinin iyi bir kullanıcısı ola-
rak kendi aralarında ağ oluşturmaları gere-
kiyor ki işimiz hızla ilerlesin. Biz biliyoruz ki
ancak ve ancak hedeflerimize farklılıklar
yaratarak ulaşabiliriz. Hedefimiz 2023’te
16milyar dolara erişmek. Bunu başarmak
için toplandık sağ olun yoğun bir katılımla
teveccüh gösterdiniz. Burada çıkan sonuç-
larla oluşturulacak stratejik planlama ile ve
işbirliğiniz ile yakalayabileceğimizden hiçbir
şüphem yok. Bütün bu hedefler tasarıma ya-
tırım, AR-GE’ye yatırımdan geçiyor. Bunu
yapmak için çalıştayda masaya yatırdığımız
4 ana konu oldukça önemli. Sadece Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri açısından
değil, Türkiye’nin ihracat yapan tüm sektör-
leri içinde kritik konular.  Çünkü hepimizin
rotası aynı…” dedi. 
*MKOS; Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü
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✓ Daha yüksek katma değer

✓ Stratejik nitelikli amaçlara sahip olmak

✓ Ortam şartlarına daha az bağımlılık

✓ Paydaşlar arasında ağ yapılanmaları 











oodtech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Yan
Sanayileri ve Teknolojileri Fuarı; Kuzey Afrika’nın en zengin
ve önemli pazarı olan Cezayir’de 21 – 24 Eylül 2020 tarihinde,
Merkür Fuarcılık’ın milli katılım organizasyonu ile SAFEX Fu-

ar Merkezi’nde düzenlenecektir. Maksder ve Aimsad’ın destekleri ile
yapılacak olan fuar, katılımcılarına önemli iş fırsatları sunacaktır.
Cezayir modern limanları, yer altı zenginlikleri, son yıllarda sanayi-
leşme alanında atılan önemli adımlar, inşaat alanındaki yatırımları
ile Kuzey Afrika’nın santral ülkesi konumundadır. 11 Afrika ülkesi ile
serbest ticaret anlaşması olan Cezayir, bu ülkelerin ticari merkezi
konumundadır. Ayrıca, Cezayir, Arap Ülkeleri Serbest Bölgesine 2010
yılı başından itibaren katılmış bulunmaktadır.
2010 yılı mayıs ayında yürürlüğe konulan 3. Kalkınma Planı kapsa-
mında 286 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapmayı planlayan Cezayir,
bugün bunların önemli bir kısmını hayata geçirmiştir.
Cezayir’in 11 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu
sayede Fas, Tunus, Moritanya, Mali gibi ülkelere de Cezayir üs yapı-
larak ticaret yapılması mümkündür.

Mobilya ithalatına getirilen yasak, yan sanayinin
önünü açtı… 
Geçen yıl içerisinde Cezayir Hükümeti, ülkedeki sanayiyi geliştirmek
için bitmiş ürünlerin ithalatına yasak koymuştur. Bu politika ile ül-
kede üretimin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkede yeni fabrika
açanlara yer, enerji vb. konularında ciddi destek mevcuttur. Bu ge-

lişmeleri göz önüne aldığımızda yan sanayi, makine ve ekipman üre-
ten firmalarımızı Cezayir’de önemli bir potansiyel beklemektedir.
Woodtech Alger Fuarımız da tüm bu gelişmelerle paralel olarak bu
önemli pazarda firmalarımızın maksimum verim almasını sağlaya-
cak bir organizasyon olacaktır.

2019 yılında fuara katılan firmalar;
Mesan Plastik, Starwood, Woodlent, Polchem, Boğaziçi Malzemeci-
lik, Berfino, Çemobsan, Baytek Baylar, Kadoma Orman, Delta, Çağ-
berk, Fine Decor, Ron Mikron, İçten Metal, Robart Makine, Bond
Kimya, Patent Mühendislik, Sesamtech, Mızrak Makine, Tekart Aşın-
dırıcı Ürünler,

Katılımcı Sektörler:
Mobilya Yan Sanayi, Mobilya Aksesuarları, Döşemelik Kumaş ve De-
riler, Mobilya Sistemleri, Yapıştırıcı ve Tutkallar, Boya-Vernik Ürün-
leri, Kapı ve Kapı Yan Sanayi ürünleri,  İç Dekorasyon Ürünleri, Ağaç
İşleme Makineleri ve Ekipmanları…
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2. WOODTECH ULUSLARARASI MOBİLYA
YAN SANAYİ, AKSESUAR VE AĞAÇ İŞLEME

MAKİNELERİ FUARI / CEZAYİR
21 –24 EYLÜL 2020





20 - 22 Nisan 2020 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak. Bu
yıl 6. Gerçekleşecek olan Uluslararası Mobilya Kongresi için
çalışmalar başladı. 

Kongrede, tasarımdan pazarlamaya, malzemeden detaya, er-
gonomiden tarihe kadar mobilyanın ele alınacağı ve değerlen-
dirileceği bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu ne-
denle, aşağıdaki alt temalar belirlenmiştir:

Yaklaşık 72 milyar dolar değerinde döşemeli mobilya pazarı, toplam
dünya mobilya tüketiminin yaklaşık% 16'sını oluşturuyor ve sürekli
büyümektedir. Küresel döşeme talebinin yaklaşık% 80'i  on ülke pa-
zarında gerçekleşmektedir. Şu anda, ana dallar Çin, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Almanya, bu segmentin toplam tüketiminin
% 60'ını oluşturuyorlar.

CSIL raporunun "Döşemeli mobilyalar: dünya pazarı görünümü
2020" nin yeni 2019 raporları  hazır. Bu konuda detaylı bilgisahibi ol-
mak isteyenler  Https://www.worldfurnitureonline.com/research-
market /upholstered-furn i ture-wor ld-market-out look-
0058488.html adresinde daha fazla bilgi bulabilir. 

Bu çalışma, global döşemeli mobilya endüstrisine, üretim, tüketim,
uluslararası ticaret ve 20 piyasaya yönelik tahminler için 2020'ye
ilişkin istatistiki verileri içeren bir genel bakış sunmaktadır. Özel bir
bölüm, 35 lider döşemeli mobilya üreticisinin global düzeyde ayrıntı-
lı şirket profillerini sunuyor.

Ayrıca, potansiyel ilgi alanınız olan 'Top Urban mobilya pazarları da
mevcuttur. Önde gelen şehir mobilya pazarlarını belirleyen ve analiz
eden 30 büyük şehir için potansiyel talep ve tahminler, uluslararası
mobilya ve mobilya oyuncularının gelecek yıllarda iyi iş fırsatları bu-
labileceklerini görmek için odaklanacak 30 dünya kenti.
Https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/top-ur-
ban-furniture-markets-potential-demand-and-forecasts-
0000030.html adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

* Tasarım
* Ergonomi / Kalite
* Malzeme / Dayanıklılık
* Yapı / Detay

* Üretim / Pazarlama
* Ekonomi
* Tarih / Sanat
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6. Uluslararası Mobilya Kongresi
Trabzonda gerçekleşiyor
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CSIL Döşemeli Mobilya: 
Dünya pazarına bakış

poliüretan köpük 
tedarikçileri 
Lizbon'da buluştu

Avrupa esnek poliüretan
köpük tedarikinde 115 ku-
ruluştan 400'ün üzerinde
temsilci, europur (europe-
an Asso) yıllık konferansı
için 12-13 Haziran 2019'da
Lizbon'da bir araya geldi.
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KISAkısaKISAkısaS EN 17214: 2019 Mobilya yüzeylerinin gör-
sel değerlendirmesi ile ilgili bir standarttır. 
Bu standart, yüzey kusurları ve yüzey camın-
daki değişimler için bitmiş tüm levha bazlı
yüzeyleri değerlendirmek için standart yön-
temler ortaya koymaktadır. Değerlendirme
prosedürünü standartlaştırmanın yanı sıra,
belge aynı zamanda bir değerlendirme yap-

mak için kullanılacak ışık kutuları gibi uy-
gun test ekipmanlarını da tanımlar.

Standart üç spesifik metodoloji
içerir:
Metot A, mobilya cilalarının çoğunluğundaki
yüzey kusurlarını değerlendirmek için stan-

dart bir metottur ve bir fabrikada giriş / çıkış
kontrolü yapan mallar için kullanılmak üze-
re tasarlanmıştır;
Metot B Yöntemi, yine bir fabrikada giriş /
çıkış kontrolü yapan mallar için kullanılmak
üzere tasarlanmıştır, ancak bu metot  “par-
lak” yüzey kaplamalarına odaklanır;
C Yöntemi, mobilya üretildikten / monte
edildikten sonra yüzey cilalarını değerlen-
dirmek için standart bir metodolojidir.

Özbekistan’ın mobilya sektörlerinde tek ulus-
lararası fuarı olma özelliğini taşıyan 
Mebel Expo 29 Nisan – 1 Mayıs 2020 tarihlerin-
de Uzexpocentre’de Özbekistan Dış İşleri 
Bakanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile
17. kez düzenlenecek.

2019 versiyonunda 3.750 metrekarelik alan
üzerinde gerçekleşen fuar, 19 ülkeden 
137 firma ve 15.236 ziyaretçiyi ağırladı.  

