












PARLAKLIĞIN ÖTESİNDE IŞILTI

GLOSSMAX PRO high gloss levha, ileri ve eşsiz bir teknoloji ile, çeşitli endüstriyel proseslerden geçerek, melamin kaplı MDF veya 

yonga levhanın yüzeyine tutkal ve UV akrilik lak uygulanması sonucunda elde edilen dekoratif parlak yüzeyli ahşap paneldir. Calender 

Coating Inert teknolojisi sayesinde minimuma indirgenmiş yüzey efektleri ile yüksek bir yüzey kalitesi ve etkileyici bir parlaklık elde 

edilmiştir. Melamin kaplı yüzeye sadece fiziksel değil mükemmel bir kimyasal tutunum da sağlayan polimerik tutkal (hot coating) işleminin 

kimyasal kürlenmesinden sonra uygulanan lak ile birlikte kesim kalitesi ve işlenebilirlik açısından diğer parlak yüzeylere göre çok daha 

üstün bir yüzey elde edilir.

GLOSSMAX PRO
İLE PARLAYAN MEKANLAR



  14   TÜYAP: 32 Yıldır Sektörün Gelişimine Katkı
Sunmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz.

  20   İnterzum 2019 bu yıl da başarıyla gerçekleşti
  28   Mimarlık ve Tasarım Sektörü ARCH+DSGN

SUMMIT 2019’Da Buluştu
  30   İnterzum 2019 Fuarı’nda, “Dekor Telif Hakları

ve Dekor Kopyalama” Konulu Panel
Düzenlendi

  32   WFC-Dünya Mobilya Konferansı toplantısı, 
Çin Chengdu'da gerçekleşti

  42   CIFF Şangay 2019, 8 Eylül’de başlıyor
  44   ZOW; İki şehir, iki fuar: Tek hedef
  48   11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Sonuçlandı
  50   ABD ürünlerine indirim yürürlükte
  52   SICAM 2019 İçin Geri Sayım
  60   MAKSDER, 2019 Faaliyet Raporunu Açıkladı
  74   Türkiye mobilya sektörünün gözü Çin, ABD

ve Hindistan’da
  76   Mobilya sektörü katma değerli ürünlerle

ihracata odaklanıyor
  78   MIFF, 2019’da Güneydoğu Asya’nın en

büyük küresel pazarında yükseliyor
  80   TOS+H Expo 2020, Dördüncü Buluşmaya

Hazırlanıyor
  82   42. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, yüzde

32 oranında uluslararası ziyaretçi artışı ile,
toplamda 68.738 ziyaretçiyi ağırladı

  84   GEMSS - Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi
İçin Açık Çağrı Devam Ediyor

  86   EFE Fuarı; Her Sene Daha Büyük 
ve Daha İyi!

126   TAMDER, Ligna Hannover Fuarı’nda 9 Üye
ve 1500m2’yi Aşkın Bir Katılımla Temsil Edildi

138   Ligna Hannover 2019, Bu Yıl da Başarıyla Gerçekleşti

İKİ AYDA BİR TÜM TÜRKİYE’DE
DAĞITILAN  YEREL SÜRELİ YAYIN

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü
(Publisher and Managing Editor)

Nesip UZUN
nesipuzun-4@hotmail.com

Reklam Koordinatörü
Gülşen KARACA

gulsenkaraca@mobilyadergisi.com.tr 

Grafik Tasarım
Gürsoy TOKGÖZ

gursoy@mobilyadergisi.com.tr 
Muhasebe 

gulsenkaraca@mobilyadergisi.com.tr 
Abone İșleri

abone@mobilyadergisi.com.tr
Yayın Danıșma Kurulu

(Advisory Board)
Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu

Prof. Dr. Hüseyin KOÇ
Prof. Dr. Gökay NEMLİ
Prof. Dr. Musa ATAR

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. Hasan EFE
Prof. Dr. Ali KASAL

Prof. Dr. Tuncer DİLİK
Prof. Dr. Cengiz GÜLER

Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Yard. Doç. Dr. Cevdet SAÇLI

Dr. Cihan AYLA
Adnan SERBEST (Tasarımcı)

Munis TEZBAŞARAN (Samet A.Ş.)
Yasin Bilgin (Bilenor)

Heves Bilgin (Tasarımcı)

İngilizce Çeviri

Ekin UZUN
ekin.uzun@mobilyadergisi.com.tr 

Uluslararası İlișkiler

Hanna UZUN
Avrupa Temsilciliği

Kamil UZUN
kamiluzun@mobilyadergisi.com.tr

İtalya Temsilcisi

Carlo GIOBBI
Köln Temsilcisi

Bilal UZUN
Hukuk Danıșmanı

Av. Mehmet Bayezıt
Baskı:

ŞAN Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
(0212 289 24 24)

Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane/ İstanbul

EKİN TASARIM
Reklamcılık Tic. Ltd. Şti.

Çengelköy Ata 2 Sitesi
Nilüfer Sokak No: 6 

Üsküdar 34688 İSTANBUL / TURKEY

T E L : (0216) 486 29 40 - 41 

FAKS: (0216) 486 29 20

www.mobilyadergisi.com.tr 

mobilya@mobilyadergisi.com.tr
Mobilya Dekorasyon Dergisi’ne gelen yazıların
yayınlanma hakkı dergiye, eserlerin  sorumluluğu
İse yazarlarına aittir. İzinsiz yazı ya da resim 
kullanılamaz.

ISSN 1302-3179

SAYI: 153

Avrupa Kalite Ödülü

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ                  

EKİN YAYIN GRUBU
SEYAD, İAFP, MAKSDER ve FSM ÜYESİDİR

SEKTÖREL HABERLER

DOSYA, ARAŞTIRMA, MAKALELER

  98   2018-2019 Ahşap İşleme Makineleri Sektöründe Yeni Gelişmeler



TEMMUZ - AĞUSTOS 2019

  90   Türkiye’nin Global Markası BETA KİMYA A.Ş., İnterzum Fuarı’ndaydı

136   BIESSE Ligna 2019'da: 50. yıla adanmış özel bir etkinlik 

  54   BOYUT PLASTİK, Köln’deki Interzum Fuarı’nda, Ürün
İnovasyonlarını ve Kenar Bandı Çözümlerini Tanıttı

128   KARADUMAN MAKİNE, Ligna 2019’da Hedeflerini Yakaladı

  56   KASTAMONU ENTEGRE, Kalite Ekiplerinin Geliştirdiği Yenilikçi
Fikirleri Ödüllendirdi

  57   KASTAMONU ENTEGRE, Türkiye İnovasyon Haftası’ndan Ödülle
Döndü

  58   KASTAMONU ENTEGRE, ISO 500’de İlk 50’deki Yerini Korudu

  68   SAMET, Interzum 2019’daydı

  62   SCHATTDECOR; Interzum’daki ‘Mega Şehir’

  70   SCHATTDECOR, yeni desenlerini Adile Sultan Sarayı’nda tanıttı

  71   SURTECO interzum 2019; Boyutlarla etkileşim; mükemmel uyum

129   Ligna 2019, UNIMAK MÜHENDİSLİK İçin Buluşma Noktası Oldu

  46   YILDIZ ENTEGRE, 55 Mimar ve Tasarımcıyla Dünyanın En Prestijli
Mobilya Fuarını Ziyaret Etti!

YAYIN GRUBUMUZDAN

  12   Uluslararası Dergi Dağıtımı ve Fuar Katılımlarımız
  16   Dergimiz Hakem Heyeti
  18   2019 Dünya Mobilya Fuarları
  20   Interzum 2019’daydık
138   Ligna Hannover Fuarı’nda Yayınlarımızı Dağıttık

F‹RMA HABERLER‹



Ahşap malzeme ve
yar› mamul ürünler

Wooden material & 

semi finished products

Bilenor Orman Ürünleri                  35

Dekorem                                        53

Egger Plastik /Roma 31 - Arka Kapak

Hanex                       37-38-39-40-41

Kastamonu Entegre                         5

Lamenka / Asiller                           45

Tece                                                 4

Teverpan                                        29

Türkmen                                  47- 49

                                                          

Mobilya Aksesuarları

Furniture Accessories

Ben Mobilya                                   55

Berfino                                           85

Berrak Malzeme                            77

Boğaziçi Malzemecilik                2 - 3

Çetin Plastik                           64 - 65

Delta                                                9

Disa Kulp                                       61

Divrik                                              83

Dizayn Ekol Plastik                        81

Hafele                                Ön Kapak

İçten Metal                                     75

Mepa                152 - Arka Kapak İçi

Mesan                     Ön Kapak İçi - 1

Samet                                            69

Starwood Yapı Market                   11

Şeritçioğlu                                      87

Tüzün / Alu-style                    72 - 73

Aşındırıcı ve

Kimyasallar  

Abrassives and 

Chemicals

AET Marketing (Unimak)              118

Beta Kimya A.Ş.                            91

Egger Plastik / ROMABOND         95

Frimpeks                                        94

Gökay Boya                           92 - 93

                                                          

Makineler 

Machinery

3-A (Unimak)                                119

Airpak                    148-149-150-151

Cemil Usta                         146 - 147

Edda Makine                      130 - 131

Form Makina                      132 - 133

FNT                               141-142-143

Mısırlı Group                       134 - 135

Netmak                                        103

Omaksan                            124 - 125

Özen Ağaç ‹şl. Mak                     111

Unimak           112’den 117’ye kadar

UV Tek                                         107

Uzman Havalı Teknik                   137

Varol Makine          120-121-122-123

                                                          

Etkinlikler, Fuarlar,

Organizasyonlar  

Activities, Fairs,

Organizations

CIFF 2019                                      19

FURNITURE CHINA 2019             25

GÜRTUR Travel  126. Canton 

İthal ve İhraç Ürünleri  Fuarı          88

IAFP                                               27

İNTERMOB & WOODTECH

(TÜYAP Fuarc›l›k)       Ön Kapak - 13

MAKSDER (Mobilya Aksesuar

Sanayicileri Derneği)              66 - 67

MERKÜR FUARCILIK 

Woodex Cezayir                            51

SICAM Pordenone 2019

(Exposicam Srl)                              23

TAMDER (Tüm Ağaç İşleme

Makinecileri Derneği)                     96

ZOW 2020                                       7

A

B

C

D

F





Türk ahşap ve ağaç işleme makineleri sektörü, mayıs ayı içinde önemli uluslararası etkin-
likler yaşadı. Özellikle Türkiye iç pazarında ortaya çıkan daralma nedeniyle, sektör tüm
enerjisini ihracata dikmiş durumda. Tam da bu nedenledir ki, bu yıl 150’yi  aşkın mobilya
yan sanayi üreticisi firma Köln İnterzum Fuarı’na katılırken, 40’ı aşkın firma ise Hannover
Ligna Fuarı’na katıldı. 

Şüphesiz beklentiler çok yüksek; ancak aynı düşünceyle uluslararası pazarda var olmayı
hedefleyen yüzlerce firma, bu fuarlarda alıcılarla buluşuyor. Haliyle iyiler ve makul olanlar
bu pazardan aslan payını alarak çıkacaktır. İhracat bu nedenle çok önemli. Özellikle de üre-
tim endüstrisinin yarısına yakınını ithal girdilerin oluştuğu bir ülkedeyseniz, kur savaşları ve
gel-gitlerinin kurbanı olmaktan kurtulamazsınız. Türkiye bugün için ne yazık ki bu durum-
dadır. İç pazara endeksli firmaların pazardan eklenerek silindiğine tanık oluyoruz. Yerine
yeni firmalar da pek çıkamıyor; çünkü yatırım yapılacak zaman ve mekanda yaşamıyoruz.
İşletmeci çok temkinli. Bugün için üretimde kapasite artırımından çok, mevcudu korumak
ve mevcut yatırımı rektifiye etmek şeklinde gelişmelere tanık oluyoruz. Türkiye kısa bir
zaman diliminde iki seçim birden yaşadı ve bu süreçte beklentiler de heba oldu.

Yaşanan bilinemezliklerin yatırımcıdaki izdüşümü şimdilik bunlar. Ancak bu sürecin daha
ne kadar süreceği de bir o kadar önemli. Bu nedenledir ki, uluslararası statükonun da sıkış-
tırdığı ve etkilerinin çok yönlü hissedildiği güncel duruma uygun çıkış politika ve kararların
alınması ülke ve ekonominin yararınadır. 

Türkiye olarak, katma değerli, tasarım odaklı nitelikli üretim pazarının esas alıcısı olan,
Avrupa alıcısına odaklanalım derken, bilmem ne beşlisinin peşine takılıp derin sularda
boğulmayalım. Emperyalizmin iyisi, kötüsü yoktur! Kapitalizm azami kar ve çıkar üzerine
kurulmuştur. O anın çıkarları ne ise sahnede onu yaşarsınız. Çıkarlar bir anda düşmanı dost,
dostu düşmana dönüştürebilir. S400’lerle, F35’ler arasında sıkıştırılmış ve güneyde deniz
petrolleri, doğuda Davutoğlu’nun gerçeklikten uzak hayali stratejilerinin ürünü bir macera-
dan en kısa zamanda kurtulamazsak, ne ekonomiyi, ne de ülkeyi düzlüğe çıkartabiliriz.

Saygılarımla
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Reel Ekonomi, Reel Politikaları Gerektirir
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1- LİGNA 2019; Hannover, Almanya; 27 - 31 Mayıs 2019

2- EFE 2019; Kuala Lumpur, Malezya; 9 - 12 Mart 2019

3- MIFF 2019; Kuala Lumpur, Malezya; 8 - 11 Mart 2019

4- NTERZUM 2019; Köln, Almanya;  21 - 24 Mayıs 2019

5- CIFF GUANGZHOU 2019,Guangzhou, Çin; 
18 - 21 Mart 2019

6- MEBLE POLAND 2019; Poznan, Polonya;
12 - 15 Mart 2019

7- CIFF INTERZUM 2019; Guangzhou, Çin; 
28 - 31 Mart 2019

8- INTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; Zürih, İsviçre; 
14 Şubat 2019

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

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

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

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

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

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

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

16 TÜYAP İNTERMOB & AĞAÇ İŞLEME  MAKİNELERİ
2018;  İstanbul, Türkiye; 13 - 17 Ekim 2018
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ektörün Türkiye ve Avras-
ya’daki en büyük ihtisas fuar-
ları olma başarısını yakala-

mış WoodTech ve İntermob fuar-
ları, 12 – 16 Ekim tarihleri arasında
Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde, İstanbul’da ziyaretçilerine
kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sa-
tışlarının büyük bölümünü ta-
mamlamış olduğumuz fuarlar
sektörün önde gelen yerli - yaban-
cı firma ve firma temsilciliklerinin
yoğun katılımı ile gerçekleşecek.
2018 fuarının kapanışından itiba-
ren yurtiçi ve yurtiçi tanıtım çalış-
malarımıza başladık. Etkin pazar-
lama faaliyetlerimiz neticesinde
fuarlarımız, yeni pazarlara açıl-
mak ve mevcut pazar paylarını

arttırmak isteyen katılımcılarımıza
ürünlerini sergilemeleri için en uy-
gun ortamı sunacak ve onları doğ-
ru alıcılarla buluşturmayı hedefle-
mektedir. Potansiyel profesyonel
ziyaretçiler, STK’lar, kamu kuru-
luşları, medya ve eğitim kurumla-
rından oluşan tüm ilgilileri kapsa-
yacak şekilde hazırlanan fuar tanı-
tım ve pazarlama yol planının so-
nuna yaklaştığımız bu dönemde
özel davet ve alım heyeti çalışma-
larımıza hız veriyoruz. Bu yıl

32’ncisini düzenleyeceğimiz Wo-
odTech ve 22’ncisini gerçekleşti-
receğimiz İntermob fuarlarının et-
kin pazarlama faaliyetlerimiz so-
nucunda nitelikli yerli ve yabancı
sektör profesyonellerinin yoğun
ziyaretiyle çok verimli geçeceğine
inanıyoruz. 

Çok etkili bir tanıtım faaliyeti olan
ve çevre ülkelerde faaliyet göste-
ren Tüyap yurtdışı ofisleri ve tüm
dünyaya yayılmış küresel temsil-
cilik ağı aracılığıyla özellikle 
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32 YILDIR SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI
SUNMANIN HAKLI GURUNU YAŞIYORUZ !



Avrasya coğrafyasında sektöre
hakim ekiplerimiz katılımcılarımızı
aradıkları müşterilerle buluştur-
mak adına bulundukları ülkelerde
alım heyeti çalışmalarını aralıksız
sürdürüyorlar. Geçtiğimiz yıl 20
ülkeden gelen ve Tüyap misafiri
olarak ağırlanan alım heyetleri sa-
yısını bu yıl hedef ülkelerdeki ticari
ataşeliklerimizin de destekleriyle
arttıracağız.

