










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

Medwood Mobilya 
Yan Sanayi Fuarı
Atina/Yunanistan
25 - 27 Eylül 2020
www.medwood.gr

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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www.floorpan.com.tr
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Meuble Paris
Paris Mobilya FuarıParis / Fransa
17 - 21 Ocak 2020www.salondumeuble.com
CNR İMOB 2020
İstanbul Mobilya FuarıYeşilköy - IFM İstanbul Fuarcılık21 - 26 Ocak 2020http://itf-exhibitions.com

WOODEX 2020
İRAN 18. Uluslararası Mobilya Yan Sanayive Aksesuar FuarıTahran/İran
2 -5 Şubat 2020www.merkurfair.com

Stockholm Furnitureİsveç Uluslararası Mobilya ve AydınlatmaFuarı
Stockholm/İsveç
4 - 8 Şubat 2020www.stockholmfurniturelightfair.se
Ambiente 
Mobilya, Dekorayon, Aksesuar, HediyelikEşya Fuarı
Frankfurt/Almanya7 - 11 Şubat 2020https://ambiente.messefrankfurt.com

MEBLE Polska 2020 Mobilya fuarı
Poznan/Polonya
25 - 28 Şubat 2020www.meblepolska.pl
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1 - 4 Mart 2020
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MODEKO 2020
31.Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Izmir Gaziemir
4 - 8 Mart 2020
www.modekofair.com

MIFF 2020
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EFE 2020
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Mobilya Ev Dekorasyonu, Hediyelik Paris/Fransa
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Ciff Office Furniture Şanghay CIFF Ofis Mobilyalari FuarıŞanghay/Çin7 - 10 Eylül 2020www.ciff-sh.com/en/index
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Cezayir Merkür Fuarcılık
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Reed-Tüyap İntermob veWoodtech 2020 Tüyap İstanbul
10 - 14 Ekim 2020www.intermobistanbul.comwww.tuyap.com.tr
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Uluslararası Ofis Yönetim ve İç TasarımFuarı
Köln; Koeln Messe/Almanya27 - 31 Ekim 2020www.orgatec.de

Moskova Mebel 202032. Mobilya Bağlantı Elemanları veAksesuarları FuarıMoskova/Rusya
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F‹RMA HABERLER‹

YAYIN GRUBUMUZDAN
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Tüm dünyayı etkileyen küresel COVID19 nedeniyle, insanlık
son yüz yılın en tehlikeli günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz yüzyıl
içinde yaşanan iki büyük dünya savaşında insanlık, bombala-
rın ve  silahların tehditleri altında sığınaklarda, cephelerde
korku içinde yaşadılar. Savaşın ne denli korkunç ve tehlikeli bir
melanet olduğunu yaşayarak anladı. Ancak paraya ve dünya-
ya hükmeden güçler, bu felaketlerden yeterli dersleri çıkarma-
dı; onların para ve güç hırsları dünyanın pek çok yerinde ülke-
leri ve insanları birbirine düşürmekten alıkoymadı.  Bilimsel
bilgi ve eğitim imkanlarından yoksun bırakılan kalabalık toplu-
luklar, ekonomik eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki dengesizlik-
lerin sonucunda, kendilerine sunulan sunguların peşinden
sürüklenerek,  kime ve kimlere hizmet ettiklerinin ayırdına var-
madan, bu çarkın dişlileri olmaya devam ediyorlar. 21. yüzyılın
içinde bir yanda baş döndürücü bir teknolojinin içinde yaşar-
ken,  güç kaynakları bu teknolojiyi de egemenliklerinin aracına
dönüştürmekten geri durmuyorlar. 

Bu satırları yazarken, bundan 40 yıl önce okuduğum ve beni
gelecek konusunda daha o günlerde tedirgin eden bir kitap
gözümün önüne geliyor. George Orwel’in 1984 adlı romanı.
Çevremdeki pek çok yazar ve gazeteci arkadaşım, entelektüel
çevreler, kitapta geçen hikayenin Sovyet totaliter toplumunu
anlattığını savlıyorlardı. Big brother ve proleterya sözcüklerinin
çokça geçmesi o günün KGB’sini anımsatıyordu. Oysa 40
yılda bilim ve teknoloji dünyasının geldiği noktada Sovyetler
birliği yıkıldı, teknolojinin merkezleri Sovyetler değil, o günler-
de adı duyulmayan  aktörler oldu. Tüm dünyayı çılgın bir tek-
noloji tüketimi sardı, yılda 3-4 versiyonuyla ürün gamları yeni-
leniyordu. Ne ekoloji, ne doğa, ne  tarım ne de  küresel tehli-
keler, duyarlı bir azınlık dışında çoğu insanı  ilgilendirmiyordu.
Hala da bu vurdum duymazlık sürüyor. Sonra beklenmedik bir
epidemi Çin sınırlarını aşıp, tüm dünyaya yayılınca, insanlar
aylarca evlerine hapsolup, alışkanlıklarının ve sosyal hayatları-
nın ne denli önemli olduğunun ayırdına vardılar. İşyerleri kapa-
lı, ekonomi dünyası tarumar; para, finans ve borsadan başka
bir şey düşünmeyen zengin ülkelerin sağlık sistemleri çökmüş
durumda. Petrol fiyatları tarihinin en düşük noktasına  düş-
müş, petrol depoları kimse araba kullanmadığından ağzına
kadar dolu.  Amerikan kaya petrol tesisleri komple iflasın eşi-
ğinde. Kısacası COVID19  sonrası artık yeni bir süreç başlıyor.
Toplumsal davranış kalıplarımızın da, dinsel ve geleneksel
demeksizin değişeceği yeni bir sürece giriyoruz. Pandemi
öncesi ve sonrası hayat. 

Şimdi oldukça zor bir hayat bizleri ve tüm insanlığı bekliyor.
Şayet bilim çevreleri bunun çaresini bulamazsa bir yerlerimize
tüm kişisel bilgilerimizin ve sağlık hikayelerimizin işlendiği birer
çip yerleştirecekler ve tüm restaurant, cafe, alışveriş merkez-

leri ile toplu taşımalarda pozitif hikayesi olanlara ayrı yerler
tahsis edilecek, ayrı restaurantlar metroda ayrı bölümler vs ile
karşılaşırsak hiç şaşırmayalım. Bill Gates şimdiden bu chip’ler
üzerinde çalışıyor. Ama dilerim o günleri yaşamayız yoksa
yatak odasında dahi izlenir olacağız, özel hayatın mahremiye-
tine de eyvallah o zaman. 

Dergimizin bu sayısında, dünyada ve ülkemizde tarihsel süreç
içinde ortaya çıkan küresel salgınları inceledik. Bu dosyada
önemli bilgiler bulacaksınız. Tüm bunların sonucunda bilime
güvenmekten başka, insanlığın tutunacak bir dalı olmadığını
da görüyoruz. Bu yüzyılda gözümüz ve kulağımız ekranlarda,
haber kaynaklarında bir an önce bu virüs’ün aşısını veya ilacını
bulacak kahraman sağlık emekçisini,  bilim insanlarını bekliyo-
ruz.  Şimdiden Nobel’in kesin kahramanı belli.  Bu panzehir
bulunmadıkça da insanlığa rahat yok. Kirlettiğimiz doğa intika-
mını misliyle alıyor.  Şimdi yapılması gereken en önemli şeyler-
den biri de, bireysel hayatımızın toplumsal yaşamın ve ilişkile-
rinin bir parçası olduğunu düşünerek, virüsün kimde olduğunu
kimin taşıyıcı olduğunu bilmediğimiz bir dönemde, vicdani
sorumluluklarımızla evde kalmak ve  uzmanların önerilerine
eksiksiz uymak olmalıdır. Salgının yayılarak büyümesinin yara-
tacağı insani ve ekonomik kayıplar bir ay evden çıkmamaktan
misliyle büyük olacaktır. 

Bu bir seferberliktir.  İnsanlarımız topyekun yasalara ve uygu-
lamalara riayet ederse,  devlet ve ilgili kurumlar da bunun eko-
nomik  yaralarını  sararsa, işletmelerin uğrayabileceği kayıpları
karşılarsa biz bu felaketin üstesinden gelebiliriz. Bunun için
tüm kesimlerin güven verici açıklamalara ihtiyacı var. Şu ana
kadar verilen destekler sürmeli, üretim yapan işletmelerin
ayakta kalmaları sağlanmalıdır. Pandeminin daha ne kadar
süreceğini bilmediğimiz, 2020 yılında çalışmayan, üretimi dur-
muş, iflas etmiş işletmelerin vergilerine de adil bir çözüm
bulunmalıdır.  

Bir diğer önemli dosyamız ise bu zorlu günlerde  mobilya sek-
törünün içinde bulunduğumuz  durumu sektör temsilcilerine,
sektörü oluşturan karar vericilere, meslek örgütü ve dernek
başkanlarına  sorduk. Satışların durma noktasında, üretimin
ise vasat düzeyde olduğu bu günlerde beklentileri sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Tüm insanlığın bu küresel salgını bir an önce atlatması 
dileğiyle, sağlık ve umut diliyorum.

Saygılarımla,

Nesip Uzun / Mayıs 2020
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Küresel pandemi ve sosyal sorumluluklarımız





Bu amaçla uzun süredir dergilerimiz ve dergilerimize reklam
veren firmalarımızın tanıtımı için kullandığımız haftalık basın
bültenlerimizi firmaların önemli kampanyaları ile etkinlik ve ta-
nıtımları için de kullanacağız. Yurtiçinde mobilya yan sanayi,
aksesuar, makine, yüzey malzemeleri, satıcı ve bayiler ile mut-
fak üreticileri satıcı ve ilgili malzeme satıcıları yarı mamülcüler
ile mobilya sektörünün hemen tüm seğmentlerinde faaliyet
gösteren binlerce firmaya ürün ve hizmetlerinizi ulaştırmak ar-
tık çok daha kolay olacaktır. B&B iletişimin en hızlı  yolu olan an-
lık maillerle sizi  de hedeflediğiniz  pazarla buluşturuyoruz.  

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

Ekin Yayın Grubu 
Sektörel Datalarını 
sizlerle paylaşıyor

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

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

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





3. WoodTech - Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takım-
lar, El Aletleri Fuarı ve 23. İntermob –Uluslararası Mobilya Yan Sa-
nayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarları,

10-14 Ekim 2020 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde katı-
lımcı ve ziyaretçileriyle buluşacak. 2019 yılında 126 ülkeden 11,642’si
yabancı toplam 77.627 ziyaretçiyi 35 ülkeden 804 firma ve firma temsil-
ciliği ile buluşturan fuarlar, bu yıl da süregelen başarısını tekrarlayarak
hem ziyaretçiler hem de katılımcıların sektörel anlamdaki beklentileri-
ni karşılayacak yeni iş fırsatı olanaklarını sunmayı hedefliyor.

2019 Fuarında Yurtiçinden 37, Yurtdışından 31 Alım
heyeti bir araya geldi!
Çok etkili bir tanıtım faaliyeti olan ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren
Tüyap yurtdışı ofisleri ve tüm dünyaya yayılmış küresel temsilcilik ağı
aracılığıyla özellikle Avrasya coğrafyasında sektöre hakim ekiplerimiz
katılımcılarımızı aradıkları müşterilerle buluşturmak adına bulundukları
ülkelerde alım heyeti çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürdüler.

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

HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!
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Sektörün gelişimine katkı sağlamak için Reed Tüyap’ın davetlisi
olarak fuara gelen; Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan,
İran, Irak, İsrail, Karadağ, Katar, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan,
Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Su-
dan, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Umman ve Yunanistan’ın aralarında
bulunduğu toplamda 31 ülkeden ve Türkiye’nin 37 ilinden gelen
alım heyetiyle WoodTech ve İntermob Fuarları’nda bir araya geldi. 
Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen sektör profesyo-
nelleri, sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine imza attılar. 

İntermob Fuarı bünyesindeki ProMatt Özel
Bölümü bu sene 5.Yılını Kutluyor!
Promatt, yatak imalatı yan sanayi, ekipman hammadde ve makine-
leri özel bölümü bu yıl da ziyaretçilerimizle İntermob fuarı bünye-
sinde buluşmaya devam edecek. Yatak üretim hatları, Yatak Sanayi
Makineleri, Yazılımlar, CAD/CAM Sistemleri, Tekstil ve Dolgu Mal-
zemeleri, Yaylar ve Yay Sistemleri, Süngerler, Yatak Aksesuarları,
Parçalar ve Test Laboratuarları gibi ürünlerin lider üreticilerinin bir
araya geleceği özel bölüm ile İntermob Fuarı alanlarının geleceğini
belirleyen yeniliklerin çıkış noktası olma özelliğini istikrarlı bir bi-
çimde sürdürüyor. Ziyaretçilere sektör hakkında genel bir bakış
açısı kazandırabilecek bir platform oluşturmak amacıyla hayat bu-
lan ProMatt Özel Bölümü’nde yatak imalatı yan sanayi ile ilgili her
türlü ürün tek çatı altında toplanıyor. 

Sektörel Güç Birliği!
Sektörlerinin öncü dernekleri olan AİMSAD ve MAKSDER’in işbirliği
ile Reed Tüyap tarafından düzenlenen WoodTech ve İntermob Fuar-
ları katılımcılarına markalarını, hizmetlerini ve yeniliklerini tanıt-
ma; yeni işbirlikleri kurma ve büyüyen pazarlardaki pazar paylarını
genişletme fırsatı sunuyor.
33 yıldır istikrarlı bir biçimde büyüyen WoodTech ve 23 yıldır mobil-

ya yan sanayimizin uluslararası pazarlara açılan kapısı olan İnter-
mob fuarlarımız yarattıkları sektörel güç birliği ile bölgemizde vaz-
geçilmez bir ticaret merkezi olarak öne çıkmaktadır. Türkiye ve Av-
rasya’nın bu alanda en büyük uluslararası fuarları olma başarısına
ulaşmış fuarlarımız, değerli sektör temsilcilerimizin, ilgili sivil top-
lum ve medya kuruluşlarının desteğiyle endüstrimizin yurtdışı pa-
zarlarda etkinliğini artırmasına ve ticaret hacmini geliştirmesine
hizmet etmeye devam edeceklerdir.
2020 yılında da yerli ve yabancı firma ve firma temsilciliklerinin yo-
ğun katılımı ile gerçekleşecek, çok sayıda ürün ve teknolojinin ta-
nıtılacağı fuarlarda, sektör profesyonelleri yeni yatırımları için en
uygun teknoloji, makine ve malzemeyi tanıma, kıyaslama ve seçme
olanağı bulacaklardır. 

10 Ekim 2020’de görüşmek üzere…
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Wo-
odTech ve Intermob Fuarları, gelecek yıl 10-14 Ekim, 2020 tarihle-
rinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarla-
ra açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin
bir ticaret platformu olmaya devam edecek.
Detaylı bilgi için www.woodtechistanbul.com ve www.intermo-
bistanbul.com websitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. l l



2,5 saat süren video konferansa Maksder  YK ve Fuar Komi-
tesi toplantıya eksiksiz olarak katıldı. Taraflar gerek sek-
törden gelen soruları, gerekse de dünyada ve ülkemizde fu-
arcılığın durumu konusunu masaya yatırıp değerlendirdiler.
Reed fuarcılık Türkiye Gn Müdürü Ali Muharremoğlu’nun
dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumu anlattığı açıkla-
masından sonra Maksder Gn Başkanı Ali Osman Mertöz İn-
termob fuarından beklentileri ve fuarın pandemi koşulların-
da gerçekleşme olanaklarıyla ilgili sorular sordu. 

Reed Fuarcılık Gn Müdürü Ali muharremoğlu, Devletimizin
ve Bakanlıklığımızın ve ilgili kurumların aldığı kararlar ne-
ticesinde fuarlar şu anda etretelenmiş durumdadır, dünya
genelinde de gerek sektörümüzle gerekse de diğer sektör-
lerle ilgili tüm fuarlar ileri bir tarihe ertelenmiş durumda-
dır, Ekim ayına şu an için uzun bir zaman var. Şu an için 6 ay
sonraya yönelik kesin karar almak zor, süreci sizlerle bir-
likte değerlendirerek gelişmelere uygun hepimizin men-

faatine olacak şekilde birlikte karar vereceğiz. An itibarıyla
gerek ülkemiz gerekse de dünya genelinde yaşanan bu ya-
şamsal konu her şeyin üzerindedir. Dilerim bu süreci en kı-
sa zamanda hep birlikte atlatacağız. Pandemi sonrasında
yaşanan ağır travmanın ülke ve dünya ekonomisine yükle-
diği zararları sarmak için üretmek ve çalışmak zorunda-
yız.Bu hepimiz için şu an en önemli konu olacaktır '' dedi.
Ayrıca  Tüyap'ın sanal fuarcılık projesi anlatılarak Mayıs
ortasında sektöre bu alanda çok önemli bir hizmeti de hiz-
mete sokacaklarını belirttiler. Gerek Maksder YK üyeleri
gerekse Maksder Fuar komitesi sektöre yönelik öneri ve
düşüncelerini tek tek ifade ederek aktif ve verimli bir top-
lantı gerçekleştirdiler. Ayda bir gerçekleşecek bu tür top-
lantılarla gelişen sürece yönelik sektörün nabzı ve yapıla-
caklar değerlendirilerek Ekim ayında en doğru kararı ver-
me üzere önemli bir fikir birliği yaratıldı.

Maksder YK ve Fuar komitesi,
Tüyap Fuarcılıkla İntermob Fuarı ve sanal fuarcılık
üzerine video konferans toplantısı yaptı
Reed&Tüyap fuarcılık tarafından her yıl gerçekleşen ve bu yıl 110 Ekim 2020 tarihinde
yapılacak İntermob fuarının yaşadığımız küresel Kovit salgını karşısında ne olacağı ve
fuarcılığın geleceği konularında Maksder (Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği) ile
Tüyap yetkilileri arasında gerçekleşen Nisan ayı toplantısı Online olarak video konferans
olarak gerçekleşti. Maksder YK ve Maksder Fuar Komitesinin katıldığı video konferans
toplantısı her iki taraftan 13 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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2019’a göre her anlamda daha iyi bir yıl olacağı dilek ve umu-
duyla başladığımız 2020’nin ilk çeyreğini neredeyse dünyanın
tamamını etkileyen COVID-19 salgınının muhatabı olarak 
tamamladık.

Son yirmi yılda dünya ekonomisi içerisindeki varlığını düzenli bir bü-
yümeyle artıran Çin’den başlayan salgın, tüm dünyayı etkisi altına
aldı. Salgın, insanlar üstünde yarattığı etkiden daha büyüğünü sos-
yal ve ekonomik hayat üzerinde gösterdi. Hükümetler; sağlığın yanı
sıra, ekonomik ve sosyal hayata yönelik tedbirlerini açıkladılar.
Kamuoyu, daha önce benzerini gör mediği bir şekilde tek konuya
odaklanmış bir açıklama, haber, duyum ve söylenti sağanağına
maruz kaldı. Bu durum doğru, güvenilir, serinkanlı bilgi ve haber
kaynaklarının önemini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Bugün ve gelecek için öngördüğümüz dalganın aşılmasının, birey-
lerin yanı sıra işletmelerimizin de sağlam ve sağlıklı kalması ile
mümkün olacağını biliyoruz. Bu nedenle başta Sağlık Bakanlığı ve
Bilim Kurulu olmak üzere yetkili makamların istek ve önerilerini
önemsiyor ve bunlara uyuyoruz.
Sektörel yayıncılığın gerekleri ile birlikte kendi işletmelerimizin
ekonomik taahhütlerini de yerine getireceğiz. Bu süreçte hiçbir şe-
kilde fırsatçı, faydacı ve işleri aksatıcı bir tutum takınmayacağız.

Seyad Üyeleri güvenilir bilginin kaynağı olmayı
sürdürecek
SEYAD üyesi yayıncı kurumlar, yayınlar ve yayıncılar olarak bu sü-
reçte güvenilir bilgi ve haber kaynağı olmaya devam edeceğiz. Var
olan iletişim araçlarının tamamını yerinde ve yeterli düzeyde kulla-
narak, temel görevimiz olan, uzmanlık alanlarımızda doğru ve gü-
venilir bilgi toplamak ve yaymak ilke sini devam ettireceğiz.

Günlük hayatın sürmesini sağlamak ve gelecekte yeni tehditlerle
karşılaşmamak için tüm kademelerde çalışan; işveren, işyeri, de-
po, sunum ve satış noktasında hizmet verenlerin işini kolaylaştıran
örnek çözüm, uygulamaları ve ürünler haber konularımız arasında
yer alacaktır.

Değişim dalgası ve yeni standartlar
Yaşadığımız dönemin ve sonuçlarının yeni bir değişim dalgası oluş-
turduğunu bugünden görüyoruz.

Önümüzdeki dönemin üretim, saklama, paketleme, dağıtma, inşa-
at ve yaşam ortamlarının tamamında yeni sağlık standartları, yeni
ürün ve hizmet standartları ortaya çıkacaktır. Tüm sektörlerde, ye-
ni tasarımların, ürünlerin ve standartların öğrenilmesi ve anlaşıl-
ması ile gündelik kullanıma girmesi için bilgilendirici içerikler, ba-
sılı ve dijital ortamdaki yayınlarımızda azami düzeyde yer alacaktır.

Sektörel yayıncılar olarak her sektör özelinde bilginin toplanması,
değerlendirilmesi ve yayılmasında görevimizi sürdürüyoruz. Dağı-
tım ve yayılmada elektronik ortamlarla birlikte yeni nesil iletişim
kanallarını daha fazla kullanacağız. Bununla birlikte SEYAD üyeleri
elektronik ortamlarda yayınlanan dergilerin basılı nüshalarını da,
basılı dergilerin güvenilirliğinin yanı sıra bilgi ve belge oluşturmak
amacıyla da saklayacaktır.

SEYAD üyeleri, en zor şartlarda dahi basılı yayıncılığı sürdürmenin
yanı sıra elektronik ve dijital ortamlardaki iletişim ağları ve sosyal
medya aracılığıyla sektörel iletişim ve haber alma-verme sorumlu-
luklarını her zamankinden daha aktif bir şekilde yerine getirecektir.

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde kişisel, sektörel ve kurumsal
anlamda yapacağımız işbirlikleriyle bu süreçten çok daha güçlü çı-
kacağımıza inancımız tamdır.

