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Bu yıl İstanbul’da Türk mobilya sanayii açısından önemli bir fuar yaşadık. Bundan yıllar önce
ihracat imkanları için Avrupa’nın önemli ticaret fuarlarından olan IMM Köln Fuarı’na yüzlerce
Türk mobilya üreticisi katılırdı. Günümüzde bu ve benzeri  pek çok fuar, artık Türk imalatçısının
yurtdışı serüveninin sıradan olaylarına dönüştü. Bugün farklı yüzlerce ülkede yerli imalatçıları-
mızı görmek sıradan bir olay haline geldi. Aynı zaman diliminde gerçekleşen pek çok fuar
uluslararası rekabetin de birer unsuru haline geliyor. 

Bu yıl Ocak sonunda gerçekleşen İMOB 2019 fuarı, gerek katılımcıların sergiledikleri ürünler,
gerekse de stand tasarımları ve ziyaretçi profiliyle katma değer üreten bir fuar oldu. Bu nok-
tada fazla abartıya kaçmadan fuar sonuçlarının birkaç aylık geri dönüşlerle mümkün olabile-
ceği aşikar. 3 milyar dolara yaklaşan Türk mobilya ihracatı, 2019 beklentisiyle 3,5 milyarı
hedefliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu ihracatın içindeki imalat ürünlerinin  %40’ının ithalat
ara girdilerinden oluştuğunu düşünürsek, bu rakamların %60’nı esas almak gerekir. 

İç pazardaki durgun ticari hayat Kdv’nin %8’e düşmesiyle ocak ayında bir hareket yaşasa da,
mobilya sektörünün bütününü kapsamadığından, bu  durum gerçekte mobilya sektörünü
ifade edememektedir. %40’nı dışardan dövizle alıp TL  ile satan ve toplam üretiminin  üçte iki-
sini iç pazara satan bir sektörde büyümeyi hangi normlarda tespit edeceksiniz? 

Mobilyanın imalatına konu olan makine, mdf, bağlantı elemanları, aksesuar ürünleri ve yüzey
malzemeleri ile orman ürünlerinde hala %18 kdv uygulanırken, bunu sadece son satıcıya
uygulamakla mobilyada nasıl bir kdv indirimi gerçekleştiğini anlamak mümkün değil. Mobilya
üreticisi  bu imalata konu tüm girdilerinde %18 ile mal alıp vergisini öderken, üstelik nakit
denecek bir ana sermayeden kapitali çıkarken (bunlar da yine devlete giden vergilerdir), son
tüketiciye satarken para kazandığını düşünmek nasıl bir akıl tutulmasıdır, anlamak mümkün
değil! Esas temelini orta ve küçük işletmelerin oluşturduğu bu sektörde,  kılı kırk yaran finansal
maliyet analizleriyle kar marjları hesaplanmıyor. Çok düşük katma değerlerle ayakta duran bir
sektörde,  gerek iç piyasada, gerekse de uluslararası rekabet alanında ancak ayakta durabil-
me becerisini gösteren bir sektörde Ar-Ge, yatırım, tasarım  marketing, pazarlama tanıtım ve
patent gibi sermaye gerektiren yatırımlara ayıracak para oluşmadıkça, sektörün 10-15 milyar
dolar hedefleri biraz zor görünüyor. 

Saygılarımla
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Mobilyada %18 tüm imalat girdilerine
uygulanmalıdır





EKİN YAYIN GRUBU ULUSLARARASI EKİN YAYIN GRUBU ULUSLARARASI 
DERGİ DAĞITIMI VE FUAR  KATILIMLARIMIZ DERGİ DAĞITIMI VE FUAR  KATILIMLARIMIZ 
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7
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10

12 13

14 15
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17

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

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

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

4- İNTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; Zürih, İsviçre; 14 Şubat 2019

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

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

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

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

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

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

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

12- FURNITURE CHINA; Şanghay ÇİN; 11-14 Eylül 2018

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

14- IAFP PANELi; Şanghay ÇİN; 11-14 Eylül 2018

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

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





hşap ve mobilya yan sana-
yi endüstrilerinin Avras-
ya’daki en büyük buluşma

platformu olan Woodtech ve In-
termob fuarları, 12 – 16 Ekim
2019 tarihleri arasında eş zaman-
lı olarak TÜYAP Fuar Merkezi’nde

WOODTECH VE 
INTERMOB FUARLARI’NIN 
2019 SATIŞLARI BAŞLADI
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A

Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı
profesyonellerinin bir araya geldiği Woodtech ve Intermob fuarlarının 2019 satışları başladı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinin bütün salonlarının satılması beklenen fuarlarda, gelen
talebin karşılanması için 2018 yılında olduğu gibi giriş salonu ilave edilecek. 



gerçekleştirilecek. 2018 fuarların-
da 35 ülkeden 857 firma ve firma
temsilciliği ve 106 ülkeden 76.271
ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar,
yüksek katılımcı memnuniyeti ile
rekor sayıda tekrar katılım talebi
almıştı.

Lanse edildiği 2016 yılından itiba-
ren geniş ilgi gören Promatt Yatak
İmalatı Yan Sanayi, Ekipman Ham-
madde ve Makineleri Özel Bölümü
2019 yılında kendine ait salonu ile

ziyaretçiyle buluşacak. 

Geniş pazarlama ağı sayesinde
Woodtech Fuarı, Intermob Fuarı
ve Promatt Özel Bölümü, yeni pa-
zarlara açılmak ve mevcut pazar
paylarını arttırmak isteyenler için
en etkin ticaret platformu. Siz de
hemen irtibata geçin ve 12-16 Ekim
2019’da bu önemli platformda ye-
rinizi ayırtın. Detaylı bilgi için:
agacmakinesi@reedtuyap.com.tr
intermob@reedtuyap.com.tr 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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31 yıldır büyük başarı ile sektörün bütün
paydaşlarını bir araya başarı ile getiren

Ağaç İşleme Makinesi Fuarı 2019 yılında
yeni ismi ile sizleri karşılıyor olacak.

Fuarın yurtdışında olan bilinirliğini
arttırmak ve markalaşmasını sağlamak

amacıyla 2019 itibariyle Ağaç İşleme
Makinesi / Wood Processing Machinery

yerine Woodtech markası ile tanıtımlar
yapılacak. Woodtech, 32. Ağaç İşleme

Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri
Fuarı 12-16 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap

Fuar ve Kongre Merkezinde
ziyaretçilerine kapılarını açıyor olacak.

Intermob Fuarı ile eşzamanlı düzenlenen
Woodtech Fuarı’nda görüşmek üzere!

2019’DA YENİ
MARKAMIZLA

GÖRÜŞMEK ÜZERE

l l







DOMOTEX
11 - 14. 01. 2019
Hannover; Almanya

IMM / Möbelmesse 
14 - 20. 01.2019
Köln; Almanya

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

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

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

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

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

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

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

Ambiente 2019
08 - 12. 02.2 019
Frankfurt; Almanya

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

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

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

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

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

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

Kiev - Ukrayna

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

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

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

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

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

Manila - Filipinler

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

Comfortex 
09 - 11. 03. 2019
Leipzig; Almanya

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

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

Singapur; Singapur

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

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

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

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

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

Foshan-Shunde ; Çin

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

Domotex Asia / Chinafloor
26 - 28. 03. 2019

Şanghay- Çin

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

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

Interzum Guangzhou
28 - 31. 03. 2019

Guangzhou; Çin

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

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

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

Modef
02 - 07. 04. 2019

İnegöl - Türkiye

High Point Market Spring
06 - 10. 04. 2019

High Point - ABD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LignaPLUS
27 - 31. 05. 2019

Hannover; Almanya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Furnica / Drema
10 - 13. 09. 2019

Posen - Polonya

WOODEX CEZAYİR
11 - 14. 09. 2019
Cezayir

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

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

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

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

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

Moskova - Rusya

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

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

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

SICAM
15 - 18. 10. 2019
Pordenone; İtalya

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

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

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

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

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

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

Taşkent; Özbekistan

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

Espritmeuble
07 - 10. 12. 2019
Paris; Fransa

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık
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2019 Dünya Fuarları
Mobilya Sektörünün





Kölnmesse tarafından iki yılda bir
gerçekleşen ve kendi alanında dünya
çapında en etkili fuar sayılan Köln İnterzum
Fuarı’nın Zürih tanıtım toplantısı, Ekin Yayın
Grubu’nun da davet edildiği 50’ye yakın
gazetecinin katıldığı bir tanıtım toplantısıyla
gerçekleşti. Tanıtım bünyesinde pek çok
etkinlik de yapıldı. Gün boyu süren tanıtım
seminerlerinden sonra ertesi gün,
İsviçrenin ünlü bir çikolata fabrikası gezildi
ve burada üretim uygulamaları gösterildi.
Aynı gün buz pateni yapmak isteyenlere
özel bir etkinlik düzenlendi ve toplu olarak
akşam yemeği yenildi.  Bu yıl
gerçekleşecek İnterzum Fuarı, 
dijital platformu ve yenilikleriyle de 
ilgi odağı olacak.
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Konferans merkezi

İnterzum 2019 için Zurih’te
önemli tanıtım gerçekleşti



elecek burada başlıyor”  slo-
ganı altunda ifade edilen bu,
dünyanın en büyük iç tasarım

ve mobilya üretimi fuarı olan inter-
zum'un her yıl devam edeceği sözü-
nü veriyor. Köln messe tarafından
gerçekleştirilen İnterzum fuarı bu
yıl 60. yıldönümünü kutlamak için
14 Şubat'ta Zürih'te çok özel bir et-
kinliğe ev sahipliği yaptı. Avrupa ça-
pındaki basın temsilcileri, uluslar-
arası üne sahip uzmanlarla gele-
cekteki gelişmeleri görmek için in-
terzum Future Lab için bir araya
geldi: 20 yıl sonra ev yaşamı neye
benzeyecek? Gelecekte nasıl hare-
ket edeceğiz? Yarınki tasarım ve
mimariyi hangi malzemeler ve iş-
levler şekillendirecek? Bu ve gele-
cekteki diğer konular, Zürih'teki
Kraftwerk ortak çalışma alanının
yaratıcı atmosferinde teşvik edici
bir tartışmanın odağıydı. Bir dizi ça-
lıştay, iç tasarım endüstrisi ve teda-
rikçileri üzerinde önemli bir etkiye

sahip olan ve yarının yaşam alanla-
rını şekillendiren küresel mega
trendlere ışık tutuyor.

Etkinlik Koelnmesse'deki Ticaret
Fuarı Yönetiminden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Matthias Pollmann
tarafından tanıtıldı. Çalışmaları
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dünya çapında bulunabilen yıldız
mimarı Yasmine Mahmoudieh, daha
sonra interzum Future Lab'ı 
açmak için sahne aldı. Açılış 
konuşmasında, sıra dışı materyalle-
rin kullanımına odaklanarak gele-
cekteki yaşam ortamlarının ve ça-
lışma alanlarının tasarımında yol
tanımlayıcı trendleri inceledi. Aşa-
ğıdaki atölyelerde, BT uzmanı Dr.
Gerd Wolfram dijitalleşmenin mo-
bilya endüstrisi üzerindeki etkileri-
ne değinirken, Dr. Sascha Peters yı-
kıcı malzemeler alanındaki yenilik-
lere dikkat çekti. Her iki konu da
özel etkinlik alanlarıyla birlikte in-

terzum'un gelecek sayısında ele alı-
nacak. Mimarlar Dr. Krista Blassy
ve Thiago Zaldini, kritik önem taşı-
yan gelecekteki önemi olan bir baş-
ka konu olan “Küçük Evlerde - Kom-
pakt Evlerde Yaşamak” ı tartıştılar
ve proje örneklerinin bir vitrini sun-
dular. Prestijli Zürih stüdyosu Nose
Design Experience'dan tasarımcı
Christian Harbeke de yenilikçi mobil
mekan örnekleri sunma etkinliğinde
yer aldı. Tüm etkinlikboyunca  çe-
şitli konulara değinildi ve inter-
zum'un geleceğin sürücüsü ve yeni-
likler için bir platform olduğu iddia-
sını daha da vurguladı. Matthias

Pollmann, “Çığır açan trendlerle
yoğun bir şekilde etkileşime girerek
ve ziyaretçilerimize gelecekteki bir
tarihe kadar ortaya çıkmayacak so-
rulara çözümler sunarak tutarlı bir
marka deneyimi yaratıyoruz ya da
istediğimiz gibi interzum hissi yara-
tıyoruz” dedi. Laboratuar ayrıca, 21
- 24 Mayıs 2019 tarihleri   arasında
gerçekleşecek olan gelecek fuarın
ön izlemesini de sundu. 56 ülkeden
1.700'den fazla katılımcı, bir kez da-
ha Köln'ü, ziyaretçilerin ürün tanı-
tımlarını deneyimleyeceği küresel
tedarikçi endüstrisi için bir buluşma
yerine dönüştürecek. 
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İnterzum’da dijital
platform sunumu

Etkinlik sunumundan

Ç̧ikolata fabrikasını ziyaret Zürih’te sosyal etkinlikler

Yasmine Mahmoudieh’in
sunumu

Matthias Pollmann'ın 
sunumu
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stanbul Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği Baş-
kanı Ahmet Güleç, mobilya ihra-
catında 2018 hedeflerinin 3 mil-

yar dolar olduğunu anımsatarak,
"Ancak biz ihracatımızı önceki yıla
göre yüzde 14 büyümeyle 3 milyar
135 milyon dolara yükselttik" dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı
da olan Güleç, ihracat odaklı sürdü-
rülebilir büyüme stratejisiyle geçen
yıl rekor kırdıklarını belirterek, yıl
başlarken 2018 ihracat hedeflerinin
3 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Ancak geçen yıl ihracatlarını
2017'ye göre yüzde 14 büyümeyle
3 milyar 135 milyon dolara yük-
selttiklerini vurgulayan Güleç, "Cari
fazla veren sektörümüz, ciddi bir
yerlilik oranıyla ihracatını artırmayı
sürdürüyor. 177 ülkeye mobilya ih-
raç ederek ülkemize önemli bir dö-
viz girdisi sağlıyoruz" diye konuştu.

Güleç, geçen yıl 2 milyar 757 mil-
yar dolar ihracat gerçekleştirdikle-
rini anımsatarak, bu yıl önemli bir
artış sağladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin genel ihracatının yıl ge-
nelinde yüzde 7,1 arttığını dile geti-
ren Güleç, mobilyada söz konusu
oranın yüzde 14 olduğunu, ortala-
manın iki katı yüksek performans
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Güleç, mobilya ihracatında başı çe-
ken ülkelerin, Irak, Suudi Arabistan,
Libya, İsrail, Almanya, Katar, Birle-
şik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri,
Fransa, ve Birleşik Devletler olarak
sıralandığı bilgisini verdi.

Bu yıl KDV indiriminin sürmesiyle iç
pazardaki canlılık sayesinde ihra-
catta daha aktif olacaklarını dile ge-
tiren Güleç, "2019'da mobilyada ih-
racat hedefimiz yüzde 20'ye yakın
artışla 3 milyar 750 milyon dolara
ulaşmak. Ayrıca 5 milyar doları
aşan mobilya, kağıt ve orman ürün-
leri ihracatındaki hedefimiz ise 6
milyar dolar." diye konuştu.

"Mobilya, kağıt ve orman ürünleri
ihracatı 5 milyar doları aştı"

Güleç, mobilya, kağıt ve orman
ürünlerinde yıl başlarken hedefin 5
milyar dolar olduğunu, 2018'de bu
hedefi aşarak 5 milyar 15 milyon
dolar ihracata ulaştıklarını belirte-
rek, "Bu rakamlar, önümüzdeki 5 yıl
içinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ih-
racatçı ülkesi içinde görmek için eli-
mizi taşın altına koyduğumuzun ka-
nıtıdır" dedi.

Türkiye'nin 2018'de mobilya, kağıt
ve orman ürünleri ihracatında yüz-
de 12,8 büyüme gerçekleştirdiğini
dile getiren Güleç, İstanbul Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği'nin ise yüzde 15,9 büyü-

me hızını yakalayarak rekor kırdığını
bildirdi.

Güleç, "Sektörümüzü tüm paydaşla-
rıyla büyütmek için spesifik projeleri
hayata geçiriyoruz. Çünkü hedefimiz
çok net; Türkiye'nin 2023 vizyonu
doğrultusunda sektörümüzle birlik-
te ülke ekonomisinin büyüdüğünü
görmek” diye konuştu.

