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Dünya ve ülke gündemimizin bir numaralı sorunu
olan Pandemi ve onun yarattığı problemler, Mart
2020 tarihinden buyana ana konumuz oldu. Her
gün COVID-19 ile kalkıyor, onunla yatıyoruz.
Güncel verilere göre dünya genelinde Covid-19
nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Eylül 2020
başında  817 bini geçerken, Corona virüsü bulaşan
insanların sayısı da 24 milyona yaklaştı. Yaz döne-
minde gevşetilen önlemler sonucu, sadece
Türkiye’de değil tüm dünyada Eylül 2020 itibarıyla
gerek vaka sayısı gerekse de ölü sayısı artmış
durumdadır. Aşı ile ilgili spekülasyonlar bir tarafa,
Pandemi’nin 2021 ortasına kadar süreceği konu-
sundaki bilimsel öngörüler haklılık kazanıyor.
Yaşadığımız bu çok yönlü travmanın geride bırak-
tığı ağır ekonomik ve psikolojik problemler aşağı-
dan yukarıya herkesi etkilemiş durumda.

Firmaların üretim ve karlılık ile dahası sürdürülebilir
işletme kaygıları sürerken,  çalışanın da iş güvenliği
ve geçim derdi bugünün ana problemidir.  Dünya
konjonktüründe söz sahibi olan güçler, küçüğün-
den büyüğüne hemen tüm karar vericiler, yüzyılın
bu büyük salgınına karşı sorumsuzluğa devam edi-
yor. Neredeyse salgın kendi haline bırakılmış
durumdadır. Bu durum ülke ekonomisinden yaşa-
mın bizzat kendisine kadar oldukça ciddi bir durum
yaratmıştır. Tatil dönüşü hiç de hoşumuza gitme-
yecek rakkamlar duyarsak pek şaşırmamak gereki-
yor. Pozitif hastaların ve onların temasta bulundu-
ğu insanların zorunlu karantinaya alınarak ülke
genelinde 20 günlük bir sokağa çıkma yasağıyla
mutlak çözüme gidebilme imkanı varken nutuklar-
la, sadece hafta sonu uygulamaları gibi palyatif
uygulamalarla sorun çözülmeye çalışılıyor. Ne
yazık ki bu durum sadece Türkiye’de gerçekleşmi-
yor. Brezilya, Meksika gibi ülkelerde bizzat devlet
başkanlarının eliyle Pandemi ciddiye alınmadığın-
dan dolayı, bu uygulamaların şaşırtıcı düzeyde
küçümseme sonucu bugün için  örnek Brezilya,
4,5 milyon vaka ve 135.000  ölümle salgının en hızlı

geliştiği ülkeler listesine girmiştir. Pandeminin ilk
ortaya çıktığı ve yayıldığı ülke olan 1.5 milyar
nüfuslu Çin’de toplam vaka sayısı 85 bin’de kalır-
ken, toplam ölü sayısı 4 bin 634’te durmuştur. Aynı
Çin’de 9 ay sonra 7-10 Eylül 2020  tarihinde Ciff
fuarı yapılmış ve fuarı 100 bin kişi ziyaret etmiştir.
Bu başarı Çin’in totaliter söylemiyle ifade edilemez,
keza bulaşın ve ölü sayısının yüzbinleri geçtiği bu
ülkelerde demokrasi olduğu da bir o kadar tartışma
konusudur. Yaz sonunda hepimizi bekleyen bu
ciddi sorunlara karşı sevdiklerimizi ve ailemizi
korumak için ülke genelinde tüm kurumlarımızın
kalıcı çözümlerle, Pandemi’nin üstesinden gelmesi
hepimizin beklentisidir. Bu konuda alınabilecek
kararlı adımları toplum olarak desteklemek ve üze-
rimize düşen sorumluluğu yerine getirmek de biz-
lerin sorumluluğumuzdadır.

Yaz dönemi boyunca turizmin açılması seyahatle-
rin serbest hale gelmesiyle birlikte, hemen tüm
sektörlerde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında
Eylül ayında da sürecek olan önemli bir talep pat-
laması pek çok sektör gibi mobilya sektöründe de
gerçekleşmiştir. Bu talebin yüzde 80’i iç pazar ağır-
lıklı, yüzde 15-20 oranında da ihracata yönelik bir
pazar oluşmuştur. Dolar ve Euro’daki yükseliş,
TL’nin değer kaybı, girdi maliyetlerinin  hemen
tümünde büyük fiyat artışlarına neden olmuştur.
Bu durum son tüketiciye de yansımış ve ülkede,
mobilya fiyatlarından konut ve otomotiv fiyatlarına
kadar olağanüstü fiyat artışları gerçekleşmiştir.

Saygılarımla,

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

Pandeminin getirdikleri ve götürdükleri





eed Tüyap tarafından eşzamanlı olarak düzen-
lenen 33. WoodTech - Uluslararası Ağaç İşleme
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve

23. İntermob –Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Or-
man Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, 10 Ekim
2020 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, B
üyükçekmece, İstanbul’da kapılarını açmaya 
hazırlanıyor.
REED TÜYAP tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya
Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiy-
le düzenlenen ahşap ve mobilya yan sanayi üretici-
leri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı
profesyonellerinin bir araya geldiği WoodTech ve
İntermob fuarları, her sene olduğu gibi planlandığı
tarihlerde sektörün tüm paydaşlarını eksiksiz bu-
luşturuyor olacak. 
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Woodtech ve Intermob Fuarları 
10 Ekim’de Kapılarını Açıyor

33 Yıllık Gelenek Devam Ediyor
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Ekonominin ve ticaretin nabzını tutan fuarlarımız
da yeni normal döneme hazır. Dijital çözümler ve
uygulamalarla hibrit formunda zenginleştirdiği-
miz fuarlarımız tüm paydaşlarımıza temassız fu-
arcılık deneyimi yaşatmaya hazır.
Tüm iş alanlarında olduğu gibi fuarlarımızda da ye-
ni döneme önce sağlık mottosuyla hazırlanıyoruz.
Tüm sektör çalışanları, katılımcılarımız ve ziyaret-
çilerimizin herhangi bir şüphe duymadan işlerine
devam edebilmesi için Tüyap Fuarcılık Grubu ola-
rak fuar alanında bir dizi önlem aldık ve temassız
fuarcılık deneyimini sizler için geliştirdik.
Fuar alanına girişten, fuar süresince yapacağınız
tüm işlemler ve fuar sonrasında da ihtiyacınız ola-
bilecek her şeye dijital uygulamamız üzerinden
ulaşabilecek, tek tıkla aktarım yapabileceksiniz.

▲ ▲

Fuarlarda Temassız Dönem Başlıyor
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1- ONLINE KAYIT OL

Gelmeyi planladığın fuara ister web si-
tesi üzerinden, ister MyTüyap mobil uy-
gulamamız üzerinden kayıt ol.

2- YAKA KARTIN HAZIR

Fuara kayıt olduktan sonra istersen
yaka kartının çıktısısnı al, ya da telefo-
nuna çıkan QR kodu sakla.

6- İŞİN KEYFİNİ ÇIKAR

Sizlerin ve paydaşların sağlığı her za-
man birincil önceliğimiz. Temsassız iş
deneyiminin keyfini çıkarın!

3-TEMASSIZ GİRİŞ

Fuar alanına geldiğinde beklemeden
yaka kartını ya da QR kodunu okutarak
fuar alanına giriş yap.

5- TEMASSIZ DEĞİŞİM
4- TOPLANTILARINI YAP

Sosyal mesafe kurallarına uygun ola-
rak düzenlenmiş stantlardaki toplantı
alanlarında iş görüşmelerini yap!

● ●

Ajandanıza Not Alın: 10.10.2020
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten WoodTech ve Intermob Fuarları, 10-14 Ekim, 2020 tarihlerinde

önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin
bir ticaret platformu olmaya devam edecek.

Detaylı bilgi için; www.woodtechistanbul.com /  www.intermobistanbul.com websitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Artırılmış Hijyen
Ortak kullanım alanlarını

yoğun bir temizlik takvimi ile dezenfekte
ediyor,fuar alanında kuracağımız dezen-
feksiyon istasyonlarımızla tüm misafir-
lerimiz için maksimum hijyen sağlıyoruz.

Sosyal Mesafe
Fuar alanında ortak kulla-
nım alanlarının kapasitele-

rini sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde
ayarlıyor, gerekli uyarılarla destekliyoruz.

Yoğunluk Kontrolü
Fuar alanındaki yoğunluğu

10m2/1 kişi olacak şekilde; giriş ve çıkış
kapılarında yer alan turnikeler, online ka-
yıt sistemi, katılımcı portalı, MyTüyap uy-
gulaması ve kameralar aracılığı ile takip
ediyor, fuarlarımızda sosyal mesafe ku-
rallarını zorlayacak yoğunluklar oluşma-
sını önlüyoruz.

Sağlık Hizmetleri
Yerleşim, fuar ve söküm dö-
nemlerinde ambulans ve

sağlık ekiplerini tüm fuarlarımızda hazır
bulunduruyoruz.

Havalandırma
Alanımızdaki havalandırma
ünitelerini taze hava akışını

maksimum düzeyde sağlayacak şekilde
mevsim şartlarına göre ayarlıyor ve ha-
valandırma sistemini sürekli takip ediyo-
ruz. Tüm havalandırma sistemlerimizin,
sıklaştırılmış bakım periyotlarına ek ola-
rak, fuar saatlerinden sonra düzenli de-
zenfeksiyonunu gerçekleştiriyoruz.

Gıda Hizmetleri
Fuar alanında sunulan her
türlü restoran ve catering

hizmetini sosyal mesafe ve hijyen kural-
larına uygun olarak yürütüyoruz.

Temassız Süreçler
Gerek dijital kayıt ve kapı gi-
riş süreçleriyle gerekse ka-

tılımcı portal üzerinde yaptığımız geliş-
tirmeler ile fuar alanındaki süreçleri
mümkün olduğunca temassız hale geti-
recek şekilde yeniden düzenliyoruz.

Personel Eğitimi
Tüm çalışanlarımızı 

COVID-19 tedbirlerine yönelik eğitiyor,
görev dağılımı ve acil eylem planlarını
oluşturuyoruz.

Giriş Güvenliği
Fuar alanına giriş yapacak
tüm çalışan, katılımcı ve zi-

yaretçilerimizi HES kodu ve kimlik kont-
rolü sonrasında içeri alıyor, riskli kişilerin
alana giriş yapmasına izin vermiyoruz.

MyTüyap uygulamasındaki kartvizit
değişim özelliği ile kartvizit bilgilerini
QR kodu ile paylaş, karşındaki kişinin
bilgilerini almak için aynı işlemi yap.

Sizin İçin Hazırlanıyoruz!



Size Özel
Bütünüyle size özel ve sizin beğenilerinize göre tasarlanmış bu alanlar 

sunduğu konforun yanı sıra, duygu dünyanızı ve hayata bakışınızı 
gösteren unsurlar da içerir. Size Özel...

AĞAÇ BAZLI PANEL • LAMİNAT PARKE • KAPI PANELİ • LAMİNAT TEZGAH



3-26 Eylül 2020 tarihleri arasında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü ta-
rafından bu yıl 3. Gerçekleşecek Uluslarlararası Orman
Ürünleri Kongresi (ORENKO 2020) COVID-19 nedeniyle

bu yıl online olarak yapılacaktır.  Kongrenin amacı orman en-
düstri alanındaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
paylası̧lması ve tartışılması ve farklı ülkelerdeki ve farklı uz-
manlıklara sahip araştırmacılar arasında bilgilerin paylaşıl-
ması sayesinde uluslararası is ̧birliklerinin güçlendirilmesidir. 

Bu yıl Endüstri Oturumlarında tema olarak; pandemi sürecinin
ahşap esaslı sektörlere etkileri ve gelecek vizyonu, sağlıklı bir
çevre ve ahşap esaslı malzemeler olarak belirlenmiştir.
Bir önceki ORENKO kongresi 26-29 Eylül 2018 tarihlerinde
gerçeklesţirilmiş ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklası̧k 150
bilim insanı katılmısţır. Ayrıca farklı disiplinlerde kendi alanla-

rında uzman dünyaca tanınmıs ̧ bilim insanları davetli
konusm̧acı olarak kongre katılmısļardır. Bir önceki gerçek-
leştirilen ORENKO 2018’e (http://www. ktu.edu.tr /oren-
ko2018) ait detaylı bilgilere web sitesinden ulası̧labilinir.

Dünya genelinde hemen tüm ülke ve toplumları saran COVID-
19 pandemisine yönelik tedbirler azaltılması/gevsȩtilmesine
ragm̆en gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerekse merkezi yöne-
timler kapalı ve kalabalık alanlarda bunulmaması, maske ta-
kılması, hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyulmasını tav-
siye etmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında kongre katılımcı-
larının sagl̆ıgı̆ açısından açısından  her iki yılda bir düzenlen-
mesi planlanan Uluslararası Orman Ürünleri Kongresine  bu
yıl online olarak yapılmasına karar verilmisţir. Kongreye ilisķin
detaylı bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz
(http://www.ktu.edu.tr/ orenko2020). 
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● ●

Uluslarlararası Orman Ürünleri Kongresi
(ORENKO 2020)  

bu yıl on-line olarak  gerçekleşiyor





aalesef gerek italya’da gerekse de dünya genelinde
bir fuarın gerçekleşme ve katılımcılara sağlıklı ve
koruyucu hizmet sunma noktasında özellikle de bir
ticaret fuarı alanında, net kurallar ve protokoller ha-

zırlamada tüm yasama düzeylerinde tam bir eksiklik yaşandı.
Bu da halihazırda çok karmaşık olan şu anda katılımcılar ve
ziyaretçiler için karlı bir etkinlik düzenlemeyi imkansız kılıyor.
Bu nedenle, Pordenone Fuarı ile aynı yerde, 12'nci Uluslararası
Mobilya Endüstrisi Bileşenleri, Aksesuarları ve Yarı Mamul
Ürünleri Fuarı 12 -15 arası Ekim 2021’yılına ertelendi.

Sicam’ı diğer fuarlardan ayıran belirgin
özellikler:
Kolay Bir Sergi Düzeni:  SICAM'daki iyi boyutlu, yoğunlaştırılmış
sergi alanları, her şirketi yerleşik, işlevsel bir düzen içinde ol-
dukça görünür kılar. Her stand, tüm ürünleri barındıran salon-
larda önemini sergileyebilir ve her bir katılımcının tanımlan-
masını kolaylaştıran dengeli bir ziyaretçi akışı yaratabilir.

Karar Vericiler İçin Tercih SICAM Fuarı: SICAM'da her yıl dünya-
nın her yerinden altı yüzden fazla şirket, sekiz binden fazla zi-
yaretçi şirketten oluşan bir kitleye mobilya endüstrisi için en
geniş bileşen, aksesuar ve yarı mamul ürün yelpazesini sunu-
yor. Tasarımcılar ve iç mimarlar, üretim yöneticileri ve teknis-
yenleri, pazarlama yöneticileri, CEO'lar ve firma yetkilileri ile
yöneticileri için sicam vazgeçilmez fuarlardandır.  SICAM'da
tüm değer zincirindeki tüm üst yönetim rolleri mevcuttur.
Özel olarak yüksek profesyonel   ilişkiler kurmaya ve en yeni-
likçi, en kaliteli ürünlere odaklanan bir ortamda profesyonel
ziyaretçilerin en özenli ve sayısız taleplerini gerçekleştirirler..
Zaman ve süreç bir fuarda ön enemli unsurlardandır: Sade ve
zarif bir ortamda yoğunlaşan SICAM, kolay ve hızlı bir şekilde
dolaşılabilir: 2019'da etkinlikte harcanan ortalama süre 1,28
gündü. Bir ticaret fuarında zaman değerlidir; tamamen iş iliş-
kilerini geliştirmeye adanmıştır.
Bir ziyaretçinin şirketini ve işini geliştirmek için yeni ticari ve
tasarım ortaklarıyla tanışma fırsatı, bir ticaret fuarındaki de-
ğerli ilgi için belirleyici unsurdur.

12. Sicam 2021 mobilya fuarı
hazırlıklarını sürdürüyor

Covid-19 acil durumu, küresel düzeyde, bariz kısıtlamalara ve belirsizliklere yol açan
bir ekonomik ve sosyal durumun ana hatlarını çizdi: bu bağlamda, SICAM yetkilileri
Fuarı Ekim 2021'e ertelemeyi seçti. Hareketin bir yıl öncesine kadar değişmemesine
karar verildi. Hedef İtalya ve avrupanın en önemli mobilya yan sanayi fuarlarından

biri olarak yıllık ticaret fuarı takvimini şartlara uygun hale getirmek ve  sektöre
mümkün olan en iyi hizmeti sunmak.

M

FUARLARDAN
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004 yılında ARTPAN markası ile Kayseri’de kurulmuş ve
faaliyete geçmiş olan ARTPAN, 2008 yılından itibaren
Türkiye’de bir ilk olarak kendinden çıtalı, kabartmalı ve
derin göbekli doğal ahşap kaplamalı kapı yüzeyleri ve te-

lalı yaprak & rulo kaplama  ithalatı ile başladığı yolculuğunda ta-
mamlayıcı ürünler olan kapı kasa ve pervaz sistemleri, cam çı-
taları ve süpürgelikleri üretimi ile devam ettirmiş ve son yıllarda
ise oldukça popüler olan lake kapılara yönelik olarak klasik,
avantgarde ve modern tarzda  ham ve astarlı 4 mm ve 6 mm ka-
lınlığında 19 mm ve hatta 22 mm göbek derinliğine ulaşan  lake-
lik kapı yüzeyleri ve  tamamlayıcı ürünler olan  PP kaplı kasa per-
vaz, cam çıtaları ve süpürgelikleri  yanı sıra özellikle toplu proje-
lere yönelik ekonomik kapıya olan talep ile birlikte piyasadaki
melamin yüzeylerden ve finish folyo kaplamalı ürünlerden ayrı-
şarak Türkiye’de yine bir ilk olan 14 mm derinlikte ve doğal ah-
şap kaplama gibi yatay ve dikey özel pres teknolojisi ile üretilmiş
kendinden kabartmalı ve derin göbekli CPL Laminat kapı yüzey-
leri ve yüzey renkleri ile konsept btüünlüğünü sağlayan esnek
CPL Laminat kaplamalı kasa pervaz sistemleri, cam çıtaları ve
süpürgelikleri ile Türkiye genelinde 2000 nin üzerinde seçkin
üreticiye yaklaşık 15 yıldır servis vermekte ve 800 ün üzerinde
seçkin üreticimizin showroomunda teşhir edilerek kaliteye
önem veren ve farklılık yaratma düşüncesinde olan üreticiler,
proje sahibi, müteahhit ve mimari gruplar tarafından tercih
edilmiş, prestijli ve elit projelerde yer almış ve yeniliklerin adresi
olma misyonuyla devam ettirdiği AR-GE çalışmaları ile kendi
ürün grubunda orta, orta üstü ve üst pazar segmentinde Türki-
ye’nin lider markası olmayı başarmıştır.
ARTPAN olarak  son yıllarda hızlandırdığımız ihracat çalışmaları
kapsamında Kuzey Afrika, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Orta Asya
ve Balkan ülkeleri gibi hedef pazarlar başta olmak üzere 20’nin
üzerinde ülkede 100 ün üzerinde üretici müşterilerimiz ve show-
roomlarında ürünlerimiz teşhir edilmekte ve projelere sunul-

maktadır. Ayrıca, firmamız her  dönemde teknolojiye ve insan
kaynaklarına yaptığı yatırımlar ile farklı pazarların, müşterilerin
ve projelerin taleplerine karşılık verebilecek malzeme, ürün ve
hizmet alt yapısını dinamik olarak güncellemekte ve böylece özel
tasarımlarda, ölçülerde ve kaplamalarda kapı yüzeyleri yanı sıra
özel model, ölçü ,konstrüksiyon( MDF kasa ve pervaz, standart
havuzlamalı kasa, kontra kasa ve pervaz, masif kasa ve pervaz,
suya ve rutubete dayanıklı Yeşil MDF kasa ve pervaz , PVC Kompo-
zit kasa ve pervaz)  ve farklı kaplamalarda( doğal ahşap kaplama,
boyanabilir ve boyalı PP, CPL Laminat ve PVC)  kapı kasa ve pervaz
sistemleri, süpürgelikleri ve profilleri ile yurt içi ve dışı üreticileri-
mizin vazgeçilmez ana çözüm ortağı olma misyonuyla hedef pa-
zarlardaki ana üreticileri, distribütörleri ve showroomları bölge
ziyaretlerinde yerinde etüt ederek ve pazarla ilgili gerekli fizibilite
çalışmalarını hassasiyetle yürüterek nicelikten ziyade nitelikli
firmalar ile uzun soluklu iş birlikleri ve pazar penetrasyon faali-
yetlerine önem vermektedir.

Bu bağlamda, halihazırda satış ve üretim hacmimizin 10-15 %
aralığında olan ihracat hacmimizi 3 yıl içerisinde 50 % nin üzeri-
ne çıkarma hedefiyle 20 Haziran itibariyle yeni adresinde yeni
konseptiyle hizmete geçen İstanbul Ofis & Showroom’ umuzu
özellikle ihracat müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine
göre dizayn ettik ve bütün ürün gruplarımızı teşhir ederek Kayse-
ri fabrikamıza gelme imkanı olmayan müşterilerimizi, şu kritik
Korona sürecini atlatılmasıyla ve normalleşmeye bağlı olarak
yurt dışı uçuşların karşılıklı olarak eski günlere dönmesiyle birlik-
te dünyanın buluşma noktası ve bir Hub olan İstanbul’da misafir
etmekten onur duyacağız.

ARTPAN İST SHOWROOM:Prestige 24 Plaza Kat.7 No.45 Çınar Caddesi
Kavak Sokak   Yenibosna/Bahçelievler/İst

Tel: 0212 670 38 00 Gsm:0530 232 20 34
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ARTPAN, İstanbul ofis ve showroomu ile
yeni adresinde yurt dışı ve yurt  içi

müşterilerinin hizmetinde

FİRMALARDAN
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Değerli okurlar, pandemi süreci boyunca
sektördeki kırılgan süreçte  mobilya dergisi olarak

boş durmadık; sektör duayenleri önemli meslek
kuruluşlarıyla söyleşiler, Zoom ve Instagram

üzerinden canlı yayınlar yaparak gündeme yönelik
fikir alışverişleri gerçekleştirdik. İzleyici sorularını

konuğumuzla paylaştık. Orman ürünleri
sektörünün ülkemiz ve dünya genelindeki önemli

bir markası olan Kastamonu Entegre’yi ve onun
şahsında da firmanın bugünlere gelmesinde

önemli çabaları olan Kastamonu Entegre Ceo’su ve
Hayat Holding ve Ağaç Grubu Başkanı Haluk Yıldız‘la

süreci değerlendirdik. 
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1992 yılından bu yana Kastamonu entegre’de görev alan Haluk Yıl-
dız  sırasıyla MDF tesisi,  yatırım müdürü, fabrika müdürü, Genel
Müdür Yardımcısı pozisyonlarında da yıllarca görev yaptı. Sayın Yıl-
dız, 2000 yılından bu yana Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ceo’su
ve  Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Sayın Yıldız’ın genel müdürlüğü döneminde Kastamonu Entegre
yurt içi ve yurt dışında yatırım atağına geçerek, 20 yılda 20 kata ka-
dar bir büyüme yaşamış ve  1.3 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmıştır.
Bu cironun büyük kahramanlarından biri  ekibi ile birlikte sayın Ha-
luk Yıldız oldu. Haluk Yıldız,  Kastamonu Entegre'nin Türkiye'deki
operasyonlarının yanısıra aynı zamanda kurumun İtalya, Rusya,
Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek'teki iştiraklerinin sorumlu-
luklarını da üstlenmiş durumda.  Aynı zamanda MDF ve Yonga Lev-
ha Sanayicileri Başkanlığı ve yanı sıra da bu yıl görevi devraldığı
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Orman Ürünleri Meclis Başkanlığı
görevlerini yürütmektedir.

Mobilya Dergisi:  Sayın Yıldız ,ülke olarak da dünya olarak da çok
kritik ve yüzyılımıza damgasını vuran bir pandemi sürecinden ge-
çiyoruz.  Şüphesiz bütün dünya gibi ülkemizde gerek vatandaş
olarak gerekse de şirketler  ve kurumlar olarak, bu süreçten  her
şirket bir şekilde etkilendi bu sürecin yönetilmesi de aslında süreci
yaşamak kadar önemli. Sizler süreci   nasıl yönettiniz özellikle
mart ayı  başında başlayan süreç  hayatımıza yeni davranış bi-
çimleri yeni bir takım tutum ve tavır almalar ve misyonlar karşımı-
za çıkardı bu yeni normal diye   tanımladığı geçmiş Hayat tarzımız
dan ve ilişkilerimizden çok farklı bir yeniye girdiğimiz bir süreci ya-
şıyoruz.   Bu süreç üretim ve yaşam biçimlerine kadar birçok şeyi-
mizi değiştirdi. Sizler kurumsal bir firma olarak bu süreci nasıl yö-

nettiniz iş hayatınızı nasıl etkiledi Kastamonu Entegre de olsun so-
rumluluğunu yüklendiğiniz  diğer yurtdışındaki firmalarda olsun,
bu süreç nasıl işliyor deneyimlerinizden yola çıkarak neler söyle-
mek istersiniz?

Haluk Yıldız: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu dönemle ilgili
çok kişi  yazıyor, fikirler beyan ediyor yeni normal ne olacak? Bazı-
ları  çok ütopik , bazıları ise daha gerçekçi olabiliyor ama biz Tabii ki
kendi hayatımıza bakacağız kendi hayatımızın gerçeklerini görme-
miz lazım öncelikle. Burada iki konu var birincisi çalışanlarımızın
sağlığı, ikincisi şirketimizin devamlılığı.  İkisini bir arada yönetmek
gerekiyor.  Ofis hayatı biraz daha kolay oldu. Biz zaten Kastamonu
entegre olarak 6 lokasyondayız,  6 ülkedeyiz.  Dolayısıyla Biz çoğu
toplantılarımızı video konferanslarla  yapmaya alışkınız,  bizim için
bu çok da yeni bir süreç olmadı zaten.  Bu kadar yaygın bir üretim
ağı içinde bir araya gelip toplantı yapma imkanı  artık kalmadı. Her-
kesin gördüğü gibi  ZOOM’la ve instagram üzerinden gerek şirket içi
gerekse de basın tarafından sanal ortamda toplantılar  yapılmaya
başlandı. 

Asıl önemli olan fabrikalar,  fabrikalara  uzaktan üretim yapamıyor-
sunuz Dolayısıyla bizim için önemli konu  olayın bu tarafıdır,   bir
yandan Üretim yapmak zorundasın  ihracatlarımız var pazar daral-
sa da  yine de iç pazarda belli bir hareket var , o yüzden biz Mart ayı-
nın son haftası   ofisleri kapattık,  tamamen bu tür  platformlarla
yürüdük, fabrikalarımız  üretime devam etti.  asıl önemli olan buy-
du.  Sağlık görevlileri  Gece gündüz çalıştı,  hepimiz onlara minnet-
tarız.  Ama bu arada fabrikada çalışan arkadaşları da unutmayalım
onlar da bu ekonominin ve bu çarkın dönmesinde büyük bir gayret
gösterdiler.  