“SEKTÖREL YAYINLAR
GÜVENİLİR İLETİŞİM KANALLARIDIR”

SEYAD Başkanı M. Vahit Mahmatlı:

Sektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD), dernek üyesi yayıncı kuruluşlar adına bir basın
açıklaması yaptı. Sektörel uzmanlık, devamlılık ve tanınırlıkları ile bulundukları alanda
etkin bir hizmet sunan yayıncıların, faaliyetlerini her koşulda sürdüreceğinin altının
çizildiği açıklamada, ekonominin hareket kazanması için yeni koşulların anlaşılması ve
uyum sağlanmasının önemi vurgulandı.
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obilya dergimizin bu ayki sayısında, yaşadığımız bu zor
günlerde  COVID19’un sektöre etkileri üzerine bir ha-
ber-içerik dosyası hazırladık. Bu nedenle de  Mobilya
sektörümüzü oluşturan geniş bir üretim alanı olan

Ofis mobilyaları Mutfak , Oturma grubu, Klasik ve özel üretim
mobilyalarından, Mobilya aksesuar üreticilerine uzanan geniş
bir imalat zincirinin bu süreçte yaşadıkları sorunlar ve  sektö-
rün beklentilerini masaya yatırdık.  Tüm bileşenlerinin yer al-
dığı ve sektörün 61 ilde tabana yayılmış 36 bin üreticinin ira-
desini temsil eden MOSFED’den Ofis mobilyacılarına  (OMSİ-
AD) Mutfak üreticilerinden (MUDER), Mobilya aksesuar üreti-
cileri derneği MAKSDER’e ve Türkiye’nin en önemlii mobilya
üretim merkezlerine yayılmış mobilya üreticileri, MOBSAD,
MOBDER,  İMOS, KAYMOS, ve Makine üreticilerinin oluşturdu-
ğu  AİMSAD gibi derneklerimizin görüşlerinden derlediğimiz
bir sektör raporunu sizlerle paylaşacağız.  En büyük çatı örgü-
tünü  temsil eden derneklerimizden sektöre ve çalıştıkları
bölgelere göre değerlendirmeleri sizinle paylaşacağız. 

COVID19’UN MOBİLYA
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 
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Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılarak
gerek sosyal hayatımızı gerekse de sağlığımızı ve iş hayatımızı derin-
den etkilemektedir. Bu durum her alanda olduğu gibi iş yaşamında da
üretim ve ticareti zorlaştırıyor, buna rağmen üretim farklı düzeylerde
sürdürülmeye çalışılıyor. .Bu süreç her ülkede farklı düzeylerde etki-
sini  sürdürmekte ve ülkemizde de ciddi önlemlerle durdurulmaya ça-
lışılmaktadır. Öyle ki uluslararası ticaret durma notasında; sınırlar
kapatılıyor, uçuşlar iptal ediliyor…

Mobilya sektörü gibi istihdama  yönelik bir sektörde de bunun etkisini de-
ğişik boyutlarda yaşıyoruz.  COVID19’un  etkileri  ve alınan önlemleri, Türk
mobilya sektörüne etkileri açısından bu çalışmada oldukça net şekilde or-
taya konmaktadır. Çalışmaya mobilya sektörünün Makine üreticilerini de
dahil ettik ve bu konuda Aimsad’ın ölçekli bir çalışmasını sizlerle 
paylaşıyoruz.   
Çalışmada Covid19’un mobilya sektörüne etkileri, iç Pazar ve ihracata et-
kilerini de ele aldık, salgının üretim üzerindeki küresel etkileri paralelinde
istihdama etkilerini ve çalışanların durumunu da değerlendirdik. Salgının
ne kadar süre daha devam edeceğini belirleyememekten dolayı da bu sü-
recin imalat ve ekonomik yapılara etkisini sorguladık. On binlerce küçük
işletmelerden oluşmuş %80’i kobi düzeyindeki bu işletmelerin sermaye
birikimleri uzun vadede bu Pandemiyi atlatmaya yetmeyecek bu nedenle
de  önemli finansal ve yetişmiş iş gücü kayıpları yaşanacaktır. 
İşte tüm bu soruların cevaplarını sektörün çatı örgütlerini oluşturan ve

onların nabzını tutan mobilya sektör dernek temsilcilerinden aldık. 
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Koronavirüs salgını ve salgın önlemleri sektörünüzü nasıl etki-
ledi? Ticari faaliyetler ve üretim faaliyetleriniz ne durumda? Ge-
rek iç Pazar gerekse de ihracata etkileri neler oldu?
COVID19 salgını hayatlarımızda dramatik değişimlere neden oldu,
olmaya devam etmekte. Önceliğimiz her zaman insan sağlığı ve te-
mennimiz var olan olumsuz tablonun yakın zamanda olumluya dön-
mesi ve tekrar hayatın normalleşmesi. Yaşanan bu salgın elbette
bütün sektörleri olduğu gibi mobilyayı da etkiledi ve daraldığımız
bir süreç yaşadık. İç pazarda mağaza satışları hükümet tarafından
“evdekal” çağrısı yapıldığı ve bizlerinde desteklediği kararıyla bir-
likte ve Mart 15’den sonra hızla düştü ve durma noktasına geldi.
İhracat tarafında 2020’nin ilk üç ayına baktığımızda ise Ocak’ta ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, Şubat’ta yüzde 10.44’lük ar-
tış yaşandığını görmekteyiz. Mart itibariyle geçen yılın aynı döne-
mine göre yaşadığımız kayıp yüzde 12,70. Sürecin etkilerinin Nisan
ve Mayıs’ta da devam etmesini beklemekle birlikte, umarım üçün-
cü çeyrek ile birlikte sektör yavaş yavaş eski hareketli dönemine
kavuşacak. Aslında, tüm dünya pazarlarının bırakın malların mobi-
lizasyonunu insan mobilizasyonuna kapatıldığı bir dönemde bu dü-
şüşlerden çok salgın sonrası döneme odaklanılması gerektiğine
inanıyoruz. Evde kalarak, salgınla mücadele için belirlenen koşul-
lara uyalım, ama sonrası içinde hazırlanmanın, stratejileri oluştur-
manın şu an için en iyi yol olduğuna inanmaktayız. 
İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbirler alınıyor?
İlgili kurumlardan beklentileriniz ve talepleriniz nedir? Sizin
alınmasını önerdiğiniz tedbirler nelerdir?
MOSFED, 61 ilde tabana yayılmış 36 bin üreticinin iradesini temsil
eden çok büyük bir yapı. COVID19 salgının hem iç pazarda hem de
ihracatta yarattığı daralmayı yakından takip ediyoruz.  Bütün üye-
lerimizi salgın ile mücadele kapsamında açıklanan kurallara titiz-
likle uymalarını rica ettik, biliyoruz ki, bu konudaki hassasiyetleri
üst seviyede. Yanı sıra önemli bir şey daha yapıyoruz, koronavirüs
pandemisinin satın alma reflekslerinde yarattığı değişimi yakından
gözlemliyoruz.  Ve biliyoruz ki, bu salgın bitse bile insanlar bir süre
daha kendilerini güvende tutacak mesafede olmaya devam edecek.
Yanı sıra üretim tesislerimizin uzaktan üretime uygunluğunu da öl-
çümlüyoruz. Buradaki ihtiyaçları tespit ediyoruz. Federasyon ola-
rak Ar-Ge ve inovasyona her zaman önem verdik. Katma değeri yük-
sek ve tasarım yönü güçlü ürün üretiminde teknolojinin en iyi şe-
kilde kullanılmasının yarattığı avantajlı durumları hep anlattık. Bu
teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak için önümüzde duran
yeni görevleri  çok daha net gördük ve bu konuda araştırmalar yap-
maya başladık.  Üyelerimizle birlikte pandemi sonrasına hazırlanı-
yoruz. Biriken taleplere hızlı ve güçlü yanıt vermek için alt yapımızı
şimdiden hazır hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle ihracat tarafın-
da pazarları kaybetmemek adına dijital marketin çalışmaları ve ta-
nıtım faaliyetlerine ağırlık vermek adına çeşitli girişimlerimiz oldu.
Çünkü evlere kapansak bile dünya mobil ağ üzerinden sürekli birbi-
riyle iletişim halinde ve üretimde düşüşler yaşansa da aslında ça-
lışma süreçleri devam ediyor. 

Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin ne şekilde
devam edeceğini düşünüyorsunuz ve Salgın sonrası ekonomi-
nin, ticari faaliyetlerin ve sektörün normale dönüş süreci ile il-
gili öngörüleriniz nelerdir?
Öncelikli hedefimiz istihdamı korumak ve sektördekilerin çok ciddi
kayıplar yaşayıp faaliyetlerini tamamen durdurmalarını engelle-
mek. Öte yandan biliyoruz ki; salgın sonrasına talepte yoğunlaşma
yaşanacak. Salgın sonrasına ciddi bir şekilde hazırlanırsak belki
yılı istediğimiz gibi karlılık oranları ile kapatmayacağız ama pazar-
larımızı da kaybetmemiş olacağız. Ayrıca salgın ile tedarik zincirin-
de yaşanan kırılmayı lehimize kullanırsak hızlı ve güçlü bir şekilde
bu değişimin içinde yer alabiliriz. 
Türkiye’de mobilyada satın alma alışkanlığı mağazaları gezerek
ürünleri birebir deneyimleme üzerine kurulu. Bir de mobilya ev ve
arabadan sonra aslında ekonomik anlamda hane halkı için en bü-
yük üçüncü gider kalemi durumunda bulunuyor. Dolayısıyla en
doğru ürüne, kendini mutlu edecek ürüne gezerek, dokunarak eri-
şeceğini düşünüyor, buna inanıyor. Hal böyle iken mobilyada yakın
zamanda e-ticaret tarafında büyük bir değişim beklemiyoruz. Ama
Kovid-19 salgını ile Türkiye ufakta olsa internetten mobilya satın
almayı deneyimledi. Bu alt yapıya sahip üyelerimiz buradaki ihtiya-
cı hızla doldurdular. Diğer üyelerimizde e-ticaret, dijital marketin
uygulamalarına ağırlık vermeye başladılar. Bizde bu konuda kendi-
lerine yardımcı oluyoruz. Bununla birlikte mobilyada e-ticarete yö-
nelimin orta ya da uzun vadede artış göstermesini bekliyoruz. Genç
kuşağın dijitalle, teknolojiyle çok ciddi bir ilişkisi var. Gıda, tekno-
loji, tekstilde sıklıkla kullandığı e-ticareti, mobilyada da yaşanabi-
leceğini fikren en çabuk kabul edecek kesim onlar. Dolayısıyla mo-
bilyada e-ticaret döneminin yavaş ama emin adımlarla ilerleyece-
ğini söylemek yanlış olmaz.  
Hem yarattığı istihdam hem de oluşturduğu ekonomik büyüklük ile
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan mobilya, hükümetimizin
gösterdiği hassasiyet ile mücbir sebepler kapsamına alınan iş kol-
larından oldu. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi de bizlere moti-
vasyon kaynağı oldu. Devlet, vatandaş, iş dünyası birlikteliği ve da-
yanışması ile anlatılacağına inandığımız bir süreç yaşıyoruz. Her-
kesin bu hassasiyetle hareket ediyor olması son derece umut veri-
ci. Birlik ve beraberlik duygusu ile bugünleri aşıp, içine düştüğü-
müz kaotik durumdan çıkacağımıza inanıyoruz.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020 22

ARAŞTIRMA DOSYASI COVID19’UN SEKTÖR YANSIMALARI
▲ ▲

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç





MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020

Koronavirüs salgını ve salgın önlemleri sektörünüzü
nasıl etkiledi? Ticari faaliyetler ve üretim faaliyetle-
riniz ne durumda? Gerek iç Pazar gerekse de ihracata
etkileri neler oldu?
Mobilya sektöründe Mağazalar dahil 65.000 işyeri ve
doğrudan 200.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. 3
milyar $  dış ticaret veren sektörde 10.000 ihracatçı
ve 36.000 üretici bulunmaktadır.  
KDV indiriminin % 8 e sabitlenmesinin olumlu yansı-
maları olan sektörümüzde Ocak ve Şubat aylarında
%15 büyüme sağlanmış ancak Corona Virüs den kay-
naklanan sorunlar nedeniyle büyüme yerine  Mart

ayında %30 düşüş, Nisan ayında ise %50-%60 düşüş
göstermiştir.  
Yine krizden kaynaklanan sorunlar nedeniyle nakliye
kısıtlamaları  daha önce alınmış siparişlerin teslima-
tını aksatmıştır. 
Bununla birlikte  çoğu  işyerinin elinde bitmiş ürün
stokları oluşmuş, depolama altyapıları da olmadığı
için üreticiler güç durumda kalmış ve yüksek stok
maliyetleri ile karşı karşıya kalınmıştır. ihracat yapan
firmalarımızda da aynı sorunlarla karşı karşıya 
kalınmıştır. 
Kira giderlerinin yüksek maliyet getirmesi nedeniyle,
sorun yaşanan sektörümüzde kira ödemelerinin 3-6
ay gibi sürelerde ertelenmesi elzem hale gelmiştir. 
Fiili mal gönderme kısıtlamalarından kaynaklanan
“tahsilat yapamama” işyerleri özelinde nakit ihtiya-
cını artırmaktadır. Bankaların kredi verme ve konu-
sunda isteksiz davranması, kredi ötelemelerinde
yüksek faiz uygulaması firmaların hareket kabiliyeti-
ni oldukça kısıtlamıştır. 
Krizi bahane ederek imkanı olduğu halde borçlarını
ödemekten sakınan fırsatçı tutumu izleyen ortamlar-
la karşılaşılma da sorun oluşturmuştur. 
İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbirler
alınıyor?  İlgili kurumlardan beklentileriniz ve talep-
leriniz nedir? Sizin alınmasını önerdiğiniz tedbirler
nelerdir?
En erken önlem alan sektörlerden birisi de Mobilya
sektörüdür. Rutin olarak ateş ölçümleri, sosyal/fi-

ziksel mesafenin korunması, maske, eldiven ve de-
zenfektan v.b hijyen malzemelerinin temini ve çalı-
şanlarımızın kullanıma sunulması bununla birlikte
çalışma ortamlarının dezenfekte edilmesi, 
Vardiye düzeninde belirli  sayıda personel bulundu-
rulması gibi önlemler alınmıştır. Açıklanan tüm ku-
rallara uyulması konusunda titiz davranılmaktadır. 
Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin ne
şekilde devam edeceğini düşünüyorsunuz ve Salgın
sonrası ekonominin, ticari faaliyetlerin ve sektörün
normale dönüş süreci ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?
İlk ve en öncelikli hedef  istihdamı korumaya çalışa-
rak firmaların ayakta durmasını sağlayarak kapat-
maların engellenmesi yönünde mevcut alınan yasal
önlemlere ek önlemlerin alınarak acilen devreye so-
kulması gereklidir.  
İhracat tarafında ve iç pazarda pazarları kaybetme-
mek adına dijital mecralarda çalışma ortamları oluş-
turmak ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeye gay-
ret gösterilmektedir. 
Gündemi yakından takip ederek özellikle Çin başta
olmak üzere diğer ülkelerde Pazar oluşturmak için
çaba sarf edilmektedir.  
Kredi desteklerinde ödemesiz süre, öteleme, kredile-
re kolay ulaşım ve kredi faizlerinde makul oranların
uygulanması,  Stok desteği sağlanması, Digital fuar-
ların yapılarak  yaygınlaşmasının sağlanması,  E_ti-
caret ve digital market uygulamalarına ağırlık veril-
mesi ve ekonomik istikrar paketi miktarının ve kap-
samının genişletilmesi uygun olacaktır.
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MOBSAD YK Başkanı
Nuri Gürcan 

Koronavirüs salgını ve salgın önlemle-
ri sektörünüzü nasıl etkiledi? Ticari
faaliyetler ve üretim faaliyetleriniz ne
durumda? Gerek iç pazar gerekse de
ihracata etkileri neler oldu?

Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayı-
lan ve pandemiye dönüşen koronavi-
rüs salgınının mutfak mobilyası sek-
törüne de önemli etkileri oldu. Tüketi-
cilerin risk algısının artmasıyla birlik-
te harcamalarda ciddi bir azalış ya-
şandı, mutfak mobilyası ihtiyaçları da
önemli oranda ertelendi.

Alınan tedbirler gereğince sektörü-
müzde çoğu zaman kapalı olan mağa-
zalar da durumdan olumsuz etkilendi.
Alınan sağlık tedbirleri gereğince ma-
ğazalar randevulu çalışma sistemine
geçerek çalışma saatlerini azalttılar.

Online projelendirme hizmeti sunan
firmalar da müşterilerin mağazalara
gelmesine gerek kalmadan, müşteri-
lerin kendileri tarafından alınan ölçü-
ye göre projelendirme ve tekliflendir-
me süreçlerini tamamlayabiliyorlar.

Firmaların üretim birimleri ise sipariş-
lerin zamanında ve eksiksiz teslim
edilebilmesi için gerekli tüm önlemle-
ri alarak çalışmaya devam ediyor.
Tüm dünyayı etkileyen bu salgın nede-
niyle ihracatta da yurt içi talep ile
benzer durumlar yaşanmakta olduğu-
nu söyleyebiliriz.
İşletmelerde çalışan sağlığı ile ilgili
ne gibi tedbirler alınıyor? İlgili kurum-
lardan beklentileriniz ve talepleriniz
nedir? Sizin alınmasını önerdiğiniz
tedbirler nelerdir?
Zorunlu maske, her türlü alanda kolay
ulaşılabilecek şekilde dezenfektan
yerleştirilmesi, sosyal mesafeye uy-
gun çalışma ortamı hazırlama, günlük
ateş ölçümü, tıbbi atık çöp kovası,
servis ve işletmelerin düzenli dezen-
fekte edilme işlemi, uzaktan çalışma
sistemine geçilmesi, salgınla ilgili ön-
lem amaçlı yapılması gereken temiz-
lik ve hijyen kurallarına uyulması için
broşür dağıtımı, panolarda bildirimler,
İSG eğitimlerinin verilmesi başlıca ön-
lemler olarak öne çıkıyor.

Tüm dezenfektan ve maskelerin üc-
retsiz şirketlere dağıtılmasının sağ-
lanması, salgın ile ilgili işletmelerde
alınması gerekli önlemler için düzenli
eğitimlerin verilmesi, ilgili kamu ku-
ruluşlardan bu konudaki en önemli
beklentimiz.
Sektör için çözüm önerileriniz neler-
dir? Bu sürecin ne şekilde devam ede-
ceğini düşünüyorsunuz? Salgın sonra-

sı ekonominin, ticari faaliyetlerin ve
sektörün normale dönüş süreci ile ilgi-
li öngörüleriniz nelerdir?

Sürecin kademeli olarak düzelebilece-
ğini ama ilaç veya aşı bulunmadan eski
normale dönmeyi beklemenin çok ger-
çekçi olmadığını düşünüyoruz. Devle-
tin Covid-19 ile mücadele kapsamında
sunduğu teşvik ve desteklerin arttırıl-
ması ve mevcut olanların sürelerinin
uzatılmasının faydası olacağını 
düşünüyoruz. 

Dünyada korona salgını sonrasında
mutlaka bazı dönüşümler öne çıkacak.
Sektörlerin ise bu sürece birbirlerin-
den farklı da olsa uyum sağlamaları
gerekecek. Sektör açısından dönüşüm
beraberinde yaşamın daha eve odaklı
sürdürüleceğine ve evdeki mobilyalara
yönelik talebin artacağına kesin gö-
züyle bakabiliriz. Bununla birlikte he-
nüz korona salgınının ne kadar sürece-
ği ve ikinci bir dalganın ne şiddette ya-
şanacağı hususlarının bilinmemesinin,
geleceğe yönelik gerçekçi tahminleri
imkânsız kıldığını söyleyebiliriz.

MUDER YK Başkanı Seyfi Ayaskan





Koronavirüs salgını ve salgın önlemleri sektörünüzü nasıl etkiledi? Ticari
faaliyetler ve üretim faaliyetleriniz ne durumda? Gerek iç Pazar gerekse de
ihracata etkileri neler oldu?
Koronavirüs salgını, küresel olarak üretimden tüketime, lojistik dahil eko-
nomi zincirini büyük ölçüde etkiliyor. Ülkemizde de koronavirüsün etkileri-
ni en aza indirmek üzere devletimiz ve Bakanlıklarımız birçok tedbir aldı.
Süreçle birlikte oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak bu tedbirler de güncelleni-
yor veya yeni tedbirler ekleniyor. 
Geçen yıl On Birinci Kalkınma Planı’nda, İhracat Ana Planı’nda ve Yeni Eko-
nomi Programı’nda da öncelikli 5 stratejik sektör arasına alınan kimya
sektörümüz, birçok sektöre hammadde, yarı mamul ve ürün üreterek di-
rekt ya da dolaylı olarak dokunan kritik bir sektör. 
Kimya sektörü olarak, otomotivden mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar
hammaddelerimizle pek çok alana dokunarak ülkemiz için büyük bir katma
değer sağlıyoruz. Dolayısıyla kimya sektörümüzle birlikte özellikle tedarik
zincirini sağlayan tüm kritik sektörlerin mücbir sebep kapsamında değer-
lendirilmesini ve devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanabilmesini
bekliyoruz. 
Koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlığımız için önemli olan temizlik ve
hijyen ürünleri, ilaç, medikal ürünler vb. sektörler kimya sektörümüzün yel-
pazesi altında yer alıyor. Bu işletmelerdeki çalışanların sağlığı için gerekli
önlemler alınmak kaydıyla, temizlik ve hijyen ürünleri, ambalaj sektörü
başta olmak üzere kritik önemdeki ürünlerin ve bu ürünlerin piyasaya su-
nulması aşamasına kadar ihtiyaç duyulan ara mamul üretimi devam ediyor.  
Bu süreçte önemli olan önce insan sağlığı. Sağlığımızın korunması ve ül-
kemizin ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra önceliğimiz ise işletmeleri-
mizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve süreci en az etki ile atlatmak. İKMİB
olarak, ihracatçı firmalarımızın bu süreçte yaşadığı hammadde ve yarı ma-
mul tedariği, lojistik veya finansmana erişim gibi sıkıntılarını çözmek ve
korona virüsün etkisini minimize etmek için büyük bir özen ve çaba göste-
riyoruz. Genişletilmiş Yönetim Kurulumuzdan, sektör sivil toplum kuruluş-
larından ve üye firmalarımızdan aldığımız görüşleri, sorun ve önerileri der-
leyerek, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığımız başta olmak
üzere ilgili Bakanlık ve kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Bununla bir-
likte Bakanlığın ilgili Genel Müdürleri ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 