Öte yandan ihracatla büyüme he-
defi doğrultusunda fuarların ve ti-
caret heyetlerinin etkin rol oynadı-
ğını dile getiren Güleç, bunun için
dünyanın farklı noktalarındaki fuar-
lara Türk heyetlerini götürdüklerini
söyledi.

Güleç, mobilya, kağıt ve orman
ürünleri ihracatında ilk 10 sırayı
Irak, Birleşik Krallık, İran, İsrail,
Suudi Arabistan, Libya, Almanya,
Gürcistan, Yunanistan ve Azerbay-
can-Nahçivan'ın aldığını sözlerine
ekledi.

Mobilya İhracatı 
3,1 Milyar 
Doları Aştı

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:151 Mart - Nisan 2019 24

SEKTÖRDENHABERLER

İ

l l



----�® 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 





World’s

Leading

Event

Bir bütünün tamamı ve belirleyici ayrıntılar. Hepsi aynı yerde.
Ayrıntılar farklılık yaratır – ve bu da başarıya götürür. interzum, dünyanın en iyi yan sanayi tedarikçilerinin mobilya sanayi ve iç 
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3. Guangzhou CIFF Fuarı, 
Poly Dünya Ticaret Merkezi
Fuarı'nın 6. salonunda 

gerçekleşecek.   

Çin'deki yaşam kalitesinin sürekli
iyileştirilmesiyle, dışarıda daha
fazla ve daha fazla boş zaman ge-
çirme arzusu, iç talepteki artışı ve
dış mekan ve bahçe mobilyaların-
daki tekliflerin önemli ölçüde ge-
nişlemesini teşvik ediyor.

Yeni Ürünlerin  Sunumu: 

CIFF (Guangzhou) - Outdoor & Lei-
sure 2019'daki 70.000 metreka-
relik fuar alanı üç sektörde düzen-
lenmiştir: Yeni Avlu Yaşam Temalı
Pavyon (Salon 18.3), Yeni Malze-
me tasarımları (Salon 18.2), Parti
Bölgesi (Salon 17.2) ve Tasarım
Meifa, Higold, Artie, Yatai, De-Gar-
den, Wapus, Evergaining, Yiting,
Yaobao, Divanolounge, Büküm,
Couture, Artiture, Hongli, Spra-
ding, Toplit, Yalees, Hantang gibi
önde gelen firmaların bulunduğu
Cell (Hall 18.1) salonu ise , Wise
Space Estetik Tasarım; dış mekan
mobilyaları, eğlence için masa ve
sandalyeler, gölgeleme sistemle-
ri, bahçe ekipmanları ve dekoru,
mangal aletleri, perdeler, peyzaj
fıskiyeleri, havuzlar, heykeller ve
ahşap evler sunacak.

Yaratıcı Tasarımın Gücü:

Tasarım ürünleri (Salon 18.1) kap-
samında, İtalya, Amerika Birleşik
Devletleri, Hollanda ve Hong
Kong'dan yenilikçi tasarımcılar ve
tasarım stüdyoları, diyalog kur-
mak için tasarlanan şekil, malze-
me ve renklere dayalı yeni proje-
ler ve fikirler sunacak bu sektörün
tasarımcıları.

Malzeme İnovasyonu:

Yeni malzemelerin araştırılması
ve geliştirilmesi, tasarım yeniliği-
nin temelini oluşturur. CIFF,
Spradling, Topalit ve diğer yüksek
kaliteli dış mekan malzemeleri
üreticileri ile işbirliği yaparak bah-
çe mobilyaları sektörüne yeni çö-
zümler sunmaktadır. Bu yıl,  ulus-
lararası tasarımcı Normand Cou-
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Outdoor & Leisure , dış mekan ve serbest mekan
mobilyalarının yıldızı olacak



ture, aralarında deri, karton, ku-
maş ve kurdeleler bulunan altı
malzemeyi bir araya getiren yeni
dış mekan mobilya koleksiyonunu
(salon 18.2) sunacak.

Dış mekan mobilyalarında uzman-
laşmış 350 mükemmel Çinli ve
uluslararası katılımcı ile CIFF (Gu-
angzhou) - Outdoor & Leisure
2019, piyasadaki yeni ürünleri pi-
yasaya sürmek ve sektördeki
trendleri ve yeni konseptleri en iyi
tasarımcılar ve girişimcilerle tar-
tışmak için kilit uluslararası etkin-
lik olacak.

Çevre Tasarımı

Doğa manzaralarının güzelliği dış
mekan yaşamı için çok önemlidir.
Wapus, Artie ve Dongen gibi şir-
ketler kentsel, turistik, evsel ve
sosyal ortamlarda hoş doğal or-
tamlar yaratmak için daha yeşil
ürünler, yenilikçi malzemeler ve
çeşitlendirilmiş çözümler kullanı-
yor. Peyzaj tasarımı uzmanları,
kentsel dönüşüm ve doğaya say-
gılı köy gelişimi faaliyetleri hakkın-
da değerli bilgiler sağlamak için
hazır bulunacaktır.

Vitrin Tasarımı

Salon 17.3'teki Ev Mobilyası Tasa-
rım Şovu ve 12x12 Tasarım Şovu
(Global Garden Lifestyle Festival),
Salon 18.3'teki Çin Avlu Liderleri-
nin Ortak Sergisi, Yeni Ürün Lans-
manı Penceresi ve 'Sınırsız Boş Ya-
şam Konsept Gösterisi' Outdoor &
Leisure 2019'da sergilenecek ta-
sarım etkinlikleri. 19 Mart akşamı,
'İtalyan Yaşam Tarzı'nın Renkleriy-
le Tanış' Tasarım Gecesi, Twist ve
Lamborghini işbirliğini başlatacak.

Global Garden Yaşam Tarzı
Festivali

Outdoor & Leisure'ın tematik bir
sergisi olan Global Bahçe Yaşam

Festivali 2019, İtalyan fikirlerini ve

trendlerini keşfedecek. Bu bağ-

lamda, 12X12 Yaratıcı Tasarım Şo-

vu, dünyanın en yaratıcı bahçe mo-

bilyaları sunmak için 12 önemli ta-

sarım kurumu ile farklı ülkelerden

gelen tasarımcılar ve 12 mükem-

mel şirket arasında bir işbirliğine

hayat verecek. Açık Hava Yaşamı

Yaşam Deneyimi Bölgesi, DOĞU

Salonunda ve diğer harika sergiler

ve forumlar da sunulacak ve farklı

bir dış mekan yaşamı deneyimi 

sunulacak.
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vrasya bölgesinin lider
imalat sanayi fuarı WIN
EURASIA, dünya genelin-
den binlerce katılımcı ve

ziyaretçiyi bu yıl 14 – 17 Mart ta-
rihleri arasında İstanbul’da
ağırlamaya hazırlanıyor. Sac
işlemeden metal şekillendirme
teknolojilerine; otomasyon hiz-
metlerinden elektrik ve elek-
tronik ekipmanlara; hidrolik ve
pnömatikten tesis içi lojistiğe
kadar geleceğin fabrikaları için
ihtiyaç duyulan tüm eko-sis-
tem İstanbul TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde ziyaretçi-
lerle buluşacak. 

14 – 17 Mart “WIN EURASIA”
2019’u Türkiye sanayicisinin ih-
tiyaçlarına göre yeniden yapı-
landırdıklarını ve fuarın Türkiye
sanayisinin uluslararası alanda

gücünü göstermesi açısından
önemli bir organizasyon oldu-
ğunu vurgulayan Hannover Fa-
irs Turkey Fuarcılık Genel Mü-
dürü Alexander Kühnel şunları
ifade etti:

“Türkiye ihracatçı KOBİ’lerin
hızlı ve çözüm odaklı üretim an-
layışıyla, uluslararası ticarette
yıldızı parlayan bir ülke. WIN
EURASIA ile yerli ve milli firma-
lara, ABD ve AB ülkeleri başta
olmak üzere CIS ülkelerinden
Afrika’ya kadar geniş bir katı-
lımcı ile buluşacakları önemli
bir platform sunuyoruz. Yurti-
çinde yerli ürün kullanımını
destekleyici etkinliklerin yanı
sıra, Türk markalarını B2B gö-
rüşmeleriyle açılmak istedikle-
ri hedef pazarlarla buluştura-
cağız. Sektörün önde gelen 

Uluslararası Ticarete Yön Veren Birlikler, 
“WIN EURASIA”da Sergilenecek 

Türk Makinelerini Anlattı
Dünyanın en büyük fuar
organizatörlerinden, Alman Devi
Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi
Hannover Fairs Turkey
tarafından, Endüstri 4.0 çatısı
altında düzenlenen 360 derece
imalat sanayiinin buluşma
noktası, Avrasya Bölgesinin lider
sanayii fuarı 14 – 17 Mart  “WIN
EURASIA” 2019’da, TÜSİAD, TİM
ve ENOSAD işbirliği ile sanayinin
geleceğine ışık tutacak, panel,
konferans ve forumlar
düzenlenecek. Geleceğin sanayii
ve teknolojisinin tartışılacağı, yol
haritasının belirleneceği
konferans ve forumlar, fuarla eş
zamanlı olarak 14 -17 Mart
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek. ▲ ▲
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Türkiye’nin ilk karanlık fabrikası İstanbul’da inşa edilecek!





ulusal ve global kuruluş ve der-
neklerinin de büyük desteğiyle
Türkiye sanayisine daha fazla kat-
ma değer ve işbirliği sağlayacak
bir fuara imza atacağız”. 

Türkiye’nin ilk ‘Karanlık
Fabrikası’ 14 Mart’ta WIN
EUARASIA’da! 

360 derece imalat sanayiini, Sana-
yii 4.0 konsepti altında buluştura-
cak olan 14 – 17 Mart 2019, WIN
EURASIA Fuarı ile fuarı ziyaret
edecek sektör profesyonelleri,
otomasyon, dijitalleşme, nesnele-
rin interneti, arttırılmış gerçeklik
gibi teknolojik gelişmeleri yakın-
dan deneyimleme fırsatı sunacak.
Alman Devi, dünyanın bir numaralı
fuar organizasyon firması Deutsc-
he Messe’nin Türkiye ofisi Hanno-
ver Fairs Turkey tarafından orga-
nize edilen, daima ilklerin ve inova-
tif yeniliklerin yer aldığı yılın İma-
lat Sanayii  buluşması, WIN EURA-
SIA’ya yine ilk’ler damgasını vura-
cak. Endüstri 4.0 Festival Alanı,
Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 kon-
septli Canlı Üretim Hattına (Smart

4.0 Manufacturing Line) ev sahip-
liği yapacak.  “Canlı Üretim Hattı”
için ayrılan alanda Türkiye’nin ilk
‘karanlık fabrikası’ inşa edilecek.
Üretim kontrolü ve takibi, veri
analizi, bulut teknolojisi, endüstri-
yel güvenlik, endüstriyel nesnele-
rin interneti, büyük veri, dijital oto-
masyon ve katmanlı üretim tekno-
lojisi kullanılarak hazırlanan “Canlı
Üretim Hattı”nda katılımcı ve ziya-
retçiler, sanayinin yeniden şekil-
lenmesine yön veren teknolojileri
yakından görebilecek.  

Bu yıl fuarda Endüstri 4.0 için özel
bir deneyim alanı oluşturduklarını
ve özel sunum alanlarıyla katılımcı
ve ziyaretçilerine interaktif bir or-
tam sunacaklarını belirten Hanno-
ver Fairs Turkey Fuarcılık Genel
Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın
şunları ifade etti:

“Endüstri 4.0 özel sunum alanları-
mızla katılımcı ve ziyaretçilerimize
interaktif bir ortam sunacak, sek-
törün vizyonunu genişletecek bir
fuara imza atacağız. Türkiye sana-
yisini daha ileriye taşıma, teknolo-
jiyi etkin kullanma, katma değeri

yüksek ürünler yaratılmasına kat-
kı sağlama amacıyla Endüstri 4.0
alanında uzman isimlerin katılaca-
ğı seminerlerle sektörün gelecek
vizyonu WIN EURASIA’da ziyaret-
çilerle birlikte ele alacağız. WIN
EURASIA’nun fuarla eş zamanlı
olarak düzenlenen destekleyici
programlarıyla bu yıl da 
sektöre önemli katkılar sunacağı-
na inanıyoruz.”

“Sanayide Dijital Dönüşüm”, “Eko-
nomi, Bilim, Gelecek ve Siz”, "Self
Service Industry 4.0", "Bilişim
Teknolojilerinin Endüstriye Enteg-
rasyonu: Sanayi 4.0",  "Üretimde
Dijital Dönüşüm", "Otonom Mobil
Robotlar ve Lojistik 4.0", "Akıllı
Üretim Teknolojileri-Dijital Fabri-
kalar", "Fabrikalarda IIoT Altyapı-
ları ve Yapay Zeka" ve "WIN Eura-
sia Dijital Dönüşüm Sohbetleri"
fuarın en dikkat çeken ve merakla
beklenen konferans başlıkları.
WIN EURASIA bünyesinde dört
gün boyunca birbirinden farklı ko-
nu ve konukların yer alacağı 
7 farklı konferans ve panel 
düzenlenecek.
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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
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Bir tasarımcı gözüyle
IMM KOLN

14-20 Ocak 2018 tarihleri arasında
Almanya Köln Kentinde gerçekleşen
mobilya sanayinin en etkili fuarlarından
biri olan IMM Köln ve Living Kitchen
fuarları bu yıl pek çok yenilikleriyle kente
damgasını vurdu. Köln şehri bir bakıma
mobilya ve tasarımı ve mutfak
üygulamalarıyla yaşadı diyebiliriz.
Fuardan, kente yayılan hafta boyunca
fuar içi ve dışında pekçok aktivite de
fuarın önemli etkinlikleri arasındaydı.

FUARLARDANHABERLER

Adnan Serbest
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ayın Grubumuzun Yayın Edi-
törü Nesip Uzun ve Mobilya
Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Tasarımcı Adnan Serbest’in katıl-
dığı fuar ile ilgili izlenimleri sizlerle
paylaşacağız.  Fuarda Katılımcı ve
ziyaretçilere Furniturk Dergisi da-
ğıtıldı. Fuar içi önemli etkinliklerde
yer alındı. 

Bir fuarın etki gücü, katılımcı fir-
maların kalitesi ve yüksek marka
gücüdür. Bu katılımcı firmaların
kalitesi ve fuarın güçlü ive çerik
konsepti IMMKöln’ü marka fuarla-
rın en önemlilerinden biri olmasını
sağlıyor. Bu nedenle fuarların ba-

şarısı yalnızca ticari anlamda de-
ğil, oluşturduğu entellektüel ser-
mayesiyle de ölçülür. Köln şehri
fuar boyunca fuarı destekler bir
biçimde Design Week haftasında
Passenger ve Design Post etkilik-
leriyle fuara katkı sağladı. 

Bu yıl gerçekleşen Living Kitchen
mutfak ekipmanları ve mutfak ta-
sarımları da fuara damgasını vur-
du. Akıllı evlerin ve akıllı mutfakla-
rın sergilendiği hollerde, geleceğin
teknolojileri yeni nesil mutfak an-
layışında dijitalleşmenin önemi, ve-
risel anlamda sağlıklı yaşama yiye-
ceklerin kodlarına kadar yeni bir

FUARLARDAN HABERLER

▲ ▲
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Miff Fuarı Genel Müdürü 
Karen Goi ve Marketing Müdürü Kelie Lim

ile, IMM 2019 Fuarı’nda görüştük. 

Mobilya Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 
Tasarımcı Adnan Serbest'le 
IMM Fuarı’ndaydık. 



anlayışın sergilendiği alanlar oldu.
Mutfakla salonun, ev içi alanların
ekonomik kullanımı için salonla
mutfağın entegre bir biçimde de-
ğerlendirilmesi gereken yeni bir
dönem. Mutfakta saflık, yüksek
dolaplardaki kullanım ve malzeme
seçimi teknolojik  aksesuar ve ekip-
manlarlarla  dil birliği dekorasyon-
daki sadelik vurgulandı.

Fuarda gerçekleşen önemli  etkin-
likler:  Trend Atmospheres alanı.
100 years Bauhaus. Touch by ımm
köln. Pure Telends contest. Futu-
re Technology ve Future design
alanlarıydı.

Bu yılın trendleri ya da gelecek için
öngörülere gelince Trentlerin
malzeme, renk ve ürün üstüne ku-
rulu 7 ana teması şöyleydi.