Satış ve pazarlamaya yönelik ça-
lışmalarımız yurtiçi ve yurtdışında
fuar katılımlarıyla sürüyor. İlk du-
rağımız Mısır’da gerçekleşen Ah-
şap ve Ağaç İşleme Makineleri
sektörünün Kuzey Afrika bölge-
sindeki önemli bir fuar olan Cairo
Woodshow Fuarı’ydı. Daha sonra-
sında proje ekibimiz Almanya’da
gerçekleşen IMM Cologne+Living
Kitchen, İran’da gerçekleşen  İran
Woodex Fuarı ve Bulgaristan’da
gerçekleşen Technomebel Sofia
ve Rusya’nın Krasnodar şehrinde
gerçekleşen UMIDS Fuarları ve
son olarak da Mayıs ayında Al-
manya’da gerçekleşen sektörün
önemli fuarlarından olan İnterzum
ve Ligna fuarlarına da katılarak
WoodTech ve İntermob 2019 Fu-
arları proje ekibimiz yurtdışı tanı-
tım çalışmalarına devam etti.

Bunun yanı sıra ilgili sektörel der-
nekler, yayınlar ve online portal-
lar üzerinden hedef ziyaretçi kitle-
sine ulaşılarak fuar davetlerimiz
gerçekleştiriliyor. Yurtiçinde sa-

nayi ve ticaret odaları ile işbirliği
yaparak fuar dönemi için alım he-
yetleri oluşturuyoruz. Tüm Ana-
dolu’yu karış karış gezerek katı-
lımcı firmalarımızın yurtiçinden
doğru alıcılarla buluşması için
önemli temaslarda bulunduk. Tüm
yıl boyunca sürdürdüğümüz, kitle
iletişim araçları üzerinden tanıtım-
larımız da frekansları artarak fuar
açılış gününe kadar gerçekleştiri-
lecek. Tüm bu çalışmaların olumlu
sonuç verdiğini fuara katılım ve zi-
yaret taleplerinden görebiliyoruz. 

Katılımcı ve ziyaretçilerimiz ağaç
işleme makineleri, mobilya akse-
suarları, orman ürünleri ve ahşap
teknolojilerindeki yenilikleri bu yıl
da fuarlarımızda yakinen gözlem-
leme fırsatı bulacaklar. Rakamlar
fuarlarımızın sektör için ne kadar
önemli bir çekim merkezi olduğu-
nun kanıtı. Geçtiğimiz yıl 106 ülke-
den 76.271 profesyonelin ziyaret
ettiği fuarlar sektörün yenilik ve
gelişiminin sahnesi olacak. 

Fuarlarımız, Türkiye’nin ve dünya-
nın dört bir yanından gelen sektö-
rün öncü firmalarının ve marka
yaratmak isteyen küçük - orta öl-
çekli firmaların uluslararası pa-

zarlara açılma fırsatı buldukları,
en son ürün ve yeniliklerini bir ara-
da sergiledikleri, farklı ülkelerden
gelen nitelikli ziyaretçilerle buluş-
tukları, doğru alıcılar ile ikili iş gö-
rüşmeleri yaptıkları ticari ortamı
sağlamaktadır. Tüyap olarak 32
yıldır sektöre bu hizmeti en iyi şe-
kilde sunmak ve hizmet kalitemizi
her sene yukarıya çıkarmak için
çalışıyoruz. WoodTech ve İnter-
mob fuarlarımızın bugün ulaştığı
nokta sektörümüzün gücünün de
bir göstergesidir. Markalarımız
yurtdışı pazarlarda rekabet ede-
cek kaliteye ulaşmışlardır. Fuarla-
rın yaklaşık 106 ülkeden ziyaretçi
çekmesi, ürünlerimize gösterilen
ilginin dünya çapında olduğunun
kanıtı. Bu gelişime 32 yıldır katkı
sağlamaktan gurur duyuyoruz. 

32 yıldır istikrarlı bir biçimde bü-
yüyen WoodTech ve 22 yıldır mo-
bilya yan sanayimizin uluslararası
pazarlara açılan kapısı olan İnter-
mob fuarlarımız yarattıkları sek-
törel güç birliği ile bölgemizde
vazgeçilmez bir ticaret merkezi
olarak öne çıkmaktadır.  Türkiye
ve Avrasya’nın bu alanda en büyük
uluslararası fuarları olma başarı-
sına ulaşmış fuarlarımız, değerli
sektör temsilcilerimizin, ilgili sivil
toplum ve medya kuruluşlarının
desteğiyle endüstrimizin yurtdışı
pazarlarda etkinliğini artırmasına
ve ticaret hacmini geliştirmesine
hizmet etmeye devam edecektir.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Sosyal 
Medya’da Takip Edin:

WoodTech ve İntermob’un Face-
book ve Linkedin hesaplarını takip
ederek hem fuarlar, hem de 
sektör hakkında detaylı bilgiye
ulaşabilirsiniz:

Facebook: @ woodtech.intermob

Linkedin: @ wood-tech-intermob
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● Prof. Dr. Ahmet Kurdoğlu
‹stanbul  Üniversitesi 

Orman Fakültesi

● Prof. Dr. Abdullah Sönmez 
Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

● Prof. Dr. Nusret AS 
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

● Prof. Dr. Erol Burdurlu 
Gazi Üniviversitesi

● Prof. Dr. Gökay Nemli
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

● Prof Dr. Tuncer Dilik
‹st. Üni. Orman Fakültesi

● Prof. Dr. Mustafa Hilmi
Çolakoğlu
KOSGEB

● Prof. Dr. Hülya Kalayc›oğlu
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

● Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

● Prof. Dr. Hasan EFE 
Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

● Prof Dr. Hüseyin Koç
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

● Prof. Dr. Musa Atar 
Gazi Teknik Eğitim Fakültesi

Hakem Heyeti
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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.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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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



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 
12 - 16. 10. 2019
İstanbul; Türkiye

WOODTECH 2019 
12 - 16. 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

CAIRO WOODSHOW
03 - 06. 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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öln’de düzenlenen, mobilya
üretimi ve iç tasarım konu-
sunda dünyanın önde gelen

ticaret fuarı olan olan interzum,
24 Mayıs 2019 Cuma günü ola-
ğanüstü sonuçlarla sona erdi.
Dört gün boyunca, interzum gele-
cekteki yaşam alanlarının tasarı-
mı için bir ilham kaynağı olarak
hizmet etti ve yarının mobilyaları-
nın yeni standartlar getireceği
teknik, dokunsal ve görsel iyileş-
tirmeleri sundu. 60 ülkeden 1.805
katılımcıyla (2017: 59 ülkeden
1.732 katılımcı), daha önce hiç ol-
madığı kadar fazla şirket, yaklaşık
190.000 metrekareyi kapsayan
bir fuar alanında yeniliklerini ser-
giledi. Katılımcı sayısını arttırma-
ya ek olarak, ticaret fuarı uluslar-
arası erişimini büyük ölçüde ge-

FUARLARDANHABERLER

İnterzum 2019 bu yıl da
başarıyla gerçekleşti

K
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nişletti. Yabancı ziyaretçilerin oranı
yüzde 75'e yükseldi (2017: yüzde
73). Toplam 74.000 ziyaretçiden
55.000'den fazlası Almanya dışın-
dan geldi. Koelnmesse Başkanı ve
CEO'su Gerald Böse, sonuçlardan
memnun olan “70.000 ziyaretçi
işaretini kaldırma hedefimizi
önemli ölçüde aştık” dedi. “Bu her
açıdan neredeyse büyülü bir yıldö-
nümü etkinliği oldu ve bu hepimizin
hatırlayacağı bir olaydı. Bir endüs-
tri, yenilikçilik konusundaki muaz-
zam kapasitesini gerçekten etkile-
yici bir tarzda gösterdi ”dedi.

FUARLARDAN HABERLER
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Bu yılın olağanüstü rakamları ile
interzum etkileyici başarı hikayesi-
ni sürdürdü. Ticaret ziyaretçileri-
nin sayısı 2015'ten bu yana yüzde
28'den fazla arttı. Ticaret fuarla-
rındaki atmosfer mükemmeldi:
dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcılar ve ziyaretçiler olaydan
çok memnun kaldılar. Bu, interzu-
mun, endüstrinin dünyadaki bir nu-
maralı ticaret fuarı olarak lider ko-
numunu doğrulayan katılımcı fir-
malardan gelen oldukça olumlu
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karara bağlandı. Almanya'dan ge-
len ziyaretçilerin yanı sıra, en güç-
lü şekilde temsil edilen Avrupa ül-
keleri İtalya, Fransa, İspanya, Po-
lonya, Hollanda, Türkiye ve Birle-
şik Krallık'tı. Asya'dan gelen ziya-
retçilerde (yüzde +22), özellikle
Çin'den kuvvetli bir büyüme (yüz-
de +48), Orta ve Güney Ameri-
ka'dan artış (yüzde +24), Doğu Av-
rupa (yüzde +21) gibi önemli artış-
lar görüldü. yüzde) ve Kuzey Ame-
rika (yüzde +7). Katılımcılar, mü-
kemmel iş yaptıklarını ve dünyanın
dört bir yanından birçok yeni te-

mas kurduğunu bildirdi. Yıldönü-
mü yılında, interzum bir yandan ti-
caret ziyaretçileri için bir sektörel
buluşma yeri ve diğer yandan ya-
ratıcı meslekler için bir sıcak nokta
olma dengeleme eyleminde usta-
laştı. Buna şirketlerce yapılan çok
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sayıda ilham verici sunum da kat-
kıda bulundu.

İki yılda bir gerçekleşen Köln İnter-
zum fuarına Ekin yayın Grubu ola-
rak 1995 yılından bu yana düzenli
olarak katılan Ekin Yayın Grubu
Mobilya dergisi bu yıl yine uluslar-
arası yayını olan Furniturk dergisi
ile katılım sağladı. Her yıl kendi
standımızla katılım sağladığımız

bu fuarda bu yıl İnterzum’un  B&B
dergiler için hazırladığı  ve ana bul-
varda ziyaretçilerin ücretsiz alma-
sını sağladığı özel Trade Magazine
standında dağıtımımızı yaptık. Bu
vesileyle katılımcı firmalarla daha
fazla görüşme yenilikleri ve etkin-
likleri izleme imkanı bulduk. Koln
Messe’nin özel basın davetlisi
olarak yer aldığımız fuarda önceki
yıllara kıyasla bu yıl gerek katılım-
cı gerekse de ziyaretçı sayısında
önemli bir artışın olduğuna da ta-
nık olduk.

Bu yıl Türk firmaları da İnterzum
2019a rekor bir katılım gerçekleş-
tirdiler, Değişik ürün ve üretim
dallarından 150’yi aşkın firma he-
men her salonda birkaç firma ola-
rak bu rekora imza attılar, Ağırlıklı

Mobilya aksesuarları, bağlantı ele-
manları, yumuşak grup mobilya-
lar ile tekstil makineleri ve yapıştı-
rıcılar grubunda yüzlerce firma
21-24 Mayıs tarihleri arasında İn-
terzum fuarında katılımcı olarak
yer aldılar. Bu yıl görsel ve inova-
tik ürünleriyle fuarın en prestijli
salonu olan 8. Salonda 500 m2’lik
standında ürünlerini sergileyen
Samet A.Ş Fuarın taşıyıcıları sayı-
lan Hafele, Hettich, Blum, kesse-
bohmer  Grass  gibi markalar ara-
sında prestijli yerini aldı. Diğer
Türk katılımcıları ise ağırlıklı ola-
rak, 7, 5, 6, 10 ve 11 salonlarda yer
aldılar. 

Bir sonraki interzum, 4-7 Mayıs
2021'de Köln'de gerçekleşecek
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ürkiye’nin en geniş kapsamlı
mimarlık ve tasarım disiplin-
lerini buluşturan ilk ve tek
zirvesi Arch+Dsgn Summit,

bu sene “Mimari ve Tasarımda Ge-
lecek” temasıyla ziyaretçilerini
ağırladı. Zirve, 5-6 Nisan 2019 ta-

rihleri arasında İstanbul Lütfi Kır-
dar Kongre ve Sergi Sarayı’nda
tüm yaratıcı endüstrileri, yurt için-
den ve yurt dışından mimarlık, iç
mimarlık, grafik ve endüstri ürün-
leri tasarımı alanında sektörün de-
ğerli profesyonellerini ve öğrenci-

leri bir araya getirerek oldukça ilgi
gördü. Baumit ana sponsorluğun-
daki zirve, ziyaretçileriyle bu sene
mimarlık ve tasarım sektörlerinin
en etkili isimlerinin tema kapsa-
mındaki sunumlarının yanı sıra,
konferanslar, atölye çalışmaları,
sergiler, Mimarka Buluşmaları,
Pecha Kucha gibi birçok farklı et-
kinliği buluşturdu. 

MİMARLIK VE TASARIM SEKTÖRÜ
ARCH+DSGN SUMMIT 2019’DA BULUŞTU

“Mimari ve Tasarım’da Gelecek” temasıyla 5-6 Nisan’da ziyaretçilerine kapılarını açan mimari
ve tasarım zirvesi Arch+Dsgn Summit 2019, her sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir katılımla

ziyaretçilerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

▲ ▲
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oland Heeger (Chief Technical Officer Schattdecor
AG), Dieter Baumanns (CEO SURTECO GmbH), Johann
Kerver (CEO FiliGrade Watermarks b.v yer aldığı etkin-

likte, konuşmacılar telif hakları ve kopyalamaların sektörde
yarattığı tehlike, kirlilik ve haksız rekabeti ele alarak bu alan-
da yapılan ar-ge ve tasarım ağırlıklı çalışmaların hızla kop-
yalanarak haksız kazanç elde edildiğini ve yasal mevzuatla-
rın bunlara karşı üreticileri koruması gerektiğini belirttiler. 

Sahteciliğe karşı koruma, ahşap ürünlerinde ve mobilya
endüstrisinde uzun yıllardır hassas bir konudur. Sahte sah-
te ürünler, milyonlarca avroya varan yıllık tahmini zararla-
ra neden olmaktadır. Giderek artan sayıda şirket karşı ön-
lemlere yatırım yapıyor - Schattdecor AG, 2012'den beri
bunu yapıyor. Tam zamanında Interzum 2019 için, yüzey
uzmanları Schattdecor AG ve SURTECO GmbH, uzman bir
şirket olan FiliGrade ile işbirliği içinde yeni bir telif hakkı ko-
ruma yöntemi ortaya koyuyor özelleştirilmiş filigranların
üretiminde. Bu yeni yöntemi bu kadar özel yapan, müşteri-
ler ve sahteciler tarafından tespit edilememesi, ancak üre-
ticilerin korsanları izlemelerine ve hatta kovuşturmalarına
yardımcı olmalarıdır.

Konuşmacılar bu tür etkinliklerdeki amaçlarının da  dekor
kopyalanmasına karşı sektörle beraber bir çözüm oluştur-
mak olduğunu belirttiler.

23 Mayıs’ta Köln İnterzum Fuarı’nın 4-5  pasajlarında
yapılan ve organizasyonu Schattdecor ile Surteco

tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ana konusu ‘Decor
Copyright Protection – Dekor Telif Hakları’ idi. 

R

İnterzum 2019 Fuarı’nda, 
“Dekor Telif Hakları ve 

Dekor Kopyalama” Konulu
Panel Düzenlendi

l l

Bilim kurulunu MRTS Mimarlık Ofisi Kurucusu Dr.
Öğr. Üyesi Murat Sönmez (Bilim Kurulu Başkanı),
Salon Architects Kurucusu Yüksek Mimar Alper
Derinboğaz, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Barış Atiker, Ürün ve Deneyim Tasarımcısı
Berk İlhan, Tamirci Mimarlık Kurucusu Yüksek Mi-
mar Can Tamirci, İkiartıbir Mimarlık Kurucu Ortağı
Doç. Dr. Deniz Dokgöz, Yıldız Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Güleç
Özer, I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Yüksek Mimar
Emre Kuzlu, FREA Kurucu Ortağı Mimar Emre Şa-
vural, İkikerebir Kurucu Ortağı Mimar Kutlu İnanç
Bal, Urban Atölye Kurucusu Mimar Nilüfer Kozikoğ-
lu, SCRA Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Ramazan
Avcı gibi sektör profesyonellerinin oluşturduğu zir-
vede mimarlık ve tasarımın geleceğine dair birçok
panel düzenlendi. Panellerde ulusal ve uluslararası
arenada aktif rol oynayan profesyonellerin ger-
çekleştirdiği sunumlarla katılımcılar mimarlık ve
tasarım özelindeki birçok farklı konuya daha yakın
mercekten bakma fırsatı yakaladı. 

En az öğrenciler kadar sektör profesyonelleri tara-
fından da ilgi gören zirvede gerçekleşen ve sektör-
de yeni bağlantıların kurulmasına olanak sağlayan
Mimarka Buluşmaları’nda Türkiye’nin en başarılı
mimarlık ofisleri, alanında deneyimli markalarla bir
araya geldi. Her sene mimarlık ve tasarım alanla-
rında farklı paydaşlarını bir araya getirerek, ilgilile-
rin bilgi ve tecrübelerini birbirlerine aktardığı bir et-
kileşim ortamı yaratan Arch+Dsgn Summit
2019’da, 20 saniye-20 slayt konseptiyle oldukça il-
gi gören Pecha Kucha; dinleyicilerine mimarlık ve
tasarımın geleceği konusunda farklı perspektifler-
den beyin fırtınası yaşattı. 