Katılımcı Sektörler:
Ev – Ofis Mobilyaları , Dekorasyon ürünleri,
Mobilya Yan Sanayi, Mobilya Aksesuarları,
Döşemelik Kumaş ve Deriler, Mobilya
Sistemleri, Kapı ve Kapı Yan Sanayi ürünleri,
İç Dekorasyon Ürünleri, Ağaç İşleme Makineleri
ve Ekipmanları…

Brexit'e Hazır Olun kampanyasının bir
parçası olarak İngiltere Hükümeti, Eylül
ve Ekim aylarında ülke genelinde bir dizi
ücretsiz “Brexit'e Hazır Olun” iş hazırlığı
etkinliği düzenleyerek işletmelere Bre-
xit'e nasıl hazırlanacaklarına dair yar-
dım ve tavsiyeler sunuyor.

Bu ücretsiz etkinlikler, işletmelerin
Brexit'e hazırlanmak için ne yapmaları
gerektiğini tartışmaları, endüstrilerinde
neyin değiştiğini anlamaları ve belirli
kurallar ve düzenlemeler hakkında bilgi
almaları için hükümet danışmanlarıyla
görüşmelerine olanak sağlayacak şe-
kilde ülkenin tüm bölgelerini ziyaret
edecek. Bu etkinlikler özel iş odaklı da-
nışmanlık ve yardım sağlayacak ve
önemli bir adres, etkileşimli 
destek ve tavsiye standları ile konu uz-
manlarının önderlik ettiği oturumları
birleştirecektir.

Gündem aşağıdakileri
desteklemektedir:
AB'den ithal
AB'ye ihracat
AB’de hizmet vermek veya iş yapmak
AB vatandaşlarını kullanmak
Kişisel verilerin aktarılması
Bölgenizde mevcut destek
Pratik öneriler: İş için neyin değiştiğini
anlayın
Yapabileceğiniz pratik adımlar ve ey-
lemler hakkında net tavsiyeler alın ve
Hazırlanmanıza yardımcı olacak kay-
naklar ve destek hakkında daha fazla
bilgi edinin.
Aşağıdakilerle ilgili içgörü seminerleri:
İşletmeler için ithalat, ihracat ve güm-
rük işlemleri
AB vatandaşları işverenleri
Uluslararası ülkelerle ticaret ve Brexit
İşinizi Brexit'e hazırlayın - yiyecek ve
içecek; tarım; balıkçılık; atık, kimya-
sallar ve ticaret
Enerji işinizi Brexit'e hazırlayın

Mobilya yüzeylerini değerlendirmek
için yeni Avrupa Standardı yayınlandı

İngiltere hükümeti İngiliz
işletmelerini  'Brexit'e hazırlıyor

Mobilya yüzeylerinin nasıl değerlendirileceğine dair kuralları belirleyen  yeni
bir AB standardı yayınlanmıştır:

17.MEBELEXPO
ULUSLARARASI MOBİLYA,
DEKORASYON VE 
MOBİLYA YAN SANAYİ FUARI 
ÖZBEKİSTAN - TAŞKENT
29 NİSAN –  1 MAYIS 2020

VİZELER KALDIRILDI, HEDEF ÜLKELER 
LİSTESİNE EKLENDİ: %70 DEVLET DESTEĞİ
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Malezya ahşap tabanlı mobilya ve ahşap üre-
ticileri, ürünlerini 19-21 Kasım 2019 tarihleri
arasında kuala lumpur'daki putra dünya ti-
caret merkezinde yer alan Malasian ahşap
fuarında sergiledi, malezya kereste konseyi
tarafından gerçekleştirilen fuara kereste ,
orman ürünleri ağaç menşeyli değişik ürün-
ler ve ahşap işleme makineleri yer aldılar.
Uluslararası ahşap pazarının ve ahşap ürün-
leri üretiminin önemli üretim merkezlerinden
olan Malezya’da  yüksek kaliteli katma de-
ğerli ahşap ürünlerin sergilendiği önemli bir
uluslararası buluşma gerçekleşti.
Malezya, mobilya, ahşap ürünleri pervazlar,
çerçeveler ve inşaatçı doğrama ve marangoz-
luk (BJC) gibi katma değerli ahşap ürünler
üretmektedir. 2018 yılında bu ürünler için
toplam ihracat değeri 9.8 milyar RMB idi, bu
da Malezya'nın geçen yıl tüm ahşap ürünler
için 22.3 milyar RM'luk toplam ihracat değe-
rinin yaklaşık% 44'ünü temsil ediyor.
Malezya Kereste Konseyi (MTC) İcra Kurulu
Başkanı Richard Yu'ya göre, Mayıs 2019'a
kadar bu ürünlerin 4.2 milyar RM'si ihraç
edildi.

“Malezya mobilya sanayi  ve yapı sektörü
ahşap kullanmaya başladığından beri mo-
bilya, kapı, pencere  ve BJC endüstrileri bü-
yük bir hızla büyüdü. Bugün, ahşap esaslı
mobilyalar, kornişler, profiller  wainscoting,
dado raylar, kapılar ve çerçeveler, pencere-
ler ve döşeme, zemin kaplaması, resim çer-
çeveleri ve lamine kirişler gibi çok çeşitli
kaliteli katma değerli ürünler Malezya'da
üretilmekte ve dünya çapında ihraç edil-
mektedir.” diyor.

Malezya ahşap esaslı mobilyaları, dünyadaki
ev, tatil köyü ve mülk proje sahipleri tarafın-
dan çok aranmaktadır. Rubberwood, Balau,
Kembang Semangkok, Nyatoh, Koyu Kırmızı
Meranti, Akasya ve ithal türler gibi yüksek
kaliteli malzemelerin ve kereste türlerinin
kullanımı - yüksek teknoloji üretim yöntem-
leri ve tasarımlarının uygulanması ile dünya
çapında 160'tan fazla ülkede. Malezya mo-
bilyalarının tercih  nedeni oluyor.

https://www.malaysianwoodexpo.com.my

Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) gerek ih-
racatını artırmak isteyen firmalar gerekse ilk
kez ihracat yapmak isteyen firma ve girişim-
ciler için İhracat Pusulası bilgilendirme por-
talini hayata geçirdi. Portal sayesinde firma-
lar hem Türkiye'nin hem de dünyanın dış ti-
caret verilerini aynı ekranda karşılaştırabile-
cek ve her türlü pazar analizi yapabilecek.
T.C. Cumhurbaşkanlığımız ve Ekonomi Ba-
kanlığımızın destekleri ile TİM olarak haya-
ta geçirdiğimiz İhracat Pusulası portalı, dış
ticarete ilişkin bütün verilerin ve bilgilerin
yer aldığı, tek bir tık ile ürünlerinizi hangi
ülkelere hangi koşullarda ihraç edebilece-
ğinizi gösteren bir bilgi platformudur.
71 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak en
önemli hedefimiz, ihracatımızı sürdürülebilir
bir şekilde artırmaktır. Bu amaca hizmet ede-
bilmesi için sunulan İhracat Pusulası portalı-
mız, hem ihracata başlamak isteyen kullanıcı-
lar için bir kılavuz, hem de ihracatını artırmak
isteyen ihracatçılarımız için bir destek noktası
konumundadır.
İş zekâsı sistemleri ile çalışan platform, GTİP
temelinde kullanıcılarına hedef ülke seçme,
ilgili ülkenin ithalat detaylarını inceleme, bu
sayede hedef ülke belirleme ve son olarak
hedef ülkenin bilgilerine erişim imkânı tanı-
maktadır.
Platformumuz, halihazırda bir ürün ihraç
eden veya ihraç edecek ürünü belirli olan kişi
ve firmalara sunduğu bilgilerin yanında,
farklı algoritmalarla herhangi bir ülkeye ih-
raç edecek ürün arayan girişimcilerimize de
yön vermek amacıyla yola çıkmıştır.
Proje ile ilgili tüm soru, sorun veönerilerinizi
pusula@tim.org.tr adresine iletebilirsiniz.

AR-GE Yönetimi Mini
MBA 06 - 30 Ocak 2020
Ar-Ge Yönetimi Mini MBA Programı; firma-
larda Ar-Ge yönetimi altyapısını güçlendir-
meyi, daha sistematik bir hale getirmeyi, Ar-
Ge ve inovasyon alanlarındaki gelişmeleri iz-
leyebilme, uygulama ve liderlik yapabilme
yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program; Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yöne-
timi alanlarında çalışan veya çalışmak isteyen
orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak
tasarlanmış olup, Ar-Ge, inovasyon ve tekno-

loji yönetimi konularının yanında strateji yö-
netimi, pazarlama ve marka yönetimi, kurum-
sal finans gibi temel konuları da içermektedir.
Eğitim programı hafta içi 3 gün saat 18:30-
21:30 saatleri arasında yürütülecek olup,
arasında yürütülecek olup, 06 Ocak 2020
Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2020 Per-
şembe günü sona erecektir.