1- Materyalist: Malzeme inovas-
yonuna dayalı deneysel araştır-
macı ve malzeme üzerinden 
yenilikçi düşünce yapısını ortaya
koyan doğal ve sadelikten yana
ahşap deri mantar kağıt gibi 
malzemelere odaklanmış bir tavır 
metaryalist.
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2- Minimalizim: Az çoktur... Malze-
me sakin beton mermer cam pas-
lanmazın kullanım alanı bulduğu
bu tavır gelecek öngörülü bir anla-
yış, görsel bir akıcılık ve netlikte
hayat buluyor. Beyazın sadeliğinde
geometrik desenlerle desteklen-
miş ortamlar.

3- Nightrider: Blucin lacivert tonla-
rı altın kristaller ağırlıklı kasvetli
ve koyu karanlık bir atmosfer ge-
cenin içindeki sessizlik bolca asalet
içeren görseller.

4- Yeni iskandinav: Doğallık natu-
rellik saflık kuzeyin serin rüzgarla-
rındaki sakinlik ve ışık huzurlu ve
taze ortamlar yumuşak pastel şe-
ker tonları soft pop biçimlerle ha-
yat bulan ortamlar 

5- Romantizim: Duygusallık  ve her
dem feminenlik ile rahatlık,  mutlu
olmanın yolu için romantik ortam-
lar. Kadifeler bolca minderler yu-
muşak hatlar geçmişteki hatıralar
kırmızı ve pembe tonlar 

6- Gezgin: gezgin Türkler gibi gö-
çebe yola çıkıp yeni yüzler yeni
yerler  yepyeni kültürler doğa ve
orman kuşlar, çiçekler iri yaprak-
larla bezeli bir ortam doğada var
olduğu gibi desenler.

7- Koleksiyoner: Ettore sottsass
Andy warhol ve Gerrit rietveld gibi
geçmişin ikonlarından ilham alan
bir anlayış çağdaş modern bir tavır
parlak renkler ve ikonik modern
objeler koleksiyonu.

Bu yılın İMM-Living Kitchen
2019’da fuarın özeti diyebiliriz. 
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lmanya’nın Hannover ken-
tinde düzenlenen Domotex
2019 Fuarında sektör pro-
fesyonelleriyle ve müşteri-

lerle buluşan Kastamonu Entegre,
Floorpan TR ve Rusya serileri ile
Artfloor TR serilerini tanıttı.  11-14
Ocak 2019 tarihleri arasında Al-
manya’nın Hannover kentinde dü-
zenlenen Domotex Fuarı’nda açtı-
ğı 190 m2’lik stantta, en yeni tek-
nolojiye sahip tesislerde ürettiği
Floorpan ve Artfloor markalı la-
minat parke ürünleri ile yer aldı. 

Dünyanın lider halı ve zemin kapla-
maları fuarı olma özelliği ile öne
çıkan Domotex’te bu sene, 60’tan
fazla ülkeden yaklaşık 1.400 firma
yerini aldı. Dört gün boyunca mo-
bilya, imalat ve tasarım endüstri-
lerinden alıcılar, üreticiler ve teda-
rikçilerle buluşan Kastamonu En-

tegre, geçtiğimiz yıldan bu yana
oldukça ilgi gören Reflection ve
Floorpan Rusya laminat parke se-
rileri ile beğeni topladı. Domotex
Fuarı’na her yıl düzenli olarak ka-
tıldıklarını ifade eden Kastamonu
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, özel-
likle globalde bilinirliği artıran, ye-
ni ve nitelikli müşteriler kazanma
fırsatı sağlayan fuarları tercih et-
tiklerini vurguladı. Geçtiğimiz yıl,
çeşitli ülkelerde düzenlenen mo-
bilya, inşaat ve ağaç bazlı panel
sektörünün en önemli fuarlarında
boy gösterdiklerini belirten Yıldız,
2019’da da aynı hızla şirket ve
ürünlerin bilinirliğine yönelik çalış-
malara öncelik tanıyarak, farklı
çözümler ve teknolojiler sunmaya
devam edeceklerini ifade etti.

Haluk Yıldız, son olarak, Domotex
Fuarı’nda öne çıkan ürünler ile ilgili

şu açıklamalarda bulundu: “Floor-

pan TR ve Rusya laminat parke se-

risi ile Artfloor TR serileri geçtiği-

miz yıl pek çok ülkede büyük ilgi

gördü. Bu fuar kapsamında Al-

manya’ya da taşıdığımız bu ürün-

ler yalın, kullanışlı, estetik, kaliteli

tasarımları ve renkleriyle ön plana

çıkıyor. Ürünleri tasarlarken kent-

sel yaşam, yoğun tempo ve bunla-

rın beraberinde getirdiği yaşam ta-

leplerine yönelik tüketicinin tercih-

lerine cevap vermesi bizim için ol-

dukça önemli. Bu nedenle de dün-

yanın dört bir yanında tercih edili-

yor. Trendleri belirleyen inovatif

ürünlerimizi, iş olanaklarımızı ge-

liştirdiğimiz global fuarlarda dün-

ya pazarına sunmaya devam ede-

ceğiz.” dedi. 

Kastamonu Entegre,
Domatex 2019 Fuarı’ndaydı
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ürkiye ekonomisinin en
önemli imalat ve istihdam
sanayilerinden  biri olan

ve mobilya sanayisini tek çatı
altında buluşturmak için bu yıl
15. kez düzenlenen CNR İMOB
Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı, 27 Ocak 2019 Pazar günü
sektör profesyonellerine kapı-
larını kapattı. Türkiye ekonomi-
sinin 2023 vizyonu çerçevesin-

de mobilya endüstrisinin ihracat
hedeflerine ulaşmasında her
geçen yıl katkısını artıran fuar,
katılımcılardan tam not aldı.

Mosfed Kurucu üyelerinden
MAKSDER’in kurucu üyelerin-
den olan Ekin Yayın grubu da bu
yıl Mosfed standında dergilerini
dağıtarak misafirlerini ağırladı
fuarın nabzını buradan tutarak

CNR- İMOB 2019, Mobilya
Sektörünü İstanbul’da ağırladı

Bu yıl yabancı ziyaretçi profilinde yüzde 70 oranında artış gerçekleşti

Güleç:
Türkiye
mobilya
sektörü,
Türkiye
ihracatının
öncü kuvveti
rolünü
üstlenmiştir.

Türkiye mobilya sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan  İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
122.516 toplam ziyaretçi ile kapılarını kapattı. Kapanış günü fuarı ziyaret ederek izlenimlerde bulunan Hazine ve
Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, CNR İMOB’un mobilya sektörünün 2023 hedefi olan 6 milyar dolara

ulaşmasında önemli bir konumda olduğunu söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı 
Ahmet Güleç ise sektör olarak 2019 yılsonu hedefi olan 4 milyar doların önemli bir kısmını CNR İMOB’da

gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca Güleç, 38.816 kişi ile CNR İMOB’un yabancı ziyaretçi rekoru kırdığını söyledi.  
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fuar boyunca görüşmeler gerçek-
leştirdi. Almanya’da gerçekleşen
aynı içerikli Avrupanın en büyük
fuarı olan Köln İMM mobilya fua-
ru-ından sonra katıldığımız İmob
İstanbul fuarı da bu yıl önemli yerli
ve yabancı konuklarını ağırladı.
Önceki yıllara oranla daha başarılı
geçen fuar gelecek yıl 2020 yılın-
da tek fuar olarak yine bu salon-
larda gerçekleşecek. Sektörün bü-
tünleşmesi adına önemli bir haber
olarak karşıladığımız bu tek fuar
organizasyonu katılımcı firmalar
açısından da önemli bir güçbirliği

anlamına geliyor. 

Fuarın son gününde CNR İMOB’u zi-
yaret eden Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı Nureddin Nebati, sek-
törün bu kadar geliştiğini görmek-
ten mutluluk duyduğunu söyledi.
Türkiye’nin ihracat hedefleri nok-
tasında mobilya sektörünün de
önemli bir konumda olduğunun al-
tını çizen Nebati, ülkemizin her
şehrinde, her köşesinde mobilya
üretebildiğimizi, bu bakış açısıyla
da sektörün istihdam dostu oldu-
ğunun altını çizdi.
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“Hedeflerimize emin
adımlarla ilerliyoruz”

CNR İMOB’u Türkiye mobilya sek-
törünün dünyaya açılan vitrini ola-
rak değerlendirdiklerinin tekrar al-
tını çizen Mobilya Dernekleri Fede-
rasyonu (MOSFED) Başkanı Ah-
met Güleç, “Bugün sektör, 3 mil-
yar 134 milyon dolar ihracat yapa-
rak yeni bir rekora imza attı ve 179
ülkeye mobilya satarak ülke çeşit-
liliğinde en yaygın sektör oldu.
Bundan gurur duyuyoruz. Bu güç-
le 2019 yılsonu hedefimiz olan 4
milyar dolara daha rahat ulaşaca-
ğız. Bundan şüphemiz yok. Biz fe-
derasyon olarak KDV indiriminin
artık kalıcı olması gerektiğine ina-
nıyoruz. Bununla ilgili tüm detay-
ları sayın banka yardımcım ile pay-
laştık. Bu hamle olduğunu taktirde
2023 yılında sektörel bazda en

çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden bi-
risi olacağımızı, 40 bin üreticimizin
en az yarısı olan 20 bin üreticimizin
faal ihracatçı olacağını biliyoruz.
Bu sebeple, devletimizin alacağı
kalıcı KDV indirim kararının son de-
rece önemli olduğunu bir kez daha
vurgulamak istiyorum” dedi. Mos-
fed başkanı Güleç, konuşmasında
devamla özellikle sözkonusu kdv
indiriminin mobilyanın üretimine
konu tüm ana girdilere mobilya
aksesuarlarıyla mdf yüzey malze-
meleri gibi mobilyanın oluşumuna
konu ana girdilerin tümünde bu in-
dirimin gerçekleşmesini istiyoruz
dedi. Geçmişte tekstil ve tekstil
ürünleriyle otomotive yapılan uy-
gulamanın burada da gerçekleş-
mesi durumunda sektörün daha
büyük bir canlanma yaşayacağını
ve hedeflerine daha rahat ulaşabi-
leceklerini belirtti. 
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üneydoğu Asya'nın en önemli
endüstri fuarından olan ve  8-
11 Mart 2019 tarihleri arasın-

da kapılarını açacak. 2018 yılındaki
en büyük genişlemesinden sonra,
MIFF 25. yıldönümünü, Malez-
ya'nın mobilya ihracatının %
70'inin üst sıralarda yer aldığı,
Amerika Birleşik Devletleri, Singa-
pur, Japonya, Avustralya,  Britan-
ya  ve 160'dan fazla ülkeye denk
gelen itici gücü Muar ile kutlayaca-
ğını  duyurdu 

MİFF Office segmenti ile
MIFF: 

Dünyanın en önemli  ahşap ve pa-
nel mobilyası pazar yerlerinden bi-
ri olan Malezya,   iş yeri çözümleri
için en büyük tedarik merkezidir.

“Muar faktörü MIFF'in en başından
beri ayrılmaz bir parçasıydı. 25. yıl
dönüm noktasını kutlarken, Malez-
ya’nın küresel mobilya ihracatçısı
olarak yükselişinin öncüleri olan

Muar mobilya üreticilerinin vizyo-
nuna ve itibarlı saygınlığına saygı
göstermek istiyor. Bu aynı zaman-
da MIFF’in Muar Mobilya Birliği
(MFA) ile olan stratejik ortaklığını
teyit etmek için de bir fırsat. MIFF
Genel Müdürü olan Karen Goi, ‘’zi-
yaretçilere heyecan verici bir de-
neyim yaşatmak için Miff 2019
yeniliklerin, yüksek kaliteli işçiliğin
ve en iyi tasarımın  dikkat çekici ka-
rışımı olacak.’’ dedi.

Dünya Mobilya Şehri Malezya

MIFF 2019 “MUAR

Miff 25 yıllık global mobilya ticaretini kutluyor

KUALA LUMPUR,  yakın zamanda hükümet tarafından
‘Malezya'nın Mobilya Şehri' ilan edildi. 
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Malezyalı katılımcıların yarısını
oluşturan 200'den fazla Muar üre-
ticisi, Malezya Uluslararası Ticaret
ve Fuar Merkezi (MITEC) ve Putra
Dünya Ticaret Merkezi (PWTC)
üzerinde birleşecek. MITEC'te MI-
TEC'de görevli Muar Hall'da bir ana
küme olacak, diğerleri ise yaşam
tarzı ayarı designRena, MIFF Office
ve Sofa Hall gibi küratörlü bölge-
lerde sergilenecek.

“MIFF, Muar'ın en son ürün
ve tasarımlarını  tek bir çatı
altında görmek için en iyi
platform

Muar'da mobilya alıcıları ne tür
ürün arıyorlarsa üretilir. Daha bü-
yük  fuar alanıyla , 2019'da daha
fazla ürün ve en son koleksiyon-
larla birlikte fuar alanını maksimi-
ze etmek için hazırlıklar yapılıyor.

MIFF Genel Müdürü olan Karen
Goi, ‘’ MFA-MIFF stratejik ortaklığı
2013 yılından bu yana çok iyi çalış-
tı. Uluslararası alıcıların çeşitliliği
mevcut ve yeni şirketlere gerçek
iş fırsatları getirmektedir ve bu da

Malezya'nın mobilya ihracatını her
zaman arttırmakta ve global ağını
genişletmektedir, ”dedi. .

Muar, Nisan 2018'de resmi olarak
Malezya Mobilya Kenti'ne layık gö-
rüldü. Aynı zamanda, daha fazla
fabrikayı bünyesine katmak ve sa-
nayiyi genişletmek için iki yıl içinde
hazır olmak üzere 400 hektarlık
bir Muar Mobilya Parkı kuruldu.
Canlı sanayiyi daha fazla destekle-
mek için hükümet, üreticilerin re-
kabetçi bir hammadde tedarikine
erişmelerine yardımcı olmak ama-
cıyla Temmuz 2017'de kauçuk ih-
racatını daha önce yasaklamıştı.
Üretim, kalite ve verimliliği hızlan-
dırmak için daha fazla otomasyon
teşvik etmek için kredi teşvikleri
de tanıtıldı.

Muar’ın mobilya mirası köklerini
80'li yılların başına kadar ahşap
tabanlı bir yazlık endüstrisi olarak
ortaya çıktı. . On yıllar boyunca kü-
çük kasaba, 700 fabrika ile reka-
betçi bir küresel oyuncuya dönüş-
mek ve her ay denizaşırı ülkelerde
6.000 - 7.000 konteynır taşıması
ile bu günlere geldi. MIFF'deki tüm

düzenli katılımcılar arasında Poh
Huat, SWS, SK Mobilya, Lii Hen ve
Wegmans gibi yarım düzine büyük
isim bulunmaktadır.

MIFF 2019, Malezya ve diğer Asya
mobilya üreticilerinin tahmini 650
tedarikçisine sahip olacak. Alıcılrın
, yeni ürün yelpazesini ve daha faz-
la tedarikçiyle beklenen ağı buluş-
turmak  için daha fazla zaman har-
camaları gerekecek 

Fuar, 2018'de, % 25 ila 100.000
m2 genişledi. 984 milyondan 625
katılımcı ve 20.000 ziyaretçiyi çe-
kerek 984 milyon ABD doları tuta-
rında rekor siparişlerle kapandı.

Daha fazla bilgi için www.miff.
com.my adresini ziyaret edin.
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ektörün iş, yenilik ve trendler için en büyük ve
en önemli merkezi olan DOMOTEX Hanno-
ver'de, 60'tan fazla ülkeden 1.400'den fazla
katılımcı buluştu. Tüm DOMOTEX katılımcıla-

rının yaklaşık %70'i yurtdışından gelerek DOMO-
TEX Hannover’in uluslararası kimliğini bir kez daha
ortaya koydu. Rakamlar ayrıca mimarlar, iç mi-
marlar ve iş profesyonelleri tarafından katılımda
bir artış olduğunu ortaya koydu. 

11 - 14 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen, halı
ve zemin kaplamaları alanında dünyanın önde
gelen ticari fuarı DOMOTEX, bu yıl sektörün
uluslararası trendlerini ziyaretçileriyle
buluşturdu. Bu yılki “CREATE’N‘CONNECT” teması,
zemin tasarımında tüm yönleriyle dijitalleşmeye
ve yaratıcı bağlanabilirliğe odaklanarak, tüm
etkinlik için bir ana tema oldu. Özel “Framing
Trends” etkinliği kapsamında sergilenen ilgi çekici
sunumlar, yenilikçi ürünlerin tanıtımları ve
destekleyici etkinlik takvimi, özellikle odak
noktası yaşam tarzı olan ziyaretçiler için
DOMOTEX’i canlı bir cazibe merkezi haline getirdi.
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DOMOTEX 2019, Almanya’da
Dünya Trendlerinin Buluşma
Noktası Oldu!