▲ ▲

Haluk YILDIZ:
Pandemi sürecinde mobilya

sektöründe süreç,
değerlendirme ve sektöre bakış
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Bu dönemde pandemi izleme kurulu kurduk, zaman, zaman talep
düşmesinden dolayı üretime ara verdik.  hedefimiz hiç vaka ol-
madan bu fabrikalarımızda üretime devam etmekti, sonuçta sa-
dece Kastamonu Entegre üzerinden düşündüğümüzde 6600 ça-
lışanımız var,  hatta Holding olarak düşündüğümüzde 16 binden
fazla çalışanımız var, ama Aslında bu aldığımız tedbirlerinde ger-
çekten faydalı olduğunu gördük.  Gebze ve Romanya'da bir takım
ufak tefek vakalar yaşadık.  Ama bu 6600 çalışanımızdan  sade-
ce 2 kişi tedavi görmek zorunda kaldı;  diğerlerinde de  toplamda
15 vaka oldu ve bunların 2-3 kişisi  evlerinde Karantina sürecini
geçirerek atlattılar.  

Nesip Uzun : Pozitif vaka mıydı , yoksa yaşlılık ya da sağlık sorun-
larından dolayı mı çalışamama gibiydi? Çünkü sanırım işletmeler-
de bu kontrollerde Koah hastaları, kalp riski  olanlar, yüksek tansi-
yon şeker hastası olanlar  gibi bir takım rahatsızlıkları bulunan ça-
lışanları da evlerine gönderdiler.   ilk dönemlerde bu tarzda mıydı
hastalık?

Haluk Yıldız: Şöyle söylemek istiyorum; biz Tabii Kastamonu en-
tegre olarak global bir firma olmanın  avantajı  yaşadık.  Çünkü son
yatırımımız İtalya'daydı.  İtalya da bu dönemi en önce yaşayanlar-
dan oldu.  Dolayısıyla bu bizim için önemli  bir tecrübe oldu.   Mart’ın
20'sine doğru bu riskli grupları hem fabrikalarda hem ofislerde dı-
şarıya çıkardık ve artık siz evlerinizde çalışın dedik.  ilk operasyo-
numuz bu şekilde başladı. buna fabrikalarda dahil.  Mart'ın ikinci
haftasının  sonunda yaptığımız  ilk hareket bu  tüm bu riskli  ikiye
ayırdık.

Kendileri riskli olanlar veya ailelerinde riskli olan hastalıklar var,
veya çocukları emzikli çocukları olanlar var,  veya Doğuma yakın
olan bayan çalışanlarımızı bunları aslında bizi hiç düşünmeden evi-
nize gidin hiç gelmeyin  ilk kararımız bu oldu ve her yerde uyguladık.  

Dediğim gibi İtalyada daha önce yaşadığımız için bizim bir avanta-
jımız oldu 

yaklaşık yüzde 10-15 çalışanımız işi gereği gelmek zorunda kaldı.
Fabrikalarda ise hem bu amaçlı hem risk grubunda olanları düşü-
nerek seyreltme yaptık.  Bu dönemi böyle geçirdik, o yüzden de ger-
çekten arkadaşlara teşekkür ederim ama en büyük teşekkür çalı-
şanlarımıza yapmak istiyorum, açıkçası hiçbiri biz fabrikaya gel-
mek istemiyoruz demediler, biz gerçekten hepsine minnettarız. 15
Haziran'dan sonra artık biraz ofise doğru dönmeye başladık,  şu
anda ofiste %50 çalışan şeklinde bir uygulama yapıyoruz.  Artık
%100 çalışma şekline ileride bakacağız.  Hükümet nasıl bizleri izli-
yorsa,  biz de kendi durumumuzu böyle izleyeceğiz.

Nesip Uzun : Peki bu üretim süreçlerinden de biraz bahsedelim Ha-
luk Bey. Mart ayından bu yana 3 ay gibi gerçekten üretim gibi  çok
zorlu hele MDF Tesisleri gibi ocağın sönmemesi gereken,  Ancak iki
üç günde kendine gelebilen sanayiden bahsediyoruz,  sürekli ısı
gerekiyor üretiminin hiç durmaması gerekiyor. Durduğu anda çok
büyük maliyetlere neden oluyor, üretim sürecini nasıl yönettiniz
neler yaptınız,  bu süreçte İthalat ve İçerdeki üretim bağlantılarını,
müşteri beklentilerini nasıl düzenlediniz? Türkiye'deki  toplam üre-
timin en büyüğünü siz yapıyorsunuz dünya çapında çok büyük
bir Global  aktörsünüz Bu müşterilerinize gerek yurt içinde gerek
yurt dışında bir şekilde üretim %20 kapasite ile de  olsa  sonuçta te-
darik ihtiyaçları var tedarik ile ilgili yürümek zorundaydı.  İthalat
bir anda kapandı  neler yaptınız,  neler oldu?

Haluk Yıldız: Tedarik sürecine bu anlamda baktığımızda  üretim
yapmak için hammadde ihtiyacı var.   Şu an yeteri kadar hammad-
demiz stoklarımızda var, ama dekor kağıtları yedek parçalar vs bu
süreçte gerçekten problem yaşamadık,  bu işin güzel bir yanı Aslın-
da . Hükümet de bu konuda gerçekten tüm hükümetler yani bayağı
bir tedbir aldılar, kimse üretimi durdurmak istemedi, durdurulan da
talep eksikliğinden dolayı duruşlar oldu.  Çin'den bazı dekor kağıdı
vs. ithalat ı yapıyorduk, bazı özel kimyasallar getiriyorduk o talebi,
ihtiyaçlarımızı birden bire Avrupa'ya çevirdik Ondan sonra da Avru-
pa bu sürece girdi bizler de   tekrar Çin'e çevirdik.  Buradaki zaman
farklılıklarını biraz kullanmaya dikkat ettik ve bu bir gerçek ki teda-
rik zincirinin aksamasından dolayı üretim hiç aksamadı şöyle bir
durum var. Bütün ülkeler için üretim çok önemli  biz tedbirlerimizi
alalım ve bu üretimi yapalım .Ne gümrüklerde ne de başka bir yerde
aksama olmadı , tabii bu güzel bir şey,  diğer yandan da biliyorsunuz
sokağa çıkma yasağı  ilan edildi , hatta sadece bazı sektörler çalı-
şılabilir dendi. Bizim de biliyorsunuz ki sizin de bahsettiğiniz gibi
MDF tesisleri sürekli çalışmak zorundadır,  bir dur bir kalk o Şekilde
olmuyor ama sağ olsun yerel yöneticiler bu konuda anlayış göster-
diler, bu sokağa çıkma sürecinde özellikle biliyorsunuz Mayıs ayın-
da neredeyse 15 gün sokağa çıkma yasağı vardı Biz sokağa çıkma
yasağında da hiçbir tesisimizi durdurmadık gerekli izinleri aldık.
Dolayısı ile talebin eksik olduğu süreçlerde vardiyaları kısalttık.

Nesip Uzun : Peki bu süreç firmalarda nasıl yaşandı, Türkiye'de bü-
yük ölçekli mobilya firmaları var. Üretim bir anlamda durduğu za-
man bağlı pek çok işletme de bundan etkilenebiliyor.  Peki işlet-
meler sizce buna hazır mıydı, Türkiye'de mobilya sektörü neler ya-
şadı aynı zamanda  bunun da nabzını tutan bir   işletmesiniz çünkü
bugün plaka olmadan yüzey malzemeleri olmadan Mobilya ola-
mıyor Türkiye'de bu süreci nasıl yaşadık
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Haluk Yıldız: Mobilya sektöründe  sektörü temsil eden kurumla-
rın, beyanı ve rakamlarda  gösteriyor ki, özellikle Nisan -Mayıs ayın-
da durumlar çok kötü idi. İç piyasa % 70'den fazla daraldı,  ihracat
%50 civarında daraldı. bizim ürünümüzü mobilyacılar kullanıyor
sonuçta onlar üretim yapacak ki biz onlara mal tedarik edelim. Yani
aslında şu tarafta hiçbir sıkıntı olmadı  biz mobilyacılar ne talep
ediyorsa yani müşteriler hepsinin talebini yerine getirdik.  Dediğim
gibi tedarik sürecinden dolayı hiçbir tesisimiz durmadı ve müşteri-
lerimizin talep ettiği her tür ürünleri verdik.  Burada sektörün bu
dönemde şöyle bir şansı Oldu diyelim açıkçası Ocak-Şubat-Mart
ayları diğer sektörlerde de benzer bir şeyler vardı, çünkü Türki-
ye'nin büyüme rakamları da  bunları gösterdi. Ocak- Şubat- Mart
ayı hiç umulmadık kadar iyiydi açıkçası Martın 20'sinden sonra bu
durgunluk hissedilmeye başlandı.  Dolayısıyla hepimizin stokları
biraz minimalize olmuş gibiydi. bu dönemde açıkçası satışlarımız
çok azaldı. E tabi stoklarda az olduğu için stokları da tamamlamak
gerekiyordu.  Bunun ötesinde de tabii ihracat var sonuçta, sektör
ürettiği panelin yaklaşık %20’sini ihraç ediyor,  Kastamonu Enteg-
re de üzerinde çok lokasyonlu olmanın avantajını kullanarak %30
unu ihracat ediyoruz. ihracat pazarlarında  zaman zaman  kayma-
lar da olsa daralma  iç piyasaya göre daha az oldu.  Bu dönemde
onun da avantajını kullandık diyelim. 

Nesip Uzun : Sayın Yıldız, Şimdi biraz da Kastamonu Entegre'yi ko-
nuşalım. Kastamonu Entegre gerçekten sizin döneminizde önemli
bir noktaya geldi Global aktör diyoruz,  son 10 yıl içerisini ele aldığı-
mızda  çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Hatta son 15 yıl içerisinde
gerek Türkiye'de, gerekse de yurt dışında yeni tesisleriyle,  satın al-
malarla  ve direkt yatırımlarla şaşırtıcı ve bir okadar da ülke olarak
gurur duyacağımız girişimler gerçekleştirdi.  biraz bu yatırım aya-
ğını anlatabilir misiniz neler yaptınız?  İtalya'da Benim de bildiğim
çok güzel bir operasyon gerçekleştirdiniz, keza Rusya'da aynı şe-
kilde bu dış yatırımlarınızı biraz anlatabilir misiniz bize.

Haluk Yıldız: Bizim Hayat Holding olarak iki ana grubumuz var.
Hayat Kimya, Hayat Kimya Molfix , Molped markaları  hijjenik  çocuk
bezlerini  ve hijyenik pedler üretiyor. Bingo markasını üretiyor, de-
terjan ev temizlik ürünleri üretiyor.  Diğeri papia ve  Familya  marka-
sı ile de tuvalet kağıdı ve Kağıt ürünleri üretiyor. Biz de ağaç grubu-
na konsantre olduk. Ama bizim Holding'in temelde prensibi şu:  Bi-
zim ana 2 konumuz var , zaten Kastamonu entegre olarak geçen
sene 50 yılımızı kutladık. Türkiye'de bazı sektörlerde yatırımcılar
pek yurtdışına çıkmak istemiyor dolayısı ile belirli büyüklüğe eriş-
tikten sonra artık farklı sektörlere girebiliyorlar. Bu enerji olabilir,
İnşaat olabilir . Sonradan pazar payı almanın daha kolay olduğu  ba-
zı sektörler var ki, o markalaşmaya sonradan girdiğin zaman başa-
rılı olma ihtimaliniz yok. Ama biz Holding olarak yönetim olarak ken-
di içimizde büyümek istedik ve bu doğrultuda yürüdük. Dolayısıyla
hepimiz diyoruz ya Türkiye'nin neye ihtiyacı var?  Markalara veya
marka firmalara ihtiyaçları var.  Biz bu yolla her iki şirketimizde de
ki Hayat Kimya da açıkçası  şu an Hayat kimyanın  ülke sayısı  bizi
geçti.  onların  yatırım büyüklükleri ilk etapta küçük olunca fazla ül-
keye gidebiliyorlar. 

Kastamonu entegre olarak da, Hayat Kimya olarak da her iki firma-
mızda kendi  kalanlarında Global olma yolunda yıllardır mücadele

ediyorlar.  Sonuçta biz 50 yıllık şirketiz.  Aslında globalleşme yoluna
baktığımızda 22 yıl oldu. Biz ilk 1998 yılında başladık.  Romanya ya-
tırımına neredeyse bizim 50 yıllık yaşam sürecimizin yarısında glo-
balleşme yolu var. Türkiye'de yurt dışında ilk yatırımlara başlayan
devam eden ilk firmayız Ama şu an tek değiliz, en azından bir yerli
firmamız daha var bizim gibi yurtdışında  yatırımlara başladı. Dola-
yısıyla bizim Holding olarak böyle bir misyonumuz var.  Bizim kendi
işimiz var, kendi işimizde büyüyeceğiz.  

Nesip Uzun : Birden fazla aynı alanda  üretim yapan pek çok yatı-
rımlarınız ve tesislerinin var bunun pozitif avantajlarını ne zaman
hissettiniz ne kadar hissettiniz nasıl yaşadınız Örneğin Türkiye'deki
ortaya çıkan değişik dönemlerdeki krizlerde bunların size etkisi ne
oldu?

Haluk Yıldız: Açıkça söylemek gerekirse karşılıklı oluyor. Mesela
biz diyelim ki Romanya’da Yonga levha yatırımı yaparken belli pa-
zarlarda zaten ihracat yapıyorduk. Romanya ilk devreye girerken
dedik ki, şu, şu pazarları size verelim  çünkü hiçbir tesis devreye
girdiğinde pat diye %100  kapasiteye gelemiyor.  Ama biz ona hazır
belli pazarlar verdiğimizde  ne oluyor Romanya belirli bir müddet 2
yıl 3 yıl belki o ihracat pazarını ona bırakmış oluyoruz. Ondan sonra
Romanya kendi pazarında büyüyünce artık bu pazarı bize ver diyo-
ruz.  Tekrar geri alıyoruz, mesela bu sene de Bulgaristan’a verdik.
Bulgaristan'daki yaptığımız yatırımlara bakarak  İtalya keza aynı.
Biz İtalya’ya yatırım yapmadan önce oraya yaklaşık şu anda kap-
asitemizin % 25'i kadar ihracat yapıyorduk zaten.  Hem Roman-
ya'da hem Bulgaristan'da şu anda oradaki tesisimizin %25 %30
kapasitesi kadar zaten ihracat yapıyorduk,  böyle olunca ne oluyor
zaten ben pazarı tanımaya başladım, müşterileri biliyorum dolayısı
ile ben buraya yatırım yapabilirim.  Şu anda  Erişeceğim kapasitenin
%25 % 30'unu satıyorum.  Müşteri grubu ile daha da büyürüm di-
yorsun. Yani aslında bu avantajları kullanarak yatırım yapabilirsi-
niz. Çünkü sonuçta bizim yatırımlar açıkçası yatırım bedelleri çok
yüksektir,  yurtdışına gittiğinizde  MDF  tesisi kurduğunuzda 170 -
180 milyon Euro’luk Yatırım yapıyorsunuz, hele Rusya coğrafyası
gibi bir yerlerde 200-300 milyon Euro'yu bulabiliyor.  Dolayısıyla pa-
zar hazır olmadan böyle yerlerde yatırım yapabilmek çok kolay bir
şey değil. Biz deneyimlerimiz ışığında  bu sinerjiyi kullanıyoruz. Biz
adım adım sabırla bir tesiste ürettiğimiz ürünleri  bir yere ihracat
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yapıyoruz, sonra o bölgeye gidip yatırım yapıp oradan veriyoruz.
Böyle bir avantaj var.  Yani bazen açıkçası Türkiye pazarı iyi oluyor
oradan buraya ürün getirebiliyoruz veya Türkiye pazarı çok iyi iç pa-
zar iyi onun ihraç pazarlarını Rusya'ya bırakabiliyoruz. veya Rusya
ihraç pazarını Türkiye'yi alabiliyoruz. böyle böyle çok lokasyonda
olmanın mutlaka tabii ki zorlukları da var, yönetim açısından. Ama
bu tür avantajları ve esneklik ileride sistem sağlıyor zaten. Bu Si-
nerjiyle  biz gidiyoruz. Ben mesela takribi 10-12 yıl oldu.  Çine gitmiş-
tik  Orada bir tesis vardı satın almayı planlıyorduk  sonra düşündüm
ve  niye alacağız dedim, çünkü hiçbir sinerji  katmayacak sadece
içinde bir tesisimiz var diyeceğiz. Zaten oradan buraya bir ürün ge-
tirmek mümkün değil, çok büyük kapasitelerde değil, bu düşün-
ceyle  vazgeçtik ve şimdi gördük ki, birbirine sinerji  katan  yatırım-
lar yapmak daha doğru  diye düşünüyoruz . Açıkçası bunun karşılı-
ğını da gördük. 

Nesip Uzun : Çin büyük bir pazar ve kendisi de tüketim toplumu
oldu.  Sadece o bölgeye yönelik avantajların mutlaka hesapla-
rını yapmışsınız,  Çin'de bir Türk firmasının rekabet edebilme
şansı nedir?

Haluk Yıldız: sektöre göre farklılık arz eder şöyle bir realite var.
Çin'in değişik bir rekabet  tarzı var, şu anda dünyanın MDF’sinin  ne-
redeyse yarısını Çin üretiyor.   Sektörel   rekabet O kadar yoğun ki
kedi içlerindeki rakabet nedeniyle  büyüyemiyorlar.

Nesip Uzun:  Rekabet demişken Bir de Avrupa'daki ve Balkanlarda
bu yatırımlarınız   açısından değerlendirdiğimizde zorluklar yaşa-
dınız mı ? Avrupa'nın dev büyük yatırım şirketleri var  bunların içe-
risinde bu noktaya gelmek gerçekten bu kadar kolay değil Bu re-
kabet edilebilirlik noktasında Neler yaşadınız?

Haluk Yıldız: Nesip bey, realite var dünyanın 7. büyüğüyüz ve bü-
yüyoruz . Ama aslında  burada  bizim içinde olmadığımız bir OSB
üretimi var.  İstatistikleri içinde OSB de yer alıyor dolaysıyla  o konu-
da yatırım yapmadığımız OSB dahil analizler yapılıyor. Bazı dergiler
var sadece MDF ve  Yonga levha OSB biraz daha çok tarafıdır. Aslın-
da sırf MDF Yonga levha olarak baktığımızda, biz dünyada ilk 4’teyiz
büyüklük olarak  isimde  söylemek,  böyle çok  sakınca yok aslında,
bu  coğrafyada 4 tane firma var: Kronospan, Kronoswiss, Egger ve
Kastamonu Entegre. Her yerde öyle Romanya'da öyle Bulgaris-
tan'dan öyle Rusya'da da öyle ve Türkiye'de de kısmen öyle. Türki-
ye'de yerel üreticilerimiz daha çok İtalya'da biraz İtalyan yerli üreti-
cileri var ama sonuçta bu firmaların hepsi bildiğimiz ve her yerde
beraber rekabet ettiğimiz firmalar. Onlar bizi biliyorlar, biz onları bi-
liyoruz, onların güçlü yönlerini de zayıf yönlerini de biliyoruz. Açık-
çası öyle rekabet konusunda çok korkmuyoruz.

Nesip Uzun : Avrupa'da olsun  dünyada rekabetin ana  unsuru artık
fiyat endeksi olmaktan çok inovatif yeni ürünler üretebilmek yeni
renkler yeni desenler kendinize özgü trend ve tasarımlar üretebil-
mek; bu konuda Kastamonu Entegre de oldukça başarılı. Kendini
özgü renk ve desenleri var yani rekabet edilebilirliğin yeni unsuru
olarak bu yeniliklere hakim olmak Peki bu yenilikleri nasıl başarı-
yorsunuz 

Haluk Yıldız: Ben yaklaşık 1992’den beri  Kastamonu Entegre’de

çalışıyorum 2000 yılının sonunda tam böyle kriz döneminin öncesi
genel müdür olduktan, Ekim ayında TÜYAP fuarında yönetim kurulu
Başkanımız o görevi bize verdi.  Sonra 2001 krizini yaşadık, hem bu
kriz , hem aynı anda Romanya'da Doorsky’e yatırım yapıyorduk.
Bulgaristan'a da Yonga levha yatırımı yapıyorduk. Gerçekten en
olabilecek zor bir dönemi geçirdik. O süreçte tabii daha iyi öğren-
dik. O günlerde  Kastamonu Entegre  MDF’ci olarak biliniyordu. Yon-
ga levha da çok fazla aktif değildik, Kastamonu'daki fabrikamız
Ankara'ya hizmet veriyordu,  istanbul'da çok fazla aktif değildik,
ilk  şehir Bulgaristan Yonga levha tesisi ile Balıkesir Yonga levha
Tesisleri oldu.  

Balıkesir Yonga levha tesisini 2005 yılında devreye aldığımızda
baktık ki sektörde renk desenler çok iyi bir yerde değil. Sac desen-
lerine  baktığımızda iyi bir yerde değildi.  O sırada Türkiye'de 250 bin
metreküp yılda  üretim yapıyorsunuz, birden bire 550 bin  metre-
küp tesis gelmiş bunu da üretip satmak zorundasınız.   Gördük ki
bu sektörde birazcık yeni şeylere ihtiyaç var, belki de rekabet, yeni
renkler, yeni saclar  ve müşteriye  yeni bakış açısıyla yaklaşırsak,
biz bunu beceri dedik. Gerçekten Balıkesir tesisi o gün bugündür
hiç durmadan çalışıyor.  Aslında sektöre gerçekten yeni saclar  ye-
ni desenler  getiren biz olduk.  Tabii şu an diğer firmalarda bunu öğ-
rendi ve bazen bizden daha iyi renkleri ve dekorları da yakaladıkları
oluyor. Bu bir gerçek, ama biz rekabeti müşteriye daha iyi hizmet
daha iyi dekor daha iyi sac, zamanında ürün verme,  müşteri ilişki-
lerini daha iyi bir yerde tutabilme gibi özelliklerimizle  rekabeti bu
taraflara  çekmeye gayret ediyoruz .

Bu rekabet  aynı şekilde Romanya'da Bulgaristan'da Rusya'da hele
İtalya'da  her yerde devam ediyor.  Yani sonuçta Her halükarda da-
ha inovatif daha güzel  dekor daha güzel saclar  artık pazarda iyi bir
yer edinme değil  hani biraz da mastara girdi. artık inovatif  Arge ve
ürün geliştirme değil de artık onlar olmazsa yaşayamazsın artık
oraya geldi bu rekabet.  Türkiye'de tüm Tesisler gayet yeni ve mo-
dern. Firmalar olarak orman odununu Ormandan alıyoruz,  Rus-
ya'nın en büyük MDF üreticisiyiz  Laminat parkede ve MDF’de %30
pazar payına sahibiz. 2004-2005 yılında başladığımız araştırmalar
vs  2012’lerde 1 tesis 2014- 2015’lerde 2 tesis  yatırımlarını yaptık.
bu kadar kısa zamanda 4-5 yılda Rusya'da %30 pazar payına sahip
olduk.   Bu çerçevede baktığımızda üstünlük değil yaşamak için
bunlar oluyor,  mutlaka yapmak gerekiyor, yapmak zorunda kalıyor-
sunuz, dünyanın her yerinde artık aynı şeyler oluyor.  En son geçen
sene, İtalya'da buranın İnegöl'ü diyelim öyle bir yere çok yakın bi-
zim tesisimiz Pesaro diye bölge var Mesela orada geçen sene
showroomda açtık,  Dizayn Center açtık.  Müşteriler geliyor, labora-
tuvar ortamında kendi dekorlarını beraber geliştiriyoruz.   biliyorsu-
nuz İtalyanlar  daha böyle renkli duyarlı  kendi renklerimiz olsun di-
yorlar mobilyacıların olduğu her yerde her ülkenin karakterine göre
farklı farklı çalışmalar yapıyoruz.  Bu işte bir realitedir bu, Desenler
saçlar olması gerekenler,  hiçbir zaman yok olmayan her coğrafya-
da aynı ikili ilişkiler, insani ilişkiler, müşteri ile ilişkiler, hizmet, kali-
te ve  ürünün arkasında durma ile doğru insanlarla çalışma ve tabi
ki o insanlara güven verebilme  bütün bunlar zaten bu işin bir par-
çası açıkçası.

Nesip Uzun :  Başarılarınızın devamını diliyorum, ve biraz da ra-
kamlardan konuşalım isterseniz Haluk Bey gerek MDF gerek LAM
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parke ve üretimleri ele aldığımızda  Tabii şu anlık şu 3-4 aylık pan-
demi sürecini saymıyorum 2019 rakamları ile bir şekilde konuşabi-
liriz Özellikle iç pazarda ithal parkenin önü kapandı gibi sadece siz
değil yerli birçok üreticinin parke üretimine  pazara girmesi  ile bir-
likte bir dönem pazar payının kahramanı olanlar şu anda artık kal-
madı gibi düşünebiliriz.  Perkede buradaki pazar ilişkileri açısından
pazar payları açısından neler söyleyebiliriz   Sadece iç pazar değil
ihracatta da ciddi bir volüm oluşturuyor, gerek Kastamonu Enteg-
re açısından gerekse de   dünya genelinde   durum  nedir?

Haluk Yıldız: Siz başta söylediniz, geçen sene MDF  yoncacılar
dernek başkanı Ahmet Kahraman Bey vardı, bizde yardımcısıydık,
kendisi rahmetli olunca açıkçası orada  geçici  Bir boşluk oluştu  ve
sonuçta oraya görevi bize verdiler Tabii burada açıkçası kendi eki-
bimizde  çok iyi arkadaşlarımız var aslında devletin resmi datalarını
alıp devlete daha çok pazarlıyoruz. TOBB bünyesinde 60  meclis var
Bunlarda, Mobilya  Orman Ürünleri var O zaman da Sabri Bey baş-
kanlık yapıyordu Sabri Bey dedi ki Haluk Bey bu toplantıya Siz su-
num yapsanız şimdi 8 tane Bakan dinleyecek benim bilgim darağa-
cım bir yerde küçük ama siz sektöre daha geniş bakıyorsunuz.
hem de güzel bir ekibiniz var, sunumu siz yapın dediler. Zaten her-
kese 5 dakika bir süre veriyorlardı Biz de oturduk zaten Aslında bu
tür durumlarda ekibimiz hazırlıklıydı, gerçekten iyi bir ekibimiz var
ve başarılı bir sunum yapıldı.   Ardından da TOBB başkanlığına sa-
ğolsunlar arkadaşlarımız beni layık gördüler. 

