














Bu Gurur 
Hepiınizinl 
İtalya'nın üçüncü büyük�onga levha üreticisi olan 
Gruppo Trombini'yi satın alan Kastamonu Entegre 
üretim coğrafyasını genişleti

'
r. i

Kastamonu Entegre 1 

Kastamonu Entegre Türkiye 
Kastamonu Entegre Romanya 
Kastamonu Entegre Bulgaristan 
Kastamonu Entegre Bosna Hersek 
Kastamonu Entegre Rusya 
Kastamonu Entegre ABD 

Kastamonu Entegre İtalya�

--

• - 4Gururla 7. ülk��e, 14 l�kasyonda,
19 üretim tesısıne sahıp olan
Kasİamon'4Entegre;
1 OO'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 

O KastamonuEntegreA.S. O KeasKurumsal

C, KAST AMONUENTEGRE @ www.keas.com.tr 

:_: . 
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Ekstra parlaklık ve kalite ilkesiyle yola çıkan GLOSSMAX PRO levhalar, ışığın mükemmel 
yansımasını sağlarken etkileyici görünümü ile rekabet üstünlüğü sağlıyor. MATTPLUS ekstra 

mat levhalar ise yüksek parmak izi dayanımı ve kolay temizlenebilirlik özelliği ile ahşapta 
matlığın doğallığı ve asaletini gözler önüne seriyor.

PARLAKLIĞIN ÖTESİNDE IŞILTI KUSURSUZ MATIN DOĞALLIĞI





KASIM - ARALIK 2018

  96   AGT, İhracata Dayalı 2. MDF Yatırımı İle Krizi Fırsata Çevirerek
Büyümeye Devam Ediyor

108   AGT’nin 2019 yılı yeni desenleri Ünlü tasarımcı Defne Koz imzalı

158   BETA Kimya A.Ş., yeni nesil ürünleriyle İntermob’da fark yarattı 

180   BIESSE TÜRKİYE’den, Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nda 
Gövde Gösterisi

160   DYO, “Yeşil ve Mavi” için Archisections Zirvesi’ndeydi

150   Ahşaba Değer Katan GENÇ BOYA ve VERNİK, İntermob 2018
Fuarı’nda Yine Göz Doldurdu

184   HANEX Orman Ürünleri, fuar yorgunluğunu dostları ve
müşterileriyle giderdi

  44   KASTAMONU ENTEGRE, “IDS İnteraktif Oda” ile 
Ürün Deneyimlemede Bir Adım Önde!

  80   KASTAMONU ENTEGRE, İtalya’ya Özel Koleksiyonu 
SICAM Fuarı’nda Tanıttı

106   KASTAMONU ENTEGRE’den Kalitede Standartları Yükselten
Ödüllü Projeler

106   KASTAMONU ENTEGRE, TÜMKAF ’18’de Mühendis Adaylarıyla
Buluştu 

156   KASTAMONU ENTEGRE’den Sezonun Yeni Dekorasyon Trendi:
Parlak ve Mat Yüzeylerle Sağlanan Mükemmel Uyum

122   MEPA Mobilya Gereçleri’nin müşteri buluşması akşam yemeğinde
gerçekleşti

112   MESAN Kurucusu ve Yön. Kur. Başkanı Aliosman Mertöz, 
Sektörde “Yerli ve Milli Ürün Kullanmanın Önemini Teşvik Eden” 
İlk Firmalardan Olduklarının Altını Çiziyor: Yüksek sesle söyle; 
Made in Türkiye !

198   NETMAK Group İhracat Bölüm Yöneticisi Melike Türksever Yılmaz:
“NETMAK Standımız Fuar Boyunca İlgi Odağı Oldu”

  58   PELİ, İnovatif Ürünlerini İntermob’da Sergiledi

  64   PORTAKAL AHŞAP İhracat Müdürü Ünal Çakır: Dövizdeki hızlı
değişkenler ihracaatı çok daha önemli hale getirdi

  84   ROMA PLASTİK, Kreaktif Anlayışı ile İntermob 2018'deydi

104   3. SCHATTDECOR Plaj Voleybolu Turnuvası ve Şenliği Gerçekleşti

  60   “Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler” Paneli ŞİŞECAM DÜZCAM
İşbirliğiyle Düzenlendi 

172    WEINIG Luxscan, 20 yıllık yenilikçi tarayıcı teknolojisini kutluyor

F‹RMA HABERLER‹



Ahşap malzeme ve

yar› mamul ürünler

Wooden material & 

semi finished products

AGT                                                13

Arkopa                                           81

Alsancak                                        93

Arsit                                                71

Artpan                                            77

Baytek Baylar                           62-63

Berkfa                                            57

Berk Laminat                                 55

Çamsan                                         31

Dekorem                                        65

Esfolyo                                           73

Gentaş                                           33

Göktaş                                         101

Hanex                            45-46-47-48

Işık Ahşap                                 42-43

Kalp Kenar Bantları                      135

Karebant                                78 - 79

Kastamonu Entegre                   4 - 5

Lamenka / Asiller                           89

Mispa                                             67

Mobelkant                                82-83

Opser                                           205

Peliparke / Vezirköprü                   35

PeliDK / Vezirköprü                       37

Portakal PVC                                 53

Roma Plastik           49 - Arka Kapak

Schattdecor                                     7

Tece                                               41

Teverpan                                        29

Türkmen                                   59-61

    Mobilya Aksesuarları

Furniture Accessories

A1                                                145

AKC                                      120-121

Ben Mobilya                                   75

Berfino                                         118

Berrak Malzeme                          133

Boyut Plastik                              2 - 3

Çetin Plastik                         110-111

Delta                                                9

Disa Kulp          208 - Arka Kapak İçi

Divrik                                            115

Dizayn Ekol Plastik                      127

Emek Perçin                                131

Grass                                           123

Hafele                Ön Katlamalı Kapak

İçten Metal                                   119

Mepa               Arka Katlamalı Kapak

Mesan                     Ön Kapak İçi - 1

Özdemir Group                            139

Pelikan                                         109

Samet                                          107

Star Alüminyum                           137

Starwood Yapı Market                   11

Şeritçioğlu                                    141

Sukasi / Karasu                    128-129

Şişecam / Düzcam                      143

Tüzün / Alu-style                  124-125

Vidasan                                116-117

Yılmaz Sünger                             113

                                                          

Aşındırıcı ve
Kimyasallar  

Abrassives and 

Chemicals

Beta Kimya A.Ş.                          155

Gökay Boya                       148 - 149

DYO                                             157

Frimpeks                                      159

Leramelt                                       161

Roma Plastik / ROMABOND       151

SIMALFA                                      153

Makineler 

Machinery

Airpak                    201-202-203-204

Arte-Mak                              178-179

Biesse Türkiye                   Ön Kapak

Cemil Usta                            206-207

FNT                               193-194-195

Holz-Her                                      185

Netmak                                        189

Özen Ağaç ‹şl. Mak      196-197-199

Unimak             166’dan 171’e kadar

UV Tek                                         191

Uzman Havalı Teknik                   173

Varol Makine          174-175-176-177

Weinig                                          183

                                                          

Etkinlikler, Fuarlar,

Organizasyonlar  

Activities, Fairs,

Organizations

A⁄AÇ ‹Ş. MAK. - İNTERMOB 2019
(TÜYAP Fuarc›l›k)                           17

CIFF SHANGHAI 2018 - 2019       27

FURNITURE CHINA 2019             25

GÜRTUR Travel  124. Canton İthal ve
İhraç Ürünleri  Fuarı                     142

GÜRTUR Travel iSaloni               138

IAFP                                               91

MAKSDER (Mobilya Aksesuar
Sanayicileri Derneği)                    140

MERKÜR Fuarcılık 
(Woodex Cezayir)                        126

MERKÜR Fuarcılık 
(Woodex İran)                              134

MIFF 2019                                     23

SICAM Pordenone 2019
(Exposicam Srl)                              21

TAMDER (Tüm Ağaç İşleme
Makinecileri Derneği)                   165

TÜRKEL FUARCILIK 
Dubai Woodshow                        146

TÜRKEL FUARCILIK 
EGYWOODEX                              144
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D

F





27. yıllık yayın yaşamımızda, bu gün ulaştığımız
uluslararası vizyonla artık dünyanın her nokta-
sında, Türk mobilya ve imalat sanayini tanıtan
ve bir ay gibi bir sürede, dört ülkede yayınlarını
dağıtan bir başarı gerçekleştirdik. 

Eylül - Ekim ayları oldukça fırtınalı geçen aylar
oldu. Türkiye iç ekonomi ve politik yaşamında
önemli değişimlerin yaşandığı, ihracat ve ithala-
tın son yılların en düşük paritelerine gerilediği
bu kritik aylarda bizler, Ekim ayında önce
Avrasya’nın en büyük fuarı olan 13 - 17 Ekim
2018 Reed-Tüyap İntermob ve Ağaç İşleme
Makineleri Fuarlarında, 100 m2’lik standımızda
binlerce dergi dağıttık. Fuar boyunca katılımcı
firmalarla görüşerek piyasanın genel  nabzını
yakaladık.  Fuarın son günü, Avrupa’nın ve
İtalya’nın en önemli mobilya yan sanayi fuarla-
rından biri olan ve bu yıl 10 salonda 10.’su ger-
çekleşen 16-19 Ekim 2018 tarihinde  İtalya
Sicam Fuarı’na katıldık. Burada İngilizce olarak
hazırlanan ve Türk imalat sanayini uluslararası
pazarda tanıtan Furniturk Dergimizi özel standı-
mızda dağıttık. Genel global krizin Avrupa’daki
etkilerini ölçmek adına eşzamanlı gerçekleşen
bu fuar, bizlere oldukça önemli bilgiler verdi.
Buradaki katılımcı Türk ve yabancı firmalarla
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler pazarı daha
doğru ölçeklememizi sağladı.  Hemen ardından
ise Almanya’da gerçekleşen dünyanın en büyük
ve prestijli ofis fuarı olan,  Almanya Köln kentin-
de iki yılda bir gerçekleşen  Orgatec 2018 fuarı-
na katıldık. Dördüncü durağımız ise Dubai İndex
2018 mobilya fuarıydı. Her birinin kendi alanla-
rında çok önemli etkiler yarattığı bu fuarlara aynı
anda katılan tek Türk firması olduk. Basın adına
ise bunu belirtmeye gerek yok.

Gerek Türkiye’de, gerekse de dünya mobilya
sektöründe hemen her noktada gelişmeleri
izleyen bir yayın grubu olarak, çeyrek asrı
geçen bir zaman diliminde sektörümüze bilgi
ve enformasyon yaratıyoruz. Yaptığımız sektör
araştırmaları, uluslararası haber ve bilgilendir-
me çalışmalarıyla,  inovatif gelişmeler ve firma
yenilikleriyle, yeni ürün ve malzemeler hakkında
sektörün bilgi kaynağı olduk.  Mobilya dergisi
bu ay her zamankinden çok yoğun bir trafik
yaşadı. Uluslararası platformlarda önemli panel
ve etkinliklerde ülkemizi temsil ettik. Dergimizin
bu sayısında bu haberleri okuyacaksınız. Yazı
ve araştırmalarımız bu ülkelerin yayınlarında
işlendi. Bu çalışmalarımız, uluslararası pazarın
ülkemizi ve sektörümüzü tanımalarına vesile
oldu.  Kasım ayı takvimimizde ise,  bize yine
yol görünüyor. Bir yandan Ocak ayında çıkacak
yeni Furniturk Dergimizi hazırlarkan, yine seya-
hatlerimiz devam edecek. Türkiye’nin ihracata
her zamankinden çok ihtiyaç duyduğu bu gün-
lerde sektörümüzün, yurtdışı pazar ilişkileri için
Furnituk Dergisi’ni daha çok sahiplenmesi 
ve bu yayınımızı bir platform olarak kullanmala-
rında fayda var. Kosgeb destekleri de düşünü-
lürse, dışarıya açılmada her zamankinden 
daha etkili bir tanıtım mecrası olarak 
değerlendirilebilecektir.  

2019 yılının daha verimli bir yıl olması dileğiyle,
ülkemize ve sektörümüze başarılar diliyorum. 

Saygılarımla
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Ekin Yayın Grubu, bir ay içinde 
dört ülkede önemli tanıtımlar gerçekleştirdi





EKİN YAYIN GRUBU ULUSLARARASI EKİN YAYIN GRUBU ULUSLARARASI 
DERGİ DAĞITIMI  VE FUAR  KATILIMLARIMIZ DERGİ DAĞITIMI  VE FUAR  KATILIMLARIMIZ 
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1- SICAM 2018; Pordenone, İtalya; 16 - 19 Ekim 2018

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

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

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

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

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

7- ÖZBEKİSTAN MEBELEXPO 2018; Taşkent, Özbekistan; 24-26 Nisan 2018

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

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

10- FURNITURE CHINA - IAFP PANELi; Şanghay ÇİN; 11-14 Eylül 2018

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

12- IMM KÖLN 2019, Köln, Almanya; 15 - 21 Ocak 2018

13- WOODEX 2018; Tahran, İran; 12 - 15 Şubat 2018





eed Tüyap tarafından eşza-
manlı olarak düzenlenen 31.
Ağaç İşleme Makinesi - Ulus-

lararası Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı
ve 21. İntermob - Uluslararası Yan
Sanayi, Aksesuarları, Orman
Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fua-
rı, mobilya ve ahşap endüstrilerini
13-17 Ekim 2018 tarihlerinde 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi,
Büyükçekmece, İstanbul’da 
buluşturdu. 

Ahşap ve mobilya yan sanayi üre-

ticileri ve ihracatçılarıyla sektörün
yerli ve yabancı profesyonelleri-
nin bir araya geldiği Ağaç İşleme
Makinesi ve İntermob fuarları, bu
yıl bir rekora daha imza atarak 106
Ülkeden 76.271 sektör temsilcisini
aynı çatı altında buluşturdu. REED
TÜYAP tarafından Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamla-
rı Derneği (AİMSAD) ve Mobilya
Aksesuar Sanayiciler Derneği
(MAKSDER) iş birliğiyle düzenle-
nen fuar; katılımcı ve ziyaretçileri-
ne beklentinin fazlasını sağladı.

AVRASYA’NIN EN BÜYÜK MOBİLYA YAN
SANAYİ, AHŞAP ve ORMAN ENDÜSTRİSİ

FUARLARI ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTU!

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018 14

FUARLARDANHABERLER

R



Ahşap ve mobilya yan sanayi en-
düstrilerinin Avrasya’daki en bü-
yük buluşma platformu olan Ağaç
İşleme Makinesi ve Intermob fuar-
ları, 35 ülkeden 857 firma ve fir-
ma temsilciliğini 123.000 m2 ka-
palı alanda buluşturan fuarlar,
sektör katılımcılarından tam not
aldı. 

Yurtiçi 42, Yurtiçi 41 Alım
heyeti bir araya geldi!

Sektörün gelişimine katkı sağlamak
için Reed Tüyap’ın davetlisi olarak
fuara gelen; Arnavutluk, Azerbay-
can, Bosna Hersek, Mısır, Rusya,
Sırbistan, Tunus ve Ukrayna’nın
aralarında bulunduğu toplamda 42
ülkeden gelen alım heyeti, Türki-
ye’nin 41 ilinden gelen alım heyetiy-
le Ağaç İşleme Makinesi ve Inter-
mob fuarlarında bir araya geldi. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 201815

FUARLARDAN HABERLER
▲ ▲



Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dı-
şından gelen sektör profesyonelle-
ri, sektörün gelişimi için önemli iş
birliklerine imza attılar. 

Promatt Özel Bölümü
Üçüncü Yılını Kutladı!

2016 yılında ilk kez İntermob Fuarı
bünyesinde görücüye çıkan Pro-
matt; Yatak İmalatı Yan Sanayi,
Ekipman, Hammadde ve Makinele-
ri Özel Bölümü üç yıl içinde yatak

endüstrisinin cazibe merkezi ol-
mayı başardı.13-17 Ekim 2018 ta-
rihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde üçüncü kez ziyaretçi-
leri ile buluştu.

Bu yıl da 13. Salonda yer alan Pro-
matt, İntermob’un kapsamını ge-
nişleterek fuarların daha geniş bir
ziyaretçi kitlesine hitap etmesini
sağladı.

“İşletmelerde Ekonomik
Sürdürülebilirlik ve
Rekabet” Paneli büyük 
ilgi gördü

Fuarın 3.günü, 15.10.2018 tarihin-
de saat 14.00 – 16.00 arasında Ka-
radeniz salonunda yapılan Orman
Mühendisleri Odası İstanbul Şube-
si’nin düzenlediği “İşletmelerde
Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Re-
kabet” temalı panel, sektörün tüm
paydaşlarını aynı çatı altında bu-
luşturdu.

12 Ekim 2019’da 
görüşmek üzere

Sektöre yeni pazarlar sunmak için
pazarlama ağını genişleten Ağaç
İşleme Makinesi ve Intermob fuar-

ları, gelecek yıl 12-16 Ekim, 2019
tarihlerinde önemli iş bağlantıları-
na ev sahipliği yapmaya ve yeni
pazarlara açılmak ve mevcut pa-
zar paylarını arttırmak isteyenler
için etkin bir ticaret platformu ol-
maya devam edecek.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018 16

FUARLARDANHABERLER
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hşap sanayi malzemeleri ve
mobilya aksesuarları ile
mobilya üretiminde kullanı-

lan  her türlü yarı mamül ürünlerin
sergilendiği, Avrasya’daki en bü-
yük buluşma platformu olan Ağaç
İşleme Makinesi ve İntermob fuarı,
35 ülkeden 857 firma ve firma
temsilciliğini 123.000 m2 kapalı
alanda gerçekleşti.  Yurtiçi ve
yurtdışından önemli bir davetlinin
de  geldiği fuarda davetliler Reed-

Mobilya ve ahşap sanayimizin en önemli fuarı olan ve Reed-Tüyap
tarafından düzenlenen  İntermob, Makine Fuarı bu yıl önceki yıllara
göre zirve yaptı diyebiliriz. , bu yıl bir rekora daha imza atarak 
106 Ülkeden 76.271 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018 18

İNTERMOB FUARIHABERLER

A

Ağaç İşleme Makinesi 
ve İntermob fuarı 2018, bu yıl da

başarılı geçti



Tüyap tarafından ağırlandılar.
Kentin değişik yerlerinden servis-
lerin kalktığı  sivil toplum örgütleri
ve akademik çevrelerin de katılım
sağladığı fuarda önemli bir temsil
de gerçekleşti. Yurtiçi 42, Yurti-
çinden Toplam 41 Alım heyeti fua-
ra davet edildi. 

Gerek kendi gözlemlerimizde ge-
rekse de katılımcı firmalardan al-
dığımız izlenimler değerlendiğinde
bu yıl özellikle yurtdışı ziyaretçi
açısından bir rekor kırıldı denebilir,
öyleki yurt içinden gelen ziyaretçi-
den çok hemen her stantta 
bunu gözlemek mümkün oldu. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018
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Bu durum özellikle de intermob
ayağında katılımcılarda gerçek
memnuniyet duyguları oluşturdu.
Özellikle Balkanlar, Türk Cumhuri-
yetleri, Ortadoğu ve kuzey aftika
ülkelerinden kayda değer bir ziya-
retçi trafiği ekonomik istikrarsızlı-
ğın yaşandığı ve fuara moralsiz bir
şekilde giren fuar katılımcısının da
yüzünü güldürdü.