Diğer yandan, tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı durdurmuyoruz ve
Ticaret Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda farklı lojistik kanallarımızı
kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bu süreçte demiryolu taşımacılığı, hava
kargo taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı daha fazla öne çıkıyor. Karayolu
taşımacılığında ise tampon bölge oluşturularak temassız ticaret yapılıyor
ve dış ticaretin devam etmesi adına yeni önlemler alınmaya devam ediliyor.
Kimya sektörümüzün ihracatında Mart ayında ise plastikler ve mamulleri,
kauçuk ve kauçuk eşya, anorganik kimyasallar gibi bazı diğer sektörlerimi-
zin de ihracatında düşüş olmakla birlikte bu süreçte “uçucu yağlar, koz-
metikler ve sabun”, “eczacılık ürünleri”, “muhtelif kimyasal maddeler”,
“yıkama müstahzarları”, “gübreler” gibi sektörlerimizin ihracatında artış
oldu. Bu açıdan kimyanın bazı alt sektörlerinde talebe bağlı yoğunluk ya-
şanırken, bazı sektörlerimiz ise ürün tedarik ettikleri sektörlerin de yavaş-
laması nedeni ile olumsuz etkilendi. 2020 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemi
kimya ihracatımız 2019 yılı aynı döneme göre yüzde 5,18 azalarak 4 milyar
771 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbirler alınıyor?  İlgili ku-
rumlardan beklentileriniz ve talepleriniz nedir? Sizin alınmasını önerdiği-
niz tedbirler nelerdir?
Bu süreçte, ihracatçılarımızın başta sağlık konusundaki önlem ve uyarıları
dikkate alarak, çalışanlarının sağlığını ve istihdamı korumaları, süreç son-
rasındaki ihtiyaç ve talepler için üretimi mümkün olan ölçüde devam ettir-
meleri büyük önem taşıyor. Çalışmaya devam eden işletmelerimizde gere-
ken mesafenin korunması, işyerinin temizliği, kişisel hijyen temizliği, serv-
islerin çoğaltılması ve kullanan kişi sayısına dikkat edilmesi, gerekli sayı-
da çalışanın gelmesi ve dönüşümlü çalışılması, evden çalışabileceklerin
işini evden yürütmeleri gibi Sağlık Bakanlığımızın da tavsiyeleri doğrultu-
sunda alınan önlemler uygulanıyor.
Üretici ve ihracatçı firmalarımız bir yandan üretimlerine bu şartları yerine
getirerek devam ederken çalışanların sağlığı başta olmak üzere maddi ve
manevi büyük bir sorumluluk alıyorlar. Bu konuda firmalarımızın bazı bek-
lentileri bulunuyor.
Kimya sektörümüz hammaddede yüzde 80 dışa bağımlı durumda. Bu açı-
dan hammadde ve yarı mamul tedariği sektörümüz için çok önemli. Buna
bağlı olarak tedarik süreçlerinin aksamasının bütün sektörleri etkileyece-
ğini söyleyebiliriz. Özellikle kritik ürünlerin temini için hem gümrük süreç-
leri oldukça hızlı işlemeli hem de nakliyelerinin daha uyguna getirilebil-
mesi için gerekli düzenlemeler yapılması önem arz ediyor. Hatta uzun va-
dede girdi tedariğinin güvencesi adına, ülkemizde üretimi olmayan veya
yeterli olmayan kritik hammadde, yarı mamul veya mamullerin tespitleri
aciliyetle yapılarak, üretimlerine yönelik gerekli teşvik ve destek sağlana-
bilir. Bu doğrultuda, hammadde/yarı mamul ürün tedariği konusunda ris-
kin dağıtılması yönünde beklenti ve önerilerimizi başta Tim olmak üzere il-
gili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bununla birlikte tedarik kadar tüketim de
çok önemli. Tüketim ve tedariğin paralel işlemesi gerekiyor.
İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının ko-
runması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi, Kredi Ga-
ranti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, iş gücü
maliyetlerinin azaltılması amacıyla asgari ücret desteğine devam edilmesi
ve kısa çalışma ödeneği tedbirlerini firmalarımızın mali gücünü destekle-
mesi, nakit ihtiyacını karşılayabilmesi ve istihdamın korunması açısından
önemli buluyoruz. Reeskont kredilerinin yanı sıra Eximbank kredilerine de
kolaylık sağlanması ihracatçılarımız açısından büyük önem taşıyor. Alınan
bu kararların ivedilikle uygulamaya geçmesini bekliyoruz. İşletmelere da-
ha kolay ve artan miktarlarda kredi verebilmeleri için bankalara tanınan li-
kidite kolaylıklarının aynı hızla sanayicilere yönelik fiili krediye dönüştü-
rülmesi de çok önemli. 
Bununla birlikte ithalatta gümrüklerdeki KDV’nin ertelenmesi ve enerji
kullanım teşviklerinin yaygınlaştırılması da sektörümüz için önem teşkil
ediyor. Talep artışını destekleyebilmek adına tedbirlerin 3 ay yerine 6 ay, 1
sene gibi biraz daha uzun vadeli alınması gerektiğine inanıyoruz.
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Ayrıca, kimya alt sektörlerimizin çoğunu ilgilendiren Geri Kazanım Katılım
Payı (GEKAP) beyannamelerinin verilme süresinin bir yıl veya bu yıl sonuna
kadar ertelenmesi, biosidal ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması ve
Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde biosidal ürünleri üretecek firmaların
önünün açılması, Sevesso denetimlerinin durdurulması ve KKDİK ile KVKK
uygulamalarının yılbaşına kadar ertelenmesi kimya ihracatçılarımız açı-
sından önem taşıyor
Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin ne şekilde devam ede-
ceğini düşünüyorsunuz ve Salgın sonrası ekonominin, ticari faaliyetlerin ve
sektörün normale dönüş süreci ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?
İKMİB olarak, üyelerimizi açıklanan teşvik ve önlemler konusunda sık sık
bilgilendiriyor ve alınan kararları, sektörümüzle ilgili gelişmeleri iletiyoruz.
Bu dönemde video konferans üzerinden toplantılarımızı gerçekleştiriyor ve
yönetim kurulumuzla, üyelerimizle istişarelerde bulunuyoruz. 
Türkiye’nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörünün birliği
İKMİB olarak, biz de elimizi taşın altına koyduk ve 100 bin litre dezenfekta-
nı TİM adına Sağlık Bakanlığımıza ve hastanelerimize teslim ettik. Bununla
birlikte sağlık çalışanlarımızın yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşı-
lamak üzere harekete geçtik. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş bir-
liği ile 110 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığımıza ve Türk Kızılayı’na tes-
lim edeceğiz. İlk etapta 20 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığımıza teslim
ederken, 5 bin sağlık siperini de Kızılay’a teslim ettik. 
Bununla birlikte, İKMİB olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Ticaret Bakanı-
mızın açıkladığı ticaretin devamı için yeni yöntemlerden biri olan sanal ti-

caret heyetlerinin ilki “Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti”ni 11-22 Mayıs ta-
rihlerinde gerçekleştireceğiz. Boya ve yapı/ahşap kimyasalları sektörüne
yönelik ilk defa gerçekleştireceğimiz “Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti”
kapsamında 30 Nisan Perşembe günü Kolombiya pazarı hakkında bilgi ve-
ren bir webinar düzenledik. Kolombiya dışında Meksika, Panama, Kosta
Rika, Ekvator, Peru, Şili, Paraguay, Arjantin, Uruguay, El Salvador gibi 10
ülkeden yaklaşık 32 firmanın katılmasını beklediğimiz etkinlikte, katılım-
cılarımız 11- 22 Mayıs tarihlerinde Skype üzerinden ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirecek.
Diğer yandan işletmelerimizin bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden, Exim-
bank ve KGF imkanlarından faydalanmalarını öneriyoruz. Geçici olan bu sü-
recin ne kadar sürede tamamlanacağını öngörmek çok mümkün değil ama
bayram sonrası Haziran başı itibariyle kademeli olarak normalleşme süre-
cinin başlayacağını düşünüyorum. Kurallara uyarak, birlik ve beraberlik ile
bu süreci daha kolay atlatacağımıza inanıyorum. 
Ayrıca dijital dönüşüm içinde olduğumuz bu süreçte firmalarımızın tekno-
loji konusundaki eksikliklerini tespit etmesi ve bu alana yatırım yapması
sürdürülebilir olmayı kılacak. İhracatta temassız ticaret ve e-ticaret gele-
cek dönemde daha çok ön plana çıkacak. En önemli konulardan biri de dü-
zenli ve şeffaf iletişim. İletişimi devam ettirmek ve tanıtım faaliyetlerini
doğru bir şekilde yapmak çok önemli.
Bu süreç bittiğinde kayıplarımızı telafi etmek ve ihracatımızı artırmak için
daha çok çalışacağız. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için kimya sektö-
rü olarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz.
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Koronavirüs salgını ve salgın önlemleri sektörünü-
zü nasıl etkiledi? Ticari faaliyetler ve üretim faali-
yetleriniz ne durumda? 
Tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi; insanlı-
ğın yaşam biçimini, ilişkilerini ve ekonomik duru-
munu negatif şekilde etkilemiştir. 
Mobilya Aksesuarları sektörü, mücbir sebep kap-
samına alınan sektörler kadar ekonomik kayba uğ-
ramıştır. Buna rağmen mücbir sebepten yararlana-
maması sektörümüzü olumsuz etkilemiştir. 
Mart ayının 10 'u itibari ile siparişlerimizde çok hız-
lı bir düşüş başlamış olup, nisan sonu itibariyle bu
düşüş zirve yapmıştır. Bir çok üyemiz iki hafta ve
üzeri üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştır. 
Sevkiyatlardaki maliyet artışları başta olmak üzere
ihracatlarımız; çeşitli ülkelerin gümrüklerinden
kaynaklanan gecikmeler, siparişlerin bekletilmesi
ve ödeme yapılamaması yada ihracat bedellerinin
gecikmelerinden kaynaklanan ciddi problemler ya-
şamaktayız. 
İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbir-
ler alınıyor? İlgili kurumlardan beklentileriniz ve
talepleriniz nedir? Sizin alınmasını önerdiğiniz ted-
birler nelerdir? 

Sektörümüz iş sağlığı ve güvenliği açısından ol-
dukça duyarlıdır. Maksder olarak üyelerimiz; tüm
dünyadaki mobilya aksesuar sektöründe markalı
ürün üreten önder ve örnek firmalar arasında yer
almaktadır. 
Üretim kapasitesi, ölçeği ve yarattığı istihdam açı-
sından dünyadaki 5. Sırayı omuzlamış durumdayız.
Bu seviyeye gelmek kolay olmuyor. Bilgi, tecrübe
ve en önemlisi nitelikli insan kaynağı yoğun bir
sektörüz. Bu manada çalışanlarımızı salgından ko-
rumak, bilinçlendirmek ve kurallara uyum bizler
için zor olmadı. Çünkü çok bilinçli ve duyarlı bir in-
san kaynağına sahibiz. 
Üyelerimiz; sosyal mesafe, ateş, hijyen personel
transferleri, sokağa çıkma yasağı gibi devletimizin
ve bilim kurulunun aldığı tavsiye kararlarına titiz-
likle uyum göstermişlerdir. 
İlgili kurumlardan en önemli beklentimiz nakit akı-
şımızın bozulmamasını sağlayacak tedbirlerin alın-
ması, bu kadar değerli ve önemli bir sektörün göz
ardı edilmemesidir.
Üyelerimizin bir çoğu her türlü dijital platform ve
araçları yaygın olarak kullanmaktadırlar. Ar-Ge,
inovasyon ve güncel şartlara uyum ve dönüşüm
üyelerimin karakteristik özelliğidir. Bundan dolayı
onlarla gurur duyuyorum. 
Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin
ne şekilde devam edeceğini düşünüyorsunuz ve
Salgın sonrası ekonominin, ticari faaliyetlerin ve
sektörün normale dönüş süreci ile ilgili öngörüleri-
niz nelerdir? 

Çok ciddi ekonomik kayıplar yaşadığımız ve yaşa-
yacağımız maalesef görünen bir gerçektir. Kısa ça-
lışma ödeneği ile ilgili uygulama, usul ve esasları
çerçevesinde yapılabilecek hatalar dolayısıyla ge-
lecekte yaşanabilecek denetimler ve olabilecek
cezalar nedeni ile bazı üyelerimiz bu uygulamadan
yararlanmadı veya vazgeçti . Sahip olduğumuz nite-
likli istihdamı korumak adına maksder üyeleri per-
sonellerinin tüm hakedişlerini ve ücretlerini öde-
yerek çok ciddi bir fedakarlık yapıyorlar. 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin çalışmalarına ara
vermeden devam ederek bu krizi fırsata çevirmeye
çalışıyoruz. Bizler nihai tüketiciler için ürün üret-
miyoruz. O anlamda e-ticaret şansımız çok fazla
yok. Ancak pandemi sonrası herkes üretim yön-
temlerinden tüm çalışma biçimlerini sorgulayarak
geleceklerine dünden ve bugünden farklı bir şekil-
de yön verecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. 
Kendimizi, çalışanlarımızı izole etmek için kapan-
dığımız bu günlerde mobil ağlarla sektörümüz ve
dünya ile sürekli iletişim halinde olduk. Ancak nor-
malleşmek kademel ve temkinli olacaktır. Bu dö-
nemde bilimden ve akıldan ilham alarak, devleti-
mizle işbirliği ve dayanışma içinde, her türlü suist
imalden uzak, el ele ve birlikte atlatacağımıza
inancım tamdır. 
Tüm insanlığın ve aziz ülkemin en kısa sürede bu
süreci atlatmasını ve mübarek ramazan ayının ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

MAKSDER YK Başkanı Ali Osman Mertöz



Koronavirüs salgını ve salgın önlemleri sektörünü-
zü nasıl etkiledi? Ticari faaliyetler ve üretim faali-
yetleriniz ne durumda? Gerek iç Pazar gerekse de
ihracata etkileri neler oldu?
COVID19 Salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de ticari hayatı ve ekonomiyi olumsuz yönde et-
kiledi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakan-
lıklarımızın yani devletimizin aldığı ekonomik ted-
birler ile emek yoğun sektörümüz istihdamını dü-
şürmeden üretmeye devam ediyor.
TÜİK verilerine göre Koronavirüs salgınının etkile-
rinin sert hissedildiği Mart 2020 Ayında ülke ihra-
catımızın %17,8 azaldığı görülmektedir. Ofis mo-
bilya sektörümüzün Mart 2020 Ayı ihracatı da bir
önceki yıla göre %4,45, ithalatı da %7,76 oranında
azalmıştır. 
Tabii ki bu düşüş oranları kaçınılmaz, zira tüm dün-
ya alışveriş kapıları şu an için kapalı. Mevcut sipar-
işlerimizi üretmeye devam ediyoruz.  
Salgın tedbirleri tüm dünya ile ülkemizde yavaş ya-
vaş aralanmaya başladığında gerek iç pazarda ge-
rekse de ihracatımızda kısa sürede ekonomiler
canlanacak ve umarız her şey normale dönecektir.  

İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbir-
ler alınıyor?  İlgili kurumlardan beklentileriniz ve
talepleriniz nedir? Sizin alınmasını önerdiğiniz ted-
birler nelerdir?
Sektörümüzde üretici firmalarımız öncelikle salgı-
nın ilk çıktığı dönemde işletmelerini kısa süreleri
A’dan Z’ye salgın tedbirlerini almak üzere kapatmış
daha sonra öncelikli çalışanın ve müşterisinin yani
tüketicisinin sağlığını korumaya önem vererek üret-
meye devam etmektedir. Özellikle de devletimizin
almış olduğu istihdam tedbirlerini uygulayarak is-
tihdam azaltmadan üretmeye devam etmektedir.

Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin
ne şekilde devam edeceğini düşünüyorsunuz ve
Salgın sonrası ekonominin, ticari faaliyetlerin ve
sektörün normale dönüş süreci ile ilgili öngörüleri-
niz nelerdir?
Sürekli olarak cari fazla veren sektörümüzün, küre-
sel salgın sonrası üretime devam edebilmesi ve is-
tihdam yaratabilmesi için ihracatın öncelikli oldu-
ğunu düşünüyoruz.
Sektörde, gelecek dönemde rekabetin fiyat odaklı
olarak önemli ölçüde artacağı beklentisi, artan re-
kabet karşısında, daha fazla ihracat yapılabilmesi
için yapılan ihracatın %18’i oranında doğrudan pe-
şin gelir desteğinin devletimiz tarafından sağlama-
sını önemlidir.
Ayrıca ihracatı desteklemek için Ticaret Bakanlığı-
mız tarafından en çok mobilya ihracatı yapılan ül-
keler ile ikili özel anlaşmalar yapılarak karşılıklı
ülke üretim stoklarının değerlendirilmesi mümkün
kılınabilir. 
Salgın nedeniyle nakliye kısıtlamaları daha önce
alınmış siparişlerin teslimatını aksatmış, birçok iş-
yerinin elinde bitmiş ürün stokları oluşmuştur böy-
lece sermayenin stokta mal halinde beklemesi iş-
yeri maliyetlerini artırmıştır. Stok eritmeye yönelik
alıcıya devlet ya da bankalar tarafından doğrudan
ya da kredi kaynak desteği sağlanmalıdır.

Korona virüs salgını ve salgın önlemleri sektörünü-
zü nasıl etkiledi? Ticari faaliyetler ve üretim faali-
yetleriniz ne durumda? Gerek iç Pazar gerekse de
ihracata etkileri neler oldu?
Her sektörde olduğu gibi mobilya sektörü de korona
virüs sürecinden fazlasıyla etkilenmiştir. Öncelik-
lerin doğal olarak temel tüketim ihtiyaçlarında yo-
ğunlaştığını gözlemlemekteyiz. Piyasalar ve hayat-
larımız normale dönene kadar mobilya sektörünün
en az rağbet görecek ve en son hareketlenecek
sektörlerden biri olacağını düşünmekteyiz. Pande-
mi’nin Türkiye sınırlarına girdikten sonra durumun
gerektirdiği şekilde üyelerimizin bir çoğunun ma-
ğazalarının yer aldığı mobilya AVM’si HOM Design
Center kapatılmış ve diğer perakende mağazaları
da aşamalı bir şekilde çalışmalarına ara vermiştir.
Bundan dolayı iç pazarımızın anında durduğunu ve
perakende müşterilerimizin %90’ nını kaybettiği-

mizi söyleyebiliriz. Ancak birçok üreticimizin ihra-
cat taahhütleri olduğundan fabrikalardaki üretimin
düşük kapasiteyle de olsa çevresel ve kişisel hijyen
kurallarına azami dikkat ederek devam ettiğini gör-
mekteyiz. Mevcut siparişlerimizin üretim ve teslim
tarihlerine uymaya çalışırken, pandemi sürecinde
yurtdışı pazarımız sadece teklif verme düzeyinde
kalmıştır ve bu firmalarımızı sıkıntıya sokmaktadır.
Bugünkü şartlar altında ileriye yönelik iyimser bir
projeksiyon yapmak gerekirse ekim/kasım ayların-
dan itibaren daha hareketli bir sürece gireceğimizi
umuyoruz.
İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbir-
ler alınıyor?  İlgili kurumlardan beklentileriniz ve
talepleriniz nedir? Sizin alınmasını önerdiğiniz ted-
birler nelerdir?
İşletmelerimiz ‘önce insan’ diyerek çalışanlarımızın
sağlığı için gerekli tüm tedbirleri almıştır.  Çalışma
alanlarının tümü dezenfekte edilmiş olup, belli ara-
lıklarda hijyenik uygulamalar tekrarlanmaktadır.
Çalışanlarımızın servis araçlarında boş koltuk uy-
gulaması yapılmakta, yemekhanelerimizde sosyal
mesafenin korunduğu oturma düzenleri oluşturul-
maktadır. Tüm personele maske, eldiven ve dezen-
fektan dağıtıp, düzenli aralıklarla gerekli uyarılar
yapılarak kontrol sağlanmaktadır. Personelin işye-
rine giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapılmakta-
dır. Dünyada halen Covid19’la ilgili net gelişmeler

olmadığından, bizler de şu anda bilim kurulunun
tavsiyelerini  dikkatle uygulamaktayız.
Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin
ne şekilde devam edeceğini düşünüyorsunuz ve
Salgın sonrası ekonominin, ticari faaliyetlerin ve
sektörün normale dönüş süreci ile ilgili öngörüleri-
niz nelerdir?
Bu salgın nihayetlendiğinde devletler ve insanlar
birçok ders çıkaracaklardır. Hepimiz dünya ticareti
ve yaşam tarzının yeni bir şekillenmeye doğru gitti-
ğinin farkındayız.  Özellikle dahili ve harici ticaret
şekli tamamıyla yeni bir düzene doğru gitmektedir.
Tüketicilerin alıveriş tutumu çok daha farklı bir se-
yir alacaktır. Daha önceleri de mevcut olan online
alışveriş sistemleri daha çok gelişecek, teknoloji
hayatımızın her anı ve yerinde önemli ölçüde varlı-
ğını hissettirecektir. Sektörümüzde ve ülkemizde
var olan ama henüz yeterli olmayan online mobilya
alış/veriş platformları gelişecektir. Her işletme
kendi online satış sitesini kurarak satışlarını arttır-
ma yönüne gitmelidir. Uluslararası online sitelerine
üye olarak yurt dışı satış imkanlarını geliştirme
yolları denenmelidir. Ülkemizin ve dünyamızın bu
Pandemi den en kısa sürede ve en az yara ile çık-
ması, sektörümüzün de bu durağan süreci yeni olu-
şacak dünya ekonomik düzenine ayak uydurmak
için gerekli hazırlıkları yapmak için bir fırsat olarak
değerlendirmesini diliyoruz.

OMSİAD Başkanı Ercan Ata

MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tunç
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Okan GÜLER
Korona virüs salgını ve salgın önlemleri sektörünüzü nasıl et-
kiledi? Ticari faaliyetler ve üretim faaliyetleriniz ne durumda?
Gerek iç Pazar gerekse de ihracata etkileri neler oldu?
Korona virüs ülkemizde ve dünyada hayatın olağan akışını en-
gellemiştir. Yurt içindeki satış noktalarının kapalı olması ve
virüsün bulaşıcı etkisini azaltmak için evde kalma gereksinimi
talepleri durma noktasına getirmiştir. Aynı şekilde ihracat pa-
zarlarında da durum aynıdır. Diğer ülkelerin sınırlarını kapata-
rak uyguladıkları karantina önlemleri, sevkiyatları ve sipariş-
leri durma noktasına getirmiştir. Sonuç olarak sektör %30
kapasiteyle çalışmaktadır. İnşallah, içinden geçtiğimiz bu zor
günlerin en kısa zamanda yeni bir azalma trendiyle bayram
sonrası normalleşme sürecine gireceğini tahmin ediyorum.
İşletmelerde Çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi tedbirler alınıyor?
İlgili kurumlardan beklentileriniz ve talepleriniz nedir? Sizin

alınmasını önerdiğiniz tedbirler nelerdir?
İşletmelerimizde sağlık açısından virüsün bulaşıcı etkisini
azaltmak ve kırmak adına birçok uygulama hızlı bir şekilde
devreye sokulmuştur. Öncelikli olarak çalışma alanlarımızda
ve işletmelerimizdeki sosyal alanlarımızda mesafe kuralları
uygulamaya konulmuştur. Örnek verecek olursak; yemek sa-
atlerimiz uzatılarak az sayıda personelin yemekhanelere alın-
ması, tek kullanımlık bardaklar ve sarf malzemelerinin tercih
edilmesi, servis kapasitelerinin %50 azaltılması, el dezenfek-
telerinin sürekli olarak kullanılması sağlanıyor. Aralıksız ola-
rak kurallar hatırlatılarak sosyal mesafenin etkin halde çalış-
ma ortamına yansıtılması sağlanıyor. Ayrıca kronik rahatsızlığı
olan ve kendilerini iyi hissetmeyen çalışanlarımız bu dönemde
izinli sayılıyor. Kısacası çalışanlarımızın sağlığı için tüm ted-
birleri almış bulunmaktayız.
Sektör için çözüm önerileriniz nelerdir? Bu sürecin ne şekilde
devam edeceğini düşünüyorsunuz ve Salgın sonrası ekonomi-
nin, ticari faaliyetlerin ve sektörün normale dönüş süreci ile il-
gili öngörüleriniz nelerdir?
Sektör için çözüm öncelikli olarak talebin oluşmasıdır. Bu sü-
reç iyileşmesinin de Haziran ayı başında toparlanmaya başla-
yacağını düşünüyorum. Fakat dünyanın eski durumuna dön-
mesi zaman alacağından önümüzdeki bir yıl istihdamın korun-
ması adına sektörün desteklenmesi gerekiyor. SGK primlerin-
de indirimler, kira yardımları, stok yardımları ve faizsiz uzun
vadeli finansman destekleri sektörde istihdamın korunması
adına çok faydalı olacaktır. 