Şu anda Türkiye'deki MDF Yonga levha üreticileri olarak  bir kere
dünyanın en modern ,en genç tesislerine sahibiz.   Kapasite olarak
da Avrupa ve dünyada baktığımızda ilk 2’deyiz. MDF de  Dünyanın 2.
büyüğüyüz.  Yonga levha da dünyanın 5. Büyüğüyüz, Avrupa'da Av-
rupa'nın en büyük MDF üreticisiyiz,  yani Rakam olarak baktığımız-
da dünyanın %5 6'sını ifade ediyoruz.  Halbuki biliyorsunuz Türki-
ye hem nüfus olarak, hem ekonomi olarak  Dünya sıralamasında
%1’ini  ifade eder,  biz %5’ini  ifade ediyoruz. Yani sektörün konu-
mu Türkiye'nin genel ekonomik büyüklüğünden 5 misli daha bü-
yük,  bu demektir ki Türkiye'deki tüm sanayiciler gerçekten elin-
den geleni yapmış, kazandığını işine yatırmış veya onun için de ila-
ve borçlanmıştır.  Bu girişimcilerimiz ve sektörümüz için büyük bir
başarıdır ve bu başarı hepimizindir. Bu çerçeveden baktığımızda,
geçmişte tabii ki ithalat oldu  niye ithalat oldu bunu anlayabiliyo-

ruz. Türkiye'nin en iyi dönemleri 2001 2009-2010 diye  konuşulu-
yor ama bana göre Türkiye'nin yaptığı o dönemde en büyük hata
TL'yi değerli hale getirmekti. Türk Milleti olarak biz paramızın de-
ğerli olmasını severiz, TL'nin değerli olmasını isteriz. Oysa değerli
paraya neden ihtiyacın olur bugün Amerika parasının fazla değer-
lenmemesi için elinden geleni yapıyor. Bu kadar değerli bir parayla
nasıl ticaret yaparsın.  değerli paraya ne ihtiyacın var ki önce zen-
ginliğe ihtiyacımız var daha çok ihracat yapalım daha çok para ka-
zanalım biraz Havayı da seviyoruz Tabii ki bana göre o dönemde en
büyük yapılan hata TL aşırı değerli yaptığın zaman bu sefer ithalat
daha da kolaylaşıyor ben şöyle söyleyeyim TL'nin 2001 krizinin
Ekim ayında 11 Eylül'de de diyebiliriz 1 Dolar 1.7 TL oldu. birden pik
yaptı ve ondan sonra 1.1’e indi  Biz seviniyorduk bir olsa ne havamız
olur diye, TL nin değerli olması gereksiz, açıkçası o dönemde Tür-
kiye'yi ithalatçı yaptı.  Laminant parkede olsun MDF de olsun, Sun-
tada olsun Bulgaristan Romanya da yaptığın zaman üretimi bura-
ya getirdiğinizde bizim maliyetin altında getiriyorlar.   Her ortamda
bunu anlatmaya çalıştım, anlatmaya çalışıyorum.  16 milyar dolar-
lık bir  ithalat yaptık.  Diğer taraftan baktığımızda maalesef ithalat
odun yongası ucuz olduğu için 500-600 milyar dolarlık yatırım ba-
na göre yanlış  yerlere yapıldı, niye ben zaten Türkiye'de odun bu-
lamıyorum bulunca da pahalı oluyor.  Ne güzel gemi gemi geliyor
eh pazarda burada dedik ve yatırımları buraya yaptık.  bu da yan-
lıştı.   Ama burası gerçekten önemli, çoğu arkadaşımız bunun belki
farkında değildir, Hatta  Tekstil işi yapan çoğu firmalar tekstil işini
kapattı. Niye ya ben ithal ederim bu kadar işçiyle niye uğraşaca-
ğım kıdem-ihbar maaşı zammı  ve dolayısıyla Türkiye ithalat cen-
neti oldu.  ve biz o dönemde Orman Genel Müdürlüğü ile ve bakanla
bunları çok konuştuk yazışmalar yaptık.  Türkiye'de odun fiyatları
Avrupa'nın iki misli pahalı diye ki ana hammaddemiz odundur.  Ma-
liyetin %150si  Amerika'ya ve Rusya göre 3 misli pahalı diye niye
çünkü TL’niz değerli olunca  pahalı oluyor,  sektörde zamanla de-
ğişiklikler oldu   Bu arada Türkiye'de büyüdü. Bu bir gerçek inşaa-
tın etkisi ile komşu ülkelere yaptığımız ihracatlarla  bir yandan
Türkiye bazı bölgelerden MDF ithal ederken bazı bölgelere MDF  ih-
raç ediyordu. Ama baktığınızda toplamda %20-25  ithalat vardı
yani Türkiye'nin ihtiyacı %20-25  ithalat ile karşılanıyordu  E biz ni-
ye Bulgaristan'a Romanya'ya Rusya'ya  o dönemlerde hareketlen-
dik? Sonuçta oradaki maliyetler daha düşük ve Türkiye pazarında
buradan oraya rekabet mümkün değil hatta oradan buraya getir-
mek daha ekonomik oluyordu. Hangi taraf daha iyi çalışıyorsa
Onunla beraber çözdük.   Asıl amacımız tabii ki bizim sürdürebilir
büyümede en büyük temel hedefimiz hammadde kaynaklarına ve
pazara yakın olmaktı.  Yani oranın hammaddesini oranın kaynak-
larını oranın pazarında sahip olmak ve böylelikle sürdürülebilirliği-
ni sağlamak.  Ticaretin global düzeyde gerçekleştiği bir dünyada
sadece Türkiye odaklı bir pazar olarak hiçbir zaman düşünmedik,
ondan sonra tabii Türkiye'deki yatırımcılar olarak gerçekten hepi-
miz  sadece Kastamonu Entegre olarak  değil diğer hepsi Vatan-
sever olarak  firmalar hepsi kazandıklarını yatırım'a döndürdü.  bu
arada 2008'den sonra ibre biraz değişti .TL biraz kaybetti aslında
değer kaybetmedi doğru bir yere gitti diyebiliriz.  e dolayısıyla Ne
oldu Türkiye'de İthalat bir müddet sonra sıfırlanmaya başladı .
Ondan sonra da şu anda Türkiye ürettiği ürünün yüzde 20'sini ih-
raç eder  hale geldi.  Şimdi Türkiye ihtiyacının %20-25'ini ithal
ederken, ürettiği ürünün %20-25ini ihraç eder hale geldi. 
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Bu gün gelinen noktada laminat parkede  ithalatın Türkiye'deki tü-
ketimde pazar Payı %35 iken  sadece geçen sene %1,5 oranına
düşmüştür. ama bunların en temel şeyi TL’nin değerli olmasıydı,
biz o zaman  şu fiyata parke üretimini yaparken Avrupalı firmalar o
fiyata limanlara indiriyorlardı. bizim maliyetimizin altında  ürünleri
indiriyorlardı. ve bunların hepsine beraberce bakmak lazım. 

Bizim şunu  Hedeflememiz  gerekiyor,   enflasyon oranı kadar Do-
larda TL’ile Hareket etsin  artık tahammül edilebilir olsun.  Çok hızlı
hareketler olmasın.  Aslında bizim hepimizin sanayici olarak mali-
yetimizi bilmemiz lazım, ihraç ederken   bazen Euro oluyor ve diye-
limki 7,5 geçiyor   ve  Bu maliyetle satabiliriz  diyoruz . Tam mal gide-
cek bakmışız  TL  biraz değer kazanmış  ve buradan para kazana-
madık oluyoruz, bir taraftan maliyet hesaplıyoruz, maliyet umdu-
ğumuzdan dışında oluşabiliyor,   maliyet anlamında Türkiye çok zor
bir ülke. Romanya Rusya Bulgaristan İtalya’dayız  değişmiyor. Euro
bazında   ne yaptığını biliyorsun, neye mal ettiğini biliyorsunuz.    Şu
anda Türkiye net ihracatçı konumunda yani ihtiyacın %20-25  ithal
ederken şimdi ürettiğinin %20-25’ini  ihraç ediyor Hatta biz Kasta-
monu entegre olarak açıkçası şu anda Global de toplam satışımı-
zın %60’ı  Türkiye dışı bizim toplam ciromuz da  sadece %40  Tür-
kiye içi %60’ını  ya dışarıda  üretip  dışarıda satmışızdır   veya Türki-
ye'de üretip dışarıya satıyoruzdur.  Şu anda 100 ülkeden  fazla yere
ihracat yapıyoruz, Amerika'dan Çin'e kadar her ülkede ihracatları-
mız var daha iyi olacak noktalarımız da var, bu devam ediyor.  Daha
iyi olmaya gayret ediyoruz, diğer sektörde çalışanlar da artık daha
bir iyi ihracatçı oldu.  İşallah bu konuda Türkiye gerçekten daha iyi
yerlere gelecek diye düşünüyoruz.

Nesip Uzun : Anlattıklarınıza  empati yaptığımızda  biraz yaşadığı-
mız sürece benziyor gibi döviz üzerindeki baskılanmalar  paritede
ki sürekli oynamalar  TL'nin değer kazanmasına yönelik faaliyet-
ler, tüm  bunlar bir şekilde sizi etkiliyor onun ötesinde bildiğiniz gibi
en son yeni çıkan  kanun hükmünde resmi gazetede yayınlanan
şekli ile döviz alımlarında %15  ek vergi geldi Tabii bu da biraz dövi-
zin baskılanmasına  yönelik bir politika idi  bunu üretim planına
vurduğumuzda  aynı sakıncaları doğurmayacak mı sizce

Haluk Yıldız:şöyle söylemek gerekirse tabi %15 döviz alım satım-
larında,  döviz alımında ise %1 var  onun stopajında faiz gelirinde
%15 stopaj var tabi %15 çok iyi bir rakam şimdi tabi bazı şeyler Po-
litik taraflar oralara çok fazla girmek istemiyorum. ama geçen ak-
şam Hüseyin bey var  değerli bir arkadaşım ve çok değerli bir arka-
daşı vardı Amerika'da oda fonların başında fonları  yöneten bir ar-
kadaş  , böyle uzun uzun sohbet etme şansımız oldu tabi arkadaşı-
mız dediki ,’’ 2-3 yıl önce 11 milyar dolarlık bir fonu yönetiyordum,
bende dedimki Türkiye’de bazı fonlarla oyun oynanıyor Swap işlem-
ler yapıyor ,bunlarda doğru şeyler değil de kapitalizmin de biraz etik
olması gerekir ve bana cevap olarak (Paranın vatanı milleti dini ol-
maz dedi )bize bir görev veriyorlar şu kadar milyar dolar fon var, şu
fonu yönetmeniz gerekiyor başarı çizgisi de belli şu kadar her yıl
getiri sağlamanız gerekiyor. Biz bu getiri ile birlikte  bankaya koya-
rak %1-2 ile yetinmiyoruz   bizim görevimiz bunu yüksek yapmak  ve
aslında bu tür operasyonlar sadece Türkiye'de değil bütün dünya-
da yapılıyor  ve başka türlü paradan fazla  para kazanamazsın.
Öbür türlü % 1-2  bankaya vereceksiniz  banka size %1  bile vermi-
yor,  ama tabi ben Türk olduğum için Türkiye üzerine hiç oynama-

dım dedi ,ama yalnız bu Türkiye ile  değil  her yerle oynanıyor bu böy-
le  realite dedi. Amerika’yla da oynandı  hatta çok ilginç bir şey söy-
ledi  geçende İngiltere Merkez Bankası  Üzerine de oynadılar dedi.
biraz dayanabildi  dedi, ama sonuçta bu fonların vatanı milleti dini
yok vicdanı yok.

Nesip Uzun :  Çin çok iyi başarıyor Bunları özellikle son  pandemi
sürecinde bir çok Amerikalı şirketi satın aldılar.  Onlar da çok aktif
bir şekilde oynuyorlar kısacası kur Savaşları'nın en canlı yaşandı-
ğı yeni bir süreci yaşıyoruz galiba, sizlerin yaşadığı tecrübeler ışı-
ğında öneri ve düşünceleriniz   sektör için çok önemli,  şu anda
yüzlerce insan bizi izliyor. Türkiye'deki işletmelerin büyümeleri siz-
ce sağlıklı oluyor mu  şirketlerde  eksik gördüğünüz önemli  unsur-
ları deneyimleriniz ışığında  biraz sizden dinleyebilir miyiz,  Türk iş-
letmeleri doğru işletme analizleri sağlıklı büyümeler yaşayabili-
yor mu ?

Haluk Yıldız: Tabii ben sektör olarak söylemeyeyim yanlış anlaşı-
labilir genel olarak biliyorsunuz Türkiye'de  her şeyden genel konu-
şulabilir  bir kere Aile şirketlerinin yaşam döngüsü  kısa diyoruz.
Eğer kurumsallaşamazlarsa bu süreç bir yolla aile şirketleri gerçek
anlamda doğru yöneticiler çıkmazsa aileden bu süreç bir müddet
sonra yok olabiliyor, kurumsallaşmak deyince de doğru insanı bul-
mak lazım, patron İşini bırakıp gitmesi lazım  ve bunun ikisinin de
aynı anda oluştuğu ortamlarda nadir olunca da kurumsallaşmada
yaygın olarak maalesef Türkiye'de oluşmadı., burada şu olay var,
Ben her zaman onu söylüyorum bizim işletmelerde aslında 3 tane
önemli faktör var. Birisi insan, bu  en önemli değerdir insan, dolayı-
sıyla şirketler makineden çok insana yatırım yapmaları lazım, çün-
kü parayı verdiğinizde en iyi makineyi alabiliyorsunuz, bir insana
yatırım yapmak lazım, iki doğru strateji oluşturmak lazım.   Biz Kas-
tamonu entegre olarak TL değerli deyip yatırımları Gebze ‘ye dol-
durmadık.  Açıkçası  o dönemde TL nin değerli  olduğu dönemde
2004'te Balıkesir'e yaptık 2008'de Kastamonu'ya yaptık o dönem-
de Marmara Bölgesi'nde de yapabilirdik, ama uzun vadeli düşündük
ve doğru strateji gerekiyor üçüncüsü ise doğru  insan ve doğru
strateji  oluşturursan bunu da doğru şekilde Uygulamak lazım. 

Bu üç nokta çok önemli ( doğru insan, doğru strateji ve  bunu doğru
şekilde uygulamak) bu dönemde tabii ki  açıkçası bunu patronların
yapması çok zor bir olay  ve bunu yapamayan maalesef bu oyunun
dışında kalabiliyor. Diğer taraftan da baktığımızda kurumsallaş-
manın diğer bir yönü de doğru insanı bulduğun zaman onu değer-
lendirmeniz lazım, ona gerekirse hata yapabilmesi için fırsatlar
vermeniz gerekiyor.  Ona özellikle oyun alanı bırakmanız gerekiyor
ve diğer taraftan da  motivasyonu maksimumda tutmamız gereki-
yor, Güven ortamını doğru oluşturmak gerekiyor. İnsan ileriye dö-
nük kendine güven  hissetmediği bir ortamda  uzun müddet kal-
mak istemez, haklı herkes sonuçta çoluk çocuğunu ailesini geçin-
dirmek zorunda ve dolayısıyla herkes Uzun soluklu bakıyor.  ben
buraya uzun soluklu ve emekli  oluncaya kadar çalışabilirim güvenli
bir ortam olması gerek diyorsunuz bunları yapmazsanız hiçbir za-
man şirketiniz kurumsal olamaz.   Bunun için de iyi bir sabır gereki-
yor tabii ki.

Nesip Uzun :  Verdiğiniz bilgiler ve deneyimleriniz için gerçekten te-
şekkür ederiz çok güzel bir söyleşi oldu 
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em hijyenik hem de temizlemesi kolay yüzeyler;  kamu-
sal binalarda, okullarda, tıbbi uygulama alanlarında,
hastanelerde, ev mutfaklarında, banyolarda ve tuva-
letlerde büyük rağbet görüyor. Bu gibi alanlarda mobil-

ya ve iç tasarım ürünlerinin antibakteriyel özelliği gerekli gü-
venceyi sağlıyor. Ahşap bazlı malzeme uzmanı EGGER'in gö-
zeneksiz olduğu için hijyenik bir yüzeye sahip Eurodekor me-
lamin kaplı levha, PerfectSense laklı levha, laminat ve kom-
pakt laminat ile parke ürünlerinde mikrop ve bakteriler 24 sa-
at içinde %99,9 oranında yok oluyor. Belirtilen ürünlerin belirli
hijyen beklentilerinin karşılanması gereken alanlar için ideal

Antibakteriyel yüzey özelliği, güvenliği
ve tasarımı bir araya getiriyor

EGGER ürünlerinin yüzeylerinde buluna bakteri ve mikroplar 
24 saat içinde %99,9 oranında yok oluyor.

Sertifikalı antibakteriyel yüzeyi olan EGGER
ürünlerini seçerek güvenliğe ve tasarıma bir
arada sahip olabilirsiniz. Ahşap bazlı
malzeme üreticisi, yüksek derecede hijyen
gereksinimleri olan projelerde mimarların ve
üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor:
Antibakteriyel özellik, kalitesi kanıtlanmış
EGGER dekor ve malzeme
kombinasyonlarında sunuluyor.

H
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olduğu belirtilirken,  EGGER Taşıyıcı Malzeme ve Sürdürülebi-
lirlik Direktörü Manfred Riepertinger, "Antibakteriyel yüzey
özelliğini ürünlerimizi yıllardır ürettiğimiz şekilde üreterek el-
de ettik. Herhangi bir katkı maddesi kullanmadık," sözleriyle
üretim aşamasını aktarıyor.
Belirtilen ürünlerin antibakteriyel etkinlik değerlendirmesi
uluslararası olarak kabul gören en önemli test yöntemi ISO
22196/JIS Z 2801 doğrultusunda test edilerek, bağımsız ve
tarafsız Hohenstein Institute tarafından da onaya sahiptir .
Antibakteriyel etkinliğin değerlendirmesinde belirleyici olan

faktör, bakterilerin azalma değeridir. Bu değere şu soruyu so-
rarak ulaşırız: 24 saatin sonunda yüzeyde ne kadar mikrop
yaşamaya devam ediyor? EGGER ürünlerinin yapılan testlerde
"yüksek" yetkinlik derecesine sahip olduğu belirtilmiştir.

Tasarımdan ve uygulamadan taviz vermeyin
EGGER'in onaylı antibakteriyel yüzey özelliği dekor, doku ve
taşıyıcı malzemeden bağımsızdır ve bu antibakteriyel yüzey
özelliği ile  mimarlara ve üreticilere,  yüksek derecede hijyen
beklentileri olan projelerde daha fazla özgürlük alanı sağlan-
maktadır. Manfred Riepertinger bu başarının sebebini, "Ka-
nıtlanmış dekor ve malzeme kombinasyonumuz sayesinde
tasarımlarınızdan hiçbir taviz vermenize gerek kalmıyor. Her
zamanki gibi dekor çeşitliliğimize güvenebilir, dekorları farklı
taşıyıcı malzeme ve laminatlarda edinebilir, antibakteriyel yü-
zey beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Daha fazla doğrulama
için ücret ödemeniz de gerekmiyor. Müşterilerimizin de bildiği
gibi tüm ihtiyaçları tek bir kaynakta sunuyoruz. Üstelik şimdi
bu kaynağımız onaylandı ve test edildi. Böylelikle siz müşteri-
lerimiz için güvenliği tasarımla buluşturmuş oluyoruz," sözle-
riyle özetliyor.
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• Yapılan testlere göre Eurodekor melamin kaplı
levhalar, PerfectSense laklı levhalar, standart la-
minatlar, XL, kapı ebadı, Flammex, laklı laminat-
lar, tamamlayıcı dekoratif laminat levha ürünleri
(tezgahlar, arka duvar panelleri), kompakt lami-
natlar, Laminat Parke, Aqua+ Laminat Parke, De-
sign Parke GreenTec ve Comfort Parkeler yüksek
antibakteriyel özelliklere sahiptir.

• Mikrop ve bakteriler 24 saat içinde %99,9 oranın-
da yok olur.

• ISO 22196/JIS Z2801 standartlarına göre test edi-
lip bağımsız test enstitüsü Hohenstein tarafından
onaylandı.

• Antibakteriyel özellik, termoset ile sertleştirilmiş
melamin yüzey sayesinde elde edilmiştir.

• Başarısı kanıtlanmış EGGER dekor ve malzeme
kombinasyonundaki antibakteriyel yüzey özelliği.

• Antibakteriyel yüzey özelliği, alev geciktirici ve
sudan etkilenmez ürünlerde de mevcuttur.

Antibakteriyel yüzey özelliği, 
güvenliği ve tasarımı bir araya getiriyor

● ●





OMA Kenarbantları,  “Dekoratif Metal” adını
verdiği yeni  renk ve tasarımlara sahip kenar-
bantlarını  ürün  grubuna ekledi.

Altın, gümüş, bakır, krom vs. gibi değerli malzeme-
lerden ilham alarak tasarlanan yeni seri; tam kapla-
ma metalik görünümleri ve farklı dekor kombinleri
ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.  
Dekoratif Metal Kenarbantları, oryantalist-retro gö-
rünümleriyle geçmişin izini sürerken, avangart-mo-
dern çizgileriyle de şık tasarımların yaratılmasına
olanak tanıyor. 

EGGER HABERLERİ

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 160 Eylül - Ekim 202036

ROMA, Dekoratif Metal Kenarbantları Koleksiyonu ile

Tasarımlara Işıltı Katıyor

R

Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu'nun lider,
dünyanın en büyük 3. kenarbandı
üreticisi Roma Kenarbantları, Dekoratif
Kenarbantları Koleksiyonu’nu kullanıcıları
ile buluşturuyor. 

● ●

Ahşabın 
sıcaklığı ile 

altının oryantalist
zenginliği; salon

ve yatak odası
gibi mekanlarda
ışıltılı tasarımlar

yaratıyor.





irlikte daha güçlü”  sloganıyla iş ortaklarının her zaman yanında
olan Roma Kenarbantları, müşterilerinin sorularını yanıtlamak,
yeni  koleksiyonları ile ilgili bilgilendirmek ve Kenarbandı Sihirba-
zı mobil uygulaması gibi dijital servislerini  paylaşmak üzere ba-

yilerinde müşterileri ile bir araya geliyor.  
17 Ağustos – 30 Eylül tarihlerin arasında Türkiye’nin farklı noktalarında
gerçekleşecek etkinliklerde, bilgilendirme stantları, ürün ve servis ta-
nıtım broşürleri ile çeşitli hediyeler ROMA müşterileriyle buluşuyor.
SMS mesajları, sosyal medya ve diğer çeşitli iletişim kanalları kullanıla-
rak tanıtım ve bilgilendirmeleri gerçekleşen  aktivitelerde, sosyal me-
safe, hijyen kuralları ve maske kullanımına da azami önem verilmeye
devam ediyor.
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Roma
Kenarbantları,

30’a Yakın Farklı
Noktada

Müşterileriyle
Buluşuyor

Kenarbandı sektörünün lideri
Roma Kenarbantları, müşterilerine

bir adım daha yaklaşarak 30’a
yakın farklı noktada yeni ürünleri

ve servisleri ile müşterileriyle /
kullanıcılarıyla bir araya geliyor.  

B

● ●
17 Ağustos -30 Eylül tarihleri arasında 

gerçekleşecek olan etkinliklerin detaylarına
www.romabant.com ‘dan ulaşabilirsiniz.





EGGER Grubu,  30 Nisan 2020 tarihli mali yıl kapanışının zorlu bir
döneme denk gelmesine rağmen 2019/2020 mali yılı kilit figür-
lerinde istikrarlı sonuçlar elde etti: Grup, 2.831,5 milyon Euro
(geçen yıla göre -%0,4) gelir elde ederken, FAVÖK 424,4 milyon
Euro (geçen yıla göre -%0,1) seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı
%15 ile geçen yılla aynı oranda gerçekleşirken, hissedarların
pay oranı %37,9 ile bir önceki yıla göre (%36,8) artış gösterdi.
Yaşanan pozitif gelişmelere, Grup genelinde bulunan 10.100 ça-
lışanın önemli katkıları ile ulaşıldığı kaydedildi.  
Global olarak, Finans, Yönetim ve Lojistik birimlerinden sorumlu
Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, "Mayıs 2019-Mart
2020 tarihleri arasında yaşanan iş geliştirme faaliyetlerimizden
oldukça memnunuz. Pandeminin yarattığı zorluklara hızlıca ya-
nıt verdik ve zorlukların yarattığı  etkilerin, 2019/2020 mali yılı-
nın yalnızca bir ayı ile sınırlı kalmasını sağladık," açıklamasında
bulundu. 
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EGGER'de Pozitif Görünüm
2019/2020 mali döneminde sonuçlar istikrarlı, beklenti olumlu

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2019/2020 mali yılını
2,83 milyar Euro (-%0,4) satış hacmi ve 424,4 milyon
Euro (-%0,1) düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, amortisman ve
vergi öncesi kar) ile kapatıyor.

St. Johann, Tirol merkezli EGGER Grubu, 
2019/2020 mali yılında 2,83 milyar Euro ciro elde etti.
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Rekor Yatırım
2019/2020 mali yılında 531,4 milyon Euro tutarında rekor bir
yatırım gerçekleştiren EGGER Grubu, "kendi performansına
dayalı sürdürülebilir büyüme" ilkesi ile yatırım faaliyetlerine
hız kesmeden devam ediyor.

Yatırımın Kilometre Taşları
Grubun 10.100 çalışanı (30.04.2020 itibarıyla) bu sonuçların
ortaya çıkmasına ve de ahşap bazlı malzeme ve kereste üre-
tim kapasitesinin 8,9 milyon m3'lük rekor bir düzeye ulaşma-
sına katkıda bulunurken, Biskupiec, Polonya'daki 19. fabrika-
nın faaliyete başlaması da geçen mali yılın kilometre taşların-
dan biri oldu. EGGER Grup Yönetimi, Üretim ve Teknoloji Direk-
törü Walter Schiegl, Kuzey Amerika'daki ilk EGGER fabrikası
olan Lexington, NC'de (ABD) devam etmekte olan yeşil alan
projesinin plana göre ilerlediğini şu sözleriyle ifade etti: "Tüm
dünyayı etkisi altına alan korona pandemisi ve beraberinde
gelen seyahat kısıtlamaları şu anki koşulları çok daha zor ha-
le getirse de bu bölgede yer alan fabrikamızın bu yılın sonuna
gelmeden faaliyete başlayacağını öngörüyoruz." EGGER Gru-
bu, 2019/2020 mali yılında 531,4 milyon Euro tutarında rekor
bir yatırım gerçekleştirerek, yüksek yatırım faaliyetlerine de-
vam ediyor..

Krizin bölgelere göre etkileri
Son derece olumlu iş süreçlerinin yaşandığı ilk on bir ayın ar-
dından, korona pandemisinin etkileri olumlu sonuçlarda geri-
lemeye sebep oldu. EGGER Grup Yönetimi Satış ve Pazarlama
Direktörü Ulrich Bühler, virüsün yayılmasında ve buna karşı
alınan ulusal önlemlerde görülen farklılıkların, bölgesel olarak
farklı ekonomik etkilere yol açtığını belirterek: "Krize çok hızlı
yanıt verdik. Her şeyden önce, çalışanlarımızı ve ortaklarımızı
korumaya yönelik önlemler aldık. Ayrıca, kriz zamanında bile
ilk önceliğimiz müşterilerimiz için güvenilir bir ortak olmak ol-

du. Bu süreçte müşterilerimize kesintisiz şekilde ürün tedarik
edebilmiş olmaktan gurur duyuyoruz." Sözleriyle devam etti.
Grubun, küresel pazardaki varlığının ve hammaddelerin ilgili
bölgelerde tedarik edilmesinin önemli avantajlar olduğu bu
süreçte bir kez daha kanıtlanırken, dijital servisler ile dijital
iletişim kanallarının kullanımında da artış görüldü. 
Batı Avrupa'daki satışlar 2019/2020 mali yılının tamamında
azalma gösterirken, Orta Avrupa'da artış görüldü. Doğru Av-
rupa ve Amerika pazarları ile denizaşırı pazarlardaki satışlar
da, bazı bölgelerde bir önceki yıla göre büyük ölçüde artış
gösterdi. 
Geçtiğimiz mali yılda, Dekoratif Ürünler Merkez Bölgesinde
886,6 milyon Euro ciro elde edildi (bir önceki yıla göre +%2,8).
İngiltere ve Fransa'daki fabrikaları ile birlikte, Dekoratif Ürün-
ler Batı Bölgesinde bir önceki yıla göre %7,1 düşüşle 663,2
milyon Euro tutarında satış gerçekleştirildi. Dekoratif Ürünler
Doğu Bölgesinin cirosu %5,8 oranında artış göstererek
886,5 milyon Euro'ya yükseldi. Son bölge olan Dekoratif Ürün-
ler Amerika ise, cirosunu %14,2 artırarak 137,3 milyon Euro'ya
yükseltti. Arjantin'deki Concordia (AT) fabrikasının yanı sıra
Lexington, NC'de (ABD) yer alan ve henüz yapım aşamasında
olan fabrikanın  Kuzey Amerika'daki pazar geliştirme faaliyet-
leri de belirtilen figürlere dahil edilerek hesaplamalar 
gerçekleştirildi. 
441,0 milyon Euro satış tutarıyla Parke Ürünleri Alanımızda,
bir önceki yıla göre %1,3 oranında hafif bir düşüş yaşandı. Bri-
lon (DE) kereste fabrikasını, daha küçük çaplı bağımsız şube-
leri ve Grup hizmetlerini içeren Diğer segmentlerde ise 173,7
milyon Euro'luk gelir elde edildi. Ayrıca, departmanların ka-
zanç gelişimi de farklılık gösterdi. Nisan 2020'de sonuçlar is-
tikrarlı şekilde daha düşük oldu. Dekoratif Ürünler Batı De-
partmanı, salgın önlemlerinden büyük ölçüde etkilendi ve İn-
giltere ile Fransa'daki fabrikalar geçici olarak kapatıldı. Ancak
genel itibarıyla, dekoratif departmanlarında ve Parke Ürünleri
Departmanında bir önceki yıl elde edilen sonuçlarının bile
üzerine çıkılabildi. 
2019/2020 mali yılına ilişkin tüm ayrıntılı bilgileri www.eg-
ger.com/credit-relations adresindeki yıllık mali raporda bula-
bilirsiniz.