Fuarlarda genel olarak yaşanan
sonuç ilişkileri fuarın ilk günlerin-
den itibaren beklentileri pozitif et-
kileyerek krizi bir nevi unutturdu
denebilir. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018 20

İNTERMOB FUARIHABERLER
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Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 • 20123 Milano

Tel: +39 0286995712 
info@exposicam.it  

®

2019

www.exposicam.it

15 - 18 EKIM 
2019

PORDENONE 
FUARI



Reed Tüyap’ın davetlisi olarak fua-
ra gelen; Arnavutluk, Azerbaycan,
Bosna Hersek, Mısır, Rusya, Sırbis-
tan, Tunus ve Ukrayna’nın arala-
rında bulunduğu toplamda 42 ül-
keden gelen alım heyetleri, 
fuar boyunca farklı hollerde 
Türk üreticileriyle görüşmeler
gerçekleştirdiler. 

22

İNTERMOB FUARIHABERLER

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018
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----�® MALAYSIAN 
INTERNATIONAL 

FURNITURE 
FAIR);Ol9 

8-11 March
MITEC&PWTC 

Kuala Lumpur, Malaysia 

www.miff.com.my 

LAtt.6E'ST iN SôVTUEA'ST ASIA 
l 00,000 sqm 1 650 Exhibitors 1 18 Halls

► MUAR AT MIFF
Spotlighting 200 manufacturers of wood and panel
furniture from the Furniture City of Malaysia

► Right price point tor all budgets and
flexible order quantity

► Not just Malaysia
Meet suppliers from more Asian furniture
manufacturing countries and regions

► Visa friendly Malaysia
Thousands of buyers from 140 countries
and regions attend MIFF every year

Featuring: 

i·iiiiii 
MIFFOFFICE MIFF Timber Mart 

Celebrating 25 Great Years 
With You, For You 

Organised by 

.: i. T +603 2176 8788 
•• •• 

•.ı •• :.• F +603 2164 8786 

UBM E info@miff.com.my 

Strategic Partner 

nm 
umm 
ASSOCIATION 



Fuar boyunca Ekin Yayın Grubu-
Mobilya dergisi ekibi standlarında
binlerce Mobilya dergisi ücretsiz
olarak  dağıtıldı,  önemli görüşme-
ler gerçekleştirdi. Yurtdışından
gelen alıcılara İngilizce yayınlanan
Furniturk dergimiz verildi. 

Fuar içinde gerçekleşen önemli
oturumlardan biri de Fuarın 
3. günü, Karadeniz salonunda ya-
pılan Orman Mühendisleri Odası
İstanbul tarafından düzenlenen 
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“İşletmelerde Ekonomik Sürdürü-
lebilirlik ve Rekabet” temalı panel-
di.  Moderatörlüğünü Prof. Dr Do-
ğanay Tolunay’ın yaptığı panelde
Konuşmacı olarak  Prof. Dr. Murat
Şeker, Dr. Yüksel Bozkurt ve Dr.
Sabit Tuncer sektör adına önemli
konuları işlediler. 

Reed Tüyap Fuarcılık her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da  İstanbul ve İstan-
bul dışında bulunan değişik üniver-
sitelerin Orman mühendisliği ve
Orman endüstri mühendisliği 
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bölümünde okuyan öğrencilerin
ulaşım imkanlarını karşılayarak
onların yeni teknoloji ve yeni
ürün, malzemelerle tanışmasını
sağladı. 

Bu yıl fuarda pek çok yenilik var-
dı, Yüzey malzemelerinde, gerek
kağıt firmaları gerekse de finiş
folyo desenlerinde birbirini ta-
mamlayan geniş renk ve desen-
ler oldukça ilgi gördü.

Masa ayakları ve kulplarda nere-
deyse sınırsız seçeneklerle he-
men her beğeniye hitap eden ge-
niş bir yelpaze sergilendi.  Maki-

ne bölümünde ise gerek yerli ge-
rekse de ithal makinelerle he-
men her tür yatırıma yanıt vere-
bilecek seçenekler mevcuttu. Bu
yıl yine dolu, dolu bir fuar yaşan-
dı.  Yatırım yönü ise fuardan son-
ra gerçek alımlarla kendini gös-
terecektir. Türkiye’nin sıkıntılı
günler yaşadığı bu günlerde bek-
lentilerin çok üstünde bir fuara
tanık olduk. Ancak bunun sıcak
alımlara dönüşmesi için bu kadar
ağır gündemler içinde ekonomik
anlamda hiç de hazır olunmayan
önümüzdeki  şu yerel seçimleri
beklemek gerekebilir. 

▲ ▲
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Tüyap İntermob fuarı, “İşletmelerde Ekonomik Sürdürülebilirlik ve
Rekabet” konulu bir panele de ev sahipliği yaptı.

l l
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Ekin Yayın Grubu, Reed -Tüyap   
Fuarı’nda sektör temsilcileri ve   



39

FUARLARDAN HABERLER

eed Tüyap Fuarcılığın yetkili tek
partner yayın grubu olan Ekin
Yayın Grubu-Mobilya dergisi de
fuar boyunca 15 salondan oluşan

devasa alanda sektörün nabzını tuttu.
Fuarın gerçekleştiği 5 gün boyunca
Makine üreticilerinden, Yüzey malze-
me üreticilerine plakacılardan Aksesu-
ar ve kimyasal malzeme üreticilerine
kadar mobilya sanayini oluşturan ge-
niş yelpaze içindeki firmaları tek tek
dolaşarak hem fuarla ilgili görüşlerini
hem de sektörün genel durumu hak-
kında önemli izlenimler oluşturdu. 

R

l l

    İntermob ve Makine 2018
   ziyaretçilerini ağırladı
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Mobilya dergisi yayın danışma kurulu standımızdaydı.

TÜYAP ve SICAM Fuarları yetkilileri görüşmelerde bulundu.



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

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

Ekin Yayın Grubu 
Sektörel Datalarını 
sizlerle paylaşıyor

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

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

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









novasyona yönelik çalışmaların-
da, günümüzde hızla değişen tek-
nolojiyi, sektördeki dinamiklerle
birleştiren, bu süreçte odağına tü-

keticiyi alan Kastamonu Entegre, bu
alandaki çalışmalarına hız kazandırdı.
Tüketici ve teknoloji odaklı inovatif
çalışmalarını 2017 yılında hayata ge-
çirdiği, üç boyutlu kartela, artırılmış
gerçeklik ve üç boyutlu sanal show-
roomu bir arada sunma özelliği ile
dünyada bir ilki oluşturan “IDS 3D”
(Interior Design Studio) ile taçlandı-
ran şirket, yeni bir atılımla sektörün
karşısına çıktı. Mobil cihaz deneyimini
bir adım öteye taşıyarak yeni nesil
sunum aracına dönüştüren Kasta-
monu Entegre, IDS interaktif oda ile
bu kez müşterilerine daha önce hiç
yaşamadıkları bir deneyim sundu. İn-
termob Fuarı 7. salon 734 no’lu
standda yer alacak olan inovasyon
köşesini ziyaret edenler bu dijital
odada, “IDS 3D” (Interior Design Stu-
dio) mobil uygulamasında yer alan
tüm içeriğe hızla ulaşarak, gözlük
takmadan oda içinde hareket ederek
sanal mekânlar arasında gezdi, tüm
ürünleri yakından görüntüleyerek,
incelediği ürünlerin uygulamalarını
görme fırsatı yakaladı. Birden fazla
kullanıcıya kapılarını aynı anda açabi-

len IDS interaktif oda bu özelliği ile
de fark yarattı. Kastamonu Enteg-
re’nin standı sektör profesyonelle-
rinden yoğun ilgi görürken,  öğrenci-
lerin de ilgi odağı oldu.

Natura Serisi ile Glossmax Pro
ve MattPlus markaları ilk kez
Türkiye’de!

Tüketici tercihlerini gözeterek üretti-
ği markaları ile öne çıkan Kastamonu
Entegre’nin en yeni koleksiyonu Na-
tura serisi ile yepyeni markaları
Glossmax Pro ve MattPlus ilk kez İn-
termob Fuarı’nda tanıtıldı. Kastamo-
nu Entegre’nin melamin kaplı  MDF
ve  yonga levha  için tasarladığı yeni
serisi Natura, ahşabın doğal dokusu-
nun yüzeye birebir yansıtıldığı özel
bir koleksiyonu oluşturuyor. İleri
teknoloji ile üretilen seri, yedi farklı
dekor seçeneği ile öne çıkıyor. Regis-
ter ve emboss yüzeylerinin, Merkür,
Venüs, Samara, Odesa, Nepal,
Aral  ve Tibet olmak üzere farklı se-
çeneklerde hayat bulduğu koleksi-
yon, karmaşık ve yorucu şehir 
hayatının yarattığı stresten uzaklaş-
mak için sakin ve huzurlu yaşam
alanlarına ihtiyaç duyanların tercihini
oluşturuyor. 

Kastamonu Entegre’nin fuarda ilk
kez tanıttığı üst segment markaları
Glossmax Pro ve Mattplus, Gebze
Fabrikası’nda ileri teknoloji ile geliş-
tirilmiş ekstra parlak ve ekstra mat
ürünlerden oluşuyor. Yeni markalar;
üstün yüzey ve kesim kalitelerine ek
olarak çarpıcı görünümleri ile de dik-
kat çekiyor. Mutfak dolabı, banyo
dolabı, yatak odası, ray dolap, genç
odası, ofis mobilyaları, tüm deko-
rasyon alanları ve tüm modüler
ürünler için uygun ürünler, Kasta-
monu Entegre'nin yenilikçi, kaliteli,
kullanıcı dostu ve konforlu yaşam
alanları oluşturan katma değerli
ürün grubunda yer alıyor.

Mükemmel yansıma özellikli Gloss-
max Pro ve ekstra mat Mattplus, üs-
tün kalitesi ve kusursuz kesimi, mini-
mize olmuş yüzey efektleri, yüksek
parmak izi dayanımı ve kolay temiz-
lenebilir özelliği, yüksek çatlama ve
çizilme direnci ile öne çıkıyor.  
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İNTERMOB Fuarı’nda İlgi Odağı Oldu:  

Kastamonu Entegre,“IDS İnteraktif Oda” ile
Ürün Deneyimlemede Bir Adım Önde! 











ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

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

TASARIMLARDA 

KONTRAST YARATAN  

SIRA DIŞI BAKIR ETKİSİ

Bakır ALU kenarbantları;  

bakır-kızıl renk tonu ve fırçalı 

dokusu ile gerçekçi bir metal 

karakterine sahiptir. Ayna, masa, 

TV ünitesi gibi mobilyaların; 

metal, taş ve ahşap dokulu  

yüzey elemanlarıyla bütünleşerek, 

göz alıcı modern vurgular 

yaratması için tasarlanmıştır.

Mobilyalarda yeni bir metal ışıltısı 

→ Roma Bakır ALU

R_Mobilya_Dekorasyon_Advert_BakurALU_12_2017.indd   1 26/12/2017   13:58
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6-19 Ekim 2018 tarihleri arasın-
da yapılan ve italya’nın en
önemli Mobilya yüzey malze-
meleri ve aksesuarlar fuarı Si-

cam bu yıl yeni bir salon daha ekle-
yerek 10 salonda gerçekleşti.

Yıllar önce Zow Fuarcılık tarafından
ilk kez bu tarz özel bir tasarım ve
içerik konseptiyle farklı ülkelerde
başlayan ve bu gün SICAM fuarcılık
eliyle İtalya’da başarıyla sürdürülen
özel konseptte bir fuar olan Sicam
10. Yılında yine başarılı bir perfor-
mans gerçekleştirdi. 

1

İtalyan yan sanayi sektörünün 
en büyük fuarı olan SICAM 2018,
10. Yılında daha etkili bir fuar oldu



Kendi konseptinde dünyada da tek
fuar olan Sicam bu yıl başta Avrupa
olmak üzere dünyanın hemen her
yerinden katılımcı aldı önemli bir zi-
yaretçiyi ağırladı. 

İçerik ve formatı hedef piyasası ta-
rafından da onaylanan fuar, bu ha-
liyle de özel bir ilgi görüyor. Bu yılki
fuar 16.500 metre kare alanda ger-
çekleşti. İtalyan katılımcıların yanı
sıra 33 yabancı ülkeden 612 ziyaret-
çi fuarı ziyaret etti. 

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
Türkiye’den pek çok firma Sicam
fuarına katıldı, yanısıra önemli bir
kesim de ziyaretçi olarak. Katıldı.  Bu
yıl sicam fuarına katılan Türk firma-
ları, Ekin Yayın Grubu-Furniturk der-
gisi, Kastamonu Entegre/italya,
Gentaş, Boyut plastik, Samet A.Ş,
Portakal Ahşap, Tece, Asd, Kare-
bant, Arkopa, Sistem mobilya,
Umut kulp firmalarıydı. Türk firma-
ları da dünyanın her tarafından 
gelen önemli ziyaretçilerle pek çok
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görüşmeler gerçekleştirdiler ve fu-
ardan oldukça mamnun ayrıldılar.
Ekin Yayın grubu olarak fuar boyun-
ca 5. Salonda yayın grubumuza ay-
rılmış özel standımızda hem misafir-
lerimizi ağırladık firma ziyaretlerin-
de bulunup fuar boyunca uluslar-
arası dergimiz olan Furnitürk 
dergimizi dağıtıp tanıtımlarımızı 
gerçekleştirdik. 

SICAM'in 2018  Fuarın kurucusu ve
genel direktörü Giobbi'ye göre, “Bi-
zim için önemli bir dönüm noktası”,
çünkü temelde SICAM'ın küresel
sektörün zirvesindeki yerini alması,
her zaman kolay olmayan bir yol-
dan sonra, ancak ticaret fuarının ka-
demeli olarak konsolide olduğunu

görmesi sayesinde. Hem sergilenen
hem de ziyaret eden dünyanın her
yerinden operatörlerin onayı. Por-
denone etkinliği, her yıl önde gelen
alıcılarla buluşmak ve tasarım, mal-
zeme ve teknolojideki yeni ürünleri
dünyanın her yerinden tasarımcılara
ve mimarlara sunmak için her yıl be-
lirli bir tarih haline gelmiştir. ”

Sicam fuarı yıllar önce 9.500 met-
rekarelik sergi alanı ile gerçekleşti-
rildi. 2013'teki beşinci fuar için SI-
CAM'in Salıdan Cuma'ya kadarki hali-
hazırdaki düzenine geçtiği ortaya
çıktı. Sicam Fuarının kurucusu 
Carlo Giobbi, “Ticaret fuarına gelen
firmaların görüşlerini dikkatle dinli-
yoruz” dedi ve “açılış günlerindeki
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değişimin, işlerini daha iyi derinle-
mesine geliştirmek için yararlı bir
geçiş olduğunu fark ettik”.

Fuar istatistiği:

SICAM Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl
da ziyaretçileri ve katılımcıları, Ve-
nedik ve Treviso'daki iki uluslararası
havaalanında kendileri için ayrılmış
servislerle karşıladı. Saat başı ko-
nan ücretsiz otobüs servisleri fuar
boyunca havaalanı ile fuar arasında
ring seferleri düzenlediler.  Ziyaret
eden profesyonellerin% 35'i yurtdı-
şından geldi, beş kıtada 95 farklı ül-
keden. Ek olarak, Ekonomik Kalkın-
ma Bakanlığı, operatörleri Exposi-
cam ile mutabakata varılan ülkeler-
den Pordenone'ye getiren ICE Fore-

ign Trade Agency tarafından yürü-
tülen özel bir program aracılığıyla
sayıların artmasına yardımcı oldu.
Etkinliğin, kayıtlı ziyaretçi profesyo-
nellerin 100 yabancı ülkesinin ana
işaretini aşması 2016 yılından bu ya-
na  sekizinci kez gerçekleşiyor. Bu yıl
560 katılımcı vardı, bunların% 30'u
33 farklı ülkeden geldiler; Toplam-
da 101 yabancı ülkeden 7,378 ziya-
retçi  tarafından ziyaret edildi. 

2013 yılında Exposicam tarafından
kaydedilen ziyaretlerin istatistikleri,
bireysel insanlardan ziyade mevcut
şirket sayısını dikkate almaya başla-
dı. Finansal krizden sonra şirketlerin
uluslararası ticaret fuarlarını ziyaret
etme konusundaki tutumları, yöne-
tim bütçelerine uygulanan yeni kri-

terlere göre değişti ve organizasyon
ekibi böylece daha doğru ve güveni-
lir parametreler sunabilmek için an-
ket yöntemlerini bir pazarlama
anahtarına uyarladı. . Uluslararası
piyasalar olumlu eğilimler gösterir-
ken, bu yıl gerçekleşen SICAM yeni
uluslararası ticaretin güçlü bir hız-
landırıcısı oldu. 
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10. SICAM fuarı . uluslararası mobilya sektörünün pa-
zarı için özellikle ilginç bir zamanda düzenleniyor. Zor-
lu yıllardan sonra, krizin etkilerin çeşitli ortamlarda
hala belirgin ve birçok coğrafi alanda büyümenin so-
mut beklentileri netleşmektedir. 2017'de güncellenen
rakamlara göre, mevcut küresel mobilya üretimi
yaklaşık olarak 430 milyar dolar olarak tahmin edili-
yor. Bu rakamın% 50'sinden fazlası Çin ve diğer Asya
ülkelerinde üretiliyor. Bu alanla ilgili ilginç bir rakam,
Asya-Pasifik bölgesinde üretilen mobilyaların yakla-
şık% 49'unun bu kıtada kalmasıdır. 2021 için, küresel
mobilya tüketiminin% 50'den fazlası Asya-Pasifik alt
sektöründe üretilen ve satılan 700 milyar dolar sevi-
yesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan,
2017 yılında analistler 2018-2019 iki yıllık dönem için
kontrollü bir yavaşlama izleyeceği görüşünü öngörü-
lürken, Hindistan'ın 2020'ye kadar% 7'nin üzerinde 
bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bu ülkeler
SICAM'i ziyaret eden ülkeler ve her yıl bu sayı daha
fazla artıyor.

Küresel Pazarların durumu: 

Bir Pambiano çalışmasına göre, dünya çapında mobil-
ya pazarı 2018 yılında küresel büyümeyi % 3,5 oranın-
da artırmalıdır. Genel olarak olumlu bir durum nede-
niyle, 2017 yılında mobilyaların dış ticareti bir önceki
yıla göre% 3 artmış ve 2018'de olumlu bir eğilim gös-
termesi beklenmektedir. Asya Pasifik bölgesinde, her
şeyden önce, büyüme% 4 civarında kapanmalı. Gele-
cek üç yıl için gelişmekte olan ülkeler% 4'ün üzerinde
bir oranda büyürken, sanayileşmiş ülkeler de yakla-
şık% 2'lik bir ortalama seviyesini koruyan ek bir pozitif
eğilim öngörmektedir.