DOMOTEX’in Bir Sonraki Durağı; Çin ve ABD’den Sonra, 
27 – 30 Nisan 2019’da Gaziantep!
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Türkiye ise, toplam 23.506 metre-
kare alanda 169 firmayla şimdiye
kadarki en büyük katılımını gerçek-
leştirdi ve aynı zamanda 10. kez Do-
motex’te en büyük katılımı sağla-
yan ülke oldu. Makina halısı, el halı-
sı, duvardan duvara halı, iplik, pas-
pas, parke ve laminat ürünleriyle
fuara katılan Türk firmalarının birbi-
rinden şık standları ve ürünleri ziya-
retçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

29 senedir DOMOTEX'te başarılı bir
şekilde milli katılım organizasyonu-
nu yürüten İHİB (İstanbul Halı İhra-
catçıları Birliği); bu yıl da 2. Holde el
halısı sektöründe Türk pavilyonunu
düzenledi; hem de makina halısı sa-
lonlarında firmalarını ağırladı. 

Domotex Turkey fuarının destekçi-
lerinden Gaziantep Ticaret Odası ise
fuarda yer alan standıyla, 27-30 Ni-
san 2019 tarihlerinde Gaziantep'te
gerçekleşecek olan Domotex Tur-
key fuarının tanıtımını gerçekleştir-
di. Öte yandan Güneydoğu Anadolu
Halı İhracatçıları Birliği de fuarda
stand açarak üyelerini ağırladı.

Makina Halısının merkezi Gazian-
tep’te gerçekleştirilecek 27 – 30 Ni-
san DOMOTEX Gaziantep 2019’da
ise Türkiye’nin makina halıları tüm
dünyayı saracak trend ve tasarım-
ları ile dünya genelinden önemli alı-
cıları cezbetmeye hazırlanıyor!

DOMOTEX Hannover
2019’da Bu Yılki Yenilikler!

DOMOTEX Hannover 2019 kapsa-
mında düzenlenen ve tüm yönleriy-

le ana tema CREATE’N’CONNECT’e
odaklanan Framing Trends, etkinli-
ğin en yaratıcı ve dikkat çeken mer-
kezi oldu. “Framing Trends” alanın-
da Türkiye’den de Stefany Home &
Living, bu alanda sunum yapma
hakkına sahip olan firmalardan biri
olarak sıradışı sunumuyla fuar sü-
resince tüm katılımcı ve ziyaretçile-
rin ilgi odağı oldu. 

Tüm dünyadan fuarı ziyarete gelen
önemli sektör temsilcileri, satın al-
macılar, iç mimarlar, distribütörler,
DOMOTEX Hannover 2019’da dört
gün boyunca, halı ve zemin kapla-
maları alanında bambaşka bir dün-
yaya adım atma fırsatı yakaladılar.
Dünyanın lider halı ve zemin kapla-
maları fuarı DOMOTEX Hanno-
ver’de, katılımcı firmalar, üniversite
öğrencileri ve genç tasarımcılar,
CREATE’N’CONNECT ana teması
üzerine kurulu birbirinden eşsiz halı
ve zemin kaplamaları sunumlarını
gerçek bir show niteliğinde ziyaret-
çilerle buluşturdu. 2019 yılı trend-
lerinin yanı sıra 2020 halı ve zemin
kaplamaları yönünde ipuçlarının da
yer aldığı  fuarda, klasik parçalar-
dan, yaratıcı ve farklı tasarımlara

halı ve zemin kaplamalarına yönelik
tüm bileşenler büyük ilgi gördü. 

Alman devi, dünyanın en büyük fuar
organizatörü firmalarından, De-
utsche Messe A.G. tarafından dü-
zenlenen halı ve zemin kaplamaları
alanında bir numaralı fuarı DOMO-
TEX’in bir sonraki durağı ise; DOMO-
TEX asia/CHINAFLOOR ve DOMO-
TEX USA fuarlarını takiben ülkemi-
zin gurme şehri, makina halısının
merkezi Gaziantep’te! DOMOTEX
Hannover’i kaçırmış olanlar için De-
utsche Messe’nin Türkiye ofisi Han-
nover Fairs Turkey tarafından Gazi-
antep Ticaret Odası, Güneydoğu
Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Ga-
ziantep Halıcılar ve Dokumacılar
Odası işbirliği ile gerçekleştirilen,
DOMOTEX Turkey, 27 – 30 Nisan
2019’da 90’a yakın ülkeden önemli
satın almacı gruplarını, tasarımcı, 
iç mimar ve ithalatçıları, 6. kez 
Türkiye’nin makina halısı tasarımla-
rı ve ihracatçıları ile buluşturmaya
hazırlanıyor. 

Detaylı bilgi ve fuarı ücretsiz ziyaret
etmek için online kaydınızı;
www.domotexturkey.com 

adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
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9 Şubat 2019, tarihinde  Istanbul’da gerçekleşen
Ligna 2019 tanıtım toplantısında konuşan  Deutsc-
he Messe Başkan Yardımcısı Alexander Wurst,

‘’Dünya genelinde 50’den fazla ülkeden 1.500 katılımcı,
tüm ahşap ve orman ürünleri için en modern işleme çö-
zümlerini, uygulama ve konseptlerini sergilemek üzere
27-31 Mayıs tarihleri arasında Hannover Fuar Merke-
zi'nde gerçekleşecek olan Ligna Fuarı’nda bir araya ge-
lecek’’ dedi.  

LIGNA'nın ahşap ve orman ürünleri işleme tesisleri ile
makine ve araçlarını içeren fuar stantlarının 130 bin
metrekare gibi rakipsiz ölçekte bir teşhir alanına sahip
olduğuna dikkat çeken Deutsche Messe Başkan Yar-
dımcısı Alexander Wurst, fuarın ahşap ve orman ürün-
leri endüstrisinin buluşma merkezi olacağına dikkat
çekti. Alexander Wurst şunları söyledi: 
“Türkiye geçtiğimiz yıl mobilya, kâğıt ve orman ürünleri
endüstrisinde 5 milyar doların üzerinde ihracatla büyük
bir başarıya imza attı.  Türk firmalarının yeni tasarım ve
teknolojilere yaptığı yatırımlar bu başarıyı getirdi. Bu
noktada önemli olan bu ürünlerin tanıtılması ve daha
çok kişiye ulaşmasıdır. İki yılda bir endüstrideki tüm ye-

niliklerin sergilendiği LIGNA fuarı bu yıl da ihracatçı fir-
malar için önemli bir vitrin olacak.” 

Sektörün Geleceği Hibrid İnsan-Makine
Üretim Sistemlerinde!

Ziyaretçiler ormancılık teknolojisinden, mobilya ve
pencere imalatına, takım sistemlerinden yüzey tekno-
lojisine kadar tüm ekran kategorilerindeki yenilikleri 27
– 31 Mayıs tarihleri arasında LIGNA Fuarı’nda bulacak.
LIGNA’da ayrıca ağaç işleme endüstrisinde üretim tesi-
si verimliliğini artırmak için durum izleme ve öngörücü
bakım gibi IoT uygulama senaryoları da ele alınacak.
Uygulama senaryoları işbirlikçi robotlar, otomatik gü-
dümlü araçlar ve akıllı işçi destek teknolojileri gibi si-
ber-fiziksel yardım sistemleri de kapsayacak. Sektör-
deki teknolojik gelişimlerle beraber imalatta ana eğili-
min ürünün üretim tesisi ve onu işleten insanlarla ayrıl-
maz bir şekilde bağlantılı olduğu hibrid insan-makine
üretim sistemlerine doğru gittiğini belirten Wurst,
“LIGNA'yı ziyaret edenler, geleceğin mobilya ve ahşap
işleri endüstrilerinde ne dönüşüm sağlayacağı hakkın-
da büyüleyici bilgiler edinecek” dedi.

Ahşap ve orman ürünleri işleme endüstrisinde son teknolojiler Deutche Messe tarafından Hannover'de düzenlenecek
Ağaç İşleme Teknolojileri, Makine, Kesici Takım ve Ekipman Fuarı LIGNA’da bir araya gelecek. 

Dünya genelinde 1,500'den fazla katılımcının buluşacağı fuarda dijitalleşme, otomasyon ve IoT platformlarına ait son
sistemler ele alınacak. Deutsche Messe Başkan Yardımcısı Alexander Wurst, "Türkiye'nin geçtiğimiz yıl %12 artan

mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 6,5 milyar dolar hedefine ulaşması için, Ligna Fuarı eşsiz bir fırsattır" dedi.
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Ağaç İşleme Endüstrisinde, 50 ülkeden
1,500 Firma LIGNA’da Buluşuyor!

1

Türkiye’nin mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatında hedefi 6,5 milyar USD
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ıllık İhracat Mobilya Fuarı
(EFE) Mart 2019'da popüler
Kuala Lumpur Kongre Mer-
kezi'ne (KLCC) geri döndü.

Malezya Mobilya Haftası ile birlik-
te düzenlenen uluslararası mobil-
ya fuarı EFE 2019,   9 - 12 Mart ta-
rihleri arasında gerçekleşiyor.  Bu
fuar,  Malezya Mobilya Konseyi'nin
(MFC), Bumiputra mobilya girişim-
cilerinin ve Malezya'nın 13 Devlet
Mobilya Birlikleri'nin de dahil oldu-
ğu mobilya endüstrisini  temsil
eden ulusal mobilya kuruluşu  et-
kinliğidir. Fuar, tamamen MFC'nin
bağlı ortaklığı olan EFE Expo Sdn
Bhd tarafından düzenleniyor.
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EFE 2019
İhracat Mobilya Fuarı,

9-12 Mart arasında yapılıyor

Dünyanın en iyi mobilya üreticilerinden bazılarını 
tek bir mekanda görmek için bir fırsat

Y
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EFE 2018'de, 10.000'den fazla
uluslararası ticaret alıcısı ve 140
ülkeden ziyaretçi çekti. Etkinliği
organize eden ve ev sahipliği ya-
pan EFE Expo Sdn Bhd, hem ziya-
retçilerden hem de katılımcılardan
birçok övgü aldıklarını bildirdi. Yıl-
lık etkinlik yıllar geçtikçe genişledi
ve Kuala Lumpur şehrinin tam
merkezinde yer aldı.

2005'ten bu yana 15 yıllık  deneyi-
me sahip olan EFE, Asya pazarında
küresel pazarlara girmeyi ve mo-
bilya ürünlerinin kaynağını hedef-
leyen bölgesel ve uluslararası şir-
ketlere kendini adamanın en belir-
gin kanallarından biri olmaya de-
vam ediyor. EFE 2019, 350'den
fazla katılımcı tarafından yatak
odaları, yaşam alanları, mutfak,
çocuklar, ofisler, dış mekan ya-
şamları, mobilya aksesuarları ve
parçaları dahil olmak üzere otel
salonları için en yeni tasarımların
en üst kalitede ve çağdaş mobilya-
larla birlikte Malezya ve bölge-
den.geniş bir mobilya yelpazesini
sergileyecek. 

Kaçırılmaması gereken, çekici ve
görkemli ödüllerin alıcılar ve katı-
lımcılar tarafından kapıldığı 15'inci

yıldönümü kutlaması ile birlikte
“Alıcılar” Ağ ve Ödüller Sunum Ge-
cesi'dir. Bir neşe, eğlence, yemek,
içecek, eğlence, etkileşim ve ağ
gecesidir.

‘Alıcılar Tanıtım Programı (BIP)’
adlı teşvik edici bir program, alıcı-
ları EFE ve Malezya’ya çekmeyi
amaçlıyor. Bu program, yalnızca
denizaşırı alıcıların EFE 2019’u zi-
yareti için aşağıdaki avantajlarla
ilk kez teklif edilir: 

● Kuala Lumpur, Impiana KLCC'de
4D3N ücretsiz otel konaklama-
sı (şirket başına 2 kişi).

● KLIA'dan KLCC'ye 
(07:00- 20:00) ücretsiz servis.

● KL Şehir turu için 1 günlük 
BEDAVA geçiş *

● Tercüman Hizmetlerinin 
Sunulması. *

● “Alıcılar” Ağ Gecesi ”ne özel 
davet

● Katılımcılarla B2B 
İş Eşleştirme.

Fuar süresince katılımcıların ve
alıcıların iş fırsatlarını tartışması,
etkileşime girmesi ve keşfetmesi

için bir B2B iş eşleştirmesi 

yapılacaktır.

BIP programı hakkında daha fazla

bilgi için, lütfen http://efe. my /

our-services / buyers-introducti-

on-program adresindeki web site-

mizi ziyaret edin. Başvurmak iste-

yenlerin web sitemizdeki BIP Baş-

vuru Formunu tıklayabilirler. Ba-

şarılı başvuru sahipleri e-posta ile

bilgilendirilecektir.
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niversite - sanayi işbirlikleri
programlarına verdiği önem
ve bu programlarda göster-
diği başarı ile öne çıkan Kasta-

monu Entegre,  TÜBİTAK’ın yürüt-
tüğü 2244. Sanayi Doktora Prog-
ramı kapsamında yer alarak, sek-
törde ihtiyaç duyulan yüksek nite-
likli insan kaynağını yetiştirmeye
öncülük edecek. TÜBİTAK’ın Anka-
ra’da bulunan Başkanlık Binası’nda
24 Ocak Perşembe günü gerçekle-
şen imza töreninde, program kap-
samında desteklenmeye hak kaza-
nan projeler imzalanarak, belgeler
sahiplerine teslim edildi. TÜBİTAK
Başkanı Hasan Mandal'ın da katıldı-
ğı törende konuşma yapan Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, 33 farklı üniversitenin 77
farklı firmayla yaptığı iş birliği pro-
jelerinin desteklenmeye hak ka-
zandığının altını çizdi. Kastamonu

Entegre program kapsamında Sa-
bancı Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi ve Bursa Teknik Üniversi-
tesi ile birlikte 12 doktora öğrenci-
sine ev sahipliği yaparak, sektö-
ründe bir ilki gerçekleştirecek. 

Tören sonrasında açıklamalarda
bulunan Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız, üniversite ve
sanayi işbirliğinin önemine inanan
ve kolektif çalışma prensibiyle
sektörde örnek projeler oluştur-
duklarına vurgu yaparak, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK
desteklerini büyük bir motivasyon
kaynağı ve fırsat olarak gördükle-
rini ifade etti. Yıldız, “Projeyle sek-
törde ihtiyaç duyduğumuz yüksek
nitelikli insan kaynağını yetiştire-
ceğiz. 12 doktora öğrencisi, eğitim
süreçleri boyunca hem şirketimizi

hem de sektörü daha yakından ta-
nıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde doktorala-
rını tamamlayacak. Mezuniyet
sonrasında da doktora yaptıkları
alanda istihdam fırsatı yakalaya-
caklar." dedi. 

Yıldız, son olarak, geleceğin tek-
nolojilerini geliştirmek üzere tüm
Ar-Ge çalışmalarını Teknopark İs-
tanbul bünyesindeki merkezde yü-
rüteceklerini sözlerine ekledi.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:151 Mart - Nisan 2019 60

FİRMALARDANHABERLER

Ü

l l

Kastamonu Entegre, Doktora 
Öğrencilerini Sektöre Kazandıracak  

Kastamonu Entegre - Tübitak işbirliğinde imzalar atıldı  





AKSDER - Mobilya Aksesuar
Sanayicileri Derneği’nin
2019 ve 2020 çalışma dö-

nemlerinde dernek tüzüğü gereği
iki yıl görev   yapmak üzere beş
asil ve beş yedek üyeden oluşan
yönetim kurulu üyelerinin seçimi
seçimi için gerçekleşen olağan ge-
nel kurul 20 Şubat 2019 tarihi
Çarşamba günü saat 15:00 de Eu-
ro Park oteli Selen toplantı salo-
nunda gerçekleşti.

Toplantı 53 Maksder üyesinden
30 üyenin katılımıyla, çoğunluk
sağlanarak gerçekleşti. 