Daha fazla şeffaflık: Sürdürülebilirlik raporu 
EGGER, sürdürülebilirlik raporunu (mali olmayan bildiri) yıllık
mali raporuyla birlikte bir kez daha yayınlıyor. Rapora şu ad-
resten ulaşabilirsiniz: www.egger.com/sustainability. Rapor;
ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin Grup
stratejisini, yaklaşımları, hedefleri ve eylemleri içeriyor. İlk
kez interaktif PDF formatında yayınlanan raporda, içerikler
yeniden yapılandırılarak daha şeffaf bir yaklaşım sergiliyor.
Raporda aynı zamanda, EGGER’in stratejik sürdürülebilirlik

Kilometre taşlarından biri: Polonya/Biskupiec'teki 19. 
EGGER fabrikasının 28.06.2019 tarihinde üretime başlaması.
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hedefleri ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik faaliyetler
gerçekleştirmek üzere verdiği söz de dikkat çekiyor.
EGGER, sürdürülebilir ormancılığı ve kaynaklarının sorumlu bir
şekilde kullanılmasını açıkça savunduğunu ve bu alanlarda
öncü olduğunu, ISO 38200 standardının zorlu gereksinimleri-
ni karşılayan ilk ahşap bazlı malzeme üreticisi olarak bir kez
daha gösterdi. Bu standart  ahşap veya ahşap bazlı ürünlerin
izlenebilirliğini daha şeffaf hale getirmekte ve tedarik zinciri-
nin tamamının izlenmesi yoluyla menşe ispatını ve meşrulu-
ğu garanti altına almaktadır. Aralık 2019'da sürdürülebilirliğe
yönelik bir diğer kilometre taşı da, EGGER’in, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni gözeterek ve bu sözleşmenin
insan haklarına, çalışma standartlarına, çevreyi korumaya ve
yolsuzlukla mücadeleye yönelik on ilkesini desteklemesi ile
belirlendi. Böylece,  aile şirketinin sorumluluk üstlenen öncü
rolü de  bir kez daha doğrulanmış oldu.

2020/2021 için olumlu bir perspektif
Grup Yönetimi, EGGER'in ileri görüşlü ve sürdürülebilir iş yak-
laşımıyla korona krizinin başarıyla üstesinden gelebileceği
konusunda  kendinden emin bir yaklaşıma sahip. Thomas Le-
issing, "Güçlü bir aile şirketi olarak çok iyi bir konumdayız. EG-
GER Grubu, modern bir endüstriyel temele ve sağlam bir mali
yapıya sahip. Geriye dönük entegrasyon ve sürdürülebilir yatı-
rım stratejimiz, bölgeselliğe odaklanmamız, ortaklık temelli

tedarikçi ve müşteri ilişkilerimiz ve personelimizin duyduğu
büyük sadakat, kriz zamanlarında bile ne kadar değerli olduk-
larını kanıtlıyor," vurgusunu yapıyor.

Salgının nasıl ilerleyeceğine ve olası ek salgın önlemlerine yö-
nelik kesin tahminler olmadığı için şu anda gelecekle ilgili ko-
nuşmak zor. Bu belirsizliklere rağmen, EGGER 2020/2021 mali
yılında istikrarlı bir gelişme öngörüyor. Şubat 2020'de piyasa-
ya sürülen distribütörler için EGGER Dekoratif Koleksiyonu,
oluşturulan ek parke kapasitesi, Biskupiec'teki (PL) tesisin
daha da yükselişe geçmesi ve Lexington, NC'de (ABD) üreti-
min başlaması bu öngörümüze önemli ölçüde katkı sağlıyor. 

Bazı üretim ve satış pazarları hala krizle karşı karşıya olsa da
birçok ana pazarda daha olumlu gelişmeler yaşanıyor. Neti-
cede, neredeyse tüm Avrupa pazarları ve ürün alanlarındaki
satış ve kazançlarımızın geniş ölçüde istikrar kazanması söz
konusu. Toparlanma sürecinin daha yavaş olması beklenen
İngiltere'de bu belirsizlik çok daha büyük. Arjantin Peso-
su'nun yüksek enflasyon oranı ve değer kabı, Concordia'daki
Arjantin fabrikası için de oldukça zorlayıcı. EGGER, ahşap bazlı
malzeme sektöründeki tam karantina uygulamasının ardın-
dan bu bölgede de faaliyetlerine hızla devam etmeyi başardı
ve kazanılan kapasiteyi ABD pazarını güçlendirmek için kul-
landı. Bu faaliyetler sayesinde şirket, 2020 yılının sonuna ka-
dar Lexington, NC'deki (ABD) 20. EGGER fabrikasına yönelik
güzel bir başlangıç öngörebiliyor.

EGGER HABERLERİ
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Korona pandemisinin ortaya çıkardığı zorluklara rağmen,
EGGER Lexington, NC'deki (ABD) yeni üretim tesisi projesini
2020 yılının sonuna kadar tamamlama konusunda kararlı.

● ●









ürkiye’de parke üreticileri arasında en fazla dekor seçe-
neğini bünyesinde bulunduran Kastamonu Entegre, ye-
ni laminat parke serisini kullanıcıların beğenisine sun-
du. Dört kenarı derzli Floorpan Sunex laminat parkeler,

uygulandığı mekânı daha geniş gösterme özelliği ile yaşam
alanlarına doğal bir şıklık katıyor.

Güneş ışıltısından ilham alan koleksiyon
Doğal çizgilerin ön planda olduğu Floorpan Sunex laminat
parke serisi, özgün tasarımı ile mekânlara değer katıyor ve
güneşin ışıltısını yaşam alanlarına taşıyor. Koleksiyonda, Gri
Ceviz, Alaçatı, Astana Ceviz, Küba Meşe, Gri Meşe, Saten Me-
şe, Sahra Meşe ve Bronz Meşe olmak üzere, doğa ile uyumlu 8
farklı dekor seçeneği yer alıyor. 

Ağaç bazlı panel sektörünün global
markası Kastamonu Entegre,
laminat parke üretimindeki yirmi
yıllık deneyimiyle kullanıcıların
ihtiyaç ve beklentilerine yönelik
yeni ürünleri pazarla buluşturmayı
sürdürüyor. Şirketin yeni derzli
laminat parke serisi “Floorpan
Sunex”, hem teknik özellikleri hem
de mekânlara derinlik katan estetik
yapısı ile dikkat çekiyor.

T
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Kastamonu Entegre’den Derzli Laminat Parke Serisi:

“Floorpan Sunex”
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Çevre dostu üretimi belgeleyen Blue Angel (Mavi Melek) sertifi-
kalı Floorpan laminat parke ailesinin yeni üyesi Sunex, E1 kalite
belgesi ile Avrupa standartlarına uygun bir ürün grubu olarak,
dünyanın farklı noktalarında özgün yaşam alanlarının oluşturul-
masına katkıda bulunuyor.

Zeminlerde 10 yıl garantili şıklık
Yüksek yoğunlukta lif levhadan üretilen 8 mm kalınlığındaki Flo-
orpan Sunex serisi, çizilmeye, aşınmaya, noktasal darbelere, UV
ışınlarına ve sigara ateşine dayanıklı üstün teknik özellikleri ile
kullanıcılara 10 yıl garanti imkânı sunuyor. Uzun süreli kullanım
avantajının yanı sıra, hızlı montaj imkânı, lekelerden etkilenme-
yen, kolay temizlenebilir, hijyenik yapısı ve zeminden ısıtmaya
uygun tasarımı ile de laminat parke ürünleri arasında ideal se-
çeneklerden birini oluşturuyor. ● ●



ünyanın altı ülkesinde yer alan üretim tesislerini ve of-
islerini güncel koşullara hızla adapte eden Kastamonu
Entegre, sektörün gelişimi için yürüttüğü faaliyetleri
de ara vermeden sürdürüyor. Ağaç bazlı panel sektö-

rüne nitelikli çalışanlar kazandırmak ve sektörün uluslararası
itibarını artırmak amacıyla üniversite-sanayi işbirliği alanında
öncü çalışmalara imza atan şirket, pandemi döneminde, he-
def kitlesini oluşturan üniversite öğrencilerine ulaşmak ve iş-
veren marka algısını güçlendirmek için Online Gelişim Stajı
programını hayata geçirdi. Programın içeriği, İnsan Kaynakla-
rı’nın yanı sıra İnovasyon ve İş Planlama, Tedarik Zinciri, Kalite
gibi farklı ekiplerden uzmanlar ile mevcut stajyerler ve yeni
mezun uzman yardımcılarından oluşan çevik (agile) bir proje
ekibi tarafından hazırlandı.  

Her öğrenci kendi projesini geliştirecek
Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik
hazırlanan ve tamamı online ortamda gerçekleştirilecek
programın başvuruları, şirketin sosyal medya hesapları üze-
rinden yürütüldü. İngilizce testi, oyunlaştırma deneyimi, video
mülakat ve online mülakat ile devam eden başvuru sürecinde
tüm aşamaları başarıyla tamamlayan 30 aday, 1 Eylül’de Onli-
ne Gelişim Stajı’na başlayacak. Bir ay sürecek staj süresince
öğrenciler, kendilerini iş hayatına hazırlayacak webinar, eği-
tim ve konferansların yanı sıra özel bir mentör eşliğinde kendi
projelerini geliştirecek ve Kastamonu Entegre’nin üst düzey
yöneticileri ile tanışma imkânı yakalayacaklar. 

“Fark yaratan projelere gelecekte birlikte
imza atmayı ümit ediyoruz” 
Nitelikli işgücünü sektöre kazandırma-
nın önemine değinen Kastamonu En-
tegre CEO’su Haluk Yıldız, şu açıklama-
larda bulundu: “Şirket olarak odağımıza
her zaman insanı aldık. Elli yıllık başarı-
mızın ardında, Kastamonu Entegre’ye
emek veren çalışanlarımızın büyük payı
olduğunun bilincindeyiz. Koşullar ne
olursa olsun insana yatırım yapmaya ve
bu geleneği sürdürmeye devam edece-
ğiz. Pandemi sürecinde hem gençleri-
mize destek olmak hem de nitelikli iş-
gücünü sektöre kazandırmak amacıyla
Online Gelişim Stajı’nı hayata geçirdik. İnsan Kaynakları de-
partmanımızın öncülüğünde; İnovasyon, Ürün Satış, Pazarla-
ma, Tedarik Zinciri bölümlerimizin değerli katkılarıyla geliştiri-
len bu programın, üniversite öğrencilerinin iş hayatına enteg-
re olmasında önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Eğitimin
ötesinde, gelişim odaklı bir staj olarak kurgulanan bu prog-
ramda, her öğrenci bir mentör eşliğinde kendi projesini geliş-
tirecek. Hem şirketimiz hem de gençler açısından ilham verici
bir deneyim olacağını düşündüğüm Online Gelişim Stajı ile
sektöre yeni üyeler kazandırmayı ve fark yaratan projelere ge-
lecekte birlikte imza atmayı ümit ediyoruz.” 

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası
Kastamonu Entegre, sektörün ihtiyaç

duyduğu nitelikli işgücünün
yetiştirilmesinde önemli bir çalışmaya daha

imza attı. Pandemi sürecinde iş hayatına
adım atmak isteyen üniversite öğrencilerine

rehberlik edecek Online Gelişim Stajı’nda
sektörü daha yakından tanıma fırsat bulan

gençler, iş hayatında başarılı olabilmenin
ipuçlarını da keşfedecekler.
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Kastamonu Entegre, Üniversite
Öğrencilerini İş Hayatına Hazırlıyor





ilişim teknolojisinin hızla artmasına paralel olarak küreselleşmenin etki-
leri dünya ölçeğinde tüm işletmeler üzerinde her geçen gün daha da art-
mış, işletmeler için değişimi ve yenilenmeyi zorunlu ve kaçınılmaz hale
getirmiştir. Türkiye’deki işletmeler, yönetim biliminde ve üretim teknikle-

rindeki değişimin süratle gerçekleştiği, sert rekabetlerin yaşandığı küresel pa-
zarda, entegrasyon sorunları ile karşı karşıya kalarak bu değişime hazırlıksız ya-
kalanmışlardır. Bilgiyi işleyen ve etkin olarak kullanan organizasyonların asi-
metrik bir üstünlük sağladığı küresel piyasalarda rekabet edebilmek için işlet-
melerin bilimsel yöntemlerle sevk ve idare edilmesi ve kurumsallaşması yaşam-
sal bir konu haline gelmiştir. Türkiye’de kurumsallaşma ve profesyonelleşme
süreçlerine süratle geçilmesi gerektiği hususu kavramsal anlamda organizas-
yonlar tarafından genel olarak kabul görse de, uygulamada yetersiz kaldığı bi-
linmektedir. Türkiye’de çağdaş yönetim anlayışı ve kurumsallaşmaya geçiş ça-
lışmalarına değinmeden önce yönetim teorilerinin tarihsel sürecinden kısaca
söz etmekte fayda görmekteyim.

Sanayi devriminin sonucu olarak on dokuzuncu yüz yılın sonlarında özellikle
Avrupa ülkelerinde fabrikalaşma faaliyetleri baş döndürücü bir hızla artmıştır.
Fabrikaların ne şekilde yönetileceği iş süreçlerinin tanzimi ve tanımlamalarının
nasıl yapılacağı konuları araştırma ve tez konuları yapılarak bilimsel anlamda
birtakım teoriler ortaya atılmıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren yönetim bili-
mine katkılar sunan yönetim teorileri yaklaşımları, süreç içinde sürekli yenile-
nerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu teorilerden ilki “klasik yönetim” anlayışı-
dır. Klasik yönetim anlayışı “bilimsel yönetim”,” yönetim teorisi ”ve “bürokrasi
modeli” olmak üzere üç başlıkta süreçlenmiştir. Klasik yönetim anlayışına göre
insan, üretim süreci içinde bir makine olarak değerlendirilmiş, insanın sosyo-

Tarihsel süreçte yönetim teorilerindeki
gelişmelere özet bir bakış ve

Türkiye’de bilimsel yönetim anlayışı ve
kurumsallaşma çalışmalarının

genel değerlendirilmesi
Soner ÇEVİKASLAN

2020
Unimak Fabrika Müdürü
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ekonomik ve sosyo-psikolojik durumu; başka bir deyişle,
insani duygularının üretim süreci içinde öneminin olma-
dığı tezi kabul edilmiştir. Yine klasik yönetim anlayışına
göre hiyerarşik iletişim dikey yönlü üst’ten ast’a doğru
olacak ve ast üstü ile iletişimini bir lütuf olarak algılaya-
caktır. Bu sürecin en ünlü teorisyeni Frederick TAY-
LOR’dur. Taylor “işçilerin iş tecrübelerine ve yetenekleri-
ne güvenmek yerine onların yaptıkları her hareketin be-
lirlenmiş kurallar çerçevesinde denetlenmesini" öner-
miştir. Klasik yönetim anlayışı süreç içerisinde sadece
üretim çıktılarını esas aldığı, insani faktörleri göz önünde
bulundurmadığı, işletme içerisinde baskı ve korku kültü-
rü oluşturduğu ve zamanla emek-sermaye arasında
efendi köle ilişkisine benzer durumlar yarattığı gibi ge-
rekçelerle eleştirilmiştir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde
bu yönetim anlayışı güncelliğini kaybederek yerini Neo
Klasik Yönetim anlayışına bırakmıştır. Bu anlayış temelde
klasik yönetim anlayışında eksikliği hissedilen üretimde
insan davranışlarını gözlemlemiş, motivasyonun üretimi
artırıcı etkilerinin olup olmadığı konularını araştırmıştır.
Sendikalaşma faaliyetlerinin hız kazanması bu dönemle-
re denk gelir. Bu sürecin en bilinen teorisyeni X.Y kura-
mının fikir babası Douglas McGregor’dur. Douglas
McGregor’a göre ortalama insan tembeldir, suça eğilimli-
dir, ancak motivasyonla başarılı olabilir. Bu teori çok bili-
nen ve bir dönem yaygın olarak kullanılan bir argüman
haline gelmiştir. Fakat Neo Klasik Yaklaşım Teorisi yöne-
tim anlayışında da emek ve sermaye arasında beklenen
dengeyi kuramadığı, tezlerin soyut kaldığı gibi gerekçe-
lerle eleştirilere uğrayarak yerini yeni bir model olan“Sis-
tem Yaklaşımı”na bırakmıştır. Hali hazırda kurumsal yapı-
larını tamamlamış veya tamamlama yönünde ilerleyen iş-
letmelerde bu anlayışa geçiş çalışmaları yapılmaktadır.
Sistem, karmaşıklığın olmadığı herhangi bir durumdur ve
organize olmuş unsurlardan oluşan bir yapıdır. Bir başka
deyişle bir amacı gerçekleştirmek için organize edilmiş
çeşitli iletişim kanalları ile birbirlerine bağlı insan, maki-
ne ve materyallerin toplamıdır. Bu yaklaşımda bilgi, ileti-
şim, koordinasyon ve geri bildirim karar verme sürecinin
esas ve ana öğesidir. Sistem Yaklaşımı’na göre üretime
etki eden tüm disiplinler ayrıntılı olarak incelenerek ilke-
ler, doktrinler ve hedefler kapsamlı olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere özellikle sanayileşmiş ülkeler yönetim
ve organizasyon ilkelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilme-
si için yüzyıllardır çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalarla,
işletmelerin dinamik ve fonksiyonel yapılarının çağın ge-
reklerine göre güncel tutulması ve bu işletmelerin üret-
kenliğini sürdürülebilir halde kuşaktan kuşağa aktarıl-
ması hedeflenmektedir. İşletmelerin bilinçli büyümesi ve
sürekliliğinin sağlanması açısından kurumsallaşma sü-
recinin iyi şekilde organize edilmesi, anlaşılması ve uy-
gulanması gerekir

Tüm bu açıklamalarımın ışığında; “Acaba Türkiye’deki ge-
rek kamu gerekse özel işletmelerin bilimsel yönetim sü-
reçlerine entegrasyonu ve kurumsallaşması ne düzeyde-
dir?” sorusuna verilecek yanıtlar önem arz etmektedir.
Ben profesyonel iş hayatım boyunca gerek askeriyede ge-
rekse sivil deneyimlerimde bu süreçlere geçiş çalışmala-

rına sıkça tanık oldum. Hatta bir kısmına da şahsen iştirak
ettim. Son olarak çalıştığım firma olan Unimak Mühendis-
lik Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. (UNİMAK) tarafından bir da-
nışman vasıtasıyla profesyonel hizmet alınarak sistem yö-
netim anlayışına geçişe destek sağlamak maksadıyla iyi
niyetli ve vizyoner ataklar yapıldı. UNİMAK içerisinde yü-
rütülmekte olan tüm faaliyetler (satış, üretim, finans, per-
sonel konuları vb ) kategorik olarak ayrı ayrı incelemeye
tabi tutularak sistem yönetim anlayışına geçişin sağlana-
bilmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçlar tespit edildi. Sis-
tem yönetim anlayışı ve kurumsallığa geçiş çalışmalarına
liderlik yapan UNİMAK firma sahibinin bu konudaki eğiti-
mi, vizyoner ve yenilikçi bakış açısı ve aynı zamanda oto-
didakt yapısı bu çalışmanın başarı şansını artıran bir fak-
tördür. Çünkü teorinin uygulanabilirliğini önceden kestir-
mek mutlak bir saha tecrübesi gerektirir. Bu tip çalışmala-
rın hedefine ulaşabilmesinin olmazsa olmaz kuralı budur.
Bir başka ifadeyle UNİMAK sistem liderinin uzun yıllara
dayalı işçilikten mühendisliğe akan mesleki tecrübesinin
getirdiği bilgi birikimi, UNİMAK özelinde sistem yönetim
anlayışına geçiş çalışmalarının lokomotifi durumundadır.
Öte yandan UNİMAK ve benzeri firmaların fonksiyonel ya-
pılarının kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi ülkemiz ekono-
misi açısından da son derece önemlidir. Çünkü UNİMAK,
başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere dünyanın birçok
ülkesine ürettiği makineleri ihraç ederek önemli ölçüde
ekonomik katma değer yaratmaktadır. Ürettiği makinele-
rin kalitesi ve teknolojik üstünlüğü UNİMAK’ı tüm dünyada
bilinen ve tercih edilen bir marka haline getirmiştir. Dün-
ya üzerinde batıda Amerika’dan doğuda Çin’e kuzeyde İs-
koçya’dan güneyde Güney Afrika’ya ve dahi haritada üze-
rinde bulabilmekte güçlük çektiğimiz Fildişi, Kenya, So-
mali ve Etiyopya gibi sanayileşme adına henüz emekleme
döneminde bile olmayan sayıları yüzün üstünde birçok ül-
kede UNİMAK marka logolu makinelerin çalışması bizim
açımızdan takdir edilecek ve gurur duyulacak bir konu-
dur.  UNİMAK, kurucu liderinde depolanan bilgi birikimi-
nin, tecrübenin ve vizyoner hedeflerin ikinci ve hatta
üçüncü kuşaklara aktarılması konusunda kararlıdır. 
Bu kapsamdaki çalışmalarına ara vermeden hızla devam
etmektedir.  

Sistem yönetim anlayışı ve kurumsallaşmaya geçiş çalış-
malarında başarılı olmuş dünya çapında üne sahip firma-
larımız da mevcuttur. Bu firmalara Türk levha sektöründe
örnek olarak Kastamonu Entegre, AGT Ağaç Sanayi Tica-
ret A.Ş. (AGT) ve Gentaş örnek olarak verilebilir. AGT baş-
langıçta bir aile şirketiydi. Aile şirketlerinin iyi yönetildi-
ğinde olağanüstü başarılara imza attığı bilinen bir ger-
çektir. AGT ve UNİMAK firmaları bu önermenin tipik iki ör-
neğidir. Fakat bu tip şirketlerin en belirgin sorunu, kuru-
cusunun ortaya koymuş olduğu hedefleri ve bilgi biriki-
mini kendisinden sonra gelecek kuşaklara aktaramama-
sıdır. AGT, sistem yönetim anlayışına geçiş çalışmaların-
da başarı sağlayarak bu sayede firmanın ikinci kuşağa
geçişini sağlamayı başarabilmiştir. Türkiye’deki şirketle-
rin yalnızca yüzde onunun üçüncü kuşaklara devredile-
bildiği gerçeği göz önüne alındığında bu başarının ne ka-
dar önemli olduğu ortadadır.

▲ ▲



Üzülerek söyleyebilirim ki sistem yönetim anlayışına ge-
çiş çalışmalarının önemli bir kısmının gerek askeriyede
gerekse diğer uygulama platformlarında amaca ulaşa-
madan işlevsiz bir şekilde arşivlerin tozlu raflarına kaldı-
rıldığına da şahit oldum. Peki, o kadar para ve emek har-
canarak yapılan bu çalışmaları değersiz kılan nedir? Bu
sorunun yanıtını üç ana başlıkta arayacağım. Bunlardan
birincisi, örgüt içi problem çözme yöntemlerinin sistem
yönetim anlayışıyla çelişmesidir. İşletmelerin sevk ve
idaresinde bilimsel teknikler kullanmayan organizas-
yonlarda benim örgüt kültürü diye tanımladığım günün
koşullarına göre kendiliğinden oluşan çalışma pratikleri
geliştirilmiş. Sözünü ettiğim çalışma pratiklerini örgüt içi
dinamikler doğrudan doğruya etkilemektedir. Çalışanlar
arasında iş ilişkilerini etkileyen içsel ve dışsal faktörler,
yöneticiler ve/veya çalışanlar arasındaki formel – enfor-
mel ilişkiler örgüt içi dinamikleri oluşturan temel faktör-
ler arasında yer alıyor. Söz konusu olan dinamikler her-
hangi bir problemin çözümü noktasında devreye girince
örgüt içi hiyerarşik rütbelerin bir anlamda işlevselliği or-
tadan kalkıyor ve bunun sonucu olarak ilişkiler karmaşık
bir hal alarak belirsizleşiyor. Giderek örgüt içi rol çatış-
ması ve yetki karmaşası gibi komplikasyonlar gelişerek
işin içinden çıkılamaz hale gelinebiliyor. Oysa işletme içi
tüm faaliyetlerin belirli bir kurallar manzumesi ve disip-
lin içerisinde tam bir koordinasyon ile hiyerarşik yapıda
yürütülmesi gerekir. Özellikle giderek daha kompleks bir
yapı durumuna gelen işletmelerde görev, yetki ve sorum-
luluklar tanımlanarak iş akışları ve üretim yöntemleri be-
lirlenmelidir. Bu sağlanamadığı takdirde sistem yönetim
anlayışına entegrasyon mümkün değildir. Sistem yöne-
tim anlayışına geçişe engel teşkil eden ikinci konu: Tür-
kiye’de gerek kamu gerekse özel organizasyonların bir-
çoğunun kişilerin prensipleriyle yönetilmesi sorunudur.
Bu soruna örneklemeyi çocukluğumdan başlayarak tüm
hayatımı şekillendiren, sahip olduğum yeteneklerin kay-
nağı olan bağlılığımın sonsuza dek süreceği Türk Silahlı
Kuvvetleri üzerinden yapacağım. Öncelikle şunu önemle
belirtmek isterim, Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal kültü-
rü güçlü, gelenekleri olan devasa bir yapıdır. Takdir edi-
lecek ve saygı duyulacak birçok yönü vardır. Tarih bo-
yunca şartlar ne olursa olsun her türlü zorlukların üste-
sinden gelebilecek dinamik ve fonksiyonel bir yapıya sa-
hiptir. Fakat işleyen her yapı gibi eleştirilecek yönleri de
vardır. Yapıcı ve saygıyla ifade edilen eleştiriler aslında
aidiyet duygusunun ifadesidir.  Genel Kurmay Başkanları
görev süreleri boyunca sayıları azımsanmayacak kadar
prensip emirleri yayınlarlar ve bu emirlerin titizlikle uy-
gulanmasını isterler. Yaklaşık iki bin yılı aşkın kadim bir
tarihi olan devasa bir organizasyonun her komutana gö-

re değişiklik gösterebilen prensipleri olabilir mi? Hemen
yanıt vereyim olmamalıdır. Bir yerde prensip emirlerinin
varlığından söz etmek, o yerde bazı durumların kişilere
göre değişebilirliğinin göstergesidir.  Prensip, sistemi
yok eder. Kişilere özgü prensiplerin yerine örgütün pren-
sipleri olmalıdır. Sistem yönetim anlayışına geçişi güç-
leştiren üçüncü konu başlığı ise teorinin pratikle örtüştü-
rülememe sorunudur. Teori uygulamadan doğan aksak-
lıkların giderilmesi için acilen ve doğrudan bir çözüm
üretmez. Fakat bizi ideal olana, genel geçer doğrulara
yönlendiren en güvenilir araçtır. Pratik ise deneyimlere
dayanır. Her hangi bir şeyi teorik olarak çok iyi bilmek tek
başına yeterli değildir. Bilginin uygulanabilirliğini sağla-
mak veya anlamak için sınanması gerekir. Bu bakımdan
herhangi bir şeyi önceden tecrübe etmek önemli ve an-
lamlıdır. Sistem yönetim anlayışına geçiş konularını işle-
yen akademik çalışmaların pratikten çok teoriye odak-
landığı, işlenen konuların sahada uygulanabilirliğinin
pek önemsenmediği ve hep mükemmeli hedeflediği gö-
rülmektedir. Oysa teorinin temel hedefi pratiğin para-
doksunu daha iyi tanımak ve buradan hareketle pratiğe
katkı sağlamak olmalıdır. Bu nedenle sistem yönetim an-
layışına geçiş için yapılacak bilimsel çalışmalara sahada
tecrübe kazanmış kişilerin de katkı sağlaması 
gerekmektedir.