2018 yılında  mobilya ihracatı  % 35'lik bir payla Çin
ve% 8'lik bir oranla Almanya'da gerçekleşti. İtalya ve
Polonya'nın her ikisi de% 7 ve Vietnam% 6'lık büyüme
gösterdi. İlk beş ihracat ülkesi, toplam küresel mobil-
ya ihracatının% 63'ünü oluşturmaktadır. Verband der
Deutschen Möbelindustrie (Alman Mobilya Endüstrisi
Birliği) tarafından sağlanan verilere göre, Almanya,
dünyanın ikinci mobilyacı ihracatçısı ve SICAM'de bile-
şen üreticileriyle ve aynı zamanda da ziyaretçi mobil-
ya endüstrileriyle her zaman büyük oranda yer alan
bir mobilya sektörüne sahip. 83.260 personel istihda-
mı ve  492 şirket tarafından gerçekleşen bir ölçek..
Alman mobilya ihracatı, özellikle Rusya'ya (% 7.5 art-
tı), Amerika Birleşik Devletleri'ne (% 10,3'lük bir paya
sahip olan istikrarlı) ve Çin'in% 21,3'lük bir yükseliş
kaydettiği; Alman mobilya endüstrisi için diğer 
önemli pazarlar Güney Kore ve Hindistan olarak orta-
ya çıkmaktadır.

l l





hşap, orman ürünleri ve tek-
nolojileri sektörlerinin en
son tasarımları, trendlerinin

yanı sıra mobilya yan sanayi firma-
larının ürün ve hizmetlerini sergile-
diği İNTERMOB’a katılan Turanlar
Grup markası Peli,   13-17 Ekim ta-
rihleri arasında Tüyap Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen   fuarda yerli

ve yabancı ziyaretçilere en yeni
ürün ve koleksiyonlarını tanıttı.  

TÜRK MARKA İMAJINI
GÜÇLENDİRMELİYİZ

Türkiye’deki orman ürünleri sek-
törü devamlı kendini geliştirdiğini
söyleyen Vezirköprü Orman Ürün-
leri Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Turan, bu tür
uluslararası fuarların Türk marka-
larını dünyaya ve Avrupa’ya tanıt-
mak için önemli platformlar 
olduğunu, Türkiye pazarının, 

FİRMALARDANHABERLER

A

Yeni tasarımların,
trendlerin, sektör
öncülerinin, dünya
markalarının buluştuğu ve
firmaların yeni ürünlerini,
tasarımlarını, yeniliklerini
lanse ettikleri İNTERMOB
Fuarı 13-17 Ekim 2018
tarihleri arasında TÜYAP’TA
gerçekleşti. İnovatif
ürünleriyle fuara katılan
Peli, yeniliklerini sektör
profesyonelleri, iş
ortaklarına tanıttı.
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PELİ,
İnovatif
Ürünlerini
İntermob’da
Sergiledi

▲ ▲
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“Cephe Tasarımında 
Yeni Teknolojiler” Paneli
Şişecam Düzcam
İşbirliğiyle Düzenlendi 

Cam sektörünün küresel oyuncusu Şişecam Toplu-
luğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam,
yapı sızdırmazlık malzemesi üreticisi Tremco illb-
ruck ve cephe sistem firması Reynaers işbirliğiyle
“Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler” etkinliğine ev
sahipliği yaptı. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekle-
şen etkinliğe mimar, cephe danışmanı ve cephe fir-
malarından sektör profesyonelleri, akademisyenler
ve öğrenciler katıldı. Şişecam Düzcam’ın yeni ürün-
lerinin, mobil uygulamalarının anlatıldığı organizas-
yonda doğru cam seçiminin önemine de değinildi. İki
oturumda gerçekleşen panelin birinci oturumunda
“Cephede Dijitalleşme”, ikinci oturumunda ise “Tasa-
rımda Dijitalleşme” konularının ele alındığı etkinlik
Yapı Medya İletişim organizasyonuyla gerçekleşti. 

“Cephede Dijitalleşme” başlıklı panelde, Tabanlıoğlu
Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu ile Wer-
ner Sobek İstanbul Genel Müdürü Yetkin Bentürk;
AKM projesinin cephesi ve detaylarını paylaştı. “Ta-
sarımda Dijitalleşme” başlıklı ikinci panelde ise, Ta-
sarımATLAS / GarageATLAS Kurucu Ortağı Ahmet
Burçin Gürbüz; dijital mimari tasarım ve VR çalışma-
larını, Salon Architects Kurucusu Alper Derinboğaz;
yeni medya teknolojileri ile dijital üretimi birleştiren
mekân projelerini aktarırken, GMW MİMARLIK Ortağı
Dicle Demircioğlu; BIM ve dijital tasarım teknolojileri
hakkında paylaşımda bulundu. Etkinlikte ayrıca
Tremco firması Türkiye’de BIM kullanımı, illbruck
markası için tasarlanan BIM tool ve kullanımı Reyna-
ers’ın Uluslararası VR projeleri ele alındı. 

l l

120 milyon metrekare laminat parke satışıyla ilgi
çektiğini söyledi.

Turan ‘’Türkiye’deki laminat üreticilerinin yabancı-
larla kıyaslandığında eksiği yok, fazlası var. Bizler
en yeni ve yerli teknolojiyi kullanan, Türkiye’deki
ormancılığı teşvik eden yatırımcılarız. Yerli ham-
maddeyle çalışıyoruz. Türkiye’de hiçbir yabancı
ürünün bizimle rekabet etme şansı yok. Fakat Türk
marka imajını güçlendirmemiz ve tanıtım faaliyetle-
rine önem vermemiz gerek. Ülke olarak ihracat pa-
yımızı büyütmemiz gerek. Peli olarak biz gittikçe ar-
tan bir ticaret hacmine sahibiz, hedefimiz ihracat
payımızı daha da artırmak’’dedi.

PELİ ZENGİN ÜRÜN GAMIYLA FUARDA
YERİNİ ALDI

Peli Parke, Peli Plaka  ve  Peli Kapı (iç mekan kapılar)
ürünlerindeki yeni tasarımlarının tanıtıldığı fuarda,
7’nci holde 721 no’lu stantta 260 m2’lik alanda ye-
rini aldı. Peli Kapı’ya yeni eklenen tasarımların ve bu
tasarımların parke ve süpürgeliklerin beraber kom-
bine edildiği canlı mekanlarla sergilendiği fuarda,
marka daha önce benzeri yapılmayan bu ürünleri ile
farkını ortaya koydu.

Turanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Turan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Turan, Meltem Tu-
ran’ın yanı sıra tüm yönetim kadrosunun katıldığı
fuara, Vezirköprü Orman Ürünleri çalışanları ve
grubun tüm bayileri de iştirak ettiler. Fuat-r bu yıl
özellikle de yabancı ziyaretçi açısından da oldukça
verimli geçen bir fuar oldu.

l l
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obilya dergisi : Portakal Ah-
şap kenar bandı üretiminde
son yıllarda önemli bir ivme
kazandı. Ekim ayı içinde ger-

çekleşen önemli sektör buluşmala-
rından  biri olan Tüyap İntermob ve
aynı tarihlerde gerçekleşen İtalya
Sicam fuarında ürünlerini sergili-
yor, Bu şu anlama geliyorki hem iç
Pazar hem de uluslararası pazara
yönelik etkinlik ve rekabette biz de
varız anlamına mı geliyor. Kısaca bi-
ze Portakal ahşap’ın bu noktaya
gelmesindeki ana unsurlar nedir,
yol haritanızı açıklar mısınız.

Portakal Ahşap : Sizin de belirttiği-
niz gibi Portakal kenar bantlarının
son yıllarda sektör içindeki ağırlığı
hissedilir bir noktaya geldi. Bu başa-
rıda ki en önemli unsur elbette iyi
bir ekip ve bayii organizasyonumuz.

Mobilya üreticilerinin ihtiyaçlarını
yerinde doğru tespit edip beklenti-
lerini  hızlı ve sağlıklı bir şekilde kar-
şıladığımız için bu noktadayız. Bir
ürünün pazarda etkili olması için
dört başlık çok önemlidir. 1* Kaliteli
ürün 2* Dağıtım hizmeti 3* Pazarla-
ma 4* Fiyat politikası. Portakal ke-
nar bantları olarak bu başlıklar üze-
rinde durup dinlenmeden çalışmak-
tayız. Bu sebepten İstanbul İnter-
mob devam ederken aynı anda İtal-
ya Sicam fuarındaydık. PVC, ABS,
PMMA, MABS ve ALİMİNYUM dan
oluşan kenar bantlarımızı müşteri-
lerimizin beğenilerine sunduk.

Mobilya dergisi : Yaşadığımız dur-
gun ekonomik süreçte son iki fuarı
değerlendirerek gerek iç pazarda
gerekse de uluslararası sektörde
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz.

▲ ▲
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Dövizdeki hızlı değişkenler 
ihracaatı çok daha önemli hale getirdi

Portakal Ahşap İhracat Müdürü Ünal Çakır’la 
sektörle ilgili son gelişmeleri konuştuk
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Portakal Ahşap : Son aylardaki dö-
vizdeki yükseliş ihracaatı çok daha
önemli hale getirdi. Portakal Ke-
nar bantları olarak bizde İç pazar-
daki etkinliğimizi aksatmadan ihra-
cat rakamlarımızı arttırmak yolun-
da çalışmalar yapıyoruz. 14-17
ağustosta Meksika da Tecno Mu-
eble Internacıonal ,30 eylül 3 ekim
tarihlerinde İngiltere Birmingham
da W18 Furniture ındustry Suppli-
ers Exhibition fuarlarına  katıldık.
İngiltere ve Güney Amerika mobil-
ya dekorasyon pazarlarında  var
olmaya başladık.  İstanbul İnter-
mob’da  Türkiye , Ortadoğu, Rus-
ya, Kafkaslar ,Balkanlar , İran ve
Kuzey Afrika dan gelen müşterile-
rimizi ağırladık.  İntermob son yıl-
larda artık uluslararası bir fuar ni-
teliği kazandı. Türkiye’nin ihraca-
tında önemli bir araç haline geldi.
Bu sektörümüz adına çok önemli
bir gelişme . Burdan sizin aracılığı-
nız ile İntermob’da emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. İnte-
mob devam ederken yine sektör-
de önemli bir yer tutan İtalya Si-
cam fuarı başladı. Portakal kenar
bantları olarak orda da yerimizi
alarak ürünlerimizi Avrupalı , Orta
Doğulu , Afrikalı ve Amerika kıta-

sından gelen sektör temsilcilerine
sunduk. Yorucu ama son derece
verimli bir kısa dönemi geride bı-
rakmanın huzuru ile çalışmalarımı-
za son hızla devam ediyoruz.

Mobilya dergisi : Dünya çapında
desen sektörüne paralel gelişen
bir imalat gerçekleştiriyorsunuz,
onlarca imalatçı firmanın yılda on-
larca yeni desenlerini takip etmek
zor mu bu durum size farklı mali-
yetler yüklüyor mu,

Portakal Ahşap : Marketing çalış-
malarının dünya üzerinde etkisi
arttıkça yaşamımızdaki renk çeşidi
her geçen gün artarak devam et-
mekte. Her coğrafyanın kendine
özgü kültürüne göre renk ve de-
sen beklentileri farklılık gösterebi-
liyor. Bu dinamik durum bizi sürek-
li enerjik tutuyor. Elbette ki zorla-
nıyoruz. Sürekli yatırım yapmak
zorundayız. Çok çeşitlilik set-up
sürelerinin uzamasına ve verimlili-
ğin azalmasına yol açmakta. 

Mobilya dergisi : Türkiye de döviz
kurlarında gerçekleşen son du-
rum sektörü nasıl etkiledi, iç piya-
sayı nasıl değerlendiriyorsunuz.

Portakal Ahşap : Ülkemiz son za-
manlarda ekonomik olarak zor

günler geçiriyor. Sıcak paranın fi-
nans merkezlerine doğru çekilme-
sinden kaynaklı bu durum bizim gi-
bi gelişmekte olan ülkeleri daha
çabuk etkilemektedir. Türkiye
ekonomisinin son 40 yılda inşaata
dayalı büyüme modeli içine girme-
si ve son gelişmelerden inşaat
sektörünün direk etkilenmesi  iç
pazarın daralmasına sebep oldu.
Sektörün bu durumu çok iyi yönet-
mek zorunda olduğunu düşünüyo-
rum. Genişleyen kapasiteler artan
genel giderlerin karşılanması için
hızlıca yeni pazarlara dönük çalış-
malar yapılmalı, kayıp kaçaklar
azaltılmalı, katma değeri yüksek
ürünler için ar-ge çalışmalarına hız
verilmesi gerekmektedir.
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ki yılda bir Almanya’nın Köln
kentinde gerçekleşen  ve ofis
sektörünün dünya çapında en
büyük ve prestijli fuarı sayılan

Köln Orgatec 2018 fuarı 23-27
Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

Bu yıl Architecture World Etkinlik-
leriyle birlikte gerçekleştirilen ve
fuar boyunca pek çok panel ile
konferansa da ev sahipliği yapan
Orgatec fuarı’nda yüzlerce firma
en yeni tasarımlarını görücüye çı-
kardı. Ağırlıklı Ofis sandalyeleri,

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018 68

FUARLARDANHABERLER

İ

Orgatec 2018 Ofis Fuarı
Gerçekleşti

CASELLA’dan Selahattin İnce ve
Nesip Uzun, Omsiad standında.

BÜROTİME standı; Hüseyin - Mevlüt Tosunoğlu ve Nesip Uzun

Addo standında Konsept tasarımcısı Sezgin Aksu ile



makam koltukları personel masa-
ları, ofis çalışma istasyonları ile
bunların yeni teknoloji içinde uygu-
lamalarının sunulduğu fuarda mo-
dern ofislerin gelecek dünyadaki
rolleri de sunuldu. Teknoloji ve di-
jital dünyanın her alanda etkisini
burada da görmek mümkündü.
Smart uygulamalar akıllı ofislerde
bir android veya IPhone komutları
içinde kontrol edilebiliyor. 

Ofis ve mimarlık etkinliklerinde ise
çok değerli panellerle yarının ofis-
leri ve çalışma algoritmaları ele
alındı. Orgatec fuarı,  bu haliyle sa-
dece koltuk ve büro mobilyalarının
sunulduğu bir Show alanından çok
bu alana yönelik her tür eğilimle-
rin düşünce ve etkinliklerin farklı
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Addo standı ve firmanın uluslararası piarını yapan 
Fabrizio Tofeschin, İbrahim Yıldız, Gülden Şenolan, Nesip Uzun



teknolojik yeniliklerle felsefi ola-
rak da sunulduğu önemli bir plat-
form durumundaydı. Dolaysıyla
sadece mobilya imalatçı ve satıcı-
lar kadar proje geliştiren mimar
ve tasarımcılar ile bu alanda tek-
noloji geliştiren merkezlerin de
buluşma noktasıydı. 

Ofis sektöründeki dünyanın en
önemli firmalarının katıldığı fuar 5
gün boyunca bütün bu önemli et-
kinliklere ev sahipliği yaptı. Ergo-
nomik ürünler , rahat ofisler ile
her alanda ikili yada grup görüş-
melerinizi çok özelleştirilmiş  ve
izole edilmiş kabinlerde gerçek-

leştirebileceğiniz farklı atmosfer-
ler sunuyor. Özelleştirilmiş me-
kanlar çok farklı kompozit malze-
melerden yapılmış,  önceki yıllar-
da ağırlıklı keçe ve ses emen mal-
zemeler kullanılıyorken bu yıl pek
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çok firmada şeffaf cam kabinler öne çıkmış,
şüphesiz bu kabinler mekana ayrı bir görsel-
lik, Şeffaflık ve mükemmeliyet hissi veriyor.
Bu özel alanlar bazen abartılmış ve kişiselleş-
tirmeler bir telefon kulübesi büyüklüğündeki
tek kişilik çalışma ofisine dönüştürülmüş.
Renkler oldukça soft .  İddialı ve yaratıcı, sarı-
lar, kırmızılar kadar mavi ve pembeler, viyo-
let renkler ile  çok açık soft desenler bu yıl ol-
dukça fazla kullanılmış. 

Yıllardır bu fuara Türkiye’den de pek çok ofis
firması katılıyor, Bu yıl 12 Türk firması farklı
salonlarda yeni ürünleriyle yine Orgatec fuar-
rındaydı. Bunlar Koleksiyon, Bürotime, Siesta,

Orgatec 2018 Ofis Fuarı’nda Sergilenen Ürünlerden

FUARLARDANHABERLER





Casella, Nurus, Flekssit, B&T, Mod tasarım,
Tuna Ofis, Addo, Papatya, Zivella gibi marka-
lardı. Omsiad derneği de bu yıl üyelerini tem-
silen fuardaydı. Ziyaret ettiğimiz tüm Türk fir-
maları oldukça başarılı koleksiyonlarla dikkat
çektiler. Genel anlamda uluslararası trendleri
çok yakından izlediklerine de tanık olduk. Türk
firmaları artık kendi tasarımcıları yanında bu
alanda başarılı dünya çapındaki Tasarımcılar-
la da çalışıyorlar. Siesta firması Euro lig spon-
soörü olarak da fuarda etkili bir çalışma ger-
çekleştirdi. Keza ADDO firması dünya çapında
önemli bir yeri olan Uzakdoğu’dan İtalya’ya
kadar pek çok markanın ürün koleksiyonunu

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:149 Kasım - Aralık 2018 74

▲ ▲
FUARLARDANHABERLER

Orgatec 2018 Ofis Fuarı’nda Sergilenen Ürünlerden





hazırlayan Türk kökenli tasarımcı
Sezgin Aksu’nun iddialı tasarımla-
rıyla fuara katılmış. 

Ekin Yayın Grubu bu fuara Furni-
turk Dergisi ile katılım sağladı. Her
yıl olduğu gibi bu Orgatec fuarında
da pek çok yerli ve yabancı firma
ile görüşmeler yaparak sektördeki
yenilik ve gelişmeleri yakından izle-
yip Türk mobilya sektörüne sunu-
yoruz. Bu fuarın  yeniliklerin sergi-
lendiği bir fuar olma özelliği kadar
ticari yönünün de çok güçlü olduğu
önemli iş görüşmeleri ve projelerin
gerçekleştiği bir fuar oldu.  

ORGATEC 2018, fuarı bu yıl
63.000'den fazla ticari ziyaretçiy-
le yüzde 15'in üzerinde ziyaretçi ar-
tışı sağladı.  ORGATEC 2018 ayrıca
uluslararası erişim açısından etki-
leyici sonuçlar elde etti. Ziyaretçi
tarafında, olayda temsil edilen ül-
ke sayısı 118'den 142'ye yükseldi.
Toplamda, Almanya dışından

önemli ölçüde daha fazla ziyaret-
çi, modern çalışma dünyasının ön-
de gelenleri uluslararası ticaret
fuarı için Köln'e gitti. Büyüme özel-
likle Kuzey Amerika (yüzde + 42),
Orta ve Güney Amerika (yüzde +
42) ve AB ülkelerinden (yüzde
+33) ticari ziyaretçilerdi. Japon-
ya'dan ziyaretçi sayısında (yüzde
+22) ve Hindistan'da (yüzde +44)
artışlar kaydedildi. ORGATEC
2018'deki Doğu Avrupalı   ziyaretçi-
lerin sayısı ise  neredeyse ikiye
katlandı. (Not: istatistik rakkamlar 
29 Ekim 2018 tarihli Köln Messe finaly
raport kaynaklarından alınmıştır.)
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Orgatec 2018 Ofis Fuarı’ndaki tasarım  ve mimarlık ertkinlikleri
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eçen yıl İtalyan Gruppo Trom-
bini’yi satın alarak bünyesine
katan Kastamonu Entegre, 16-
19 Ekim tarihlerinde İtalya’da

gerçekleşen, sektörün en önemli fu-
arlarından biri olan SICAM Fuarı’na
katılım gösterdi. SICAM Fuarı’nda,
sektörün önemli temsilcileri ve
müşterilerle buluşarak İtalyan pa-
zarındaki bağlantılarını güçlendiren
Kastamonu Entegre’nin CEO’su Ha-
luk Yıldız: “Fuar kapsamında beğeni-
ye sunduğumuz özel koleksiyon, iş-
levselliği estetikle, kaliteyi ürün çe-
şitliliğiyle buluşturduğumuz ahşap
levha, parke, tezgah ve kapı paneli
ürünlerini içeriyor. Koleksiyonları-
mızı yıllar içerisinde, mevcut tasa-
rım trendlerine, pazar eğilimlerine
göre yenilemeye ve sektörün beğe-
nisine sunmaya devam edeceğiz.”
dedi.