Başkanlık divanının (Divan başkanı,
yardımcısı, sekreteri) seçimi yapıl-
dı Divan heyetine Maksder 
3 dönem başkanlığını yapan 
Munis Tezbaşaran, kurucu üyeler-
den Hakan Pakoy ve Ömer Karasu
divan başkanlığına seçilerek genel
kurulu başarılı bir şekilde yönetti-
ler.  Genel kurul toplantı tutanağı-
nın divan heyeti tarafından imza-

lanmasından sonra, saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile
süren genel kurulda, faaliyet ra-
porunun okunması ve önceki yö-
netim kurulunun aklanmasından
sonra  yeni yönetim kurulu seçimi-
ne geçildi. Bir önceki yk adına ko-
nuşan Tekin Çınar yapılan çalışma-
ları özetleyerek kendilerine veri-
len görevi sorumlulukla yapmaya
çalıştıklarını dile getirip çalışmala-
rını bir rapor halnde dile getirdik-

ten sonra yeni seçilecek yönetim
kuruluna başarılar diledi.

Gündemin yedinci maddesine göre
2019-2020 çalışma döneminde iki
yıl görev yapmak üzere YkK asil
üyeliklerine : Osman Mertöz, 
Mahmut Taşdelen, Özcan Gönül-
kırmaz, Serkan Hazar Savaş 
Çinçin, YK yedek üyeliklerine ise 
Ömer Karasu, Erdal Özdemir, 
Nesip Uzun, Ömer Özçoban, 
Aziz Azizoğlu seçilmişlerdir.
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Maksder Olağan Genel Kurul
toplantısı yapıldı
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stalar için düzenlenen eğitim-
de açılış konuşmasını yapan
Peli Parke İş Geliştirme Müdü-

rü Mehmet Karahasanoğlu ‘’Sizlere
Peli’nin genel yapısını ve kim oldu-
ğunu tanıtacağız. Şirketin tanıtımının
ardından özellikle kalite kontrol eki-
bi olarak sahada karşılaştıkları so-
runlar ve bunların nasıl en aza indi-
rilmesi gerektiği ile ilgili bilgileri ör-
neklerle anlatacağız. Sizin soru ve
önerilerinizi dinleyeceğiz. Ardından
geçtiğimiz yıl başlattığımız Sadakat
Programı ile ilgili yenilikleri payla-
şacağız’’ dedi. 
Peli’nin Vezirköprü’de gerçekleştir-
dikleri üretim tesislerinin anlatıldığı
tanıtım filminin ardından Vezirköprü
Bünyesinde Kalite Kontrol Yönetici-
si olarak çalışan Metehan Nahir ha-
zırladığı sunumla uygulama konu-
sunda teknik bilgiler aktardı. Usta-
lardan gelen soruları yanıtladı.
Müşteri Şikayetleri Teknik Yöneticisi

Kerem Aydın, uygulama hataları,
sahadan gelen şikayetler, bu şika-
yetlerin ne olduğu ve bu tür sorun-
lar için alınması gereken önlemler
hakkında bilgi verdi. Yeni ürünler ve
Sadakat Programı hakkında detaylı
bilgi veren Peli Ürün Yöneticisi Kaan
Balcı yeni koleksiyonlar, ürün özel-
likleri ve detayları hakkında bilgi ve-
rerek ustaların sorularını yanıtladı.
Sadakat Programını da anlatan Bal-
cı, ödül sistemini, mobil uygulamayı
ve uygulamanın detaylarını bir su-
numla paylaştı.

’BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ’

Düzenledikleri seminerlerin amacını
anlatan İş Geliştirme Müdürü Meh-
met Karahasanoğlu ‘’Seminerle
markamızı, ürünlerimizi, uygulama-
da doğru koşulları nasıl sağlarız,
uygulama alanında yapılan temel sı-
kıntılar neler ve ustalarımız için na-

sıl çalışmalar yapıyoruz tüm bunları
anlattık’’ dedi. Konuşmasına Peli ile
ustanın bölge müdürlüklerinde bir
muhatabı var diyerek devam eden
Karahasanoğlu, ‘’Peli ustasının uy-
gulama yaptığı zaman aldığı bir he-
diye puan var, döşemeyi yaptıktan
sonra bir sorun yaşarsa çözüm or-
tağı var. Usta sahipsiz değil. Arka-
sında Peli gücü var’’ diye devam et-
ti. Bir sorun yaşandığında bölge mü-
dürlüğü aracılığı ile bu sorunun fab-
rikaya aktarıldığını söyleyen Kara-
hasanoğlu ‘’böylece yetkili arka-
daşlar harekete geçer. Tek amaç sı-
kıntılara çözüm bulmak ve Peli ola-
rak tüm paydaşlarımızın yanında ol-
duğumuzu vurgulamaktır. Biz usta-
nın yanında olduğumuzu anlatan
sistemler geliştiriyoruz. Eğitimler,
Sadakat Programı ve çalışmalarını
sürdürdüğümüz yeni projeler geliş-
tirerek ustalara verdiğimiz değeri
anlatıyoruz’’ diye konuştu. 

Peli Parke’nin 19 Şubat’ta Kayseri’de düzenlediği ‘’Usta Seminer’ine 80’in üzerinde parke
ustası katıldı. Yılın ikinci semineri, hizmet anlayışıyla ve kalite farkıyla rakiplerini geride

bırakan Kayseri’de düzenlendi. Peli’nin iki büyük toptancı bayisinin de desteğiyle gerçekleşen
seminerde ustalar sorularına ve sorunlarına cevap buldu.
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sya'nın en kapsamlı ağaç işle-
me ve döşeme makineleri ile
mobilya üretimi ve iç dekoras-

yon fuarı 28 - 31  Mart 2019’da Çin
Guangzhou kentinde gerçekleşecek.

1.500'den fazla katılımcı, bu sektö-
rün amiral gemisi fuarında satın al-
ma gereksinimlerini karşılayacak
85.000'den fazla ziyaretçiden olu-
şan  fuar, Mobilya Üretimi endüstri-
sindeki en son teknolojinin uluslar-
arası bir karışımını sergileyecek.

2018 etkinliği, yurtdışından 340 fir-
ma da dahil olmak üzere toplam
1.459 katılımcıyla net 150 bin metre-
karelik bir alanı kapladı. Dört gün sü-
ren etkinlik, toplam 132 ülke ve böl-
geden katılım aldı ve   en iyi ürünleri
bulmaya çalışan 89.858 ziyaretçi ile
de rekoru kırdı. 

CIFM / interzum guangzhou 2019,
çok sayıdaki etkinlikleriyle de  sek-
törün dönüşümüne yardımcı oluyor.
Pazar trendlerinin ötesinde kalmak
için gösterdiği kesintisiz çabalarla,
Asya’nın en büyük mobilya üretimi,
ağaç işleri makineleri ve iç ticaret
fuarı 28 Mart’ta gerçekleşecek  en-
düstri etkinliğini gerçekleştirmek
için  hazır.

Endüstri 4.0, akıllı üretim ve plat-
formlar arası işbirliğine olan büyük
talep gibi güçlü faaliyet alanlarını
kapsayan CIFM / interzum guangz-
hou, yurtiçi ve yurtdışındaki ve aynı
zamanda global mobilyadan gelen
1.500'den fazla katılımcının odak
noktası olacak.

CIFM/Interzum Guangzhou 2019
uluslararası kuruluşlar ve markalar
için bir çekim alanı olacak. 

Alman pavyonunda Lehmann, Jowat
ve GreCon da dahil olmak üzere bir di-
zi mobilya üretim şirketi bulunacak.
Benzer şekilde, Amerikan Sertağaç
İhracat Konseyi (AHEC) pavyonu  Ma-
lezya Kereste Konseyi ve Fransız Ke-
reste, Türkiye, ABD / Kanada ve Gü-
ney Kore'den gelen pavyonlarla bir-
likte, kendi ülkelerinden en iyi ürünle-
ri dört günlük gösteriye getirecekler.

Bunların arasında, Türk markaları
bu yılki fuarın çok önemli katılımcıla-
rından. Son yıllarda, Türk mobilya
endüstrisi, yerel ekonominin itici gü-
cüne dönüşmüştür. Global enteg-
rasyon, çeşitli reformlar ve yenilik-
ler ve pazarlama stratejileri saye-
sinde, Türk mobilya ürünleri ulus-
lararası arenada itibarlarını başarıy-

la yükseltmiş ve yeni pazarlar aç-
mıştır. Türkiye'nin bir diğer gelişen
endüstrisi olarak tekstil endüstrisi,
döşemeli mobilyalar için ülkenin
hammadde endüstrisinin gelişimini
desteklemiştir. Sergide Aydın teks-
til, Comfytex ve Boyteks Tekstil gibi
dünyaca ünlü yatak kumaş üreticile-
ri yer alacak. Ayrıca Mobilya akse-
suarı ve mutfak ekipmanlarıyla bağ-
lantı elemanları bölümünde  SA-
MET, Mesan, Kapsan, Cemobsan,
Arkopa, Kastamonu Entegre, Beta
kimya,  ve daha onlarca global Türk
markası bu fuarda olacak. 

2019 yılında ikinci yılına giren "20
PLUS 20 Yıllık Listesi" - Interzum
Guangzhou Üstün Aksesuarlar Lis-
tesi, uluslararası alanda tanınmış ta-
sarımcı ve interzum Ödül jürisi üyesi
yargıç komite başkanı Sn. Spieren-
burg ayrıca, Almanya'nın Köln ken-
tinde bulunan uluslararası mobilya
ve iç dekorasyon fuarı ve ünlü ofis
mobilya fuarı Orgatec'in yaratıcı di-
rektörü ve yaratıcı danışmanıdır.

Açılış günü, ödül töreninde 20 fina-
list onurlandırılacak ve kazanan
ürünler 15.1'deki uluslararası salon
girişinde sergilenecek. 
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eçen yıl, Fuara 60 ülkeden zi-
yaretçiler katıldı ve yabancı
ziyaretçiler tüm katılımcıla-

rın yüzde 34'ü kadardı. Katılımcı
kayıt sistemindeki verilere göre,
bu yıl dünyanın dört bir yanından
daha fazla alıcı  Poznan'ı ziyaret
edecek. En önemli uluslararası sa-
tın alma gruplarının ve perakende
zincirlerinin temsilcileri şimdiden
etkinlikte bulunduğunu açıkladı. En
yüksek satın alma potansiyeli olan
ziyaretçiler tarafından karakterize
edilen mobilya satınalmacıları ,
ücretsiz erişim ve fuar alanına ve
yemekhaneye araç girişine ek ola-
rak, varış ve konaklama organi-

Orta ve Doğu Avrupa’nın önemli fuarlarından 
MEBLE POLSKA  12 - 15 Mart 2019 tarihlerinde 
Poznan’da yapılacak. Polonya'da, dünyanın 
dört bir yanından önemli alıcıların ziyaret ettiği
Polonya’nın tek mobilya fuarı.
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Polonya’nın en önemli mobilya
fuarı Poznan’da gerçekleşiyor



zasyonlarını düzenlerken yardım-
lara güvenebilecekleri özel bir 
hizmeti kullanma fırsatına sahip
olacaklardır.

Bu yıl gerçekleşecek olan Meble
Polska 2019 fuarına basın partneri
olarak Mobilya dergisi de katılacak-
tır.  Dergimiz uluslararası protokol-
de davetli olarak yer alacaktır. 12-
15 Mart arası gerçekleşecek olan
fuarda dergimizi temsilen Yayın da-
nışma kurulu üyemiz Tasarımcı Ad-
nan Serbest yayın grubumuzu tem-
silen fuarda yer alacaktır. 

Bir Gala gecesine davet ve rahat
görüşme şartları ile iş görüşmele-
ri yapılırken gerekli görevin tama-
mını sağlayan "Buluşma Noktası"
bölgesine sınırsız erişim. VIP servi-
sini kullanmak için, www.meble-
polska.pl/tr adresinde kaydolma-
nız gerekir.

MEBLE POLSKA 2019’Fuarı, son
derece ilginç olacağa benziyor.
Tüm önde gelen Polonyalı üreticiler
ve mobilya ihracatçıları zaten Fu-

ar’daki katılımlarını  açıkladılar, bu
yüzden Fuar,  Polonya mobilya en-
düstrisinin  en büyük sunumu ola-
cak. Bu yılki fuarda, Poznan'ı ilk kez
katılımcı olarak ziyaret eden pek
çok yeni mobilya üreticisi katılacak.
MEBLE POLSKA Fuarı'na, dünyanın
dört bir yanından mobilya alıcıları-
na bu şekilde ulaşmak isteyen ya-
bancı şirketler de giderek daha çok
katılıyor. Belçika, Belarus, Çin, Hır-
vatistan, Estonya, İrlanda, Litvan-
ya, Letonya, Rusya, Slovakya, Uk-
rayna ve İtalya'dan mobilya üretici-
lerinin temsilcileri etkinliğe katıl-
mak istediklerini bildirdi.

Geleneksel olarak, Meble Polska
Fuarı'na, bu sefer “TransFormati-
ons” sloganıyla gerçekleşecek
olan Ev Dekorasyonu İç Tasarım
Fuarı ve ARENA DESIGN eşlik ede-

cek. ARENA TASARIMI sırasında,
sadece bir ürünün kullanıldığı mal-
zemeleri değil, tasarım ekosistemi
bağlamında TransFormations'a
bakarız. Bu yılki fuarın  yıldızları:
Massproductions - üretim süreci
optimizasyonunun estetik boyu-
tundan etkilenen İsveçli ve İngiliz
ikilisi; Berlin'den Geckeler Michels
stüdyosu, yenilikçi, sofistike mini-
malizmle detaylara büyük özen
gösterildi; ve Alexander
McQueen'in belirli ürünler için si-
pariş vermiş olduğu bir İngiliz olan
Alexander Taylor. Toplamda, 
Fuar fuarı, yaklaşık olarak 100
m2'lik alanlı 11 sergi salonunu işgal
edecektir. Mebel Polska, toplam-
da 62 bin metrekare kapalı alanda
gerçekleşmektedir.
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Proto_lab: TH Rosenheim
ve HOMAG arasındaki ortak
araştırma projesi

Dijitalleşme: Ağaç işleme dükkan-
larının üretim süreçleri gelecekte
nasıl görünecek?

Dijitalleşme - aynı zamanda "dijital
dönüşüm" olarak da bilinir - şu an-
da ahşap endüstrisinde sıcak bir
konudur. Bazı şirketler tabletlerle
çalışırken ve dijital araçları benim-
serken, bazıları el yazısı sipariş lis-
teleriyle çalışır. Her üretim süreci-
nin avantajları ve dezavantajları
vardır, ancak ağaç işleme atölye-
leri üretimlerini bir sonraki seviye-
ye çıkarmak için en uygun çözümü
nasıl bulabilir? Muhtemelen şir-
ketler kadar birçok yaklaşım da
vardır - ve bu değişiklik HOMAG ve
diğer ortaklarla işbirliği içinde TH
Rosenheim (Rosenheim Uygula-
malı Bilimler Üniversitesi) tarafın-
dan yürütülen "proto_lab" araş-
tırma projesi tarafından araştırıl-
mış ve onaylanmıştır. Önümüzdeki
aylarda HOMAG, prototip aşama-
sında denenmiş ve test edilmiş fi-
kirleri sunacak.

LIGNA 2019'da HOMAG, bireysel
makine modülleri, donanım ve bir-

birleriyle iletişim kurabilecek uy-
gulamalar için kavramlar dahil ol-
mak üzere geliştirilen fikirleri su-
nacak. Bu tür kavramlar her şirke-
tin kendi gereksinimlerine göre
uyarlanmış bir çözüm geliştirme-
sini sağlayacaktır. Özellikle dikkat
çeken noktalardan biri, HOMAG'ın
akıllı sıralama rafları gibi işlemleri
destekleyen donanımlar sunmaya
odaklanması.

Ahşap işleme atölyeleri
için fırsatlar:

Anahtar soru şudur: Dijitalleştir-
me bugün küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler için halihazırda hangi so-
mut olasılıkları sunuyor ve bunlar
nasıl daha da gelişecek?

Çok çeşitli olası cevaplar vardır.

Data Üretim verilerini, makinelere,
örneğin bir panel ebatlama kesici-
sine, optimize edilmiş kesme kalıp-
ları şeklinde aktarmak, birçok şir-
ket için zaten bir gerçektir ve bir-
çoğu, CNC programları ve parça
listeleri oluşturmak için CAD /
CAM yazılımını da kullanır. Bununla
birlikte, sayısız üretim belgesini
yazdırmak ve bunları makine dai-
resi ve tezgah odasında manuel
olarak çekmek hala yaygın bir 
uygulamadır.

LIGNA 2019’da dijital
dünyaya küçük adımlar
atmak:

Dijitalleşme teorisi ve araştırma
süreci, belirli ürünlere: Araştırma-
nın sonuçları LIGNA'da 14. salonda

Bu yıl Ligna’da
neler var?