Dünyanın en prestijli tasarım ödülleri arasında olan
iF Design Award 2019 ödüllerinin mimarlık katego-
risinde sahibi olan projelerin sunulduğu iF Design
Award 2019 “Mimari Proje Kazananlar Sergisi”,
200 m²’lik bir alanda ziyaretçilere dünyanın en iyi
mimari tasarımlarına dair tüm detayları inceleme
fırsatı sundu. Zirve kapsamındaki bir diğer sergi
olan Doç. Dr. Deniz Dokgöz’ün küratörlüğündeki
“Muhafaza-i Metanet: Karikatürlerde İstanbul’un
Geleceği” ise ziyaretçilerine karikatürlerin geleceğe
bakış açıları üzerinden İstanbul’un ve farklı tarihsel
dönemlerinin okunabileceği bir ortam yarattı. 
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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 Kenarbantları
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1 Mayıs- 1 Haziran 2019 tarih-
lerinde Çin’in Chengdu eyale-
tinde gerçekleşen ve dünya-

nın farklı ülkelerinden mobilya
sektörünü temsil eden  yüzlerce
dernek federasyon ve birlik üyesi
temsilcilerin davet edildiği  dünya-
nın bu en büyük mobilya üst orga-
nizasyonu IAFP üyelerinin de üye-
liğe kabul ve davet edildiği muhte-
şem bir açılışla gerçekleşti. 

Açılışta son iki yıldır Konfederas-
yona başkanlık yapan çin bu yılki
etkinliğin de ev sahipliğini yaptı. 

Türkiye’den katılım yoktu

Türkiye’yi yayıncılık adına temsil
eden ve IAFP üyesi olan Ekin Yayın
Grubu – Mobilya Dergisi’nin de da-
vet edildiği toplantıya, Türkiye’den
mobilya sektörünün üst çatı örgü-
tü olan Mosfed ve Mosfed üyesi
tüm dernekler ayrı ayrı davet edil-
diler.  Ancak ne yazık ki Türk mobil-
ya sektrünü temsilen hiçbir dernek
ve kurum bu toplantıya katılmadı.
Sektör olarak temsil edilmeyen
tek ülke ne yazık ki Türkiye oldu.
WFC başkanının kişisel olarak yazı-
şıp icabet etmelerini istediği Türk
temsilcilerimiz, tüm masrafları
karşılanmalarına rağmen bu
önemli toplantıya katılmadılar. 

WFC-Dünya Mobilya Konferansı toplantısı, 
Çin Chengdu'da gerçekleşti
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Toplantıda delegeler ilk önce
WFC’nin Üyelik Onayı Mektubunu
imzalamak için örgütlerini temsil
ettiler. Dünya Mobilya Konfede-
rasyonu'na 45 kuruluş katıldı ve
üye oldu. 

Bu yılki toplantının en önemli özel-
liği ise  Dünyanın en önemli mobil-
ya sektör yayıncılarını temsil eden
Uluslararası mobilya sektör ya-
yıncıları derneği IAFP’nin bu büyük
oluşuma davet edilerek üyeliğe
kabul edilmesi ve yönetimde bir
temsilcisinin seçilmiş olmasıydı.
Daha sonra, WFC üyeleri, WFC
Anayasası’nın taslağını tartıştı.

Başkanlık Seçimi

Sektörün global sorunlarının ko-
nuşulduğu ve bu yıl için yeni yöne-
timin seçildiği konferansta , WFC
üyelerinin yarısından fazlası,
CNFA'dan Bay Xu Xiangnan'a oy
verdi. Bay Xu Xiangnan, 2019'dan
2024'e kadar WFC Başkanlığına
seçildi. Genel sekreteri Bayan Lin-
da Tu ve   Singapur IAFP üyemiz ve
IAFP Başkan Yardımcısı Kok Casey
Loo, WFC Danışmanı olarak atan-
dı.  Mobilya başkanlığı sırasında

Shangai’de Eylül ayında yapılacak
bir sonraki toplantıda daha sonra
başkan yardımcısı görevlerini içe-
ren bir yönetim kurulu oluşturula-
cak ve bir sonraki toplantıda ilan
edilecektir.
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Çin Ulusal Mobilya Birliği’nin ev sa-
hipliği yaptığı organizasyon
Chengdu New East Exhibition Co.,
Ltd. tarafından organize edildi.
Konferansın gerçekleştiği aynı ta-
rihlerde eşzamanlı olarak   ulus-
lararası bir mobilya fuarı olan
Chengdu Fuarı açıldı.

Bu toplantıya Çin Hafif Sanayi Kon-
seyi Başkanı Bay Zhang Chonghe;
Dünya Mobilya Konfederasyonu
Başkanı, Asya Mobilya Dernekleri
Konseyi Başkanı ve Çin Ulusal Mo-
bilya Birliği Başkanı Bay Xu Xiang-
nan; Chengdu Belediye Halk Hükü-
meti Genel Sekreter Yardımcısı Li-
ao Chengzhen; Dünya Mobilya
Konfederasyonu Genel Sekreteri,
Başkan Yardımcısı ve Asya Mobil-
ya Birliği Konseyi Genel Sekreteri
ve Çin Ulusal Mobilya Birliği Baş-
kan Yardımcısı Sn. Linda Tu; ve
Chengdu Belediye Ticaret Teşvik

Konseyi Başkanı ve Chengdu Expo
Bürosu Başkanı Bay Chen Fu katıl-
dı. Toplantıda ayrıca Asya, Avru-
pa, Kuzey Amerika, Güney Ameri-
ka ve Afrika'dan hükümet temsil-
cileri, endüstri temsilcileri ve Dün-
ya’nın en prestijli yayınlarının tem-
sil edildiği IAFP üyesi gazeteciler
de vardı.

Toplantı, Bay Xu Xiangnan tarafın-
dan hoş bir konuşma ile başladı.
Xu, ‘’dünyadaki mobilya endüstri-
lerinin birbirleriyle yakından bağ-
lantılı olduğunu söyledi. Küresel
mobilya endüstrisi herkes tarafın-
dan yönetilmeli ve yönetilmelidir.
Endüstriyel sorumluluk ve fayda-
lar herkes tarafından paylaşılma-
lıdır. Mobilya endüstrisine hizmet
ederken, katılırken ve onu korur-
ken, her birimiz yalnızca ulusal ve
bölgesel çıkarları teşvik etmekle
kalmaz, aynı zamanda küresel
mobilya topluluğunun gelişimine
de katkıda bulunuruz. İnsanların
bugün neye ihtiyaç duyduğunu
akılda tutmalı ve gelecek nesiller
için sorumluluk almalıyız. Global
mobilya endüstrisi için ortak refa-
hı teşvik etmek bizim görevimizdir.
Açıklık, kapsayıcılık, işbirliği ve
karşılıklı yarar gibi fikirlerle parlak
bir gelecek inşa edebiliriz. ‘’ dedi

Daha sonra dört konuşmacı, dün-
ya mobilya endüstrisinin durumla-
rını farklı açılardan tanıttı.

İlk konuşmacı olan Bayan Tu, fark-

lı ülkelerin küresel mobilya endüs-
trisinin gelişimini nasıl birlikte des-
tekleyebileceğinden bahsetti. Ko-
nuşmasında mobilya endüstrisinin
küresel yapısı üzerinde duruldu.
Dünyanın her bir kısmının ortak re-
fah için birbirleriyle nasıl koordine
olabileceği konusunda önerilerde
bulundu. Bu öneriler şu şekilde so-
nuçlandırılabilir: iş yapmak için
çevreye duyarlı bir yöntem ara-
mak, etkin iletişim mekanizması
oluşturmak, işbirliği platformu
oluşturmak ve küresel sektöre
yeni bir itici güç getirmek.

İkinci konuşmacı Federmobili'den
Bay Mauro Mamoli idi. Avrupa mo-
bilya endüstrisine ayrıntılı verilerle
baktı. Özellikle İtalyan mobilya pa-
zarı olan çeşitli Avrupa mobilya en-
düstrisi segmentleri analiz edildi.

Mısır Mobilya İhracat Konseyi'nden
ve Appliance firmasından Walid
Abd El Halim, Mısır mobilya paza-
rına vurgu yaparak Afrika mobilya
endüstrisinin mevcut durumunu
ve olası fırsatlarını tartıştı.

Dünya Mobilya Konferansı, dünya-
nın her yerinden insanları bir araya
getirdi. Katılımcılara işbirliği yap-
ma ve bilgi alışverişinde bulunma
fırsatı yarattı. Bu zirve, her üyenin
küresel mobilya endüstrisinin ba-
şarısına katkıda bulunmasına ola-
nak sağlamıştır.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:153 Temmuz - Ağustos 2019 34

SEKTÖRDENHABERLER
l l

Dünya Mobilya
Konferansı, dünyanın
her yerinden insanları

bir araya getirdi.
Katılımcılara işbirliği

yapma ve bilgi
alışverişinde bulunma

fırsatı yarattı. 

















IFF Shanghai 2019, tüm mo-
bilya tedarik zincirini temsil
ediyor ve bu nedenle, yapım-

cıları, alıcıları, perakendecileri, ta-
sarımcıları ve elbette medyayı çe-
kebilecek ve etkileyebilecek tam

kapsamlı bir etkinlik sunuyor.
1500'den fazla katılımcı, 'Küresel
Yaşam için Bir Paradigma' teması-
nı temsil etmek üzere seçildi. Ziya-
retçilere yüksek kaliteli ürünler ve
yeni iş fırsatlarıyla geliştirirken

yaşam ve çalışma alanları  için ye-
ni kavramlar sunacaklar.

Çin Dış Ticaret Guangzhou Fuarı
Genel Şirketi, her zaman fuarı or-
ganize eden Asya ana ticaret fuarı
ve Red Star Macalline Grubu tara-
fından ortaklaşa kurulan bir şirket
olan China Trade Macalline Exhibi-
tion Co. Çin'de mobilya dağıtımın-
da lider bir kuruluştur. Bu iki şir-
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En son gerçekleşen CIff Fuarı’nın olağanüstü başarısı, katılımda yüzde 37'lik bir artışla yaşandı. 
Bu nedenle, olağanüstü mobilya çözümlerinden dolayı 8 - 11 Eylül 2019 tarihleri   arasında Şanghay

Hongqiao'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 44. CIFF fuarı için büyük bir beklenti var.

Küresel Yaşam İçin 
Bir Paradigma

CIFF Şangay 2019, 8 Eylül’de başlıyor

C



ket, hem fuarlar, hem de ticaret
için olağanüstü avantajlar sunabi-
len “Fuar ve Mağaza İttifakı” adın-
da yeni bir organizasyon modeli
yarattılar.

Ayrıca, her yıl binlerce yabancı zi-
yaretçiyi çeken CIFF Shanghai, bu
girişimleriyle güçlü uluslararası ni-
teliğini de göstermektedir . Tüm bu
sonuçlar sayesinde Çinli ihracatçı
firmalara  ve uluslararası markala-
ra ürünlerini sergileme konusunda
altın bir fırsat sunmaktadır. 

CIFF'in amacı, dış pazarları Çin ta-
sarımının kalitesi ve çeşitliliği hak-
kında daha fazla bilinçlendirmek-
tir. Fuarın organize edildiği dört
ana sergi alanının arkasındaki kon-
sept budur.

Sergi merkezinin ikinci katında, sa-
lon 5.2 "Uyku Merkezi ve Yemek
Odası / Oturma Odası", salon 6.2

"Kanepe" ve salon 8.2 "Moda Ofi-
si", evden iş ortamına kadar deği-
şen uluslararası pazarlara ihracat
için eksiksiz çözümler sunacak.

CIFF Shanghai 2019 ile birlikte, ikin-
ci Shanghai Uluslararası Mobilya
Makineleri ve Ağaç İşleme Makine-
leri Fuarı, 7.1 ve 8.1 salonlarında
gerçekleştirilecektir. Bu fuar CIFF
ile WMF arasındaki ortaklıkla ku-
ruldu; tüm ana üretim teknolojileri
ve her türlü proses makineleri bu
fuarın çekiciliğini vurgulayacaktır.

Kuzey Salonu, Çin orta sınıfındaki
yüksek kaliteli lambalar için mev-
cut talebe yanıt olarak aydınlat-
maya ithaf edilecektir. 'Uluslar-
arası Aydınlatma', Çin'deki ilk ulus-
lararası profesyonel aydınlatma
fuarı olan uluslararası aydınlatma
markalarını bir araya getirecek.

Salon 6.1, dış mekan mobilyaları,
kumaşlar ve ev aksesuarları ara-
sında bölünerek, “Dış Mekan ve
Boş Zaman, Homedecor ve Ev
Tekstiline” hayat veriyor.
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obilya üretimi ve iç dekoras-
yon konularında sektörün
küresel oyuncusu olarak ge-

leceğinizi garantiye almalısınız. Ko-
elnmesse, ZOW fuarının organi-
zasyonunu da üstlenerek sizlere
hem uluslararası hem de Almanya
pazarında olmak kaydıyla ürünleri-
nizi 2 verimli platformda tanıtma
imkanı sunuyor. ZOW, 2018 yılın-
dan başlamak üzere 2 yılda bir in-
terzum’un düzenlenmediği  yıllar-
da Bad Salzüflen’de yapılıyor.

Mobilya yan sanayi dünyasının ihti-
yacı olan yerel, ulusal ve küresel
pazarlara yönelik oluşturulan mo-
dern fuar konseptleri. Interzum
ve ZOW gibi Sektöre yönelik bu
denli önemli yenilikleri ve ekono-
mik dürtüleri içeren dünyada baş-
ka hiçbir etkinliğin olmadığını şim-
diden söyleyebiliriz.  Koelnmes-
se ZOW’u üstlenerek mobilya ve iç
dekorasyon konularında dünya
çapında öncü fuar organizatörü
pozisyonunun altını çizmiş oldu.

ZOW 2020, 4 – 6 Şubat 2020 ta-
rihleri arasında Bad Salzuflen Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek. Bir ön-
ceki fuara 12.000 m² üzerinde 17

ülkeden 61’i Almanya dışından ol-
mak üzere toplam 188 firma katıl-
dı. Mobilya ve iç dekorasyon sana-
yilerine hitap eden bu üç günlük
bölgesel fuar tek tip stand seçe-
nekleri, katılımcı ve ziyaretçilere
ücretsiz catering hizmetleri ve sa-
dece ihtisas ziyaretçilerine açık ol-
masıyla fuarın ötesinde bir works-
hop karakteri taşıyor.

Tüm interzum katılımcılarının yer
alabileceği ZOW’un ağırlıkları ko-
nularını “Materials &   Nature”
ile “Function & Components” oluş-
turuyor. Ürün listesi: ahşaplar,
kaplamalar, parkeler, ince yapı,
dekoratif yüzeyler, dekor kağıtla-
rı, laminatlar, ahşap paneller, la-
mine plastikler, mineral malzeme-

ler, köşe elemanları, yüzey işle-
me, yapıştırıcılar, kabartma silin-
dirleri, baskı tablaları, kabinler,
mutfaklar, ofisler ve modüler
mobilyalar için yarımamul ürün-
ler, fittings, kilitler, yerleşik par-
çalar, döşemelik malzemeleri, dö-
şemelik aksesuarları, kaplama ku-
maş ve derileri.

TÜRKİYE ORGANİZASYONUNU Ko-
elnmesse Türkiye Temsilcisi Tezu-
laş fuar danışmanlık hizmetleri
ltd. şti.’nin yaptığı  organizasyon
için  31 Haziran 2019 tarihine kadar
fuara katılmak üzere başvuran fir-
malar erken başvuru indiriminden
yararlanacak! Daha fazla bilgi için:
info@tezulas-fuar.com / www.te-
zulas-fuar.com

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:153 Temmuz - Ağustos 2019 44

SEKTÖRDENHABERLER

M

l l

İki şehir, 
iki fuar: 
Tek hedef





er yıl mimar ve tasarımcılarla
dünyanın en önemli tasarım
haftasını ziyaret eden Yıldız

Entegre, bu yıl da geleneği bozma-
dı. Yıldız Entegre, her yıl olduğu gi-
bi bu yılda dünyanın en prestijli
mobilya fuarı Salone del Mobile’e
Türkiye’nin önde gelen mimar ve
tasarımcılarından oluşan ekip ile
katılım gösterdi. Yıldız Entegre, 8-
14 Nisan tarihleri arasında gerçek-
leştirilen fuara aralarında dünya-
ca ünlü projelerde yer almış 55
mimar ve tasarımcıyla bir gözlem
gezisi düzenledi. Fuarı ziyaret eden
ve çeşitli etkinliklere katılan mi-
mar ve tasarımcılar, bu gezide ye-
ni gelişmeleri yakından inceleme
fırsatı bulmuş oldu. 