Mobilya sektörü, 2020 yılının söktörümüz
adına çok iyi geçeceği umudu ve beklenti-
si çerisinde yıla hızlı bir giriş yaptı. Ardın-
dan ocak ayında yapılan dünyanın en
önemli mobilya fuarlarından olan Imob
mobilya fuarı, beklentilerin çok üstünde başarılı geçerek 2020  yılının mobilya
yılı olacağından hiç şüphemiz yoktu. Yatırımlar, makina siparişleri ve personel
almak için ilan veren mobilya sektörü, korona virüsünün başlaması ile zorlu ve
güç bir zamanın başlangıcına adım atarak, tüm dünyada oldu   ğu gibi ülkemiz-
de de mobilya sektöründe daralmaya neden oldu.   Alınan önlemlerle birlikte
sevkiyatların durması sonucu  üretimler durmuştur. Nisan ayı ile beraber mo-
bilya üretim endeksi yüzde yirmi seviyelerine gerilemiştir. Mobilya, müşteri
için  ihtiyaç  sıralamasında çok gerilerde olduğundan   olumsuz  etkilenen sek-
törlerin başında yer almaktadır.
Devletimizin aldığı önlemler kapsamında perakende müşterilerinin  sokağa çı-
kamadığından dolayı iç pazar çok ciddi bir daralma yaşamıştır. Ihracatta ise
durum daha da kötü durumdadır. Korona virüs salgını ihracat yaptığımız ülke-
lerde de avm ve mağazaların kapanmasıyla beraber, mobilya ihracatımızı dur-
ma noktasına getirmiştir.
Bu durum, sektörümüzü olduğu gibi çalışma hayatımızda da olumsuz etkile-
mektedir. Emek yoğun olan sektörde, personelin sağlığı ve güvenliği için bir
çok önlem alan üreticiler ilk olarak, Kronik hasta olan personellerinin hepsini
izine göndererek tedbirlere ilk adımı atmıştır. idari personellerin büyük bir ço-
ğunluğuna evde home office çalışma programı başlatılarak büro çalışmaları-
nın büyük çoğunluğu evlerden yapılır hale gelmiştir.  Fabrikalarımızda ise gü-
venlik ve hijyen tedbirleri en üst seviyede uygulanmaya başlayarak, Fabrikala-
rımızın tüm giriş çıkışlarında ısı ölçer derecelerle çalışanlarımızın ve gelen mi-
safirlerimizin ısılarını ölçerek ilk güvenlik önlemlerine girişlerden kontroller
yapılmaya başlamıştır.. Zorunlu olmadıkça yüz yüze görüşmeleri iptal edilerek
telefonla veya mail yolu ile yapılmaya özen gösterilmektedir.  El dezenfektan-
ları fabrikalarımızın bütün köşelerine yerleştirilerek sürekli hijyen ortamı
oluşturulmuştur. Yemekhane tuvalet soyunma odaları mescidler çalışma
alanları servisler düzenli olarak yetkili firmalarca dezenfekte edilmekte. Ye-
mekhaneler ve personel servislerinde sosyal mesafe korunmaktadır.
Bu süreçte yerel yönetimler veya bağlı olduğumuz sanayi yönetimlerine önemli
görevler düşmekte olup, bir çok önlemin uygulanmasına ve kontrollerinin ya-
pılmasına özen gösterilmelidir. 
Düzenli olarak çalışma alanları ve personel servisleri  dezenfekte edilmeli, ko-
rana ile yaşamanın eğitimlerinin ve bilgilendirilmeleri yapılmalı, çalışan per-
sonellerin düzenli korana test kontrolleri yapılmalı. Alınan tedbirlerin işletme-
lerde uygulanıp uygulanmadığına dair, yerel yönetim veya ilgili kurumlarca dü-
zenli kontrolleri yapılmalı, uymayan firmalara yaptırım uygulanmalıdır.  Görü-
nen odur ki, bu süreç daha uzun sürecek ve bu tedbirlerle  yaşamayı, tüm bi-
rimlerimizle öğrenmeliyiz.
Korona vürüsünün başlaması ile beraber, bu yaşanan sürecin içerisinde sektör
maddi olarak büyük kayıplar yaşamaktadır. Devletimiz her konuda olduğu gibi
bu konu da da destek olmalıdır, üreticiler maddi olarak sıkıntılı ve zor bir dö-
nemden geçiyor. Ödemelerin aksaması, ihracat ürünlerinin sevkiyatlarının ya-
pılamaması, ihraç edilen  ürünlerinin bedellerinin gelmemesi, karşılıksız çek
ve senetlerin artışları üreticileri zor duruma bırakmakta. Bütün bunların en az
zarar ve kayıpla atlatılması için devletimizin alacağı önlem, tedbir ve destekler
sektörün devamını olumlu yönde etkileyecektir.

KAYMOS YK Başkanı
Mehmet Yalçın





Koronavirüs salgını ve salgın önlemleri sektörünüzü nasıl 
etkileri? 
Makine Sektörü, 2019 yılı sonu itibariyle 17 bini aşkın işletme ve
250 bine yakın istihdamı ile 109 milyar TL ciro karşılığı 27 milyar
TL katma değer sağlarken ihracatını 17,9 milyar dolara çıkararak
toplam ihracattan %10 pay alır duruma gelmiştir. Sektör, AİM-
SAD’ın da üyesi olduğu ve toplamda 20 Makine İmalat Sanayi
Derneğinden oluşan MAKFED, Makine Federasyonu altında örgüt-
lenmiştir.

2020 yılında, makine sektörü olarak yeni bir ihracat rekoru kır-
maya hazırlanırken, COVID-19 salgını ile birlikte rekor yerini ne-
gatif görünüme terk etti. İhracatçı birliği verilerine göre Ocak-
Mart aylarında genel makine ihracatında bir düşüş yaşanmamış-
ken, 1 Ocak-19 Nisan 2020 arasında ise birçok makine alt sektö-
rü ihracatında çok sert düşüşler yaşandı. 2019 yılına kıyasla; Deri
imalat makinelerinde %70, Ambalaj makinelerinde %20, Elektrik
motorlarında %22, Takım tezgahlarında ise %15, Ağaç işleme
makinelerinde ise %5 düşüş gerçekleşti. Genel makine sektörü-
ne baktığımızda ise %9,3 düşüş ile 2019 yılı aynı dönemde 5,3
Milyar dolar olan ihracat, 2020 yılında 4,9 Milyar dolara geriledi.

Mart ayını kapsayacak şekilde MAKFED tarafından organize edi-
len Koronavirüs etkilerine dair anket sonucunda ise, 

- 2019 yılında makine sektörü genelinde ihracat oranı %35
iken, AİM (Ağaç işleme makinesi) sektöründe ise bu sayı %40
olarak gerçekleşmiştir.

- Makine sektöründe 2019 yılı kapasite kullanım oranı %66
iken, bu oran AİM sektöründe %59 olarak gerçekleşmiştir.

- Bu dönemde satışlardaki yurt dışı tedarik oranı makine sektö-
rü genelinde %33 iken, AİM sektöründe %35 olmuştur.

- Makine sektöründe 2019 yılı boyunca yapılan alımlarının
%67’si vadeli iken, bu oran AİM sektöründe %59’dur. Ortala-
ma vade makine sektörü genelinde 3,6 ay, AİM sektöründe ise
4 aydır. 

- Makine sektörü genelinde firmaların yaptığı satışların %73’ü
vadeli, AİM sektöründe ise %60’ı vadeli olarak gerçekleşmiş-
tir. Ortalama vade sayısı makine sektöründe 4,8 ay, AİM sek-
töründe ise 5,5 aydır. 

- Anket sonucuna göre makine sektörü genelinde firmaların

%89’unun herhangi bir bankada veya kredi kuruluşunda kul-
lanılabilir kredi limiti mevcutken, AİM sektöründe de bu oran
aynıdır. Yine an itibariyle makine sektörü genelinde firmaların
%59’unun kredi borcu bulunurken, AİM sektöründe bu sayı
%50’dir.  

- Mevcut kredi hacmi/ciro oranı makine sektöründe %31, AİM
sektöründe ise %30’dur.

- Makine sektörü genelinde faaliyetine devam eden firmaların
kapasitesinde ortalama %35 azalma gözükmekte olup, bu sa-
yı AİM sektöründe %32’dir. AİM sektöründe işletmelerin
%6’sı ise faaliyetine geçici süre ile ara vermiştir.

- Mart 2020 itibariyle makine sektöründe mevcut siparişlerin
tamamlama süresi ortalama 2,1 ay olup, yeni iç siparişler
normal zamanın %31’idir. Bu oran yurt dışı siparişler için ise
yüzde 22’dir. AİM sektöründe ise; mevcut siparişlerin ta-
mamlama süresi ortalama 1,9 ay olup, yeni iç siparişler nor-
mal zamanın %18’idir. Bu oran yurt dışı siparişler için ise
yüzde 6’dır.

- An itibariyle makine sektöründe istihdamın %61’i aktif çalış-
maya devam etmekte olup, AİM sektöründe bu oran %68’dir.

Diğer taraftan, bu dönemde makine sektöründe yaşadığımız en
büyük problem ise, 24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
nan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği konusu “Muhtasar ve KDV
tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini
6’şar ay erteleme” tedbirleri kapsamına makine sektörünün alın-
mayışı oldu. Mücbir sebep kapsamına alınmaması sadece vergi
vs. gibi maddi hususlardan öte, sözleşmeye bağlı ihracat teslim-
lerinin gecikmesi durumunda da devlet tarafından mücbir sebep
kapsamında olduğumuzu partnerlerimize iletebilmek elimizi çok
kuvvetlendirecekti.

Bu durumu ağaç işleme makineleri açısından ele aldığımızda ise,
2019 yılı itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı %200’den
fazla olan ve 50 milyon USD’a yakın dış ticaret fazlası veren sektö-
rümüz ihracatının büyük bir bölümünün yapıldığı (Ortadoğu ve Av-
rupa) pazarların durma noktasına gelmiştir. Öte yandan, her türlü
mobilya ve ağaç işleme makinaları imalatı ve çeşitli aksamları
üretiminin yapıldığı sektörümüzde, Çin’de başlayan ancak merkez
üssü Avrupa ülkeleri haline gelen salgın nedeniyle özellikle Avru-
pa’dan tedarik etmemiz gereken yedek parça ve ara malı olan hid-
rolik pnömatik, otomasyon, robotik malzemeler, motor, elektro-
nik vb. ürün tedariklerinin gecikmesi ve bunun sonucunda da si-
parişlerimizin müşterilerimiz olan mobilya üreticileri tarafından
ertelenmesine yol açtı. Ayrıca, mobilya sektörünün en çok üretim
ve satış yaptığı bu dönemde düğün, nikah gibi toplu davetlerin ya-
saklanması, dolayısıyla da mobilya perakendecilerinin de faali-
yetlerini durdurması nedeniyle, bu durum sektör ekonomisinde
ciddi daralmalara ve makineye olan talebin neredeyse durmasına
sebep olmuştur. Bu bağlamda, ilgili tebliğ’de “Her türlü mobilya

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020 32

ARAŞTIRMA DOSYASI COVID19’UN SEKTÖR YANSIMALARI

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri EROL



MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 202033

ARAŞTIRMA DOSYASICOVID19’UN SEKTÖR YANSIMALARI

Mobilya sektörü kendi içinde önemli bir ör-
gütlenme yapısı oluşturmuş ve Mobilya
dernekleri Federasyonu MOSFED, çatısı al-
tında 61 ilde tabana yayılmış 36 bin üretici-
nin iradesini temsil eden 14 dernekten
oluşmuş bir yapılanmaya sahiptır.   Sektör-
de Mağazalar dahil 65.000 işyeri ve doğru-
dan 200.000 kişiye istihdam sağlanmakta-
dır. 3 milyar $ ‘lık dış ticaret veren sektör-
de 10.000 ihracatçı   bulunmaktadır. 

Negatif etkiler:
1- Çin’de Aralık ayında başlayan ve Mart

ayında ülkemizde etkisini gösteren
salgın sonrası Mart ayında %30 düşüş,
Nisan ayında ise %50-%60 düşüş gös-
termiştir. 

2- COVID19’dan kaynaklanan sorunlar
nedeniyle pek çok sektörde olduğu gi-
bi mobilya sektöründe de nakliye kı-
sıtlamaları  daha önce alınmış sipariş-
lerin teslimatını aksatmıştır. Bu da iş-
letmelerin finansal durumunu önemli
ölçüde etkilemiştir. 

3- Firmalarda satışın durma doktasına
gelmesi nedeniyle bitmiş ürün stokları
oluşmuş, firmaların bu kapasitede de-
polama altyapıları da olmadığı için
üreticiler güç durumda kalmış ve yük-
sek stok maliyetleri ile karşı karşıya
kalınmışlardır.

4- Covid19 sürecinde gıda vb gibi temel
ihtiyaç maddesi olmamasından dolayı
Mobilya ihtiyaçları da önemli oranda
ertelenmiştir.

5- Satışların durması ve üretimin aksa-
ması sonucu kira giderleri yüksek ma-
liyet getirmiştir.

6- Krizi bahane ederek imkanı olduğu hal-
de borçlarını ödemekten sakınan fır-
satçıların doğmasına neden olmuştur.  

7- Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden
olan mobilya, hükümetimizin göster-
diği hassasiyet ile mücbir sebepler
kapsamına alınan iş kollarından oldu.
Ancak  sektörün önemli bir bileşenle-
rini oluşturan ve uluslararası alanda
en önemli 5 üretici ülke sıralamasında

bulunan Türk Mobilya Aksesuarları
sektörünün, mücbir sebep kapsamına
alınmaması sektörde önemli bir eko-
nomik ve finansal kayba neden 
olmuştur.   

8- Sevkiyatlardaki maliyet artışları başta
olmak üzere ihracatlarımızda çeşitli
ülkelerin gümrüklerinden kaynakla-
nan gecikmeler, siparişlerin bekletil-
mesi ve ödeme yapılamaması yada ih-
racat bedellerinin gecikmelerinden
kaynaklanan ciddi problemler yaşan-
masına neden olmuştur.  

Olumlu gelişmeler:
Sektör bir bütün olarak, sosyal mesafe,
ateş, hijyen personel transferleri, sokağa
çıkma yasağı gibi devletimizin ve bilim
kurulunun aldığı tavsiye kararlarına titiz-
likle uyum göstermişlerdir. 

1. Klasik pazarlama ve satış sistemleri-
nin işlemediği pandemi şartlarında
sektör tanıtım faaliyetlerine  daha faz-
la ağırlık vermeyi gerekli görmektedir.
Bu amaçla  sektörel ve dijital mecra-
larda çalışma ortamları oluşturmanın
zorunluluğunu yaşamıştır. 

2. Digital fuarların yapılarak  yaygınlaş-
ması  sağlanmalıdır.

3. E_ticaret ve digital market uygulama-
larına ağırlık verilmelidir

4. Devletce açıklanan Ekonomik istikrar
paketi miktarının ve kapsamının ge-
nişletilmesi gerekir.

5- Kovid-19 salgını ile Türkiye ufakta olsa
internetten mobilya satın almayı dene-
yimledi. Dolayısıyla mobilyada e-tica-
ret döneminin yavaş ama emin adım-
larla ilerleyeceğini gözlemleyebiliriz. 

2019’da ihracatını  % 12 arttıran, 2020 de
Ocak şubatta %15 oranında bu istikrarı
sürüdürerek  180 ülkeye ihracat yapan bir
ülke olarak Mart -nisanda %50-60 ora-
nında  ihracat düştmüştür, Mayıs ayında
bu süreç negatif olarak devam edecek gibi
görünüyor. 

Çalışmanın sonuçlarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. 

Sonuç ve değerlendirme:
l l

imalatı yapan firmalar ile perakende sektöründe
satış yapan mobilya mağazaları” mücbir sebep
kapsamına alınmış ve yaşanan ekonomik geliş-
melerden ötürü faaliyetlerini durdurmuşlardır.
Ancak, mobilya sektörüne yerli makine ve aksam-
larını sağlayan sektörümüz ise mücbir sebep kap-
samında değerlendirilmemiştir.

İşletmelerde çalışan sağlığı ile ilgili ne gibi
tedbirler alındı?
Derneğimiz bağlı üyelerimize yaptığımız anket
sonucunda, tüm üyelerimizin gerek ilgili genel-
geler kapsamında tedbirlerini aldığını gerekse
yıllık izin yada home ofis gibi uygulamalarla te-
ması mümkün olan en az sayıya indirdikleri belir-
tildi. Bunların yanı sıra AİMSAD olarak yaptığımız
anlaşmalar ile üyelerimizin ihtiyacı olan maske
(meslek liseleri ile), siperlik gibi hijyen ürünleri-
ne de ulaşmalarını sağladık. 

Sektör için çözüm önerileri nelerdir? 
Bu sürecin ne şekilde devam edeceğini 
düşünüyorsunuz?
Öncelikli olarak makine sektörünün mücbir se-
bep kapsamına alınması, Kısa Çalışma ödeneği
süresinin 3 aydan 6 aya uzaltılması ve şartların
tamamen kaldırılarak onay sürecinin beklenmek-
sizin başvuran tüm firmaların faydalanması, Lea-
sing ödemeleri ile elektrik, doğalgaz gibi ödeme-
lerin ötelenmesi, KDV iadelerinin en kısa sürede
gerçekleştirilerek firmaların krediye yönlendir-
mek yerine bu ödemelerle finanse edilmesi. 

Diğer bir konu ise, mücbir sebep kapsamına alı-
nan firmalarla iş yapan, ancak mücbir sebep
kapsamına girmeyen firmalar, mal veya hizmet
aldığı firmanın KDV beyannamesi vermemesin-
den ötürü KDV iadesi başvurusunda bulunama-
ması. Bu firmaların hem KDV iadesi alamaması
hem de mal veya hizmet aldığı mücbir sebep
kapsamındaki firmayı, tabi olduğu KDV oranı ka-
dar ilave olarak finanse etmesine neden olmak-
tadır. Bu çıkmazın da bir an önce çözülmesi 
gerekmekte.

Hükümet yetkililerinin açıklamalarından yola çı-
karak, Temmuz ayı itibariyle öncelikle Turizm
başta olmak üzere hizmet sektörü dahil birçok
sektörde ufak kıpırdanmalar olacağını düşünü-
yorum. Sanayi sektörlerinin toparlanması ise se-
ne sonunu bulacaktır.



COVID 19 ve Tarih boyunca Türkiye ve
dünyada önemli salgın hastalıklar

GÜNCEL BİR DOSYA: 

Derleyen : Nesip Uzun

2020 yılı başında ortaya çıkan ve kısa zamanda hemen tün
dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs COVID 19 salgını,
geçmişte bu topraklarda yaşanmış salgınları tekrar gündeme
getirdi. MS. 500’li yıllardan günümüze farklı yüzyıllarda
defalarca ortaya çıkan bu salgınlar, bilimin gelişmediği
çağlarda dini temahüller çerçevesinde ele alınmış binlerce yıl
sonra bilimin ışığında aşının bulunmasıyla insanlık rahat bir
nefes almıştır. Ancak kendini yenileyerek her seferinde
mutasyona uğrayıp farklı versiyonlarıyla ortaya çıkan bu
salgınları yine bilimin ışığında insanoğlu üstesinden gelmeyi
başaracaktır. 
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akın tarihte Mısır’da  başlayıp 1970 yılında İstanbul’a sıçrayan
Sağmalcılar salgını (Kolera El-Tor,)   on binlerce insanın ölümüne
yol açmış,  Sağmalcılar semtinin adının yarattığı kötü hatıralar
nedeniyle Bayrampaşa olarak değişmesine de neden olmuştur.  

Virüs diye tanımladığımız ve gözle görülemeyecek kadar küçük bu
canlıların sebep oldukları hastalıklar ve bu hastalıkların insan toplu-
lukları içinde hızla yayılmasıyla ortaya çıkan salgınlar, tarih boyunca
insanların kitleler halinde ölümlerine, bazı siyasal ve sosyal yapıların
kökten değişimine neden olmuştur. 
Tarihsel süreç içinde; veba, çiçek, tifüs, tifo, kolera, influenza, sıtma
gibi bulaşıcı hastalıkların salgınlar yaparak pek çok insanın ölümüne
sebep olduğu bilinmektedir. İnsanoğlu bazen yavaş bazen ise hızla in-
sanların ölümüne neden olan ve bazen de tüm insanlığı tehdit eden bu
küçük canlıları yüzyıllar boyu tanıyamamış ve tanımlayamamıştır.
Onu inançları çerçevesinde yorumlamıştır.  

Germ teorisinin ortaya konulması ise dönüm noktası olmuştur ve artık
düşmanı tanımlayabilen insanoğlu tarafından mikroplara karşı savaş-
ta çok etkin bir silah olan antibiyotikler kullanılmaya başlamıştır.
Mikropların keşfinden sonra insanlık tarafından birçok savunma me-
todu geliştirilmesine rağmen salgın hastalıklar özellikle insan immün
sisteminin zayıflamasına neden olan, hijyen, yaşam koşulları gibi sos-
yal durumların kötüleştiği dönemlerde insanlık için tehdit olmaya de-
vam etmektedirler.

Tarihin en ölümcül salgın hastalıkları
Son dönemde dünyanın gündemine oturan Korona virüs (COVID 19)
salgını, tarihte görülen en ölümcül salgınları akıllara getirdi. Peki, ta-
rihteki en ölümcül salgınlar neler? Bu salgınlar sonucu kaç kişi öldü?
Bunun için sizlere farklı kaynaklardan derlediğimiz bir Corona dosyası
hazırladık.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs
hızla yayılmaya devam ediyor. 
Çin'de enfekte kişi sayısı her gün yükselirken, Nisan 2020 tarihi itiba-
rıyla virüs  dünyanın her yerine yayılmış durumda. Çin genelinde orta-
ya çıkan ve yüzbinlerce insanın  ölümüne yol ölümüne milyonlarcası-
nın da enfekte olmasına yol açan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan
virüsü" diye de adlandırılıyor.
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Peki dünyadaki en ölümcül salgınları
nelerdi? 

Kısaca geçmişte Tarih boyunca yaşanan insanlığın savaştığı hastalık-
lara bir göz atalım. 