Homag  Group: Salon 14, Stand H34

▲ ▲

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:151 Mart - Nisan 2019 78

FUARLARDANHABERLER





gerçeğe dönüşecek. HOMAG, yeni
ahşap işleme atölyeleri için çeşitli
tezgah, donanım ve uygulama
kombinasyonlarından oluşan iki
uçtan uca konseptle hareket halin-
de yeni bulgular sunacak.

Konsept 1: Bu konsept, bir çalışa-
nın işbirliği içinde çalışmak yerine
üretim süreci boyunca sipariş ver-
dikleri doğramalara odaklanır

2. Konsept: Bu konsept, makine
odasında daha işbirlikçi bir yakla-
şım sergileyen ahşap işleme atöl-
yelerine  odaklanmaktadır.

Her konsept farklı bir odak noktası
sunar - ve her işletme doğru bile-
şenleri ve dijital ürünleri seçebilir.

Ürün Açıklaması: Araçlar için daha
fazla alanla serbestçe erişilebilir.

Yeni BMG serisini geliştirdiklerin-
de, HOMAG CNC uzmanları "İyi
parçaları koru ve yeni bir şeyler
ekle" sloganını uyguladılar. Kay-
naklı çelikten inşa edilmiş sağlam
ve sabit kayar kızak tasarımıyla
BMG 310 serisi, çok çeşitli uygula-
malar ve potansiyel yapılandırma-
lar için gereken her şeyi sunar.

LED kurulum yardımına sahip çift
devreli sistemde kanıtlanmış bir
konsol masa veya bir CNC kesim
merkezi olarak tasarlanan veya
otomatik bir masa artı versiyonla-
rı veya şekillendirilmiş kenar ban-
tlama için bir makine olarak tasar-
lanan tüm uygulama alanlarını
kapsar.

Tabloya üç taraftan
erişilebilir

Operatör, makineyi yüklemek ve
boşaltmak için kolay erişime sa-
hiptir. Daha büyük parçaların ma-
kinenin boyutlarının dışına taşması
için boşluk vardır ve kesicilerin te-
mizlenmesi ve atılması çit ve bari-
yerler tarafından engellenmez.
Makine her tarafa yerleştirilmiştir,
böylece ek güvenlik önlemlerine
ihtiyaç duyulmadan kurulum alanı
için kolayca yapılandırılabilir. Ön-
ceki BMG serisinin kanıtlanmış
özellikleri korunmuştur: Önden
erişim, kenar bandı dergisinin ça-
lıştırılması ve matkap bloğuna ve
yönlendirme miline erişmenin uy-
gun olduğu anlamına gelir.
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Ligna 2019’da Biesse:
Salon 11, Geleceğe adanmış 50 yıllık Yenilik ve Teknoloji:

Biesse 6.000 metrekarelik yenilik,
teknolojideki robotizasyon ve diji-
talleşmeyi ön plana çıkardı: Bu ifa-
de ile Biesse, Ligna'daki Endüstri
4.0'ın geleceğini sunar.

Bienal etkinliği 27 - 31 Mayıs 2019
tarihleri   arasında Hannover'de ya-
pılacak olan Ligna,ahşap işleme
makineleri, tesisleri ve aletleri ko-
nusunda önde gelen ticaret fua-
rı’nda  Biesse  bu yı   robotizasyo-
nun sağladığı fırsatlar ve yeni 
teknolojinin sunduğu avantajları
sergileyecek.

Dijital fabrikaların geliştirilmesine
yardımcı olmak için tasarlanan hiz-
metlere ve teknolojiye yıllarca ya-
pılan yatırımlar sayesinde Biesse,
yeni iş stratejisini, insanları makine
tasarlama yaklaşımının merkezine

yerleştirerek yapılandırıyor. Bies-
se çözümlerinin otomatik ve birbi-
rine bağlı üretim üzerindeki somut
etkisini tam olarak tanımlayan bir
yol gösterici ilke olan Automaction
konseptinin rehberliğinde yer alan
Biesse, robotlardan faydalanan

çok sayıda çözüm sunmakla kal-
mayıp, insanla robot arasındaki
bağı daha da güçlendirdi Standda,
aynı zamanda insanların onlardan
nasıl faydalanabileceğini göstere-
rek, işlerini doğrulayarak ve üreti-
mi daha verimli hale getirerek. 





Robotik sistemlerin fabrikalarda
kullanılması, maksimum üretim
verimliliğini garanti eder ve süreç-
leri basitleştirmeye yardımcı olur.

Ligna'daki Biesse standı, hammad-
deden bitmiş ürüne otomatikleşti-
rilmiş 3 proses çözümü sunacak.
Çağdaş entegre üretim için temel
gereksinimler için eşsiz seviyeler,
tesisler için modülerlik ve esneklik
sunan eşsiz entegre hatlar ve çe-
şitli robotlu hücreler de mevcut
olacak.

Biesse, fabrikayı sürekli olarak da-
ha verimli hale getirmek için, yeni
yazılımın geliştirilmesiyle roboti-
zasyon ve dijitalizasyonu birleşti-
rir ve IoT servis platformu SOPHIA
ile başlayan yenilikçi yolculuğa de-
vam eder ve özel etkileşimi büyük
ölçüde artıracak öngörülebilirliği
benimseme işlevini genişletir.
Müşteriye makineye gelince yar-
dım için gereken süreyi önemli öl-
çüde azaltacaktır.

LIGNA'yı ziyaret edenler, Biesse'yi
karakterize eden teknolojik yeni-
likleri deneyimleyebilecek, müşte-

rilerin makinelerden daha fazla
değer elde etmelerini sağlayacak
araçları test edebilecek ve SOP-
HIA'nın günlük işlerde nasıl devrim
yaratabileceklerini ve basitleştire-
bileceklerini görebilecek.

Kurulduktan elli yıl sonra, Biesse
geleceğe ve müşteriye ilişkin dü-
şüncelerine bakacak elli kişi ile
yüzleşmeye hazır: bu bakış açısıy-
la, müşteriye yenilikçilik, otomas-
yon ve hizmet yatırımları da de-
vam edecek.

“Amacımız her zaman müşteri
memnuniyetini ve sadakatini sağ-
lamak, bu yüzden sunduğumuz ye-
ni teknoloji ve hizmetler sayesinde,
insanlar tarafından işgal edilen ay-
rıcalıklı konum sayesinde“ insan ve
robot ”arasında sağlam ve işlevsel
bir bağ oluşturabiliyoruz. iş strate-
jimizin merkezinde bulunanlar. Bi-
esse, otomatik dijital fabrikanın
üretim dünyasına yayılması ve ve-
rimli üretim için gerekli araçları
sağlaması ile günlük işin her aşa-
masında müşteriye eşlik ediyor ”,
diyor Wood Department / Satış Di-

rektörü ve İştirakler Birimi Direktö-
rü Federico Broccoli.

Müşterilere sunduğumuz araçlar,
şirket, profesyonellik ve becerileri
ile yakın işbirliği için bir fırsat ola-
rak öngörülen hizmetleri de içer-
mektedir. Biesse Hizmetini yeni-
den organize etmeyi ve dünya ge-
nelinde sürekli çalışan işe yakla-
şımlarını, daha etkin ve verimli ça-
lışmayı hedefleyen ONE SERVICE
bu şekilde ortaya çıktı. Hizmetlerin
öneminin bir teyidi, Biesse Hizmet
ağının tamamı için bir merkez olan
Biesse Hizmet Akademisi'nin oluş-
turulması, genel merkezdeki uz-
manlar, Şubeler ve perakendeci-
ler için çalışanların yanı sıra müş-
terilerimizin Operatörleri / Bakımı
İşçiler, yeni nesillere beceri yarat-
ma ve güçlendirme hedefi ile.

Elli yılı aşkın bir süredir Biesse
Group, uluslararası duruşunu güç-
lendirmek, destek ve hizmetlerini
dünya genelinde sunulan makine-
lerin her yönünü sürekli iyileştir-
mek için coğrafi olarak büyümeyi
asla durdurmadı.
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Weinig Group: Salon 27, Stand D50

WEINIG Grubu, çözümlerini W4.0
digital standardı altında sunacak.
Moulder Master, üretimin üstün-
deki tüm süreçleri birleştirir. Wei-
nig Masif Ağaç İşleme Akışı, pence-
re ve mobilya üretiminde birçok
farklı çalışma ortamı için CNC sis-
temini açar. Parça izleme, makine
izleme ve öngörücü bakım, ele alı-
nacak diğer konulardır. HOLZ-HER,
basınçlı ışın testerelerinin ve yuva-
lama makinelerinin otomatik bir
panel depolama alanına entegras-
yonunu sunacak.





Moulder Master'da WEINIG, 
mükemmel organize edilmiş çalış-
ma ortamı için bir yazılım paketi
sunar. 

Yeni tam otomatik Rondamat
1000 :CNC takım taşlama makine-
si, OptiControl Dijital takım ölçme
ayağı ve PowerCom Plus kontrol-
leri ile birlikte Moulder Master,
proses aşamalarının düşünceden
çıkarak  bitmiş profile bağlanması-
nı sağlayan ve bir sonraki takımla-
ra olanak sağlayan bir sistem su-
nar. devam eden üretime paralel

olarak hazırlanacak profiller.

Otomatik yapıştırma presi
ProfiPress T: 

Yeni Nesil sıfırdan yeni geliştirilen
bir makinedir ve yüzde 25 daha
fazla verim elde eder. Perfor-
manstaki sıçrama, temel olarak
daha hızlı paketleme ve arttırılmış
yüksek frekanslı girişe bağlanabi-
lir. Sözde seçici ısıtma aynı zaman-
da merkezi bir rol oynar. Bu işlem
sırasında, bağlantı sadece içeriden

ısıtılır, bu da diğer yararların yanı
sıra daha kısa presleme süresi
sağlar.

Bu arada, hızlı ve kolay bir şekilde
prseleme yapmak, dünya prömi-
yerini de yapan ProfiPress L B'nin
sloganıdır. Yüksek frekanslı presin
yeni özellikleri, kısa yardımcı işlem
süreleri sağlayan kapatılabilen si-
lindirleri içerir. Özel üst basınç,
mümkün olan en düşük yükseklik
ofsetini sağlar. Eş zamanlı olarak
uzanan bir pres silindiri, uzunluk
ofsetini önler.
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SCM - SCM Group: Salon 13, Stand A48

Yüksek performanslı
minimax edge bander

Scm Group, yüksek verimli mini-
max edge bander sunar. Çok yük-
sek bir kalite / fiyat oranına sahip
ve teknolojik çeşitliliği içinde en
zengin donanıma sahip yeni bir mo-
del (son işlem birimlerini aynı anda
monte etme imkanı: kenar sıyırıcı,
tutkal sıyırıcı, fırçalar ve oyukların
yürütülmesi için puanlama ünitesi).

9 m / dak hızlı panel ile paletle bes-
lenen kenar bandı (minimax aralı-
ğındaki en yüksek hız) ve oluklar
gerçekleştirmek için poliüretan
yapıştırıcı ile çalışma imkanı ile iş-
lemede yüksek standart sağlaya-
biliyor; Bütün bunlar hala kullanımı
oldukça kolay.

Çift bıçak devirme, önemli
bir amaç

Yeni minimax daire testeresi sade-
ce Scm Group'taki önemli bir sonu-
cu değil, aynı zamanda türünde de

eşsiz bir projeyi temsil ediyor: mo-
torlu hareketi olan +/- 46 ° devril-
me bıçağına sahip, makinanın bu-
lunduğu yerde teknolojik bir pozis-
yonda konumlandırılmış bir eğirme
makinesi başka benzer çözümler

Accord 50 FX-M

Karmaşık şekilli ve büyük boyutlu
nesneler üretmek için tasarlan-
mış, sabit çalışma tezgahlı ve ha-
reketli portallı 5 Eksenli işleme
merkezi. Ahşaptaki tasarım öğele-

rinden plastik ve ileri malzemeler

için uygulamalara kadar birçok

sektörün gereksinimlerini karşılar.

Karmaşık şekilli ve büyük boyutlu

nesneler üretmek için tasarlan-

mış, sabit çalışma tezgahlı ve ha-

reketli portallı 5 Eksenli işleme

merkezi.

Ahşaptaki tasarım öğelerinden

plastik ve ileri malzemeler için uy-

gulamalara kadar birçok sektörün

gereksinimlerini karşılar. l l





eonardo da Vinci'nin anısına
düzenlenen bu kutlama yılı
boyunca Salone del Mobile,

Manifestosuna yeni bir “yaratıcı-
lık” terimi ekliyor. Etkinliğin
DNA'sının niteliği  böyle bir başarı-
ya imza atan şirketlerin, markala-
rın ve tasarımcıların, büyük üstada
bir saygı olarak hizmet etmesinin
derin bir özüdür.

58. Salone del Mobile Milano 9-14
Nisan tarihleri   arasında Rho Fiera
Milano'da yapılacak. 2018'de ma-
nifesto ile başlatılan “yeni yakla-
şım” ın ardından Salone, bu yıl,

hem uluslararası itirazlara ve tanı-
malara sahip olmaya devam eden
Milan'ın merkeziyetine,  hem de ru-
hun yaratıcı kapasitesi ve cömert-
liğine dikkat çekiyor. Temelini
oluşturan ve küresel mükemmel-
lik sunmak için çalışan endüstriyel
bir ağ.

Dolayısıyla bu manifesto, başka
bir bölümle - yaratıcılığa, başka bir
deyişle, dünyayı görmenin ve ta-
sarımın insanın ve toplumun refa-
hına katkıda bulunan çözümleri
icat etmenin yeni yollarını 
tetikleyen yaratma ve düşünme

58. Salone del
Mobile Milano
Fuarı 09 - 14

Nisan 2019’da

58. Salone del
Mobile Milano
Fuarı 09 - 14

Nisan 2019’da

Bu Yılki Fuarın Formatı Leonardo Da Vinci'ye Saygı
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yeteneğine adanmıştır. Kendileri
ve kültürel mirasının katmanları
üzerine inşa edilen ve kendi kültü-
rel mirasının katmanlarını temel
alan ve Milan gibi bir kentin nasıl
yetiştirileceğini iyi bilen şirket ve
tasarımcıların, Salone'nin kahra-
manlarının, sahip oldukları ve sü-
rekli geliştirdikleri bir yetenek ve
valorise.

Salone del Mobile Başkanı Claudio
Luti şöyle demiş: “Milano için bu
özel başarı zamanında, Salone del
Mobile'ın cazibe güçlerini pekiştir-
mek, ziyaretçilerine sadece geniş

bir ürün yelpazesi sunmakla kal-
mamak, aynı zamanda, özellikle,
uluslararası ara yüz ve yaratıcılık
ile iş arasındaki ilişkinin yansıması
için fırsatlar yaratmayı hedefle-
mektedir. . Yine Manifesto'nun
anahtar kelimelerine baktığımızda,
olayı uluslararası düzeyde tasa-
rım sektörü için önde gelen rande-

vu haline getirmeye yardımcı olan
değerlere odaklanmayı amaçla-
yan bir ifade, Salone yeni bir keli-
me ortaya koyuyor. Bu kelime
"yaratıcılık"tır, yani yaratıcılığın te-
tikleyicisi olarak zekâ, yeteneğin
anlamı ve yaratma ve düşünme
ustalığı. Şirketlerimizin sahip oldu-
ğu, tasarımcılarımızın geliştirdiği





ve köklerimizden kaynaklandığı
tüm hediyeler ve herşeyin her za-
man taze gözlerle yeniden keşfe-
dilebileceğini ve yeniden keşfedi-
lebileceğine inanmak için de ileriye
bakmaya devam etmek için dave-
tiyemizi oluşturan bir sözcüktür
bu kavram. 

Geleceğe bakmak. 'Yaratıcılık' ay-
rıca, ölümünün 500. yıldönümün-
de, tüm reklam öğelerinin efendi-
si, yaratıcı ve girişimci arasındaki
ilişkinin öncüsü, yaratıcı, girişimci,
geleceğin ve şimdiki kişinin yarat-
ma formu ile olan ilişkisini geliştir-
mek amacıyla Milano'ya geldi. ”

Manifesto aracılığıyla, Salone del
Mobile.Milan, tüm oyuncularının
her zamankinden daha da ileriye
gitmeleri için duygusal ve entelek-
tüel katılım çağrısında bulunuyor.

Etkinliğin ve kentin yıllar içinde
gösterdiği ve giderek yeni proje-
ler,   yetenekleri  çeken liderlik ro-
lünü pekiştiriyor.