“İtalyan ağaç bazlı panel
sektörüne ve ekonomisine
katkıda bulunmaya
hazırlanıyor”

Pomposa Tesisleri’nin modernizas-
yon ve bakım çalışmalarının çok kısa
bir süre sonra tamamlanacağını ve

üretime geçeceğini belirten Yıldız,
bu tesislerde, sektöre yönelik ham
ve melamin kaplı yonga levha üret-
meyi amaçladıklarını sözlerine ekli-
yor. Yıldız, “İtalya’daki tesislerimiz-
de geri dönüşümlü ham madde kul-
lanarak üretim gerçekleştireceğiz.
Ürünleri hem İtalya hem de yurt dışı
pazarlarda satışa sunacağız. Ürün-
lerin yerel olarak üretilmesi, ekolo-
jik ayak izini azaltmanın yanı sıra İtal-
ya'daki geri dönüşümlü ahşap ürün-
lerin kullanımını da katkı sağlaya-
cak” diyor. Ofis ve sergileme alanı
bulunan “Design Center”ı hizmete
açmaya hazırlandıklarını belirten
Yıldız, Pesaro kentinde bulunan açı-
lacak “Design Center”da müşterile-

rin kendi dekorlarını geliştirebilece-
ği, bu mekanda her türlü dekor ve
katma değerli ürünlerin de beğeniye
sunulacağını ifade etti. 

“Kastamonu’dan İtalya’ya
uzanan başarımızın temelinde
bilgi ve deneyim yatıyor” 

Sahip oldukları ihracat potansiyeli
sayesinde, farklı pazarlara erişim
sağladıklarını ve artan talebi karşıla-
mak üzere üretimlerini artırdıklarını
ifade eden Yıldız, dış pazarda reka-
bet ederken, artan bilgi ve deneyim-
lerle, yeni teknolojiler ve pazarlama
yöntemleri geliştirdiklerini, iç ve dış
piyasalarda rekabetçi üstünlük elde
ederek başarı sağladıklarını belirtti. 

Yıldız, yeni pazarlara yönelik hedef-
lerini ise şöyle özetledi: “Sürdürüle-
bilir büyümeyi sağlamak ve global
pazardaki mevcut konumu güçlen-
dirmek için önümüzdeki dönemde
temel hedeflerimiz, Türkiye dışında-
ki pazarlarda, pazar payını daha da
artırmak ve kendi sektöründe satış
coğrafyasını geliştirerek büyümeyi
sağlamak bulunuyor.” 

Kastamonu İtalya, 16-19 Ekim
tarihleri arasında İtalya’nın
Pordenone kentinde
gerçekleştirilen, sektörün en
prestijli fuarlarından SICAM
Fuarı’nda boy gösterdi. Fuarda
İtalya’ya özel geliştirilen
koleksiyonla öne çıkan Kastamonu
Entegre, Pomposa Tesisleri’nde ham
ve melamin kaplı yonga levha
üreterek, bu üretimin tamamını
İtalya pazarına sunacak. 
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Kastamonu Entegre, İtalya’ya Özel
Koleksiyonu SICAM Fuarı’nda Tanıttı









ürkiye’nin lider kenarbandı üre-
ticisi Roma Plastik, 13-17 Ekim
tarihleri arasında, sektörün en

büyük etkinliklerinden İntermob 2018
fuarında yerini aldı. Bu yıl 21.si düzen-
lenen fuarda her yıl olduğu gibi sektö-
rün en yeni trendleri ve teknolojileri
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ro-
ma Plastik bu yıl, “Kreaktif” mottosu
ve konseptiyle fuarda ziyaretçileriyle
buluştu.

Kreaktif = Kreatif + Aktif

Geleceğin ilham veren ışığında yaşam
hiç durmadan değişiyor, sürekli yeni-

leniyor. Yarını yenilikleri hayal eden,
tasarlayan ve herkesten önce hare-
kete geçenler belirleyecek. Bu pers-
pektifle Roma Plastik, her zaman da-
ha iyiyi, daha yeniyi, daha farklıyı sun-
mak için kreatif ve aktif bir vizyonla
ilerliyor.

Firma, bayilerine verdiği aktif hizmeti,
sürekli geliştirilen yeni ve yaratıcı
ürünleriyle fuar süresince lanse etme
fırsatı buldu. Kalite, güven ve yenilik
sunan tasarımlar, partnerleriyle olan
iş birliği ve hizmet alanlarındaki pro-
fesyonellik ile birleşerek sektörde
öncü olmayı sürdürüyor.

Roma Plastik, 
Kreaktif Anlayışı ile 
İntermob 2018'deydi
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Kenarbandında Yeni Bir
Dönem Başlıyor: Dijital
Baskı

Tüm dünyada trend haline gelen
kişiselleşme, üretim teknolojile-
rinde ve tasarımlarda yeni yakla-
şımları gerektiriyor. Son teknoloji
olan dijital baskı yöntemi ile üreti-
len kenarbandı koleksiyonu fuar
kapsamında büyük ilgi gördü.

RomaDoor Koleksiyon

İlk kez tanıtılan olan RomaDoor
Koleksiyon, ahşap dekorlu, sade
ve modern kapılara sofistike stil-
ler kazandırmak amacıyla oluştu-
ruldu. 11 yeni desen ve renk tonu
ile güncel kapı dekorlarıyla mü-
kemmel uyumu yakalıyor.

Tasarımda Kontrast Çizgiler

Geçtiğimiz yıl İntermob’ta tanıtılan
kontrast kenarbantları koleksiyo-
nu, bu yıl da fuarda öne çıkanlar
arasında yer aldı. 

Zenginleşen Endüstriyel
Koleksiyon

Seçkin dekorlarla zenginleşen Ro-
ma Endüstriyel Koleksiyon, 23
meşe, ceviz ve çam desenlerinde
ahşap, 5 mermer ve taş reprodük-
siyonlarıyla yenilendi. Doğanın
renk paletinden ilham alınarak
oluşturulan koleksiyonda, ahşabın

rüstik cazibesi ile mermerin pürüz-
süz yapısı ön plana çıkıyor. 

Yenilenen yüzüyle
www.RomaPlastik.com
şimdi daha aktif!

Roma Plastik yenilenen internet
sitesini hizmete sundu. Tasarımıy-
la dikkat çeken site ile, yeni fonksi-
yonel özellikler de kullanıcılar ile
buluşturuldu. Tüm koleksiyonla-
rın ayrı ayrı tanıtıldığı siteye, nu-
mune talebi, kartela talebi gibi in-
teraktif özellikler eklendi.

Müşterilerin en çok kullandığı
özellik, Kenarbandı Sihirbazı yeni-
lendi ve artık ürünlerin sürekli
güncellenen stoklarına websitesi
üzerinden ulaşmak mümkün!
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er yıl olduğu gibi Ciff fuarları
bu yıl da biri 18-21 mart arası
diğeri de 28 Mart’ta Mobilya
aksesuar malzemeleri ve

ofis mobilyaları olmak üzere 2 si
Guangzhou’da diğeri de 10-14 Ey-
lül arası Shanghai’de olmak üzere
3 farklı konsepte mobilya fuarı
gerçekleştiriyor. Önceki sayıları-
mızda Mart fuarlarını bizzat yerin-
de  izleyerek dergimizde okurları-

mızla paylaştık.  Bu yıl gerçekle-
şen 2018, CIFF  önceki yıllara göre
kendini pek çok konuda yenilemiş
olarak karşımıza çıktı. 

CFTE * (Çin Dış Ticaret Guangzhou
Fuarı Genel Şirketi) ve Red Star
Macalline ** tarafından ortaklaşa
düzenlenen organizasyonun unu-
tulması zor olacaktır.

200'ü aşkın ülke ve bölgeden (Ciff
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Çin fuarcılık sektöründe bu yıl 42. Gerçekleşen ve gerçekleştiği
m2 itibarıyla da  dünyanın en büyük alan ve katılımına sahip fuar,
bu yıl yine oldukça başarılı ve yeniliklerle dolu bir fuar oldu. 

Ciff Shanghai 2018, bu yıl 10-14 Eylül
2018 tarihleri arasında gerçekleşti



Shanghai 2017’den  % 37 daha fazlası)
146.419 profesyonel ziyaretçi sektördeki ye-
nilikler hakkında bilgi edinme ve fuara katılan
1.300'den fazla şirketin stantlarında iş yap-
ma olanağı sağladı. 400.000 metrekarelik
bir yüzey alanı üzerine yayılmış ve uluslar-
arası alıcılar ve Çinli bayilere yönelik 
CIFF tarafından düzenlenen bir dizi B2B 
toplantı gerçekleşti. 

Dolayısıyla, 4 gün boyunca NECC koridorla-
rı, harika tasarım sergilerini ziyaret ederek,
Çin ve uluslararası mobilya pazarındaki yeni
trendler üzerine forumlara ve sözleşmele-
re katılarak taze ilham alabilen sektör tem-
silcileri ile doluydu.

Ciff fuarının basın konukları olarak IAFP
(uluslararası Mobilya yayıncıları birliği)adına
Ekin yayın grubu olarak davetli olduğumuz
fuarda fuar boyunca devasa hollerde yenilik-
leri izleme imkanı bulduk. Ofisten oturma
grubuna, aydınlatmadan klasik
mobilyalara, aksesuardan dekorasyona ka-
dar hemen her mobilya grubunun  Çin’den ve
dünyanın değişik ülkelerinden yüzlerce katı-
lımcı ile yer aldığı bu devasa fuarı dört günde
bitirmek gerçekten çok zor. Fuar bu yıl eşza-
manlı olarak 7,1 ve   8,1 Salonlarını ahşap 
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işleme makineleri ve yardımcı mal-
zeme üreticilerine  açmış. Fuarın
5.1-5.2 ve 6.1-6.2 salonları Outdo-
or, dış mobilyalar ile bahçe mobil-
yalarına ayrılmış. 7.2 ve 8.2 salon-
larında ofis mobilyaları ve otel 
mobilyaları var. 

Fuarın ikinci günü gerçekleşen ve
farklı ülkelerden tasarımcıların bu-
luştuğu etkinlikte de Çin mobilya
sektöründe yeni trendler, tasarım
ağırlıklı olarak gelişen ve kendi kon-
septini yaratan bu haliyle de ulus-
lat-rarasılaşan sektör anlayışlarını
basınla paylaştılar. Çinli markalar
artık dünya genelinde önemli ulus-
lararası tasarımcılarla çalışarak üst
düzey mobilyalar üretiyorlar. Kat-
ma değerli ürünlerin pazara sunul-
duğu Çin mobilya sektöründe bu
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Design dream show alanı, 
farkındalık yaratan soft tasarımlarıyla
en çok ilgi gören standlardandı. 





gün 42. si gerçekleşen fuarı bir ta-
rafta Ulusal Fuar  ve Kongre Mer-
kezi (Şangay), "NECC" Hongqiao ile
öte yandan CFTE (Çin) tarafından
ortaklaşa gerçekleştiriyorlar. 

Bu yılki Ciff Shanghai fuarı  gerçek-
ten Çin mobilya sektörü için önemli
bir yıl oldu.  İki mobilya sektörü
devleri arasında kurulan stratejik it-
tifaktan dolayı büyümesinin ve hat-
ta Çin'in genel olarak büyümesinin
temel bir aşaması. Bu birleşme ile
daha ileri bir boyuta taşınmış oldu. 

Dış Ticaret Guangzhou Fuarı
Genel Şirketi ve Kırmızı
Yıldız Macalline

Red Star Macalline, Bu iki gurup Çin
mobilya dağıtım ve ihracat  sektö-
ründe tartışmasız liderdir. Red Star
Macalline istatistikleri etkileyici: 4
trilyon RMB değerine sahip bir ev
mobilyaları pazarı tarafından des-
tekleniyor, Çin'in dört bir yanına da-
ğılmış 260 alışveriş merkezini yö-
netiyor ve 15 milyon metrekareden
daha geniş bir toplam yüzey alanı
ve yıllık satış hacmi sağlıyor. Top-
lam hacmi ise 78 milyar RMB.

Dünyanın en büyük mobilya fuarı
olan CIFF'in kayıtları ve rakamları
ve her durumda Asya'da en etkili
olanı, yıllık toplam 1.15 milyon met-
rekarelik alanı kaplıyor. Bu iki sek-
tör lideri arasındaki işbirliği de her-
hangi bir açıklama gerektirmez ve
kesinlikle daha önce hiç kaydedil-

memiş olan ve her durumda 
tahmin edilmesi zor olan sonuçlar
üretecektir.

Bu yılki fuar “Küresel Ev Yaşamı Ör-
neği” konusunu ele aldı, fuar kalite,
hizmet açısından gerçek bir sıçra-
ma oldu; 400.000 metrekarelik bir
toplam alanı kapsayan tüm NECC
alanları kullanıldı. Çin'in her yerin-
den 29 il ve 182 şehirden gelen yeni
üst düzey katılımcılar, tasarımcılar
ve büyük perakendecilerin katılımı,
tüketici talepleri ile ilgili gerçek ta-
sarım eğilimlerinin belirlenmesine
yardımcı oldular. 
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Ciff 2018'de Pinnacle 2018 ödülleri
de gerçekleşen bir törenle verildi. 

Ciff shanghai 2018'de fuar boyunca pek
çok panel ve etkinlikler gerçekleşti.

▲ ▲

Ciff Shanghai 2018'e bu yıl tasarım ve dizayn etkinlikleri damga vurdu





CIFF 2018 ‘de bu yılın
teması

Atölyeler. Bu yılın teması “Anlamlı
ürünler fark yaratır. ”; Büyüleyici
bir konu, hiçbir zaman yeterince
araştırılmadı, küreselleşmeyle yıl-
larca son derece alakalı.

Çin'de 2017'den bu yana, Amerikan
Tasarım Mobilyaları Derneği (ASFD)
ve High Point Market tarafından ve
CIFF tarafından tanıtılan Pinnacle
Ödülleri Asya-Pasifik,  bölgesinde
tek uluslararası mobilya ve ev-mo-
bilya ödülü. Pinnacle Ödülleri'nin bir
parçası olan Pinnacle Awards Asia-
Pacific ve CIFF, Çin'de ve Asya'da ka-
liteyi ve tasarımı geliştirmek için bir-
likte çalışıyor.

CIFF Şangay'da Pinnacle Ödülleri
Asya-Pasifik 2018 töreni de dahil
olmak üzere birçok yarışma düzen-
lendi ve 16 yarışma kategorisinin
kazananları açıklandı ve uluslarara-

sı çapta ünlü tasarımcılar tarafın-
dan seçilen eserlere ödül verildi.

Bir diğer önemli ilk de, Red Star Ma-
calline ve İnovasyon Tasarım Birliği
tarafından ortaklaşa oluşturulan bir
tasarım olan Design Dream
Show'un gerçekleştirilmesiydi.  

İki farklı olay, ama her ikisi de Çin ta-
sarımının gelişimini sembolize edi-
yor, uygulamalar hızla değişen bir
dünyayı yansıtıyor; Bu etkinliklerin
bu gün CIFF Şangay'da yapılıyor ol-
maları, bu inanılmaz fuarın tasarım,
kültür ve medya alanlarında yarattı-
ğı etkiyi göstermektedir.

CIFF tarafından gerçekleştirilen bu
tasarım etkinlikleriyle iki yaratıcı
kentin Şanghay ve Milano'yu , kültü-
rel ve yaratıcı kaynaklardan tam
olarak yararlanmayı amaçlayan bir
organizasyon içinde buluşturdu. 

Bu yıl CIFF Şangay'ın bir sonraki
fuarı ile aynı zamanda, Çin Uluslar-
arası Mobilya Makineleri ve Ağaç İş-

leme Makineleri Fuarı'nın (Shang-
hai) ilk baskısı yapıldı. Bu fuar, CIFF
ve WMF arasındaki yeni ortaklığın
bir sonucudur ve bu nedenle, tüm
ana üretim teknolojileri ve ahşap
taban panelleri ve birinci aşama ah-
şap işleme ekipmanı dahil olmak
üzere tüm işleme makineleri de da-
hil olmak üzere sektörün tüm üre-
tim zincirini kapsadı.

Çok sayıda katılımcının  katıldığı bu
yılki WMF fuarında bunların en
önemlileri şunlardır: Homag, SCM
Group, Weinig, Biesse, Jinan Restar,
Nanxing, Foma Grubu, SWPM, Yali-
an, Siempelkamp,   Wemhoener,
LMT, Ruiwudi, Leke, Huajian, Yuan-
tian, Lianrou, Hengkang , Fuyi ve
Xinqunli idi.
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Ciff Shanghai basın buluşması:
Uluslararası basın ve IAFP 

üyelerinin katıldığı basın buluşmasında
‘Çin'de Tasarım’ konşuldu. 

Tasarım Holü

Tasarıma bu yıl çok geniş bir alan ayıran Ciff Shanghai, yüzlerce ürünün
sergilendiği bu devasa salonda özel ürünler için de ayrı bir konsept bölüm ayırmış.

l l





urniture China tarafından 12 Eylül 2018 tarihinde
Çin Shanghai kentinde IAFP adına düzenlenen
Uluslararası perspektif ve  küresel fırsatlar ko-

nulu panele IAFP üyesi 10  ülkeden sektör yayın tem-
silcisi gazeteci ülkelerinin mobilya sektörleri hakkın-
da sunum yaptılar.

Panele katılarak Ülke mobilya sektörleri hakkında bi-
rer sunum yapan on gazeteci Ülkelerinin sektörel it-

halat ve ihracat rakkamları ile ülke genelindeki mev-
cut durum hakkında ayrıntılı raporlar sundular. 2016-
2018 arası verilerin işlendiği konuşmalarda Çin’in ih-
racatta yükselen trendinin hemen tüm ülke ekonomi-
lerinde izlerinin ortaya çıktığı ve pazarda global bir
aktör olarak hala varlığını sürdürdüğü görüldü. Yeri
geldikçe bu raporlara dergimizde de yervererek mev-
cut pazarlar hakkında bilgi paylaşımı yapacağız. Tür-
kiye adına konuşmacı olarak dergimiz adına Mobilya
dergisi imtiyaz sahibi ve editörümüz Nesip Uzun, Türk
mobilya ve ofis sektörünün son 2 yıllık verilerini pay-
laştı. Türkiye’nin mobilya sektöründeki yatırımları ve
ihracat hedeflerinin de irdelendiği sunumda, Türk
mobilya sanayisinin katma değeri yüksek tasarım ve
patentli ürünlere yöneldiği, uluslararası alanda da
önemli bir aktör olduğu dile getirildi. 