Justinyen veba salgını
541-542 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, ama özellikle başkenti
Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu ve Akdeniz etrafında bulu-
nan liman şehirlerini etkileyen bu salgın,  tarihteki en büyük veba sal-
gınlarından biri olarak gösteriliyor. İlk salgında yaklaşık 25 milyon
sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişinin öldüğü
tahmin ediliyor. Toplamda 100 milyona yaklaşan sayıda kişinin bu
salgın sonrası öldüğü düşünülüyor.

Kara Veba 
Kara Ölüm ya da Kara Veba olarak bilinen bu salgın 1346-1350 yılları
arasında Avrupa’da büyük yıkıma yol açtı. Asya'nın güney batısında
başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaştı. Salgına Yersi-
nia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı tahmin ediliyor. Salgın-
dan dolayı ölen insan  kaybının 50 milyon olduğu düşünülüyor.

Modern veba
1894-1903 yılları arasında etkin olan salgın Justinyen ve Kara Veba
salgının ardından dünyadaki üçüncü veba salgını. 10 milyon kişinin bu
salgında öldüğü tahmin ediliyor.

Asya gribi
1957 yılında Çin’den başlayarak, Uzakdoğu’ya daha sonra da Avustralya,
Amerika ve Avrupa’ya yayılmış olmasından ötürü bu adla anılmaktadır.
Asya gribinden ölenlerin sayısının 24 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Kolera salgınları
Kolera salgınları çeşitli tarihlerde tekrar etti. İlk kolera salgını 1817-
1823 yılları arasında yaşandı. 110 bin kişinin öldüğü düşünülüyor.
Sonrasında yaşanan kolera salgını ise 1829- 1849 yılları arası görül-
dü. Bu salgında ölenlerin sayısı 200 bin olarak tahmin ediliyor. 
• 1863-1879 yılları arasında yaşanan kolera salgınında ölenlerin sa-

yısının 700 bin olduğu varsayılıyor.
• 1881-1896 yılları arasında gerçekleşen kolera salgınında ise ölüm

sayısı yaklaşık 1 milyon olarak düşünülüyor.
• Diğer bir kolera salgını ise 1899-1923 yıllarında gerçekleşti. Tah-

mini ölüm sayısı ise 1,5 milyon.
• 1961 yılında görülmeye başlayan kolera salgınında ise 550 bin ki-

şinin öldüğü varsayılıyor.
• Haiti Kolera salgını olarak adlandırılan kolera salgını 2011 yılın-

dan itibaren görülmeye başladı. Salgında şu ana kadar hayatını
kaybedenlerin sayısı 6 bin 631 olarak belirtiliyor.

HIV / AIDS 
HIV’in ilk kez 1960 yılında ortaya çıktığının bilinmesine rağmen bu dö-
nem “sessiz dönem” olarak adlandırılıyor.  1970’li yıllarda yayılımı tıp
dünyasının dikkatini çekmeye başladı ve maymunlarda görülen SIV
(Simian Bağışıklık Eksikliği Virüsü)’nün HIV virüsüne çok benzediği
görüldü. Ancak uzun yıllar boyunca Afrika’nın uzak bölgelerinde sınırlı
kaldı. Daha sonra virüs bütün dünyaya yayıldı. Dünya üzerinde 36,9
milyon kişinin HIV ile birlikte yaşadığı belirtiliyor. 2017 yılında, HIV
ilişkili sebeplerden 940 bin ölüm ve 1,8 milyon yeni HIV enfeksiyonu
vakası tespit edildi.  Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği rakamlara göre
şu ana kadar HİV/AİDS nedenli ölüm sayısı 32 milyondan fazla.

İspanyol gribi
Türkçede 1918'den itibaren "İspanyol nezlesi" deyimi kullanılsa da
son yıllarda kuş gribi salgını nedeniyle dünya basınında tekrar adın-
dan söz edilen hastalık, İngilizceden çeviri nedeniyle "İspanyol gribi"
olarak anılıyor. H2N2 virüsünün yol açtığı 1957-1958'deki Asya gribi 4
milyon, 1968-1969'daki Hong Kong virüsü ise 2 milyon kadar kişinin
ölümüne neden oldu.
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Hong Kong gribi
Hong Kong gribi 1968-1969 tarihleri arasında görüldü. Bu salgın son-
rası yaklaşık 2 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Batı Afrika ebola salgını
2014-2017'de Batı Afrika ülkeleri Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 11
bin 600 kişinin hayatını yitirmesine neden olan Ebola salgınından son-
ra 2018 yılında bir salgın daha gerçekleşti. Kongo Demokratik Cum-
huriyeti'nde Temmuz 2018'de görülmeye başlayan Ebola salgını, bin
649 kişinin ölümüne neden oldu.

SARS
2003'te Çin'de patlak veren ve 8 bin kişinin etkilendiği ağır akut solu-
num yolu yetersizliği sendromu (SARS) salgını nedeniyle dünya gene-
linde 800'den fazla, Çin'de 350 kadar kişi yaşamını yitirdi.
Dünya genelinde ortaya çıkan salgınlara kısaca bir göz attıktan sonra
Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan salgınlara bakalım:

JÜSTİNYEN VEBASI: 541-750
İstanbul’da bilinen ilk salgın olan Jüstinyen vebasının nedeni olarak
sadece Mısır’dan gelen fareler gösteriliyordu. Sonradan yapılan araş-
tırmalara göre ise, farelerin yanı sıra Avrupa Hunları’nın vebanın yayıl-
masına önemli etken olduğunu gösterdi. Hunlar tarafından nehirlere
atılan at ölüleri, vebanın Avrupa’ya yayılmasındaki en önemli etken
olarak gösteriliyor. 541’deki vebaya Jüstinyen vebası denmesinin se-
bebi ise imparator Jüstiyen’in de hastalığa yakalanmasıydı. Mısır’dan
Karaköy limanına gelen gemilerdeki farelerin taşıdığı veba, kısa süre-
de kenti ele geçirdi. Ölü sayısının artmasıyla birlikte kent karantinaya
alınırken hastaneler yetersiz kalıyordu. Günlük ölü sayısının 5 bini
bulduğu Jüstinyen Vebası’nda İstanbul’da yaşayan 240 bin kişi haya-
tını kaybetti. Veba belirli aralıklarla 200 yıl boyunca İstanbul’da can
almaya devam etti.

FETİHTEN SONRA İLK SALGIN: 1467 VEBA
SALGINI
Avrupa’yı kasıp kavuran veba salgını 1467 yılında İstanbul’a sıçradı. O
tarihte herhangi bir kayıt tutulamadığı için günlük ölü sayısına dair bir
veriye ulaşamıyoruz. Fakat kentte hayatın durduğu ve ölülerin beden-
lerinin dahi bir süre sokaklardan kaldırılamadığı iddia ediliyor. Tarih-

çilerin tahminlerine göre o tarihte 100 binin üzerinde İstanbullu haya-
tını kaybetti.
Veba kentte yayılırken Rumeli seferinden dönen Fatih Sultan Mehmet,
salgın haberini alınca İstanbul’a değil Sırbistan’ın Misya kentine geç-
ti. Veba bitene kadar Misya’da bulunan Fatih, İstanbul’a döndüğünde
nüfusun önemli bir bölümü hayatını kaybetmişti.

1491 VEBA SALGINI
İstanbul’da yaşanan önemli salgınlardan biri olan 1491 veba salgını,
kentteki gündelik yaşamı felç etmiş ve kısa süreli kıtlığa neden ol-
muştu. Sultan 2. Beyazıt, vebadan dolayı kentteki ölümlerin artması
üzerine hastalığın kendisine bulaşmasından korkup Edirne’ye kaç-
mıştı. Bu vebada İstanbul’da toplamda 80 binden fazla insan hayatını
kaybetmişti. O dönem kentin nüfusu 200 bin kişiydi.

1591 VEBA SALGINI: SALGIN NEDENİYLE AF
ÇIKARTILDI
Salgın 1591 yılının Ekim ayı içinde İstanbul’un henüz bilinmeyen bir
semtinde ortaya çıktı ve hızla yayıldı. Öldürme oranı oldukça yüksek
olan salgın, pik noktasına ulaştığında günde 500 kişiyi öldürüyordu.
İstanbul’un o dönemki nüfusu için oldukça ağır olan bu tablo, döne-
min padişahı 3. Murat’ı da korkutmuş ve padişah, haremini de alarak
Boğaziçi Kasrı’na çekilmişti. 3. Murat aynı dönemde cezaevlerindeki
tüm mahkumlara salgın dolayısıyla af çıkarmıştı.
Salgın 6 ay boyunca İstanbul’da etkili oldu. Bu süre zarfında üretim ve
ticaret durma noktasına gelirken şehirde kıtlık baş gösterdi. Salgın
bittiğinde İstanbul’da 100 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. 1566
yılındaki nüfus sayımına göre İstanbul’un nüfusunun 600 bin olduğu
düşünüldüğünde bilançonun ne kadar ağır olduğu görülüyor. Bu tarih-
ten sonra veba salgını İstanbul’da sıkça görülen bir durum haline gel-
di. Kentin Karaköy gibi işlek bir limana sahip olması ve dönemin hij-
yen alışkanlıkları nedeniyle kentte defalarca veba ve kolera salgını
yaşandı. Tarihçi Halil İnalcık’ın verdiği bilgiye göre 1625, 1637, 1648,
1653, 1673, 1765, 1792, 1812, 1837 ve 1845 ile 1847 yıllarında İstan-
bul’da salgın hastalıklar görüldü. Bu salgınlarda en az kayıp 4 bin ci-
varı iken en yüksek kayıp ise 80 bin civarı oldu.
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1847-1848 KOLERA SALGINI VE OSMANLI
COĞRAFYASINDAKİ ETKİLERİ 
Salgın hastalıklar Doğu-Batı yönünde bir köprü konumunda olan
Osmanlı coğrafyasında her dönem önemli bir tahribat yapmıştır.
19. yüzyılda bu salgınların kaynağı Hindistan’da Aşağı Bengal del-
tası üzerinde bulunan Ganj ile Brahmaputra nehirleri arasındaki
araziden doğan koleraydı. Kolera 19. yüzyılın ilk çeyreğinden iti-
baren küresel bir tehdit halini almıştır. Osmanlı topraklarında ko-
lera ilk defa 1822 senesinde görülmüş ve bundan sonra gerek bü-
yük salgınlar gerekse de ara salgınlar halinde Osmanlı toprakla-
rından eksik olmamıştır. Koleranın kıtalar arasında salgınlar ha-
linde dünyayı sarstığı bu yüzyılda, deniz ve kara ticaret yollarının
kesişme noktasında bulunan Osmanlı ülkesinde de büyük çaplı
zayiata sebep olmuştur. Bu çalışma 1844 yılında Hindistan’da or-
taya çıkarak 1846’da İran’a ve buradan batı yönünde yayılma gös-
teren 1847- 1848 kolera salgının Osmanlı ülkesindeki etkisini in-
celeme amacındadır. 

Şüphesiz tarih boyunca insanoğlunun en çok muzdarip olduğu salgın-
lar veba salgınlarıydı. Üç büyük pandemi (küresel salgın) şeklinde
milyonlarca insanın ölümüne neden olan veba, 17. yüzyılın sonların-
dan itibaren Batı Avrupa için bir sorun olmaktan çıksa da ticaret yolla-
rının üzerinde bulunan Osmanlı coğrafyasında görülmeye devam et-
miş ve önemli yıkımlar yapmıştır. Başta başkent İstanbul olmak üzere
İzmir, Halep ve Selanik gibi ticari merkezler veba salgınları nedeniyle
büyük kayıplar vermişlerdir. Veba 19. yüzyılın ilk yarısına kadar Os-
manlı ülkesini etkilemeyi sürdürdü. 1830’larda uygulanmaya başla-
nan karantina sistemi ve salgının eski gücünü yitirmesi ile veba kıs-
men kontrol altına alındı. Lakin asıl önemlisi, vebadan daha tehlikeli
bir diğer bulaşıcı hastalık olan koleranın bu dönemde küresel bir teh-
dit haline gelmesi oldu. Hindistan’da 1817’ye kadar mahallî bir özellik
gösteren kolera bu tarihten sonra hızla ülke dışına yayılmış, Asya, Af-
rika, Avrupa ve Amerika’da etkili olmuş ve yüzyıl içinde büyük pande-
miler yapmıştır.
Mevcut kaynaklara göre kolera ilkçağlardan itibaren Hindistan’da
yerleşik bir hastalıktı. Elbette burada Hindistan’ın coğrafi  konumu
etkili olduğu kadar dinsel, iklimsel ve toplumsal etkenlerin de önemli
bir rolü vardır. 
Bilindiği gibi Ganj Nehri’nin Hintlilerce kutsal kabul edilmesi nedeniy-
le her yıl dini tören için büyük bir kalabalığın burada toplanması ve
sıhhi olmayan şartlar hastalığın ortaya çıkmasına ve yayılmasına ne-
den olmaktaydı. Öyle ki, milyonlarca Hintli bu nehirde yıkanarak gü-
nahlardan arındıklarına inanıyordu. Bu ise hastalığın hızlı bir şekilde
milyonlarca insana sirayet etmesine neden oluyordu. 
Hastalığın beşiği olan Ganj vadisinde haziran ayından eylüle kadar sü-
ren muson yağışlarından sonra taşkın ve seller geride bataklık alan-
lar, yani bakterilerin üremesi için gayet uygun koşullar oluşturmak-
taydı. Bu şekilde mikrop, enfeksiyon bulaşan sudan gerek içme suyu
gerekse de diğer kanallardan insan vücuduna geçebiliyordu. Kanali-

zasyon sisteminin olmadığı Hindistan’da insanların temizliklerinden
dinsel ayinlerine kadar her şeylerini Ganj’da yapmaları adeta hasta-
lıklara davetiye çıkarmıştır. 
Bilindiği gibi hastalıkların endemik (yerel veya beledi) olarak dar bir
bölgede etkili olmalarında dini bayramlar, törenler, ölülerin yıkanma-
sı, kışla, hastane ve ibadethaneler gibi insanların toplu olarak kullan-
dıkları mekânlar, aile üyelerinin hastalara bakmaları, aynı kaptan ye-
me veya su içmeleri, hastalıktan ölen kişinin eşyalarının kullanılması,
hasta ve komşu ziyaretleri, çöpler, lağım ve açıkta olan kirli sular gibi
durumlar etkili olmuştur. Bunun yanında yerel bir hastalığın epidemi
(salgın hastalık) ve daha sonra da pandemi haline gelmesinde en baş-
ta bölgelerarası bağlantıların etkili olduğu söylenebilir. 
Salgının küresel boyuta taşınmasının bir diğer nedeni ise İngiliz sö-
mürge sistemiydi. İngiltere’nin Hindistan’a yerleşmek için yaptığı sa-
vaşlar hem İngiliz askerlerini yerel hastalıklara maruz bırakıyor hem
de yerlerinden olan Hintliler hastalıkları yeni alanlara taşıyorlardı.
1814’te Kalküta’da kolera salgını ortaya çıktığı zamanda İngiliz birlik-
leri buraya yeni geliyordu. Bu bakımdan salgının İngiliz askeri ve ticari
faaliyetleri ile limandan limana yayılması sağlanmış oluyordu. Aynı
şekilde 1816-1818 yıllarında Hindistan’ın kuzey cephelerinde savaşan
İngiliz birlikleri kolerayı Bengal’deki karargâhlarına taşıyarak hastalı-
ğı Afgan ve Nepalli düşmanlarına da bulaştırmışlardır. Fakat en kötü-
sü hastalığın deniz yolu ile yayılması oldu. Gemiler hastalığı Seylan ve
Güneydoğu Asya’ya; Çin’e ve Japanya’ya kadar ulaştırdı. 
İngilizlerin Hindistan’daki ticari faaliyetlerinde İran Körfezi’ni kullan-
maları hastalığın batı yönünde ilerlemesinin İran Körfezi’nden başla-
masına; buna ilaveten İran’ın önemli hac yolları üzerinde olması da
Hindistan’dan gelen hastalıkların ülkede kolaylıkla yayılmasına ne-
den olmuştur. Kolera salgınının İran’da görülmesi ve büyük bir yıkım
yapması elbette Osmanlı Devleti’nin doğu sınırları için bir tehdit oluş-
turuyordu.  Bu nedenle, 1847’nin başından itibaren salgının Erzu-
rum’da etkili olduğu Osmanlı arşiv belgelerinde de görülmektedir.
1847’de Gürcistan’da etkili olmaya başlayan salgın hızla her yöne
doğru ilerleyerek Eylül’de Redutkale üzerinden Trabzon’a ulaştı. 
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İlk defa 1822’de Osmanlı topraklarında görülen salgın çok geçmeden
1831’de başkent İstanbul’da ortaya çıkmıştı. Salgın Odesa’dan gelen
bir gemi ile başkente sirayet etmişti. Bu ilk salgında İstanbul halkın-
dan 5.000-6.000 kişinin hastalığa kurban verildiği tahmin edilmekte-
dir. Aynı yıkım 16 yıl sonra, 1847’de bir kez daha İstanbul’un kapıları-
na dayandı. Hastalık Trabzon’dan gelen gemiler vasıtası ile İstanbul’a
ulaşmıştı. Zira İstanbul’daki ilk vakalar Trabzon’dan gelen buharlı ge-
milerde kendini gösterdi. Bundan dolayı hem Sultan adlı bu gemiye
hem de Trabzon istikametinden gelen gemilere Kavak Karantina İs-
tasyonu’nda 10 günlük karantina uygulaması getirildi. Karar genişle-
tilerek İstanbul’un tüm limanlarına gelen gemilere uygulama kararı
alındı. Ekim ayının ikinci yarısında her gün şehirde bir kolera vakası
tespit edilmeye başlandı. İkinci vaka Ortaköy’de üçüncü vaka da Be-
yoğlu semtinde ortaya çıktı. Kasım ayında da hastalık İstanbul’daki
ilerleyişine devam etti. Galata’da 2 Kasım’da 3, 4 Kasımda ise 4 vaka
daha görüldü. Daha sonra Tatavla, Beyoğlu, Kasımpaşa, Balat ve İstin-
ye gibi semtlerde görülen salgın yönünü değiştirerek Hasköy, Fener,
Üsküdar ve İstanbul’un merkezinde ortaya çıktı. Aralık ayının sonla-
rında ise Üsküdar’dan Tersane’nin önüne demirlemiş olan savaş ge-
milerine sirayet etti. İstanbul’da etkili olduğu 64 günden beri 668 ki-
şinin hastalığa yakalanmış ve bunların da 302’si ölmüştü Nihayet res-
mi olarak 18 Ekim’de İstanbul’da koleranın etkisini tamamen kaybet-
tiği ilan edildi. Bu salgın döneminde 10 bine yakın kişi hastalığa yaka-
lanmış ve bunların içinde bazı kaynaklarda 4.292; bazı kaynaklarda
ise 5.275  kişi hayatını kaybetmiştir. Görüldüğü gibi Osmanlı ülkesine
1846’da giren salgın ülkenin doğusunda 1847’nin ikinci döneminde
asıl etkisini göstermiştir. Batı yönünde ilerleyen salgın bu yılın so-
nunda İstanbul’a ulaşmış ve şehirde 1848’in Ekim ayına kadar binler-
ce kişinin hayatına mal olmuştur. Salgının başkente ulaşması, hasta-
lığın uygulanan karantina tedbirlerine karşın İstanbul’un civar bölge-
lerine de yayılmasına fırsat vermiştir. Salgının İstanbul’da etkili ol-
maya başladığı dönemde İzmit’te de ortaya çıkmıştır. O dönemlerde
Osmanlı toprakları içinde olan Hicaz, bu salgının en çok etkilediği yer-
lerden biri oldu. Hicaz’da 15.000 kişinin ölümüne neden olmuş ve et-
kilerini 1847’de de devam ettirmişti. 

1859: SAĞLIK KURULU YERİNE ŞEYHLERİ
DİNLEYEN HALK BÜYÜK BEDEL ÖDEDİ
Sultan Abdülmecid zamanında 1859 yılında yaşanan kolera salgını,
kentte büyük paniğe yol açtı. O tarihe kadar sağlık kurulunun etkisiy-
le salgından korunduğunu düşünen halk, yeni bir salgının çıkmasıyla

kurulun tavsiyelerini dinlememeye başladı. Kişisel hijyen kurallarını
ve sağlık kurulunun uyarılarını takip etmek yerine şeyhlerin dualarıyla
salgından korunmaya çalışan İstanbul halkı ağır bedeller ödedi. Kent-
te kısa süreli kıtlık yaşanırken, 10 bin kişi hayatını kaybetti. Mezarlar-
da yer kalmaması dolayısıyla ölüler kireç kuyularına atıldı.1877: 

AVRUPA’DAN YARDIM GELDİ İLK BAKTERİYOLOJİ
LABORATUVARI KURULDU
Yıl 1877’ye geldiğinde İstanbul, yeni bir kolera salgınıyla alt üst oldu.
Halkta yaşanan panik, İstanbul dışına göçlere neden oldu. Tek başına
salgınla baş edemeyen Osmanlı Devleti, Pasteur Enstitüsü’nden yar-
dım istedi. İstanbul’a gelen Mauriece Nicolle ve ekibi, Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şahane’nin bahçesine ülkenin ilk bakteriyolojihanesini kurarak
çalışmalara başladı.

1912 KOLERA SALGINI
İstanbul’da 1912 yılında meydana gelen kolera salgınında çoğunluğu
asker olan 10 bin kişi hayatını kaybetti. Patlıcan tüketimi nedeniyle
salgının çıktığı iddiaları patlıcan satışlarını dibe çekerken, hastalık
teşhisi konulanlar Sarayburnu’nda karantinaya alındı. Karantina böl-
gesinin Yeşilköy ilan edimesiyle birlikte, Yeşilköy’de yaşayanlar İstan-
bul’u terk etti.