Sonuç olarak genel bir gözlem, araştırma ve tecrübeye
dayanarak şu olguların altını çizerek vurgulayabilirim.
Sanayileşme hamlesini tamamlamış ve teknoloji ihraç
eden bilgi toplumları sistem yönetim yaklaşımları ve ku-
rumsallaşma faaliyetlerini bilimsel çerçevede ele alarak
bu konuda gözle görülür bir üstünlük sağlamışlardır.
Türkiye’deki işletmeler sürekli değişen ve gelişen bu di-
siplinlere bilimsel bir perspektiften bakarak ayak uydur-
ma konusunda aceleci davranmalıdırlar. Türkiye’deki iş-
letmelerin küresel ölçekte rekabet edebilmeleri, işletme-
lerin ikinci ve üçüncü kuşaklara aktarılabilmesi için bu
husus önemli ve gereklidir. Özellikle kamu kurumlarında
bilimsel yönetim modellerine geçiş çalışmalarının yal-
nızca akademik düzeyde kaldığı, uygulamaya geçileme-
diği, saha personelinden gerekli desteğin alınmadığı bi-
linmektedir. Bunun için teorik ve pratik deneyimlerin ko-
ordinasyon içinde harmanlanması gerekir. Örgüt içinde
kişilere özgü değil, kurumlara özgü prensipler olmalıdır.
Sistem yönetim yaklaşımına geçilebilmesi için örgüt içi
ilişkilerin tanımlanması, üretimin yol ve yöntemlerinin
belirlenmesi gerekmektedir.

0530 924 84 91

Unimak - Fabrika Füdürü
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Guangxi Lelin firması 80 metre uzunluğunda
CPS+ MDF tesisi sipariş etti

DIEFFENBACHER, 80 metrelik bir CPS+ kurulumu ile dünyanın en uzun ağaç bazlı panel üreten
presini kurmuş olup, bir dünya rekoruna imza atacak.  Pres, Çin menşeili Guangxi Lelin Forestry
Development Co, Ltd. firmasının Temmuz ayında sipariş ettiği  MDF tesisinin kalbi olacak.

DIEFFENBACHER,
dünyanın en uzun
sürekli presini üretecek

uangxi Lelin Genel Müdürü Wei Mingkuai:
“Dünyanın en büyük MDF tesisini planlarken,
yanımızda proje partneri olarak bir kez daha
DIEFFENBACHER’ın olmasından çok mutlu-

yuz ,” dedi. Guangxi Lelin daha önce Haziran
2018’de siparişi verilen ve Ekim 2019’da devreye
alınan, 1 mm’ye kadar panel üretebilen, Nanning
şehrinde yüksek hızda bir ince HDF tesisi için DI-
EFFENBACHER ile çalışmıştı.
Wei Mingkuai : “İnce HDF tesisisimizin performan-
sından, ve tesisin kurulumu öncesi, sırası ve son-
rasında DIEFFENBACHER’dan aldığımız destekten
son derece memnunuz. Kendilerine verdiğimiz
güveni tamamen kazandılar.” dedi. “ ‘Kazanan ta-

kımı asla değiştirme’ mottosuna sadık kalarak DI-
EFFENBACHER’ın projemiz için mantıklı karar oldu-
ğunu anladık. İleride ortaklığımızı derinleştirmek
için dört gözle bekliyoruz. ”

CPS+ dışında, DIEFFENBACHER havalı ayırıcıdan,
stok alanına kadar uzanan başka ekipmanları da
sağlayacak. Son model otomasyon ve kontrol sis-
temleri ile bu MDF tesisi dijitalizasyonun en yük-
sek beklentilerini karşılayacak.

Tesis kurulumunun, Çin’in güneyinde ve Vietnam
sınırına yakın Chongzou şehrinde 2021 ikinci çey-
rek’te başlaması planlanıyor. Devreye alınma ise
Sonbahar 2021’de gerçekleşecek.
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ğaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global mar-
kası Kastamonu Entegre, ilk üretim tesisinin yer al-
dığı Kastamonu’nun istihdamına önemli katkıda bu-
lunurken, şehrin kalkınması ve sosyal gelişimi için

yürütülen çalışmaların en büyük destekçileri arasında yer
almayı sürdürüyor. 

“Oyuncak Kütüphanesi’ni Kastamonu’ya
kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” 
Toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla gerçekleştir-
dikleri faaliyetlere tesis çalışanlarının yanı sıra kentte yaşa-
yan herkesi dahil etmeyi önemsediklerini dile getiren Kasta-
monu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Elli yıl önce Kastamonu’da
başlayan yolculuğumuza bugün dünyanın altı ülkesinde üre-
tim tesislerine sahip global bir marka olarak devam ediyoruz.
Gönülden bağlı olduğumuz bu kentin adını dünyaya duyurmuş
olmak bizim için büyük bir onur. Dün olduğu gibi bugün de
Kastamonu’nun kalkınması ve gelişimi için elimizden geleni
yapmaya hazırız. Kastamonu Belediyesi ile birlikte başlattığı-
mız Çocuk Bakımevleri ve Oyuncak Kütüphanesi şu anda bizi
en çok heyecanlandıran projelerin başında geliyor. Çocukla-
rın sağlıklı gelişimi için ideal ortamın ve doğru materyallerin
ne denli önemli olduğu aşikâr. Bu doğrultuda, ülkemizde yeni
bir uygulama olan Oyuncak Kütüphanesi’ni Kastamonu’ya ka-
zandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Manevi değerinin
yanı sıra ekonomik anlamda da ailelere destek sağlayan bir
proje olacağını düşünüyoruz.” dedi. 

Bakımevleri günde 220 öğrenciyi
ağırlayacak
Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Entegre arasında im-
zalanan protokol doğrultusunda, toplam 3 milyon TL yatı-

rımla hayata geçirilen proje kapsamında, Kuzeykent mahal-
lesinde Kreş, Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi,
Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ise Kreş ve Çocuk Bakım-
evi yapılacak.  Açık ve kapalı alanlarıyla toplam 2 bin 640
metrekarelik yüzölçümüne sahip Kuzeykent Mahallesi Kreş,
Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi’nin 100 öğrenci
kapasiteli bakımevi kısmında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5
adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel ve yönetici
birimleri, etkinlik salonu, çok amaçlı salon yer alacak. Oyun-
cak kütüphanesi ise oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salo-
nu, oyuncak depolama alanı, personel birimi, oyuncak tamir
ve bakım birimi gibi çeşitli bölümleri bünyesinde barındıra-
cak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kreş ve Çocuk Bakımevi de
açık ve kapalı alanlar dahil toplam 2 bin 679 metrekareye
sahip olacak ve 120 öğrenciye hizmet verecek. İlk projeden
farklı olarak bu projede 6 adet sınıf ve oyun salonu, 6 adet
uyku salonu yer alacak. Temeli atma töreni gerçekleşen Ku-
zeykent’teki projenin bu yıl içinde tamamlanması, Mehmet
Akif Ersoy mahallesindeki ikinci çocuk bakımevinin ise
2021’de kullanıma açılması planlanıyor.

Kastamonu’da 50 okula “geri dönüşüm
bahçesi” hediye etmişti
Geçtiğimiz sene 50. yıldönümünü, adını aldığı şehirde iki gün
süren görkemli bir etkinlik programıyla kutlayan Kastamonu
Entegre, çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri ve
çevre bilincini erken yaşta edinmeleri amacıyla önemli bir
projeye imza atmıştı. “50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bah-
çesi” adlı sosyal sorumluluk projesiyle 25 bin öğrenci okulla-
rında keyifli ve yaratıcı alanlara kavuştu. Kastamonu İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleşen proje kapsa-
mında, tesislerdeki atık malzemelerden üretilen birbirinden
renkli bahçe mobilyaları il genelinde 50 okula bağışlandı.

KASTAMONU ENTEGRE HABERLERİ
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Kastamonu Entegre’den Anlamlı Hediye

Kastamonulu Çocuklar 
Oyuncak  Kütüphanesi’ne Kavuşuyor
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Estetik ve 
Yaratıcı Tasarım

Ne iş 
yapıyoruz ?

2021 yılında estetik ve yaratıcı 
tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

KMS Mobilya Aksesuarları 2002 yılında hizmet ver-
meye başlayan firmamız Türkiye’nin önde gelen mo-
bilya firmalarına üretimdeki çeşitliliği sayesinde “ürün 
ailesi” sunabilen ve bunu titizlikle yapan firmamız 
yarattığı müşteri memnuniyeti ve her zaman çözüm 
odaklı çalışmasıyla tanınırlığını arttırmıştır. 

Mobilya Kulpları
Mobilya Ayakları

Askılık
Deko Pano

Biz kimiz ?

İletişim

Mobilya Kulpları Mobilya Ayakları Askılık

T. +90 (212) 447 2886 - F. +90 (212) 447 2887
Mahmutbey Mh. Köprü Cd. No.28 K.2 
Bağcılar, İstanbul, TÜRKİYE
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MOBİLYA SEKTÖR BULUŞMALARI

Değerli Mobilya dergisi okurları, yaşadığımız
pandemi sürecinde sektörün nabzını tutmak,

bu amaçla da sektör temsilcilerinin bu sürece
yönelik görüşlerini paylaşmak düşüncesiyle
bir dizi canlı yayın akışı gerçekleştirdi. Zoom

ve İnstagram üzerinden gerçekleşen bu
yayınları, sürece yönelik önemli

değerlendirmeler içermesi nedeniyle
okurlarımızla paylaşma  ihtiyacı duyduk. 
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Bu yayındaki konuğumuz, yüzlerce üretici, on  binlerce çalı-
şanlardan oluşan devasa bir sektör olan  Maksder Mobilya Ak-
sesuar Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Ali Osman Mertöz.

Yayınımıza hoşgeldiniz sayın başkan; nasılsınız?

AliOsman Mertöz: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Önce-
likle  sizi tebrik ediyorum,  çok güzel bir aksiyon yapıyorsunuz.
Eminim ki birçok katılımcıya, sektörümüzün birçok değerli
mensuplarına, soracağınız güzel sorularla  önemli bilgiler su-
nacağız.  Sorularınızın sektörümüzün beklentilerine de katkı
üretmesini diliyorum.  

Nesip Uzun : Değerli okurlar, her ne kadar sayın başkan, Maks-
der hakkında önemli bilgileri bizlerle paylaşacak olsa da, yi-
ne de  MAKSDER hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyo-
rum. Hayatımızın vazgeçilmezleri içerisinde olan Mobilya Ak-
sesuarları, mobilyalarımızın mutfak ve pek çok dekorasyon
malzemesinin ruhu gibidir. Bir kadının takı malzemesi neyse,
Mobilyanın kulpu rayı menteşesi bağlantı elemanları da odur.
Her gün kullandığımız ve bir zamanlar sadece misafirlerimize
çok önemli konuklarımıza açtığımız o gizemli odalarda de-
ğerli bir mücevher gibi korunan mobilyalarımızın en değerli
unsurlarından biri de kullanılan aksesuarlardır.  Mobilya dedi-
ğimiz  yüzlerce üretici on  binlerce çalışanlardan oluşan de-
vasa bir sektörden bahsediyoruz. Maksder Mobilya Aksesuar
Sanayicileri mobilyacılara bu aksesuar ve bağlantı eleman-
ları üreten en önemli tedarikçilerden biridir.  Biz de bu akşam

Sayın başkanı konuk ettik, umarım güzel bir söyleşi olur. Sa-
yın Mertöz, Mobilya Aksesuarları bugün için tüketici gözünde
hak ettiği yerde midir,  temsil ettiğiniz kurum açısından konu-
yu aydınlatabilir misiniz?

AliOsman Mertöz: Tüketici  gözünden konuya  iki açıdan
bakmak lazım. Bir tüketici gözüyle, yani ortalama vatandaş
gözüyle; bir de üretici yani mobilya üretiminin içinde olan pro-
fesyonel insan gözüyle bakmak lazım. Önce ortalama vatan-
daş gözüyle bakarsanız; o mobilya aksesuarlarının içinde,
ama farkında değil. Siz de sözünüzün başında söylediniz, ger-
çekten 10 binin üstünde farklı ürünlerle evimizde, ofisimizde,
banyomuzda, mutfağımızda en değerli varlıklarımız olan be-
beklerimizin, evlatlarımızın yataklarında, karyolalarında; yani
insanın, yaşamın olduğu her yerdedir. Düşünün, bir mobilya
kulpu olmadan çekmeceyi açabilir misiniz? Mobilyanın tekeri
yoksa, hareket verebilir misiniz? Rayı, menteşesi olmayan
mobilya olabilir mi ?  100 - 200 sene önce yapılan mobilyalar
da belki menteşeye  ihtiyaç yoktu. Bugün mobilyaya gerçek-
ten anlam ve işlevsellik katan, ciddi anlamda inovasyon ve
mühendislik katan çok önemli bir sektördür mobilya aksesu-
arları sektörü. Yani kenar bandı biliyorsunuz, suntayı kapatan
son derece endüstriyel bir ürün. Kenar bandı olmadan artık
panel mobilya üretmek mümkün değil. Bir minifilks olmadan
mobilya üretmek mümkün değil,  kiler sistemleri olmadan,
ankastre çöp kovası kaşıklığı olmadan bir mutfak düşünebili-
yor musunuz?  Onlar olmadan mobilya üretimi ve tasarımı 
düşünemiyorum.  

▲ ▲

AliOsman MERTÖZ:
Global Rakiplerimiz, Gücün Türk

Mobilya Aksesuar Sektörüne
Kaymasını Önleyemiyorlar
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Nesip Uzun : Tüm bunların ışığında değerlendirdiğimizde dün-
den bu güne Türk imalatçısı gerek üretim, gerekse de tasarım
noktasında  bu gün nerede sizce? 

AliOsman Mertöz : Çok  ama çok ciddi yol katettik . Katetti-
ğimiz yolu bir örnekle vurgulamak istiyorum,  2005 yılında Al-
manya İnterzum fuarına biz firma olarak katıldık ilk defa da
2001 yılında  İnterzum fuarını ziyaret ettim.  Büyük bir hayran-
lıkla standları dolaştım 2003 yılında hiç kaçırmadım İnterzum
Fuarı tarihini ajandama böyle koyu, kalın harflerle yazdım,  on-
dan öncede İtalya’daki Sasmil fuarına  gitmiştim,  fuarlara
gitmekle ufkumuz  değişti  ve kendime  bir hedef koydum böy-
lece uluslararası fuar yolculuğumuz başlamış oldu.  biliyorsu-
nuz  ülkemizde de 22 yıldır sektörümüzün de temsil edildiği
Tüyap İntermob fuarı yapılıyor.  Eğer şartlar oluşursa 23. sü
yapılacak.  Dilerim  Pandemi etkisini kaybeder,  Fuar çok
önemli bir ticari platform, fuarı, özellikle  ihracat anlamında
çok önemli bir ticaret platformu olarak görüyorum. Aynı za-
manda da sektör mensupları burada birbirlerini motive edi-
yorlar.  Ekonomiye de çok önemli bir katkı.  2005 yılında İnter-
zum Fuarına katıldığımda bakın Türk katılımcı sayısı bir elin
parmaklarını geçmeyecek kadar azdı en son 2019 yılında gel-
diğimiz noktaya bakın Nesip bey İnterzum fuarında Almanya
ve İtalya'dan sonra 3. büyük katılımcı ülkeyiz. Geçen yıl 154
tane Türk katılımcı vardı. 

1980'li yıllarda Mobilya Aksesuarları üretimi başladı, ve önemli
bir  talep başladı. Bu süreç 1990’larda artarak devam etti ve
2000'lerin başlarında daha da gelişti. 1980'lerde Mobilya ak-
sesuarı üreten firmaların birçoğunun asıl işi bu değildi, ya ka-
lıpçıydı ya da  Otomotiv yan sanayisi yapıyordu . Şu  parçaya
ihtiyaç var Bunu Yaparmısın,üretirmisin diyerek başladılar,
daha sonra özellikle Derneğimizin bünyesinde bulunan firma-
larımızın hemen hemen tamamı tek işi Mobilya Aksesuarları
üretmek oldu.  Mobilya Aksesurları artık öyle bir uzmanlık  ha-
line  geldi ki, örneğin kulp  üretmek ayrı  uzmanlık oldu. Reka-

bet edebilmesi için ölçek bazında üretim yapılması gerekiyor.
Yani fiyatıyla kalitesi ile teslim zamanıyla ürün çeşitliliğiyle
gerçekten başlı başına bir üretim planlaması gerekiyor. dü-
şünebiliyor musunuz 3000 farklı kulp ve 3000 farklı modeli
olan arkadaşlarımız var. 3000 farklı modelde her modelin
rengini düşünün krom kaplayacaksın,  mat  krom mat nikel
efendime söyleyeyim altın kaplayacaksın gümüş kaplaya-
caksın daha sonra antik kaplamalar çıktı biliyorsunuz, yani
Derya Deniz bir iş bu.

Nesip Uzun : Mobilya aksesuarlarının temelinde  bu kadar ge-
niş bir pörtföy ve bir o kadar da  ürün malzemesi var. Peki  bu
emeğin  karşılığında Şunu diyebilirimiyiz bizim varlığımızı be-
lirleyen  bu pazarda  kral kim?  Üreticimi,   tüketicimi  yoksa
Toptacı mı büyük mobilya üreticileri mi?  Pazarı kim belirleye-
cek; yoksa evdeki mutfağını yaptıran son tüketici mi?  O za-
man  Ayşe Teyze’nin buradaki rolü nedir? Onlar Kral ve belirle-
yici olduğunda aksesuar hak ettiği yeri alır mı sizce?

AliOsman Mertöz :Şu anda aksesuar hak ettiği yerde, fakat
çok daha ileriye taşımak için bizim ciddi bir çabamız var. Özel-
likle ev hanımlarının tercihi çok önemli. Biz üreticiler, eğer tü-
keticileri anlayamazsak -son kullanıcılardan bahsediyorum-
onlarla hemhal olmazsak, yani empati kuramazsak,  başarılı
olmamız mümkün değil. Bu sadece bizim sektörümüz için de-
ğil, aslında her sektör için böyledir. Kime hizmet ediyorsun,
onu bileceksin. Hizmet ettiğin sektörü, değer ürettiğin sektö-
rü anlayamıyorsanız, gelişmenizi ilerletmeniz, işinizi büyüt-
meniz mümkün değil.  Basit örnek  vereceğim: Biliyorsunuz bir
film üreten Japon firma vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum,
bundan sadece 20 yıl önce dünyanın en büyük 10 firmasından
biriydi; ama dijital dünyada  parmakla oynadığımız aletler çık-
tı, o firma tamamen kayboldu. Dolayısıyla gerçekten sektörü
iyi analiz etmemiz gerekir. Şimdi Ayşe teyze bizim için çok
önemli ve bir başka önemli olan grup daha var.  

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
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Mobilya tasarımı yapan tasarım grupları. Onlar da bizim için
çok önemli. Biz o tasarım gruplarıyla aksesuarcılar olarak, el
ele, gönül gönüle vermeliyiz.  Mobilya son nihayi üründür. Peki
mobilyanın tamamlayıcıları nelerdir? Öncelikle panel  olmaz-
sa olmaz; nedir,   paneli yaptınız; peki tek başına  panelden
mobilya üretebilir misiniz,  bizim sektörde sadece panel diye
düşünmeyin yumuşak grup var. Yumuşak grup zımba telin-
den kabarasına, işte koltuk altlarında kullanılan  dar dokuma
dediğimiz parçalardan, koltukların yere yumuşak basması
için  pingolara  kadar yüzlerce çeşit üreten bir aksesuar yan
sanayi var.  Hareketli mobilyalarda makaslar olmazsa bakın
dar alanları dar mekanları insanlar rahat kullanamaz.  Kayse-
ri’de bir firma çıktı dev gibi  bütün dünyaya mal satar oldu ve
arkasından bir sürü firmayı sürükledi. Neyle başladı çekyat ile
başladı. Çekyata menteşe, makas lazım  dolayısıyla aksesuar
gerçekten Mobilya'nın en inovatif Mühendislik yönüdür ve
çok önemli bir parçası olan aksesuar olmadan mobilyanın
olacağını düşünemiyorum. 

Nesip Uzun : Osman Bey, Türk Mobilya aksesuar sektörünün
ülkedeki ve dünya aksesuar  sektöründeki  yeri ne? Dünden
bugüne yerli üreticilerin Mobilya sektöründeki payı nedir?
Bundan 20 yıl önce az önce  ifade ettiğimiz bazı ürün grupları-
nı Türkiye  üretemiyordu ama, bugün hemen pek çok alanda,
Üstelik uluslararası Global birer aktör haline geldiler dünden
bugüne  bizim Mobilya sektörünün ülke bazındaki Payı nere-
lere yükseldi ve  dünyadaki yerimiz nedir?

AliOsman Mertöz : Teşekkür ederim Nesip bey, ben zaten
Bunu söylemeye çalışırken çok yerinde bir soru sordunuz
Çin 1.sırada Mobilya Aksesuarlarında Almanya 2.sırada
Avusturya 3. sırada İtalya 4. sırada bakın gururla söylüyo-
rum Türkiye dünyanın 5. büyük üretim ve ihracat yapan Ül-
kesidir. Ben burada bütün  MAKSDER üyelerini yürekten kut-
luyorum. Dünyada 5.yiz,  bizim  derneğimizin yönetim kuru-
lumuzun üyelerimize söylediğimiz şey 2023 ya da en geç
2024 yılında İtalyanlar'ın elinden dördüncülüğü almak  ola-
caktır. Ben buna yürekten inanıyorum Nesip Bey , İtalyanla-
rın elinden 4.lüğü alacağız, ondan sonra hedef 3.lük sonra
Hedef 2.lik sonra hedef 1.lik  tabi bunlar  kademe kademe
olacak. bakın Global rakiplerimizin en yoğun  olduğu ülke Al-
manya İtalya Avusturya, yıllardır Türkiye'deler ve bu firmalar
çok ciddi bir şekilde konuşlanmışlar. 20 yıl önce gelip bura-
larda şirket açmışlar, gelip buralarda depolar oluşturmuş-
lar.  Bizler de sektör olarak büyümemize paralel olarak İlgili
devlet kurumları, ithalat Genel Müdürlüğü'ne özellikle eko-
nomi Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığı’na yoğun bir şekilde
kendinizi ifade etmek için o bakanlıkların kapısını aşındır-
dık. O bakanlıklara şunu söyledik: Bu sektör büyüme potan-
siyeli çok olan bir sektör, biz bu ülkede menteşenin, Rayın,
bağlantı elemanlarının, Tekerin Sürme Kapı Sistemlerinin,
kralını üretiyoruz.  Lütfen bizi Çinli  firmalara ezdirmeyin de-
dik. Devletimiz  burada o kadar akıllı bir karar verdi ki bu ül-
kelerden gelen ürünlere Fon uygulandı. Fon uygulamasıyla
bugün sektörümüz bu noktalara  geldi, dünyada 5 olduk

eğer o günkü karar doğru karar alınmamış olsaydı biz bu 5.
liği yakalayamazdık. Bu gün güçlü yerli üreticilerimiz olma-
saydı,   pandemi  sürecinde Çin'den, İtalya'dan ürün ithal
edebilir miydik. 

2008 yılında, biz derneğimizi kurduğumuzda kendimize gel-
dik. Ben, dernek yönetim kurulunda dedimki , arkadaşlar bi-
zim federasyon kurmamız lazım neyle Mobilya aksesuar ve
üretici dernekleri ile ve bu hayalimiz gerçekleşti. Mosfed diye
bir federasyon kurduk . Mosfed  Federasyonu'nda ilk 6 kurucu
üyesinden bir tanesi Maksder dir ve ben bunu gururla söylü-
yorum.  ben şu anda Mosfed  Federasyonunda yönetim kurulu
üyesiyim Mosfed  Federasyonunda Biz 6. 7. 8. 9. 10. 11. üye olan
derneklere diyoruz ki biz daha Mosfed hayatta yokken Mosfed
Fikri oluşmamışken,  dernekte yönetim kurulu üyesi arkadaş-
larımızla o günkü başkanımız Munis beydi ve ben biliyorsunuz
4 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım; ikinci başkanlık yaptım.
Aynı zamanda Maksder’in kurucu üyelerinden biriyim iki yılda
üye olarak yaptım daha sonra da dedim ki sürekli aynı kişiler
yönetimde kalmasın Ben feragat ediyorum sağ olsun Benimle
beraber yeni arkadaşlar yeni yüzler gelmesi gerekiyordu. Ar-
ray firmasından Kenan bey de bu görüşü destekledi ve Kenan
beyde feragat etti sonra yeni arkadaşlarımız geldiler. 

Bugün global rakiplerimizekarşı eğer devletimiz  o günkü
kararı almamış olsaydı bu noktaya gelemezdik.  Türkiye’de
bir oyuncak sektörü vardı biliyorsun bunu tamamen  Çin
yerle bir etti yapma çiçek yapanlar bir çiçek sektörü vardı,
bugün var mı bir tane bile üretici  kalmadı. tamamen Çin yer-
le bir etti, bu gün bizim yerli üretici arkadaşlarımız çata çata
Aslanlar gibi Çinli üreticilerle rekabet yapıyorlar, bakın sek-
törümüz bilimi bilgiyi inovasyonu sonuna kadar kullanıyor.
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Bir çok firmamızda bugün tasarım merkezi Ar-ge merkezle-
rimiz var.  O Ar-ge merkezlerimizde  ciddi anlamda çok
önemli ürünler tasarlıyoruz. Bir ülkede araba üretirseniz
oranın elektroniği gelişir, yan sanayisi gelişir, boyası gelişir,
saç teknolojisi gelişir, kalıpçılığı gelişir, golabal rakiplerimiz
bundan çok rahatsız söyleyeyim. Türkiye'de Mobilya akse-
suar sanayisinin gelişmesinde çok rahatsızlar,   niye çünkü
güç ellerinden gidiyor.  10 sene önce Türkiye'deki ithal mo-
bilya aksesuarlarının pazar payına bakın; bir de bu günkü
2019'daki ithalatın paylarına bakın, onun için  Nesip Bey
üretmeye devam edeceğiz.  Ar-ge’ye devam edeceğiz, bili-
me bilgiye devem edeceğiz,  şimdi başka ne yaptık biliyor
musunuz; üniversitelerle işbirliği yapmaya başladık. Benim
bugün hedefim en az  10 tane üniversite ile özellikle İstanbul
Orman fakültesini, endüstriyel tasarım bölümü olan okulları
ve Hacettepe ağaç işleri bölümlerini  sektörümüzde iç içe
getirmeye kaynaştırmaya çalışıyorum. Aynı zamanda şimdi
bir tasarım yarışması yapıyoruz. Biliyorsunuz,  bu yarışma
Maksder’de  geleneksel hale geldi.  Bu Pandemi  süreci içeri-
sinde de biz bu tasarım yarışması için her türlü altyapıyı ha-
zırladık.  Şubat ayında Biz genel Kurulumuzu yaptık,  Şu-
bat'ın hemen sonunda tasarım yarışmasının şartnamesini
hazırladık.  Tasarım  yarışmasının jüri üyelerini belirledik  ve
özellikle  Türkiye’nin önemli üreticilerinde Tasarımcı olarak
görev yapan Ar-ge’ ci olarak görev yapan üretimin içerisinde
olan en az iki tane profesyonel arkadaşımız olsun istedik. 