Avrupa’nın tasarım başkenti ola-
rak kabul edilen Milano, dünyanın
en prestijli mobilya fuarı olarak
gösterilen Salone del Mobile’ye bu
yıl 58i’nci kez ev sahipliği yaptı.
Başladığı günden bu yana; sektör-
de çığır açan tasarımların çıkış nok-
tası olarak kabul edilen Salone del

Mobile Milano Fuarı’nı, 181 ülkeden
386 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısı-
nın yüzde 12 arttığı fuarda; 43 ülke-
den, 2 bin 418 bireysel ve kurum-
sal katılımcı yer aldı. 

“Ürün ve renk seçimlerimizle
doğru kararlar verdiğimizi

gördük”

Salone del Mobile’yi tasarımı ya-
kından takip eden bir şirket olarak
çok önemsediklerini söyleyen Yıl-
dız Entegre Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Ercan Şahin,
“Yıldız Entegre olarak tasarımcı ve
mimarlar için çok özel bir ürün
portföyüne sahibiz. Birlikte çalıştı-
ğımız mimar ve tasarımcılar için bir
yandan yeni ürünler üretirken di-
ğer yandan dünyadaki gelişmeleri
yakından görmek, deneyimlerimizi
artırmak için Türkiye’nin farklı
kentlerinden çok değerli 55 isimle
Milano‘yu ziyaret ettik.” dedi. 

Salone del Mobile’de farklı disiplin-

lere sahip tasarımcıların sıra dışı ve
vizyon genişleten yaklaşımlarını
yakından görme fırsatı buldukları-
na da vurgu yapan Şahin, “Bir kez
daha Yıldız Entegre olarak ürün,
renk ve desen seçimlerimizde çok
doğru kararlar verip, doğru seçim-
ler yaptığımızı gördük. Yaptığımız
her renk ve desen seçiminde tasa-
rımcı ve mimarların yönlendirme-
lerine değer veriyoruz. Onların ha-
yallerini gerçeğe dönüştürmek için
mümkün olan en kapsamlı portfö-
yü onlara sağlamak için her sene
derinlemesine bir araştırma yapı-
yor ve mümkün olan en iyiyi sun-
mak için çabalıyoruz” şeklinde ko-
nuştu. Fuarda ağırlıklı olarak tasa-
rımların odağında ‘doğa’ temasının
öne çıktığını da söyleyen Şahin,
“Yıldız Entegre geçen yıl başlattığı
kurumsal ve dijital dönüşüm çalış-
malarıyla ağacın izinde yaklaşımıy-
la faaliyetlerini sürdürüyor. Bu
yaklaşım şirketin, dünya gelişme-
lerini izleyen değil, belirleyen bir
şirket olma yolunda ilerlediğimizin
kanıtı” yorumunu yaptı. 

Yıldız Entegre, 55 mimar ve
tasarımcıyla dünyanın en prestijli

mobilya fuarını ziyaret etti!
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11. Ulusal Mobilya Tasarım
Yarışması Sonuçlandı

astamonu Entegre, Ticaret
Bakanlığı koordinatörlüğü,
Türkiye İhracatçılar Meclisi
işbirliği ve Orta Anadolu Mo-

bilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İh-
racatçıları Birliği organizatörlü-
ğünde düzenlenen “11.Ulusal Mo-
bilya Tasarım Yarışması”nın bu yıl-
ki sponsorları arasında yer aldı.
Prof. Önder Küçükerman’ın baş-
kanlığını yürüttüğü jüride; tasarım
dünyası ve mobilya sektörünün
duayenleri arasında yer alan Reşit
Soley, Aziz Sarıyer, Mustafa To-
ner, Kaan Dericioğlu, Didem Çapa,
Fatih Kıral, Murat Armağan ve Re-
nan Gökyay bulundu. 1000’e yakın
başvuru alan yarışmaya akade-
misyenler, sektör profesyonelleri
ve lisans öğrencilerinin yanı sıra
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri

de katılım gösterdi. Yarışmanın bi-
rincilerine ödülleri, TİM’de düzen-
lenen törende teslim edildi. Tica-
ret Bakanı Rıza Tuna Turgay, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı İsmail Gülle, İhracatçı Birlikle-
ri Yönetim Kurulu temsilcileri ile
önemli kurum ve kuruluşların üst
düzey yetkilileri ve çok sayıda mi-
safirin katılım gösterdiği ödül tö-
reninde 19 kategoride ödül verildi. 

Geleceği şekillendirecek
çözümlere “Altın Ödül”

Yarışmayı destekleyen kuruluşlar
arasında TRT, Mimarlar Odası, İç
Mimarlar Odası ve Yaratıcı Çocuk-
lar Derneği bulunurken, tasarımcı-
ları yaratıcı çözümler üretmeye
teşvik eden iki ayrı kategoride

“Kastamonu Entegre Altın Ödülü”
verildi. Mutfak ve Banyo Mobilya-
ları Tasarım Ödülleri’nde Kasta-
monu Entegre Altın Ödülü’nü Se-
renay Akkaya alırken, Geleceğin
Mobilya Tasarımcıları - İlkokul, Or-
taokul ve Lise Öğrencileri katego-
risinde Kastamonu Entegre Altın
Ödülü’nü Nehir Gürbey kazandı. 
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BD, geçen yıl ağustos ayında
ithal çelikte yüzde 25’ten,
yüzde 50’ye çıkardığı güm-

rük vergisini, Türk malları için yeni-
den yüzde 25’e indirdi. Beyaz Sa-
ray, ABD Başkanı Donald Trump’un
çelik vergisiyle ilgili son düzenle-
mesini yazılı bir açıklamayla duyur-
du. Türkiye de mütekabiliyet esası
gereği, ABD menşeli 22 ithal ürüne
uyguladığı ek mali yükümlülükleri
yarı yarıya düşürdü. Bu kararla
ABD ürünlerine uygulanan 521,2
milyon dolar tutarında ilave vergi,
260.6 milyon dolara inecek.

İthalatında ek mali yükümlülük
tahsil edilen bazı ABD menşeli
ürünlerde uygulanacak yeni oran-
lar Resmi Gazete’de yayınlandı.

İndirimli Mallar

Yeni karara göre bazı ABD malla-
rında oran şöyle uygulanacak:

● Diğer sert kabuklu meyveler:
Yüzde 10

● Pirinç: Yüzde 25

● Yenilen çeşitli gıda 
müstahzarları: Yüzde 10

● Etil alkol, danıtım yoluyla elde
edilen alollü içkiler, likörler ve
diğer alkollü içecekler: 
Yüzde 70

● Yaprak tütün ve tütün döküntü-
leri: Yüzde 30

● Taş kömürü, taş kömüründen
elde edilen briketler, topak ve
benzeri katı yakıtlar: Yüzde 5

● Güzellik, makyaj, cilt bakımı
müstahzarları, manikür ve pedi-
kür müstahzarları: Yüzde 30

● Poli (vinil klorür) (diğer herhan-
gi bir maddeyle karıştırılmamış)
(PVC): Yüzde 25

● Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -
6.10 veya -6.12: Yüzde 5

● Plastikten diğer eşya: Yüzde 30

● Kağıt, karton, selüloz, vatka ve
selüloz liftten tabakalar: 
Yüzde 25

● Selüloz asetattan olanlar: Yüz-
de 30

● Bazı demir ve çelik ürünleri:
Yüzde 30

● Diğer santrifüj pompalar: 
Yüzde 10

● Binek otomobilleri ve esas itiba-

rıyla insan taşımak üzere imal

edilmiş diğer motorlu taşıtlar

(sürücüyle birlikte 10 veya daha

fazla kişi taşımaya mahsus mo-

torlu taşıtlar hariç, steyşın va-

gonlar ve yarış arabaları dahil):

Yüzde 60

● Alfa, beta veya gama ışınlı 

cihazlar: Yüzde 5
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İthalat yüzde 
42 azalmıştı

ABD Başkanı Donald Trump,
önceki yıla kıyasla, Türki-
ye’den ithal edilen çelik ürün-
lerinde yüzde 48 azalma gö-
rüldüğünü açıkladı. Aynı şe-
kilde toplam çelik ithalatında
da yüzde 12’lik bir azalma ol-
duğunu ifade eden Trump, bu
sebeple artık söz konusu ver-
ginin yeniden yüzde 25 düze-
yine indirildiğini bildirdi. l l

ABD ürünlerine indirim yürürlükte



Zen�n Cezayir Pazarında 
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evasa bir geri dönüş oranı ile bu
yılki fuar, fuar alanlarının geniş-
lemesini, geçen yıl açılan 10 nu-

maralı salonun yeniden açılmasıyla
doğruladı. Fuarın organizatörü Carlo
Giobbi, “Optimum olarak düşündüğü-
müz bir boyuta ulaştık” dedi. Tüm niş
işletmeler de dahil olmak üzere, ge-
nellikle küçük ve orta ölçekli şirket-
ler dahil, ürünlerinin kalitesi ve tasa-
rımından dolayı büyük ilgi çeken
ürünlerden biri. ”

SICAM, her yıl Pordenone'daki global
mobilya endüstrisinin en iyisini top-
layan yenilikçi ve oldukça etkili bir ti-
caret fuarı formülü olarak geçerlili-
ğini her yıl onaylamaktadır. Geniş
ürün yelpazesi ve salonları dolduran
bileşen ve aksesuarların yüksek pro-
fili, bir sonraki yılın koleksiyonları
için zemin hazırlar. Bu anlamda 2019
fuarı, Nisan 2020'de Milano'da yapı-
lacak olan yaklaşmakta olan Euro-
cucina etkinliğini dikkate alarak mut-
fak segmenti için daha da ilginç bir
değere sahip olacak.

Pordenone'de her zaman bir evrim
atmosferi vardır. Katılan şirketlerin,
özellikle küçük ve orta ölçekli İtalyan
işletmelerinin üretim nişlerinde ve
yüksek kalitede ürünlerde uzman-
laşma kabiliyeti, fuarın ayırt edici
özelliklerinden biridir ve “akıllı” mo-
bilyalar oluşturmak için fırlatma
pedleri sunar. iç mekan tasarımcıla-
rının en güncel fikirlerine göre ger-
çek zamanlı olarak çeşitli ihtiyaçlara
dönüştürülmüş ve uyarlanmıştır. SI-
CAM'de her yıl ahşap ve mobilya
segmentinde açıkça benzersiz konu-
munu takdir edebiliyoruz: aksesuar
ve bileşen segmentinde mevcut ta-
sarım ve teknolojiyi, donanım ve do-
nanım segmentinde devam eden ge-
lişim için önemli bir kaldıraç haline
getiren olağanüstü bir yaratıcılık ve
endüstri kombinasyonu.  

SICAM, ziyaretçilere  ve fuara katılan
tüm firmalara, fuarda ve çevresinde
yüksek hizmet standartları sağlar.
Yerel taşımacılık şirketi ile imzala-
nan anlaşma sayesinde Venedik

uluslararası havalimanından her 30
dakikada bir özel servis otobüsleri
ve Pordenone'deki ücretsiz toplu ta-
şıma araçları vardır, uzaklardan ge-
lenlere kolay hareketlilik sağlar. 

Etkinlik web sitesinde zaten mevcut
olan çevrimiçi kayıt var, bu yüzden
girişte sıraya girme vaktini harca-
mak zorunda değilsiniz ve akıllı tele-
fonunuza indirebileceğiniz kullanımı
kolay bir uygulamayı, ziyaretinizi en
iyi şekilde planlamanızı sağlar adil ti-
caret yapın ve tüm irtibatlarınızı en
kolay ve en akıllıca takip edin. Öyley-
se, Pordenone’de SICAM’ın 11.fuarı
için 15 - 18 Ekim Cuma günleri arasın-
da tarih belirleniyor. Uluslararası
mobilya endüstrisinin buluşma nok-
tası 2020'yi bekliyor!

SICAM 11. Uluslararası Mobilya Bileşenleri, Aksesuarları ve
Mobilya Mamulleri  Fuarı'nın 15. Fuarı,  15 Ekim Salı ile 18 Ekim
Cuma arasında Pordenone'de yapılacak.
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SICAM 2019 İçin Geri Sayım
Katılımcı ve ziyaretçi ihtiyaçlarına daima dikkat edin!





OYUT PLASTIK, sektörün en büyük fuarı olan In-
terzum’da “Mobilyaya Değer Katıyoruz” motto-
suyla, Dünya’nın her bir köşesinden gelen ziya-

retçileriye buluştu. Şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çe-
ken standı  büyük beğeni topladı. 100’e yakın yeni müş-
teri ile tanışarak, ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı. 

BOYUT PLASTIK, Yönetim Kurulu Başkanı Naser Alim,
Yönetim Kurulu üyeleri Saffet Alim ve Hidayet Öğre-
tici, direktör Naci Güngör, İhracat Bölge Yöneticisi
Sajmir  Kavazi’nin de aralarında bulunduğu bir heyetle
Interzum’da yerini alan Boyut Plastik, sergilediği
ürünlerle göz kamaştırdı.

Estetik dokunuşu ile alışılagelmiş, standart kalıpların
dışına çıkarak, avangart, yenilikçi ve ihtişamlı bir tasa-
rıma  olanak sağlayan  Platinum Serisine  mimarlar,
tasarımcılar ve Arge departmanlarından gelen sek-
tör profesyonelleri büyük ilgi gösterdi.

Bu seri, profil sarma folyosu olarak MDF profile ve
alüminyum boy kulpa kaplanmak üzere, mobilya, kapı
sereni, tavan  taç  dekorasyonu, süpürgelik, duvar pa-
nel kaplamaları, kenar profili, dolap kapı kulpları, mo-
bilya ayakları, origami ayaklar ve kenar süsleri gibi uy-
gulamalar için 0,3 mm kalınlığında, 35 cm veya 70 cm
genişliğinde üretilmektedir. Düz  zemine  laminasyon
olarak yapışma  imkanına sahip olup, laminasyon işle-
mi profil hatlarındaki panel makinasında veya soğuk
preste yapılabilmektedir. 1,2 mm kalınlığında üretile-
rek, kenar bandı olarak da kullanılabiliyor.

2005 yılında kurulan BOYUT PLASTİK, yüksek kalite-
de kenar bandı üreterek dünya pazarına sunmaktadır.
Yıllık 8 bin ton kapasiteye sahip İstanbul'daki modern
ve yüksek teknoloji üretim tesisinde PVC, ABS, 3D ka-
tegorilerinde üretim yaparak üretiminin yarısını
50'den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Mobilya imalatında sürekli değişen müşteri  ihtiyaçla-
rına  uyum sağlayan yeni konsept ve fikirleri, ürün ka-
litesine, teknoloji ve inovasyona olan bağlılığıyla bir-
leştiren BOYUT PLASTİK, mobilya sektörümüze daha
iyi hizmet verebilmek için 2019 yılına kadrosunu daha
da güçlendirerek, hızlı büyüme hedefi ile girdi. 

2018 yılında Hadımköy’deki yeni ve modern tesisine
taşınan ve 2019 yılı itibariyle tam kapasiteyle üretime
başlayan Boyut Plastik, inşaat sektöründe yaşanan
krize rağmen bu yıl satışlarını 2 katına çıkarmayı 
hedefliyor. 

BOYUT PLASTİK, Köln’deki Interzum
Fuarı’nda, ürün inovasyonlarını ve 

kenar bandı çözümlerini tanıttı
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ğaç bazlı panel sektörünün
yarım asırlık lideri Kastamo-
nu Entegre, yurt içi ve yurt

dışı üretim lokasyonlarındaki çalı-
şanlardan oluşan ekiplerin katılı-
mıyla KEAS 4. Global Kalite Zirve-
si’ni gerçekleştirdi. Kastamonu
Entegre CEO’su Haluk Yıldız’ın açı-
lış konuşmasını yaptığı etkinlikte,
kalite çember ve sürekli iyileştir-
me projeleri ekipleri jüri karşısında
projelerini sundu.  Zirve’de kalite
çember projelerinde Tarsus Fabri-
ka “Zamana Karşı” kalite çember
ekibi birinci,  Balıkesir Fabrika “Her
Şeye Rağmen” kalite çember ekibi
ikinci, Gebze Fabrika “All Stars”
kalite çember ekibi ise üçüncü ol-
du. Sürekli iyileştirme projelerinde
ise Tarsus Fabrika “Şahmeran”
SMED ekibi birinci, Adana Fabrika
“Erfolg” SMED ekibi ikinci, Kasta-
monu MDF Fabrika “Yerli Üretken-
ler” SMED ekibi üçüncü oldu. 