İstanbul- Sağmalcılar salgını ve Kolera El-Tor,
1970
• El-Tor, Mısır’da Güney Sina’da bağırsak enfeksiyonları ile başla-

yan son büyük salgındır. 
• İstanbul’da Sağmalcılar’da kendini gösterir. 
• Bölgedeki binaların kanalizasyonlarının, Mimar Sinan yapımı şehir

temiz kullanma suyu sistemine bağlanması ile başlar. 
• Devlet bu salgını resmen salgın olarak açıklamaktan kaçınır. 
• Para kolera olarak nitelenir. 
• Doğruluğu şüpheli kaynaklara göre 2000 vaka ve 52 ölüm vardır. 
• Türk hacı adaylarının Suudi Arabistan’a gitmesi yasaklanır. 
Salgın nedeniyle adı kötüye çıktı gerekçesiyle bir gecekondu semti
olarak gelişen Sağmalcılar’ın adı Bayrampaşa olarak değiştirildi.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020 42

▲ ▲

DOSYA TARİH BOYUNCA TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖNEMLİ SALGIN HASTALIKLAR



www.artpan.com.tr     info@artpan.com.tr

 www.artpan.com.tr/mimarlara-ozel

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

CP
L 

(L
am

in
at

) S
er

is
i /

 C
PL

 C
ol

le
ct

io
n

Y
M

2
 C

P
L 

A
la

sk
a 

B
ey

az
Y

M
2

  C
P

L 
A

la
sk

a 
W

hi
te

A
la

sk
a W

hit
e

La
ke

 S
er

is
i /

 L
ac

qu
er

ed
 C

ol
le

ct
io

n

L
ak

eY
P

Y
1

 L
ak

e 
4

 m
m

 A
st

ar
lı

Y
P

Y
1

 L
ac

qu
er

ed
 4

 m
m

 W
hi

te
 P

ri
m

e 
Co

at
ed



Sonuç 
Salgın hastalıklar tarihin her döneminde kitlesel insan ölümlerinin en
önemli nedenlerinden birini oluşturmuşlardır. 19. yüzyılla kadar Hin-
distan’da yerel bir hastalık olarak uzun bir geçmişe sahip olan kolera
bu yüzyılın başlarında bölge dışına taşarak çok büyük pandemiler
şeklinde binlerce can aldı. Koleranın Doğu-Batı dünyası arasındaki bu
macerasında, hastalığı taşıyıcı bölgeler olan İran ve Osmanlı coğraf-
yası bu salgınların etkilerine öncelikle maruz kalmış ve hastalığın Ba-
tı dünyasına sirayet etmesine vesile olmuştur. Daha önceki hastalık-
lara oranla daha şiddetli bir etki yaratan kolera salgını karşısında bi-
lim dünyası da bir müddet bir şaşkınlık dönemi yaşamıştır. Yine  sal-
gının nedenlerinden biri de “eski usuller ile yeni hastalıklar”a karşı
yapılan mücadelenin etkisiz kalmasından kaynaklanıyordu. 

BİLİM ÖNCESi SALGINLARDA DEZENFEKSİYON
Tıp, biyoloji ve mikrobiyolojinin gelişmediği dönemlerde salgınlarla il-
ginç mücadele yöntemleri kullanılmış.
Bakın neler: 
• Güherçile, zaç yağı ve kepek karışımı ateşe serpilir giysiler duma-

nında tütsülenirdi.
• Evlerde oturma odaları tuz ruhu dumanıyla tütsülenirdi. 
• Bulaşık eşyalar birer ölçü kükürt ve güherçile , yarım ölçü kepek

karışımının dumanında tütsülenirdi.
• Bulaşık yerlerden gelen metal eşya ve paralar sirke ile yıkanırdı.
• Eşyalar kükürt tütsüsü ile dezenfekte edilirdi.
• 1865 Kolera salgınında mezbeleliklere, tuvaletlere göztaşı/bakır-

sulfat döküldü.
• Pasteur öncülüğünde mikroorganizmaların varlığı kanıtlandıktan

sonra mikrop teorisi gelişti ve mikropları yok etmek için çeşitli
yöntemler ve araçlar geliştirildi.

• Kimyasal dezenfektan püskürten pulverizatörler, içme suları için
filtreler, giysiler ve ev eşyaları için etüv makineleri tasarlandı. 

• Sonunda 100-150 derecedeki basınçlı su buharının dezenfeksiyon
için en etkili yöntem olduğu anlaşıldı.

• 1870 yılından itibaren İngiltere’de dezenfeksiyon istasyonları açıl-
dı ve bütün Avrupa’ya yayıldı.

• Dezenfeksiyon istasyonları özellikle kolera salgınlarında, giysi ve
eşyaların temizlenmesinde yaygın olarak kullanıldı.

• Halka kireç kullanması önerildi.
• Dükkânlar evler kireçle badana ettirildi.
• Tuvaletlere kireç döküldü.
• Kimyasal dezenfektanlar kullanıldı: 
• Kalsiyum klorür, lizol, potasyum nitrat asiti, süblime eriyiği.
• Koleralı hastalar ölünce odasının eşyası yakıdı.
• Evin tamamı bulaşıksa ev yakıldı.
• Yoksul evlerinin bedeli kolera tahsisatından ödendi.
• 1891’de Fransa-Genest Herscher Fabrikasından etüv getirtildi. Ka-

rantinahanelere yerleştirildi.
• 1892: Tersane-i Âmirede etüv üretildi.
• 1893: İstanbul’da üç Tebhirhane/Dezenfeksiyon istasyonu açıldı.

Galata, Tophane ve Üsküdar

Kaynaklar:
• Ahmet Midhat, “Devlet-i Aliyye-i Osmâniye’de Karantina Yani Usûl-i Tahaffu-

zun Târihçesi”, 

• II. The National Archive (TNA) (İngiliz Milli Arşivi). - Foreign Of ce (FO.), 78/703;
195/294 ; 195/395. 

• Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Inquires 2017; VI/1: 23-55
ISSN: 2147-0847 / E-ISSN: 2147-7469 

• Orhan Kılıç, Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hatlarıyla Dünyada ve Osmanlı Dev-
leti’nde Salgın Hastalıklar, Elazığ 2004, S. 11.

• Osmanlı Bilimi Araştırmaları, (Çev. Abdullah Köşe). c. V/1, İstanbul 2003, s.
89-119.
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chattdecor, "Tek Kaynak. Sınırsız Çözümler" sloganı ile
modern yaşamın ötesinde trend odaklı gelişmelerin en iyi
şekilde yansıtılması amacıyla yenilikçi yüzey tasarımı için
çeşitli ürünleri ve geniş bir dekor yelpazesinden oluşan

kapsamlı komple paketini bir kez daha sundu. 

Euroshop için komple paket 
Euroshop için hazırlanan sunum paketi, daha önceden piyasaya
sürülmüş olan ve talep görmüş dekorları da içeriyordu. Trend
araştırması ve tasarım danışmanlık hizmetlerindeki ekstra uz-
manlık sayesinde yüzey uzmanı, ayrıca ahşap esaslı malzemeler
sektöründeki iş ortakları aracılığı ile Schattdecor ürünlerini sa-
tın alabilen mimarlar, tasarımcılar, inşaat firmaları, mağaza de-
koratörleri ve mağaza düzenleyicilerden oluşan dolaylı hedef
gruba ulaşmayı da amaçlamaktadır.   
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Schattdecor, hizmet paketini
Düsseldorf'da Euroshop 2020'de sunuyor

Tek Kaynak;
Sınırsız Çözümler
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Bir atölye özelliğine sahip sergi standı
Schattdecor Müşteri Ağı, Euroshop'ta bir kez daha ön plandaydı.
Amacımız, tüm ürün geliştirme sürecinizin başından itibaren size bi-
reyselleştirilmiş, talebe yönelik ve müşteri odaklı danışmanlık hiz-
metleri vermek ve komple hizmet paketi sunmaktır. Sunulan dekor-
lar iş ortaklarımızdan kenar bandı veya ısıl biçimleme filmi olarak da
sipariş edilebilir. Heyecan verici başka bir unsur da, hafif çözümler
olarak adlandırılan aşırı dayanıklı ve çok hafif panolar gibi hususlar-
da iş ortaklarımızdan müşteri referansları desteği almamızdır.

Modern projeler için modern ürünler 
Fuarda ayrıca, mağazalar, restoranlar veya otellerde dikkat çekmek
için uygulanan dijital baskılı ve arkadan aydınlatmalı kaplamalar gi-
bi akıllı çözümler de sunulmaktadır. Bunlar Schattdecor tarafından
standart çalışma yüzeyleri için modern ve çizilmeye karşı dayanıklı,
yaratıcı bir alternatif olarak tabla şeklinde düzenlenmiştir. 

Fuar stand tasarımcıları, mağaza yapımı, mağaza
tasarımcıları ve iç tasarımcılar için dekorlar
Sergilenen dekorlar arasında daha önceki fuarlarda talep gördükleri
açıkça gözlemlenmiş olan Barcelona ve Cristallo gibi taş dekorları-
nın yanı sıra ağaç reprodüksiyonu olan Delano Meşesi gibi geniş for-
matlı dijital baskılar da bulunuyordu. Ayrıca Schattdecor, mağaza
düzenlemesi ve mağaza yapım projeleri için Ham Çelik veya Tavan
Arası görsellerinin modern somut görünümüne sahip dekor repro-
düksiyonlarını da müşteri beğenisine sunmuştur.   

Dijital İlham Kaynağı
Komple bir dijital ilham kaynağı. Burada ilgili taraflar, çok çeşitli
farklı uygulamalar ve seçenekler arasından seçim yapabilir ve uygu-
lama alanına göre dekorlar ve kombinasyonlar seçebilirler.  l l

l l

Tüm dünyayı etkisi altına alan, daha önce benzeri yaşanmamış
bu dönemde Kovid-19’la ulusal mücadelemiz sürüyor. 
Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. 
Salgınla ulusal mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Milli Dayanışma Kam-
panyasına” Alim Grup Ailesi olarak tüm şirketlerimizle birlikte
700 bin TL destek verdik.
Bu vesileyle başta sağlık personeli olmak üzere, bu süreçte
canla başla görev yapan tüm çalışanlara teşekkürü bir borç 
biliriz. 
Birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemizin bu krizden daha da
güçlenerek çıkacağına olan inancımız tamdır.
Boyut Plastik olarak çalışanlarımızın sağlığını korumak için
gerekli tüm önlemleri aldık. Aynı zamanda, sizlere ürünlerimizi
tedarik etmeye devam ettiğimizi duyurmak isteriz. 
Güzel günlerde yeniden, hep birlikte, yüz yüze keyifli sohbetler
yapmak  dileğiyle…
#BizBizeYeterizTürkiyem

BOYUT PLASTİK’TEN, COVID-19’LA
MÜCADELEYE TAM DESTEK





“Pandemiye rağmen ihracat büyük başarı “
İhracatta 2019 yılını yüzde 2.2 artış ile kapattıklarını, dünyada ihra-
cat artışında 7. sıraya yükseldiklerini, 2020 yılına da güzel başladık-
larını hatırlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ocak şubat ayında
da yüzde 4’ün üzerinde artışımız vardı. Ancak tüm dünyayı etkileyen
pandemi nedeniyle mart ayında ihracatımız yüzde 17.8 geriledi. Ya-
şanan tüm olumsuzluklara rağmen böyle bir dönemde 13.4 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı. Bunu gerçekleş-
tiren ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Te-
massız ticaret ile ihracatın devam ettiğini anlatan Pekcan, gümrük
personelinin de en az sağlık personeli kadar fedakarca 7 gün 24 sa-
at riskli ortamlarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
YILIN ilk yarısında salgın nedeniyle ulusal ve uluslararası fuarlar
iptal edilmişti. İkinci yarı için meraklı bekleyiş sürerken Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Genel Müdürlüğü’nün sanal fuar-
larla ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı. 

SEKTÖRLE ONLINE TOPLANTI 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ruhsar Pekcan, pandeminin
etkilerini değerlendirmek, görüş ve önerileri dinlemek amacıyla
tekstil, hazır giyim, deri ve halı sektörlerinin ihracatçı birlik baş-
kanları ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Pekcan,
toplantıda yaptığı konuşmada, Covid19 pandemisi nedeniyle gerek
dünyanın gerekse Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirte-
rek, bu süreçte sektörlerle sanal ortamdan bir araya gelmeye de-
vam edeceklerini bildirdi. 

TİCARİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
Pandemiden sonraki sürece çok iyi hazırlanmak gerektiğini belirten
Bakan Pekcan, şöyle konuştu: ”Bu süreçte daha önce yapmak iste-
yip de gerçekleştiremediğimiz altyapımızı hazırlayabiliriz. Lojistik
merkezleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamamız lazım. Türk Ti-
caret Merkezleri ile ilgili, bunun dışında sektörel anlamda destek-
lerle ilgili yapmamız gereken çalışmalar var. Bunun yanı sıra İhracat
Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sa-
nal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçıla-
rımıza yeni fırsatlar, yeni imkanlar sağlayabiliriz. Belki fabrikaları-
nızın da sanal ortamda ziyaret imkanıyla tanıtımını sağlayacağız.
Türkiye Tanıtım Grubu’nu (TTG) da aktifleştirebiliriz. Bunların bir
kısmını şimdi yapabileceğimiz gibi bir kısmını da pandemi süreci
geçer geçmez atacağımız adımlar diye sınıflandırmalıyız.” Bu dö-
nemde ihracatçılar açısından finansmana erişimin çok önemli oldu-
ğuna dikkati çeken Pekcan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona-
virüsle mücadele edilen bu dönemde İhracat Genel Müdürlüğü’nün
sanal fuarlarla ilgil bir çalışması olduğunu belirterek “İhracatçıları-
mıza fırsatlar sağlayabileceğiz’’ açıklamasını yaptı

SANAL FUAR için
çalışmalar sürüyor
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ğaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası
Kastamonu Entegre, üretimdeki gücü kadar, tasarım
trendlerine yön veren ürünleriyle de sektördeki liderli-
ğini sürdürüyor. Türkiye’deki parke üreticileri arasında

en fazla dekora sahip olan firma, tasarımcılara ve dekorasyon
meraklılarına sınırsız seçenekler sunuyor. Dünya laminat
parke üretiminin yüzde 6’sını tek başına gerçekleştiren şir-
ket, son olarak, Floorpan ve Artfloor markalı laminat parke
ürünlerine yeni bir koleksiyon daha ekledi. İlhamını farklı
coğrafyalardaki rüzgârlardan alan FIX koleksiyonu; Lodos,
Alize, Bora, Samyeli, Karayel ve Muson dekorları ile doğal ah-
şap dokusunun zengin detaylarını iç mekânlara taşıyor. 

Laminat parkede dünyanın ilk dört üreticisi arasında yer alan Kastamonu
Entegre, yeni parke koleksiyonu FIX’i pazara sundu. Farklı iklim ve coğrafyalara
özgü rüzgârlardan esinlenen bu sıra dışı koleksiyon, zengin renk ve doku
seçenekleriyle mekânlara doğal ve zamansız bir şıklık katıyor. 
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Farklı İklimlerden Esintiler
“FIX” ile Mekânlara Taşınıyor

Kastamonu Entegre’den Yeni Parke Koleksiyonu



Zeminde farklı esintiler yaratan 6 dekor
Açık tonları ve zarif çizgileri ile yaşam alanlarında ılık bir rüzgâr etki-
si yaratan Lodos serisi, Ege ve Akdeniz tarzı doğal bir şıklık sunuyor.
Ekvator kuşağındaki tropikal yağmurlardan esinlenen Alize, açık
renk tonları ile mekânda serinletici bir etki yaratıyor. Adını Dalmaçya
kıyılarından Adriyatik Denizi’ne esen sert rüzgârlardan alan Bora,
açık ve koyu tonların göz alıcı birleşimiyle zeminlere dinamizm katı-
yor. Sahra Çölü’nün kuru ve yakıcı sıcaklığını yansıtan Samyeli, ‘ca-
mel’ (deve tüyü) tonları ile sezonun moda renklerini evlere taşıyor.
Karayel dekoru, yüksek dağ yamaçlarından alçalan serin esintileri iç
mekânlara getirirken;  baharatlı tonlardan oluşan Muson, dekoras-
yona etnik bir dokunuş katıyor. 

Dayanıklılık, estetik ve işlevsellik bir arada
UV ışınları, sürtünme kaynaklı aşınma ve çizilmelere karşı yüksek
dayanım özelliği ile iç mekânlar için ideal bir seçenek oluşturan, AC3
aşınma sınıfı FIX laminat parke koleksiyonu, konutlarda 10 yıl ga-
ranti imkânı sunuyor. 

Kolay temizlenen ve leke tutmayan yüzeyiyle yüksek hijyen standart-
larına sahip FIX laminat parkeler, insan sağlığına uygun yapısı ve
çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Dünyanın ilk eko-etiketli çev-
recilik sertifikası “Blue Angel” ile insan sağlığına uygun üretimi tes-
cilleyen “E1 Belgesi”ne sahip koleksiyon, yenilikçi ve zamansız bir
tasarım ruhuna hitap ediyor. 

Zeminden ısıtma sisteminin kullanıldığı mekânlara da uygulanabilen
FIX laminat parke koleksiyonu, 7 mm’lik kalınlığı ile estetik çözüm-
ler sunuyor. Zeminde elde edilen kesintisiz ve doğal görünüm, özel-
likle tasarladıkları mekânlara bütüncül bir fon arayan mimarlar ta-
rafından büyük ilgi görüyor. 

Tüm Floorpan ve Artfloor markalı laminat parke ürünlerinde olduğu
gibi FIX koleksiyonunda da yer alan son teknoloji kilit sistemi, deko-
rasyon değişikliği ve taşınmalarda parke panellerinin kolaylıkla sö-
külüp döşenebilmesine imkân tanıyor. Hızlı ve kolay montaj özelliği
ile zamandan ve işçilikten tasarruf sağlayan koleksiyon, tutkalsız
montaj sistemi sayesinde yüzeylerin lekesiz ve temiz kalmasına da
yardımcı oluyor. 
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Küresel ekonomi ve finansal piyasalarda koronavirüs salgı-
nı nedeniyle yaşanan sert düşüş sürecinden yeniden çıkışa
geçişin ne şekilde gerçekleşeceği ve bunun ne kadar zaman
alacağına yönelik farklı görüşler dile getiriliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası neredeyse tüm ku-
rum, kuruluş ve ekonomistler küresel ekonomide sert bir daralma-
nın yaşandığı görüşünde birleşirken, pandeminin kontrol altına
alınmasının ardından yeniden toparlanmanın ne kadarlık bir zama-
na yayılacağı ve ne şekilde gerçekleşeceği konusunda farklı değer-
lendirmeler öne çıkıyor.

İktisat literatüründe krizlerin ardından ekonomilerin yeniden çıkışa
geçmesi ve bunun zamanlamasını ifade etmek için ekonomistler
tarafından öngörülen grafiğin şekli, harfler ile ifade ediliyor. Geç-
mişi 2. Dünya Savaşı öncesine dayanan bu gösterimler, genellikle
"V", "W", "U", "L" ve nadir de olsa "WW" olarak biliniyor.

Bugüne gelindiğinde dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, "I"
tipi durgunluğu gündeme getirerek, reel ekonomi ve finansal piya-
salarda sert düşüşün ardından yeniden bir çıkış beklenmemesinin
kendisini şaşırtmayacağını belirtti.

İnsanlık tarihinin daha önce bu şiddetle deneyimlemediği bir pan-
deminin yol açtığı ekonomik kriz sonrası toparlanmanın, İngiliz-
ce'de "swoosh" olarak geçen, Nike'nin logosundaki "onay işareti"

şeklinde gerçekleşeceği öngörüleri de öne çıkıyor. Söz konusu
gösterim; ekonomide sert ve keskin bir düşüşün ardından topar-
lanmanın uzun bir zamana yayılacağı ve kademeli bir toparlanma
olacağı görüşünü yansıtıyor.

Bu hafta açıklanan tahminlere göre, küresel ekonomide bu yıl
Uluslararası Para Fonu (IMF) yüzde 3 ve uluslararası kredi derece-
lendirme kuruluşu Standard & Poor's da yüzde 2,4 daralma 
bekliyor.

"V" TİPİ TOPARLANMA
"V" tipi toparlanma; ekonomide sert düşüşün ardından toparlan-
manın da aynı ölçüde hızlı olacağı görüşünü yansıtırken, zamanla-
ma açısından da daha kısa bir süreye işaret ediyor. Bununla birlikte
ülkelerin kendi içinde iyileşmesinin yeterli olmadığı ve küresel bir
toparlanmayı gerektiren koronavirüs krizi için "V" tipi grafiğin
mümkün olmadığı görüşü daha yaygın.

"En iyi ihtimal" olarak nitelendirilen "V" tipi toparlanmayı öngö-
renler arasında ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı
James Bullard bulunuyor.

FOMC üyeleri Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ile Francisco
Fed Başkanı Mary Daly ise "V" tipi toparlanmanın mümkün olmadı-
ğını dile getiriyor.

Küresel ekonomide daralma kesin,

yeniden çıkışın
şekli tartışılıyor

KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan işlet-
melerin 3 aylık taksit ödemeleri ertelendi. Uygulamadan
136 bin KOBİ yaralanacak. KOBİ’lerin nisan, mayıs ve hazi-
ran aylarına tekabül eden 713 milyon lira borcu bulunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konfe-
rans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısında, ekonomik
önlemler de değerlendirildi.

136 BİN 255 İŞLETME
Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağlanan kolaylıklara bir
yenisini daha ekledikleri ve KOBİ'lere, banka kredi ödemelerini
erteleme imkanı sağladıkları müjdesini verdi.

Buna göre bankalara kredi ödemeleri devam eden işletmelerin ni-
san, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitlerinde 3 ay ertele-
meye gidildi. KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında
bankalardan kredi kullanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu iş-
letmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarına tekabül eden borçları
713 milyon lira tutuyor.

KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi

l l
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IMF'den Kovid-19'a karşı
'küresel eylem' çağrısı

IMF, sadece güçlü küresel politika eyleminin Kovid-19
salgınını durdurabileceğini ve ekonomik toparlanmayı
sağlayabileceğini bildirdi.
Raporda, "Kovid-19, büyük bir sağlık acil durumunu ve ciddi bir
ekonomik krizi tetikledi" değerlendirmesinde bulunuldu. Salgının
yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin birçok insanın işini kay-
betmesine sebep olduğuna işaret edilen raporda, kötüleşen küre-
sel ekonomik koşullar ve yetersiz sağlık sistemleri dikkate alındı-
ğında gelişmekte olan ekonomilerin olağan dışı zorluklarla karşı-
laştığı aktarıldı.

EKONOMİK ZARARIN SINIRLANMASI İÇİN GÜÇLÜ
ADIMLAR ATILDI
Raporda, "Bu yıl derin bir küresel resesyon bekleniyor ve görünüm
alışılmadık bir biçimde belirsiz" ifadesi kullanıldı. Küresel ekono-
minin bu yıl yüzde 3 daralacağının tahmin edildiği hatırlatılan ra-
porda, bu yılın ikinci çeyreğinin ardından kademeli bir toparlanma-
nın beklendiği ve 2021'de büyümenin daha güçlü olmasının öngö-
rüldüğü anımsatıldı.

Raporda, "Politika yapıcılar, hastalığın yayılmasını engellemek ve
ekonomik zararı sınırlamak için güçlü adımlar attı" değerlendir-
mesine yer verildi. Birçok ülkede maliye politikasında en çok etki-
lenen ve korunmasız olan insanlara destek sağlamak için belirgin
bir şekilde gevşemeye gidildiği aktarılan raporda, en önemli mali
eylemlerin salgının hızla yayıldığı gelişmiş ekonomilerde alındığı
hatırlatıldı. Raporda, "Para politikasında gevşemeye gidilmesi ve
finansal sektör politikaları, finansal koşulların sıkılaşmasını kıs-
men azalttı" ifadesi kullanıldı.