“Salone del Mobile Milano'nun gü-
cü, Federasyon olarak günlük ola-
rak desteklemeyi taahhüt ettiği-
miz endüstriyel ve kültürel değer-
lerin yaygın bir ekosistemi olan
ahşap mobilya zincirinin benzer-
sizliği ile yakından bağlantılı. Olay,
vitrin mükemmelliktir. 2018 yılın-
da, ahşap mobilya sektörü için
olumlu sinyaller hem iç pazardan,
hem de İtalya pazarına yönelik
üretimde% 3.1'lik bir artış ile 2017
yılına kıyasla ve olumlu eğilimini
sürdüren ihracat pazarından geldi.
Üst düzey segmentte, şirketleri-
miz sektörümüzün mevcut ulus-
lararası makroekonomik durumun
iniş ve çıkışlarına dayanma ve bun-
ları birbirinden ayıran karakteristik
rekabet gücünü sürdürme kabili-
yetini göstererek tüm pazarların
en büyük kotasına sahipti. 

Yaratıcılık, yaratıcılık ve endüstri
olağanüstü bir ağda bir araya geti-
rilmiş ve İtalyan tasarımını tüm
İtalyan sistemi için stratejik olarak
önemli bir nokta haline getirmiştir.
Zamanını uluslararası bir ruhla yo-
rumlama yeteneğine sahip olan
Milano kentinin dünyaya ispatlaya-
bileceği en iyi ziyaret kartlarından

biridir, ”diyor Federlegno Arredo
Eventi Başkanı Emanuele Orsini.

Çağdaş toplumdaki yapısal deği-
şikliklere ve ardından mobilya ve
tasarım pazarındaki hızlı değişim-
lere uygun şekilde cevap verebil-
mek amacıyla, 58.Salone del Mo-
bile'ın .Milano, ticaret fuarı biçi-
minde iki temel değişiklik olduğu-
nu açıkladı.  
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205.000 m2'nin üzerinde net fuar alanı ve
yaklaşık 550 SaloneSatellite tasarımcısı
dahil olmak üzere diğer ülkelerden
yüzde 34 şirketle 2.350'den fazla
katılımcı (Salone Satellite hariç) birlikte.

Salone Internazionale del Mobile,
Uluslararası Mobilya Aksesuarları Fuarı
ve İşyeri3.0. 149.500 m2'nin üzerinde
1.300'den fazla katılımcı 3 stil kategori-
sine ayrılmıştır:

Tasarım: - 843 katılımcı - Pavyonlar 5-6-
7-8-10-12-14-16-18-20

xLux: 349 katılımcı - Paviller 1-3-4

Classico: 140 katılımcı - Pavilion 2
olarak yerleşim gerçekleştirilmiştir. 

Salone del Mobile
Milano hakkında bilgi:

l l
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Makine sektörü 2018 yılında ihracatını en çok artıran
üç sanayi grubundan biri oldu. İhracatını yüzde 15,5
artırmayı başaran sektörün toplam ihracatı 17,1 milyar
dolara ulaştığına dikkat çeken Makine İhracatçıları
Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Dünya genelinde
Çin’le birlikte makine ihracatını en çok artıran iki
ülkeden biriyiz. Teknoloji odaklı bir sektörün bu artış
hızına ulaşması sık rastlanılan bir başarı değildir. Yıllık
yüzde 15 düzeyindeki büyüme hızımızı koruyarak 5 yıl
içinde ihracatımızı 2’ye katlamayı ve 2023 yılında 34
milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

ürkiye’nin 2018 yılı toplam ihracatının yüzde 10,1’ini ger-
çekleştiren makine sektörü, ihracatın ithalatı karşılama
oranını ise yüzde 64’e yükseltti. İhracatının yüzde 60’ını
Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye yapan sektörün kilogram

başına ortalama birim fiyatları da 6,1 dolara ulaştı. 

2001’den bugüne makine ihracatı 10 katına çıktı

2018 yılında makine ihracatında kaydedilen 323 bin ton artışın
rakamsal etkisinin 2,3 milyar dolar olduğunu belirten Karave-
lioğlu, geçtiğimiz yıl dünya makine ihracat artış hızını 4’e katla-
dıklarını kaydederek şunları vurguladı:

“2001 yılından bu yana makine ihracatımızı 10 katına çıkardık.
Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla ekonomideki dalgalan-
maların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başardık. 
Teknolojimize güvenerek ithalatçı ülkelerin kur farkını fırsata

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu 
makine ihracatı hedeflerini açıkladı
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“Türkiye, makine
ihracatını 
5 yılda 2’ye
katlayacak”
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çevirmesini engelledik ve birim fiyatlarımızı düşür-
meden Türk makinelerin marka gücünü koruduk. 
İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız 
yatırımlarla makinelerimizin maka algısını daha da
yukarı taşıyacağız.”

Küresel rekabetin ana unsuru teknoloji 

Makine ihtiyacını ithalatla karşılamaya devam eden
ülkelerin geride kalacaklarına dikkat çeken Karave-
lioğlu küresel ticaret savaşlarının ardında teknoloji
savaşlarının yer aldığını belirterek şunları ifade etti:

“Kaynak maliyetlerinin tüm dünyada arttığı bir sü-
reçte eski alışkanlıkları bir kenara bırakmak gereki-
yor. Türkiye sanayii artık yeni bir sayfa açmalı ve
dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı ta-
mamen bırakmalı. Makine sektörü pazar büyüklüğü
küresel pazar içinde yüzde 1,9 seviyelerine kadar
yükselen ülkemizin, makine ithalatı sebebiyle 10
milyar dolar dış ticareti açığı vermesini doğru bul-
muyoruz. Teşvik mekanizmasının yerli makine ve
teknolojiye ayrıcalık tanıyacak şekilde revize edil-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Makinelerin imalatçı-
ları ve üreticileriyle birlikte yurtiçinde geliştirilme-
si, yerli ve milli olmanın temel unsurudur.” 

KOBİ’ler özel maksatlı makinelerle
büyüyecek

Özel maksatlı makinelere olan ihtiyacın artmasının,
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ düze-
yinde teknoloji geliştiren makine imalatçılarının ge-
lişimine katkı sunacağını söyleyen Karavelioğlu
şöyle konuştu:

“KOBİ'lerin etkin olduğu Türkiye ekonomisi için bu
dönem, çok önemli bir fırsattır. Özel maksatlı ma-
kineler üretmeye ve niş alanlarda teknoloji geliştir-
meye uygun bir sekörel yapımız var. Mevzuatta ya-
pılacak iyileşme, makine imalatçılarının ar-ge yatı-
rımlarını daha da artıracaktır. Yalnız, Piyasa Gözeti-
mi ve Denetiminin etkin bir şekilde tesis edilmesi
gerekiyor. Makine sektöründe Piyasa Gözetim ve
Denetimi tam bir ihtisas konusu olduğu için, sektör
temsilcilerinin deneyiminden mutlaka yararlanıl-
malı. Yatırım ortamında yapılacak iyileştirme, sa-
dece makine sektörünün değil bir bütün olarak
Türk sanayiinin önünü açacaktır. Tedarikçi dallarda
dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik tedbirler,
Türkiye’yi uluslararası pazarda daha rekabetçi ve
daha da güçlü bir ülke kılacaktır.” l l l l

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nin 10.
olağan genel kurulunda, yeni dönem başkanlık görevine
Weltew Home’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Balcı getirildi. Derneğin yönetim kurulu başkan
yardımcılığı görevi ise Mondi Mobilya’dan Bilal Uyanık’a
verildi.

Genel kurul seçimi sonrasında önemli açıklamalarda bu-
lunan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörü-
nün sorunlarına çözüm hedefiyle yola çıktıklarını belirte-
rek, dernek olarak Türk mobilyasının uluslararası arena-
da temsili noktasında da üzerlerine düşen her görevi ye-
rine getireceklerinin sözünü verdi.

Başkan: “Mobilya sektörünü büyüteceğiz”

MOSDER’in 10. olağan genel kurulunda gerçekleşen yeni
başkanlık seçiminin ardından, verilen önergeyle 2 yıl
olan başkanlık süresi de 3 yıla uzatıldı. Böylelikle MOS-
DER’deki başkanlık görevini üç yıl boyunca sürdürmeye
devam edecek olan Mustafa Balcı, “Mobilya sektörünün
çatı kuruluşu olan MOSDER, 15 yıldır çok sayıda başarılı
projeye imza attı. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü
olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında
bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arena-
da duyurmak amacıyla faaliyetlerimizi çeşitlendirece-
ğiz” dedi. 

Balcı ayrıca; “Bugün imkansız gibi görünen birçok başarı-
yı elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız. Yani
birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz günlerden
geçiyoruz. Bildiğiniz gibi başarı, her şeyden evvel kararlı-
lık gerektiren zor bir süreçten sonra elde ediliyor. Yöne-
tim kurulu üye sayısının 5’ten 7’ye yükselmesi yolumuza
kararlılıkla devam etmek adına bize güç kaynağı oluyor.
Yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben görevde bulundu-
ğumuz süre boyunca aynı özveri ve sorumluluk bilinciyle
bu vazifeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Mosder’in yeni
Yönetim
Kurulu
Başkanı 
Mustafa Balcı
oldu



Mart 2019 Cumartesi günü
Saat 13.00’te   RADISSON
BLU HOTEL, ISTANBUL ASIA

toplantı salonunda gerçekleşen
Tamder Genel Kurulu’nda 2019-
2020 yılı için iki yıl görev yapacak
yeni Yönetim kurulu ve yedek yö-
netim kuruluyla denetim kurulları
seçildi. Buna göre bugüne kadar
geçici Kurucu Genel başkanlık gör-
evini yapan Unimak Mühendislik
YK başkanı Nizamettin Coşkun Bu
yıl itibarıyla iki yıllığına TAMDER
başkanı seçildi. Buna göre diğer 
9 Yönetim Kurulu Asil üyeleri :  
Nizamettin Coşkun, Mehmet Va-
rol, Yusuf dilek, Ümit Karabudak,
Recep Tunç, Oktay Altunel, Murat
Durular, Ahmet Mısırlı, Alpaslan
Gümüş. YK Yedek Üyeleri: Sinan
Kılakay, Barış Başoğlu, Fatih Aksa-
kal, Emrullah Karabudak, Erkan
Duru seçildiler. 

Genel kurul’da bir konuşma yapan
Yk Başkanı Nizamettin Coşkun,
‘‘Tamder olarak önümüze pek çok
hedef koyduk bunları aşama aşa-
ma gerçekleştirmeyi hedefliyo-
ruz. Öncelikle meslektaşlarımızın
pek çok sorunu var bunları kimi za-
man ilgili kurum be birliklerde,
devlet katında ve uluslararası
platformlarda dile getireceğiz. İh-
racatı ithalatından fazla olan bu
sektörü hakettiği noktaya getir-
mek için Tüm yönetim kurulu ve

üyelerimizle bunu başaracağımıza

inancımız tamdır. Yola yeni çıkan

meslaktaşlarımızı da kucaklayıp

onlara değer katacağız. Bilgiyi ve

tecrübeyi paylaşarak birlikte bü-

yüme becerisini gösterebilirsek

sektörümüz de firmalarımız da ül-

kemiz de kazanır. Bu genel kurulun

tüm sektörümüze hayırlı olamsını

diler ben ve arkadaşlarım hep bir-

likte verdiğiniz destek ve güvene

layık olmaya çalışacağız. ‘’ dedi. 
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TAMDER (Tüm Ağaç İşleme Makinecileri
Derneği) 1. Genel Kurulu Yapıldı
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imya sektörünün öncü şirket-
lerinden BETA Kimya A.Ş., sek-
tör profesyonelleri ve son kul-
lanıcılara akılcı çözümler su-

nan inovatif ürünlerine yenilerini ek-
ledi. BETA Kimya A.Ş’nin Ar-Ge Mer-
kezi belgeli laboratuvarlarında ge-
liştirilen yeni MitreApel BK-355, BK-
855 ve FLEX ürünleri, siyanoakrilat
bazlı yapıştırıcılarda aranan inovatif
özellikleriyle öne çıkıyor. 

Daha esnek ve daha stabil
yeni MitreApel FLEX

Hızlı yapıştırıcı ürünleriyle her za-
man en çok tercih edilen markalar
arasında yer alan MitreApel, darbe
emici formüle sahip yeni MitreApel
FLEX ile hareketli aksamlardaki ki-
netik enerjiyi bir miktar absorbe
ederek yapışan parçaların stabil
kalmasına yardım ediyor. Esneklik
kazandırılan yeni film yapısı saye-
sinde hareketli materyallerin hızlı
ve güçlü şekilde birbirine tutunma-
sına imkan veren yeni MitreApel
Flex, yüksek darbe dayanımı ile
maksimum yapışma performansı
sunuyor. 100 gramlık pratik amba-
lajıyla mobilyadan otomobile, ev-
lerden iş yerlerindeki makinelere
kadar geniş bir kullanım alanı sunan

MitreApel FLEX, hızlı yapıştırma iş-
lemleri için 400 gramlık özel akti-
vatörüyle birlikte kullanılıyor. 

MitreApel BK-355 ile
mükemmel yapışma ve
kolay uygulama bir arada

Fonksiyonellik ve pratikliği aynı
üründe buluşturan MitreApel BK-
355, hayatın her alanında kolay ve
temiz bir yapıştırma deneyimi için
geliştirildi. Normal akışkanlığa sahip
yapısıyla, kullanıldığı yüzeyde etrafa
taşmadan rijit bir yapışma sağlayan
MitreApel BK-355, milimetrik ve
hassas işlemlerde sonradan müda-
hale için ekstra zaman kazandırıyor.
Uygulama sonrası bir süre daha mi-

limetrik dokunuşlarla rötuş yapma-
nıza imkan tanıyan MitreApel BK-
355, 20 gramlık pratik ambalajıyla
ceplerde dahi taşınabiliyor.

MitreApel BK-855 ile düşey
ve dikey yüzeylerde
yüksek tutunma

Yüksek viskozitesi sayesinde düşük
akışkanlığa sahip MitreApel BK-855,
düşey ve dikey yüzeylerde maksi-
mum yapışma performansı sağlı-
yor. Aktivatör kullanımım gerektir-
meyen yapışma teknolojisi sayesin-
de çok hızlı ve çok pratik bir kullanım
sunan yeni MitreApel BK-855, isten-
meyen akma ve taşmaların önüne
geçerek çok temiz bir uygulama ya-
pılmasına imkan tanıyor. Mobilya-
dan hobi ürünlerine, otomotiv ekip-
manlarından inşaat malzemelerine
kadar tüm yapıştırma, birleştirme
işlemleri için çok geniş bir kullanım
alanı sunan MitreApel BK-855, 20
gramlık pratik ambalajıyla ceplerde
dahi rahatlıkla taşınabiliyor. 

Türkiye’nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden BETA Kimya A.Ş., Ar-Ge
ve inovasyona yaptığı yatırımlarla yeni nesil ürünler geliştirmeye devam ediyor.
BETA Kimya’nın en tanınmış markalarından MitreApel, siyanoakrilat bazlı hızlı
yapıştırıcılarına BK-355, BK-855 ve FLEX ile üç yeni ürün daha ekledi.
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MitreApel, yeni nesil yapıştırıcılarla ürün gamını genişletiyor

BETA Kimya A.Ş.’den
3 inovatif ürün birden
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üyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Samsun  Valiliği,
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’nın sağladıkları destek ve işbirliği ile hazırlanan SAM-

SUN MOBİLYA DEKORASYON FUARI 2019 4.Mobilya, İç Mimari,
Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 12-17 Mart 2019 tarihlerinde
TÜYAP SAMSUN FUAR ve KONGRE MERKEZİ’ inde gerçekleşecek.

BÖLGE BU FUARDA BULUŞUYOR

Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Tüyap’ın 6 yurtdışı ofisi ve
20’nin üzerinde yurtdışı temsilcilik ağı ile birlikte katılımcı ve ziya-
retçiye yönelik doğrudan yürütülen tanıtım ve pazarlama çalış-
malarının sonucu yurtiçi ve yurtdışından gelecek firma sahipleri
ve satın alma yöneticileri için düşük maliyet avantajlarını değer-
lendirecekleri bir fırsat olacaktır. Fuarda Azerbaycan, Cezayir,
Gürcistan, İran, Irak, Lübnan gibi hedef ülkelerden gelmesi plan-
lanan alım heyetleri ile sektör temsilcilerini buluşturarak uluslar
arası ihracata katkı sağlanması hedeflenmekte.