Kastamonu Entegre, KEAS Global

Kalite Zirvesi kapsamında yurt içi
ve yurt dışı fabrikalar bünyesinde
gönüllü kurulan kalite çemberleri
ve sürekli iyileştirme ekiplerinin
başarılı projelerini ödüllendirmeye
devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü
gerçekleştirilen zirve, yurt içi ve
yurt dışından toplam 14 ekibin katı-
lımı ile gerçekleşti. Kastamonu En-
tegre CEO’su Haluk Yıldız’ın açılış
konuşması ile başlayan zirvede,
Kastamonu Entegre Kalite ve Kali-
te Sistemleri Direktörü Bekir Yara-
şır’ın ardından misafir konuşmacı
Toyotetsu Otomotiv Parçaları
San. ve Tic. A.Ş. Kalite Güvence
Müdürü Cumhur Şentunalı söz al-
dı. Zirvede; Romanya’dan Mep1,
Kastamonu Yonga Levha’dan
Çeşm-i Cihan, Kastamonu
MDF’den Daha Hızlı ve Daha Öfkeli
ve Yerli Üretkenler, Rusya’dan
Idea Team, Bulgaristan’dan Bal-
kan, Adana’dan Erfolg ve Ekol Eki-
bi, Samsun’dan Aslanlar, Tar-

sus’tan Şahmeran ve Zamana Kar-
şı Gebze’den Çözüm Masası ve All
Star, Balıkesir’den Her şeye Rağ-
men ekipleri sunum yaptı.

Zirveye katılan tüm ekipleri tebrik
eden ve başarılarının devamını dile-
yen Kastamonu Entegre CEO’su
Haluk Yıldız, zirveye yönelik şu
açıklamalarda bulundu: “Yarım
asırdır, kesintisiz üretim yapan şir-
ketimiz kalite alanında sektöre bir-
çok ilkler kazandırmıştır. Gönüllü
ekiplerimizle, şirket içi tüm proses-
lerde, problem çözme metodoloji-
sinin temel oluşturduğu, kalite ge-
liştirme sistemlerinin etkin bir şe-
kilde uygulanmasına yönelik yürü-
tülen çalışmalarla bu ilkleri daha
da artıracağız. Hedefimiz, bu çalış-
maların hız kesmeden tüm fabrika-
larımızda devam etmesi, kararlılık-
la sürdürdüğümüz kalite gelişim
yol haritası çerçevesinde, önemli
çalışmaların hayata geçmesidir.”

Kastamonu Entegre, Kalite Ekiplerinin 
Geliştirdiği Yenilikçi Fikirleri Ödüllendirdi

Kastamonu Entegre Haberleri
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KEAS 4. Global Kalite Zirvesi Tamamlandı 



icaret Bakanlığı koordinas-
yonunda Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından

2012 yılından bu yana düzenlenen
“Türkiye İnovasyon Haftası”, 3-4
Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul
Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Türkiye'de inovasyon kavramının
yerleşmesine ve gelişmesine bü-
yük katkı sağlayan ve inovasyon
ekosisteminin en büyük buluşması
olan “Türkiye İnovasyon
Haftası”nın resmi açılışını Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan
gerçekleştirdi. 2018 yılı inovasyon
şampiyonlarının ödüllendirildiği

Türkiye'nin İlk İnovasyon Geliştir-
me Programı “İnovaLİG” ödül tö-
reninde Kastamonu Entegre, “İno-
vasyon Stratejisi” kategorisinde
farklı sektörlerdeki birçok firmayı
geride bırakarak ikincilik elde etti. 

“İnovasyon, hem stratejik
önceliğimiz hem de kurum
kültürümüzün ayrılmaz bir
parçası”

İnovasyonun, kurum kültürlerinin
ayrılmaz bir parçası ve stratejik
öncelikleri olduğunu vurgulayan
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk

Yıldız, konu ile ilgili şu açıklamalar-
da bulundu: “Türkiye’nin İnovas-
yon Liderleri’nin belirlendiği İnova-
LİG’de, 1216 şirket arasından ikinci
seçilmenin büyük gururunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketle-
rin inovasyon vizyonu, stratejileri,
bu stratejilerin yaygınlaşması, ino-
vatif projelerin ticarileşmesine gö-
re yapılan üç aşamalı detaylı de-
ğerlendirmenin ardından birçok
firmayı geride bırakarak, sektörü-
müzde bu ödüle değer görülen tek
firma olduk. Kendine global hedef-
ler belirleyen Kastamonu Entegre
için tüm sektörlerin başvurduğu
bu kapsamlı yarışma programın-
da, 50. yılımıza denk gelen bu ödü-
lün anlamı büyük. Sürekli gelişim
ilkesi doğrultusunda, inovasyonu
tüm iş süreçlerimize entegre ede-
rek; yeni ürün, ürün ve süreç geliş-
tirme, verimlilik artırma, etkin
kaynak kullanımı ve çevre tekno-
lojileri alanlarında projeler yürüt-
meye devam edeceğiz.” 
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Kastamonu Entegre Haberleri

astamonu Entegre, 2018 yılında gösterdiği per-
formans ile Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu Araştırma Raporu’nda, Türkiye’nin en bü-

yük ilk 50 sanayi kuruluşu arasındaki yerini korudu. İs-
tanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı raporda, iç pa-
zarda ve ihracat faaliyetlerinde yıllardır liderliğini koru-
yan şirket 46. sırada yer alırken, üretimden elde ettiği
satış cirosu 3 milyar 425 milyon TL, net satış cirosu ise
3 milyar 619 milyon TL olarak kayıtlara geçti.  2018 yı-
lında yeni pazarlara yönelik yatırımlara ve mevcut te-
sislere yönelik kapasite artırımlarına ağırlık verdiklerini,
satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sı-
ra ihracat gelirlerinin etkili olduğunu vurgulayan Kasta-
monu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, bu yıl ihracat hacmi-
ni arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini
sözlerine ekledi. Yıldız, 2019 yılı ihracat hedeflerine yö-
nelik şu açıklamalarda bulundu: 

“Bu yıl Türkiye’deki üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç etmeyi, global
olarak da toplam satış gelirlerimizin yüzde 60’ının yurt dışı operasyonla-
rından ve Türkiye’den yapacağımız ihracattan gelmesini hedefliyoruz. Ba-
şarımızın temel kaynağını, pazarı geliştirmeye yönelik stratejik faaliyetler,
ürün kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara odaklı başarılı AR-GE çalış-
maları ve elbette katma değerli ürün satışındaki artış oluşturuyor. Bu nok-
tada şirketimizin, Amerika’dan Çin’e 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihra-
catla her yıl açık ara sektör birincisi olduğunu vurgulamak isterim. İhraca-
tımızı her yıl %20’nin üzerinde artırıyoruz. Yarım asrı deviren Kastamonu
Entegre, Türkiye’nin ve dünyanın üretici gücü olmaya, bulunduğu ülkelerin
ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Sektöründe yurt dışına ilk
defa yatırım yapan şirketimiz, aynı zamanda yurt dışında çok sayıda tesisi
bulunan birkaç Türk şirketinden biri. Yaklaşık 20 yıldır yurt dışındaki üre-
tim coğrafyasını genişleten şirketimiz bu yıl İtalya’nın en büyük Türk yatı-
rımcısı olarak, Pomposa’daki yonga levha tesisimizde üretime başladı. Bu-
radaki ikinci etabın tamamlanması ile İtalya’da %20 pazar payı hedefliyo-
ruz. Öte yandan Fransa Darbo şirketinden satın aldığımız kontinü yonga
levha tesisini Bulgaristan’a taşıyarak, mevcut tesisimizi modernize ettik
ve kapasitesini iki misli artırdık. İtalya ve Bulgaristan’daki bu yatırımları-
mızla ve Romanya’daki üretim tesisimizle birlikte Balkanlar ve Orta Avru-
pa’daki pazar payımızı ve gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kastamonu Entegre,
Sektöründe Zirveyi
Elden Bırakmıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM)’nin bu yıl 17'ncisini ger-
çekleştirdiği "Türkiye'nin İlk
1.000 İhracatçısı" araştırma
sonuçları, İstanbul'da düzen-
lenen toplantıda açıklandı.
2018 yılının ihracat rakamla-
rını kapsayan araştırmaya
göre ağaç bazlı panel sektö-
rünün yarım asırlık global
markası Kastamonu Entegre,
139 milyon dolar ihracat ra-
kamı ile en fazla ihracat ya-
pan 1.000 şirket listesinde
111. sırada yer aldı.  2017 yılın-
da 107 milyon dolar ihracat
rakamı ile 131. sırada yer alan
şirket, 2018’deki performan-
sını yüzde 29 arttırarak, ağaç
bazlı panel sektöründeki ihra-
cat liderliğini korudu.

Son yıllarda ihracatta hedef
büyüttüklerini ve stratejik
önceliklerinin daralan iç piya-
sayı dengelemek için yurtdışı
pazarlardan elde edilen ciro-
yu arttırmak olacağını vurgu-
layan Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız, Türki-
ye’de yaptıkları üretimin
%25-30’unu ihraç etmeyi he-
deflediklerini belirtti. 

K

Kastamonu Entegre, ISO 500’de 
İlk 50’deki Yerini Korudu
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MAKSDER, 2019 Faaliyet
Raporunu Açıkladı

aksder (Mobilya Aksesuar
Sanayicileri Derneği) yöne-
tim kurulu, 2019 yılı itibarıy-
la gerçekleştirdiği pek çok

etkinlikle bu yıl içinde önemli çalış-
malara imza attı. 

. Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan
an MAKSDER Mobilya Aksesuar
Ürünleri Tasarım Yarıs ̧ması yine
ülke genelinde  değişik üniversite-
lerin son sınıf yeni mezun öğrenci-
lerinin katılımıyla gerçekleşen te-
ma olarak, her yıl farklı konuların
seçildiği sektörün en önemli etkin-
liği konumunda. 

. Çalışmaları içinde henüz üye ola-
mamış sektör firmalarını da der-
neğe katmak için çalışmalar yapan
Maksder bu amaçla 8 yeni üye

kaydederek, üye sayısını 60’ın
üzerine çıkardı.  Yeni üye olan fir-
malar, Gasan Gazlı Amortisör İnş.
San. ve Tic. Ltd. S ̧ti , ERKUL Mut-
fak Banyo ve Mobilya Aksesuarla-
rı San.ve Tic. Ltd. Şti., Volkan Cıva-
ta Bağlantı Elemanları San. Tic.
Ltd. S ̧ti, ASTS Profil Mühendislik
ve Plastik San. ve Tic. A.S., Adalar
Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Özen
Metal San. ve Tic. Ltd. S ̧ti., İLSA
Mobilya Mekanizmaları ve Amorti-
sör Sistemleri San. ve Tic. A.S ̧,
Esal Porselen İmalat I ̇hracat I ̇tha-
lat San. ve Tic. Ltd. S ̧ti, Tarlasan
Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti., Üni-
versal Yapıştırıcı ve Kimya San. Ve
Tic. Ltd. Şti., Burak Teker ve Mobil-

ya Aksesuarları San. Tic. A.Ş., Eg-
ger Plastik A.Ş. 
Maksder  diğer sivil toplum kuru-
luşlarıyla da ilişkilerini düzenleye-
rek bu amaçla, 3 Mayıs 2019 Rah-
mi Koç Müzesi’ nde İDDMİB tarafın-
dan “I ̇hracatın Metalik Yıldızları
Ödül Gecesi”ne katılarak kurumsal
temsil gerçekleştirdi. Ayrıca 5 Ma-
yıs 2019’da Maksder YK başkanı-
nın da katıldığı Kıbrıs Mobilya Sa-
nayicileri Derneg ̆i ile yemekli bir
toplantı gerçekleştirildi.

Ayrıca 24 Mayıs 2019’da 2019 –
2020 İhracat Stratejik Belgesinin
olus ̧turulması ve I ̇hracata Yönelik
Hedef Ülkelerin Belirlenmesi
İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. 

M





chattdecor’un dünya mobil-
ya endüstrisi ve iç dekoras-
yon alanında lider olan fua-

rındaki sloganı buydu. Schattde-
cor ekibi müşterileri, tasarımcıları
ve mimarlar için heyecan verici ve
işlevsel yaşam alanlarından olu-
şan, onları geleceğin şehirlerinin
yaşam alanlarına davet eden bir
şehir kurdu: Interzum 2019’un
mega şehirleri. Yeni trend konsep-
tinin özelliği ise, Schattdecor’un
yüzey uzmanı olarak tüm yaşam
alanlarında – yani hem kamusal
alanda, hem işyerinde hem de ya-
şam alanında – varlık gösterme-
siydi. Fuarı ziyaret eden herkes
toplam 850 metrekare alanda ve
ilk kez olarak iki kat üzerinde hem
Himalaya veya Pyramid gibi geniş
yüzeyli yeni dijital baskı dekorları,
hem Neapolis gibi başarısını kanıt-
lamış dekorlarla bezenmiş geniş

zeminleri, hem de halka açık alan-
da davetkâr bir oturma olanağı su-
nan merdivenler üzerinde kullanı-
lan yeni Coastline Oak gibi dekor-
lar aracılığıyla kentsel yaşam kali-
tesini görme, hissetme ve yaşama
fırsatı buldu. Ayrıca yeni Frost Pi-
ne dekoruyla sunulan lightweight
solutions firmasının yenilikçi ve
hafif taşıyıcı malzemesi, ortak ça-
lışma alanındaki teknolojik bir ma-
sa yüzeyi olarak ziyaretçileri etki-
ledi. Stantta sergilenen, mega bir
şehirdeki yaşamı daha iyi tasarla-
maya yarayan çözümlerin hepsi
Schattdecor’un “One Source. Unli-
mited Solutions” sloganı altında
(örneğin; iş ortaklarıyla birlikte
gerçekleştirdiği eşleşen kenar
bantları ve senkron baskı plakala-
rı)  çok yönlü ve iddialı ürün port-

föyünü yansıtıyordu.

Fuar standındaki trend
konsepti, yeni dekorlar ve
müşterilerin geribildirimleri

Schattdecor, fuar standında “ken-
tleşme” mega trendini ve onun
kentsel yaşam alanları üzerindeki
etkilerini ele alarak her şeyden ön-
ce Places of Tomorrow konsep-
tindeki yaşam alanlarımızı daha
yaşanılası kılacak olan yenilikçi çö-
zümler sundu. Yönetim Kurulu
Başkanı Roland Auer, müşterilerin
ve ziyaretçilerin geribildirimlerin-
den son derece memnun kaldı: “Bu
görünümle, geleceğe nasıl bir güç,
nasıl bir inanç ve nasıl bir güvenle
yürüdüğümüzü bir kez daha gözler
önüne serdik. Komple paketimizi
Schattdecor’un benzersiz kurum-
sal kültürüyle aktarabilmeyi bir
kez daha başardık.
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Schattdecor;
Interzum’daki 
‘Mega Şehir’



Yüzey uzmanı olarak fuar standı-
mızda – yani Schattdecor City’de –
bugüne dek görülmemiş çeşitlilik-
te yeni ürün, tasarım trendi ve ino-
vasyon sergiledik. Bunların hepsi
de müşterilerimizin ihtiyaçlarına
doğrudan hitap ediyor ve özellikle
de bu nedenle çok fazla pozitif ge-
ribildirim alıyoruz.” diye belirtti.

Schattdecor standının 
dışı ve içi

Fuar standının dış cephesi metal,
grafiti, beton, bitkiler ve sıcak de-
kor renklerinden oluşan heyecan
verici bir malzeme karışımıyla bir
mega şehir kabartmasını canlandı-
rıyordu.

İçeride ise, fuar ziyaretçilerini kalı-
cı şekilde etkileyen, geleceğin mo-
dern yüzeylerine dair beklentileri
karşılayan, oturma, çalışma ve
yaşam alanlarına yönelik yeni de-
korlar ve ürünler şeklindeki kom-
ple paket oldu. Finished Surfaces
Direktörü Klaus Müller, “Fuar zi-
yaretçilerimiz, Smartfoil Nature
ile doğayı imitasyon ve orijinal ara-
sındaki fark neredeyse hiç anlaşıl-

mayacak mükemmellikte taklit et-
meyi başardığımızı teyit ettiler. Et-
kileyici baskı kalitesi ile senkron
dekorlu mat-parlak yapının etkile-
şimi sayesinde son derece doğal
bir izlenim bırakan ve parmak izi
tutmama özelliğiyle çok yönlü
kullanılabilen bir formika veya
masif ahşap görünümü ortaya çık-
tı. Aynı geri bildirimi Smartfoil Na-
ture ürününün karşılığı ve termo-
plastik yüzeylere olan talebe uy-
gun yanıtımız olan, bir mutfak için-
de sergilediğimiz Smarflex Nature
aldı. Tekrarlanmayan, rengarenk
desenleri sayesinde hem bireysel
hem de tekrar üretilebilir olan yeni
Smartfoil_Art_Collection da me-
rak ve heyecan uyandırdı.