Yer                   : Çin-Sangay-, SNIEC Hall E8B

Düzenleyen      : Furniture China –Sinexpo UBM

Konuşmacılar  : IAFP (The İnternationalAlliance of 
                          Furnishing Publications)
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Uluslararası perspektif 
ve  küresel fırsatlar 
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                  ABD  Furniture Today dergisi adına:                      Bill McLoughlin

       ALMANYA  Möbelmarkt dergisi adına:                             Helmut Max Merkel

           BELÇİKA  Meubihome dergisi adına:                              Patrick Ledoux

        BREZİLYA  Mobile Lojista dergisi adına:                          Carlos Bessa

BULGARİSTAN  MD magazine dergisi adına:                           Antoaneta Kostova

         JAPONYA  The Home Living dergisi adına:                     Nagashima Takayoshi

          MEKSİKA  Moblaje dergisi adına:                                     Pedro Romero

             RUSYA  Mebelny Biznes dergisi adına:                       Artem Vasiliev

       SİNGAPUR  Furniture & Furnishing adına:                        Casey Loo

          TÜRKİYE  Mobilya dergisi & Furniturk dergisi adına: Nesip Uzun

Katılımcılar ve temsil ettikleri ülkeler

ABD ALMANYA BELÇİKA BREZİLYA BULGARİSTAN

JAPONYA MEKSİKA RUSYA SİNGAPUR

TÜRKİYE



ntalya’da 1984 yılında kuru-
lan ve bugün Antalya Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ndeki  300
bin metrekarelik fabrika ala-

nında  ağaç bazlı panel sektörü için
yıllık 500 bin m3  MDF üretimi yapan
AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. firma-
sı, ekonomik kriz ortamında büyük
bir yatırıma imza atıyor. MDF, MDF
lam, panel, laminat parke ve profil
ürünleriyle hem iç piyasada hem de
yurtdışında sektörünün en büyükleri
arasında yer alan firma, üretiminin
yaklaşık yüzde 45’ini ihraç ediyor.
İhracattan elde ettiği güçle ekono-
mik krizi fırsata çeviren AGT, önü-

müzdeki yıl 3.ncü çeyrek’de hizmete
girecek iki büyük yatırıma başlamış
durumda . Firma toplamda 120 mil-
yon Euro yatırımla, ikinci MDF fabri-
kası ile birlikte biyokütle’den (atık-
lardan ) enerji üretim  tesisini de hiz-
mete sokmaya hazırlanıyor.    

LAMİNAT PARKE’DE  DÜNYA
ÜRETİMİNİN YÜZDE 4’ÜNÜ
HEDEFLİYOR  

AGT Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Onur Güven, AGT’nin
2014 yılındaki 1.nci MDF yatırımıyla
birlikte sektör’de  ciddi bir oyuncu

konumuna geldiğini ve bugün itiba-
riyle  MDF panel ve laminat parkede
Türkiye’de önemli bir pazar payına
sahip olduğunu söyledi. Bu seneki
27 milyon m2’lik Laminat Parke
üretim miktarı ile  AGT’nin Türkiye
Laminat parke pazarında % 25 ‘lik
bir Pazar payına ulaştığını ifade eden
Onur Güven, dünyada toplam 1 mil-
yar m2 olan laminat parke  üretimi-
nin yüzde 2.7’sine sahip olduklarını
kaydetti.  Güven, yeni yatırımla
2019-2020 senesinde 40 milyon
m2 üretim ile ,  dünya laminat parke
üretiminin yaklaşık yüzde 4’üne yak-
laşmayı hedeflediklerini açıkladı.  

İHRACAT ORANI  % 45 , 
ÜRÜN ORANI % 98 

İhracat oranının sektör ortalamaları-
nın ciddi manada üzerinde olduğunu
belirten Onur Güven, “Bu da bize bir
avantaj sağlıyor. Sektörde ihracat or-
talaması % 15’ler civarında  iken, bi-
zim ihracat oranımız yüzde 45’ler ci-
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AGT, İHRACATA DAYALI 2. MDF YATIRIMI
İLE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREREK

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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varında. Hem ihracat hem iç piyasa
dengeli bir şekilde götürüyoruz. 

Biz AGT olarak katma değerli ürün
satışında da çok ciddi mesafe kay-
dettik. Sektörde katma değerli ürün
satış oranı % 70’ler civarında  iken
AGT’nin katma değerli ürün satışı %
98 seviyelerinde.  Katma değerli
üretimlerimiz ve geliştirilen yeni
ürünlerimiz vesilesiyle de ciddi ihra-
cat imkanı buluyoruz. 

AGT’nin diğer bir özelliği, fabrikamız-
da iyi donanımlı ve gelişmiş kendi AR-
GE merkezimiz var. Sektörde bu bo-
yutta AR-GE merkezi olan öncü fir-
mayız. Sadece AR-GE merkezinde 21
uzman çalışanımız var, geliştirdiğimiz
birçok patentimiz mevcut” dedi. 

İnovasyon ve dijitalleşme alanın da
da ciddi projeler gerçekleştirdik , diji-
talleşme kapsamında  2 senedir  ça-
lışmalarına devam ettiğimiz Endüstri
4.0 , yapay zeka , sanal gerçeklik ve
dijital platform uygulamalarını sürat-
le hayata geçirmekteyiz diyen Güven,
“Dijitalleşme  bize hem kalite,  hem
verimlilik , hem de maliyet ve karlılık
alanlarında  ciddi avantajlar sağlıyor
‘’ ifadesini kullandı. 

120 MİLYON EURO’LUK İKİNCİ
FABRİKAYLA 3 MİLYAR TL
CİRO, İLK 100 HEDEFİ   

AGT’nin sektörde iyi bir konumda ol-
duğuna işaret eden Güven, iç piyasa
ve ihracattan gelen talepler doğrul-
tusunda bu sene başında ikinci MDF
fabrika yatırımına başladıklarını söy-
ledi. Yaklaşık 120 milyon Euro’luk

bir yatırım olduğunu kaydeden Gü-
ven, “Üretim hacmimizi ikiye katla-
yacağız, şu an senelik 500 bin met-
rekarelik MDF üretiyoruz. Bir o ka-
dar daha ikinci yatırımla üretilecek.
Hem iç piyasa hem ihracatta mevcut
pazarlarımızı büyüteceğiz, hem de
yeni pazarlara açılacağız. AGT’nin
yurtdışında bilinirliliği, marka değeri
de hakikaten çok iyi seviyelere çıkı-
yor. Bu yatırımı önümüzdeki sene
Eylül ayında devreye almayı planlı-
yoruz. Şuan zaten makinelerin sipa-
rişini verdik, üretiliyor. Bu yıl Kasım-
Aralık aylarında Antalya’ya fabrika-
mıza gelmeye başlayacak ve 7-8 ay-
lık montaj süresinden sonra da Eylül
ayında devreye alacağız” dedi.  

Dünyada ve Türkiye’de  ekonomik
açıdan sürekli değişimlerin, gelişme-
lerin yaşandığı zor bir dönem oldu-
ğuna dikkat çeken Onur Güven, “Biz
AGT olarak hem Türkiye hem dünya-
daki bu değişimler ve  gelişmelere
göre de kendi aksiyonlarımızı alıyo-
ruz, planlarımızı yapıyoruz. Baktığı-
mızda aslında bu zor ve kriz dönem-
leri  bir fırsat haline dönüşebiliyor.
Yani krizde ortaya çıkan fırsat ve im-
kanları değerlendirerek ihracata da-
yalı yatırımımızla AGT olarak bu sü-
reçten büyüyerek çıkacağımıza inanı-
yoruz. Bu yatırımımızın hem istih-
dam, hem de dış ticaret dengesi açı-
sından hem Antalya’ya , hem bölge-
mize , hem de  Türkiye’mize katkı
sağlayacağına inanıyoruz. 

AGT’nin ihracatının yüksek olmasının
AGT’nin dış ticaret dengesinin olum-
lu yönde gelişmesini sağladığını ifade

eden Güven, 2017 yılında 914 milyon
TL olan ciroyu ise bu yıl 1.3 milyar
TL’ye yakın gerçekleştireceklerini
kaydetti. Gelecek yıl ikinci fabrikanın
devreye girmesiyle bu cironun 3 mil-
yar TL’ye yakın bir miktara ulaşaca-
ğını belirten Güven, “Geçen sene ilk
500 sıralamasında 162’nci sıraday-
dık. İkinci MDF yatırımıyla muhteme-
len ilk 500 sıralamasında ilk 100’ün
içinde olmayı hedefliyoruz. İhracat
sıralamasında ilk 1000 içerisinde şu-
an 170’inci sıradayız, yaklaşık 100
milyon dolarlık bir ihracatımız var ki
ciddi bir rakam. Bu ihracat rakamıyla
sektör’de en yüksek ihracat yapan
firmalardan bir tanesiyiz” dedi.  

ATIKLAR ELEKTRİK
ENERJİSİNE DÖNÜŞECEK 

Tesislerinde ciddi bir yatırımla elek-
tro statik filtre sistemi kullanarak
emisyonları sıfıra indirmek üzere ol-
duklarını  ve çevreye çok hassas ve
duyarlı olduklarını  vurgulayan Gü-
ven, fabrika atıklarından da yararla-
narak yaklaşık 10 milyon Euro yatı-
rımla yılda 145 bin ton biyokütlenin
yakılacağı 5 MW’lık bir elektrik üre-
tim santrali kurulacağını söyledi.
Güven, “Bizim hammadde atıkları-
mız olan  kabuklardan elektik enerji-
si üreteceğiz. Yani kendi elektrik ihti-
yacımızın bir kısmını da kendimiz
üretmiş olacağız. Tabi bu da bize ve-
rimlilik, maliyet ve kaynak kullanımı
açısından ciddi bir avantaj sağlıyor”
dedi. Şirket olarak çevreye ve insa-
na çok önem verdiklerine de dikkat
çeken Güven, İnsan Kaynakları’nı İn-
san Kıymetleri olarak gördüklerini
dile getirdi.
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bin 500'ü aşkın Uluslarara-
sı Katılımcıyı ağırlayan fu-
ar,   uzak doğuda mobilya,
ev dekorasyonu ve tasa-

rım için yeni trendleri belirliyor.

Dünyanın önde gelen mobilya
fuarlarından biri olan 24'üncü
Çin Uluslararası Mobilya Fuarı

(Furniture China 2018), 11-14 Ey-
lül 2018'de Pudong, Şanghay'da-
ki Yeni Uluslararası Fuar Merke-
zi'nde (SNIEC) açıldı. 3 bin 500
katılımcı, 220 uluslararası mar-
ka, 129 tasarım markası ve
50'nin üzerinde ünlü tasarımcıy-
la 350 bin m2'lik alanı kaplayan
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Furniture China, 11-14 Eylül 2018’de 
Çin Şangay’da gerçekleşti

Çin mobilya sektörünün 
en önemli etkinliklerinden biri
olan Furniture China, bu yıl 
11-14 Eylül 2018 tarihlerinde 
eş zamanlı Maison Shanghai
2018 ve Şangay Ev Tasarım
fuarlarıyla birlikte gerçekleşti. 



dört günlük sergi mobilya, ev de-
koru, tasarım ve yaşam tarzı alan-
larında güçlü bir sıra mobilya ile
yeni trendler oluşturuyor. Fuar
boyunca da  Şangay’da tasarım et-
kinlikleri sürdü.

En Kaliteli Ürün Dizisini Sağlamak
için ulusal pavyonlar, uluslararası
markalar ve çağdaş mobilya sa-
lonları ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu.

Furniture China, geçtiğimiz yıllar-
da olduğu gibi bu yıl da oldukça
popüler olan İtalyan Veneto, Fran-
sa, Belçika, Güney Kore, Türkiye
ve Malezya gibi bir dizi ulusal pav-
yona ev sahipliği yaptı.  24 ülkeden
uluslararası markalar, küresel alı-
cılara en kaliteli ve yeni ürünleri
sergilediler.

Bu yıl Norveç Nordik, Alman
Quadrato, DECOART Dubai, Singa-

purlu Commune ve daha fazlası
dahil olmak üzere, 14 yeni uluslar-
arası marka Furniture China’ya 
katıldı.

Orta Doğu ve Güney Amerika'da
güçlü bir etkiye sahip olan Kuzey
Amerika mobilya devi Ashley de
bu yıl Furniture China’daydı. 
Çağdaş mobilya katılımcıları, Fur-
niture China'daki katılımcıların yak-
laşık üçte birini oluşturuyordu. 
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Bu yıl yurtiçinden ve yurtdışından
gelen birçok yeni marka ile çağdaş
mobilya bölümü 46 bin metreka-
renin üzerinde bir alanda yer aldı.
Salon E5, E6 ve E7, modern ev ta-
sarımcılarına ilham vermek için
150'den fazla tedarikçiden yaratıcı
mobilya ürünlerini sergileyen Ta-
sarım Salonlarıydı.

FMC ve FMP, High-End
İmalatında Trendleri
Kuruyor

Mobilya sektörünün tüm değer
zincirini kapsayan bir etkinlik ola-
rak, Furniture China, mobilya üre-
ticilerinin kaynak ihtiyaçlarını kar-
şılamak için iki ortak etkinlik, Mo-
bilya İmalat ve Tedarik Çin (FMC)
ve FMC Premium (FMP) aşamala-
rını yeniden sahneledi.

Bu yılki FMC, yedi salonu (Salon
N7, N9-N10, W3, W10 ve E8A /
E8B) doldurdu.  Mobilya malze-
meleri  ve parçaları, hammadde,
kumaş ve deri, tekstil, ahşap kap-
lama, döşemeli bileşenler, yapıştı-
rıcı ve kimyasallar ve daha fazlası

için FMC, artan endüstriyel talep
ve dönüşüm talebini karşılamak
için mobilya üretimi için çığır açan
malzemeler ve tekniklere yer ver-
meye  devam etti. 200'den fazla
katılımcı ile FMC Premium (FMP),
birinci sınıf kaliteli hammaddeler,
yarı mamuller, makineler, ekip-
man ve diğer mobilya malzemele-
ri üzerine odaklanmaktadır. Çevre
dostu ve yeşil malzemeler, ima-
lat, tasarımcılar ve mühendisler
için öne çıkan özelliklerdir.

FMP ayrıca beş ulusal katılımcı
grubunu da bu yıl misafir etti.
AHEC, Fransız Kereste, İsveç Ah-
şap, KFFIC ve QWEB. 30'dan fazla
katılımcı  ile AHEC, geçen yıla
oranla yüzde 10 daha fazla alan
kaplıyordu. İsveçli Wood, 10 üye-
siyle birlikte, İsveçli kızılçamdan
yapılmış 30'dan fazla İsveç tasa-
rımlı mobilya eşyası sundu.   

Maison Shanghai 2018 ve
Şangay Ev Tasarım Haftası

Maison Shanghai, Shanghai World
Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde

(SWEECC) düzenlenen ev dekoru
ve yaşam tarzına adanmış eşza-
manlı bir şov. Üst düzey tasarım-
cıların çalışmaları ile en son evdeki
yaşam tarzlarını sundu.     600'den
fazla katılımcı ve 300'den fazla ta-
sarımcının en son tasarım ürünle-
rini ve lider görüşlerini sergileyen
ve paylaşan Maison Shanghai,
sunduğu yaşam zenginliğiyle  ziya-
retçiyi etkiledi. 

11-16 Eylül tarihlerinde gerçekle-
şen Şanghay Ev Tasarım Haftası
(SHDW), Şangay kentinde gerçek-
leşen Furniture China’nın bağlantılı
etkinliği, dört uluslararası marka
ve 40'ın üzerinde tasarım mağaza-
sı ve sanat galerisi ile çalışan
SHDW, mobilya ve tasarım toplu-
luklarında yeni sinerji yaratıyor.
http://www.furniture-china.
cn/en-us/home 
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öln Messe tarafından  gerçek-
leştirilen ve kendi grubunda en
önemli trend ve yeniliklerin
sergilendiği fuar olan  IMM Mo-

bilya ve İmm Living Kitchen 2019 fua-
rı 15-21 Ocak tarihleri arasında Al-
manya Köln kentinde gerçekleşecek. 

Fuarın tanıtımı ve uluslararsı lans-
manı için bu yıl da yine değişik ülke-
lerde tasarım dünyasının önemli
merkezlerinde sunumlar ve ziyaret-
ler gerçekleştirildi.

Bu yıl başında Nisan ayında gerçekle-
şen Hollanda- Amsterdam tanıtımın-
dan sonra bu kez de 5-6 eylül tarihle-
rinde İspanya’nın Madrid kentinde
60’ı aşkın uluslararası basın davetli-
siyle IMM Koln Living Kitchen fuarı ta-
nıtımı gerçekleşti. Ekin Yayın Grubu

Köln Messe - Living Kitchen
Madrid tanıtımı gerçekleşti

FUARLARDANHABERLER
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Gerald Böse, Living Kitchen 2018
hakkında detaylı bilgiler verdi.
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olarak katılımını gerçekleştirdiğimiz
davette, Messe Fuarcılık Gn Müdürü
ve Messe İcra Kurulu Başkanı Gerald
Böse ‘’Bu yılki fuarın farklılaşan kon-
septini anlattı. Değişik ülkelerden ta-
sarımcıların da yer aldığı sunum top-
lantısında Böse, Messe’nin hem
trendleri belirleyen ama aynı zaman-
da pek çok alanda olduğu gibi mutfak
mobilyalarında gelişen yeni eğilimle-
rin ve çoklu teknolojilerin bilgi tekno-
lojileriyle birlikte sunulduğu yenilik-
ler dünyasının buluştuğu bir dünya.
Bu arada sadece Mutfaklar yok ev
mobilyalarının en son trendleri iş
dünyasıyla içselleşen yeni çalışma
disiplinleri ve uygulamalar da bu fu-
arda bolca var. Günlük hayatımıza gi-
ren teknoloji şüphesiz tüm versiyon-
larıyla artık mobilya ve mutfak  
dünyasında da yer aldı,  bunları fuar-
da daha detaylı görme imkanımız
olacak. ‘’ dedi. 

Madrid etkinliğine Köln Messe’nin
Orgatec organizasyonunda yer alan
tüm önemli yöneticileri,  Claire Stain-
brück, Karin Pollerhoff, Matthias
Pollmann, Katharina C. Hamma Her-

bert Marner, Markus Majerus de 
katıldılar. 

Bu yıl pek çok yeniliklerle açılacak
olan Köln Masse – Living Kitchen
2018 fuarına Türkiye’den de pek çok
mobilya ve mutfak ekipmanları  fir-
mamız katılıyor. Ekin Yayın Gru-
bu’nun da yer alacağı fuara, her yıl
olduğu gibi bu yıl da ülkemizden
önemli sayıda ziyaretçinin gideceği
tahmin ediliyor. 

Ulusal 
merkez 
sanat
müzesi

l l
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u yıl üçüncüsü düzenlenen
Schattdecor Plaj Voleybolu Et-
kinliği geçtiğimiz yıllarda da ol-
duğu gibi oldukça çekişmeli ve

heyecanlı mücadelelere sahne ol-
du. 08 Eylül’de Kalamış Fenerbeh-
çe’de gerçekleşen turnuva bir şölen
havasında geçti.  karşılaşmaları
Türkiye Voleybol Federasyo-
nu’ndan gelen hakemler yönetti.

Organizasyonun sorumluları olan
Schattdecor Gebze ekibi üyeleri tur-
nuvanın sorunsuz  geçmesi için elle-
rinden geleni yaptılar. Katılımcı fir-
maların turnuvaya kattıkları heye-
can görülmeye değerdi. Turnuvaya
katılan firmalar sırasıyla: ASD, AGT,
ÇAMSAN ENTEGRE, GENTAŞ, 
EGGER, KASTAMONU ENTEGRE,
STARWOOD, SCHATTDECOR, 
PELİTARSLAN

Kısa bir yağmur geçişinin de yaşan-
dığı turnuvadaki karşılaşmalar se-
yirciler tarafından büyük bir heye-
can içinde izlendi.  İki ayrı sahada ve

aynı anda başlayan karşılaşmalar-
da,  gruplarında ilk iki sırayı alan ta-
kımlar yarı final mücadelelerinde
karşı karşıya geldi. Dostluğun, fair
play ruhunun hiç eksik olmadığı tur-
nuvada izleyenler özellikle yarı final
ve final müsabakalarında inanılmaz
bir heyecana tanıklık etti.  Yarı final
sonrası finale çıkan iki takım geçtiği-
miz yılda olduğu gibi Kastamonu En-
tegre ve Starwood oldu.  Çekişmeli
mücadele sonucunda şampiyonlu-
ğu Kastamonu Entegre'nin gögüsle-
diği turnuvada ilk üç sıralaması şu
şekilde oldu: 1. Kastamonu Entegre,
2. Starwood, 3. ASD Laminat   oldu. 