Sizin gibi sektöre çok  emek vermiş ve sektörün bütün pay-
daşlarını bilen bir kişi ile Röportaj yapmak ve bu şekilde ko-
nuşmaktan büyük keyif alıyorum.  Bilmeyen insanlar tabii
sektörü çok iyi algılamıyor siz işin hem Makinacılar tarafında-
sınız ,Panelcileri çok iyi tanıyorsunuz, aksesuar üretenleri çok
iyi tanıyorsunuz yani MOBİLYA DEKORASYON Dergisi 29.yıldır bu
sektörlerin içinde. Daha nice yılları olsun inşallah.

Nesip Uzun : Gerçekten de Türk Aksesuarları bu gün için ciddi
bir Global aktör durumunda ve bu firmalar için ihracat çok
önemli.  Büyük ihracatçı firmalarımız üretimlerinde  yerli mo-
bilya aksesuarları  kullanmaya başladılar, Öte yandan da ak-
sesuar üreticilerimiz bizzat kendi markalarıyla dünyanın her
yerine ortalama 150 ülkeye Mobilya aksesuar ürünlerini  ih-
raç ediyorlar.  Bu anlamda dünden  bu güne çok yol kat edildi
diye düşünüyorum. hem mobilya üreticimiz  hem de  uluslar-
arası büyük firmalar Türk aksesuarlarını  pek çok avantaj dan
dolayı tercih ediyorlar. Sayın  Başkan siz  Maksderin  yönetim
kurulu başkanısınız, bize biraz da Maksder’den  bahsedermi-
siniz , sektörün yüzde kaçını temsil ediyor,  dünden bu güne
neler yapıldı?

AliOsman Mertöz : Maksder’i yine sözlerimin başında söyle-
dim, 2008 yılında kurduk. Tabi Onun öncesinde yine bir çalış-
mamız var. Hatta benim sektörümüzün çok değerli Yaklaşık
15 tane üyemizin (o zaman üye  değil) arkadaşımızı meslekta-
şımızı ben 2007 yılında Radisson Sas Hotel’de topladım.  Tele-
fon açtık, sağ olsun herkes de, aradığım bütün arkadaşlarım,

dostlarım, meslektaşlarım, sektör mensupları bu davetime
icabet etti ve 2007 yılında toplandık. Böyle aylardan da Mayıs
ayı falandı konuştum beraber bir akşam yemeği yedik. tabii
Afedersiniz 2007 dedim değil mi 2006 yılında 2006 yılında
sonra bir dernek kurmamız gerektiği konusunda kendi ara-
mızda bir fikir birliğine vardık. Ancak açıkçası herkes işinin
yoğunluğundan kendi hayat telaşı içerisinde bu  fikri sahiple-
nemedik,  yani hayata geçiremedik . 2007 yılında Moskova'da
bir fuar oldu,  Türk üreticileri, Maksder  üyeleri o fuarın en ücra
salonuna verilmişti.  Diğer salonlardan  bizim fuara geçmek
için öyle 90 santime iki metre boyunda  bir Aralık açmışlar o
Aralık'tan insanlar ziyaretçiler  orayı  bulurlarsa gelecekler.
Fuar boyunca arkadaşlarımızın  morali çok bozuldu, doğru dü-
rüst ziyaretçi gelmedi. Orada fuar  firmasının Türk üreticisine
Türk sanayicisine verdiği zarar nedeniyle zaman kaybettik
para kaydettik moralimiz bozuldu ve dönüp geldiğimizde Evet
dernek kurmanın  zamanı geldi dedik.  Bazen insanların Nefsi-
ne gururuna ağır  gelen şeyler hakkında hayırlı  oluyor o olayın
sonunda birlikten güç doğar, beraberlikten ciddi bir Sinerji
doğar düşüncesiyle  2008 yılında Maksder’i  kurduk.   önce bi-
liyorsunuz Haliçteki  yerde derneğimizin büyük merkezini kor-
duk  daha sonra çok şükür arkadaşlarımızın ciddi gayretleriy-
le bir mülk  aldık ve derneğimizin merkezini Beylikdüzü'ne ta-
şıdık. daha sonra 2019 seçimlerinde de sağ olsun arkadaşla-
rımızın Büyük bir teveccühü  oy  oy birliğiyle bizim yönetimimi-
zi seçtiler, biz 2019'da yönetimi devraldığımız da 53 tane üye-
miz vardı Nesip Bey   53 üye ile  yola çıktık an itibariyle 2020
Şubat ayında genel kurulumuzu yapana kadar 66 üyeye ulaş-
tık. bakın 53’den 66 bakın 13 tane yeni üye ilave ettik ,  şu an-
da 64 üye ile yolumuza devam ediyoruz 64 üye  içerisinde çok
ciddi ihracat yapan 1000’in üzerinde kişiye istihdam sağlayan
çok değerli üretici üyelerimiz var, biz bu üyelerimizde sizde
söylediniz ya bu çok doğru tam 152 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Ölçemediğinizi yönetemezsiniz mantığıyla  bütün arkadaşla-
rımızdan ihracat yaptıkları ürünlerin gitip  numaralarını  iste-
dik ve numaralarını sağolsunlar gönderdiler.ben bu  numara-
ları ihracatçılar Birliği'ne gönderdim lütfen dedim Türkiye'nin
numaralarına göre ihracatını söylermisiniz?  Rakam ne çıktı
burada gururla söylüyorum, bir çok üye  arkadaşımız bunu bil-
miyor 1 milyar  800 milyon dolar Mobilya  aksesuarları ihracatı
1 milyar 800 milyon dolar.   Mobilyayla beraber üç buçuk milyar
dolar  Mobilya ihracatı var . İçerisinde ortalama %8 diyorum
ben Hatta bazen 10-12'ye kadar çıkıyor ürünlerinden Mobilya
Aksesuarları biraz daha yoğun kullanılıyor, %10 diyelim Bakın
3,5 milyar dolarlık Mobilya ihracatı içerisinde 350 milyon do-
lar aksesuar gidiyor Bunu da sayarsınız 2 miyar 150 milyon
dolar biz ihracat yapıyoruz çok önemli çok önemli bir rakam
bu.  Çok çarpıcı bir bilgi daha vereceğim Türkiye'nin ihracatı-
nın kilogram fiyatı 1.4 dolar,     biliyor musunuz biz inovatif kat-
madeğerli ürünler satıyoruz. Global rakiplerimiz bundan ürkü-
yor,  rahatsız oluyor bunu üstüne basa basa söylemek istiyo-
rum , biz gururla yerli ve milli  demek zorundayız; gururla 2Türk
Malı’ demek zorundayız .  Ben Mobilya alırken Mosfed’de  de bir
gün şöyle söyledim: Toplantıda arkadaşlarımıza 
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“lütfen” dedim “mağazalarınızdaki  tezgahtarlarınıza Kulp’u
ithal demeyin; % 100 Türk Malı diyelim.” Tamamını  biz Eğer %
100 Türk malını içselleştirmezsek bu ülkeyi ve bu sektörü bü-
yütemeyiz.Evet cenabı Allah bana ömür verirse inşallah, bir
ikinciliği de alırız, biz birinciliği de alırız .Türk insanı çalışkan.
Türk insanı gerçekten hırslı. Şimdi bu pandemi döneminde
ben öyle zannediyorum ki, dünyada evinde en çok çalışanlar-
dan,  çalışan uluslardan bir tanesi Türklerdir.  En azından ben
kendimi biliyorum, sektörümle  ilgili bir Zoom toplantısı olu-
yor, hiç üşenmiyorum, Bugün evdeyim yatayım oturayım de-
miyorum 

Nesip Uzun :  Sayın Mertöz, sorular da var,  bunları konuyla
bağlantılı sorabiliriz sonunda bu sorular kaybolabilir İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesinden hocamız Profesör Hüseyin
Koç’un  bir sorusu var. Deminki standartlarda ilgili tanımlama-
nıza da aslında bir belki bir tamamlayıcı olur  Mobilya Bağlan-
tı elemanları ve Aksesuar terminolojisinin  Uluslararası kod
sistemindeki yeri nedir? Türkiye Odalar Borsalar Birliğinde  ,
Mobilya aksesuar sektörü  hangi tanımlama içinde yer alıyor.
Biz kodlamalarda hangi bölümde yer alıyoruz gibi Prof. Dr. Hü-
seyin Koç, Sektörü yakından bilen ve Mobilya dergisi yayın

kurulunda 29 yıldır yer alan değerli bir bilim insanıdır.  özellik-
le Mobilya konusunda çalışmaları da olan biri olduğu için ya-
kalamışken böyle bir soruyu sordular .

AliOsman Mertöz : Nesip bey ben size bir şey söyleyeyim
hocam Bizim kanayan yaramıza parmak bastı . Teşekkür ede-
rim size, ölçek sorun yaşıyoruz değil mi gerçekten ciddi an-
lamda ölçek sorunu yaşıyoruz . başka bir şey sanayide de aynı
sorunlar var. Biliyorsunuz  Gtip numaraları var. Gtip ne demek
ürünü tanımlar. Ürün tükenmez kalem değil de dolma kalem
olsa Gtip numarası farklı, kurşun kalem olsa yine farklı olur.
Bir de Nace kodları vardır. Nace kodları da sektörü tanımlar
biz İstanbul sanayi odasına baş vuruyoruz; bizim Nace kodu-
muzu söyler misiniz, benim firmamıın 8 sene önce Nace ko-
dumu öğrendim.  Yeni çıkmıştı, baktık ki bizi nereye atmışlar
diye. Mesan Plastik, mobilya aksesuarları üreten bir firma;
ama  bi baktık ki , leğen, kova üreten gruba koymuşlar.  Adımız
Mesan Plastik ya,  benim ne işim var orada? kendimizi onlara
anlatana kadar akla karayı seçtik ve sonra baktılar böyle bir
Mobilya Aksesuarları diye sektör yok, sizi ancak hırdavatın
içersine alırız dediler. Oysa Hırdavat o kadar geniş bir konu ki,
siz doktora gidiyorsunuz, gözünüzü cildiyeci muayene ediyor,
kalbiniz ağrıyor, göz doktoru kalbinizi muayene ediyor böyle
bir şey olabilir mi?.. 

Nesip Uzun : Federasyonumuz var ve siz de Maksder olarak bu
federasyonun bir üyesisiniz. TOOB’da temsil yetkiniz var temsil
hakkınız var. Sanırım bu konularda bir belirleyici oluruz bun-
dan sonra.

AliOsman Mertöz : Ben yönetime geldikten sonra sorunla-
rımız neler neleri çözmeliyiz  en önemli çözmemiz gereken
sorunlardan bir tanesi sektörümüze Kimlik kazandırmak gu-
rurla söyleceksin ben Mobilya aksesuarları Üreticisiyim bi-
zim bir kimliğimiz olacak  ve bu öyle kolay kolay olmuyor ve
çok zor bir çalışma  bir nace kodunuzu bile siz gidip değiştir-
meye kalkın 40 dereden 40 su getirirler size ve dolayısıyla in-
şallah bundan sonra benim çok önemli çalışmalarımdan bir
tanesi yöneyim kurulu olarak Sektörümüzü hak ettiği yere
getirmek ve kendimizi tanımlı bir sektör haline getirmek ve
üyelerimizin bir çoğu hangi ihracatçı birliklerinin üyesi bili-
yormusunuz mesela kimya ihracaçıları birliği üyesi var,İs-
tanbul demir ve demirdışı birlikleri üyesi var ya da mobilya
aksesuarları üretiyorsa Mobilya ihracatçıları birliği üyesi ol-
man lazım benim müşterimde orda  bu çok zor bir olay ama
inşallah Allah bize enerji verir enerji verir sağlık ve üye  arka-
daşlarımızın güveni devam ederse biz bunların hepsini hep-
sine parmak varsa inşallah doğru olan noktaya Derneğimizin
ve sektörümüzü taşıyacağız. 

Nesip Uzun :  Biliyorsunuz, Bu yıl 11.si gerçekleşecek olan Mo-
bilya aksesuar tasarımı yarışması, Maksder’in  en önemli et-
kinliklerinden biri.  Her yıl yüzden fazla tasarım ve Mimarlık
öğrencisinin katıldığı, Maksder Tasarım Yarışması gerek  
katılımcılar için gerekse   Sürdürülebilir projeleri açısından
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sektör için oldukça önemli bir etkinlik. her yıl  Ekim ayında
gerçekleşen  tasarım yarışması için neler yaptınız veya neler
düşünüyorsunuz?  

AliOsman Mertöz : Yukardaki açıklamalarım  içerisinde bi-
raz da olsa Bu konularla ilgili bilgi verdim.  Şubat ayında biz ta-
sarım yarışmasıyla ilgili Çok ciddi bir çalışma yaptık ve Aslın-
da bu çalışmalarmıza Aralık Ocak ayında başladık.  Şubat
ayında sonuçlandı ve genel kurulumuzdan hemen sonra  da-
ha önceki tasarım yarışma şartnamelerinden farklı olarak bu
sene perspektifi biraz daha açalım dedik.  Sadece endüstriyel
ürün tasarımcıları değil Bunun içerisine  mimar ve iç mimarla-
rı, Mobilya  dekorasyon öğrencilerini de katalım,dedik. Öyle de
yaptık. bu  pandemi süreci içersinde gençler biraz daha evle-
rinde çalıştıkları için bu bizim açımızdan artı bir şans oldu,
Maksder tasarım yarışma tarihini en yüksek katılımlını inşal-
lah bu sene sağlayacağız ve yine 2 farklı katagori belirledik ve
çok değerli cüri üyeleri belirledik  ben dahil toplam 7 tane cüri
üyesi şu anda göreve başladı. Projeleri web sayfamızda içeri-
sinde ayrı ayrı bir portal oluşturduk 24 Temmuz'da Önümüz-
deki ayın 24'ünde proje yüklemeleri ve son başvuru tarihi ola-
rak belirledik çok ciddi başvurular olacak yine cüri üyelerinin
değerlendirme toplantısını da 9 Eylülde  yapacağız . Ödül töre-
nimiz İnşallah şartnamedeki tarihleri Ben burada söylüyorum
30 Eylül'de yapacağız Sergileme olarak da   Pandemi den do-
layı  tüm bunların hepsini dijital ortamda yapacağız.  Yani bu
pandemi süreci   biraz da hayatımıza  dijital yaşamı getirdi  

Tasarım yarışması kendi içerisinde çok güzel gidiyor  inşallah
bu sene yine çok iyi ürünlerle Bu yarışmaya bitireceğiz. bakın
bu  yarışmanın gençlerimizin üzerinde o kadar olumlu etkileri
var ki  Mobilya aksesuarlarını bilmiyorlar gençlere biz bunları
öğretiyoruz  ben yine tasarım yarışması ile bağlantılı bir şey
söylemek istiyorum her yıl İnegöl mobilyacılar Derneğinin
yapmış olduğu I'm Dizayn diye bir tasarım yarışması var. Bu
tasarım yarışmasına yaklaşık 1000’ e yakın Türkiye'nin çeşitli
üniversitelerinden öğrenci davet ediyorlar ve bizde  yönetim
olarak oraya gittik, derneğimize sektörümüze  çok değer ver-
diler,  bize orada stand  açtılar   öğrenciler bize soruyor tasa-
rım yarışması ile ilgili bakınız dedim;  çok ciddi ödüllerimiz var
çok ciddi  iş imkanları var, bu sektör bilmediğiniz bir sektör ve
inanın en çok soruyu alan en çok ilgiyi gören bir sektör olduk.
Mobilya Aksesuarları içerisinde tasarımın her türü var bilginin
bilimin her türü var, metal kullanıyorsun inanılmaz çeşitlikte
metaller var.  Alüminyum kullanıyorsunuz plastik kaplama,
kimyasallar ve  kalıpçılık.  Bugün plastik kalıpçılığı dünyanın
en önemli ihtisas kalıpçılığından  bir tanesidir.  Zamak ,enjek-
siyon kalıpçılığı çok önemli bir ihtisas alanı ama kalıpçılığı,
saç kesme kalıpçılığı çok önemli  yani  kalıbı kalıpçılığı bilmez-
seniz Bu sektörde başarılı olmanız mümkün değildir. 

Nesip Uzun :   İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi hocaları-
mızdan Sayın Profesör Doktor Tuncer Dilik’  Mobilya Aksesuar-
ları sınıflandırılmasına yönelik Türkiye’de bir ilk sayılacak
master tezinin de sahibidir   (Tez 90’lı yıllarda Mobilya dergi-

sinde yayınlanmıştı ) Bu araştırmada pek çok Sektörel analiz-
ler yapılmıştı, kendisi şunu sorar, Bugüne kadar sektörde  ger-
çekleşen büyüme ve değişimlere rağmen  92 yılından bu ya-
na Mobilya Aksesuar sektörü ile ilgili yeni bir ölçekleme yapı-
lamadı. Bu konuda   dernek olarak ya da farklı kurumlar  nez-
dinde çalışmalarınız olacak mı sektörde çok ciddi  değişimle-
rin devinimlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz,  bununla il-
gili çalışmalarınızdan bahseder misiniz diye sorarlar .

AliOsman Mertöz : Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum
ki,çok ciddi bilimsel bir çalışmamız yok. Ancak sayın hocam
Bizimle çalışmayı kabul ederse dernek olarak hocamla seve
seve bu çalışmayı yaparız ve biz de kendi ölçeğimizi bizler iyi
kötü biliyoruz ama bir bilim insanının gözünde çalışmasıyla
Bunun tam ölçülebilir net bir şekilde öğreniriz.  Bu çok önemli
bir eksikliğimizi siz de biliyorsunuz Nesip bey; yıllardır Maks-
der yönetimindeydiniz ve bu konuyu değişik zamanlarda gün-
deme getirdiniz, sizinle de çok konuştuk. Bu çok  önemli eksi-
ğimizi artık kapatmaktan ve bir sektörel araştırma raporunu
sizlerle gerçekleştirmekten memnunluk duyarız.  Çok önemli
bir konuya parmak bastınız gerçekten teşekkür ederim 
sağ olun. 

Nesip Uzun : sayın Hüseyin hoca ve Tuncer beye ikisine de te-
şekkür ediyoruz, Sayın Mertöz pandemi sürecinde Mobilya
aksesuar sektörü süreci nasıl yaşadı , neler yaptı?

AliOsman Mertöz : Pandemi sürecinde mobilya aksesuarla-
rı sektörü çok etkilendi çok uğraşmama rağmen yönetim ku-
rulu olarak çok çaba sarfetmemize rağmen  mobilya  aksesu-
ar sektörü mücbir sebep içerisine de alınmadı. Burada ciddi
bir eksiklik  oldu,  şöyle ki mobilya sektörü, mobilya üreticileri
mücbir sebep içerisine alındı. Bizim müşterimiz olan mobilya-
cılara  biz parça üretiyoruz, aksesuarın mücbir sebep içerisi-
ne alınmamasının mantığını anlamakta güçlük çektik.  Sayın
bakanımıza, maliye bakanımı, ihracatçılar Birliği başkanımıza,
Türkiye'deki birçok birlik Başkanlarına gönderdik. Sektörü-
müzle ilgili olabilecek bütün birlik başkanlarına kendimizi an-
latan izah eden, dünyadaki yerimizi, ülkedeki önemimizi  de-
ğerimizi anlatan mailler gönderdik. Bu girişimler o kadar za-
manımı aldı ki şirketten arkadaşlarım, ’lütfen biraz da bize za-
man ayır ‘diye bana sitem etmeye başladılar. Ancak mücbir
sebep içine alınmamak  bizi yıldırmadı ,çok ciddi çalışmalar
yaptık. aynı zamanda Ben şirket olarak   Örnek olsun diye bir
hafta şirketimi kapattım, bütün arkadaşlarımız bunu  büyük
bir gururla söylüyorum, kimse personel çıkartmadı,   arkadaş-
larımızın fabrikalarında her türlü önlemi aldıklarına yürekten
inanıyorum. Çok şükür bugüne kadar üyelerimizin hiç birinin
fabrikasında alınan önlemler sonucu hiçbir Covit vakasına
rastlanmadı, İnşallah bundan sonra da herhangi bir Covid Va-
kasına  rastlamadan sektörde çalışmalarımıza devam edece-
ğiz teşekkür ediyorum güzel bir programdı eksik olmayın.  





emel atma törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Devlet Eski Bakanı Mu-
rat Başesgioğlu, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet,
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Taş-

köprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Doğanyurt Belediye Baş-
kanı Ahmet Kaya, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Kasta-
monu önceki dönem Milletvekilleri Hasan Altan ve Mehmet Ser-
daroğlu, Taşköprü önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Ars-
lan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin
yanı sıra Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Şansal ve Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi ile şirket
sözcüsü Burak Şansal katıldı.

“Kullandığımız teknoloji ile ülkemizin,
gelecek nesillerin faydası için üretiyor
olacağız”
Temel atma töreninde konuşan Salkım Orman Ürünleri Yönetim
Kurulu Üyesi Burak Şansal, “20 yılı aşkın süredir yatırım ve faali-
yetlerimize aralıksız devam ediyoruz. 16 bin metrekare kapalı
alana sahip, içinde son teknoloji ve ekipmanların kullanılacağı
modern bir tesis yapıyoruz. Tesisimizin inşaatına bu ay içinde
başlamayı planlıyoruz. Doğal masif ahşap atıkları ile ormandan
elde edilecek doğal atıklar ile enerji elde edecek ve sonunda
kendi başına katma değere sahip, biochar ve biosirke ürünler çı-

karacaktır. Artık ürün olarak bildiğimiz anlamda atık değil, bu
tarz katma değere sahip ürünleri, kullandığımız teknoloji ile ül-
kemizin, gelecek nesillerin faydası için üretiyor olacağız. Enerji
üretiminin ülkemizin dışa bağımlılığı azaltma projeleri çerçeve-
sinde ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Bizim yatırımımız ile,
diğer enerji tesisleri arasındaki temel fark kullanılan teknoloji ve
ortaya çıkardığı neticelerdir. Kullanılan teknolojimiz tamamen
doğal ve çevre dostu olup, çevreye, toprağa atmosfere zararlı
atık bırakmamaktadır. Birinci fazı inşallah 30 Ekim tarihinde
faaliyete geçecek olup, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecektir. El-
de edeceğimiz orman atıkları ile, yakma değil, gazifikasyon
tankları içinde 800 dereceden yüksek ısı ile karbonlaştırarak
enerji elde etmek, biochar ve biosirke ürünleri ortaya çıkaracak-
tır. Biochar, özellikle tarımda toprağın zenginleştirilmesi için
yaygınca kullanılıyor. Biosirke ise Dünyadaki organik zirai ürün
ihtiyacına cevap veren, bir çok ülkede kullanılan önemli ürün-
dür” dedi.

“Taşköprü OSB’ye ve ahşap sanayisine
önemli katkı kazandıracaktır”
Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Bir ülkenin tam olarak dışarıya
bağlı olmaktan kurtulabilmesi için önemli iki husus var. Bunlar-
dan bir tanesi üretim, diğeri de eğitimdir. Sürdürülebilir istihda-
mın iyi bir eğitimle şart olduğu bir gerçektir. Böylesine tesislerin
her kademede isçisinden imalatına, her personelinin iş gücüyle
eğitimle elemanların donatılmasıyla ancak üretim söz konusu
olabilir. Tam olarak ekonomik anlamda dışa bağlılıktan kurtula-
mamış ülkelerin ilerleyen süreçte bir takım sıkıntıları yaşaması
kaçınılmazdır. Ülkemiz, son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatı-
rımlarla bu bağlamda dışa bağlılıktan hızla kurtulma aşamasın-
dadır. Başta savunma sanayi olmak üzere hepimizin gurur duy-
duğu yatırımlar bu anlamda hem ülke yatırımlarımıza hem de
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Salkım Enerji’den
Taşköprü’ye dev yatırım

T

Salkım Orman Ürünleri ve Salkım Enerji tarafından
Taşköprü ilçemizde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde
16 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve Türkiye’de bir ilk
olacak olan tesisin temel atma töreni gerçekleşti.
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ekonomimize hem de tam ve bağımsız güzlü Türkiye’ye vermiş
olduğu katkılar aşikardır. Öte yandan bağımsızlığımın devamı
için önemli olan üretim ve istihdam açısından bu yükselen tes-
islerin varlığı hepimizin yarınlara umutla bakmamıza sebep ol-
maktadır. Burada sağlanacak olan istihdam ve üretim, ihracat
ülkemizin ciddi  anlamda da döviz kazandıracaktır. Kastamonu,
tarihi ve doğa güzellikleri, yer altı ve üstü kaynaklarıyla gerçek-
ten de ülkemizin müstesna köşelerinden bir tanesidir. Taşköp-
rü, yine Kastamonu’nun önemli marka ilçelerinden bir tanesidir.
İlimiz, ahşap ürünlerinde ülkemizde marka kent olma yolunda
hızlı ve emin adımlarla yol almaktadır. Sektörün duayen firmala-
rından Salkım firmasının bugün burada temelini atacağı fabri-
kada inşallah hem yeni faaliyete geçecek olan Taşköprü OSB’ye
hem de ahşap sanayisine önemli katkı kazandıracaktır. Bu an-
lamda Türkiye’de merkez üssü olması noktasında da çok büyük
katkı sağlayacaktır. Hali hazırda devam eden burada alt yapıyla
ilgili ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Bu konudaki çalışmalarımı-
zın çok kısa sürede bitirilmesiyle OSB, yatırımcılarımıza çok da-
ha iyi şartlarda hizmet verecektir. Burada bulunan 28 parselin
şu anda 6 tanesinin tahsisi gerçekleştirildi. İnşallah ileriki gün-
lerde de Salkım firmasının yatırımıyla OSB’ye diğer firmalarında
yatırımı artacaktır. Bu bizim için bir referans olacaktır” ifadeleri-
ni kullandı.

Başkan Çatal: “Taşköprü istihdama alışkın bir
ilçe”
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’da Cumhuriyet Tari-
hinin İlk Fabrikaları’da Taşköprü ilçemizde kurulmuştu. Biz bu
yüzden Taşköprü’de istihdama alışkın bir ilçeyiz. Bu nedenle
Taşköprü’de istihdamın güçlenmesi amacı ile Organize Sanayi
Bölgemizde ilk temelimizi atıyoruz. 2004 yılında Dönemin Bele-
diye Başkanı ve dönemin Milletvekilleri öncülüğünde ilk imzalar
atıldı. 2016 yılında da kamulaştırma gerçekleşti. O günden bu
güne kadar Organize Sanayinin bölgemize gelmesinde kimin
emeği geçtiyse Taşköprü halkı adına hepsinden Allah razı olsun
diyorum. Bu vesile ile Salkım Orman Ürünleri sahibi Osman beye
ve Taşköprü halkımıza hayırlı olmasını diliyor, yatırımcıları Orga-
nize Sanayi Bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum.