Kasım 2019’da Malezya Ahşap Fuarı
Gerçekleşti

Dünya “tek tuşla”
ihracatçının avucunda
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EXIMBANK İHRACATA FİNANSMAN 
DESTEĞİNİ YÜZDE 15 ARTIRDI

Amerika parekende mobilya pazarı

Türk Eximbank'ın 2017 yılının ilk yarısında
ihracatçılara sunduğu toplam finansman
desteği geçen yıla göre yüzde 15 artarak
16,3 milyar dolardan 18,8 milyar dolara yük-
selirken, bu desteğin 11,7 milyar doları nak-
di kredi, 7 milyar doları ise alacak sigortası
olarak sağlandı. Türk Eximbank'tan yapılan
açıklamaya göre, bankanın sağladığı nakdi
kredilerde yüzde 34 ile son dört yılın en yük-
sek artışı gerçekleştirildi. Mevcut 28 kredi

programı ile sunulan destekler sonucunda
2017 yılının ilk 6 ayında kredi stoku TL ba-
zında bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 34 artarak 66 milyar liraya ulaşırken,
alacak sigortası kapsamında Ocak-Haziran
döneminde sigortalanan sevkiyat yaklaşık 7
milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 33 arttı. Açıklamada şu bilgilere
yer verildi: "Merkez Bankamızın bize tanıdığı
17 milyar dolarlık reeskont limitinin 2 milyar
dolarını orta-uzun vadeli kredileri destekle-
mek için kullanmamıza imkan tanıması ha-
linde, 2017 yılı sonu için belirlediğimiz 39,8
milyar dolarlık finansal destek ve ihracatın
yüzde 26'sının desteklenmesi hedeflerimizi
rahatlıkla aşacağız."

2019 Yılı Amerika Mobilya parekende  mağa-
zalar satış Performans Raporu

Bu rapor, döşeme mobilya mağazalarının sa-
tış alanının % 22'sini oluştutuyor.  

En son hükümet raporuna göre, mobilya ve
ev mobilya mağazaları Ekim ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre% 0.9 artışla zayıf bir
satış artışı kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim satışlarının bir
yıl önceki Ekim ayındaki 9.69 milyar $ 'dan
9.79 milyar $' a ulaştığını bildirdi. Eylül
ayında satışlar 9.87 milyar $ 'lık bir düşüş-
ten düşerken, bu rakam önceki 9.85 milyar
$' lık tahmininden biraz daha yükseldi.

Tüm ABD perakende ve gıda hizmetleri en-
düstrilerinin satışları Ekim 2018'den Ekim
ayında% 3,1 artarak 526,5 milyar $ 'a yük-
seldi ve Eylül ayına göre% 0,3 arttı. Sadece
perakende ticaret satışları bir önceki yıla
göre% 2,9, Eylül ayına göre% 0,3 arttı.

Mobilya sektörü, bu yıl geniş perakende
sektörünün gerisinde kalmaya devam ede-
rek bir önceki yıla göre en ince kazançlardan
birini kaydetti. Ancak bazı sektörler negatif
sayılar yayınladı. Mağazalar - genel mal ma-
ğazalarının bir alt kümesi - en kötü perfor-

mans gösteren kişi olarak tekrarlandı ve sa-
tışlar bir yıl önce Ekim ayına göre% 6.9 düş-
tü. Benzin istasyonları% 5 düşüş gösterdi ve
elektronik ve beyaz eşya mağazaları% 3,4
düştü.

E-ticaret ve posta siparişi katalog işletme-
lerini içeren mağaza dışı perakendeciler,
tüm sektörleri Ekim ayında geçen yılın aynı
ayına göre% 14,3 satış kazancı ile geride bı-
rakmaya devam etti.

Ekim ayında sona eren üç aylık dönemde
mobilya ve ev eşyası mağazaları satışları ge-
çen yılın aynı ayına göre% 1,4 arttı. Kombine
perakende ve gıda hizmetleri satışları% 3,8
artarken, tüm perakende satışlar% 3,7 arttı.

Çilingirler Grup
43.Yıl Etkinliği

Kuruluşunun 43. Yılında, geleneksel et-
kinlikleri kapsamında düzenlemiş oldu-
ğu eğlence geçtiğimiz günlerde Elite
World Europe Hotel de gerçekleşti. Grup
çalışanlarına çekilişle hediye dağıttı.
Hediyeler arasında sıfır km araç da 
bulunuyor...

225 çalışan personelimiz ve aileleri ile
birlikte 650 kişiyi aşan davetlinin katıl-
dığı organizasyonda Sunucu Halil Bal,
Sanatçılarımız Alişan, Gencer Savaş
Bandosu ve Mehmet Elitaş’ın katılımı ile
çeşitli eğlenceler, ödül ve çekilişler dü-
zenlenmiştir. Çilingirler Grup çalışanla-
rından 16 personeline çekilişle çeşitli
para ödülü verdi. Ayrıca Alişan tarafın-
dan yapılan çekilişle 15 yıl ve üzeri çalı-
şan 33 personel arasından 1 personele
de a raç hediye edildi. Çilingirler Grup
yönetim kurulu başkanı Kemal Çilingir
çalışanlarına yönelik motivasyon gece-
sini her yıl düzenlediklerini ve her yıl bir
çalışanımıza otomobil hediye ettiklerini
söyledi. Gecede personel ve Katılımcılar
eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.
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Frame ve diğer ortaklarla birlikte OR-
GATEC, “ORGATEC Mimarlar Zirvesi”
ni ilk kez düzenliyor. 

Bu, tüm fuar boyunca mimarlar ve ko-
nut sektörü için çeşitli konular hazır-
layan mimarlara yönelik bir kongre
formatıdır. Konular dijitalleşme,
akustik, sürdürülebilirlik, aydınlat-
ma, “kamusal alanlarda” ofisler ve
özel çözümlerin en iyi uygulama ör-
neklerini içermektedir.

ORGATEC 
Mimarlar 

Zirvesi 2020

Yaklaşan ORGATEC'in bir başka olayı da Ku-
zey Bulvarı'ndaki özel bir sunum alanı ola-
cak. TU Darmstadt'ta “Sıçrama Zamanı”
enstitüsünden Dr. Ruth Stock-Homburg,
çalışma sonuçlarına dayanarak ORGATEC’in
“Çeşitlilik Çalışma” sloganını gerçekleştir-
diğini gösterecek. “Zamanda sıçrama”,
uluslararası ziyaretçilere çeşitli çalışma
ortamlarında somut bir deneyim kazandıra-
cak. Buna ek olarak, rehberli turlar ve ça-
lışma ortamları hakkındaki sorular hem ro-
botlar hem de insan uzmanlar tarafından
yönlendirilecek ve cevaplanacaktır.

Geleceğin beş temel çalışma ortamı için robot
liderliğindeki tur

ORGATEC, 2018'deki etkileyici
büyümesini sürdürüyor
Orgatec’e henüz bir yıldan az bir süre kal-
mışken daha şimdiden kerçekleşen sözleş-
meler ve kiralanan alanların toplamı 2018
yılına göre yüzde 13’lük bir büyümeyi şimdi-
den gösteriyor. 
500'den fazla şirket, modern çalışma or-
tamları için önde gelen uluslararası ticaret
fuarına katılmaya karar vermiştir. Bu, iki yıl
önceki aynı dönemden yüzde 25 daha fazla.
İyi ön sonuçlar esas olarak çok sayıda yeni
şirket veya Ashton Bentley, Baux, Boss De-
sign, dinamobel, Engelbrechts, Girsberger,

Martex, Oka, Preform, Rolf Benz ve Tobias
Grau gibi ilk kez katılan şirketlerden 
kaynaklanmaktadır.

2020'de ORGATEC, seçilen etkinliklerle bu-
günün, yarının ve ertesi günün modern çalış-
ma ortamlarının tasarımına ayak uyduracak.
Kongrelerde ve görüşmelerde, konuşmacı-
larda, özel etkinliklerde ve diğer sektörde
öne çıkan konuşmacılar, ticari ziyaretçilere
kapsamlı bilgi ve sektör içinde profesyonel
değişim için birçok fırsat sunacaktır.
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Imm Köln 2020'de "Future Interiors - Almanya'da tasarlandı"
trend sergisi
Yeniden yapılandırılmış Home tema dünyası
Home'daki trend sergisi, Alman iç mekan
markaları tarafından sunulan hizmetlerin
geniş bant genişliğini ve sürdürülebilirlik
alanındaki temel yeterliliklerini gösteriyor.
İç mekanlar söz konusu olduğunda, sürdü-
rülebilirlik, diğerlerinin yanı sıra dayanıklı-
lık, tasarım, kalite ve ekolojik olarak uyum-
lu malzemelerin kullanımı da dahil olmak
üzere birçok faktörün toplamıdır. Alman iç
mekan markaları sadece bu değerleri güve-
nilir bir şekilde somutlaştırmıyor. Ayrıca,
bunları, gelecekte alaka düzeyini artıracak
çok işlevlilik ve evrensel tasarım için çağ-
daş gereksinimlerle birleştiriyorlar. Uluslar-
arası iç mekan fuarı imm cologne tarafından
başlatılan "Gelecek İç Mekanlar - Alman-
ya'da tasarlanan" sergisi, bunu Köln'de
temsil edilen ürün yelpazesinin dışkısından
hazır mutfağa kadar tüm ürün örnekleriyle
canlı bir şekilde sergiliyor ve ürün sahnele-
rini bir iç tasarım trend için uygun.
Salon 10.2'nin merkezindeki özel etkinlik
küratörlüğünü yapıyor ve trend uzmanı ve iç
tasarımcı Katrin de Louw (Trendfilter) tara-
fından çekici bir iç tasarımla bağlantılı. Ev-
rensel Tasarım, Ekolojik Malzemeler, Sür-
dürülebilir Renk, Çok Fonksiyonlu ve Uzun
Yaşam Kalitesi bölümlerine ayrılmış olan
Ocak ayı galası, Bali, Möbelwerke A. Decker
GmbH, Hartmann Möbelwerke GmbH, Hey-
Sign, Himolla Polstermöbel gibi Alman üre-

ticilerin yeniliklerini sunuyor , Kare Design,
Koinor Polstermöbel, Ponsel Polstermöbel,
Schöner Wohnen, Venjakob ve Wimmer
Wohnkollektion 150 m²'de. Bu format, Al-
man mobilya ve iç mekan endüstrisine,
trendler ve mega trendler bağlamında Al-
man mobilya tasarımının güçlü yönlerini
sergilemek için çekici ve ilham verici bir
platform sunuyor.