Fair Play ödülünü Egger adına Kamil
Şumlu  alırken, en iyi oyuncu ödülü-
ne Starwood firmasından Arda Tı-
nay layık görüldü. En iyi taraftar
ödülünün sahibi ise Starwood oldu.
Ödül töreninin ardından tüm konuk-
lar günün yorgunluğunu beraberce
yenen keyifli bir akşam yemeğinde
çıkarttılar. 

3. SCHATTDECOR PLAJ VOLEYBOLU
TURNUVASI VE ŞENLİĞİ  gerçekleşti
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astamonu Entegre, üretimin
tüm aşamalarında kalite siste-
minin etkin bir şekilde uygulan-
masına yönelik çalışmalarına,

bünyesinde gönüllü kurulan kalite
çemberleri ekiplerinin başarılı proje-
leriyle hız kazandırıyor. Projelerinde
ürün kalitesini yükseltmeye, tasar-
ruf sağlamaya, maliyetleri düşür-
meye ve verimliliği arttırmaya odak-
lanan ekipler, çalışmalarını önemli
platformlarda sektörle paylaşıyor.
Son olarak, Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) tarafından ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21.
Kalite Çemberleri Paylaşım Konfe-
ransı’nda Kastamonu Entegre adına
sunum yapan üç ekip, sorunlara yö-
nelik çözümleriyle göz doldurdu.
Konferansa katılan ilk ekip El Ele, Ba-
lıkesir Fabrikası yonga levha işlet-
mesinde ebatlama prosesi ile soğut-
ma prosesi arasındaki bantlı konve-
yörlerde meydana gelen arızaları
yüzde 70 oranında azaltma hedefiy-
le yola çıktıkları projeyi katılımcılara
sundu. Sunumda alınan önlemlerle
bu oranın yüzde 91 azaltıldığı ifade
edildi. İkinci ekip Hızlı ve Öfkeli,  Kas-
tamonu MDF fabrikası melamin pres
hattında, üretim verimliliğinin düş-
mesine neden olan işletme duruşla-
rını yüzde 85 oranında azaltma he-
defi ile yola çıktıkları projede, yüzde

94 oranında iyileşme sağladıklarını
vurguladı. El Ele ile Hızlı ve Öfkeli
ekipleri konferans sonunda gerçek-
leştirilen törende Kalite Çemberleri
kategorisinde büyük ödülün sahibi
oldu. 

Kastamonu Entegre’nin üçüncü ekibi
Alınteri Kobetsu Kaizen ise, Türk Pa-
tent Enstitüsü’ne başvuru yaptığı ve
Hydro-Seperator için Faydalı Model
Belgesi almaya hak kazandığı proje-
siyle öne çıktı. Yonga levha üretimi
sırasında ayrılan cipslerin yabancı
madde bulunduğu için üretimde kul-
lanılamamasını konu alan proje, bu
atık cipsleri yüzde 71 oranında üreti-
me kazandırmayı başardı. 

21. Kalite Çemberleri Paylaşım Kon-
feransı’na katılarak, başarılı sunum-
lar gerçekleştiren tüm ekipleri tebrik
eden ve başarılarının devamını dile-
yen Kastamonu Entegre CEO’su Ha-
luk Yıldız, “Kastamonu Entegre ola-
rak kararlılıkla sürdürdüğümüz kali-
te gelişim yol haritası çerçevesinde,
önemli çalışmalar yürüyor, başarı-
lar elde ediyoruz. Şirket içi ekip çalış-
malarının yaygınlaştırılmasına da
katkı sağlayan bu başarılı projeleri
geliştirmeye ve önemli platformlar-
da paylaşmaya devam edeceğiz.
KalDer’e bu başarılı organizasyon
için teşekkür ederiz.” dedi.  
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Kastamonu Entegre,
TÜMKAF ’18’de
Mühendis Adaylarıyla
Buluştu 

astamonu Entegre, mühendis-
lik, sanayi ve teknoloji alanında
faaliyet gösteren sektörünün

öncü firmalarının katılımıyla gerçek-
leşen Mühendislik Kariyer Fuarı’nda
bir kez daha mühendisler ve mühen-
dis adayları ile buluştu. Kastamonu
Entegre’nin G1 nolu standında şirket
hakkında detaylı bilgi edinen ziyaret-
çiler, firma yetkilileri ile yaptıkları bi-
rebir görüşmelerde, sektörel geliş-
meler, insan kaynağı alanındaki fır-
satlar, ihtiyaç duyulan iş gücü profili
gibi pek çok konuda sorularına yanıt
buldu. Kastamonu Entegre IK ekibi-
nin, şirketin İnsan Kaynakları uygula-
maları, iş ve staj imkanları hakkında
bilgi verdiği fuar, mühendislik mesle-
ğine özel ulusal ölçekli ilk ve tek kari-
yer fuarı olarak öne çıktı. 

Kastamonu Entegre'nin yurt içi ve
yurt dışı mevcut tesislerinde 6.000
kişiye istihdam sağladığını belirten İn-
san Kaynakları Direktörü Behiç Gül-
şen, mühendis adayları ve deneyimli
mühendislerle buluştukları bu tür
platformların önemine değinerek,
“Kastamonu Entegre olarak, bu tür
organizasyonlarda gençlerle bir ara-
ya gelmek bizi son derece mutlu edi-
yor. Hem onlarla deneyimlerimiz
paylaşıyor hem hedeflerini, beklenti-
lerini dinliyor, sorularına yanıt veri-
yoruz. Bu başarılı organizasyon için
Kariyer ve Yetenek Deneyimi Derne-
ği’ne teşekkür ederiz.” dedi.

K
K

Kastamonu Entegre’den,
Kalitede Standartları Yükselten
Ödüllü Projeler
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obilya yüzey malzemelerin-
de sürekli yenilikleriyle bili-
nen Agt bu yıl gerçekleşen

Tüyap İntermob fuarı öncesi yeni
renk ve desenlerini Çırağan’da
gerçekleştirdikleri başarılı bir et-
kinlikle mimar ve üreticilere tanıt-
tı. Tanıtımda konuşan Firmanın
Cio’su Mustafa Söylemez, ‘son yıl-
larda gerçekleştirdiğimiz yurtiçi
ve yurtdışı yatırımlarımızla global
bir aktör olarak şimdi tasarıma da-
ha çok önem veriyoruz. Bu amaçla
da çok önemli tasarımcılarla çalış-
malar gerçekleştiriyoruz, Defne
Koz ülkemizin yetiştirdiği uluslar-
arası bir markadır ve Agt için uzun
süren çalışmalar sonucu çok ba-
şarılı desenler ortaya çıkardı.
Onunla gurur duyuyoruz ve çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyo-
ruz ‘dedi. Defne Koz’da çalışmanın
yaklaşık 2 yıllık bir hikayesinin ol-
duğunu belirterek  ‘’özellikle de-

sen çalışmanın arka yüzünde
önemli bir sanayı uygulaması ge-
rektiğini belirterek ‘’desenlerin
sac kalıpları ve istenen noktaya
ulaşması uzun bir ekip ile  farklı di-
siplinlerin bir arada çalışmasını zo-
runlu kıldı ve sonuçta gördüğünüz
çalışmalar çıktı umarım beklenen
başarıyı da gerçekleştirir’’ diyerek
Agt ile çalışmanın çok keyifli oldu-
ğunu söyledi. Kalabalık bir davetli
eşliğinde süren etkinlikte onlarca
desen farklı mekan ve alanlarda
uygulama olarak sergilendi. 
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AGT’nin 2019 yılı yeni desenleri
Ünlü  tasarımcı Defne Koz imzalı
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ESAN, ektörümüze önemli katkı-
lar sağlayan saygın bir kuruluş-
tur. İnsan kaynaklarımızı, bilgiyi,
tecrübeyi ve teknolojiyi her za-

man iyi harmanlıyoruz.

2018 yılında ülkemiz ve dünyadaki tica-
reti, üretimi olumsuz etkileyecek birçok
unsurlar yaşanmıştır. Döviz kurlarında-
ki kontrolsüz ve yüksek artış birçok sek-
törü olduğu gibi mobilya ve mobilya ak-
sesuarları sektörünü de olumsuz etkile-
miş ve ticari ilişkilerde bir takım gergin-
liklere yol açmıştır.

Eylül sonundan itibaren dövizin stabil
durumu, Hükümetin Ekim sonundaki al-
dığı kararla KDV oranlarındaki indirim
sektörleri rahatlatmıştır. İlk 10 aylık ih-
racat artışımız 2017 yılına göre dolar
bazında %21 artmış olup, ihracat yaptı-
ğımız ülke sayısı 58’e yükselmiştir. Bu
artış değerli müşterilerimizin ülkemize
ve firmamıza güvenlerinin ifadesidir.

Bilim ve Ssanayi Bakanlığımız bu yıl hazi-
ran ayında MESAN‘ı “Tasarım Merkezi”
olarak tescil etmiştir. Aziz devletimizin
verdiği bu motivasyon ve moral, bizi da-
ha çok çalışmaya ve ezber bozacak yeni
ürünler tasarlamaya teşvik etmiştir.

Tasarım merkezimiz; endüstriyel tasa-
rımcılar, mühendisler ve teknikerlerden
oluşan tecrübeli ve eğitimli bir kadroya
sahiptir. Bu ekip zaman içerisinde daha
da zenginleşecektir. Sektörümüzdeki
tüm Ar-Ge ve tarım merkezleri ile her
türlü inovatif işbirliğine açık olacağız.

Yeni ürün ve tasarım fikri olan tüm pay-
daşlarımızın iyi niyetli desteklerini, kat-
kılarını ve yaklaşımlarını kazan kazan il-
kesi çerçevesinde değerlendireceğiz.

Ulu önder ATATÜRK 17 Şubat 1923 yılın-
da İzmir’de toplanan iktisat kongresinde
şöyle diyor; “Askeri zaferler ne kadar

büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle
taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır.” Eko-
nomi her şey demektir. İktisat savaşları
devam ediyor ve bu savaşlar uzun süre-
cektir. Fakat bunda da muzaffer olaca-
ğız. Dikkat edin Atamız bu sözü cumhuri-
yet ilan edilmeden 8 ay önce söylemiş.

Bu savaşlar bazen patent ve fikri mülki-
yet hakkı ihlalleri, kambiyo mevzuat,
korumacı gümrük yasaları, serbest ti-
caret anlaşmaları, vergiler ve hatta
yerli işbirlikçilerle ittifak yapılması veya
kanuna karşı hile olarak karşımıza çık-
maktadır. Ekonomik (iktisat) savaşlar-
dan kaçmak ve yılmak yok, yola devam.
Bilimi ve teknolojiyi daha iyi kullanaca-
ğız. Sektörel ve paydaşlar arası işbirliği-
ni daha çok geliştireceğiz. Biz yıllarca
“Yüksek sesle söyle; Made in Türkiye“
dedik. Bu söylemi 1996 yılında sloganı-
mız olarak tescil ettirdik. Yerli ve millî
ürün kullanımının önemini MESAN ola-
rak 22 yıldır her mecrada haykırıyoruz.

Sektörümüzde duyarlı, geniş perspektif-
ten bakabilen ve ülkesine güvenebilen
birçok paydaşımız ve müşterilerimiz 
MESAN’ a önemli ölçüde destek olmuş-

lardır. Desteklerini esirgemeyen 
tüm dostlarımıza şükranlarımızı arz 
ediyorum.

21 yıldır kesintisiz olarak katıldığımız 
İNTERMOB Fuarı’nda standımızı ziyaret
eden, sektörümüzde saygın müşterile-
rimize ve misafirlerimize tekrar teşek-
kür ediyorum. Sizlerin tavsiyeleri 
ve destekleri bizleri motive ve onore 
etmektedir.

Üretim yapan ve ürettiklerini yurt dışına
satabilen tüm üreticiler ve onlara katkı
koyan, destek veren herkes benim için
bir kahramandır.

Başarıda disiplin, güven ve devamlılık
esastır. Doğru yaptığımız şeyler ancak
iyi bir sunumla hak ettikleri değeri bu-
lur. TÜYAP yönetiminin samimi çabaları
ve sektöre katkılarını takdir ediyor ve
hep birlikte daha nice fuarlar diliyorum.
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MESAN Kurucusu ve Yön. Kur. Başkanı Aliosman Mertöz, Sektörde “Yerli ve Milli Ürün
Kullanmanın Önemini Teşvik Eden” İlk Firmalardan Olduklarının Altını Çiziyor

Yüksek sesle söyle; 
Made in Türkiye !
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ki şehir, iki fuar: Tek hedef – mo-
bilya üretimi ve iç dekorasyon
konularında sektörün küresel
oyuncusu olarak geleceğinizi ga-

rantiye almalısınız. Koelnmesse,
ZOW fuarının organizasyonunu da
üstlenerek sizlere hem uluslar-
arası hem de Almanya pazarında
olmak kaydıyla ürünlerinizi 2 ve-
rimli platformda tanıtma imkanı
sunuyor. ZOW, 2018 yılından baş-
lamak üzere 2 yılda bir inter-
zum’un düzenlenmediği yıllarda
Bad Salzüflen’de yapılıyor.

Mobilya yan sanayi dünyasının ihti-
yacı olan yerel, ulusal ve küresel
pazarlara yönelik oluşturulan mo-
dern fuar konseptleri,
interzum ve ZOW gibi sektöre yö-
nelik bu denli önemli yenilikleri ve
ekonomik dürtüleri içeren dünya-
da başka hiçbir etkinliğin olmadığı-
nı şimdiden söyleyebiliriz. Koeln-

messe ZOW’u üstlenerek mobilya
ve iç dekorasyon konularında dün-
ya çapında öncü fuar organizatörü
pozisyonunun altını çizmiş oldu.

ZOW 2020, 4 – 6 Şubat 2020 ta-
rihleri arasında Bad Salzuflen Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek. Bir ön-
ceki fuara 12.000 m² üzerinde 17
ülkeden 61’i Almanya dışından ol-
mak üzere toplam 188 firma katıl-
dı. Mobilya ve iç dekorasyon sana-
yilerine hitap eden bu üç günlük
bölgesel fuar tek tip stand seçe-
nekleri, katılımcı ve ziyaretçilere
ücretsiz catering hizmetleri ve sa-
dece ihtisas ziyaretçilerine açık ol-
masıyla fuarın ötesinde bir works-
hop karakteri taşıyor.

Tüm interzum katılımcılarının yer
alabileceği ZOW’un ağırlıkları ko-
nularını “Materials &
Nature” ile “Function & Compo-
nents” oluşturuyor. Ürün listesi:

ahşaplar, kaplamalar, parkeler,
ince yapı, dekoratif yüzeyler, de-
kor kağıtları, laminatlar, ahşap pa-
neller, lamine plastikler, mineral
malzemeler, köşe elemanları, yü-
zey işleme, yapıştırıcılar, kabart-
ma silindirleri, baskı tablaları, ka-
binler, mutfaklar, ofisler ve mo-
düler mobilyalar için yarımamul
ürünler, fittings, kilitler, yerleşik
parçalar, döşemelik malzemeleri,
döşemelik aksesuarları, kaplama
kumaş ve derileri.

Türkiye organizasyonunu Koeln-
messe Türkiye Temsilcisi Tezulaş
Fuar Danışmanlık Hizmetleri Ltd.
Şti.’nin yaptığı  organizasyon için,
31 Haziran 2019 tarihine kadar fua-
ra katılmak üzere başvuran firma-
lar erken başvuru indiriminden ya-
rarlanacak! Daha fazla bilgi için:

info@tezulas-fuar.com  
www.tezulas-fuar.com
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ZOW 2020: İki şehir, iki fuar
4 – 6 Şubat 2020, Bad Salzüflen - ALMANYA
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epa mobilya Ülkemizin en
önemli ve lokomotif marka-
larından biri, Aksesuar sek-
törünün kalite normlarında

da önemli katkıları olan gerek yurt
içi gerekse de yurtdışında beğeniy-
le takip edilen Mepa, bu yıl 
yine müşterilerini Steak House’da
ağırladı.

Yurtiçinden ve uluslararası bayile-
rinden yüzü aşkın davetlinin katıl-
dığı yemekte duygusal anlar da
yaşandı. Mepa mobilya’nın otuz yı-
lı aşkın çalışanlarından birinin de
emekli olduğu gecede personele
teşekkür beratını Firma kurucusu
Mikdat Köse verdi. 

Davetlilerle tek tek ilgilenen fir-
manın önemli yüzleri olan Mikdat
Köse, YK. 2. Başkanı Ozan Köse ve
Genel müdür, Filiz Yedier  tüm da-
vetlilere tek tek teşekkür ettiler.   

Katılımcıların çok memnun kaldığı
güzel bir yemek ve keyifli  sohbe-
tin ardından, Mepa yetkilileri da-
vetlileri otellerine bırakarak neza-
ket gösterdiler. 

Mepa Mobilya Gereçleri’nin müşteri
buluşması akşam yemeğinde gerçekleşti
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hracatta dış ticaret fazlası ve-
ren ender sektörlerden olan
mobilya sektörü, Orta Do-
ğu’nun en önemli mobilya fuarı

olan Index Uluslararası Tasarım
Fuarı’nda Türkiye’nin göğsünü ka-
bartmaya devam etti. 

TG Expo Uluslararası Fuarcılık 
Şirketi’nin milli katılım organiza-
törlüğünü üstlendiği fuarda, 
Türkiye’den sektöründe lider 
firmalar Orta Doğu’dan ve çevre
ülkelerden gelen satın almacılarla
buluştu.

Furniturk Dergimiz Index
2018’de Büyük İlgi Gördü

Ekin Yayın Grubu dergilerinden İn-
gilizce olarak yayınlanan ve dün-
yanın önemli fuar ve organizas-
yonlarında dağıtılan Furniturk
Dergimiz de 16 – 18 Eylül tarihle-
rinde, partner fuar organizatörü-
müz olan TG Expo Uluslararası Fu-
arcılık tarafından stantta ve fuar
alanaında katılımcı ve ziyaretçilere
dağıtıldı.

16 – 18 Eylül tarihlerinde Dubai
World Trade Center’da 29. kez
gerçekleşen fuarda, 3 gün boyun-
ca toplamda 91 farklı ülkeden
27.448 ziyaretçi ağırlanırken, 
23 ülke pavilyonu fuar alanında
yerini aldı.

MOBİLYA
SEKTÖRÜ 

INDEX
2018’DE

BULUŞTU

FUARLARDANHABERLER
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İç dekorasyon, mobilya, bahçe
mobilyası, ev tekstili, aydınlatma
ve tasarım alanlarında dünyanın
en büyük ve en geniş katılımlı or-
ganizasyonlarından olan Index
2018 ile birlikte Arap ve Orta Doğu
ülkelerinde mevcut olan prestijini
koruyamaya devam eden 
Türk firmaları fuarda en çok ilgi
görenlerdendi.