Milletvekili Çelik: “Kastamonu’nun ihracatı
174 milyon dolara yükseldi”
Temel atma töreninde konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili
Metin Çelik ise “Büyük bir mücadelenin sonucu olarak ortaya çı-
kan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi, hem Taşköprü için hem
de Kastamonu bölgesi için önemli bir adımla şu anda karşı kar-
şıyayız. Son 15 yılda Kastamonu’da merkez OSB bölgesi, sonra-
sında Tosya OSB, sonrasında Seydiler OSB ve şimdi de Kastamo-
nu’daki 4’üncü sanayi bölgesinin temelini Taşköprü’de atıyo-
rum. Kastamonu hem alanda olduğu gibi tarımda, turizmde,
hayvancılık, ormancılık, bu alanlarda olduğu gibi sanayide de id-
dialı konuma geliyor. Bugün burada gördüğümüz üzere fabrika-
larımızı Taşköprü’de yükselterek biran önce faaliyete geçirerek
göstermiş olacağız. Bunların sonucunda geçtiğimiz yıl Kasta-
monu’nun ihracatı 126 milyon dolar iken bu yıl pandemiye rağ-
men ilk 7 aydaki Kastamonu’nun ihracatı 174 milyon dolara yük-
seldi. Ama yaptığımız yatırımların, yükselen fabrikalarımızın,

hem Kastamonu’daki istihdama faydası oluyor hem de bir taraf-
tan Kastamonu’nun Türkiye’den olan ihracata katkısı her geçen
gün daha da yükseliyor. Kastamonu’muzun, Taşköprü’müzün
her neye ihtiyacı varsa emrindeyiz” dedi.

Kaymakam Çenet: “Tesis 260 civarında bir
istihdama da bir ev sahipliği yapacaktır”
Taşköprü OSB’ye 28 sanayi parseliyle temelini atmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını ifade eden Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çe-
net, “Özellikle burada atmış olduğumuz bu temel sadece bir ya-
tırımın Taşköprü’ye kazandırılması değil aynı zamanda profes-
yonel bir yatırımcının ilçemize kazandırılması bakımından da
son derece önemlidir. İnşallah bugün temelini attığımız 4 bin
metrekare kapalı alan tesisimizde Salkım Orman Ürünleri En-
tegre Tesisi olan 16 bin metrekare kapalı alanı olan tesiste 260
civarında bir istihdama da bir ev sahipliği yapacaktır” şeklinde
konuştu.

Orman atıklarından biokütle elektrik enerjisi
üretilecek
‘Taşköprü Yatırım Projesi’ ile orman ürünleri tesisi ve tesis atık-
larından biokütle elektrik enerjisi üretimi yapılacak. Grup, üreti-
mi Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biokütle Elektrik Üretim A.Ş
çatısı altında gerçekleştirecek. Tesiste hammadde olarak kul-
lanılacak orman artıkları; kimyasal, sanayi vs. atıklar olmayıp ta-
mamen doğal ağaç atıklardan oluşacak. Kurulacak tesiste bu
atıklar doğa ile uyumlu, zararlı hiç bir atık üretmeyen gazlaştır-
ma teknolojisiyle ülke ekonomisine daha yüksek katma değer
sunan ürünlere dönüştürülecek. Termal gazlaştırmayla, yüksek
sıcaklıkta ve az oksijenli ortamda organik atıklardan sentetik
gaz üretilecek. Termal gazlaştırmayla elde edilen gazlar biyoya-
kıt üretimi ve elektrik enerji üretimi için kullanılabilecek. Gazlaş-
tırma teknolojisi çevreci olması hasebiyle tüm dünyada tercih
edilen ve yanmalı sistemlerin yerini alarak hızla yayılan bir tek-
noloji. Tesisin ilk fazı bu yıl içinde, ikinci fazı ise 2021 yılı Ekim’in-
de tamamlanacak. Şirket, orman ürünleri tesislerinde 135 kişi,
elektrik üretim tesislerinde de 30 kişi olmak üzere toplam 165
kişiyi istihdam edecek.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temeli atan butona bir-
likte bastı.

Programda Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi
gösterisi de yer aldı
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alı ve zemin kaplamaları alanında önde gelen ticaret
fuarı DOMOTEX, her yıl olduğu gibi Ocak 2020’de yüzde
70’i yurtdışından gelen ziyaretçiler ve 60’tan fazla ül-
keden gelen katılımcılar ile Almanya, Hanover’de bir

araya gelmişti.
COVID-19 pandemisindeki son gelişmeler, enfeksiyon oranla-
rının her yerde yeniden yükseldiğini gösteriyor. Birçok ülke,
yeniden sıkı seyahat ve karantina düzenlemeleri uygulamaya
başladı ve bu düzenlemelerin ne kadar süre yürürlükte kala-
cağını tahmin etmek neredeyse imkansız. Yurtdışına seyahat
etme konusunda ise çekimserlik halen devam ediyor.
Tüm bu sebepler değerlendirildiğinde, DOMOTEX fuar alanının
üçte ikisi – yaklaşık 62.000 metrekare – önceden rezerve
edilmiş ve fuar sahasında COVID-19 güvenlik düzenlemeleri
kapsamında detaylı bir hijyen konsepti geliştirilmiş olsa da,
Deutsche Messe AG, DOMOTEX’in 20-22 Mayıs 2021’e ertelen-
mesine karar verdi.

“Sorumlu davranmak bizim görevimizdir.”
Deutsche Messe AG yönetim kurulu üyesi Dr. Andreas Gruc-
how: “Katılımcılarımız ve ortaklarımızla yaptığımız birçok

görüşmede, her şeyden önce, güvenliği zamanında sağla-
mamız gerektiğini öğrendik. Kapsamlı hijyen ve güvenlik
konseptimizin yanı sıra mevcut başvuru rakamlarımızla, ya-
kın zamana kadar çok iyimserdik. Ancak yaşanan son geliş-
melerle, COVID-19 pandemisinin ve seyahat durumunun
Ocak 2021’e kadar ne durumda olacağından emin değiliz.
Sonuç olarak, DOMOTEX’i Ocak’tan Mayıs 2021’e ertelemeye
karar verdik. Bu konuda sektör temsilcileriyle yaptığımız gö-
rüşmelerin tamamı olumlu ve ertelemenin doğru karar oldu-
ğunu düşünüyoruz.”
Paydaşlarla yapılan görüşmelerde başka bir konu da netlik
kazandı: Halı ve zemin kaplamaları endüstrisinde hızla artan
online kanallara yanıt verecek ve yine DOMOTEX çatısı altında
uluslararası, tarafsız bir platform oluşturmak için tamamla-
yıcı dijital formatlara ihtiyaç var. İşte tam da bu sebeple DO-
MOTEX 2021, Perşembe’den Cumartesi’ye (20 – 22 Mayıs)
“hibrit” yani sanal formatlarla tamamlanan fiziksel bir etkinlik
olarak gerçekleşecek. Farklı nedenlerle Mayıs ayında seyahat
edemeyecek ziyaretçiler ise, bu şekilde dijital olarak fuara
katılma seçeneğine sahip olacaklar. Katılımcılar da hibrit for-
mat kapsamında fiziksel olarak hollerde ürünlerini sergiler-
ken, yeni dijital sunum formatlarını da kullanarak daha fazla
uluslararası ziyaretçiye ulaşma fırsatını yakalayacaklar.

DOMOTEX dijital bir konferans planlıyor.
DOMOTEX ekibi, aynı zamanda etkinliğin orijinal başlangıç ta-
rihi olan 15 Ocak 2021’de de dijital bir konferans gerçekleştir-
meyi planlıyor. DOMOTEX 2021, ana teması “Cover New Gro-
und!”ta işlenecek olan “COVID-19 zamanlarında yeni normal”
konusunun halı ve zemin kaplamaları sektörü için ne ifade et-
tiğini tartışmak, sektördeki yeni uygulamalar ve mevcut stra-
tejilerin & vizyonların ötesinde düşünmeye teşvik etmek için
sizleri bekliyor olacak. Detaylı bilgi için DOMOTEX’i takip edin.

Dünya çapındaki COVID-19 pandemisine
ilişkin en son gelişmeler ışığında,
katılımcılar ve ziyaretçilerden gelen
talepler doğrultusunda DOMOTEX 2021’in
ileri bir tarihte yapılması kararı alındı.
Yurt dışına seyahat ile ilgili süregelen
belirsizlikler ve pek çok ülkede
uygulanan seyahat kısıtlaması bu
kararın alınmasında etkili oldu.

FUARLARDAN

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 160 Eylül - Ekim 202078

● ●

H

Domatex Fuarı Ertelendi





obilya, mutfak, banyo, giyinme alanı ve ka-
pı donanımlarının öncü markası Häfele,
mekanlara kattığı iyi fikirler ve şık ve işlev-
sel çözüm önerileriyle fark yaratmaya de-

vam ediyor.
Ürün gamında 150 binin üzerinde ürün çeşidi ile
global trendlere ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre ürün
geliştiren Häfele, evde en çok zaman geçirilen
alanlardan biri olan mutfaklarda tezgah arası kulla-
nım için hem şık hem işlevsel bir çözüm sağlayan
AluSplash’ı geliştirdi. Cam, akrilik ve seramik tez-
gah arası uygulamalara şık bir alternatif olarak ta-
sarlanan alüminyum bazlı panel, pürüzsüz yüzeyi,
parlak ve mat renk çeşitleriyle mutfağın yanı sıra
banyo ve lavabo arkası kaplamalarına da estetik,
yalın ve modern bir dokunuş katıyor.

Dünyada 96 yıldır, Türkiye’de de 
20 yıldır faaliyet gösteren

mobilya, mutfak, banyo, giyinme
alanı ve kapı donanımları markası

Häfele, mutfakta tezgah arası
alanlara tasarım ve renk katan

AluSplash paneli tanıttı. Cam,
akrilik ve seramik uygulamalara

şık bir alternatif olarak geliştirilen
çok fonksiyonlu alüminyum

panel, ateşe ve suya dayanımlı
olma özellikleriyle öne çıkarken,

her zevke uygun renk seçenekleri
ile de mutfak ve banyolarda özel

bir dokunuş yaratıyor.

M
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Häfele’nin 
tezgah arası çözümü AluSplash’dan
mutfaklara sihirli dokunuş





Ateşe dayanıklı kırılmaz yüzey
Mutfak ve banyolarda hijyenin artması, fonksiyonel, pratik ve
hijyenik ürünlere olan talebi de artırdı. Bu noktada bir çok özel-
liği bir arada taşıyan AluSplash, kullanıcıların yardımına koşu-
yor. AluSplash’ın seramik tezgah arası uygulamalara kıyasla
daha kolay olan temizlik ve bakımı büyük avantaj sağlarken
akrilik arka yüzeyin aksine ateşe dayanıklı yapısı mutfakta
olası bir tehlikenin önüne geçiyor. Bununla birlikte kırılmaz ve
çatlamaz yapısı sayesinde bütçe ve zamandan da tasarruf
sağlayan AluSplash, hızlı üretilebilir ve bükülebilir mekaniz-
ması ile kolay şekil alırken, mat ve parlak kaplama teknolojisi
sayesinde ise tezgah arasındaki yüzeylerde ultraviyole ve çi-
ziklere karşı dayanıklılık kazandırıyor.

Doğa dostu
Suya ve buhara dayanıklılığı sayesinde özellikle banyo ve duş
duvarlarında da kullanıma imkan sağlayan AluSplash’ın her
zevke uygun renk seçenekleri, evine farklı bir dokunuş kazan-
dırmak isteyenlerin tercihi oluyor. %100 geri dönüştürülebilir
maddeden üretilen, çok yönlü ve doğa dostu AluSplash’ın pro-
fesyonel kurulum hizmeti gerektirmeyen yapısı ise fayans
kaplamasına oranla 3 kat daha hızlı uygulama sağlıyor.
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nümüzdeki aylar zor olacak. Envanter sorunları, pande-
mik belirsizlik, küresel ticaret anlaşmazlıkları ve daha
fazlası, şirketlerin güvenle tahmin yapma ve belirli uzun
vadeli planlama sorunlarını ele alma becerilerini bulut-

landıracaktır. Ancak, e-ticaretin ve mobil iletişimin önümüzde-
ki dünyada oynayacağı rol konusunda çok az belirsizlik var.

Endüstrinin gerçek geleceğinin, perakendecilerin dijital ve fi-
ziksel ortamları bütünsel olarak entegre etme, tüm platform-
larda tek tip bir deneyim sunma ve tüketicilerin bunlar arasın-
da zahmetsizce hareket etmesine olanak sağlama becerisin-
de yattığı her geçen gün daha açık hale geliyor.
COVID-19 salgınının tüketicinin satın alma yolunu dramatik bir
şekilde e-ticarete yönlendirmiş olması hiç kimseyi şaşırtma-
yacak. Furniture Today'in en son tamamen dijital Yatak Konfe-
ransı'nda konuşan Good Bed.coms'tan Mike Magnuson, seg-
mentin büyüme oranı% 35'e yaklaşırken, yıl sonunda% 30'u
aşabilecek çevrimiçi yatak satışı tahminlerini paylaştı.

Covid-19 sürecinde Amerikan
mobilya sanayisinde dijital ticaret

Ö
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Amerikan Mobilya ve parekende sektörü’nün
Covit-19 sürecinde genel durumunu ile
perakendeci ve tüketici analizlerini içeren
bir rapor yayınlandı. Amerikanın önemli
sektör yayınlarından Aynı zamanda IAFP
üyesi Furniture today dergisi Editörü Bill
McLoughlin tarafından hazırlanan
incelemenin özetini Amerikan pazarını
izleme açısından sizlerle paylaşıyoruz. 
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E-ticaret saf-oyun Amazon, Wayfair ve Overstock tarafından
yayınlanan dramatik kazançlarla uyum içinde ele alındığında
inşaat yapı  mağazalarının kendi e-ticaret işlerinde benzer,
dramatik olmasa da benzer kazançları gösteren anekdotsal
raporlamalarla birleştirildiğinde, Endüstrinin geleceğinin bü-
yük ölçüde dijital ticaret sularında gezinmedeki başarısıyla
tanımlanacağı giderek daha açık hale geliyor.

Anket: Küçük işletme sahipleri kurtarma
beklentilerini ayarlıyor
Küçük işletme sahiplerinin işletmelerinin toparlanmasına yö-
nelik beklentilerini ayarladığını ve artan sayıda kişinin bunun
en az altı ay sürmesini beklediğini gösteriyor.
Bu veriler, COVID-19'un küçük işletmeler üzerindeki etkisini
ölçmek için Sayım Bürosu tarafından Mayıs ayı ortasında baş-
latılan haftalık Küçük İşletme Nabız Anketi'ne verilen yanıtla-
ra dayanıyor .
Anket istihdam, gelir ve tedarik zinciri aksaklıkları gibi konu-

ları ele alıyor. Anketin ilk dokuz haftasında, geçici kapanışlar,
istihdam, gelir ve eldeki nakit dahil olmak üzere ticari faali-
yetler ve finansla ilgili zorluklar buldu.

Ekonomi yeniden açılmaya başladıkça bu sorunlar hafiflese
de, iyileşme için iyimserlik azaldı.

Başlangıçta, ankete katılanların% 30'u işletmelerinin pande-
miden kurtulmasının en az altı ay süreceğini düşünürken,%
25'i iyileşmenin yalnızca iki veya üç ay süreceğini düşündü. 15
Ağustos'ta sona eren haftaya kadar,% 48'inin altı ay sürece-
ğini beklediğini,% 4,1'in iki veya üç ayda mümkün olabileceği-
ni düşündüğünü ve% 8,5'inin işlerinin normal seviyelere dön-
düğünü söyledi.

Ulusal Perakende Federasyonu Baş Ekonomisti Jack Klein-
henz, "Koronavirüs, Amerika'nın küçük işverenleri için bir şok
olarak devam ediyor" dedi. "Tıpkı bir hekimin, kalp atışının rit-
mini ve gücünü ölçmek için hastanın nabzını kontrol etmesi
gibi, küçük işletmeler de yerel ve ulusal ekonomilerin karşı-
laştırmalı sağlığının önemli bir göstergesidir" dedi. 







ASA Polyester Sanayi AŞ açıklamasına göre,
dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve
en yüksek verimli PTA işletmesinin Adana’da
kurulması için ilk imzalar atıldı.

Yatırım tutarı 935 milyon dolar olan ve 1,5 milyon
ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devre-
ye girecek.
Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300
milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. Bu geliş-
me aynı zamanda, Yumurtalık’ta yapılacak petro-
kimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde
oluşturmaya başlayacak.
PTA, polyester üretiminde ana ham madde olarak
yüzde 85 oranında kullanılıyor. PTA nın yurt içinde
SASA Polyester Sanayi A.Ş tarafından üretilmesi
polyester üretiminde hayatın bir çok alanına doku-
nan stratejik petrokimya yatırımlarının da dinamo-
su özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin PTA açısından ithalata
bağımlılığı sonlandırılmış olacak
Türkiye’nin geçen yıl PTA ithalatı 629 bin ton olarak
gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 6 ayında ise toplam itha-
lat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, bu yıl sonu itiba-
rıyla toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekle-
niyor. Türkiye’deki bu en yüksek kapasiteli petro-
kimya tesisi yatırımı ile Türkiye'nin PTA açısından
ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak.
SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin ortak anlaşma imza-
ladığı yıllık 110 milyar dolar cirolu ABD merkezli Koch
Industries’e bağlı Invista şirketi, PTA teknolojisinde
2000-2020 arasında yüzde 64 ile dünya pazar lideri
konumunda bir dev isim olarak biliniyor.
Öte yandan, SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin polyes-
ter üretiminde Çin ve Hindistan dışında en büyük
üretici olma hedefinin ilk aşaması olan 1,4 milyon
ton üretim kapasitesine erişme hedefi de 1 ay için-
de polyester chips üretim tesisinin devreye alınma-
sı ile tamamlanacak.
Yerli ve milli politikalar temelinde hareket eden şir-
ket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon dolar tutarında-
ki yatırımları ile 2 bin 600 ek istihdam yaratarak,
300 milyon dolar cari açığın kapatılmasına katkı
sağladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen SASA
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu an-
laşma ile SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin Çin ve Hin-
distan dışındaki en büyük polyester üreticisi olaca-
ğını belirtti
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SASA, dünya devi Invista ile
milyar dolarlık anlaşma imzaladı
SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış
Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi
Amerikan Invista (Koch Industries) firması
ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet
anlaşması imzaladı

S

● ●





ürkiye’nin en köklü kimya şirketlerinden BETA Kimya A.Ş.,
Ortadoğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tut-
kal üretim tesisinin temelini attı. BETA Kimya A.Ş. GEBKİM
Kampüsü’nün temel atma töreni, T.C. Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanı Mustafa Varank, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
TİM Başkanı İsmail Gülle, BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adil Pelister ve BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Saya-
cı’nın katılımlarıyla gerçekleşti. 
315 milyon TL’lik yatırım bedeli ile Türk kimya sektöründe ilk
kez yerli ve milli olarak üretilecek yüksek teknolojili yeni nesil
yapıştırıcıların üretim üssü olmaya hazırlanan BETA Kimya
A.Ş. GEBKİM Kampüsü, yıllık 150 bin ton üretim kapasitesi ile
faaliyet göstererek 500 kişiye istihdam sağlayacak.
BETA Kimya A.Ş.’nin sanayide dijital dönüşüme tamamen
uyumlu altyapı ve LEED sertifikasına sahip yeşil bina teknolo-
jisi ile projelendirilen yeni entegre üretim tesisi BETA Kimya
A.Ş. GEBKİM Kampüsü, otomotiv, savunma ve havacılık gibi
pek çok stratejik sektörde kullanılmak üzere yüzde yüz yerli
ve milli inovatif ürünler sunacak.

T
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BETA Kimya A.Ş., Ortadoğu ile Doğu
Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve
tutkal üretim tesisinin temelini
attı. BETA Kimya A.Ş. GEBKİM
Kampüsü’nün temel atma töreni,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, T.C. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail
Gülle ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Pelister'in
katılımlarıyla gerçekleşti. 

BETA Kimya A.Ş.’den 315 milyon TL’lik üretim tesisi yatırımı

BETA Kimya A.Ş., Ortadoğu ile
Doğu Avrupa’nın en büyük
yapıştırıcı ve tutkal üretim
tesisinin temelini attı
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Varank: “BETA Kimya A.Ş.’nın yeni üretim
tesisi kimya sektörüne yeni bir soluk
getirecek”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) BETA Kimya A.Ş.
GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde yaptığı konuş-
mada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile
yoluna durmaksızın devam eden reel sektör için heyecanlı bir
güne daha şahitlik ettiklerini söyledi.
Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal
üretim tesisinin temellerini atmak için bir arada olduklarını be-
lirten Varank, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak Beta
Kimya GEBKİM Kampüsü, 500 vatandaşımıza daha yeni istih-
dam imkanları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tak-
dirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknolo-
ji, güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda
bu vizyonu daha ileriye taşıyacak yeni politikalar geliştirmenin
derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe
yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hakim kılmaya çalışıyo-
ruz. BETA Kimya A.Ş.’nin yeni entegre tesis yatırımıyla birlikte
bugüne kadar ithal edilen poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı
ürünler ve farklı türevleri ilk defa Türkiye'de üretilmeye başla-
nacak.  Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma
ve havacılık sanayisinin önemli bir girdisi yurt içinden temin
edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın
önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elbet-
te ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika, seri
üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden
birisi olacak. Ülke sanayimize ve kimya sektörüne yeni bir yeni
bir soluk getirecek BETA Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü yatırımı-
nın hayırlı olmasını diliyor, başta BETA Kimya A.Ş. Yönetim Ku-
rulu ve İKMİB Başkanı Adil Pelister olmak üzere emeği geçen
herkesi gönülden tebrik ediyorum.” dedi. 

Pekcan: “Kimya,
Türkiye için
lokomotif sektör”
T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, video konferans

yöntemiyle katıldığı Beta Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü Temel
Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülke için stratejik önemi
bulunan bir yatırımın daha temel atma töreninde olmaktan
memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Pekcan, “BETA Kimya
A.Ş.’nin yeni entegre üretim tesisi yatırım, Türkiye için ger-
çekten çok önemli. Çünkü, ülkemizin yüksek teknoloji ve yük-
sek katma değerli üretim ile ihracat stratejisiyle örtüşüyor.
Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siyasi istikrar
ve etkin yönetim sistemiyle, daha fazla teknoloji, daha fazla
katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülke-
ler seviyesine hep beraber çıkarmak için gereken tüm adım-
ları atacağız. BETA Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü, hem Türki-
ye'de üretim açığı bulunan, ithalat yapılan ürünlerde katma
değer yaratacak, hem de yeni pazarlara ihracat yapılmasını
sağlayacak. Ülkemizde de otomotiv, inşaat ve savunma sa-
nayi gibi pek çok alandaki sektöre yerli girdi sağlayacak, 500
kişiye de istihdam yaratacak. Bu değerli yatırımlarından dola-
yı tüm BETA Kimya A.Ş. Ailesini kutluyor, ülkemiz için hayırlı ol-
masını diliyorum." diye konuştu. ▲ ▲
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Pelister: “BETA Kimya A.Ş. Gebkim Kampüsü,
yüksek katma değer yaratma vizyonumuzun
bir ürünü”
BETA Kimya A.Ş. Gebkim Kampüsü ile kimya sektörüne ve Türk
sanayisine yeni bir değeri daha kazandıracaklarını belirten
BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “BETA
Kimya A.Ş. olarak 34 yıldır büyümeye, üretmeye ve daima yük-
sek katma değer yaratmaya odaklandık. Apel ve Mitreapel
markalarımız ile 5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 9
farklı kategoride yaklaşık 150 ürün ile mobilyadan otomotive,
tekstilden inşaata ve hatta COVID-19 pandemisiyle birlikte
sağlığa kadar hayatın pek çok alanına dokunan büyük bir sa-
nayi ailesi olmayı başardık. Bugün, temelini attığımız BETA
Kimya A.Ş. Gebkim Kampüsü de, yüksek katma değer yaratma
heyecanımızın bir ürünü. Yüzde yüz yerli ve öz sermayeye sa-
hip, 315 milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle devreye alacağımız
yeni entegre tesisimiz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük
yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak.” dedi. 

Pelister: “500 kişiye istihdam sağlayacak ve
5 yeni ürün kategorisine adım atacağız”
BETA Kimya GEBKİM Kampüsü ile Türkiye’nin stratejik sektör-
lerine yönelik yerli ve inovatif ürünlere odaklanacaklarını ifa-
de eden Adil Pelister, “Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine
sahip olacak yeni entegre tesisimiz ile 500 kişiye istihdam
sağlayacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategorisine
daha adım atacağız. LEED sertifikalı, doğa dostu yeşil  bina
teknolojili üretim kampüsümüz, toplam 50 bin m2 üzerine ku-
rulu, 35 bin m2’lik kapalı alana sahip dev bir entegre üretim

tesisi olarak sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyanın en
modern kimya tesislerinden biri olacak. Devletimizin ve Ba-
kanlıklarımızın bizden beklediği, sanayide dijital dönüşüm
hamlesinin en güzel örneklerinden birine imza atmanın, ülke-
mize ve kimya sektörüne değer katacak bir adımın gururunu
yaşıyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete alacağımız yeni
üretim tesisimiz ile geleceğin dijital üretim teknolojilerine de
bugünden hazır olacağız. Kimya sektörümüz, ülke sanayimiz
ve şirketimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.  

Sayacı: “Yeni nesil PUR Hotmelt yapıştırıcıları
ilk defa yerli olarak üreteceğiz”
Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 şirketi arasın-
da yer aldıklarını ve daima inovatif ürünlere odaklandıklarını
dile getiren BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, “BETA
Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü’müz ile Türk kimya sektörü açı-
sından büyük önem taşıyan, dijital dönüşüm ilkelerine tama-
men uyumlu modern bir entegre üretim tesisi projesine imza
atıyoruz. BETA Kimya A.Ş. olarak, 34 yıldır Ar-Ge ve inovasyon-
dan güç aldık ve kendimizi yüksek teknolojili ürünler geliştir-
meye adadık. Yeni entegre tesisimizde Ar-Ge için önemli bir
yatırım hamlesine de imza atıyoruz. Ar-Ge Merkezi Belgesine
sahip, tamamı Türk mühendislerden oluşan inovasyon üssü-
müzü, burada tam 7 kat büyütmeye hazırlanıyoruz. 50 kişilik
bir Ar-Ge ekibiyle, silanla termine edilmiş yeni MS teknolojili
yapıştırıcılar ve ilk defa tamamen yerli olarak üreteceğimiz
PUR Hotmelt ürünlerine adım atacağız. Savunma ve havacılık
gibi milli açıdan stratejik öneme sahip sektörlerin yanı sıra
otomotiv, ambalaj, yapı ve mobilya sektörlerine özel olarak
geliştireceğimiz yeni nesil inovatif ürünlerle, BETA Kimya
A.Ş.’yi geleceğe taşıyacağız.” dedi.
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B + R Studio'nun analizine göre kayıpları en hızlı te-
lafi eden mobilya üreticileridir. Daha önce Polon-
ya'da meydana gelen üretimin mevsimselliği salgın
nedeniyle bozulacak.
Ar-Ge Stüdyo Analizleri Mobilya Piyasası, Sanayinin satılan

üretim dinamiklerine ilişkin Merkezi İstatistik Ofisi ön verile-
rine dayanarak, 34 sanayi sektörü arasında satılan üretim-
deki en yüksek artışın mobilya üretiminde kaydedildiği so-
nucuna varmıştır. Bu yıl temmuz ayında. Satılan mobilya
üretimi geçen yılın Temmuz ayına göre sabit fiyatlarla%
24,2 arttı.
Geçen yılın aynı döneminde bu değerin 3.455,1 milyon PLN

olduğunu hatırlayalım. Yukarıdakiler ışığında, bu yıl Temmuz
ayında olduğu tahmin edilmektedir. Satılan üretimin değeri
yaklaşık 4.290 milyon PLN oldu, bu da bu yılın Haziran ayına
göre% 7 artış anlamına geliyor. - B + R Studio'ya bilgi verdi.
Mobilya pazarıyla ilgili uzun yıllara dayanan verilerin analizi-
ne dayanarak, Polonya'daki üretimin mevsimselliği dikkat
çekicidir. Ancak Ar-Ge Stüdyosu, bu mevsimselliğin COVID-
19 salgınının etkisiyle bozulacağına işaret ediyor.
Merkezi İstatistik Ofisi'ne göre, 21 sanayi dalında satılan

üretimde (sabit fiyatlarla) bir artış kaydedildi ve en büyükle-
rinden biri, neredeyse% 20'si mobilya üretimiyle ilgiliydi.
Merkezi İstatistik Ofisi'nin ön verilerine göre bu yıl Haziran

ayında. Sanayinin satılan üretimi geçen yılın Haziran ayına
göre% 0,5 arttı. Bir ay önce, düşüş% 17 (bir önceki yıl) olarak
gerçekleşti. 
Mevsimsel faktörlerin etkisini ortadan kaldırdıktan sonra, bu
yıl Haziran ayında Sanayinin satılan üretimi 2019 yılının aynı
ayına göre% 4,9 daha düşük oldu. Ancak bu yılın Ocak-Hazi-
ran döneminde kümülatif olarak. % 6,3 daha düşüktü (y / y).