Almanya'dan iç mekan
çözümlerinin profilini
yoğunlaştırmak
"Gelecek İç Mekanlar - Almanya'da tasarla-
nan" ile imm cologne, Almanya'daki iç me-
kanlar için profili yoğunlaştırmayı ve özellik-
le mobilya ticareti, proje iç mekanları ve iç
tasarım segmentlerinden yabancı ziyaretçi-
lere hitap etmeyi umuyor. Aynı zamanda, Al-
man ziyaretçiler Alman tasarımını neyin ka-
rakterize ettiği ve Alman iç mekan markala-
rının geleceğe uygunluk özellikleri için neyi

belirlediğinin bilincinde olmalıdır. "Imm co-
logne şüphesiz uluslararası emelleri olan bir
iç fuardır", imm cologne Direktörü Claire
Steinbrück açıklıyor ve ekliyor: "Yine de, Al-
man tasarımı bu uluslararası bağlamda ken-
di alanını da almalı". Sergi küratörü Katrin
de Louw şöyle açıklıyor: "Sergi, ziyaretçilere
iyi, yeni, ulusal ürünlerin hızlı bir alıntısını
sunuyor ve Alman tasarımının, dayanıklı ka-
lite, ekolojik malzemeler ve evrensel tasa-
rımdan sosyal sorumluluk sahibi üretim sü-
reçlerine uzanan niteliklerle öncü olduğunu
açıkça ortaya koyuyor. ."

İhracatçılar Çin'e Çıkarma Yaptı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çin pa-
zarından Türk ihracatçısının daha fazla pay
alması için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda; TİM koordinasyonunda,
dünyanın en büyük ithalat fuarı olan Çin
Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) milli
katılım organizasyonu gerçekleştirildi. 5
Kasım'da ziyaretçilere kapılarını açan fu-
arda; gıdadan, kozmetiğe, medikalden
tekstile farklı sektörlerden 59 Türk firma-
sı ve 5 kurum ürünlerini tanıtırken, Türk
standında gerçekleştirilen şov ve etkinlik-
lere katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

EGGER Dekor A.Ş.
unvan düzeltisi

Değerli Mobilya Dergisi okurları,
Mobilya Dergisi’nin  Kasım - Aralık
2019 sayısı, sayfa 165’te yer alan 
İnterzum Best of Best haberinde, 
EGGER Dekor A.Ş. ile ilgili  bir unvan
hatası yapılmıştır. Haberde 
EGGER Dekor A.Ş. unvanı, eski 
alışkanlıklarla Roma Plastik olarak
zikredilmiştir. Mayıs 2019 itibariyle  
EGGER Dekor A.Ş. olarak gerçekleşen
unvan değişikliğiyle, bu süreç  
tamamlanmış oldu. 
2 Mayıs 2019 itibariyle unvanı 
EGGER Dekor A.Ş olarak değişen
Roma Plastik, “Roma” ismini kenar-
bandı markası olarak devam ettiriyor.

Saygılarımızla
Mobilya Dergisi Yayın Kurulu
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BÜROTIME FRANCHISE AĞINI
BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR
Ofis mobilyası sektörünün global
markası Bürotime; Eylül ayında
açtığı Yunanistan mağazasının
ardından Ekim ayında da
Türkmenistan’da mağaza açarak
farklı coğrafyalarda pazar payını
genişletmeye devam ediyor.

Geliştirdiği tasarımlarıyla, yeni çalışma kül-
türünün tüm beklentilerine cevap verirken,
ihtiyaçları da şekillendiren Bürotime; yurt
içi ve yurt dışı yatırımlarıyla büyümesini sür-
dürüyor. Global marka olma stratejisiyle yö-

nünü küresel pazara çeviren firma; yurt dı-
şında da iş dünyasının önde gelen markala-
rının tercihi oluyor. Uzun yıllar yoğun çalıştı-
ğı Kırgızistan’la bölgedeki marka algısını
güçlendiren Bürotime, Türkmenistan’da aç-
tığı yeni mağazası ile Türk Cumhuriyetle-
ri’ndeki hâkimiyetini artırdı.

Bürotime, Türk Cumhuriyetlerinde
de Büyümeye Devam Ediyor
Global ofis mobilyası markası olma hedefiy-
le yatırımlarına devam eden Bürotime, Türk-
menistan’ın başkenti Aşkabat’ta açtığı

franchise’ı ile Türk Cumhuriyetleri’ndeki de
varlığını güçlendiriyor. Bölgenin en köklü
inşaat firmasının iş ortaklığı ile açılan kon-
sept showroomda, Bürotime’ın yeni nesil
ofisler için tasarladığı tüm ürünler yer alı-
yor. Ülkenin en işlek caddesinde, 900 m2’lik
bir alanda hizmet vermeye başlayan franchi-
se; Başkent Aşkabat’ta açılmış en büyük
showroom olması sebebiyle de ziyaretçiler
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Keyifli
bir seremoni eşliğinde gerçekleşen açılışa;
Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Tosunoğlu, Bürotime Genel Müdürü Şaban
İren, Bürotime Uluslararası Satış Direktörü
Ahu Akder, Bölge Satış Müdürü Can Kırmızı-
tuna ev sahipliği yaparken; Dış Ticaret Ate-
şesi Serdar Akar, Dış Ticaret Ateşeliği İkinci
Kâtibi Suat Dursun ile bölgenin önde gelen
iş insanları, tasarımcı ve mimarları katıldı.
Özel olarak oluşturulan mekânlarda sunu-
lan yöresel lezzetler davetlilere keyifli anlar
yaşattı.

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan, 2019 yılı
“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne Layık Görüldü
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2019 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsa-
nı Ödülleri (GEBİP) açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, İstanbul Üniversi-
tesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Candan, 2019 yılı “Üstün Başarılı Genç Bilim İn-
sanı Ödülü”ne layık görülen 28 isim arasında yer aldı. 

2001 yılından beri verilen ve doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal
bilimler alanlarında çalışan ve üstün başarılı genç bilim insanlarının, bi-
limsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını
oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve ya-
yınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla verilen TÜBA-GEBİP Ödülleri,
ödül sahiplerine 3 yıl boyunca mali destek vermenin yanı sıra, tez aşama-
sında olan doktora öğrencilerine de ayrıca ek destek sağlıyor. Mali destek-
lerin yanında ödül sahiplerine akademi üyelerince danışmanlık ve uluslar-
arası bilimsel etkinliklere de katılım desteği sağlanıyor. 
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ARAŞTIRMA PVAc ESASLI TUTKALLAR



hşap malzeme kullanım amacına bağlı olarak
çeşitli mekanik zorlamalar ile karşı karşıya kal-
maktadır. Bu zorlamalarda, etkili olan kuvvetin
şekli ve şiddetine göre ahşap malzemenin bir-

leşme yerlerinde açılma ve gevşeme, elemanlarda
eğilme, çatlama veya kırılma gibi deformasyonlar
meydana gelir. Sağlamlık ve kaliteyi doğrudan etkile-
yen deformasyonların büyüklüğü, birleşme yerlerinde
uygulanan konstrüksiyona, yapıştırıcı ve ağaç malze-
me türüne göre değişmektedir (Altınok, 1998). 
Tutkal sayesinde ahşap malzemenin birleşme yerle-
rinde tam rijitlik sağlanır. Ayrıca çeşitli levhaların ya-
pımına olanak vererek mobilyada çeşitliliğe, ekono-
miye ve tasarım esnekliğine katkıda bulunur. Bu rol-
leri ile tutkallar ağaç malzeme sektöründe çok büyük
önem arz etmektedir (Yılmaz, 2006). 
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine paralel ola-
rak yapılan yeni araştırmalar, ahşap malzemeye yeni
kullanım alanları oluşturmuş ve bu sayede yeni en-
düstri dalları doğmuştur. Ayrıca malzemeler estetik
ve teknik kusurlarından (budak, reçine keseleri vb.)
arındırılarak istenilen özelliklerde ahşap malzemeler
üretilmiştir. Bu işlemler tutkalların ve yapışmanın
önemini artırmıştır (Eminoğlu, 2018). 
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Özet 
Bu çalışmada, ağaçişleri ve mobilya endüstrisi için geliştirilen farklı
özelliklerde PVAc esaslı tutkalların yapışma performanslarının belir-
lenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla, farklı özeliklerde (katı madde
miktarı, dolgu malzemesi) üretilen 3 adet PVAc tutkalı, karşılaştırma
ve kontrol maksadıyla piyasadan rastgele temin edilen 1 adet PVAc
tutkalı olmak üzere toplam 4 farklı tutkal kullanılmıştır. Ağaç türü
olarak ağaçişleri ve mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan
Iroko (Chlorophora excelse), maun (Swieteniasp.) ve limba (Termina-
liasuperba) odunları kullanılmıştır. TS 5430 EN 204 ve TS EN 205 stan-
dartlarında belirtilen esaslara uyularak hazırlanan örneklere D1 ve D2
normlarında testler uygulanmıştır. Ayrıca deney örneklerinin rutubet
miktarı TS 2471, yoğunlukları ise TS 2472 esaslarına uyularak belir-
lenmiştir. Ağaç türü ve tutkal çeşidinin yapışma direncine etkisini be-
lirlemek amacıyla MSTAT-C programı kullanılarak çoklu varyans ana-
lizi (MANOVA) yapılmıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların ol-
ması halinde ortalama değerler en küçük anlamlı fark (LSD) testi ile
karşılaştırılmıştır. Deney örneklerinin yoğunluk değerlerinin ve tut-
kalların katı madde miktarının yapışma direncine etkilerini belirle-
mek amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca, deneyler sonu-
cunda örneklerin yapışma yüzeylerindeki ahşap malzemenin hasar
oranının belirlenmesinde gözlemsel değerlendirme yöntemi kullanıl-
mıştır. Deneyler sonunda; tutkalların tamamının standartlarda belir-
tilen D1 ve D2 sınıfı yapışma direnci değerlerine uygun oldukları belir-
lenmiştir. D1 testi sonucunda yapışma direnci değeri en yüksek maun
odununda T2 tutkallı örneklerde (18,17 N/mm2), en düşük ise limba
odununda kontrol (K) tutkallı örneklerde (10,16 N/mm2) elde edilmiş-
tir. D2 testi sonucunda yapışma direnci değeri en yüksek maun odu-
nunda T2 tutkallı örneklerde (17,35 N/mm2), en düşük ise limba odu-
nunda kontrol (K) tutkallı örneklerde (9,35 N/mm2) elde edilmiştir.
Regresyon analizine göre; yapışma direnci ile tutkalların katı madde
miktarı ve ahşap malzeme yoğunluğu arasında güçlü bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yapışma Direnci, PVAc tutkalı, Iroko, Maun, Limba 