ORTAK EYLEM ŞART
Sorunların çözülmesinde ortak eylemin önemine vurgu yapılan ra-
porda, şunlar kaydedildi: "Çoğu ülkede, salgının önlenmesine yö-
nelik kısıtlamalar kalkana kadar vatandaşların daha fazla desteğe
ihtiyacı olacaktır. Ancak, hükümetlerin vatandaşlarına sağladığı
ekonomik desteğin kapsamı eşit değildir. Gelişmekte olan birçok
ülkenin küresel toplumun desteği olmadan yeterli sosyal korumayı
sağlayabilmesi mümkün değildir. Pandeminin sona ermesini hız-
landırmak ve sağlıklı bir küresel ekonomiyi daha hızlı sağlamak
için ortak eylem şarttır."

ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ GEREKİYOR
Raporda, salgının önlenmesine ve toparlanma süreçlerine ilişkin
önceliklerin farklılaştığına işaret edilerek, salgına karşı alınan ön-
lemlerin sağlık sistemleri üzerindeki baskılar azalıncaya kadar
önemli olmaya devam edeceği ancak sürdürülebilir olabilmeleri
için ekonomik desteklerle birlikte uygulanmalarının gerektiği 
aktarıldı.

Sanayicilere iki yeni kolaylık
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayicilerin her
yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işlet-
me cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınıyla mücadele kapsamında, sanayiciler için yeni kolay-
lıklar sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19
ile mücadelede ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sa-
nayi sektörüne yönelik 2 yeni tedbir alındı.
YILLIK İŞLETME CETVELİNİ YETİŞTİREMEYENE 4 AY EK SÜRE 
Uygulanacak ilk tedbir kapsamında, Kovid-19 salgını nedeniyle
e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek
olunacak. Yıllık işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar yetiş-
tiremeyen sanayicilere başvurmaları durumunda 4 aya kadar
ek süre verilecek.
Yıllık işletme cetveli erteleme talepleri, yarından itibaren e-
Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve söz konusu talepler Ba-

kanlıkça hızla sonuçlandırılacak.
ELEKTRİK TARİFELERİNDE VİZE UYGULAMASINA KOLAYLIK 
Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri dikkate
alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik tarifelerinde sana-
yi aboneliğinden yararlanan sanayicilere, 2 yılda bir yaptırma-
ları gereken vize uygulamasına kolaylık getirdi.
Bakanlığın teklifi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun (EPDK) aldığı kararla vizeleri 1 Mart-30 Haziran döneminde
dolacak sanayiciler için ek süre, 30 gün yerine 90 gün olarak
uygulanacak.

l l
l l



KISAkısaKISAkısa

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020 56

Koronavirüse karşı ekonomik
önlemler içeren teklif yasalaştı

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel
Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Et-
kilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edile-
rek yasalaştı. Düzenlemeye göre;
• Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya

işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere gün-
lük 39.24 lira destek sağlanacak.

• Hazine ve belediye taşınmazları ile Milli Parklar ve Orman Genel Mü-
dürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, be-
lediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim öde-
meleri 3 ay süreyle ertelenecek.

• Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası
borçları belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.

• Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık
ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin faaliyetleri
durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kıs-
mı alınmayacak.

• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitleri-
nin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıkla-
rının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, düzenlemenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle uzatılacak.

• Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvurular hızlı şekilde
sonuçlandırılacak.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki engelli bakım
merkezlerinde ve huzurevlerinde, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hü-
kümleri uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartının üç ay
süreyle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

• Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri-
nin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı
bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

• İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kuralla-
rına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek.

• Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020'ye kadar 2019 yılı net dönem karları-
nın yalnızca yüzde 25'ine kadarını dağıtabilecek.

• 30 Eylül 2020'ye kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelme-
miş tıbbi malzemeler, kurumlara tahsis edilebilecek.

• Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stok-
çuluk uygulamalarına yönelik her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız
Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

• Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, bir mal veya hizmetin satış
fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; piyasa-
da darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyet-
lerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası
verilecek.

• Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa ça-
lışma uygulanan dönemde yapılan başvurular, uygunluk tespitleri ha-
riç, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

• Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kuracağı diğer şirketlerle alt fon-
ların denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunum tarihi, hazirandan
ağustosa çekilecek.

• Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde
geçerlilik süresi dolacak lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.

• Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre dü-
zenlenen yıllık aidat 2020’de alınmayacak.

Şirketler değişimi iyi okumalı
Önceki krizlerden çıkarılan dersler, günün yönetilmesine odaklanı-
yor. Hesap, bir noktada hayatın normale döneceği üzerine yapılıyor.
Aynı hesap şirketler için de geçerli. Evet, koronavirüs salgını pek çok
şeyi değiştirecek. Ama her şeyi de değil. Bu hem değişimi iyi okuma-
yı hem de bugün fırtınanın içerisinde temel konuların iyi yönetilmesi
zorunluluğunu getiriyor. Özellikle, bu süreçte algıladığımız halde ge-
rekli önlemleri almamak büyük sıkıntı getirebilir. Ani değişikliklere
hızla ayak uyduramamanın nedenlerine gelince, uzmanlar şu nokta-
lara dikkat çekiyor: Zihniyet tuzağı: Geçmişin gözlemlerinin ve dene-
yimlerinin şekillendirdiği, ezberlerin derinlere kazıldığı zihinler, yeni
görüşlere umutsuzca direniyor. Gurur ve kibir: Her iki duygu da yeni
eğilimlerin ve ürünlerin küçümsenmesine ve rakiplerin girişimci şir-
ketini ve kendisini başarıya ulaştıran eski iş modeline takılıp kaldı-
ğında, yeniliklerin önemini kavrayamıyor. Katı hiyerarşi: Şirket içi
demokrasi sığ olduğu takdirde değişimi bizzat yaşayan genç kuşak
önerilerini yukarıya iletemiyor. Kararsızlık: Değişimi fark eden bir kı-
sım yönetici, alternatif önlemlerin analiz ve seçiminde geciktiği tak-
dirde rekabet trenini kaçırabiliyor. Yama yapma: Hızlı değişim dö-

nemlerinde iş modelini tümden değiştirmek yerine sorunların üstünü
yama türü önlemlerle örtmek bir işe yaramıyor. Aşırı uzmanlaşma:
Girişimcinin ya da yöneticinin belirli bir konuda uzmanlaşması, bu
alan dışındaki olguları gözden kaçırmasına yol açabilir. Tablonun
bütününe bakmayanların önlemleri yetersiz kalabiliyor. Teknolojiye
odaklanma: Yalnız yeni teknolojiler üzerinde yoğunlaşan bir yönetim
anlayışı insanların davranış ve hayat tarzlarındaki değişimi algıla-
mazlarsa değişimi yakalamakta güçlük yaşarlar. l l
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Koronavirüs ile mücadele hayatı dijitalleştiriyor. Evden eğitim, inter-
net kullanımı ile çalışma ve e-ticaret hızla artarken temassız ödeme
sayıları da yüzde 23 artış gösterdi.

Küresel salgın nedeniyle Türkiye’de de risk grubunu oluşturan yaşlı-
ların evden çıkmasının yasaklanması ve iş hayatında evden çalışmaya
geçilmesiyle birlikte alışveriş alışkanlığı da değişiyor. Online alışve-
rişlerde tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye’de de büyük bir artış var. 

TEMASSIZDA YÜZDE 23 ARTIŞ
Virüsün temasla geçmesi ve banknotlardan
oldukça fazla bulaşması nedeniyle temassız
işlem adedi mart ayında hızla arttı. Uyarılar

üzerine vatandaşlar para yerine kredi kartına yöneldi. Özellikle temas-
sız kredi kartları ilgi görüyor. BKM verilerine göre temassız işlem adedi
mart ayının ilk 11 gününde 31 milyona ulaştı. Bu, bir önceki ayın aynı
dönemine göre yüzde 23’lük bir artış anlamına geliyor. Bu dönemde
toplam kartlı ödeme adedindeki artış ise yüzde 12 oldu.

HİJYEN VE PAKETLİ GIDA 
Koronavirüsün yayılımını azaltmaya yönelik
alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye de da-
hil olmak üzere vatandaşlar e-ticarete yönel-

di. Evde çalışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla güncel ihtiyaçlar
internetten giderildi. Özellikle hijyen ürünleri, paketli gıdalar gibi be-
lirli kategorilerde artış gözlemlendi. 9-16 Mart tarihleri arasında, bir
önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el de-
zenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kağıdı
satışı ise 3.5 kat arttı. Bebek bezi satışlarında da yüzde 30 artış yaşan-
dı. Gıda ürünlerinde ise sıvı yağ satışı 5 kat, bulgur ve pirinç satışları 3
kat arttı. 

ONLINE GIDA KATLANDI
Salgın tehdidinin ne kadar süreyle devam ede-
ceğini bilemeyen tüketici, öncelikle temel ih-
tiyaçlara odaklanarak gıda gibi tüketim mal-

zemelerine yöneliyor. Bu süreçte dışarıdaki konvansiyonel marketler
yerine dijital alanda, mümkün olduğunca temassız alışveriş yapmaya
özen gösteren kitle, online gıda marketlerinin trafiğini yüzde 100’ün
üzerinde artırmış durumda. Ancak online gıda marketlerinin yoğun ta-
lep karşısında teslimat işlemlerinde güçlük yaşadığı da gözleniyor.
Öte yandan e-ticaret şirketi Amazon da koronavirüs sebebiyle hareket-
li günler geçiriyor. Amazon, online alışverişe artan talebi karşılayabil-
mek için ABD’de 100 bin yeni personel alacağını ilan etti. Amazon'un
Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave

Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Covid-19 salgınıyla
e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğüne ve işgücü ihtiyacı
doğurduğuna dikkat çekildi.

İNFODEMİ DÖNEMİ 
Koronavirüs günlerinde evde eğitim ve evde iş
hayatı nedeniyle GSM ve iletişim firmaları ta-
rafından verilen rakamlara göre yüzde 40-50

arasında internet kullanımı arttı. Fiber internet abonelerinin yaklaşık
yüzde 90’ı limitsiz tarifelerden hizmet alıyor. Son dönemde koronavi-
rüsle ilgili aramalarda 10 milyardan fazla sonuç, sosyal medyada 3
milyardan fazla paylaşım oldu. Bu paylaşımlar da neredeyse 100 mil-
yardan fazla etkileşim aldı. Dünya Sağlık Örgütü bu duruma da 'info-
demi' adını verdi. İnfodemi, insanların doğru bilgiye ulaşmaya çalışır-
ken karşılaştığı bilgi kirliliği olarak tanımlanıyor.

OYUN TRAFİĞİ 
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapa-
nan tüketiciler daha fazla online oyun oyna-
maya başladı. Latin Amerika ve Ortadoğu ül-

kelerinde dijital oyunlar trafiği yüzde 100 seviyesinde artarken, Türki-
ye’deki artış yüzde 200’lere ulaştı. Tüketiciler online oyunların yanısı-
ra e-spor gibi diğer eğlence servisleri tüketimine de ağırlık verdi. Diji-
tal veriler tüketicilerin geçen haftaya oranla daha çok e-spor seyretti-
ğini ortaya koyarken, genel e-spor tüketimi ise yüzde 60 oranında art-
tı. Karaoke gibi eğlence servislerindeki artış ise yüzde 200’ü buldu. 

VİDEO ÖNE ÇIKTI
Açıklanan verilere göre internet ortamındaki
video ve müzik gibi içerik servislerine de tüke-
ticiler yoğun ilgi gösteriyor. Tüm dünyada

TV'lerden seyredilen video servislerinde ciddi yükseliş var. Bu alanda
son bir haftada yüzde 45 ila 50 seviyesinde artış yaşandı. Türkiye'deki
yükseliş trendinin global OTT (doğrudan internetten yayınlanan içerik)
servisleriyle paralel seyrettiği belirtiliyor.

4 SAATTEN 8 SAATE ÇIKTI 
Amazon'unDünya Operasyonlarından Sorumlu
Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark, Covid-
19mücadele sürecinde evde geçirilen zamanın

teknoloji kullanımını da etkilediğini belirterek, şunları söyledi: “İn-
sanların pandemiden önce günlük ortalama teknoloji kullanımları 4
saat civarındaydı ama şu an yaklaşık 8 saatin üzerinde. Sosyal medya
uzmanları bağımlılığı ile iç içe yaşıyoruz.”

Koronavirüsle
mecburi
dijital dönüşüm
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Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam edi-
yor. Kuzey Makedonya'da tüm sınırlar kapatıldı. Yunanistan'da
eczane, fırın, market ve yakıt istasyonları dışında tüm dükkan-
lar yarından itibaren kapatılacak. Fransa'da Kovid-19 tespit
edilen milletvekili sayısı 26'ya çıktı. Air France, uçuşlarının
yüzde 80'ini iptal etti. Almanya'da risk seviyesi "yüksek" düze-
ye çıkarıldı.   
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı
artarken, salgının yayılmaya devam etmesi ülkeleri de olumsuz 
etkiliyor.
Almanya'daki Robert-Koch Enstitüsü (RKI), yeni tip koronavirüs
risk seviyesini bugünden itibaren "orta"dan "yüksek" düzeye çı-
kardı. RKI Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki koronavirüs vakalarının
arttığına işaret ederek, sayının RKI'ye bildirilenlerden daha fazla
olduğunu varsaydıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da ülke dışında bulunan ve dönemeyen
binlerce Alman vatandaşının "hava köprüsü" kurularak geri getiril-
mesi için 50 milyon avro ayırdığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, vatan-
daşlara seyahat etmeme ve evde kalma çağrısında bulundu.

Alman otomobil devi Volkswagen, cuma gününden itibaren üretimi
durdurma kararı aldığını bildirirken, mobilya şirketi IKEA da virü-
sün yayılmasını önlemek ve çalışanlarını korumak amacıyla Al-
manya'daki 53 şubesini bir sonraki duyuruya kadar kapatma kararı
aldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin
takımı ile teknik ekibinin, bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği
için 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
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Kimi sınırı kapattı
kimi üretimi durdurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev ve iş yerlerindeki maske ve el-
diven atıklarının, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye
teslim edilmesi kuralını getiren genelge yayımladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldi-

ven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge
yayımlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mas-
ke, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertara-
fına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek yeni
tedbirler aldıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, bu atıkların bertarafında "72 saat" kuralı getirdiklerini
söyledi.

AYRI BİRİKTİRİLECEK
Atıkların bertarafındaki önemli noktalara işaret eden Kurum, şu
bilgileri verdi: "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmele-
rin bina giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirile-
cek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici
depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 'evsel
atık' olarak belediyeye teslim edilecek. Ev ve işyerlerinde kul-
lanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki tor-

baya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak
bölümde bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye
teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile
karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar 'tıbbi
atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması 
sağlanacak."

Maske ve eldiven için ‘72 saat’ kuralı geldi

l l
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB Uygulama Yönetme-
liği'nde yapılan değişiklikle bürokrasinin azaltıldığını, buralarda geri
dönüşüm tesisi kurulabilmesine ve elektrik üretilebilmesine imkan
sağlandığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygu-
lama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamada karşılaşılan so-
runların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle emsal artışı, OSB
katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi,
geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduri-
yetlerin giderilmesi gibi konularda pek çok adım atıldı.

TALEPLER VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA
ŞEKİLLENDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan değişikliklerin
sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi-
rildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Sanayicinin taleplerini dikkate
aldık, onların lehine önemli adımlar attık. Yönetmelik değişikliğini
ekip arkadaşlarımla beraber titiz bir değerlendirme ve analiz sürecinin
sonunda tamamladık. Aldığımız tüm kararların sanayimize katma de-
ğer olarak dönmesi en büyük arzumuz. Yönetmelikle birlikte sanayi
parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini artırdık. Toplam böl-
ge büyüklüğünün en az yüzde 10'u kadar ortak kullanım alanı ayrılan
bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek.
Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik. Yine OSB katılımcılarının,
kendi ihtiyaçları için rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
tesisi kurabilmesine imkan tanıdık."

MAĞDURİYETLER ÖNLENDİ
Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduklarına işaret eden
Varank, "OSB'ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve berta-
raf tesisleri kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını engellemek
adına, OSB'de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai ka-
rarı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı verilmesi uygulamasına yapı kul-
lanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alama-
mış katılımcıları da dahil ettik. OSB organlarının görevlerinde ve işle-
yişinde düzenlemeler yaptık. OSB'lerin işleyişinde dijitalleşmeye ve
bürokraside sadeleşmeye gittik" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKÇİLERİN SAĞLIĞI GÖZETİLMELİ
Varank, planlı sanayileşmenin, sürdürülebilir büyüme açısından bü-
yük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Aldığı-
mız kararların ekonominin bel kemiği olan sanayi sektörüne hayırlı ol-
masını diliyorum. Kovid-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sa-
nayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamlılığını sağla-
mak adına onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimiz-
den beklentimiz ise tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarta-

rak emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde
uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekli-
liği kadar, emekçilerimizin sağlığının korunması da sanayicilerimizin
en kritik görevlerinden biri."

ENERJİ ÜRETMENİN ÖNÜ AÇILDI
Yapılan değişikliklere göre, OSB'lere sağlanan kolaylıklardan birisi de
güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması ol-
du. OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kı-
sımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş
enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı.
Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, ka-
tılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak.

OSB'YE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ
Ayrıca geri dönüşüm sektöründen gelen talepler doğrultusunda,
OSB'ye ait teknik altyapı alanında olması ve OSB müteşebbis heyet
veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf
tesislerinin OSB'lerde kurulmasına imkan tanındı.

Yönetmelikle bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi
kapsamında da değişiklikler yapıldı. Artık özel OSB kurulmasına iliş-
kin taleplerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesinde tapu ibra-
zı istenmeyecek. Bakanlığın onaylaması şartıyla OSB'lerin bağış yap-
masına da imkan verildi.

OSB'LERİN ZARARA UĞRAMASI ENGELLENDİ
Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle OSB'lerde döviz cin-
sinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıl-
dı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle arsa iptal ve iade-
lerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst
limit olarak belirlendi. Böylece sanayici mağduriyetinin önüne geçil-
mesi amaçlandı ve OSB'lerin zarara uğraması engellendi. Ayrıca Ba-
kanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finans-
man ile sağlandığı OSB yapım işi ihalelerinde, kredi veren kuruluşun
ihale usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

OSB Uygulama Yönetmeliği'nde
'sanayicileri rahatlatacak' değişiklik
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lusal ve uluslararası pazarda MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke üreterek, beş kıta-
da 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren AGT, üretim kapasitesini yaklaşık iki ka-
tına çıkaracak büyüme yatırımını tamamladı.

750 milyon TL’lik yatırım ile ikinci MDF Hattı’nı hayata geçiren AGT, yıllık kapasitesini 1 mil-
yon metreküp MDF ve 40 milyon metrekare laminant parke seviyelerine çıkardı. Yeni yatırım
ve artan üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunduklarını ifade
eden AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım, dünya markası olma vizyonu ile faaliyet gösteren bir
Türk markası olarak global pazardaki güçlerini, yenilikçi ve katma değerli üretimle artıra-
caklarını dile getirdi. 
Tesislerinin faaliyet gösterdiği Antalya bölgesinde istihdama önemli ölçüde destek oldukla-
rının da altını çizen Yıldırım, yeni yatırımla dolaylı olarak yaklaşık 25 bin kişilik bir iş gücü
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Laminat Parke sektörünün lideri AGT,
750 milyon TL’lik ikinci MDF, üçüncü Parkeve

dördüncü Press yatırımlarını tamamladı!

Laminant Parke sektörünün lideri, ahşap bazlı
panel sektörünün öncü markası AGT, toplamda

750 milyon TL’yi bulan ikinci MDF, üçüncü Parke
ve dördüncü Press yatırımlarını tamamladı. Yeni

yatırımlarıyla üretim kapasitesini yaklaşık iki
katına çıkaran AGT, yurt içi ve ihracat

satışlarındaki artış ile Türkiye ekonomisine
katkı sağlamaya devam ederken, global

pazardaki gücünü artıracak.
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hacmi yarattıklarını ifade etti. “Faaliyetlerimiz sayesinde yarattı-
ğımız değer, Türkiye ekonomisine, bayiilerimiz ve tedarikçilerimiz
başta tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, toplumsal paydaşları-
mıza katkı sağlıyor. Yıllar itibarıyla iddiamızı daha da yukarıya taşı-
dığımız ihracatımızla sektörümüzü global arenada bir üst lige ta-
şırken, aynı zamanda ülkemizin döviz girdilerine, Türk şirketlerinin
yurtdışında bilinirliğine de destek olmaya devam ediyoruz.”
Türkiye ekonomisinin küresel ekonomideki payının yaklaşık yüzde
1 olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Türk Ağaç ve Orman Endüstri-
si’nin dünya ekonomisindeki payının ise yüzde 10’un üzerinde ol-
duğunu; yeni yatırımlarıyla birlikte AGT’nin gerçekleştireceği ihra-
catla cari açığın kapanmasına sektör dinamikleri el verdiği ölçüde
katkı sağlamayı hedeflediklerini de vurguladı. AGT olarak sektörün
ciro ihracat oranı lideri olduklarını da ekleyen AGT Genel Müdürü
Sevdil Yıldırım; Kanada’dan Yeni Zelanda’ya, Rusya’dan Güney Afri-
ka’ya kadar birçok ülkedeki AGT kullanıcılarının hayatını güzelleş-
tirdiklerini, yeni yatırımla sadece hacimde değil ARGE vb fark yara-
tacak iş modelleriyle hedeflerini daha da büyüteceklerini belirtti.

luslararası Uyku Ürünleri Assn. yedi ABD yatak üreticisinin yedi
yeni anti-damping şikayeti ve bir telafi edici vergi şikayeti sun-
duğunu duyurdu.Anti-damping dilekçeleri Kamboçya, Endonez-
ya, Malezya, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Vietnam’daki yatak

üreticilerini hedef alıyor. Dengeleyici görev dilekçesi, Çin’den ithal
edilen minderleri hedefliyor. ISPA tarafındab bildirilen haberde :
"ABD endüstrileri için Çin’e karşı yapılan son yatak antidumping da-
vası gibi diğer ticaret davalarının başarılı bir şekilde sonuçlandırıl-
masından sonra birden fazla ülkeye karşı anti-damping ve telafi edici
görev dilekçeleri sunması veya yeni dilekçeler sunması olağandışı bir
durum değil," dedi.
üyelerini koruduklarını belirterek,  “Etkilenen ABD sanayilerini hak-
sız işlem gören ithalatın neden olduğu maddi zarardan korumak için
bu gibi geniş ve tekrarlanan eylemler bazen gereklidir.” dendi. 
ISPA: ABD endüstrileri için anti-damping dilekçelerinde birden fazla
ülkeyi hedefleyecek "

Kamboçya: 708.10%
Endonezya: 706.28%
Malezya: 47.97%
Sırbistan: 191.09%
Tayland: 773.49%
Türkiye: 620.07%
Vietnam: 1.008.28%

ISP'nin, anti-damping davasındaki sorunun ithalatın dampingli fiyat-
lardan satılıp satılmadığı olduğunu söyledi. Öyleyse, DOC ABD Güm-
rük ve Sınır Korumasına, hedeflenen ülkelerden gelecekteki ithalat-
larda damping marjları miktarında anti-damping vergileri toplama
talimatı verecektir.