Yaşam alanı, çalışma alanı ve top-
lu yaşam alanları – fuar standında
mükemmel ve gerçekçi bir şekilde
sahnelendi

Skinny House ve ortak yaşam alanı
geleceğin yeni özel yaşam alanları-

nı yansıtıyordu ve ziyaretçileri ade-
ta „içeri“ davet ediyordu. Pazarla-
ma, Tasarım ve Kurumsal İletişim
Direktörü Claudia Küchen şunları
söyledi: “Yaşam alanında öncelik-
le, konforu ve modernliği bir arada
yansıtan yeni Pyramid dekorumuz
bakışları üzerinde topladı. Ortak
yaşam alanında ise yeni dekoru-
muz Grey Caspio süper mat ve aynı
zamanda çok dayanıklı olan, par-
mak izi tutmama özelliğine sahip
bir yüzey olarak büyük yankı uyan-
dırdı. Black Glow ve Delano Oak
içinde çok iyi geri dönüşler aldık.
Sonuç olarak, genel konseptimizin
çok etraflıca, her şeyden önce de
geleceğe odaklı olarak tasarlan-
mış olmasına katkı sağladığını tes-
pit ettik: Yüzey uzmanı olarak artık
sadece yaşam alanında görünme-
mekle birlikte aynı zamanda kamu-
sal alanlar, modern çalışma koşul-
ları ve e-ticaret için de yüzey çö-
zümleri geliştirdik.” 
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amet, bu yıl katıldığı 21-24
Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da gerçekleşen sektörün li-
der fuarı sayılan İnterzu’da,

ileri teknoloji ürünlerini sergiledi.
Üstün teknolojisi ve işlevselliği ile
yaşam alanlarında ileri düzeyde
konfor, şık tasarım ve 'Akıllı Akış
için menteşe teknolojisi olmayan'
D-Lite Lift 'yükseltmeli kapı siste-
mi sunan' Alpha Box'ı sergileyen
Samet, 'yeni nesil yumuşak kapa-
nan menteşe sistemi' Master 'ile
tüketicilere yenilikçi çözümler ge-
tirmenin yanı sıra renk ve doku se-
çenekleriyle mobilyayı kişiselleş-
tirme imkanı sunan çekmece sis-
temlerini sundu. 

Mobilya aksesuarları dünyasına
yeni bir ivme kazandıran, menteşe-
nin estetiğini tamamlayan yerleşik
bir fren mekanizmasıyla mobilya
kapılarının yavaş ve sessiz bir şe-
kilde kapatılmasını sağlayan yeni
nesil Master, istekli ziyaretçilere

tanıtılarak küçük detaylarıyla mo-
bilyalarda büyük farklar yarattı. 

Samet bu yıl 500 m2’lik standında
gerçekleştirdiği sanal teknolojik
sunumları üç boyutlu ce dokun-
matik şeffaf ekrandan kumandalı
kapak  sistemleriyle de teknolojiyi
mükemmel sunmanın örneğini
verdi. 

Samet A.Ş’nin Yönetim kurulu da-
hil, ar-ge ihracat ve pazarlama de-
partmanlarıyla tam kadro  kalaba-
lık bir ekiple geldiği İnterzum fua-
rında 23 Mayıs akşamı Köln mer-
kezinde   yüzlerce davetli ve alıcısı-
nı, ünlü Köln Çikolata Fabrikası
restaurantında ağırladı. 
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SAMET, Interzum 2019’daydı





chattdecor ekibi, müşterile-
ri, tasarımcıları ve mimarlar
için Interzum fuarında heye-

can verici ve işlevsel yaşam alan-
larından oluşan, onları geleceğin
şehirlerinin yaşam alanlarına da-
vet eden bir şehir kurmuştu:
2019’un mega şehirleri. Yeni trend
konseptinin özelliği ise, Schattde-
cor’un yüzey uzmanı olarak tüm
yaşam alanlarında – yani hem ka-
musal alanda, hem işyerinde hem
de yaşam alanında – varlık göster-
mesiydi.

Geleceğin dekorları ve yüzeyleri-
nin nasıl olacağına ve nasıl şekille-
neceğine dair Schattdecor’un yeni
trend konsepti Interzum Brunch
adı altında, istanbul’un en nadide
ve güzel yerlerinden biri olan Adil
Sultan Sarayında 18 Haziran günü
güzel bir etkinlikle tanıtıldı.  

Schattdecor yüzey uzmanı olarak
artık sadece yaşam alanında gö-
rünmemekle birlikte aynı zaman-
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Schattdecor, yeni desenlerini
Adile Sultan Sarayı’nda tanıttı



da kamusal alanlar, modern çalışma koşulları ve e-
ticaret için de yüzey çözümleri geliştirdiğini, yaptığı
Trend Sunumu ile davetlilere sundu. 

Etkinlikte, “kentleşme” mega trendini ve onun kent-
sel yaşam alanları üzerindeki etkilerini ele alarak
her şeyden önce Yarının Mekanları konseptindeki
yaşam alanlarımızı daha yaşanılası kılacak olan ye-
nilikçi çözümler sunuldu. 

Sektörün lider firmalar, sektörel basın temsilcileri,
tasarımcıları ve mimarları rahatlatıcı bir ortamda,
panoramic boğaz manzarasının tadını çıkarırken,
karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, yeni dekorları
görme  fırsatını yakaladı. 
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019 interzumundaki fuar görünümününde dekorlar
odak noktasıydı.  SURTECO  bu yılki İnterzum fuarın-
da. Mükemmellik, tasarımda mükemmellik, renk,

parlaklık ve dokunarak hissedilir desenlerde   farklılık ya-
rattı. 2019'daki sloganı için çok önemli bir tema yarattı:

“Başarınız için biz biriz.”

Fuarlar, bir disiplinde çeşitli disiplinleri ve malzeme kom-
binasyonlarını birleştirdi.  SURTECO bu eşlemelerle  bu
fuarda müşteriye açılan fırsatları gösterdi. Birçok parça
bir bütün oluşturmak için birleşir. Her parça bir yapı taşı
oluşturur: portföyün bir ürünü, bir endüstri için bir çö-
züm, maç içindeki bir marka. farklı boyutlarla etkileşim.

Heykel küpleri kolay kullanım ve üstün ve düzgün bir gö-
rünüm sağlar. Uyumlu bir şekilde birleştirilmiş her en-
düstri için doğru çözüm.  

SURTECO  bu yıl kendi trend galerisinde yepyeni "Tasa-
rım Hikayeleri" ni sundu. Aslında trendleri ve hikayelerini
sürekli gösteren çevrimiçi bir araç olarak geliştirilen in-
terzumda, bu hikayeleri Wolrd Wide Web'den Köln'e taşı-
yan kendi sergileri oluşturuldu.

2

SURTECO 
interzum 2019; 

Boyutlarla etkileşim;
mükemmel uyum
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obilya sektörü 2018 sonu
itibariyle 179 ayrı yere ihra-
cat yapan en yaygın sektör

olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerinde kayda girdi. Son
dönemde gerek gelişmiş pazarla-
ra artan ihracat verileri gerekse
katma değerli ürün artışı, sektö-
rün bu noktaya gelmesinde önemli
görev üstlendi. ABD, Çin ve Hindis-
tan’a yoğunlaşan sektörün ana
hedefi dünya geneline Türk mobil-
yası algısını yaymak. Bugün Türki-
ye; ABD’ye 100 milyon dolar Çin’e
ise 30 milyon dolara yakın ihracat
yapıyor.  Sektörün iki ülke için

2023 hedefi ise 1’er milyar dolar. 

Öte yandan 2018 yılı verilerine gö-
re sektörün önde gelen pazarları-
nı; Irak, İran, B. Krallık, S. Arabis-
tan, İsrail, Almanya, Libya, Gürcis-
tan, Azerbaycan, Mısır, Bulgaris-
tan ve ABD oluşturuyor. Özellikle,
Çin, ABD, Hindistan, nüfusları, yük-
selen tüketim ve ithalat alışkanlık-
ları ile Türkiye mobilya sektörü-
nün hedef pazarları arasında yer
alıyor. Ayrıca İran ve Rusya’da ya-

şanan daralmayı telafi etmek, Ku-
zey ve Sahraaltı Afrika’da büyü-
mek; İspanya, Hollanda gibi alım
gücü yüksek AB pazarlarında de-
rinleşmek sektörün öncelikleri
arasında yer alıyor. 

“Hedefimiz; ihracatta kg
başına değerin arttırılması”

Bu bakış açısıyla sektörün 2019 
yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde
20 büyümeyi ve 6 milyar dolar 

▲ ▲
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• Irak 751,7 milyon dolar (yüzde 9,8 artış)
• B. Krallık 300,4 milyon dolar (yüzde 24,3 artış)
• İran 236,8 milyon dolar (yüzde 20,1 düşüş)
• İsrail 233 milyon dolar (yüzde 22,5 artış)
• S. Arabistan 199,7 milyon dolar (yüzde 0,2 artış)
• Libya 183,8 milyon dolar (yüzde 43 artış)
• Almanya 180,8 milyon dolar (yüzde 25 artış)
• Gürcistan 143 milyon dolar (yüzde 12,4 artış)
• Yunanistan 139,6 milyon dolar (yüzde 24,2 artış)
• Azerbaycan 123,5 milyon dolar (yüzde 13,2 artış)

Mobilya sektörünün 2018 yılında en çok ihracat
gerçekleştirdiği pazarlar
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Çin, ABD ve Hindistan’da

Hedef; 1’er milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak
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ihracat rakamına ulaşmayı hedef-
lediğini belirten İstanbul Mobilya,
Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Ahmet Güleç,
Yeni Ekonomi Programı (YEP)
doğrultusunda 2019'da hedefle-
nen 182 milyar dolar ihracata sek-
törün yüzde 3,2 katkı sağlamasını
öngördüklerinin altını çizdi. İhracat
yapılan ülke sayısını arttırarak, da-
ha önce gidilmemiş pazarlardan
pay alma hedefiyle çalıştıklarını
belirten Güleç, “Sektör olarak bi-
zim hedefimiz; Afrika, Latin Ameri-
ka pazarlarının yanında Çin, ABD,
İspanya ve Hollanda pazarlarında
ihracatımızı yüzde 30-40 düzeyin-
de artırmak. Geleneksel ve alım
gücü yüksek pazarlarımız olan Al-
manya, B.Krallık, Fransa, S.Ara-
bistan, Irak gibi pazarlarda ise ka-
yıp yaşamaksızın ihracatın arttırıl-
masının ve Rusya, İran gibi çeşitli
sebeplerle girilemeyen ya da dü-
şüş yaşanan pazarlarda hızla et-
kinlik kazanılması temel hedefi-
miz. Aslında bu yıl da ihracatta kg.
başına değerin arttırılması; AR-GE,
tasarım ve dijital üretim ve pazar-
lama imkanından yararlanılması
ana başlıklarımız olacak. Bu hedef
ve beklentilere ulaşmak amacıyla
2019 yılında sektör fuarlarına da-
ha çok firma ile katılmak, hedef
pazarlara yönelik daha agresif ta-
nıtım politikası uygulamak, sayıları
43 olan mobilya ve kağıt ürünleri
AR-GE ve tasarım merkezi sayısını
60-70'e yükseltmek ve firmaları-
mızın bakanlığın da öncülük ettiği
teşviklerin ve ihracat süreçlerinin
tek noktadan ve dijital mecrada
gerçekleştirilmesine daha çok en-
tegre edilmesini sağlanarak bek-
lentilere yaklaşılacaktır” dedi. 

Mobilya sektörü katma değerli ürünlerle
ihracata odaklanıyor

“Türk mobilyası ‘Çin’den
kaliteli, Avrupa’dan ucuz’

algısını yıktı”
Dünya genelinde var olan tüm sektörlerde olduğu gibi
mobilya sektöründe de rekabetçi olmanın yolu, üretim
teknolojisinden AR-GE’den ve tasarımdan geçiyor.
Akıllı, çipli, işlevsel mobilyalar; muhafaza ettikleri ürüne
dayanıklılık ve ömür katmanın yanı sıra ürünlerim hem
daha yüksek fiyattan satılabilmesini hem de rekabetin
kurallarının yeniden yazılmasını sağlıyor.

“Ar-Ge destekli inovasyona odaklanmalıyız”
Bu noktada endüstri 4.0 ve “nesnelerin internetinin”
başta Almanya olmak üzere birçok ülkede mobilya
sektöründeki üretim şartlarını ve maliyet yönetimi un-
surlarını yeniden tanımladığını belirten İstanbul Mo-
bilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Başkanı Ahmet Güleç, sektörün Asya’daki devasa üretim çarkının yanı
sıra ABD ve Avrupa’daki teknolojik açılımlarla mücadele ettiğini belirtti.
Güleç “Sektörümüz üretim teknolojilerini her yıl geliştiren, inovasyon ve
tasarım yoğun bir yapıya sahiptir. Bu durum iç pazarın henüz olgunlaş-
ma evresine girmediği düşünüldüğünde, kısa sürede hız kat etmemizi ve
diğer sektörlerden daha hızlı büyümemiz sonucunu getiriyor. Bunun yanı
sıra mobilya sektöründe olduğu gibi “kültürel ve tarihsel” motifler de
ürünlerimizin tasarım değerini yükseltmektedir ve onları küresel vitrinde
önemli bir yere yerleştirmektedir. Daha önce mobilya sektörümüz,
“Çin’den kaliteli, Avrupa’dan ucuz” kalıbı içerisine sığdırılmaya
çalışılırken, bugün bu kalıbı kırmış ve kendi kimliğimizi, dolayısıyla katma
değerimizi kendimiz tanımlamaya başlamış durumdadır. Yenilikçi
tasarımları ve AR-GE çalışmalarıyla sadece iç pazarı değil, dünyada da
beğeniyle takip edilmektedir” dedi.

“Mobilyaların kg. başı fiyatlarını istediğimiz seviyeye çekmek için
çalışıyoruz”
Türkiye mobilya sektöründe AR-GE ve tasarım harcamalarının her yıl
artığını ama istenilen seviyede olmadığını söyleyen Güleç, “Türkiye mo-
bilya sektörü gelişmiş mobilya ülkelerine göre pazarlama ve markalaş-
mada arzu edilen seviyenin altında. Hal böyle olunca ‘tasarım-yoğun’ ve
‘pazarlama değeri yüksek’ mobilyaların kg. başı fiyatlarını istediğimiz se-
viyeye çekemiyoruz. Çin, Vietnam gibi rakiplere göre iş gücü maliyeti
açısından dezavantajlı bir durumdayız. İki yönlü baskıya rağmen, Türk
mobilyası kendine biçilmek istenen ‘Çin’den kaliteli, Avrupa’dan ucuz’
algısını yıkmış durumdadır. Bunu sağlayan faktörler ise her yıl artan üre-
tim teknolojimiz, akıllı mobilya kümelerimiz ve nitelikli işgücümüz olarak
öne çıkmaktadır. “ l ll l





eni dönüm noktası
büyümenin öncüsü
oluyor

Uluslararası Malezya Mobilya
Fuarı (MIFF) Silver Jubilee sayısı,
MIFF’in büyümesinin ve gelişmesi-
nin açık ara bereketli bir kutlaması
niteliğindedir. Gösteri, sadece çey-
rek asırlık yıldönümünü kutlamak-
la kalmayıp aynı zamanda son 25
yılda ilk kez milyar dolarlık satış
hacmine ulaşmıştır. 
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MIFF’in geçmiş performansları:

9,630  yerli & yabancı fuar katılımcısı

141 ziyaretçi ülke 

138 bin 300 uluslararası ziyaretçi 

Yeni fuar alanıyla birlikte, 

100 bin m2 fuar alanı

MIFF, 2019’da Güneydoğu Asya’nın en
büyük küresel pazarında yükseliyor

Daha Cesur & Daha İyi 



MIFF 2019 fuarcıları etkinliğin sür-
düğü dört gün boyunca 1.01 milyar
dolar satış yapmışlardır. Geçen
senenin en yüksek değerleri olan
984 milyon dolar satış hacmine
göre %3’lük artış göstermiştir.

Bu rekor performans, ticaret Fua-
rı Uluslararası Malezya Ticaret ve
Sergi Merkezi (MITEC) ve Dünya
Putra Ticaret Merkezi esas alına-
rak 100,000 metrekare genişletil-
mesi ardından elde edilmiştir. 

MIFF 2019 bu sene ziyaretçi sayısı-
nı %4 artırarak 20,478 ziyaretçiye
ulaştı. Bunların %39’u ilk kez ziya-
ret edenlerden oluşuyordu. Ziya-
retçi sayısındaki artışın yanı sıra,
MIFF 2019 uluslararası alanda 130
ülkeden ve bölgeden 6,112 alıcı ile
daha çok global alıcı çekmeyi ba-
şardı. Yoğunluk, sayı olarak Kuzey
Amerika ve Uzak Doğu’ya kıyasla
artış gösterirken aynı zamanda
Güneydoğu Asya, Güney Asya, Gü-
neydoğu Asya Adaları, Avrupa,
Afrika ve Güney Amerika’ya kıyas-
la stabil kalmıştır. 

Alıcı sayısındaki bu artış sadece
MIFF için değil, ancak yüzlerce fu-
arcının yaptığı yeni deniz aşırı bağ-

lantılar için de bir nimet sayılabilir.
14 ülkeden toplam 600 alıcı – 346
Malezyalı ve 254 yabancı şirketler
olmak üzere— ‘’Tasarım İnsanları
Birleştiriyor’’ teması adı altında
yeni ürünler ve koleksiyonlar 
sergilediler.