Ağaç malzemede yapışma direncini birçok
faktör etkilemekle beraber en önemli fak-
törler; odunun yapısı, yüzey özellikleri ve
pürüzlülüğü, pres basıncı ve pres süresi, ya-
pıştırıcının yapısı ve özellikleridir (Hass,
2014, Söğütlü, 2017, Söğütlü vd., 2017). 

Bu çalışma, farklı üretim parametrelerine
sahip PVAc tutkallarının ilgili standartlarda
belirtilen esaslara uygun olarak; iroko, ma-
un ve limba ağaç malzemelerindeki yapışma
performanslarını belirlemek amacı ile yapıl-
mıştır. Çalışma ile üretici, tasarımcı ve kul-
lanıcılara çeşitli parametreler sunulması
amaçlanmıştır. 

1. MALZEME VE YÖNTEM 
1.1. Ağaç Malzeme 
Ağaçişleri ve mobilya endüstrisinde yaygın
olarak kullanılan ithal ağaç türlerinden Iroko
(Chlorophora excelse), maun (Swietenia
Macrophylla) ve limba (Terminalia superba)
odunları deney malzemesi olarak kullanıl-
mıştır. Deneylerde kullanılan ağaç malzeme-
ler, Ankara Mobilyacılar Sitesinden TS 2470
esaslarına uygun, budaksız, ardaksız, büyü-
me kusurları bulunmayan, düzgün lifli ve diri
odun kısmı olmasına özen gösterilmiştir. 

1.2. Tutkal 
Deneylerde ağaçişleri ve mobilya sektörüne
çeşitli yapı kimyasalları üreten bir firma ta-
rafından üretilen 3 adet ve piyasadan rast-
gele temin edilen 1 adet (Kontrol) (K) olmak
üzere toplam 4 adet D2 sınıfı PVAc tutkalı
kullanılmıştır. Tutkalların özellikleri Tablo
1’ de verilmiştir. 
1.3. Deney Örneklerinin Hazırlanması 
1.4. Yöntem 
1.4.1. Rutubet tayini 
Rutubet tayini, TS 2471 esaslarına uyularak
yapılmıştır. Bu maksatla örneklerin ağırlık-
ları (Mr), analitik terazide 0,01 g hassasiyet-
le tartıldıktan sonra etüvde 103±2 oC sıcak-
lıkta değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar
bekletilmiştir. Bu durumda, kurutma dola-
bından alınan örnekler, içerisinde fosfor-
pentoksit (P2O5) bulunan desikatörde soğu-
tulduktan sonra tam kuru haldeki ağırlıkları
(M0) ölçülmüştür. Bunlara göre rutubet (R); 

� = #$%#& #& 
eşitliğinden hesaplanmıştır. 
1.4.2. Yoğunluk tayini 
Yoğunlukların belirlenmesinde TS 2472
esaslarına uyulmuş, 20x20x20 mm ölçüle-

rinde hazırlanan örnekler 20 ± 2∞C sıcaklık
ve % 65 ± 5 bağıl nem ortamında değişmez
ağırlığa gelinceye kadar şartlandırılmıştır.
Deney örneklerinin her üç yöndeki boyutları
±0,01 mm duyarlıklı mikrometrik dijital
kumpas ile, ağırlıklar ise ±0,01 g duyarlıklı
dijital terazide ölçülmüş olup, hacimler ste-
reometrik metod ile belirlenmiştir. Buna gö-
re hava kurusu yoğunluklar; 
d = M g / cm3 V 
eşitliğinden hesaplanmıştır. 
Burada; d : Yoğunluk (g/cm3), M: Hava Ku-
rusu Ağırlık (g), V: Hava Kurusu Hacim
(cm3). 
1.4.3. Yapışma direnci 
Yapışma direnci, TS 5430 EN 204 ve TS EN
205 standartlarında belirtilen esaslara uyu-
larak çekmede makaslama testi ile belir-
lenmiştir. Buna göre; D1 testi için hazırla-
nan örnekler; 20 ± 2°C sıcaklık ve % 65 ± 5
bağıl nem şartlarındaki iklimlendirme dola-
bında 7 gün bekletildikten sonra test edil-
miştir. D2 testi için hazırlanan örnekler ise
20 ± 2°C sıcaklıktaki suda 3 saat ve 20 ±
2°C sıcaklık % 65 ± 5 bağıl nem şartlarında
7 gün bekletildikten sonra test edilmiştir.
Deney örneği, üniversal test cihazına şekil
2’de gösterildiği gibi yerleştirilerek 2
mm/dk yükleme hızında çekme kuvveti uy-
gulanmış, kopma anındaki kuvvet (Fmax)
kaydedilmiştir. 
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Tablo 1. Tutkalların özellikleri 

Şekil 1. Yapışma direnci deney örneği (ölçüler mm) 

Tablo 2. Ortalama rutubet miktarı 
değerleri (%)

Rutubet miktarı değeri 
en yükşek iroko odununda (% 12,12)
en düşük işe
limba odununda  (% 11,82) 
elde edilmiştir. 
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Yapışma direnci (σ)’nin hesaplamasında
aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. 

� = ()*+ = ()*+ , -+. 

Burada; σ: Yapışma Direnci (N/mm2), Fmax:
Kopma anındaki kuvvet (N), b:Yapışma yüze-
yinin genişliği (20 mm), l: Yapışma yüzeyinin
uzunluğu (10 mm)’dir. 

2. BULGULAR
2.1. Rutubet Miktarı
Deney örneklerinin ortalama rutubet miktarı
değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
2.2. Yoğunluk 
Deney örneklerinin hava kurusu yoğunlukla-
rına ait ortalama değerler Tablo 3’de veril-
miştir. 
2.3. Yapışma Direnci 
Deney örneklerinin D1 ve D2 testleri sonucu
elde edilen yapışma dirençlerine ait istatis-
tiki değerler Tablo 4’de verilmiştir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
3.1. Rutubet Miktarı 
Deney örneklerinin ortalama rutubet miktarı
değeri; en yüksek ıroko (%12,03) odununda
(%12,08) elde edilmiş, bunu sırasıyla maun
(%11,86) ve limba (% 11,82) izlemiştir. 
3.2. Yoğunluk 
Deney örneklerinin hava kurusu yoğunluk
değeri; en yüksek maun (0,71 g/cm3) odu-
nunda (0,88 g/cm3) elde edilmiş, bunu sıra-
sıyla ıroko (0,69 g/cm3) ve limba (0,62
g/cm3) izlemiştir. 
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Tablo 3. Yoğunluk ortalama değerleri (g/cm3) 
Şekil 2. Yapışma direnci