Satılan üretimde (sabit fiyatlarla) artış 21
sanayi sektöründe kaydedildi.
En büyük artışlar mobilya ( % 19,3 ), ahşap ürünler, mantar,
saman ve hasır (% 17,6), elektrikli aletler (% 16,9), bilgisa-
yarlar, elektronik ve optik ürünler (% 7,0) üretimiyle ilgiliy-
di. . Buna karşılık, 13 endüstriyel sektörde üretimde düşüş
kaydedildi. Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri üre-
timinde (-% 17,2), taşkömürü ve linyit çıkarımında (-% 17,0),
motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork (-% 15,2), makine
ve teçhizat ( -% 13.0), metaller (-% 7,3).
İyileştirme, son derece zor olan Nisan döneminde devam

etti. Mayıs ayında bir önceki aya göre% 10,1'lik bir artışın ar-
dından , Haziran ayında artış daha da artarak % 13,9'a ulaş-
tı . Üretim 29 endüstri dalında (bir ay önce 25), özellikle Ni-
san ayında üretimi keskin bir şekilde düşenlerde arttı. Özel-
likle motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı römork üretiminde
göze çarpan artışın% 80,5 m / m'ye ulaştığı ve böylece Ma-
yıs büyümesini% 109,1 (m / m) sürdürdü.

Haziran 2020'de satılan sanayi çıktı fiyatları bir
önceki yıla göre% 0,8 azaldı ve bu yıl Mayıs ayına göre% 0,4
arttı. İnşaat ve montaj üretimi fiyatları sırasıyla% 2,6 (bir
önceki yıla) ve% 0,3 (m / ay) arttı.
Temmuz ayında, kilitlenme döneminin zirvesinde en şiddetli
düşüş yaşayan bölümlerde beklenenden daha yüksek üre-
tim büyümesinin olumlu bir etkisi bekleniyor. Öte yandan,
olumsuz faktörler de mümkündür.
Haziran ayı sonunda, tedarikçilere ve bankalara ödemeleri

geciktiren sektörlerin listesi şu şekilde açıldı: Ticaret - 7,98
milyar PLN (toplam gecikmiş borçların% 23'ü), Sanayi -
5,86 milyar PLN (% 17), İnşaat - 5,2 milyar PLN PLN (% 15) ve
Taşımacılık - 2,16 milyar PLN (% 6,3).
• Fatura ve kredilerini zamanında ödemeyen firmaların pa-

yı% 5,9 ile geçen yıl sonu kadar fazladır. Ödemelerle ilgili so-
runlar, ekonomideki her 17. şirketi ilgilendiriyor. Daha önce,
ilk çeyrekte bu oran% 5,8'e düştü. Yerleşimlerde sorun ya-
şayan (faaliyet gösteren, durdurulan ve kapatılan) işletme
sayısı 320,3 bine ulaştı. Çoğu şirket (yüzde 9,2) Nakliye'de
zamanında ödeme yapmıyor.
Temmuz ayında, yaklaşık 2 milyon şirket, 6,5 milyon çalışan
için 12 milyar PLN'lik ödemelerde üç aylık muafiyetten ya-
rarlandıktan sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tam prim
transferi yapmak zorunda kaldı. Yardım bir defaya mahsus
olduğu için artık yeniden rahatlamaya güvenemezler. Buna
karşılık, Polonya Kalkınma Fonu, krizle mücadele desteğinin
bir parçası olarak, kendileri için planlanan 75 milyar PLN'den
neredeyse 314 bin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeye
56,5 milyar PLN ödedi. Anti-Crisis Shield kapsamında kuru-
lan 100 milyar PLN'de, büyük işletmeler için de 25 milyar PLN
var, ödemeleri bu ay başlıyor.
İkinci çeyrekten sonra, makine ve cihaz üreten şirketlerin
(PLN 186,8 milyon) da neredeyse% 9 daha fazla borcu var
ve ahşap ürünleri üreticileri (mobilya hariç) vadesi geçmiş
borçlarının% 6'sından fazlasını kazanmış ve 543 milyon
PLN'nin üzerinde paraya sahip olmuştur. Mobilya firmaları
da% 4'ün üzerinde artışın ardından 274 milyon PLN gecik-
miş borçlarıyla öne çıkıyor.
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ISA Polonya’da Mobilya endüstrisi hızla iyileşiyor
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rman ürünleri sektöründe yıllar boyu edindiği ve
kanıtladığı bilgi ve deneyimini kaliteye dönüştür-
meyi hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez bir marka
olan Gentaş, sektörün özellikle CPL, HPL ve kom-

pakt laminat dallarında öncülüğünü sürdürmekte, Wer-
zalit üretiminde ise Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise sa-
yılı üretici olma konumunu korumaktadır.
Küreselleşen iş dünyasında hızla değişen dinamiklere
uyum sağlamak ve buna paralel olarak şekillenen piya-
sanın gereksinimlerini uygun esneklikte ve hızda olası
yeni ihtiyaçları    karşılayabilmek amacıyla politikalarını
güncellemektedir, yeni ürün ve desenler geliştirmekte-
dir. Mobilya ve iç mimarlık vb alanlarda özel ürünleriyle
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GENTAŞ’ta 
G-LAM Laminat’la
Süren Yenilikler
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göz dolduran Gentaş, yaşam tarzımızı yansıtan ve günlük
hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan mobilyalar için yeni
normale uygun geliştirdiği pek çok ürünle de gündeme
damgasını vuruyor. 

Yeni dönemde  hepimiz için belirleyici bir önem taşıyan  hij-
yen, temizlik ve sağlık konularında  hem ev hem de ofis or-
tamımızda kullanılan mobilyalar için üretilen   G lam laminat
ürünleri tam da bu amaca uygun olarak üretilmiş ve toplu-
mun beğenisine sunulmuştur. 

Dekoratif yapısıyla; Dezenfektanlara dayanımı, kolay temiz-
lenebilmesi ve dayanıklı yapısıyla G lam laminat yaşadığımız
süreçte önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.  ● ●



















iesse’nin Microsoft Azure & Accenture ortaklığıyla geliştirdiği bu
sistem, makinelerin performansını ve verimliliğini optimize eder
ve operatörlerin makine kullanımı esnasında gerçek zamanlı bil-
gi ve veri göndermelerine olanak tanır. Alınan bilgiler makine iş-

lemlerinin detaylı olarak analiz edilmesini, arızaların tespit edilmesini,
müşterilere bakım işlemlerinde yardımcı olunmasını ve sonuç olarak
arızaların önlenmesini sağlar. Mevcut özellikleri arasında, yazılımı tek
bir tıklamayla bir üst modele yükseltme imkanı bulunmakta ve böylece
müşterilere daima "güncellenen" makineler sunulmaktadır. Ayrıca, Bi-
esse Yedek Parça Portalı ile doğrudan bağlantısı sayesinde yedek par-
ça yönetimini basit ve verimli bir hale getirmektedir.
SOPHIA'nın en önemli temel faydası; olası problemleri öngörmesi, bun-
lar için çözüm sunma becerisi ve böylece makinelerin servis dışı kalma
süresini azaltma yeteneğidir. Henüz bir problem ortaya çıkmadan bile
müşteri ile iletişim kurularak etkin adımlar atılması sayesinde boşa
harcanan verimsiz zamanı azaltılır.

SOPHIA: BIESSE'NiN ON-LINE MAKiNE
VE YEDEK PARÇA TEKNiK DESTEK SiSTEMi

Akıllı ve kullanımı kolay, düşük maliyetlerle
daha verimli bir üretime izin veren ve
böylece fabrika verimliliğini artıran Endüstri
4.0 trendi ile hareket eden Biesse;
müşterilerinin iş yönetimi süreçlerini
düzene sokmak ve akılcı bir hale getirmek
için, geniş bir hizmet yelpazesine
erişmelerini sağlayan IOT platformu
SOPHIA'yı geliştirdi.
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Makine arızasının öngörülebilmesi, optimum üretim süreci,
artan üretkenlik, kaliteli günlük iş yönetimi ve bu sayede ma-
liyetlerin azaltılabilmesi ve en önemlisi de Biesse Teknik Ser-
vis Departmanı’na öncelikli ve sürekli bağlantı SOPHIA'nın su-
nabileceği avantajlardan sadece birkaçıdır.

Platform iki güçlü kısımdan oluşmaktadır:
SOPHIA IoT Portalı ve SOPHIA Yedek Parça
Portalı (Parts)
IoT Platformu sadece bir yıl gibi kısa bir sürede fabrikalarda
devrim yapabilecek bir noktaya gelmiştir. IoT uygulaması kul-
lanıcılara; uzaktan teşhis, makine duraksama analizi ve arıza
önleme gibi belirli makine performans özelliklerini kapsamlı
bir şekilde sunar.
Yedek Parça (Parts) Platformu; kullanıcıların kişiye özel oluş-
turulan bir hesap kullanarak gezinebildiği, satın almayla ilgili
tüm bilgilere erişebildiği ve yedek parça alışveriş sepetini ve
siparişleri izleyebildiği bir portalıdır. Portala haftanın 7 günü

24 saat ulaşılabilir. Müşteriler depoda bulunan parçaların fi-
yat ve stok durumunu görüntüleyebilir veya sipariş isteği
gönderebilir.
SOPHIA; önde gelen önemli işletim sistemleri (özellikle iOS ve
Android) kullanarak masa üstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar
ve tabletlerle mükemmel bir şekilde entegre edilebilir.
Biesse, SOPHIA'nın potansiyeline kesinlikle inanmaktadır. En-
düstri 4.0 odaklı üretimin büyümesi ve müşterilerinin maki-
nelerden maksimum fayda sağlaması için, tüm Grup Şirketle-
ri’nde ve Genel Merkez’inde kullanılan bu hizmetin geliştiril-
mesine yönelik yatırımlarını devam ettirecektir. ● ●











u yaz  Dünya ve ülkemiz COVID-19 pandemisiyle başa
çıkmaya çalışırken KMS firmasının inisiyatifiyle bir
grup gözü kara tasarımcı 15-19 Temmuz 2020 tarih-
leri arasında bir araya gelip Türk Mobilya Sektöründe

tasarımın durumunu “Türk Mobilyası Tarzını Arıyor” başlığı
altında tartıştılar, mevcut problemleri ve olası fırsat alanla-
rını tesbit edip beraberce öneriler geliştirdiler. 
Türk Mobilya sektörünün “tarz meselesini” sadece ürünle-
rin biçimsel, görsel özellikleri ölçeğinde değil, aynı zaman-
da sektörün tasarımı firma kurumsal kültürünün bir parça-
sı olarak nasıl algıladığı ve bunu piyasaya nasıl yansıttığı;
tasarımın yeni ürün geliştirmeden markalaşmaya kadar
firma operasyonel süreçlerine nasıl entegre edildiği veya
genelde olduğu gibi, edilemediği somut örneklerle tartışıl-
dı. Tasarımın stratejik önemi, firma ölçeğinde yönetilmesi-
nin gerekliği bir kez daha teyid edildi. Mobilya sektöründe
tasarımın keyfi değil, elzem bir rekabet unsuru olduğu, sa-
dece tasarım yapmakla, tasarımcı çalıştırmakla rekabet
üstünlüğü elde edilemeyeceği, tasarım süreçleri ve kay-
naklarının etkin bir şekilde pazarlama ve markalaşma stra-
tejilerine paralel olarak yönetilmesinin gerekliliği Türk Mo-
bilya Sektörünün kendi tarzını “bulması” veya yaratması
için en kritik eşik olarak ortaya çıktı.

KMS tarafından bu yıl 3. Gerçekleştirilen “Türk Mobilyası Tarzını Arıyor”başlıklı
çalıştay bu yıl  Marmaris Grand Yazıcı Club Turban ’da Türk tasarım dünyasının
genç ve deneyimli pek çok tasarımcısını bir araya getirdi. 
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Türk mobilya sektörünün küresel piyasalarda kendi tarzıyla rekabet
edebilir olduğunda yaratacağı katma değerin misliyle artacağı açık-
tır ve bu gerçek artık sektörün tüm bileşenlerince de bilinmekte ve
kabul edilmektedir. Öyleyse yapılması gereken başta tasarımcılar
olmak üzere sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek her dü-
zeyde ve ölçekle ortak bir aklı ortaya koyması ve, KMS firmasının ve
diğer katılımcıların açtığı bu yolda Türk Mobilyasının tarzını çok daha
şuurlu bir şekilde ve beraberce aramaya devam etmesidir. Nihaye-
tinde bu süreçte ne arayacağımıza karar vermek dahi her koşulda
Türk mobilya sektörünün kendi kimliğini, tarzını yaratması yolunda
çok önemli bir adım olacaktır. Malüm “Ne aradığını bilmeden arayan-
lar bulduğunu anlayamaz!
Tasarım odaklı bir firma olan KMS’nin son üç senedir düzenlemek-
te olduğu KMS Tasarım Zirvesi’nin bu sene ana konusunu “Türk
Mobilyası Tarzını Arıyor” olarak belirledik ve 3 yıllık bir süreç olarak
düşündük.
Bu yola çıkmaktaki amacımız Türk mobilya sektörünün ve tasarımı-
nın dünyada daha üst noktalara gelmesi ve trendlerde takip edilir bir
tarz yaratması açısından neler yapılabileceğini istişaredir. Bu se-
beple sektörden önde gelen tasarımcı ve üreticileri buluşturmak
amaçlı 15-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında Marmaris Grand Yazıcı
Club Turban ’da konuklarımızı misafir ettik.
Zirve kapsamında 16-17 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca de-
ğerli konuşmacıların mobilya tasarımı, sektör ve trendler hakkında
görüşlerini sundukları toplantılar düzenlendi. Toplantıların hemen
akabinde gruplara bölünen konuklar, konuşmacı katılımcılar önder-
liğinde mini bir çalıştay gerçekleştirdi. Sektörün içinden tasarımcı
ve üreticilerin konuyla ilgili istişarelerini gerçekleştirdikleri bu çalış-
tay sonunda gruplar sahneye çıkarak oluşturdukları fikirleri diğer
gruplar önünde sunarak soru-cevaplarla konunun pekiştirilmesi
sağlandı.
Endüstri 4.0’dan tasarım, tasarımcı ve firma ilişkilerine, ürün nedir
tasarım nedir sorusundan firmaların ve tasarımcıların yapmakta ol-
duğu hatalara kadar bir sürü konu irdelendi ve bu soru ve sorunlara
cevaplar arandı.
KMS olarak ,üç yıl üzerinden planlanan ve ilk yılında oldukça verimli
geçtiğini düşündüğümüz ve daha ileri taşımayı hedeflediğimiz bu
zirvenin Türk mobilya sektöründe bir farkındalık ve birlik yaratması-
nı umuyoruz. Bu kapsamda ara toplantılar ve çalıştaylar yaparak da-
ha verimli ve ileriye dönük neler yapılabileceği konusunda organi-
zasyonel bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Devlet kurumlarının da des-
teğiyle lise ve üniversitelerde tasarım öğrencilerinin sektör hakkın-
da ve mobilya tasarımı üzerine bilinç kazanması için çeşitli etkinlik-
ler düzenlenmesinin faydalı olacağı kanısındayız.

• Türk mobilya tarzı nasıl olmalı?

• “Made in Turkey” ihracat atağı nasıl
olmalı?

Konuşmacı Katılımcılar:

• Prof.Dr. Alpay ER – Özyeğin Üniversi-
tesi, Endüstriyel Tasarım Blm. Başkanı
– Moderatör

• Adnan SERBEST – Tasarımcı

• Ahmet GÜLEÇ – MOSDER Başkanı

• Burak GÜRMERİÇ – Tasarımcı

• Savaş ÖZTAŞ – Tasarımcı

•Sezgin AKAN – Tasarımcı, ODTÜ En-
düstriyel Tasarımı Blm. Öğr.Gör.

• Taner KANAR – Üretici – KMS Mobilya
Aksesuarları Genel Müdürü

• Yalçın ÇELİKBAŞ – Tasarımcı – Mondi
Mobilya

Konuşmacılardan Önemli 
Notlar:
Alpay ER

• Tasarım konusunda firmaların bir
yandan “ayakları yere basmalı ama aklı
da havada” olmalıdır.

• Tasarım hedefi firmanın üründen kar
beklentisiyle kullanıcının, müşterinin
üründen fayda, prestij ve konfor bek-
lentisini yenilikçi bir şekilde uzlaştır-
maktır.

• Tasarımı yönetmek gerekiyor, sadece
tasarım yapmak ve tasarımcı çalıştır-
mak yetmez.

• Tasarımda doğru brief çok önemlidir.

• Türk tasarımının dışarıyı örnek alarak
tarz sahibi olabileceğini düşünmüyo-
rum, aksine kimlik bunalımımız arta-
caktır.

• Tarz gündemin farkında olmaktır.

Adnan SERBEST

• Firma başka, ürün/tasarım başka ol-
maz. İkisi de aynı şeyleri söylemelidir.

• İyi tasarım değil de ürün üretiyorsa-
nız ve bundan para kazanıyorsanız bu-
na devam edebilirsiniz. Fakat şunu bi-
lin ki dünya markası olamazsınız.

• Bu ülkenin gerçeğine bu ülkenin
içinden bakıyoruz. Dünya ekseninde
bakmalıyız. Bunun dışında gerçeği gö-
remeyiz.

• Firmalar tasarımcıların ne anlatmak
istediklerine odaklanmalıdır. Her bü-
yük firmanın arkasında iyi tasarımcılar
vardır.

• Çalışanını memnun edemeyen, müş-
terisini memnun edemez.

• Tasarım kültürünüz ne kadarsa o ka-
darsınızdır.

Ahmet GÜLEÇ

• Dünya ölçeğinde düşünmek ve dünya
üzerindeki kültürleri tanımak, bilmek
gerekiyor. Yoksa mobilya ülkesi ola-
mazsınız.

• Mobilya ülkesi olmak için zihinsel
dönüşüm de şarttır. Çünkü bu süreç
kültürü, medeniyeti, algıyı, katma de-
ğeri içeren komplike bir süreçtir.

Burak GÜRMERİÇ

• Tasarımcı kutu içinde kalmamalı,
dünyayı tanımalıdır. Şirketler bu yönde
teşvik etmelidir.

• Tasarımcının mesaisi saatle bitmiyor
çünkü tasarımcının beyni sürekli yeni
şeyler tasarlamakla meşguldür.

• Türkiye’de firmalar pazarlanabilir
ürünleri üretiyor, tasarımı değil. Bu çok
yanlış.

• Brief çok önemlidir. Brief kötü olursa
ürün de kötü olur.

• Tasarımı yapmak kadar yönetmek de
çok önemlidir. Kolektif çalışma kültürü
şirketi ve çalışanları geliştirir.

Savaş ÖZTAŞ

• Tarz sadece görsel bir şey değildir.
Sizin ürünleriniz teknik anlamda da iyi
çözümler sunmalıdır.

• Tasarımcılar firmalardan çok işlerine
ait olmalıdır.

Sezgin AKAN

• Tasarımcı üretim süreçlerini ve plat-
formunu kesinlikle iyi öğrenmelidir.

• Ne kadar çok kanaldan beslenirseniz,
yaratıcılığınız o derece artar.

• Sektörün önündeki en büyük engelin
takım anlayışı olduğunu düşünüyorum.

Yalçın ÇELİKBAŞ

•Tasarım bir hizmet paketi olarak dü-
şünülmelidir. 

• Türk malı saygınlığını kazanmalı Ma-
de in Turkey ibaresi korkusuzca kulla-
nılmalıdır.

• Tarihsel ve kültürel derinliğimiz bi-
zim ilham kaynağımız olmalıdır. Taklit
edersek Türk mobilyası oluşturamayız.

• Know-How paylaşılmalıdır. Firmalar
sektörün yükselmesini istiyorlarsa bu
konuda birlik olmalıdır.

• Türkiye’de fuarcılık anlayışı düzeltil-
meli, firmalar sunum sırasındaki kav-
gasını bırakmalıdır. Doğru düzgün ta-
sarım anlayışıyla oluşturulmuş güzel
bir alanda büyük ve kapsamlı bir fuar
alanı yapılmalıdır.

Cevap Aranan Sorular







üçük ve karmaşık ahşap bileşenlerin verimli bir
şekilde işlenmesini kolaylaştırmak için vakum
uzmanı Schmalz, retrofit edilebilir bağlama sis-
temi Innospann'ı genişletti. Yeni adaptör plaka-

sı ISAP XXL'in avantajı: Geleneksel adaptör plakalarına
kıyasla, 600 x 300 mm yüzey alanına sahip XXL modeli,
vantuzların konumlandırılmasında çok daha fazla es-
neklik sunar. Bu, kullanıcıya konsol masası bulunan
CNC işleme merkezlerinde ahşap ve mobilya bileşen-
lerinin bağlanması ve işlenmesinde daha fazla esnek-
lik sağlar.

Kurulum ve kullanım basittir: Adaptör plakası hafif bir
tasarıma sahiptir ve doğrudan konsol masasının üze-
rine yerleştirilmiştir. Burada adaptör plakası tıpkı bir
vantuz gibi hassas bir şekilde konumlandırılmıştır. Tek
devreli K1 sistemlerinde bu, mekanik bağlama kolları
kullanılarak yapılır ve çift devreli K2 sistemlerinde bu,
vakum kullanılarak yapılır. Manyetik mavi kapatıcılar,
teslim edilen ekipmana dahildir. Bunlar, adaptör pla-
kası üzerindeki vakum deliklerini kapatmak için kulla-
nılır. Tam bir kenetleme çözümü oluşturmak için gere-
ken son bileşenler, Mono Base veya Quad Base vantuz
blokları ve vantuzların kendisidir. Vantuzlar üç farklı

standart boyutta mevcuttur ve yedek parça olarak ayrı
ayrı sipariş edilebilir. Mono Base bir vantuz sağlarken,
Quad Base dört vantuz için tasarlanmıştır. Bu, siste-
min dar, kavisli ve karmaşık iş parçalarını yüksek bir
hassasiyetle sıkıştırmasını sağlar.

Çalışma yüksekliği, standart vakum bloklarının yük-
sekliğiyle aynıdır. Hiçbir ek ara eleman gerekmez ve
karma işlem kullanılarak çalışmak mümkündür. In-
nospann adaptör plakası XXL artık tüm Schmalz kon-
sol masaları için mevcuttur. Talep üzerine, adaptör
plakası başka üreticilerin masaları için de mevcuttur.

Schmalz'den Yeni Innospann
Adaptör Plakası XXL

İş Parçalarını Bağlamak için XXL Adapter-Plate Esnekliği
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Schmalz in yeni Innospann adaptör plakası XXL, kullanıcıların vakum bloklarını bir konsol
tablasıyla CNC işleme merkezlerine takabilme esnekliğini artırıyor.

Konsol tablalı CNC işleme merkezleri için esnek bağlama çözümü:
Innospann adaptör plakası XXL





u yıl 46.sı gerçekleşen cıff shanghai 2020 rutin bu ha-
lıyle öncekilerine nazaran rutin geçmesi bekleniyor.
şanghay'da 7'eylül’den 10 eylül’e kadar süren ve çin dış
ticaret merkezi (grup) tarafından düzenlenen  fuarın

ana hedefi, üst düzey çin iç pazarı ile uluslararası pazarlar
arasında çok güçlü bir entegrasyon yaratmak amacıyla, şir-
ketlerin hızla gelişen bir durumu etkin bir şekilde ele almaları-
nı desteklemek ve onlara yardımcı olmak.
CIFF, katılımcılarının ve alıcılarının hem çevrimdışı hem de
çevrimiçi işlerini yeterince desteklemek ve bunu yenilikçi
bir şekilde uygulamak için birkaç ortakla işbirliği
yapıyor . Özellikle B2B Giga Cloud Logistics ticaret platfor-
muyla yapılan işbirliği, ihracat odaklı şirketlere yeni olağan-
üstü fırsatlar sunacak. 
46 th 2020 cıff şangay 2020'nin ikinci yarısında guangz-

hou’dan sonra shanghai’de gerçekleşen iki kademeli bir fuar.
Aynı çatı altında ulusal sergi ve kongre merkezi'nde (shang-
hai), 1000 den fazla katılımcı yer alacak, sergi alanı 400.000

metrekarede gerçekleşecek.  ve tüm mobilya tedarik zinciri :
ev, dış mekan ve eğlence mobilya, ev dekorasyonu ve ev teks-
tili, ofis, otel ve ticari mobilya, mobilya endüstrisi makine ve
malzemeleri bu fuarda  temsil edecek. 

Mobilya endüstrisinin artık tasarıma ve yaratıcı çözümlere
her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. bu nedenle tasarım
salonu daha da genişletildi.: çağdaş tasarım (salon 4.1) mer-
kezli, modern tasarım (salon 3) ve modaya uygun tasarım
(salon 5.1) olarak geliştirilecek. iyi tasarım ve iyi yaşam kültü-
rünü oluşturmak için organizatörlerin arzuları yansıtılı-
yor.46. cıff şangay 2020’de iyi markaların katılımı gerçekle-
şecek ve etkinlikler ve sergiler özellikle zengin olacak.

Bu panoramada artık alışılmış olan doğu tasarım şovu öne çı-
kıyor ve “sıfıra dönüş” teması altında 50'den fazla asyalı ta-
sarım markasına, akademiye, tasarım stüdyosuna ve medya-
ya ev sahipliği yapacak ve aşağıdaki gibi önemli konulara ışık
tutacak: mimari nedir; iç tasarım nedir; mobilya gerçekte ne-
dir; bugün ev nasıl görünüyor? tasarım rüya gibidir. red star
macalline ve yenilik design alliance işbirliğiyle cıff tarafından
düzenlenen, eğlenceli ve büyüleyici bir şekilde ev ortamına
yaşam tarzı, moda, gıda ve seyahat elemanlarını entegre mo-
da city için şanghay etüd merkezi ile birlikte çalışacaktır. et-
kileyici bir deneyim olarak da   daguan çay töreni düzenleni-
yor. Ana Çin hanedanlarında kullanılan çay seremonisini kar-
şılaştıracak ve böylece Çin geleneğini ve Zen çay kültürünü
modern yaşam tarzıyla bütünleştirecek.
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CIFF SHANGHAİ 2020
TEMEL BİR GÜVEN ARTIŞI YARATTI

B

Ciff shanghai ,  2020 yılı başından buyana dünya
genelinde ertelenen ve kimi hiç yapılamayan pek çok
fuar, etkinlik, konferans, vb iptallerinin ertesinde
gerçekleşen önemli bir sektör buluşmasıdır.