ALEXANDRIA, Va. - Bugün ABD yatak üreticilerinde işçileri temsil
eden yedi ABD yatak üreticisi ve iki işçi sendikası, sekiz ülkeden hak-
sız işlem gören bitmiş yatak ithalatının maddi yaralanmaya neden ol-
duğunu belirten yedi anti-damping vergi dilekçesi ve bir karşı görev
vergi dilekçesi doldurduklarını açıkladı Bir ticaret grubu, ABD yatak
endüstrisine bağlı.

Üyelerine uyarı ile Uluslararası Uyku Ürünleri Assn. dilekçelerin ABD
Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ile birlikte
sunulduğunu söyledi.

Kaynak:  David Perry, Furniture / Today 

ABD Yatak üreticilerinden 
7 ülkeye anti-damping davası
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihra-
catta yerinde gümrükleme uygula-
masından sonra Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Statüsüne sahip üretici ihra-
catçılar için ithalatta yerinde güm-
rükleme uygulamasını da hayata ge-
çirdiklerini bildirdi.
Bakan  Pekcan, Twitter hesabından
paylaştığı mesajda, temassız  ticaret
kapsamında daha hızlı, güvenli ve sağ-
lıklı bir ticaret için modern gümrükle-
me yöntemlerini hizmete sunmaya de-
vam ettiklerini vurguladı.

İhracatta yerinde gümrükleme uygula-
masını daha önce başlattıklarını hatır-
latan Pekcan, şunları kaydetti:

"Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne
sahip üretici ihracatçılarımız için itha-
latta yerinde gümrükleme uygulama-
sını da hayata geçirdik. Firmalarımız
tüm gümrükleme işlemlerini, eşyayı
gümrük müdürlüğüne getirmeksizin,
belge ve insan teması olmadan kendi
tesislerinde en hızlı biçimde tamamla-
yabilecek. İhracatçılarımızı yerinde
gümrükleme kolaylıklarını kullanmaya
davet ediyoruz."

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Kovid 19 salgını-
nın Avrupa'ya, ABD'ye ve diğer büyük ekonomile-
re yayılmasına bağlı olarak, dünya ekonomisine
maliyetinin 4.1 trilyon dolara ulaşabileceğini bil-
dirdi.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Kalkınma Görünümü 2020 raporunu yayınladı.
Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme yapılarak, da-
ha uzun ekonomik faaliyetlerin durması, daha büyük talep şokları ve Avrupa, ABD ve
diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı senaryosunda virüsün dünya ekonomisi-
ne maliyetinin 4.1 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi. 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA YÜZDE 4.8 DARALACAK
Bunun, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4.8 daralması anla-
mına geldiğinin ifade edildiği raporda, Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan Asya
ülkelerine pandeminin toplam maliyetinin 891.6 milyar dolar olacağı öngörüldü.

GELECEK YIL ASYA YÜZDE 6.2 BÜYÜYECEK
Raporda, ekonomik faaliyetlerin daha kısa süreli durması ve talep şoklarının daha
küçük kalması senaryosunda pandeminin küresel ekonomiye maliyeti 2 trilyon do-
lar ile sınırlanırken, küresel GSYH’nin yüzde 2.3 küçüleceğine işaret edildi.

ADB, kalkınma görünüm raporunda, Asya’ya yönelik bu yıl için ortalama büyüme
tahminini yüzde 5.5’ten 2.2'ye çekerken, gelecek yıl bölgenin büyümesinin yeniden
hızlanarak yüzde 6.2 yükselmesini öngördü.

FİNANSAL ÇALKANTI VE KRİZ OLASILIĞI HİÇE SAYILAMAZ
Raporda görüşlerine yer verilen ADB Başekonomisti Yasuyuki Sawadaise, ekonomik
görünüme yönelik risklerin özellikle Kovid-19 salgınından dolayı aşağı yönlü yük-
sek kaldığını belirterek, “Kimse Kovid-19 salgınının ne kadar yayılacağı hakkında
değerlendirme yapamaz ve ekonomik faaliyetlerin sınırlanması halihazırda tahmin
edilenden daha uzun sürebilir. Ağır finansal çalkantı ve kriz olasılığı hiçe sayılamaz.
Emtia fiyatlarında ve turizminde sert ve uzun süreli düşüşler bölge genelinde ba-
ğımlı ekonomilere zorluklar oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Şansölyesine Mektup25 Mart 2020’de BFC, CO-
VID-19’un bir sonucu olarak sektörün karşılaştığı zor-
lukları vurgulayarak, Exchequer Şansölyesi Rishi Su-
nak MP’ye Mobilya ve döşemelik sektörünün karşılaş-
tığı sorunları hafifletmeye yardımcı olacak tedbirleri
değerlendirmesini istediler.

BFC Şansölye'ye tüm mobilya üretim yerleri ve B1 mo-
bilya ile ilgili ticari alanlar da dahil olmak üzere 12 ay-
lık İş Oranları tatilini mobilya endüstrisine uzatmayı
düşündüğünü önerdi. BFC, bunun, 8.700'den fazla iş-
letmede 123.000 yüksek vasıflı kişiyi istihdam ederek
12.2 milyar £ ciroya sahip sektöre daha fazla destek
sağlayacağına inanıyor.

İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi
Departmanı ile irtibat kurmak
BFC, İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi (BEIS) Departmanı
ile proaktif olarak COVID-19'un neden olduğu zorluklar
hakkında ilgili Departmandaki yetkililerle düzenli ola-
rak iletişim kurmaya devam etmiştir.

BFC, işyeri  kapanışları ve kimin işe yaraması gerektiği
konusunda netlik ihtiyacını vurguladı. Bakanlık endi-
şelerini anladı ve onları burada bulunabilecek Hükü-
met yetkililerine  yönlendirdi. Bu beklentiler, işletme-
nin ne yapması gerektiğini ve çalışanlarını nasıl des-
teklemeleri gerektiğini kapsamalıdır.

Mevcut işletme desteğinin özeti
23 Mart'ta BFC, Hükümet tarafından sağlanan ilgili iş
desteğinin bir özetini yayınladı. BFC, güncellemeler
duyurulduğunda bu tür rehberlik üretecektir. İşletme-
lere sunulan güncel bir Devlet desteği listesi de bura-
da bulunabilir.

BFC, tüm tarafların Parlamenter Mobilya Endüstrisi
Grubu (APPFIG) ile temas halinde olup, endüstrinin
kaygılarını güncel tutmaktadır. APPFIG, video endüs-
trisi aracılığıyla mobilya endüstrisinin karşılaştığı zor-
lukları daha ayrıntılı olarak tartışmayı planlıyor.

APPFIG üyeleri endüstriyi desteklemektedir ve BFC
COVID-19 salgını ile Grup ile irtibat kurmaya devam
edecektir.

İhracatçılar için ithalatta yerinde
gümrükleme uygulaması başlatıldı

İngiliz Mobilya Konfederasyonu
(BFC), COVID-19 ile ilgili faaliyetleri
hakkında bir güncelleme yayınladı
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BETA Kimya A.Ş., yapı kimyasallarına
bir pencere daha açtı

Türk kimya sektörünün köklü şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., 
4-7 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı’nda yapı ve
inşaat sektörlerine yönelik akılcı ürünleriyle dikkatleri üzerine topladı. 

Fuarda ilk kez tanıtılan yeni Apel Poliüretan Mastik, Apel Nötr Dış Cephe
Silikonu ürünleriyle sektör profesyonellerinden tam not alan BETA Kimya

A.Ş., MS polimerler ve montaj köpükleriyle de büyük beğeni topladı.

▲ ▲





MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020 82

HABERLER FİRMALARDAN

ürkiye’nin en büyük yapıştırıcı üreticile-
rinden BETA Kimya A.Ş., yapı ve inşaat
sektöründe trendlerin belirlendiği fuar-
larda boy göstermeye devam ediyor. 4-7

Mart 2020 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere
Fuarı’nda yerli ve yabancı sektör profesyo-
nelleriyle buluşan BETA Kimya A.Ş., Apel ve
MitreApel markalı geniş ürün gamıyla yine
fark yarattı. 
Apel Poliüretan Mastik ve Apel Nötr Dış
Cephe Silikonu lansmanlarını da ilk kez Av-
rasya Pencere Fuarı’nda gerçekleştiren BE-
TA Kimya A.Ş., inovatif ürünleri ve akılcı uy-
gulama fikirleriyle de özellikle inşaat sek-
törü profesyonellerin ilgi odağı oldu. 

Apel Poliüretan Mastik ile dış
cephelere yeni bir dokunuş
Dış cephe kaplamalarında kullanılan kom-
pozit paneller için özel olarak geliştirilen
Apel Poliüretan Mastik, kalıcı esnekliği ve
tüm iklim koşullarına karşı dayanıklı yapı-
sıyla derz dolgu işlemlerine konfor katıyor. 
Gri, siyah ve beyaz renk alternatifleriyle pek
çok farklı kompozit cephe tasarımında kul-
lanım imkanı sunan Apel Poliüretan Mastik,
korozyonu önlemesinin yanı sıra su geçir-
mezlik özelliğiyle cepheleri koruma altına
alıyor. 600 ml sosis ambalajla piyasaya su-

nulan Apel Poliüretan Mastik UV dayanım
özelliği ve boyanabilir yapısı ile de dikkat
çekiyor.

Apel Poliüretan Mastik, cam cephe uygula-
maları, kapı ve pencere montajı, yapı bile-
şenleri arasındaki boşlukların doldurulması
gibi pek çok alanda kullanım imkanı veriyor. 

Apel Nötr Dış Cephe Silikonu
Dış cephe uygulamaları için geliştirilen yük-
sek performanslı Apel Nötr Dış Cephe Sili-
konu, güçlü yapıştırma ve sızdırmazlığı bir
arada sağlıyor. Beyaz, gri, siyah ve şeffaf
renk alternatifleriyle sunulan Apel Nötr Dış
Cephe Silikonu dış cephe kullanımında,
asetik esaslı silikon mastiklere oranla daha
fazla yapışma gücü, daha iyi yalıtım, sızdır-
mazlık, esneklik ve tüm iklim koşullarına
yüksek dayanım sunuyor.

310 ml ambalajı ve silikon tabancalarıyla
kullanıma uygun olan Apel Nötr Dış Cephe
Silikonu, cephe kaplamalarında (alümin-
yum, kompozit, seramik, porselen, granit,
mermer ve doğaltaş gibi), prefabrik yapılar-
da, doğramalarda (PVC, alüminyum, ahşap),
asma cephe sistemlerinde, cam çatı sis-
temlerinde, cam cephelerde ve çeşitli inşa-
at uygulamaları için her türlü yapıştırma iş-
leminde kullanılabiliyor.
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IGNA iki yılda bir düzenlenir ve dünya çapında en önemli ahşap
endüstrisi etkinliğidir. İki yıllık bir etkinlik olan katılımcı planla-
ma ve hazırlık dönemi yıllık etkinliklerden çok daha uzundur. Ka-
tılımcılar genellikle gösterinin resmi açılış gününden bir yıl önce-

sine kadar LIGNA'ya kayıt olurlar. Bu uzun birikim dönemi, onlara ge-
nellikle çok ayrıntılı olan vitrinleri bir araya getirmek için ihtiyaç duy-
dukları planlama kesinliğini ve zamanını verir. Örneğin, ahşap endüs-
trisindeki birçok pazar liderinin standları düzenli olarak büyük ölçekli
tesis ve makinelerin canlı gösterilerini içerir ve bazı katılımcılar tam
teşekküllü üretim hatları bile kurdu. Çok yıllı sözleşmelerin yanı sıra
erken dönem indirimleri, LIGNA katılımcılarına katılım maliyetlerini
düşük tutmanın başka bir ana yolunu sunuyor.  
LIGNA, sadece ahşap işleme ve ağaç işleme tesisi, makine ve aletler
için dünyanın amiral gemisi fuarı olarak değil, aynı zamanda ortaya çı-
kan trendler, teknolojiler ve pazarlar için bir buluşma noktası ve spot
ışığı olarak bilinir ve değerlenir. LIGNA aynı zamanda türünün en ulus-
lararası etkinliklerinden biridir. 2019 yılında 50 ülkeden 1.500'den
fazla katılımcıya yer vermiş ve yaklaşık 100 ülkeden 90.000 ziyaretçi
çekmiştir. Bu ziyaretçilerin 40.000'den fazlası Almanya'nın dışından
Hannover'e gitti.

LIGNA 2021 Katılımcılarına
erken rezervasyon indirim süresi
31 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldı

Hannover LIGNA'nın organizatörleri Deutsche
Messe ve Alman Ağaç İşleme Makineleri Üreticileri
Birliği, fuarın katılımcı erken rezervasyon indirim
süresini iki ay uzatıyor. 
Fuar için erken rezervasyon indirimleri (Hannover,
Almanya, 10-14 Mayıs 2020) şu anda 31 Temmuz
2020'de sona erecek  Deutsche Messe'nin Global
Direktörü "Christian Pfeiffer, “Bu nedenle, sadece
işlerini yürütmenin son derece acil ve önemli
görevine odaklanmalarına biraz daha zaman
vererek onları desteklemek istiyoruz.”
İşletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini potansiyel
alıcıların uluslararası kitlesine tanıtmak için
LIGNA'yı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için
elimizden gelen her şeyi yapacağız."

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:158 Mayıs - Haziran 2020 84

L

HABERLER FUARLARDAN

l l





rta ve Doğu Avrupa'nın en büyük mobilya taahhüt organizas-
yonunun organizatörü Grupa MTP, MEBLE POLSKA internet
platformunu “Polonya’dan  Satın Alın” temasıyla lanse etti.
Hedefi yabancı müşterilerin Polonya'da tedarikçi bulmasına

yardımcı olmaktır. Hizmet, Polonya Mobilya İmalatçıları Ticaret
Odası'nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.
Polonya şu anda dünyanın ikinci büyük mobilya üreticisidir. Polon-
ya'yı Satın Alın kataloğu, uluslararası pazarlarda uzun yıllardır faa-
liyet gösteren Polonyalı üreticiler hakkında bilgi içermektedir.
Kendi markaları altında ürün tedariki ve taşeronluk konusunda
zengin deneyime sahiptirler. Büyük siparişlerin uygulanmasına
izin veren işletme kapasitelerine sahip büyük şirketler ve nişlerin-
de oldukça başarılı olan küçük uzman şirketler var.
Faaliyetleri ile ilgili olarak , en son ürünler ve faydalı kişiler hak-
kında bilgiler de dahil olmak üzere şirketler hakkında ayrıntılı bil-

giler yer alıyor. ek olarak, Buy Poland sayfaları Polonya mobilya
endüstrisi hakkında en son bilgileri ve raporları yayınlıyor.

Polonya'da mobilya üretimi iki katına çıktı
Polonya mobilya endüstrisi gerçekten küresel bir oyuncu. Son on
yılda, Polonya'da mobilya üretimi iki katına çıktı ve ihracat% 116
arttı. 2019 yılında mobilya endüstrisi geliri yaklaşık 12 milyar avro
olarak gerçekleşti ve yıllık% 5 arttı. Polonya dünyanın altıncı en
büyük mobilya üreticisi olarak listelenmiştir (Çin, ABD, Almanya,
İtalya ve Hindistan'ın ardından). Polonyalı üreticiler hem sunta hem
de masif ahşap mobilya sektöründe iyi sonuçlar elde ediyor. Polon-
ya döşemeli mobilyaları% 26 (2,9 milyar EUR) ile en büyük ihracat
grubunu oluşturan uluslararası popülerlik kazandı. Polonya ayrıca
şilte üretimi ve ihracatı konusunda dünya lideridir. Geçen yıl boyun-
ca, en yüksek büyüme oranı mutfak mobilyası için kaydedildi.

Polonya mobilya sektörü,
“Buy Poland platformu” başlığıyla, 

Polonya mobilya sektörünü uluslararası pazara açmak için, 

Grupa MTP tarafından
bir tanıtım gerçekleştiriyor

Polonya'da mobilya üreticilerini hedef kitleyle buluşturmayı
amaçlayan yeni çevrimiçi bir hizmet platformu
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asif ahşap iş parçaları genellikle yapılandırılmış bir yüzeye
sahiptir ve yüksek kesme hızları kullanılarak işlenir. Sı-
kıştırma çözümleri bu nedenle iş parçasını güvenli bir şe-
kilde yerinde tutmak için güçlü tutma kuvvetleri uygula-

malıdır. Schmalz'ın yeni alüminyum vakum blokları her iki ge-
reksinimi de karşılamaktadır. VCBL-K1'de vakum bloğu, meka-
nik sıkıştırma kolları veya bağlantı tırnakları kullanılarak konsol
tablasına sıkıca sabitlenir. İş parçası daha sonra herhangi bir en-
gel olmadan tüm yuvarlak işlemeyi mümkün kılan bir vakum kul-
lanılarak sıkıştırılır. VCBL-K2 vakum bloğunda, vakumlar hem iş
parçasını sıkıştırmak hem de vakum bloğunu makine masasına
sabitlemek için kullanılır. Ek mekanik sıkıştırma gereksinim du-
yulmadan bağlanabilir..Vakum tutma kuvveti yeterlidir.. ▲ ▲
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Masif Ahşap İş Parçalarını
Bağlamak için Güçlü Vakum Blokları

Schmalz, masif ahşap iş parçalarının işlenmesi için yeni bir
alüminyum vakum blok serisi üretmiştir. Konsol tablasına
sahip CNC işleme merkezleri için hortumsuz vakumla bağlama
sistemi, iş parçasının güvenli bir şekilde yerinde tutulmasını
sağlar ve üretim sürecinde yüksek hassasiyet sağlar.
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Vakum bloğundaki hem ana gövde hem de
vakum  plakaları alüminyumdan yapılmıştır,
böylece makine masası ile iş parçası arasın-
daki bağlantı son derece kararlı ve titreşim-
sizdir. Schmalz sürtünme plakalarını özel-
likle pürüzlü yüzeyler için geliştirdi. Özellik-
le güçlü kesme kuvvetleri varken güçlü tut-
ma kuvvetlerine ve yüksek boyutsal doğru-
luğa izin verirler. Bu, ağır iş parçalarının ön-
den de işlenebileceği anlamına gelir. Vakum
blokları 100 ve 125 mm yüksekliklerde ve iki
farklı boyutta vakum plakasıyla mevcuttur.
Makineye bağlı olarak, bu beş eksenli işle-
meyi mümkün kılar.

Özel sürtünme pedleri
sayesinde VCBL
serisindeki alüminyum
vakum blokları masif
ahşap parçaların
hassas işlenmesi için
uygundur.
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Önemli bir beklenti: Saygı!
Müşterinin “tek seferlik” olmamasını sağlayan en önemli nokta
markaya ait bellekte yatan duygular ve deneyimlerdir. Müşteriler
para kaynağı değil, bireylerdir. Dolayısıyla müşterilerin en önemli
beklentisi, bir birey olarak saygıdır. Koronavirüs ve benzeri kriz dö-
nemlerinde, kişisel tercihlerine değer veren ve bunu hissettiren
markaların müşteri sadakati konusunda bir adım daha önde olduğu
unutulmamalıdır.

Şikayetlerini dikkate alın
Markanız, kurumunuz ya da sunduğunuz hizmet ne kadar eksiksiz ve
iyi olursa olsun her müşterinin dönem dönem bir takım şikayetleri
olabilir. Sadakat yaratmanın önemli unsurlarından biri de müşteri-
lerin şikayetlerine kulak asılmasıdır. Özellikle herkesin evlere ka-
panmak zorunda olduğu salgın ve benzeri beklenmeyen dönemler-
de. Bu noktada yapılması gereken ve ileride markaya avantaj sağla-
yacak olan etken, müşteriyi hemen dinlemek ve sorunun çözümüne
dair anında öneriler, çözümler sunmaktır.

COVID-19 döneminde
müşteri sadakati nasıl artırılır?
Ahmet Göker / Markakod
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üm dünyada günlük hayatı ve alışkanlıkları değişti-
ren COVID-19 salgını, markalar özelinde de birçok
sorunu ve soruyu beraberinde getirdi. Bu kritik dö-
nemde müşteri ile duygusal bağ kurmak şartken,

özellikle dijital dünyada yaşanan rekabet ortamında sa-
dakat oluşturabilmek markalar için oldukça zorlu bir
süreç haline geldi. Yazılım, tasarım, sosyal medya, diji-
tal pazarlama ve sadakat uygulamaları konularında
markalara hizmet veren Markakod’un CEO’su Ahmet Gö-
ker, ekonomiyi ve markaları etkileyen kritik salgın dö-
neminde sadakat oluşturabilmek ve sürdürebilirliği
sağlamak için markaların mutlaka uygulaması gereken
noktaları paylaştı.

T



Mutluluklar yaratın
Koronavirüs dönemi, beraberinde getirdiği kaygı ve endişe gibi
duygular dolayısıyla müşterilerin mutluluğa en çok ihtiyaç duydu-
ğu dönemlerden biri durumunda. Müşteriyi mutlu etmenin bir
başka yolu da ödüllendirme ve sürprizlerdir. Özellikle markaya sa-
dık olan müşterilerin beklediği bu durum, başarılı olan markaların
en sık uyguladığı yöntemlerdendir. Bu gibi kritik dönemlerde mut-
luluk yaratmak, sadık müşterilerinizi elinizde tutmanızı sağlaya-
cak ve müşterilerin yanı sıra markayı da mutlu edecektir. Ayrıca
yaratılan bu mutluluklar yeni müşterilere de kapıları açacaktır.

Sıradan olmayın
Günümüz rekabet dünyasında, markalar ya da kurumlar müşteri
deneyimini geliştirirken genelde sıradan ve yapılmış olan dene-
yimler sunarlar. Bu durum müşterilerde sıkılganlığa ve sıradan
olandan uzaklaşmaya neden olabilir. Bu gibi risklerden kaçınarak
daha önce yapılmamış, salgın sürecine özgün olan deneyimler
sunmanın, markayı diğerlerinden ayıracağını unutmayın.

Verilerden yararlanın
Başarılı olmak isteyen her markanın mutlaka dikkat etmesi gere-
ken noktalardan biri de verileri kullanarak analiz etme becerisine
sahip olmasıdır. Salgın sürecinde nelerin doğru ve yanlış yapıldı-
ğını analiz etmek, nelerin geliştirileceğini ortaya çıkarır. Dolayı-
sıyla mevcut olan verileri kullanarak, müşteri deneyimini gelişti-
recek stratejiler oluşturabilirsiniz. Bu yöntem hem müşteriye da-
ha yakın olmanızı sağlayacak hem de müşterinin ne istediğini tah-
min etmenize olanak sunacaktır.

Danışmanlık hizmeti alın
Her markanın, içinde bulunduğu sektör ve sunduğu hizmetler do-
layısıyla müşteri kitlesi ve dolayısıyla bu kitlelerin de beklentileri
farklıdır. Uzmanlığıyla dijital alanda yetkin ve aynı zamanda da bu
gibi kritik dönemlerde kriz sürecini marka adına doğru stratejiler
ve adımlarla yönetecek danışmanlık hizmetlerinden mutlaka
yararlananın.   
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