deney düzeneği
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3.3. Yapışma Direnci 
Ağaç türü-tutkal çeşidi düzeyinde D1 ya-
pışma direnci; en yüksek maun odununda
T2 tutkalı ile (18,17 N/mm2), en düşük ise
limba odununda kontrol (K) tutkalı ile
(10,16 N/mm2) elde edilmiştir. 
Ağaç türü-tutkal çeşidi düzeyinde D2 ya-
pışma direnci; en yüksek maun odununda
T2 tutkalı ile (17,36 N/mm2), en düşük ise
limba odununda kontrol (K) tutkalı ile
(9,35 N/mm2) elde edilmiştir. 
TS 5430 EN 204 standardına göre D1 sınıfı
tutkallarda yapışma direnci en az 10
N/mm2, D2 sınıfı tutkallarda ise en az 8
N/mm2 olması gerekmektedir. Deneyler-
de kullanılan tutkalların tamamının stan-
dartta belirtilen değerlerin üzerinde yapış-
ma direncine sahip olduğu görülmüştür. 
Tutkal çeşidine göre yapışma direnci D1 ve
D2 testi sonucunda da T2 tutkalında elde
edilmiştir. Katı madde miktarı T1 tutkalın-
da % 47,5, T2 tutkalında % 56 ve T3 tutka-
lında ise % 50’dir. Bu durumda yapışma
direncini katı madde miktarının olumlu
yönde etkilediği söylenebilir. 
D1 ve D2 yapışma direnci sonuçları ve
farklara ilişkin grafik şekil 3’de gösteril-
miştir. 
Örneklerin tamamında D2 testi sonrasında
D1’e göre yapışma direncinde azalma ol-
muştur. En yüksek fark limba odununda
kontrol tutkallı örneklerde (% 8,6), en dü-
şük ise maun ve limba odunlarında T1 tut-
kallı örneklerde (% 1,3) elde edilmiştir. 
Tutkal çeşidine göre D1 ve D2 arasındaki
fark; kontrol tutkallı örnekler hariç tutul-
duğunda, en yüksek T2 tutkallı örneklerde
elde edilmiş (% 3,3), bunu sırasıyla T3 (%
2,6) ve T1 (% 1,7) izlemiştir. T2 tutkalı
dolgulu, T1 ve T3 tutkalı ise dolgusuzdur.
Bu durumun dolgu maddesinden kaynak-
lanabileceği söylenebilir. 
3.4. Yoğunluk-Yapışma Direnci 
İlişkisi 
Yoğunluk ile yapışma direnci arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla en küçük ka-
reler metoduna göre yapılan regresyon
analizi sonuçları şekil 4’de verilmiştir. 
Regresyon analizine göre; yapışma direnci
ile yoğunluk arasındaki ilişkinin tanım-
lanmasında y=ax2+bx+c eşitliği elde edil-
miştir. Bu eşitliklere ait regresyon katsa-
yıları Tablo 6’da verilmiştir. 

Şekil 3. Ağaç türü, tutkal çeşidi ve deney türüne göre yapışma direnci ve farklar 





Regresyon analizi sonucunda; yoğunluk art-
tıkça yapışma direncinin de arttığı tespit
edilmiştir. 

3.5. Katı Madde Miktarı-Yapışma 
Direnci İlişkisi 
Katı madde miktarı ile yapışma direnci ara-
sındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla en kü-
çük kareler metoduna göre yapılan regres-
yon analizi sonuçları şekil 5’de verilmiştir. 
Regresyon analizine göre; yapışma direnci
ile yoğunluk arasındaki ilişkinin tanımlan-
masında y=ax2+bx+c eşitliği elde edilmiş-
tir. Bu eşitliklere ait regresyon katsayıları
Tablo 7’de verilmiştir. 
Regresyon analizi sonucunda; katı madde
miktarı arttıkça yapışma direncinin de arttı-
ğı tespit edilmiştir. Yapışma Direnci
(N/mm2) 
Bu sonuçlara göre; 
1. PVAc tutkalında yüksek yapışma direnci
için katı madde miktarının artırılması öneri-
lebilir. 
2. D2 sınıfı tutkallar kısa bir süre için akan
veya yoğunlaşan suya ve/veya zaman zaman
yüksek rutubete maruz kalınan iç mekânlar
içindir. D1 yapışma direncine göre D2 yapış-

ma direncinde en fazla azalma dolgulu kont-
rol ve T2 çeşidi tutkallarda olmuştur. D1 sı-
nıfı tutkallarda maliyet düşürmek için dolgu
maddelerinin kullanılabileceği, fakat D2 sı-
nıfı tutkallarda dolgu maddelerinin yapışma
direncini çok fazla düşürdüğünden az mik-
tarda veya kullanılmaması önerilebilir. 
3. Benzer çalışmaların farklı ağaç türleri,
tutkal özellikleri ve rutubet miktarları için
yapılarak karşılaştırılması araştırmacılara
önerilebilir. 
Bu makale 5. Uluslararası Mobilya Kongresi 
Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlanmış olup, 
Mobilya Dergisi’nde sektöre katkı amacıyla yeniden 
sunulmuştur.
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fex 2020,  Endonezya mobilyalarının küresel pa-
zardaki  güçlü popülaritesini kanıtlayan ülkenin
en önemli mobilya fuarıdır. Mart 2019'da  gerçek-

leşen fuarın başarısı bu yıl daha güçlü çalışmalarla
destekleniyor. 
IFEX artık Asya'da mutlaka katılınması gereken bir
mobilya ve el sanatları şovu olarak kabul ediliyor ve
her yıl Mart ayında düzenlenen Asya Mobilya Fuarı
çemberinin bir parçası!
Endonezya'nın mobilya endüstrisi için öncü bir etkin-
lik olan IFEX, Endonezya'nın mobilya ve zanaat üreti-
cilerini ve ihracatçılarını dünyadaki binlerce ticaret
alıcısına bağlayarak endüstri ve hükümet tarafından
Endonezya'nın küresel olarak mobilya ticaretini ko-
laylaştırmak için güçlü bir şekilde desteklenen Endo-
nezya'nın dünyaya açılan penceresidir.  

IFEX, Endonezya'nın doğasının zenginliğinden esinle-
nerek yenilikçi tasarımı ve ince işçiliği mükemmel bir
şekilde harmanlayan, en geniş özel mobilya ve zanaat
ürünleri yelpazesiyle endüstriyi gururlandırıyor. IFEX,
sektöre hizmet veren ve iş fırsatları açan gerçek mo-
bilya pazarı haline gelmiştir.
12 - 15 Mart tarihleri   arasında Cakarta'daki Soekar-
no-  Uluslararası Havaalanı ve Resmi Otellerine  üc-
retsiz gidiş-dönüş servis hizmeti verilecektir. Soe-
karno  Uluslararası Havalimanı'ndaki servis durağı,
doğrudan Geliş Salonu'nda yer almaktadır. IFEX ekibi
yardımcı olmak için yerinde olacaktır. Tüm servisler
ücretsizdir
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IFEX 2019'da en iyi rattan, ahşap mobilyalar, 
dış mekan mobilyaları ve eşsiz dekor ürünlerini
vurgulayan çok çeşitli mobilya ürünlerini keşfedin.

İ

Endonezya Uluslararası
Mobilya Fuarı (IFEX)
12-15 Mart 2020’de
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ürkiye ekonomisi, 2018 yılı Ağustos ayında döviz kurlarında
yaşanan dalgalanmanın ardından zorlu bir dönem yaşadı.
Özellikle sanayici / üretici firmalar açısından iç pazarda oldukça

durağanlaşan bir piyasa görünümü vardı. Ancak üretmeye ve küresel
arenada mücadeleye odaklanan pek çok kimya şirketi, 2018 yılından
itibaren yurt dışı vizyonlu bir aksiyon alarak, tüm sektörlere örnek
olacak bir sıçrama gerçekleştirdi. 

Biz de BETA Kimya A.Ş. olarak yapı kimyasalları, yapıştırıcılar ve teknik aerosoller ürün grupları-
mızla, 2018’de iç pazardaki yerimizi korurken ihracatta yüzde 40 büyüdük. 2019 yılı içinde ihracat
yaptığımız ülkeler arasına Amerika’dan Afrika’ya kadar toplam 12 yeni ülke daha ekledik ve ihra-
cat yaptığımız ülke sayısını 65’e yükselttik. Özellikle Cezayir ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkele rinde
olduğu gibi Kenya ile Nijerya gibi Orta Afrika ülkelerinde de çok hızlı bir yükseliş gösterdik. 

Geçtiğimiz yıl hedeflediğimizin iki katı üzerinde 
bir performans gösterdik
Son üç yıldır ortalama yüzde 30 civarı bir büyüme gerçekleştiren firmamız, 2019 yılında bu ivme-
yi bir adım öteye taşıyarak toplam yüzde 35 civarında büyüdü. İç pazarda da yüzde 20’nin üzerin-
de bir büyüme yakaladık. Özellikle sene başında piyasaya sunduğumuz yeni teknik aerosol
ürünlerimiz ve hızlı yapıştırıcılarımızla beklentilerimizin çok üstünde bir satış performansı gös-
terdik. İç pazar ve ihracatta, teknik aerosol ile hızlı yapıştırıcılar ürünlerimizle adet ve ciro ba-
zında hedefimizin iki katı üzerinde bir performans gösterdik.  
Ar-Ge ve inovasyondan aldığımız güçle, sektörümüz için iyi bir referans olarak gördüğümüz 2017
yılındaki pozitif havayı yeniden yakaladık. 2019 yılında 24 yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik.
Otomotivden yapı sektörüne kadar pek çok alana hitap eden, yenilikçi  ürünlerimizle, pazardaki
rekabet gücümüzü bir üst lige taşıdık. Bu noktada, yurt dışında  ve yurt içinde katıldığımız fuar-
larda, sektör profesyonellerinin takdirini topladık. Ortadoğu ve Afrika yapı fuarları ile Intermob
gibi katıldığımız fuarlarda yeni ürünlerimizden aldığımız güç sayesinde çok önemli satış bağlan-
tıları gerçekleştirdik. 
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Dolayısıyla, hem iç Pazar hem de ihracat açısından,
2019 yılını firmamız ve kimya sektörü adına pozitif
bir dönem olarak geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

Sektör 2020’den umutlu
Ekonomideki dengelenme, politika faizlerindeki
düşüş ve piyasalardaki fiyat istikrarı ile birlikte, iş
dünyası 2020 yılına çok daha ümitle bakıyor. Kimya
sektörü de, iç pazardaki dinamizmini korumayı ba-
şarırken, 20 milyar dolar civarında ihracatıyla, ül-
kemizin lokomotif sektörleri arasında ikinci sırada
yer alıyor. Sektörün ana hedefi, yüksek katma de-
ğerli ürünlerle dünya arenasında çok daha güçlü bir
konuma ulaşmak. Nitelikli ve her pazara göre önce-
liklendirilmiş ürünlerle, küresel ticarette söz sahibi
olan Türk firma sayısının artacağını öngörüyoruz. 