İlgi odağında ise resmi olarak ‘’Ma-
lezya’nın Mobilya Kenti’’ adıyla
anılan Muar şehrinin tanıtımı vardı.
Güney üretim merkezleri ile güçlü
bağlantıları olan MIFF, Muar Mo-
bilya Derneği ile 2013 yılında yap-
tığı stratejik ortaklık sayesinde
bağlarını güçlendirdi.

MIFF 2020 İÇİN
TAKVİMİNİZİ İŞARETLEYİN

MIFF’in bir sonraki fuarı  6-9 Mart
2020 tarihlerinde aynı iki yerde
gerçekleştirilecek. Devam eden
katılım çeşitliliğinden ve yüksek
kaliteli alıcı profilinden tatmin olan
fuarcılar yerlerini ayırtmaya şim-
diden başladılar bile.
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esse Düsseldorf GmbH ve
yerel ortağı Tezulaş Fuar,
Türk İş Güvenliği ve Sağlığı

Uluslararası Fuarı TOS+H Expo
2020’yi 3 – 6 Mayıs 2020 tarihleri
arasında İstanbul’da dördüncü kez
düzenleniyor. Fuar, T.C. Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı tarafından organize edilen X.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Kongresi ile eş zamanlı olarak ya-
pılacak. 

Etkin bir işyeri güvenliği sağlan-
masına ve iş kazalarının engellen-
mesine yönelik önlemler gün geç-
tikçe hız kazanan iddialı bir çalışma
ortamında vazgeçilmez önem taşı-
yor. Bu nedenle, 3 – 6 Mayıs 2020
tarihleri arasında İstanbul’da gün-
demi kişisel korunma önlemleri,
işyeri güvenliği ve işyerinde sağlık
konuları belirleyecek. İşyeri gü-
venliği ve işyerinde sağlık konula-
rında Türkiye ve komşu ülkeler
için en önemli sektörel iletişim
platformu olan ve iş güvenliği ile iş
sağlığı konularında şimdiye dek üç
kez başarıyla gerçekleştirilmiş
Türkiye’nin tek ihtisas fuarı TOS+H
Expo, ihtisas ziyaretçilerini yine İs-
tanbul’a davet ediyor. TOS+H Ex-
po, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında
olduğu gibi 2020’de de yine eşza-
manlı olarak düzenleneceği X.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği

Kongresi ile desteklenecek. Say-
gın ihtisas kongresi T.C. Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından organize ediliyor. 

Bu iki etkinlik ilk kez İstanbul ICC
Kongre Merkezi’nde aynı çatı altın-
da gerçekleşecek. Böylelikle
TOS+H Expo 2020 ve X. Uluslar-
arası İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
gresi, şehrin merkezi konumunda-
ki Taksim Meydanı yakınında bulu-
nan ve aynı mekanda iki etkinlik
için de yeterli alana ve altyapıya
sahip olan yeni bir fuar alanına ta-
şınmış olacak. 

TOS+H Expo 2020, Dördüncü
Buluşmaya Hazırlanıyor

Türkiye’nin iş güvenliği ve sağlıklı çalışma koşullarını konu alan  fuarı TOS+H Expo 2020,
3 Mayıs 2020 tarihinde yeni bir fuar merkezinde kapılarını açıyor. 
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ürkiye’nin lider sektörlerinde
lider fuarlar düzenleyen ITE
Turkey bünyesinde yer alan

YEM Fuarcılık tarafından düzenle-
nen 42. Yapı Fuarı – Turkeybuild
İstanbul, bu sene 12 ülkeden 553
katılımcı firmayı ağırladı. 30’un
üzerinde etkinlik, 90’ı aşkın ulusal
ve uluslararası uzman konuşmacı-
nın yer aldığı fuarda beş gün bo-
yunca inovatif inşaat teknolojileri,
işçi robotlar, çağdaş yapı malze-
meleri, yenilikçi iş yapma biçimle-
ri, yeni kentsel dönüşüm fırsatları
hakkında gündem konuları tartışı-
larak inşaat ve yapı sektörünün
nabzı tutuldu. 

Fuarda çok sayıda inovatif ürün
görücüye çıktı. Yapı sektöründe di-
jital çözümler, yenilikçi malzeme-
ler büyük ilgi gördü. Fuar’a iş ma-
kineleri, nalburiye ve el aletleri,
yapısal çelik, prefabrike yapılar,
yapı sistemleri, iç yapı ve dekoras-

yon, duvar ve döşeme kaplamala-
rı, banyo - mutfak donanımları, ka-
pı ve aksesuarlar, elektrik, aydın-
latma, otomasyon, yalıtım, yapı
kimyasalları, boya, çatı, doğrama
(kapı - pencere), cephe, otomatik
kapı - geçiş sistemleri, gölgelen-
dirme, kaba yapı, tesisat, asansör,
çevre düzenleme ve yazılım alan-
larında hizmet veren yerli ve ya-
bancı firmalar katılım gösterdi.

240’IN ÜZERİNDE ALICI, VIP
YURT DIŞI ALIM HEYET
PROGRAMLARINDA BİR
ARAYA GELDİ

Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da
düzenlenen VIP Yurt Dışı Alım He-
yeti programları kapsamında Ce-
zayir, Azerbaycan, Gürcistan, Al-
manya, Irak, Fas, Filistin, Suudi
Arabistan, Tunus, Uganda, Birleşik
Arap Emirlikleri, Nijerya, Hindistan

gibi ülkelerden 240’ın üzerinde ya-
bancı alıcıyı ağırladı.  ITE Connect
Eşleştirme Programı (Matchma-
king Sistemi) ile bu yıl da tüm katı-
lımcılar ve alıcılar ücretsiz olarak
akıllı telefon ve internet uygula-
ması üzerinden hızlı ve etkili bir şe-
kilde birbirleriyle iletişim kurarak
1.200’den fazla toplantı gerçek-
leştirdi ve yeni iş birliklerine imza
atma fırsatı yakaladı.

42. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul,
yüzde 32 oranında uluslararası ziyaretçi 

artışı ile, toplamda 68.738 ziyaretçiyi ağırladı
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he Circle'ın Genç Mimarlar
Seçkisi & Sergisi için Türki-
ye’nin yaratıcı genç mimar-

larına yaptığı açık çağrı devam edi-
yor. Çağdaş mimarlık ortamında
40 yaş ve altındaki genç mimarla-
rın yenilikçi fikir ve projelerini kayıt
altına almayı ve geniş kitlelerle
buluşturmayı hedefleyen GEMSS,
genç mimarları ön plana çıkarta-
rak, ulusal ve uluslararası ölçekte
seslerini duyurabilmelerini sağla-
yan bir  platform olma misyonuy-
la yola çıkıyor. Genç Mimarlar
Seçkisi 5 Eylül - 12 Ekim tarihleri
arasında The Circle’da gerçekleşe-
cek serginin ardından, 1-30 Hazi-
ran 2020 tarihleri arasında da
Londra Mimarlık Festivali kapsa-
mında RIBA’da (Royal Institute of
British Architects) sergilenecek. 

İlki Sait Ali Köknar küratörlüğünde
düzenlenecek olan GEMSS’in mul-
tidisipliner seçici kurulu mimarla-
rın yanı sıra mimarlık kültürüne
katkıda bulunmuş sanatçılar, aka-
demisyenler ve sektör temsilcile-
rinden oluşuyor. GEMSS’in 2019

seçkisi, Hafriyat Grubu kurucula-
rından Ressam Antonio Cosentino,
CM Mimarlık Kurucusu Mimar Cem
Sorguç, M+D Mimarlık Kurucu Or-
tağı Mimar Dürrin Süer, İTÜ Mi-
marlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Ta-
banlıoğlu Architects Ortağı Mimar
Murat Tabanlıoğlu, Hill Internatio-
nal Başkan Yardımcısı Serdar Gü-
çar ve İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Zuhal Ulusoy’dan oluşan seçici
kurul tarafından belirlenecek.

Seçilen işlerdeki düşünsel ve kav-
ramsal odak noktalarının kaydını
tutarak, mimariye dair çok boyut-
lu bir arşiv oluşturacak olan seçki,
Türkiye’nin mimarlık kültürüne
hizmet eden etkinliklerden biri ol-
mayı hedefliyor. GEMSS, seçkide
yer alan genç pratiklerin projeleri-
ni ve mimari yaklaşımlarını ka-
muyla paylaşmak ve etkileşime
açmak üzere bir sergi ile tamam-
lanacak. Mimari eser ve yaklaşım-
ların küratoryal bir düzlemde sa-
natsal öğelerle bütünleşik olarak

yer alacağı sergi, seminer, panel
ve konuşmalar ile desteklenecek.
5 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında
sergilenecek olan işler, kalıcı bir
arşiv oluşturmayı amaçlayan The
Circle GEMSS kitabıyla mimari lite-
ratüre kazandırılacak. The Circle’ın
organizasyonuyla uluslararası
platformlara da taşınması planla-
nan GEMSS için son başvuru tarihi
16 Temmuz.

GEMSS’in ilk edisyonunda yer al-
mak için www.thecircle-
o.com/gemss adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Son başvuru tarihi:
16 Temmuz Salı

Sonuçların ilanı:
30 Temmuz Salı

Sergi (The Circle):
5 Eylül – 12 Ekim 2019

Sergi (RIBA): 
1  – 30 Haziran 2020

Etkinlik Takvimi
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GEMSS - Genç Mimarlar Seçkisi &
Sergisi İçin Açık Çağrı Devam Ediyor





ünyanın her bir yanından bir-
birinden memnun fuarcının
bir çok ülkeden alıcılarla ta-

nıştığı ve fuarın son gününe kadar
siparişlerini imzaladıkları, dört gün
boyunca başarıyla gerçekleştiri-
len 2019 Mobilya İhracat Fuarı
(EFE) 12 Mart’ta en büyük gösteri-
sini sonlandırdı. Güneydoğu As-
ya’nın en büyük uluslararası mo-
bilya fuarlarından biri olan organi-
zasyon 9-12 Mart 2019 tarihleri
arasında Kuala Lumpur Kongre
Merkezi’nde (KLCC) gerçekleşti.
Malezya Mobilya Konseyi (MFC) ve
EFE Expo Sdn. Bhd. Tarafından su-
nuldu. 2019 yılı ile EFE’nin 15. Fua-
rına  ve kutlamalarına damga vu-
ruldu. Mobilya Fuarı’nın açılışı, Te-
mel Sanayiler Bakan Yardımcısı
YB Datuk Seri Shamsul Iskandar
Mohd Akin tarafından temsil edi-
len Temel Sanayiler Başkanı YB
Puan Teresa Kok tarafından resmi
olarak açıldı.   

Alıcılar, Malezya ve Asya çapında
300’den fazla fuarcının daha önce
görülmemiş çeşitlikte yeni ürünle-

ri ve koleksiyonları ile karşılandı.
Ticaret sergisi en büyük mobilya
temin etme merkezidir ve amacıy-
la 2019 yayımında daha geniş çap-
ta denizaşırı alıcıları ve güçlü bir
yoğunlukta ilk sefer alıcıları
%9.0’dan fazla kazanç sağlayarak
35,000 metrekarelik alanda Asya
tüketim sezonunu kalkındırmak
amacıyla buluşturmuştur. Yerel
misafirlerin sayısı %34.43 artarak
5,591 kişiye ulaşırken; uluslarara-
sı alıcıların sayısı %5 artarak
8,246’ya yükselmiştir. Toplam zi-
yaretçi sayısı %15.0’lık bir artış
kat ederek 13,900 kişiye ulaşmış-
tır ve geçen sene 8 olan hol sayısı
9’a yükselmiştir. 

15 başarılı yayımdan sonra EFE,
bütün endüstri için daha büyük ve
daha iyi bir network ağı olarak alı-
cılara, ziyaretçilere ve fuarcılara
güvence sağlamıştır. Etkinlik en
iyi: Ev, Yatak Odası, Koltuk, Mut-
fak, Ofis, Çocuk, Salon ve Dış Me-
kan Mobilyalarını aksesuarları ile
birlikte sergilemiştir. 

Güçlü ticarette yerleşmiş bir üne
sahip olan EFE 2019, yeni fuarcılar
ve alıcıların varlığından önemli bir
oranda ivme kazanmıştır. Daha ge-
niş bit sergi alanı, tasarım kalitesi-
nin ve iş olanaklarının yeni girişim-
ler sayesinde yönlendirilmesine
olanak tanımıştır. Endonezya ya-
ratıcı mobilya tasarımları, el işi ve
dekorasyonları teşhiri, tarihte ilk
kez Endonezya Mobilya ve Zanaat
İmalatçılarının (IFPF) katılımıyla
gerçekleşti.
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Her Sene Daha Büyük 
ve Daha İyi!

2019 MOBİLYA İHRACAT FUARI (EFE) GÖSTERİYİ İNANILMAZ BİR BAŞARIYLA SONLANDIRDI









nterzum Fuarı uzun yıllardır mo-
bilya sektörü, mobilya bileşenleri,
ağaç ve ahşap endüstrisinin tüm
paydaşlarını bir araya getiren kü-

resel bir vitrin. Biz de Beta Kimya
A.Ş. olarak, her zaman olduğu gibi
bu yıl da Interzum’da yerimizi aldık.
Dünyanın dört bir yanından önde ge-
len firmaların ve karar vericilerin
katıldığı Interzum’u, sektördeki ye-
niliklerin sergilendiği ve uluslararası
pazarlardaki son trendler hakkında
yeni ufuklar açan büyük bir buluş-
ma olarak görüyoruz.  

Global stratejimiz doğrultusunda
ihracattaki yükselişimiz artarak sü-
rerken, Interzum Fuarı da bizlere
daha önce ihracat gerçekleştirme-
diğimiz ya da bayilik vermediğimiz
yeni ülkelere ulaşma ve mevcut pa-
zarlarımızdaki ekinliğimizi de arttır-
ma fırsatı sunuyor. Bu yılki fuarda
aralarında Kuzey Amerika Devlet-

leri’nin yanı sıra Baltık, İskandinav
ve Batı Avrupa ülkelerinin de bulun-
duğu pazarlardaki yeni müşterileri-
mize ulaştık. 

Yeni distribütörlükler ve bayilik an-
laşmalarımızla birlikte ihracat yaptı-
ğımız ülke sayısını da 56’dan 60’a
yükselttik. Bu sayede MS polimer
teknolojisine sahip hibrit yapıştırıcı-
lar, silikon ve mastikler ile köpük
ürünlerimiz için ciddi siparişler aldık.
Sektör profesyonelleri ve potansi-
yel iş ortağımız olabilecek firmalarla
çok önemli ilişkiler geliştirdik. Inter-
zum’da kurduğumuz network ile
önümüzdeki dönemde bu ağı daha
da genişleteceğimizi düşünüyoruz.

Interzum bir başka yönüyle, özellik-
le Ar-Ge ve inovasyona dayanan
yeni ürünlerin sergilenmesi açısın-
dan da son derece önemli bir fuar.
Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek özel-

likle son kullanıcılara da hitap eden
yeni ürünümüz APEL Ahşap ve Hobi
Tutkalı’nın lansmanını Interzum’da
gerçekleştirdik. Son dönemde Av-
rupa ve Amerika bölgesinde öne çı-
kan “Do it yourself” yani herkesin
kendi becerilerini öne çıkarabileceği
“Kendin yap” kategorisindeki inova-
tif ürünler ilgi görüyor. Bu açıdan
APEL Ahşap ve Hobi Tutkalı ürünü-
müz de uluslararası katılımcıların
büyük beğenisini topladı. 

MS Polimer teknolojisine sahip yeni
hibrit ürünlerimiz APEL Hightack ve
APEL Universal de özellikle Batı Av-
rupa ülkelerinden gelen katılımcılar
tarafından büyük ilgi gördü. 