2008 yılında uluslararası fuarcılık
sektöründe faaliyet göstermek
üzere, kurulan  TG EXPO Uluslar-
arası Fuarcılık A.Ş, fuarlarda millî
katılım organizasyonları gerçek-
leştirmede T.C. Ekonomi Bakanlı-
ğı’ndan akredite bir şirket olup, iş-
letmelerin ihracat, büyüme, iş ge-
liştirme ve markalaşma süreçleri-
ne, organize ettiği küresel fuarlar-
la katkıda bulunmaktadır.
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009 yılında başlayan SICAM
tedarikçi ticaret fuarının
onuncu  Grass açısında fevka-
lede başarılı geçti. Fuarın  10

yıllık sürekli  sürekli büyüme tren-
di, bu projenin başarılı olduğunu ve
firmaların ürünlerini sunmaları
için bu yeni fırsattan yararlandığını
gösterdi: Hareket sistemleri uz-
manı GRASS,  Bu yıl son üç yılda
artan sayıda  standında daha fazla
ziyaretçi saydı.  

Sicam’da  33 ülkeden 612 katılım-
cı, ürünlerini güneşli havalarda ve
hoş sıcaklıklarda sergilediler.
GRASS standı son derece uluslar-
arasıydı. Ziyaretçiler, hareket sis-
temlerinin uzmanlarından en son
ürünleri tanımak isteyen 53 ülke-
den geliyordu. “Bundan dolayı, SI-
CAM'de satışlarımızı artırabiliyo-
ruz” diyor GRASS İtalya Genel Mü-
dürü Marco Müller. "Geçtiğimiz yıl-

ki ziyaretçi sayılarını üçüncü gün-
den sonra aşmaya başladık ve re-
kor denecek bir ziyaretçi ağırladık.
Gerçekten bizi memnun eden şey,
fuarın ilk gününde, İtalyan ziyaret-
çilerine göre standımızda daha
fazla uluslararası misafirin olma-
sıydı. Bu, fuarın nasıl geliştiğini
açıkça gösteriyor. GRASS, hem zi-
yaretçi sayısı hem de disiplinlerin
kalitesi ile son derece memnun
kaldı” dedi.

Marco Müller, “Fuar ziyaretçileri
ürünlerimize çok ilgi gösterdiler.
Nova Pro Scala'nın cazibesi devam
etti. Bu çözümle, her mutfak üreti-
cisinin portfoyüne uyan bir ürün
geliştirdik” diyor. Nova Pro Scala
ile GRASS, eksiksiz bir çekmece
sistemi sunuyor. Nova Pro Scala,
kendisini milyonlarca kez kanıtla-
mış olan Nova Pro kılavuz tekno-
lojisine dayanarak, mobilya üreti-

cilerine açık, basit, zamansız este-
tik bir iç mekan sunuyor.

GRASS için, SICAM 2018 sadece
son derece başarılı bir müşteri
olayı değil, aynı zamanda bir yıldö-
nümü kutlamasıydı: Dünya çapın-
da yaklaşık 100 şirket SICAM'ın her
bir açılışında 2009'dan bugüne ka-
dar yer aldı. GRASS bu katılımın
içindeydi ve  bu etkinliğin kendisini
çok iyi kurabilmesini sağladı. Inter-
zum'un ardında, SICAM Avrupa sa-
nayi olayları sıralamasında ikinci
sırayı yüzde 100'e kadar güvence
altına aldı.’’ diye konuştu. 
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SICAM'ın 10 yılında GRASS, 
yeni ziyaretçi sayısını arttırdı
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ünya markası olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen
GENÇ, 42 yılı aşkın tecrübesi
ve AR- GE yatırımlarıyla fark

yaratıyor.

Geliştirdiği yeni ürünlerle sektöre
yön veren ve trendleri belirleyen
GENÇ, yurtiçi ve ihracattaki bu ba-
şarısı ile 2016 Yılında Turquality
programına dahil olmuştu.

GENÇ yeni ürünlerini Fuarda
görücüye çıkardı

GENÇ’in mevcut ürün gamına 2018
yılında eklediği GENÇ PM901 Meta-
lik Pasta Sistemi ve GENÇ
VP515.20 Kuru Isıya Dayanıklı
Vernik ürünleri İNTERMOB 2018
de büyük ilgi topladı.

Dekoratif metalik efekt vermek
için hazırlanmış, kullanıcılarına ta-

sarım özgürlüğü sunan GENÇ
PM901 METALİK PASTA SİSTEMİ
astarlı veya boyalı yüzeylere uy-
gulanabilen, altın, gümüş, bronz
metalik pastalar, akrilik baz ve pa-
tina bazından oluşuyor. Kullanıcı-
larına metalik efekt renklerinde sı-
nırsız seçenek ve özgürlük alanı
sunan GENÇ Metalik Pasta Siste-
mi, istenildiğinde ZD900 GENÇMIX
ile renklendirilebiliyor veya GENÇ
VO901 Patina Bazı ile karıştırılıp al-
tın, gümüş ve bronz patina efekti
elde edilebiliyor.

GENÇ VP515.20 Kuru Isıya Daya-
nıklı Vernik, günlük hayatta mobil-
yalarımızda istenmeyen görüntü-
lere sebep olan çay, kahve gibi sı-
cak objelerin yüzeyde bıraktığı be-
yazlama ve leke problemine çö-
züm getiriyor. 120 dereceye kadar
etkili olan GENÇ Kuru Isıya Daya-
nıklı Vernik ile mobilyaların kulla-
nım ömürleri uzuyor.
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Ahşaba Değer Katan GENÇ BOYA ve
VERNİK, İntermob 2018 Fuarı’nda 

Yine Göz Doldurdu



MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

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

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

vazgeçilmez çözüm ortağı olacaksınız. Yapışması zor yüzeylerde yarattığı eşsiz mukavemet ile tasarruf sağlarken, işleriniz de 
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1. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
sin de ön ce lik li ola rak ya y›n yap ›lan
sek tö re iliş kin araş t›r ma, öz gün ya da
çe vi ri ma ka le ve ha ber ler ya y›n la n›r.
Ya y›n la nan ya z› la r›n bi lim sel ni te lik le ri,
he def kit le yi il gi len di rir ol ma la r› ve ta -
raf s›z l›k il ke si ne uy gun luk la r› ön plan -
da tu tu lur.

2. Der gi ye bu çer çe ve içe ri sin de gön -
de ri le cek olan ya z› lar dan, ha kem he -
ye ti üye le ri ta ra f›n dan onay la nan lar
ya z› iş le ri de part ma n› ta ra f›n dan ya y›n
prog ra m› na al› na rak, ya z› yo ğun lu ğu
da gö ze ti le rek uy gun gö rü len sa y› lar -
da ba s› l›r.

3. Ba s›l ma yan ya z› lar için her han gi bir
aç›k la ma zo run lu lu ğu bu lun ma yan
der gi yö ne ti mi, ba s› lan ya da ba s›l ma -
yan ya z› lar ile bun la ra iliş kin dö kü -
man la r› ya za r› na ia de edip et me mek te
ser best tir.

4. Kul la n› lan baş l›k lar met ne uy gun k› -
sa ve aç›k ifa de li ol ma l› ve bü yük harf -
ler le ka l›n (bold) stil de ya z›l ma l›, me -
tin ler ise tek ara l›k l› 10 pun to ya di zil -
me li ve Türk çe ka rak ter ler içe ren font -
lar kul la n›l ma l› d›r.

5. Ya zar la r›n ad› ve so ya dla r›, un van -
la r›, üni ver si te, fa kül te ve bö lüm le ri
he men baş l› ğ›n al t›n da be lir til me li,
bun la ra ma il ad res le ri de ek len me li dir.
(Ya z› y› gön de ren ki şi ya da ki şi ler, ya -
y›n lan ma sa da ar şiv için te le fon ve ad -
res bil gi le ri ni be lirt me yi de unut ma -
ma l› d›r lar.

6. Ya z› lar, kay nak lar, tab lo ve şe kil ler
ile bir lik te en az 2 en çok 15 say fa ol -
ma l› d›r. Uzun ha z›r lan m›ş ma ka le ler
ya za r› na bil gi ve ri le rek ha kem he ye ti -
ta ra f›n dan iki sa y› da ya y›n la na cak şe -
kil de bö lü ne bi lir. Bu gi bi du rum lar da
ya z› baş l› ğ›n da (-1) ve (-2) iba re le ri
kul la n› la rak se ri ya z› ol du ğu be lir ti lir
ve ke si len yer de (de va m› bir son ra ki
sa y› da) di ye be lir ti lir.

7. Ya zar lar, ya z› la r› n› gön de rir ken der -
gi nin mi zan paj po li ti ka s› doğ rul tu sun -
da müm kün ol du ğun ca fo toğ raf vb.
gör sel mal ze me le ri sağ la ma ya ça l›ş -
ma l› ve kul la n› lan şe kil ve gra fik ler ile
bir lik te tüm mal ze me ler net ve te miz
bir bi çim de ha z›r lan m›ş ol ma l› ve
müm kün ol du ğun ca elekt ro nik or tam -
da bas k› ya uy gun çö zü nür lük te gön -
de ril me li dir.

8. Dip not ver mek ge rek ti ğin de y›l d›z
(*), kay nak ça ya re fe rans ve ril di ğin de
ise ra kam kul la n›l ma l› d›r. Dip not her
say fa n›n al t› na ana me tin le bir çiz giy -
le ay r› la rak ya z›l ma l›, kay nak ça lar ise
1’den iti ba ren nu ma ra lan d› r› la rak
met nin so nu na ek len me li ve me tin
içe ri sin de ve ri liş s› ra s› n› ta kip 
et me li dir. 

Ör nek:

1. So ya d›, A., Ese rin Ad›, Ba s›l d› ğ›
Der gi/Ki tap v.s., Var sa (Cilt, Sa y›,
Say fa), Ba s›m Ye ri, Ta rih

2. Ay han, R., Ta sar ruf Mev du at› Si -
gor ta Fo nu nun Hu ku ki Ma hi ye ti,
G.Ü. Hu kuk Fa kül te si Der gi si, C.1.
Sa y› 2,  s. 31-40,  An ka ra, 1997

9. Ma ka le nin dil ku ral la r› na uy gun ol -
ma s› n›n sağ lan ma s› ya za r› na ait tir.

10. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
si ne gön de ri len her ya z› n›n ba ş› na bi -
rer pa rag raf l›k in gi liz ce ve Türk çe özet
ek len me li dir. Bu na gö re gön de ri len
ya z› lar a) Baş l›k bil gi le ri, b) Ya zar bil gi -
le ri, c) Türk çe özet, d) in gi liz ce özet, e)
Me tin, f) Kay nak ça bö lüm le rin den
oluş ma l› ve dos ya ya gör sel mal ze me -
ler ek len miş ola rak gön de ril me li dir.

11. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
si ne gön de ri le cek ya z› lar, biz zat ya -
zar la r›n dan bi ri ta ra f›n dan ve müm kün
ol du ğun ca elekt ro nik or tam da me tin -
ler word dos ya s›, gör sel ler jpg ola rak
gön de ril me li dir.

Der gi ye gön de ri le cek ma ka le ler için
ya z›ş ma lar, ya zi is le ri@mo bil ya der gi -
si.com.tr elekt ro nik pos ta ad re si ne
ve ya “Ekin Ya y›n Gru bu Mo bil ya
De ko ras yon Der gi si Ata 2 Si te si Ni -
lü fer So kak Sok: 6 Çen gel köy - ‹s -
tan bul” pos ta ad re si ne ya p›l mal›d›r.
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astamonu Entegre’nin, seç-
kin mobilya ve iç mekan tasa-
rım projelerinde tercih edilen
ekstra parlak ve ekstra mat

ürünleri, üstün yüzey kaliteleri ve
çarpıcı görünümleri ile dekoras-
yonda zıtlığın uyumunu yakalıyor.
Trendleri belirleyen Glossmax
Pro, mekanlara parlaklığın ötesin-
de ışıltı verirken,  Mattplus kusur-
suz matın doğallığını getiriyor. 

Kastamonu Entegre’nin modern
mekanların vazgeçilmez unsurları
arasında yer alan ekstra parlak ve
ekstra mat ürünleri Glossmax Pro
ve Mattplus, çarpıcı görünümleri ile
dikkat çekiyor. Mutfak dolabı, ban-
yo dolabı, yatak odası, ray dolap,
genç odası, ofis mobilyaları, tüm
dekorasyon alanları ve tüm modü-

ler ürünler için kullanıma uygun
ürünler, Kastamonu Entegre'nin
yenilikçi, kaliteli, kullanıcı dostu ve
konforlu yaşam alanları oluşturan
ürün grubunda yer alıyor.

Ekstra parlak ürünlerle
ekstra ferah mekanlar
yaratın  

Ekstra parlaklık ve kalite ilkesiyle
yola çıkan Glossmax Pro, ışığın
mükemmel yansımasını sağlarken
etkileyici görünümü ile mekanlara
derinlik, aydınlık ve ferahlık sağlı-
yor. Ayna parlaklığına erişen
Glossmax Pro, aynı zamanda çizil-
meye, aşınmaya, kimyasallara ve
güneş ışığı solmalarına karşı yük-
sek direnç gösteriyor. Minimuma

indirgenmiş yüzey efektleri saye-

sinde kusursuza yakın bir görüntü

sunarken, şıklık ve kalitenin sim-

gesi haline geliyor.

Ekstra mat ürünlerle

dekorasyonda

kusursuzluğu yakalayın 

Mattplus, yansıyan ışığın mükem-

mel dağılımını sağlayan yüzeyleri

sayesinde, mat görüntüyü kusur-

suzlaştırıyor. Keyifli ve sıcak do-

kunma hissine ek olarak yüksek

parmak izi dayanımı ve kolay te-

mizlenebilirlik özelliğine sahip

ürünler, ahşapta matlığın doğallığı

ve asaletini gözler önüne seriyor.

Parlak ve Mat Yüzeylerle
Sağlanan Mükemmel Uyum

Sezonun Yeni Dekorasyon Trendi: 
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ürkiye’nin en büyük yapıştırıcı
ve tutkal üreticilerinden Beta
Kimya A.Ş. ahşap, orman

ürünleri, mobilya yan sanayi ve
aksesuarları sektörlerinin buluş-
ma noktası Intermob Fuarı’nda ye-
ni ürünleriyle büyük beğeni topla-
dı. Yeni çok amaçlı sprey APEL
BK40’ı ilk kez Intermob 2018’de
görücüye çıkaran Beta Kimya A.Ş.,
teknik anlatım ve örnek uygula-
malarıyla dikkat çekti. 

Intermob 2018’de APEL ve Mit-
reAPEL markalarıyla bu yıl iki ayrı
stant ile yer alan BETA Kimya A.Ş.,
yerli ve yabancı katılımcıların ilgi
odağı oldu. MS teknolijisine sahip
yeni nesil hibrit yapıştırıcılar APEL
High Tack ile APEL Universal,
APEL Kapı&Pencere Köpüğü ve
700 gramlık yeni fonksiyonel am-
balajıyla dikkat çeken D3/D4 Ah-
şap Tutkalı da sektör profesyo-
nelleri ve son kullanıcılar tarafın-
dan takdir topladı.

Paslanma, sıkışma ve
gıcırdamaya karşı kesin
çözüm APEL BK40

Birbirinden farklı beş ana özelliği
aynı üründe sunan yeni APEL
BK40, benzersiz formülü sayesin-
de pas çözmeden yağlamaya, gı-
cırtı kesmeden nemden korumaya
kadar pek çok işleviyle öne çıkıyor.
Hayatın her alanında kullanım im-
kanı tanıyan çok amaçlı sprey
APEL BK40 ile ev, iş yeri, hobi

alanları, atölye ve endüstriyel uy-
gulamalarda mucizevi sonuçlara
olanak tanıyor.

APEL High Tack ile APEL
Universal’den üstün
yapışma ve ekstra
sızdırmazlık  

BETA Kimya A.Ş. tarafından geliş-
tirilen MS teknolojisine sahip hibrit
yapıştırıcı APEL High Tack, sektö-
rün uzun yıllardır aynı üründe bu-
luşmasını beklediği yapıştırıcı ve
sızdırmazlık özelliklerini bir arada
sunuyor. Silikon özelliğiyle boş-
lukları dolduran APEL High Tack
pek çok farklı ürünün duvarlara
zarar vermeden yapışmasına ve
anında tutunmasına olanak sağlı-
yor. APEL High Tack boyanabilir
olmasının yanı sıra iç mekanlarda
olduğu gibi dış mekanlarda da kul-
lanılabiliyor.

Beta Kimya A.Ş. yeni
yatırımlarla büyümeye
devam edecek

Intermob 2018’de yeni nesil ürün-
leri ve akılcı çözümleriyle yer ala-
rak hem yurtiçi hem de yurtdışın-
dan gelen katılımcıların yoğun ilgi-
siyle karşılaştıklarını ifade eden
BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Ci-
hat Sayacı; “Ar-Ge ve inovasyon
alanında yaptığımız yatırımların
neticesinde ürün ailemizi her ge-
çen yıl genişletiyoruz. P.V.Ac. baz-
lı ahşap tutkalları, siyanoakrilat
bazlı hızlı yapıştırıcılar,  poliüretan
bazlı yapıştırıcılar, EVA bazlı hot-
melt yapıştırıcılar, MS polimerler,
silikonlar ile mastikler, poliüretan
bazlı köpükler ve teknik aerosoller
olmak üzere 7 ana kategorideki
100 ürünümüzle mobilya, yapı ve
otomotiv gibi pek çok lokomotif
sektöre hitap ediyoruz. Türki-
ye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım ya-
pan 250 firması arasında yer alır-
ken bu yıl ‘Ar-Ge Merkezi Belgesi’
olmaya hak kazandık. APEL BK40
ve MS Polimer teknolojili hibrit
ürünlerimizi APEL High Tack ve
Apel Universal ürünlerimizi de  ye-
ni Ar-Ge Merkezimizde tamamen
kendi mühendislerimizle geliştir-
dik. Yeni nesil yüksek teknolojili
ürünlerimizin fuarda yoğun ilgi
görmesinden dolayı ayrıcı mutlu-
luk duyduk.” şeklinde konuştu.

BETA Kimya A.Ş., yeni nesil
ürünleriyle İntermob’da fark yarattı 
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ürk boya sektörünün öncü
şirketi DYO, 19 Ekim Cuma
günü gerçekleştirilen ve “mi-

maride yeşil ve mavinin sonsuz
tonları” temasının işlendiği Ulus-
lararası Mimarlık, Ekolojik ve İnsan
Odaklı Yapılaşma Zirvesi: Archi-
sections’da özel standı ile yer aldı. 

Archisections Koordinatörü Yük-
sek Mimar Sevinç Ormancı’nın açı-
lışını yaptığı zirvede katılımcılar

“Yeşil ve mavinin sonsuz tonları-
nın hâkim olduğu sürdürülebilir
ekolojik dengeyle konforlu yaşam
alanları yaratılabilir mi?” sorusu-
na yanıt aradı. 

Sektöre yön veren yaklaşık 500
profesyonelin katılımıyla gerçek-
leştirilen II. Archisections İstanbul
Konferansı’nda dünyaca ünlü Ma-
lezyalı Mimar Ken Yeang da “Yeşil
ve mavide son trendler” konulu

bir konuşma yaptı. Ken Yeang, su-
numunun ardından DYO’nun stan-
dını ziyaret ederek ürünler hakkın-
da bilgi aldı. 