BETA Kimya A.Ş. olarak,  2020 yılında da işimize ve
üretime yatırım yapmaya devam ederek, inovasyon
odaklı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Tüketicinin
beklentisi öngörerek, Ar-Ge merkezimiz bünyesin-
de geliştirdiğimiz katma değerli yeni ürünler için
yatırım planlarımız şimdiden hazır durumda. Örne-
ğin; 2020 yılı için yapı sektörü özelinde olumlu sin-
yaller görüyoruz. Yılın ilk çeyreğinden itibaren, yapı
sektörüne hitap eden Yangına Dayanımlı PU Köpük
gibi ürünlerimize yenilerini ekleyeceğiz. 

Global çapta büyüyeceğiz
2020 yılında ihracatta yüzde 40 ve yurtiçinde %20
büyüme hedefliyoruz. Özellikle yapı&inşaat, oto-
motiv ve mobilya sektörleri başta olmak üzere pek
çok sektöre aynı anda hitap eden geniş ürün gamı-
mızla birlikte nitelikli bir büyüme beklentisi için-
deyiz. ‘Nitelikli büyüme’ yaklaşımımızı biraz daha
açıklamak gerekirse; iç pazardan ihracat kadar

uzanan bir nitelik vizyonundan söz ediyoruz. Yani
yüksek kaliteli ürünlerimizi en verimli ve stratejik
pazarlara sunma hedefiyle, Kuzey Afrika’dan Kana-
da’ya kadar yayılan bir pazar ağı için özel bir yol
haritasını benimsiyoruz. 

Büyüme hedeflerimiz ve stratejik yapılanmamızda
ihracata büyük önem veriyoruz. Bu yaklaşımla,
2018 başında belirlediğimiz 2020 yılı sonuna kadar
ihracat yaptığımız ülke sayısını iki katına çıkarma
hedefimize doğru hızla ilerliyoruz. 2020 yılının so-
nuna kadar 85 ülkeye ihracat yapma hedefiyle Afri-
ka, Güney ve Kuzey Amerika bölgeleri başta olmak
üzere nokta atışı diyebileceğimiz yeni ülke ve pa-
zarlara açılacağız.

Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en
büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisini
hayata geçiriyoruz    
Yatırım planlarımız arasındaki en büyük projemiz
ise GEBKİM’de faaliyete almaya hazırlandığımız
yeni üretim tesisimiz olacak. Yaklaşık 120 milyon
TL’lik yeni bir yatırımla Kocaeli GEBKİM’de, Orta-
doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve
tutkal tesisini açmaya hazırlanıyoruz. Projelendir-
me kısmını ince bir hassasiyetle bitirmek üzere ol-
duğumuz yatırımımızın temelini ilk çeyrekte atma-
yı hedefliyoruz. 

Endüstri 4.0 teknolojisine de sahip olacak bu yeni
tesisimizle birlikte üretim kapasitemizi 5 katına
kadar çıkarabileceğiz. Bu fabrika ile yeni ürün ka-
tegorilerine hatta yeni sektörlere de adım atacağız.

Orta vadede ise stratejik büyüme hedeflerimiz doğ-
rultusunda Avrupa’da bir lojistik üs kurmayı ve Or-
tadoğu’da yeni bir üretim tesisi açmayı planlıyoruz.
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ektörün önde gelen fuarı Heimtextil, Ocak
2020’de yarım yüzyılı geride bırakıyor.
1971’den beri tekstil sektörünün dünyadaki
önemli temsilcilerinin buluşma noktası olan

Heimtextil; ürün çeşitliliğinin yanı sıra tekstillerin
ekolojik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde üre-
tilmesi konusunda da imkanlar sunarak geleceğe
yön veriyor.  Heimtextil, her yıl olduğu gibi ilham
verici başarı hikayelerini ve geleceğin trendlerini
sektör profesyonellerine sunmaya hazırlanıyor. Ev
ve kontrat tekstilleri endüstrisi için dünyanın önde
gelen fuarı Heimtextil, iç dekorasyon tekstilleri, iç
dekorasyon tasarımları ve Heimtextil 20/21 Trend-
leri ile geleceği bugüne taşıyacak. 

250’den fazla katılımcı
sürdürülebilir ürünlerini
sergileyecek
Günümüzün en önemli konularından biri olan sür-
dürülebilirlik, özellikle tekstil endüstrisi için artık
sadece bir kelimeden ibaret değil. Bugünün bilin-
çli tüketicileri; çevre dostu ve güven veren ürün ve
hizmetlere talep gösteriyor. Artık tüketiciler için
bir ürünün sadece nasıl üretildiği değil, ürünün
üretildiği materyalin kaynağı da bir o kadar önem
arz ediyor. Doğadan ne aldığımızı ve en önemlisi
aldığımızın yerine ne koyduğumuzu bilmeye ihtiya-
cımız var. Heimtextil 2020'deki «Gelecekteki Ma-
teryaller Kütüphanesi» sürdürülebilir malzeme
inovasyonu hakkında merak edilen soruların ce-
vaplarını vermek için geliştirildi.

S

Heimtextil 2020’de 
50. Yılını kutluyor
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844 yılında kurulan ve merkezi Almanya'nın
Fransızca ve İngilizce olarak bilinen Marktleu-
gast haritada bulunan Löffler, oturma ve döşe-

meli mobilyalardan oyuncaklara, çocuk yatakların-
dan masa ve sandalyelere kadar geniş bir ürün yel-
pazesi üretmektedir. Şirket, lüks şezlonglar ve masif
ahşap masalar gibi belirli ürünler pazarlıyor. HABA
için oyuncaklar gibi diğer şirketler için diğer ürünler
yapar. Löffler, seçmek için büyük önem veriyor.
3.000 kategorizeyi (yaklaşık 32.000 m2) detaylı üre-
tim içindir ve sadece yerel ahşap işlenir. Franconian
Ormanı bol miktarda hammadde sağlar. Löffler
plastikler ve verniklerle çalışmaktan kaçınır. Çevre
dostu yağlar kullanmaktadır.
Ahşap üzerine çalışan bu uzmanlar, çalıştıkları tek-
nolojide ilerici oldukları için çalışmayı seçtikleri
malzemeler konusunda da uzmanlar. “Yüksek eği-
timli çalışanlarımız sadece son teknoloji ürünü CNC
makineleri kullanmaktadır. Bu, yüksek ürün kalite-
sini garanti etmek için sıkı bir kalite kontrol sistemi
ile rekabetçi bir şekilde üretim yapmamızı sağlıyor

Löffler Massiv-GmbH şirketi, birinci
sınıf ahşap tornalama ve frezeleme
işlerinde uzmanlaşmıştır. Yeni ağaç
işleme merkezlerini maksimum
potansiyellerinde kullanmak için J.
Schmalz GmbH'den mekanik 
bağlama teknolojisine güveniyorlar.
Mekanik bağlama VCMC-K1, iş
parçalarını yerine sabitler. Yüksek
kuvvetler söz konusu olduğunda
bile, işlenen ahşap her zaman tam
olarak olması gerektiği yerde kalır,
kurulum sürelerini kısaltır ve
çalışanların işini kolaylaştırır. 
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Schmalz'dan Mekanik
Bağlama Klempler:
Her Zaman İhtiyacınız Olan Yer



”diye açıklıyor CEO Josef Löffler. Makine havuzlarına en son ekle-
nen, modern bir beş eksenli CNC işleme merkezi için uygun bir
Schmalz mekanik bağlama çözümü aramaktadır.

Schmalz, geniş bir uygulama yelpazesi için VCMC-K1'i geliştirdi.
Temas alanı vakumla bağlama için yetersiz olduğunda bu tutucu-
lar etkili bir alternatiftir. Pencere çerçeveleri gibi dar parçaların
100 milimetre (yaklaşık 4 inç) kalınlığa kadar güvenli bir şekilde
sabitlenmesini sağlarlar.

Basınçlı hava ihtiyacı bulunmayan mekanik
klempler
Vakum blokları ve mekanik klempler basınçlı hava gerektirmez. 
Her iki bileşen de vakum kullanılarak konsol üzerinden kumanda
edilir. Mekanik klempler, kendi vakum bağlantısı ile konsola 
sabitlenmektedir. 

VCMC-K1'in kenetleme mekanizması da vakum vasıtasıyla kontrol
edilir. Sıkıştırma diskleri iş parçasını sıkıştırarak ve güvenilir şe-
kilde tutar. Löffler, sabitleme klempi Schmalz sistemini kullana-
rak güçlendirme kararı aldı. Bu varyant ekstra yanal kuvvet alabi-
lir. Sabitleme kanadının karşılığı konsola sıkıca monte edildiğin-
den, bu kelepçeler tam olarak yeniden ölçüm gerekmeden tam
olarak yerinde kalır.