Başkanlardan Mobilya Fuarı’na davet 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ze-
ki Murzioğlu, fuarın, Samsun’un mobilya üretim ve ihracatını art-
tırmak için önemli bir platform olduğunu belirtti.  “Oda olarak,
mobilya sektörüne büyük önem veriyoruz. Bu sağlamda Ur-Ge
çalışması yaptığımız sektörlerden biri de mobilya sektörüdür.
Oda olarak, sürekli mobilyacılarımıza yönelik fuarlar ve çeşitli or-
ganizasyonlar gerçekleştirmekteyiz.’’ dedi.   

 İki ayrı salonda, 10.000 m2 kapalı,
40.000 m2 açık alan olmak üzere
toplam 50.000 m2'lik alanda
'Karadeniz'in en büyük fuar
merkezi' olan TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi'nde
hazırlanan 4.SAMSUN MOBİLYA ve
DEKORASYON FUARI, 2019 yılında
Türk Mobilya sektörünün
Karadeniz' deki en büyük
buluşmasına tekrar ev sahipliği
yapacaktır.

GEÇEN YIL REKOR KIRDI!

TÜYAP Samsun 4. Mobilya ve
Dekorasyon Fuarı sektörün
devlerini ağırlıyor. 6 gün sürecek
olan fuarı geçen sene 38.982 kişi,
ziyaret etti. Mobilya ve
Dekorasyon sektöründe büyük
ilgi gören Fuar, TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi’nde
ziyaretçilerini bekliyor.
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Karadeniz'de 4. Mobilya ve
Dekorasyon Buluşması Başlıyor

Samsun 4. Mobilya Fuarı 12 - 17 Mart 2019 Tarihinde
Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi' nde!



MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

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

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

vazgeçilmez çözüm ortağı olacaksınız. Yapışması zor yüzeylerde yarattığı eşsiz mukavemet ile tasarruf sağlarken, işleriniz de 

gözle görülür şekilde kolaylaşacak. Geniş ürün yelpazemizi inceleyin, mutlaka size uygun bir Romabond bulacaksınız!

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.romabond.com

Romabond_Marangoz_İlan_Roma.indd   1 21/02/2018   15:34









ürk ahşap sektörünün önemli aktörlerinden
Gentaş Poznan, bu yıl 12 - 15 Şubat  2019 tarih-
lerinde Poznan’da yapılan ve polonyanın en

önemli mobilya yan sanayi fuarlarından BUDMA
ULUSLARARASI YAPI  VE MİMARLIK  Fuarı’na katıldı.

Polonyadaki Gentaş bayisinin de aktif olarak bulun-
duğu ve bu etkinliğe katıldığı fuarda Gentaş G-Ext ve
Compact Panel ürünlerini  sergiledi. Gentaş iürünle-
rinin oldukça ilgi gördüğü ve 4 gün süren fuarda Po-
lonyanın değişik bölgelerinden gelen üretici ve alıcı-
larla çevre ülkelerden gelen sektör temsilcileri gö-
rüşmeler yaptılar.  

İç Yapı, Yapı Danışmanlığı, Cam Yapı, Pencere, Kapı,
Kapı, Yapı Sektörü Için Kimyasal Yardımcılar, Çatı Bil-
gi Sistemleri, İletişim Sistemleri, Yapı Malzemeleri,
Konstrüksiyonu gibi geniş bir ürün çeşitliliğinin yer
aldığı fuarda ayrıca ahşap makineleri de sergilendi. 
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GENTAŞ, Poznan
Budma Fuarı’ndaydı



iesse Deutschland, uluslar-
arası faaliyet gösteren Bies-
se Grubunun bir parçasıdır ve

1997 yılında kuruluşundan bu yana
sürekli büyümüştür. İş hayatının
ilk yıllarında sadece Güney Alman-
ya'da bulunan CNC makine üretici-
si, Almanya'daki Löhne'de (Kuzey
Ren-Vestfalya) bir şube açtı.
2001’de Almanya genelinde ope-
rasyonlar gerçekleşti. . 2002’de
Intermac Deutschland’ın ve
2006’da Diamut Deutschland’ın
entegrasyonu Biesse Deutsch-
land’ın tarihinde ek kilometre 
taşları oldu. 

Bu gelişmelere bağlı olarak Al-
manya'nın güneyindeki iştiraki
olan Elchingen'deki bölgelerde bü-
yürken, yönetim, büyüklük ve ko-
num bakımından gelecekteki şube-
nin tüm gereksinimlerini karşıla-
yan uygun bir şantiye arayışına
girdi. Nersingen'deki yeni açılan
sanayi parkında, bulundukları yer-
den çok uzak olmayan bir yerde
yeni lokasyon gerçekleştirildi.

Yeni şirket merkezi şu anda şirke-
tin ismini vereceği 6.000 m2'lik
alanda geliştirilmektedir. Bir çok
eğitim, öğretim ve sergi seçenek-
lerinden dolayı “Ulm Kampüsü”.

“Bu yeni binaya taşınıyorsak, şir-
ket alanımızın iki katından fazlasını
alacağız. Bu nedenle, üzerinde hiç
bulunmayan çok sayıda yenilikçi
makinemize ve tesislere sahip ola-
mayacağımız 1.600 m2'lik kat ala-
nı sağlıyoruz. Önceden, aynı za-
manda bizim yazılımlarımız ve IoT
çözümlerimizle müşterilerimize
yeni binada çok modern bir öğre-
tim alanı ve ideal eğitim koşulları
sunacağız ”diye açıklıyor Biesse
Deutschland Genel Müdürü Jacek
Pigorsch.

Yeni şubenin inşasında, Biesse
Group dünya çapındaki şubelerine
daha fazla yatırım yaptı ve aynı za-
manda uluslararası lider konumu-
nu sürekli genişletti. Wood Divisi-
on / Satış Müdürü ve İştirakleri Fe-
derico Broccoli, "Bu projeye yaptı-

ğımız yatırım, gelecek için geliş-
mekte olan dünya çapındaki şube-
lerimizi desteklemek için verdiği-
miz taahhüdümüzün kanıtıdır. Bi-
esse Technologies, en uygun çer-
çeve koşullarıyla en iyi şekilde 
sunulmaktadır" dedi. 

Mart 2019'da, Biesse Group’un ku-
ruluşunun 50. yıldönümünde, yeni
binanın zamanında bitirilmesi ve
taşınmanın tamamlanması gereki-
yor. Tüm müşteriler ve ilgili taraf-
lar için, Biesse Deutschland bu
sonbaharda açılış gününde büyük
bir açılış kutlaması düzenliyor. 
Kesin tarih şirket tarafından ilan
edilecektir.

Biesse, Nersingen'deki 
yeni binasında 

Ahşap, plastik, cam ve
doğal taşların CNC
işlemesinde uzman olan
Biesse Deutschland,
başarıya giden yolda bir
adım daha attı. Mart ayı
başında, Ulm yakınlarında
Nersingen'deki işletme,
yeni bir iş parkında yeni
binası olan Ulm
kampüsüne taşınacak.
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Bu Mayıs ayında, ahşap işleme
ve kereste işleme
endüstrilerinin geleceğini
göstermek için Almanya'nın
Hannover şehrinde 1.500'den
fazla şirket bir araya gelecek.
Dijitalleşme, otomasyon, IoT
platformları veya işbirlikçi
sistemler hakkında olsun,
LIGNA yeniliklerin ilk kez
gösterildiği yerdir - ve rakipsiz
bir ölçekte.
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Ağaç işleri ve kereste işleme
endüstrileri için gelecekteki vitrin

LIGNA 2019:



u Mayıs ayında, ahşap işleme
ve kereste işleme endüstrileri-
nin geleceğini göstermek için

Almanya'nın Hannover şehrinde
1.500'den fazla şirket bir araya ge-
lecek. İster dijitalleştirme, ister
otomasyon, IoT platformları veya
işbirlikçi sistemler olsun, LIGNA ye-
niliklerin ilk defa gösterildiği yerdir
- ve rakipsiz bir ölçekte. 130.000
metrekare (yaklaşık 1,4 milyon fit
kare), en son ahşap işleme ve ke-
reste işleme tesisi, makine ve araç-
larını içeren fuar standlarının işgal
edeceği toplam net teşhir alanıdır.

"27-31 Mayıs 2019 tarihleri   arasın-
da, 50'den fazla ülkeden katılımcı-
lar, tüm ormancılık ve ağaç endüs-
trisi için en modern işleme çözüm-
lerini, uygulamalarını ve konseptle-
rini sergilemek üzere Hannover
Sergi Merkezi'nde bir araya gele-
cek. Tüm dünyanın varlığı önde ge-
len teknoloji sağlayıcıları Hanno-
ver'i ahşap endüstrileri için bu beş
gün boyunca küresel sıcak nokta
haline getirecek. Uluslararası tem-
yiz anlamında başka hiçbir fuar kı-
yaslanamayacak "dedi." Deigsche
Messe Yönetim Kurulu üyesi LIGNA
Preview basın toplantısı sırasında
Dr. Andreas Gruchow 5 Şubat’ta
Hannover’de: “2019’da bir kez da-
ha, LIGNA, endüstrinin yeniliklerini
tanıtmak için tercih ettiği vitrin gör-
evi görecek ve pek çok katılımcı,
her iki yılda bir gösterinin evrimleş-

mesine denk gelmek için gelişim
döngülerine zaman ayıracak.”

Ziyaretçiler, ormancılık teknoloji-
sinden, mobilya ve pencere imala-
tından, takım sistemlerine ve yüzey
teknolojisine kadar tüm ekran kate-
gorilerindeki yenilikleri görmeyi
bekleyebilirler. Ayrıca tamamen iş-
levsel mobilya üretim tesislerinin
canlı gösterilerini görecek, Endüstri
4.0 tesisleri için IoT platformları ve
en son Ar-Ge projeleri hakkında bil-
gi edinecek ve şov boyunca ağ oluş-
turma etkinliklerine katılabilecek-
ler. Andreas Gruchow: "En büyük
zorluklardan biri, ürün bireyselleş-
mesine yönelik her zamankinden
daha büyük bir eğilim - üreticilere,
özelleştirilmiş ürünleri en az seri,
üretkenlik kadar hızlı, karlı ve ve-
rimli bir şekilde sunmaya baskı uy-
gulayan bir eğilim. Bu, bu tür zor-
luklar. LIGNA katılımcıları için çö-
zümler sunacaklar. ”

LIGNA 2019'un üç odak teması var-
dır: "Entegre Ağaç İşleme - Özel Çö-
zümler", "Akıllı Yüzey Teknolojisi"
ve "Kaynaklara ve Teknolojiye Eri-
şim". İkincisi, Ağaç Endüstrisi Zirve-
si'nin ana temasıdır.

"Entegre Ağaç İşleme - 
Özel Çözümler"

Odun endüstrisinde, üretim tesisi
verimliliğini daha da artırmak için
durum izleme ve öngörücü 
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bakım gibi IoT uygulama senaryola-
rına büyük ilgi var. Bu gibi senaryo-
larda, insanlar üretim sürecinin ay-
rılmaz bir parçası olmaya devam
ediyor, ancak işbirlikçi robotlar,
otomatik güdümlü araçlar ve akıllı
işçi destek teknolojileri gibi siber-fi-
ziksel yardım sistemleri tarafından
destekleniyor. Bu nedenle eğilim,
ürünün üretim tesisi ve onu işleten
insanlarla ayrılmaz bir şekilde bağ-
lantılı olduğu hibrid insan-makine
üretim sistemlerine doğru. Gruc-
how, "Gelecekteki LIGNA'yı ziyaret
edenler, geleceğin mobilya ve ah-
şap işleri endüstrilerinde ne sakla-
dıkları konusunda büyüleyici 
görüşler elde edecek" açıklamasın-
da bulundu.

Akıllı Yüzey Teknolojisi

"Akıllı Yüzey Teknolojisi" temalı
LIGNA 2019'da sergilenen yüzey
kaplama, bugünün dokunsal, mat
ve yansıtıcı yüzeylere olan taleple-
rini karşılamak için ihtiyaç duyulan
tüm akıllı işleme çözümlerini kap-

sayacaktır. Bu dijital baskı ve deko-
ratif gravür baskı sistemleri, mua-
yene sistemleri, en yeni nesil sprey
kaplama makineleri, robotik sis-
temler ve çok daha fazlası. Burada
da dijitalleştirme ve otomasyon,
maliyetleri minimumda tutarken
daha fazla esneklik elde etmenin
anahtarıdır. En yeni yüzey teknoloji-
leri, uygulamalar, yenilikler ve çö-
zümler yelpazesi 16 ve 17 numaralı
salonlarda sergilenecektir.

Ağaç Endüstrisi Zirvesinde
"Kaynaklara ve Teknolojiye
Erişim"

Özellikle ormancılık ve / veya birin-
cil ahşap işleme endüstrisi için tek-
noloji sağlayıcıları, gelecek yıl
"Kaynaklara ve Teknolojiye Erişim"
konulu Ağaç Endüstrisi Zirvesi'nde
yeni büyüme pazarlarına girme ko-
nusunda rakipsiz bir fırsata sahip
olacaklar. Forum, salon ve sergi
alanı ile tamamlanan zirvenin ta-
mamı uluslararası iletişim ve tek-
noloji transferi ile ilgili. Bunun yanı

sıra, odak noktası, ormandaki
ağaç-lojistik-değer zincirinin tama-
mını, fabrikalardaki nihai işlemeye
kadar - ayakta ağaçlardan fabrika-
da son işlemeye kadar - ormanları
biyotik ve abiyotik hasarlardan ko-
rumaya, iklim ve çevre korumaya
odaklamak olacaktır. dostça hasat
işlemleri ve orman ve ağaç endüs-
trisinin geleceği.

Ana ekran kategorileri

Son LIGNA, yedi ana ekran kategori-
sine sahip yeniden yapılandırılmış
bir site düzenine sahipti: katılımcılar
ve ziyaretçiler tarafından iyi karşı-
lanan ve 2019'da da devam ettirile-
cek bir düzen:

● 11 - 15 ve 27 numaralı
Salonlarda Gümrük ve Seri
Üretim için Alet ve Makineler

● Salon 16 ve 17’de Yüzey
Teknolojisi

● Salon 26'da Ağaç Bazlı Panel
Üretimi

● Salon 25'te Kereste Fabrikası
Teknolojisi

● 25 ve 26 nolu salonlarda ve
açık havada şantiyelerde
bulunan 32, 33 ve 35 nolu
Pavyonlarda Ahşaptan Enerji

● 15 ve 16 numaralı salonlardaki
Makine Bileşenleri ve
Otomasyon Teknolojileri

● Açık alanda ve Pavyon 32, 
33 ve 35’te Ormancılık
Teknolojileri
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FUARLARDANHABERLER
l l













































üm Ağaç İşleme Makineleri
Derneği TAMDER’in Ataşe-
hir’deki merkezinde bir araya

gelen sektör temsilcileri, gerek ül-
ke genelinde ahşap işleme maki-
neleri sektörünün sorunlarını ve
ülkenin seçim öncesi konumunu ve
sonrası genel durumunu konuştu-
lar. Sektörün pek çok sorunu ol-
duğunu da dile getiren TAMDER
Yönetim Kurulu Başkanı Nizamet-
tin Coşkun, ‘’bugün sektörün gel-
diği noktada yıllardır ithalat aley-

hine açık veren sektör,  bugün itha-
lat fazlası veren bir sektör olmuş-
tur. Bugün dünyanın pek çok ülke-
sinde Türkiye menşeyli makineler
çalışıyor. 

Gelinen aşamada klasik çalışmalar
dışında farklı yapılanmalara, deği-
şik çalışma modellerine ve üretim
biçimlerine ihtiyacımız var, işbirlik-
leri ve ortak çözüm projelerine ih-
tiyacımız var, sizler gibi profesyo-
nellerin deneyim sahibi insanların
birikimlerine ihtiyacımız var. Bu in-

terlandı kurabilirsek gerek kurum-
lar nezdinde, gerekse de dernek-
lerle daha başarılı çalışmalara im-
za atabiliriz. 

En önemli sorunun ise sektör hak-
kında genel bilgi eksikliği ve veri
yetersizliği, Tamder olarak bu ko-
nuda kısa zamanda hem sektörel
ölçekleme çalışmaları hem de
uluslararası iş ilişkileri noktasında
çalışmaları hayata geçireceğiz”
dedi.
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SEKTÖRDENHABERLER

T
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Mobilya Dergisi, 
TAMDER’i ziyaret etti

Mobilya Dergisi imtiyaz sahibi ve editörü Nesip Uzun,
Tamder’i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Nizamettin Coşkun’a başarı dileklerini iletti. 





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