DYOTHERM TANITILDI

DYO Boya Fabrikaları Pazarlama
Direktörü Melek Soklangıç Dinçer,
Teknik Servis ve DYO Akademi
Müdürü Pınar Şimşek ile Yalıtım ve
Direkt Satışlar Müdürü Hakan Yıl-
maz geçen yıl “yalıtım 4.0” sloganı
ile lanse edilen DYO’nun çevreci
yalıtım markası DYOTHERM hak-
kında stantta katılımcıları bilgilen-
dirdiler. Ayrıca ziyaretçilere “DYO
Renk Pınarı Makinesi”nde hazırla-
nan numune boyalar da hediye
edildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mimarlık, Ekolojik ve İnsan Odaklı Yapılaşma
Zirvesi: Archisections’da “mimaride yeşil ve mavinin sonsuz tonları” için buluşuldu.
Zirvenin sponsorları arasında yer alan DYO’nun standını dünyaca ünlü Malezyalı Mimar
Ken Yeang ziyaret etti. 
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DYO, “Yeşil ve Mavi” için 
Archisections Zirvesi’ndeydi









ürk Ahşap işleme makineci-
leri ve ilgili sanayi kuruluşla-
rını bir araya getirmek,  yur-
tiçi ve yurtdışında yaşanabi-

lecek sorunlara çözüm üretmek
amacıyla bir araya gelen makine
imalatçıları, Tüyap Ahşap İşleme
Makineleri fuarı esnasında gerçek-
leştirdikleri bir toplantı ile dernek-
leşmelerini tamamladıklarını dek-
lere ettiler. Geçici Gn Başkan Niza-
mettin Coşkun ve ikinci Başkan
Mehmet Varol toplantıda birer ko-
nuşma yaparak hedef ve ilkelerini
açıklayıp katılan tüm sanayicilere
teşekkür ettiler. Fuar sonrası ger-
çekleşecek ilk toplantıda ise der-
neğin alt komisyonlarını kurarak
aktif çalışmalara başlayacaklarını
ifade ettiler. Derneğin buluşma
noktasının paylaşmak ve tüm üye-

lere yüksek katma değer üretmek
olduğunu belirten Coşkun,  önü-
müzdeki dönemde bunu daha fark-
lı çalışmalarla güzel başarı örnek-
leri olarak sanayicilerimizle payla-
şacağız dedi. Toplantıya Mobilya
dergisi olarak bizleri de davet
eden Tamder, gerek yurtiçi gerek-
se de uluslararası ilişki ve çalışma-
larında Mobilya dergisini çok
önemli bir partner olarak kabul et-
tiklerini, derginin 28 yıllık birikim
ve deneyimiyle dünya çapında

saygın bir yerde olması nedeniyle
bundan sonra kendi çalışmaların-
da ve tanıtımlarında çok önemli bir
rol oynayacağını birlikte çalışma-
larından dolayı kendileri içinde
önemli bir fırsat olduğunu dile ge-
tirdiler. Günümüzde işbirliği- güç-
birliği temasının esas olduğu ve
çözüm ortakları ve paydaşlarla
yürümenin çok önemli bir unsur
olduğunu da vurgulayan Coşkun
Dernekçilik anlayışlarının farklı ol-
duğunu,  bu noktada herkesin uz-
man olduğu işi yapmasının önemli
olduğunu vurgulayarak,yayıncılığı
yayıncının yapması sanayicinin de
kendi işini yapması gerektiğini ifa-
de etti. Toplantıda sözalan diğer
sanayiciler de geçici yönetimi des-
tekleyici görüşlerini dile getirerek
başarı dileklerini dile getirdiler. 
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TAMDER (Tüm Ahşap İşleme Makinecileri
Derneği) ilk Kuruluş Toplantısını Yaptı

















tomatik kereste optimizas-
yonu için önde gelen uz-
man firmalardan  olan
Luxscan Technologies

Sàrl, 20. yıldönümünü kutladı.. Kü-
çük bir işletme olarak işe başlayan
şirket, 1998'den beri sürekli büyü-
yerek bugün sektörün önemli ak-
törlerinden biri haline gelmiştir. .
Gelinen noktada artık, Luxscan'ın

tüm performans gereksinimleri ve
tüm yatırım hacimleri için bir tara-
yıcı programı bulunmaktadır. Bu
aynı zamanda güç derecelendirme
sistemleri de içerir.

Şirket personeli arasında gerçek-
leşen  20. Yıl etkinliğine davetliler
de katıldı ve  bunlar arasında 
Weinig CEO'su Wolfgang Pöschl
ve CFO Gerald Schmidt  da vardı.
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Weinig Luxscan, 20 yıllık yenilikçi
tarayıcı teknolojisini kutluyor

Tüm performans sınıfları için tarayıcılar: 
Foetz / Lüksemburg'daki bugünün Luxscan genel merkezinin

showroom'unda müşterileri tam bir makine yelpazesi bekliyor

O

Her şeyin 1998 yılında
başladığı yer: 
Kurucu Raphaël Vogrig
ilk mütevazi Luxscan
üretim tesisinde

20 yıllık bir başarı öyküsü ile
gurur duyuyoruz: Luxscan

Yönetim Direktörü Raphaël
Vogrig (sağda) ve şirketin 

üst modeli CombiScan
Evo'nun önünde 

Jean-Philippe Hildebrand



Şirketi kuran ve başarısında belirleyici bir rol oyna-
yan Luxscan Yönetim Direktörü torha Raphaël
Vogrig' e de katılımcılar arasındaydı. 

Raphaël Vogrig ve Jean-Philippe Hildebrand, bir-
kaç yıl boyunca Luxscan'da ikili liderlik pozisyonla-
rında bulundular. İki yönetim müdürü, çalışanlarına
büyük taahhütleri için teşekkür etme fırsatını yaka-
ladı.  2018'in sonunda Luxscan, toplam 36 ülkede
kullanılmak üzere 400 tarayıcı satmış olacak.

Yeni Zelanda'ya ilk tarayıcı satışıyla birlikte Luxs-
can uluslararası bir deneyim elde etti.     Ardından
gelen kurulumlar ise  Almanya ve Macaristan ve
Avusturya gibi diğer Avrupa ülkelerini izledi. Kana-
da ve ABD'deki iyi satış rakamları ile cesaretlendiri-
len şirket, 2005 yılında Luxscan Inc.'i kurmaya ka-
rar verdi ve şu anda tarayıcı uzmanı için en önemli
pazar olan Kuzey Amerika'da kendi şirketlerini kur-
du. 2007 yılında Luxscan, masif ahşap ve panel iş-
leme konusunda lider teknoloji sağlayıcısı Weinig
Group'un bir üyesi oldu. Bu adım daha genişlemeyi
hızlandırdı. Başlangıçta şirket, çapraz kesim sırasın-
da çeşitli ahşap özelliklerinin tanınması için tarayıcı-
lara odaklandı. 2008 yılında ilk kopya tarayıcı tanı-
tıldı. Tamamen yeniden tasarlanan CombiScan +
Luxscan ile LIGNA 2009'da özellikle dikkate değer
bir kilometre taşı belirlendi. İleri teknoloji, hataları
daha da önceden tespit etmeyi, daha fazla kriterin
dikkate alınmasını ve tanımlanmış niteliklere göre
notlandırılmasını mümkün kıldı. 

Yüksek performans ve kesme sistemlerine iyi en-
tegrasyonundan dolayı CombiScan +, mar-ket pe-
netrasyon üzerinde önemli bir etkiye sahipti.
EasyScan, nihayet 2012'de portföyün giriş seviyesi
segmentine başarılı bir şekilde genişletilmesi anla-
mına geliyordu. Geliştirilmiş EasyScan + model
standartları, 2015'ten itibaren aynı zamanda orta
seviyelerde yer aldı. Luxscan şimdi her seviyede
gereksinimleri karşılayacak konuma gelmiştir. Bu
durum daha da büyümemizi sağladı.  

Bu arada Luxscan 50'den fazla kişiyi istihdam et-
mektedir. Yeniliklere ve müşteri odaklılığına özel
önem verilir. Buna göre, Ar-Ge bölümü, en büyük iki
takımdan biridir. Servis, müşterilerin endişelerini
dikkate alarak on bir dilde 18 kişi ile en güçlü şekilde
konumlandırılmıştır.
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1. Uluslararası TÜYAP Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı, 13-17
Ekim tarihleri arasında İstan-
bul'da düzenlendi. Biesse

Türkiye, bu fuar sayesinde yüzler-
ce günlük ziyaretçisine 1.500
m²'lik stant alanında geniş kap-
samlı ve yenilikçi çözümlerinin

tam potansiyelini çalışır şekilde
gösterdiği 23 farklı makinesini
sergiledi. Buna ek olarak, makine-
ler ve bilgisayar programları ara-
sında entegrasyona imkân tanı-
yan, devrim niteliğinde bir yazılım
platformu olan bSuite ve makine-
lere uzaktan bağlanarak her türlü

teknik destek, arıza çözümü ve ye-

dek parça ihtiyacının gerçek za-

manlı olarak takibinin sağlandığı

yeni IoT platformu olan SOPHIA da

standın özel bir alanında Biesse uz-

manları tarafından tanıtıldı.

Biesse Türkiye, fuarda gerek 
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Biesse Türkiye’den, Ağaç İşleme
Makineleri Fuarı’nda Gövde Gösterisi
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yurtiçi gerekse yurtdışından gelen
ziyaretçi sayısı ve yapılan satış açı-
sından önemli rakamlar kaydetti.
Böylece, bölge pazarının Biesse
Türkiye Grup Şirketi’ne verdiği
olumlu tepkisini de bir kez daha te-
yit etmiş oldu. Bu olumlu sonuç-
larda Biesse Türkiye'nin ana ortağı
Çetinmak Makina da önemli bir 
rol oynadı.

Biesse Türkiye CEO’su ve Grup Şir-
ketler Direktörü Federico Broccoli
Tüyap Fuarı’nda şu açıklamayı
yaptı: "Tüyap Fuarı’ndaki en büyük
stand alanında sergilediğimiz 
teknolojik çeşitlilikle bu sene de bir
fark yarattığımıza inanıyorum. İş
ortaklarımızın yatırım bütçelerini
hazırladığı böyle bir dönemde on-
lara destek olabilmek en önemli
hedeflerimiz arasında. Aslına ba-
karsanız; sadece Türkiye pazarın-
daki değil, dünyanın her yerindeki
müşterilerimizin etkili ve verimli
bir şekilde otomasyon odaklı fabri-
kalar kurmasını hedefliyoruz. Bies-
se Türkiye’nin açılışından itibaren 3
yıl geçti ve bölgedeki en önemli
Grup Şirketlerimizden biri olmaya
devam ediyor. 20’yi aşkın Teknik
Servis personelimizin de dahil ol-
duğu 50 kişilik yerel uzman kadro-
muz ile müşterilerimize en iyi hiz-
meti verebilmek için çalışıyoruz.
Türkiye’ye olan inancımızı sürdürü-
yoruz çünkü bu bölgenin gücüne ve
büyüme isteğine sonsuz güveniyo-
ruz. Biesse Türkiye’ye kurulduğu
ilk günden beri destek veren tüm iş
ortaklarımıza teşekkür ediyorum
ve sektörün ilk, tek ve en büyük ça-
lışan Showroom’unda sürekli ola-
rak sergilemekte olduğumuz Bies-
se teknolojilerini yakından görmek
üzere sizleri yeni kampüsümüze
davet ediyorum."

l l
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üyap İntermob fuarının yoğun temposundan
sonra Hanex’,n geleneksel akşam yemeği da-
veti bu yıl da yine Albatros balık restaurant’ta

gerçekleşti.

Pek çok uluslararası büyük levha tesisii Kağıt dekor
dekor kağıt pres ve özel saclarını imal eden marka-
ların Türkiye yetkili distribütörlüğünü ne yapan Ha-
nex Orman Ürünleri firması bu yıl yine pek çok tesi-
sin alt yapı ve makine ekipmanlarını kurdu. Yayın
Grubumuzun da davet edildiği yemekte, Starwood
firması yetkililerinden Hüseyin Yıldız, ve Alman fir-
ma yetkilileriyle Hanex yönetici ve personeli katıldı. 

Hanex Orman Ürünleri,
fuar yorgunluğunu

dostları ve
müşterileriyle giderdi

T

l l





13-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Tüyap fuar merkezinde 
15 salonda 100.000 m2’yi aşkın bir alanda gerçekleşen fuarda,
yerli ve uluslararası markaların katıldığı,  Avrasya bölgesinin
en büyük buluşması olan fuar gerçekleşti. 
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TÜYAP AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ
FUARI’NIN 31.’Sİ GERÇEKLEŞTİ



eed-Tüyap fuarcılık tarafın-
dan bu yıl 31.nin gerçekleştiği
dev organizasyon, özellikle

de  yurtdışından gelen ziyaretçile-
rin yoğun ilgisine tanık oldu.  Ah-
şap işleme makineleri, tomruk biç-
me, dilimleme, masif ekleme, ke-
nar bantlama, ebatlama, CNC ma-
kineler, profil kaplama makineleri
ve hatlar ile klasik marangoz ma-
kineleri ve en yüksek teknolojilerin
sergilendiği fuar Türk ahşap ve
mobilya sanayisinin de gelişmesi-
nin ana unsurlarından biridir.

Pek çok sektörde olduğu gibi Mo-
bilya sektöründe de Endüstri 4.0’a
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geçiş süreçleri ülkemizde de akıllı makinelerin enteg-
rasyonuyla gerçekleşebiliyor. Dünyadaki yeni ahşap
teknolojisinin hemen tüm yeniliklerinin de sergilendiği
ve Homac, Biesse, SCM, Weinig gibi bu alandaki yeni
teknolojileri geliştiren ana aktörlerin de yer aldığı fuar
yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçiler tarafından da ilgiyle takip
ediliyor, yatırım projeleri gerçekleştiriliyor.

Dünya çapında bu konseptiyle ilk üç büyük fuar arasın-
da sayılan Reed –Tüyap Ahşap işleme makineleri fuarı
bu yıl da önemli yeniliklere tanık oldu. Yayın grubumu-
zun da yaklaşık 28 yıldır düzenli olarak katıldığı bu
prestij sektör fuarımız her yıl kendini yenileyerek güç-
leniyor ve bölgenin çekim merkezi haline geliyor. Özel-
likle bu yıl gelen yurtdışı farklı ülke davetlileri bunu ka-
nıtlayan önemli bir unsur oldu.
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Netmak Group 
İhracat Bölüm Yöneticisi 
Melike Türksever Yılmaz:

▲ ▲
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“NETMAK Standımız 
Fuar Boyunca 
İlgi Odağı Oldu”

ETMAK GRUP olarak, 30 yılı
aşkın süredir TÜYAP Ağaç İşle-
me Makinaları Fuarına katılım
sağlamaktayız. Her yıl olduğu

gibi bu yıl da müşterilerimiz, bayile-
rimiz, sektör temsilcileri ile yakın-
dan buluşma, görüşme imkanımız
oldu. Biz NETMAK olarak bu tür
platfromaların her iki taraf açısın-
dan da çok verimli, faydalı geçtiğine
inanıyoruz. 

Fuar boyunca standart üretimimiz-
de olan tezgahların ve kesici takım-
ların yanısıra hem makina alanında
hem de kesici takım alanında yapı-
lan yenilikleri de gelen misafirleri-
mize, müşterilerimize gösterdik.

Makina konusunda en dikkat çeken
yeniliğimiz kalınlık ve planya maki-
nalarında opsiyonel olarak uygula-
maya başladığımız Helis Bıçak Topu

oldu. İstenilen ebatlarda üretilen bu
top, kullanıcılara daha sessiz çalış-
ma imkanı sağlıyor. Ayrıca helis to-
pun üzerindeki dört taraflı kullanı-
lan, değiştirilebilir jiletler ile de çok
daha uzun ömürlü bir kullanım
mümkün oluyor. Ayrıca özellikle
ağaç masa imalatçıları için özel ola-
rak üretilen PL 5000-L,  60 cm'lik
Planya Makinamız da oldukça ilgi
çekti.

N





Makina alanındaki diğer bir yeniliği-
miz ise freze makinalarımızda yine
opsiyonel olarak uyguladığımız
Snapbrake güvenlik modülü. Ope-
ratörün, herhangi bir istenmeyen
şekilde bıçağa elini değmesi duru-
munda bıçak mili 1 saniye gibi çok kı-
sa bir sürede duruyor. Böylece bu
sistem ile kullanıcı güvenliği en üst
düzeye çıkıyor ve uzuv kaybıyla so-
nuçlanan kazalar ortadan kalkıyor. 

Ayrıca firma ortaklarımızdan ve yö-
neticilerimizden Sn. Hayati Bey'in
hayata geçirdiği minyatür makina-
lar köşesi de oldukça ilgi çekenler
arasındaydı. Kalınlık, planya maki-
naları gibi bizim üretimimizde bulu-
nan makinaların yanısıra; torna, fre-
ze, matkap, vargel gibi makinaların
minyatürleri sergilendi ve sergilen-
mesinin yanısıra çalıştırıldı. Sadece
fuar süresince değil, fuardan sonra
da sosyal medyada en çok payla-
şım yapılan ve izlenen videolarımız
arasına girdi. Şu anda da Ankara Si-
teler' deki binamızdaki özel köşede
sergilenmektedir; müşterilerimiz

istedikleri zaman gelip görebilirler.

Birkaç senedir üretimine başlamış
olduğumuz DIA (PCD) kesici takım-
larımız da bu sene genişleyen ürün-
leriyle dikkat çekiciydi. Son birkaç
yıldır büyüyen DIA (PCD) atölyemiz
ve makina parkımız sayesinde çok
çeşitli ihtiyaçlara yönelik ürünleri
müşteriye ulaştırabiliyoruz.

Halen bizim için yeni ürün sayılabile-
cek NKM 240 CNC Kapı Kasası Bir-
leştirme Makinamız da fuar boyun-
ca sürekli olarak çalıştırıldı ve tanıtı-
mı yapıldı. 

Bu senenin en dikkat çekici tarafı,
gelen ziyaretçilerin arasındaki yaba-
cı müşteri sayısıydı. Çünkü, yaşamış
olduğumuz döviz kurlarındaki bü-
yük değişim nedeniyle Türk ürünleri
son derece cazip hale geldi. Ve bu
durum yerli üretici olan bizleri de
pahalı olan Avrupa ürünleri ve çok
ucuz olan Çin ürünleri ile rekabet
eder duruma getirdi. Gelen yabancı
müşterilerin profili ve satış hacmi
de bunu kanıtlar nitelikteydi. Ama
tabi buna karşı iç piyasadaki pazar
son derece daralmış durumda ve
yeni yatırımcılar son derece çekim-
ser bir davranış içindeler. Döviz dal-
galanmalarının çok düşmese bile en
azından durağan bir şekilde seyret-
mesini umuyoruz ki, her iki taraf da
önünü görebilsin. Yoksa sektörü-
müzün devam eden iç pazar sıkıntısı
hepimize sorun yaratacaktır. 

Ayrıca fuarda ürünlerimizi kullanan,
Türkiye’nin her yerinden ve yurt dı-
şından gelen müşterilerimizle,

ürünlerimiz hakkında görüş alış ve-
rişinde bulunduk; önerilerini ve şika-
yetlerini değerlendirdik. Bu anlam-
da da fuarın verimli geçtiğine inanı-
yoruz. Çünkü NETMAK, ürünleri ve
satış sistemi ile ilgili gelen her türlü
öneriyi değerlendirmeye almakta
ve yeni yıla girerken müşterilerimiz-
den gelen bu öneriler doğrultusun-
da kendine hedefler koymakta, poli-
tikalar geliştirmektedir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi yal-
nız bırakmayan dostlarımıza, stan-
dımızı ziyaret eden, firmamızı takip
eden ve  NETMAK FARKINI YAŞA-
YAN yerli ve yabancı tüm müşteri-
lerimize teşekkür ederiz.
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