Löffler için Schmalz'ın çözümü  için “VCMC-K1'in performansın-
dan son derece memnunuz. Çalışanlarımız özellikle kullanım ko-
laylığını son derece memnunlar ”diyor Josef Löffler. Yan frezele-
me işlemleri sırasında ortaya çıkanlar gibi büyük yanal kuvvet-
lerde bile, iş parçası daima yerinde sabit kalmasını sağlıyor. Me-
kanik klempler güçlendirmeye yardımcı olarak işi daha da güven-
li hale getirir.

Bir mobilya üreticisinin günlük çalışması, farklı boyut ve yüzeyler-
deki iş parçalarını içerir, bu da taşıma teknolojisi için özel bir zor-
luktur. İnce parçalar genellikle güvenilir vakum kavraması için
yetersiz alan sağlar. İşte o zaman mekanik klempler devreye giri-
yor. “Değişken boyutlara uyum sağlamak kolay olduğundan, es-
nek bir şekilde kullanılabilir. Bu bizim işimizde özellikle önemli
”diyor Josef Löffler. Schmalz'ın vakum çözümü maliyetten tasar-
ruf sağlar ve hızla amorti edilir. Basınçlı hava beslemesine gerek
olmadığından fazladan bağlantıya gerek yoktur. Vakum bloğu ve
mekanik kelepçe arasında geçiş yapmak için herhangi bir alet ge-
rekmez, bu da diğer sabitleme sistemlerine kıyasla makine kuru-
lum sürelerinde fark edilebilir bir fark yaratır.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:156 Ocak - Şubat 2020145

HABERLERFİRMALARDAN

 
 

    

l l











on 5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla ağaç işleme
makineleri sektörünün sesi haline gelen AİMSAD’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, ağaç işleme
makineleri sektörünün 2019 yılını değerlendirdi ve

2020 öngörülerini paylaştı.
2019’un ilk çeyreğinin durgun geçtiğini söyleyen Erol, ikin-
ci çeyrekle birlikte işlerin açıldığını, 2020’de ise sektörün
atılım yapacağını dile getirdi. Sektörün büyümesinin
2019’un önüne geçeceğini belirten Erol hem iç pazarda,
hem de ihracatta ciddi bir artış yaşanacağını kaydetti.
2019 yılında ilk çeyreğin durgun geçtiğini söyleyen Erol,
“Tabi öncesinde 2018 çok zor bir sene oldu. İç pazarın inşa-
at sektöründeki durgunluktan etkilenmesi ve firmaların ih-
racata yönelik çaba içine girmesiyle geçti. 2019’un ilk çey-
reği de Türkiye’de durgundu. İkinci çeyrekte, bir miktar pi-
yasaların da kötüden iyiye doğru ivmelenmesinden dolayı
işler açıldı. Üçüncü çeyrekte nispeten faizlerin dedüşme-
siyle, beklemediğimiz şekilde iyi bir yıl geçirdik. Özellikle
Woodtech fuarı, bizim için iç piyasanın göstergesiydi; iyi bir
fuar geçtiğini gördük. İç piyasada da talepler, ihracatın da
etkisiyle arttı. Çünkü mobilya sektörü de iç piyasada bir iş
olmadığı için, yurt dışına ihracat yapmak amacıyla kaliteli
makineler kullanmak zorunda. 2018 krizi insanları ihracata
yönlendirdi. Firmalar olan pazarlardan ziyade, yeni hedef

pazarlar belirledi ve bu konuda başarılı olundu. Dördüncü
çeyrek de fuarın da etkisiyle iyi geçti. 2019 yılının geneline
baktığımız zaman, iç pazarı geçen yıla göre yüzde 50 daha
iyi bir pozisyonda kapatacağız” dedi.

İlk 10 ayda ithalatın 2 katı ihracat
Ağaçişleme makineleri sektörünün 2019’un ilk 10 ayında
toplam ihracatının 79 milyon dolar olduğunu söyleyen
Mustafa Erol, ithalatın ise 38 milyon dolar düzeyinde oldu-
ğunuifade etti. Erol, en çok ihracat yapılan ülkelerise ise
sırasıyla Cezayir, Irak, Romanya, Bulgaristan, Rusya Fede-
rasyonu, İspanya, Polonya, Mısır, Birleşik Krallık ve Kosova
oldu. İthalatta ise ilk 10’u sırasıyla Almanya, Çin, İtalya, İs-
viçre, Avusturya,Tayvan, Fransa, Finlandiya, Hindistan ve
Güney Kore olduğunu bildirdi.

‘Amerika ve Güney Asya yeni hedef
pazarlar’
2020’nin Türkiye için bir atılım yılı olabileceğini belirten
Mustafa Erol, değişik hedef ülkeler, hiç beklenmeyen ama
AİMSAD ve sektördeki firmaların da çalıştığı ülkelerin he-
def pazar listesine girebileceğini açıkladı. Bu pazarlara ör-
nek veren Erol, “Örneğin Amerika, Vietnam, Endonezya,

“2020, atılım 
yılımız olacak”
Ağaç işleme makineleri sektörünün 2019 yılını
değerlendiren ve 2020 öngörülerini paylaşan
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol,
“2020 Türkiye için atılım yılı olabilir. Büyüme,
2019’un önüne geçecek. Hem iç pazarda, hem de
ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız”dedi.
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AİMSAD Başkanı Mustafa Erol:



“Kötü bir 2018’den
geldiğimiz için firmalar

çok fazla taşın altına
elini sokmak istemiyor.

Ama 2020’de inşallah
onlardan bu konuda çok

destek alacağız.”
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Malezya gibi Güney Asya ülkeleri ilgili de çabalar arttı. Arap
ülkelerinin ihracattaki payı bir miktar düşebilir, kendi içle-
rindeki kriz nedeniyle. Kuzey Afrika aynen devam
edebilir,diye düşünüyorum. Çin hala devam eden küresel
bir oyuncu. Zaten Çin yüzyılı geliyor, bana göre. Ama onlar
da bir pazar” dedi.

Mobilya sektörünün makine yatırımına
ihtiyacı olacak
Türkiye’nin 2020’yi ciddi bir artıyla kapatacağını vurgula-
yan Erol, oranı tahmin edemediğini, hiç beklemedikleri ge-
lişmeler yaşandığını aktardı. Siyasi ve jeopolitik durumla-
rın iyiye gittiğine değinen Erol, Merkez Bankası’nın faizleri
düşürmesi, diğer ekonomik göstergelerin yanı sıra, banka-
ların kredi verme iştahlarının gittikçe arttığını kaydetti. Bu
nedenle iç pazarda ciddi bir hareketlenme beklediğini ifa-
de eden Erol, şöyle devam etti: “Bizim eğrimizi kontrol et-
tiğimiz yer inşaat sektörü. İnşaat sektöründeki her artı ha-
reket bize misliyle geri dönüyor. Tahminime göre bu an-
lamda da büyük bir sıçrama yaşayacağız. Büyüme, 2019’un
önüne kesinlikle geçer. Hem iç pazarda, hem de ihracatta
ciddi bir artış göreceğiz. Hem döviz bazlı artış yaşayacağız,
hem de iç pazarda. Mobilya firmaları da ihracata yöneldi ve
ciddi alıma geçmek zorundalar. Çünkü 2-3 yıldır yatırım
yapmıyorlardı. Bizde de makine parkurları çok çabuk eski-
yor. Güncellenmesi gerekiyor, moda çok çabuk değişiyor.
Klasik makine sektörü değiliz biz. Önümüzdeki dönemde
de değişik yükselmeler bekliyoruz. 2020 bizim için beklen-
tilerin çok üzerinde bir yıl olabilir. Eksi yazacağını 
düşünmüyorum.”

‘Avrupa’da ilk 3’e dünyada 
ilk 6’ya gireceğiz’
Türkiye’deki ağaç işleme makineleri sektörünün Avru-
pa’daki sıralamalarda rakipleriyle arasında çok büyük fark-
lar olmadığını söyleyen Erol, sektör olarak ilk 3’e çıkmak
için çabaladıklarını bildirdi. İtalya ve Almanya’dan sonra
3’üncü olmak istediklerini kaydeden Erol, Avrupa’da ilk 3’e
gelindiğinde de dünyada ilk 6’ya gireceklerini, bunu da
2023’e varmadan halledeceklerini aktardı.

AİMSAD’ın 2020 hedefleri
AİMSAD’ın 2020 yılında odaklanacağı konulardan bahseden
Erol, ilk olarak firmaların kurumsallaşması ve markalaş-
ması için bir çalışma yapabileceklerini, bu konuda bir ça-
lıştay olabileceğini dile getirdi. Devletin çıkartmış olduğu
yeni teşvikler hakkında da üyelere yönelik çalışmalar ola-
bileceğini paylaşan Erol, eğitimle alakalı dokunuşları ola-
cağının altını çizdi. Ayrıca; “Kötü bir 2018’den geldiğimiz
için firmalar çok fazla taşın altına elini sokmak istemiyor.
Ama 2020’de inşallah onlardan bu konuda çok destek ala-
cağız. Çünkü eğitim bizim birinci en önemli kıstasımız. Eli-
mizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz.“ dedi.

“Yurtdışındaki hedef pazarlar dışındaki kritik pazarlarla il-
gili roadshow’lar yapabiliriz. O da ciddi anlamda hem eme-
ğimizi, hemvaktimizi alıyor. Bu konuda finansman da ayır-
mamız gerekiyor. O da olabilir. Güzel bir yıl olacağı için der-
nek de güzel yıllarda güzel işler yapar” diyerek derneğin
2020 hedeflerini aktardı. l l


