Türk kimya sektörünün öncü şir-
ketlerinden Beta Kimya A.Ş. olarak,
Apel ve MitreApel markalarımızla
uzun yıllardır aralıksız şekilde katıl-
dığımız Interzum Fuarı’na önümüz-
deki dönemde de katılmaya devam
edeceğiz. İnovatif ürünlerimiz ve
akılcı çözümlerimizle ihracatta yeni
başarılara imza atmak için yine 
büyük ölçekli global fuarlarda yer
almayı sürdüreceğiz.
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ünya ağaç işleme makineleri
teknolojilerinde son beş yıl
içinde başta Endüstri 4.0 tek-

nolojisi olmak üzere gerek yazılım
gerekse de donanım ve çoklu üre-
tim sistemleriyle başını Alman-
ya’nın çektiği hemen ardından İtal-
ya ve Çin’in geliştirdiği yeni bir üre-
tim ve çalışma sistemine doğru ev-
riliyoruz. ‘2015 Ligna Hannover
fuarında ilk kez sunulan ve her yıl
geliştirilen bu sistemler üretimin
şeklini de değiştiriyor. Sistemin ku-
rucusu ülkeler artık küçük bireysel

makineler yerine devasa continue
sistemler ve buna uyumlu hatlarla
yapay zeka, uzaktan  control tek-
nolojileriylele insansız üretim mo-
dülleri geliştiriyorlar. 2015’te ilk
kez tanıştığımız Tapio ve Sofia  ile
maestro, 5 yıl sonra daha da geliş-
miş teknolojileriyle karşımıza çıkı-
yor. Dünyadaki dijital ve robotik
teknolojideki her yıl ortaya çıkan
yenilikler kaçınılmaz olarak her
sektörde karşılığını buluyor.  Ame-
rikan uzay dairesi Nasa, Boing ve
Google destekli First vakfı, üniver-

Araştırma: Nesip Uzun
Temmuz 2019
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siteler ile özel şirketler tarafından
birbirinden bağımsız olarak herbiri
farklı özellikleriyle  geliştirilmiş ro-
botik yenilikler bir disiplin içinde bu
akıllı makinelerde uygulanarak
gerçekte birer robot haline dönü-
şebiliyor,   2019 Ligna ağaç işleme
makineleri teknolojileri fuarında
daha şok edici yenilikleri göreceğiz.
Sektörün aktörleri henüz değişme-
di, küresel çoklu rekabet pazarı da-
raltsa da bir yandan dünyanın fark-
lı bölgelerinde ortaya çıkan üretim
alanları ülke yatırımları sürkülas-
yonu sürekli hale getiriyor. Bu nok-

tada üretimin yoğunlaştığı eskiler
büyük ölçekli seri üretimlere yöne-
lirken yeni pazarlar da küçük maki-
nelere Pazar alanları açıyor. Bu
noktada yeni pazarlar olarak başta
kuzey afrika Uzakdoğu, balkanlar,
baltık ülkeleri, doğu Avrupa ülkele-
ri istihdam ağırlıklı bu sektörlerle
yeni alanlar yaratıyor, Türkiye bu
alanda küçük ve  orta ölçekli işlet-
meler pazarında her yıl artan bir
oranda pazardan pay almaya baş-
layan yeni aktörlerden biridir. Ana
aktör ise yine Almanya İtalya, Çin
ilk üç sırayı paylaşıyorlar. 

1970’lı yıllarda küçük atölyeler
şeklinde başlamış olan Türkiye
AİM üretimi daha sonra Özellikle
bu alanda Avrupa’da AİM sanayin-
de teknolojinin gelişmesi ve 1980
sonrası ithalat serbestisiyle birlik-
te bu sektörde de önemli değişim-
ler yaşandı. Bir yandan teknoloji
ağırlıklı makineler Türkiye pazarı-
na girerken Türk AİM üreticileri de
kendilerini geliştirerek benzer ma-
kineler yapmaya, uluslararası fu-
arlara katılarak ihracat yapmaya
başladılar. Artık  1990’lı yıllara ge-
lindiğinde ise  bilgisayar destekli
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makinelerin kullanımı başlamıştır.
2005 yıllarına kadar ithal edilen
CNC ve panel ebatlama makineleri
bugün onlarca Türk AİM üreticileri
tarafından imal edilebilmektedir.
Ancak halen Kobi düzeyinde bulu-
nan ve çoğu aile şirketi niteliğinde-
ki bu üreticiler, bireysellikleri ve
belli disiplinlerden uzak olmaları
nedeniyle sıkça bölünmekte ben-
zeş rakip firmalara dönüşerek za-
ten yeterli bir sermaye birikimine
sahip olamadıklarından gerek iç
pazarda gerekse de uluslararası
alanda düşük katmadeğerli bir
üretim ekonomisi yaratmaktadır-
lar. Bu durum ise paydaşlarıyla kı-
yaslandığında  100-150 yıllık  ve
milyar dolarlık cirolara sahip şir-
ketlerin karşısında  sektörün ürün
taklidi ve usta anlayışı yerine mü-
hendislik içerikli planlı işletmeler

olmalarını zorunlu kılıyor. TOBB
raporlarına göre ahşap  işleme
makineleri sektörü tedarikçileriyle
birlikte 200 işletme ve  5000  çalı-
şan istihdam ediyor.Bu istihdamın
250’si Mühendis 650’si idari per-
sonel 350’si teknisyen 3500’i ise
işçi ve usta olarak bu sektörde ça-
lışıyor.  Sektörde önemli AİM üre-
tim bölgeleri Ankara, Bursa, İne-
göl ve İstanbul, Adana  olarak sıra-
lanmıştır ancak tüm bunlara rağ-
men gerek resmi kurumlar tara-
fından, gerekse de AİM sanayicileri
tarafından bu güne kadar sağlıklı
bir araştırma ve veri kaynağı oluş-
turulamamıştır. Söz konusu bu ça-
lışma da bu sektördeki yaklaşık 30
yıllık sektörel yayıncılık birikimi-
mizle pek çok kaynaktan ve kendi
bilgi birikimimizle derlediğimiz bir
çalışmadır. Bu nedenle sektörün

ölçeklemnesine konu rakamlar
ağırlıklı olarak resmi ithalat ve ih-
racat kayıtlarına göre  düzenlen-
miştir. Bu çalışmayı gerçekleştirir-
ken pek çok kaynağı karşılaştırıp
kendi kaynaklarımızı ve uluslar-
arası verileri kullandık. 

AİM Sektörüne ilişkin bazı
Bilgiler

Türkiye AİM makineleri sektörün-
de işletmelerin kuruluş yılları in-
celendiğinde, ülkemizde sanayi-
leşmenin başladığı 1940’lı yıllarda
AİM işletmelerinin de faaliyetleri-
ne başladığı görülmektedir. 

Bu alanda 2000’li yıllarda Prof Dr.
Hüseyin koç tarafından gerçekleş-
tirilen ve yine mobilya dergisi ta-
rafından kitaplaştırılarak sektör
hizmetine sunulan Türkiye Ahşap
işleme Makineleri araştırmasından
sonra, 2016 yılı sonunda Bartın
Orman fakültesinden üç Akade-
misyen tarafından yapılan çalış-
mada son iki yılın verileri görün-
mese de kayda değer bazı çalış-
maları görebiliriz. **

‘’ Tablo 1 incelendiğinde, ülkemiz-
de 2001-2013 yılları arasında AİM
sanayisi alanında 17 yeni işletme
faaliyete başlamıştır.  Bu 17 yeni
işletme bilgi formu düzenlenen
toplam işletme sayısı içerisinde
yaklaşık %29,82’lik bir orana kar-
şılık gelmektedir. Bunu takiben
%17,54’ü 1991-2000 yılları arası,
%15,79’u 1971-1980 yılları arası,
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%14,04’ü 1961-1970 yılları arası,
%12,28’i 1981-1990 yılları arası ve
%10,53’ünün de 1940-1960 yılları
arasında faaliyetlerine başladığı
tespit edilmiştir. 

Türkiye'de AİM üretim sektörü-
nün, orman ürünlerinin ve mobilya
endüstrisinin yoğunluk gösterdiği
bölgelerde daha çok toplandığı
görülmektedir. Sektörde önemli
AİM üretim bölgelerinin Ankara,
Bursa ve İstanbul olarak sıralandı-

ğı tespit edilmiştir. Tablo 2’ye ba-
kıldığında 11 işletme %19,30 ora-
nında Ankara, 11 işletme %19,30
oranında Bursa, bunları takiben 10
işletme %17,54 oranında İstanbul,
9 işletme %15,79 oranında Kayse-
ri, 8 işletme %14,04 oranında İz-
mir ve 8 işletme %14,04 oranında
diğer illerde yer almaktadır. 

İşletmelerin hukuki yapılarına iliş-
kin bulgular Tablo 3’de görülmek-
tedir. İşletmelerin %66,67’si limi-

ted şirket, %17,54’ü anonim şir-
ket, %10,53’ü ferdi mülkiyet ve
%5,26’sı adi ortaklık şeklindedir.
İşletmeler genel olarak aile şirketi
veya şahıs şirketi olarak kurulmuş
olup, üretim ve kapasitelerini ar-
tırdıkça limited veya anonim şirket
statüsüne geçerek üretimlerini
devam ettirmektedirler. 

AİM üreten işletmelerin çalışan
sayısına bakıldığında genel itiba-
riyle küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin daha yoğunlukta olduğu
anlaşılmaktadır. Tablo 4’de gö-
rüldüğü gibi işletmelerde çalışan
toplam personel rakamları şu şe-
kildedir: İşletmelerin %14,03’ü 1-
10 kişi, %49,12'si 10-30 kişi,
%24,58’i 30-50 kişi, %10,52’si
50-150 kişi, %1,75’i ise 150-500
kişi çalıştırmaktadır. Bu veriler ışı-
ğında işletmelerin daha çok 10-30
arası personel çalıştıran küçük ve
orta ölçekli işletmeler olduğu 
görülmektedir. 

Sektörde personelin statüleri ara-
sındaki dağılım, %13,89 oranında
idari personel, %5,42 oranında
mühendis-mimar, %5,10 oranında
teknisyen, %1,87 oranında teknik
ressam, %6,54 oranında usta ve
son olarak %67,18 oranında işçiler
yer almaktadır. Veriler irdelendi-
ğinde 100’de fazla personel 
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çalıştıran 7 büyük işletme bulun-
maktadır. Personeller statülerine
bağlı olarak irdelendiğinde bütün
işletmelerde işçi sayısı diğer 
personel sayısından fazladır. 
Bu sonuçta işletmelerin daha çok
fiziksel işgücü üreten personelle-
re ihtiyacın fazla olduğu 
görülmektedir. 

İşletmelerin Ar-Ge ve kalite kont-

rol departmanına sahip olup 
olmadıkları incelenmiştir. Buna
göre, İşletmelerin 49’u sahip ol-
duklarını, 8’i ise sahip olmadıkları-
nı beyan etmiştir. Tablo 6’daki ve-
riler AİM sektöründeki sanayi üre-
ticilerinin %85,96’sının Ar-Ge ve
kalite kontrol çalışması yaptığını
göstermektedir. %14,04’lük paya
sahip işletmeler ise Ar-ge ve kalite

kontrol çalışması yapmadığını
ve/veya yapamadığını ifade etmiş-
lerdir. Ancak Ar-Ge bölümüne sa-
hip işletmelerin büyük çoğunlu-
ğunda üretilen makinelerin tekno-
lojik özelliğinden dolayı görevini
tam olarak yerine getiremediği
söylenebilir. ‘’

Türkiye ağaç işleme makineleri
sektörü ithalat ağırlıklı bir sektör-
den son iki yılda ihracat fazlası ve-
ren bir sektöre dönüşmüşken he-
men her kıtada makinaları satılan
ihracatçı bir sektöre evrildi. Ancak
hala paydaşlarıyla kıyaslandığında
sektörün katma değerli üretim öl-
çekli olma sorunları devam edi-
yor. Ölçek ekonomisinde 15 milyar
doların üzerinde bir ekonomik hac-
me sahip olan ağaç işleme maki-
neleri sektöründe Türkiye 2018 
yılında 283 milyon dolarlık ağaç
işleme makineleri  üretiminde  103
milyon dolarlık  ihracatıyla dünya

▲ ▲
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ağaç işleme makineleri sektörü 
ihracat sıralamasında 13. sırada
bulunuyor. 

2018 yılı Tüik verilerine göre  bir ön-
ceki yıla göre %22’lik bir artış ger-
çekleştiren sektör,  yıllardır önemli
bir ithalat merkezi durumunda bu-
lunan Türkiye’de ithalatın 61 milyar
dolarla %9 bir gerileme yaşaması-
na da vesile olmuştur. 

İthalatın gerilemesi sürecinde 15 yıl
içinde ithalatçı ülkeler arasında da
aktörler değişmiş  yıllarca  ilk sıra-
da yer alan Başta Almanya,  İtalyan
ve İspanya  gibi Avrupa menşeili
makine firmalarının yerini 2018 yı-
lında pazarın  lideri olarak yeni ve
güçlü aktörü Çin doldurmuş, ardın-
dan  da Taiwan özellikle küçük ma-
kine grubunda pazarın yeni aktörle-
ri arasında yer almışlardır.  

Bütün bu veriler ışığında bakıldığın-
da durgunluk ve Pazardaki değişim
sadece Türkiye’de değil hemen
tüm dünyada genel bir stabilizas-
yondan bahsedebiliriz. 2018- 2020
arası yıllarda büyüyen pazarlar da-
hil, hemen tüm dünyada bu duru-
mun süreceği öngörülüyor. 

İnşaat Sektörü Etkisi

Ancak tüm bu negatif duruma rağ-
men Ahşap mobilya sanayisinde
yatırım için uygun koşullar var.
Başta kentleşme olmak üzere ge-
lişmekte olan ülkelerde bu olguya

paralel gelişen inşaat endüstrisi
bu sektörü lokomotif hale getire-
rek ardından bağlı pek çok ara ve
yan sanayiyi sürüklüyor. Onları
besliyor. Arz ve talebi hareketlen-
diren bu sektör mobilya tüketimini
de teşvik ediyor, her yeni konut
yeni bir kapı, pencere, mutfak par-
ke, masa koltuk gardrop anlamına
da gelebilir.

Ayrıca gelişen çevre bilinci ve top-
lumsal duyarlılık ahşap kullanımını
da teşvik ediyor. Sektörün büyü-
mesi nitelikli işgücü ihtiyacını arttı-
tırken bu ara eleman ihtiyacını kar-
şılayamayan sektör otomosyon
ve dijitalleşmeye yönelmektedir.
Ahşap işleme makinelerinde yüz-
yılın başından bu yana süren Avru-
pa hakimiyeti son 15-20 yılda
özellikle de Asya’da yeni aktörle-
rin ortaya çıkması dengeleri boz-
muş bu durum da bu teknolojinin
merkezi sayılan Almanya, İtalya
gibi global aktörlerin yüksek tek-
nolojili yeni nesil makineler,  ya-
pay zeka, Endüstri 4.0 gibi tam
otomasyona yöneltmiştir. 
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Alman Ağaç İşleme Makineleri
Güçlü İç Pazarıyla Küresel Bir Aktör

                                              Üretim   3,4 Milyar Euro
   Alman Makine Endüstrisi Payı   % 1,5
                                              İhracat   2,4 Milyar Euro
                                     İhracat Payı   % 70
                                               İthalat   500 Milyon Euro
                        Global Ticaret Payı   % 28

Türkiye’ye ihracat
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Sektörün güçlü ihracatçısı  Alman-
ya, hala küresel bir güç olmaya
devam ediyor. 

2017 yılında, Endüstri 4.0 girişim-
leri için İtalyan devleti tarafından
sanayiye verilen teşvikler, İtal-
ya'daki İtalyan teknoloji siparişle-
rinin genişlemesini hızlandırdı. İç
pazarın cirosu 2016'dan yüzde 21,1
artarak 700 milyon euroya yük-
seldi. İtalya bu girişimler sonucu
aynı yıl   2.4 milyar Euroluk bir
makine satışı gerçekleştirmiştir.
(Acimall 2017 sektör raporu)

Türkiye ihracatçı birlikleri kayıtla-
rında ağaç işleme makineleri sek-
törü kendi kaleminde sınıflanmadı-
ğından verileri gerçek anlamda sı-
nıflamak da zor, bu noktada ağaç
işleme makineleri sektöründe  ku-
rulu derneklerin  gerek Tuik ista-
tistikleri gerekse de birliklerin sı-
nıflandırma prosedürlerinde bi-
limsel tanımlamalar için girişimde
bulunmaları gerekiyor.

Örneğin 2018 yılı makine sektör
ihracat tablolarında ağaç işleme
makineleri sektörü tarım ve or-
mancılıkta kullanılan makineler
kategorisinde yer almakta ve so-
nuçlara sağlıklı erişimi zorlaştır-
maktadır. Ağaç işleme makineleri
sektöründe kullanılan CNC maki-
neleri ve metal CNC makineleri ay-
nı kategoride midir belirsiz,  İşin il-
ginç tarafı da gerek güncel Türkçe
dii kavramları gerekse de kullanı-
lan literatür günümüzde karşılığı
olmayan bir dil karmaşasından
oluşuyor.  Bilgisayar ve yazılımla

donatılmış yüksek teknoloji kulla-
nan ve her tür kompozit ürün ve
malzemeyi birlikte işleyebilen bir
sektörde  hala Ağaç  ve Mantar iş-
leyen makineler diye bir kategori
var ki; evlere şenlik!

Dev bir sektör

Küresel anlamda Orman ürünleri
kereste işleme makineleri ile pa-
nel işleme teknolojisi ile mobilya

üretim makineleri sanayi, dünya
ölçeğinde  13 milyar dolarlık bir
hacme sahiptir. Bu pazarın ana ak-
törleri ise Başta Almanya olmak
üzere ardından gelen İtalya,  2018
yılı itibarıyla en büyük ihracatçı ül-
kelerdir.  Bu araştırmada aşağıda
istatistiklerini vereceğimiz  ilk 6
büyük ihracatçı ülkenin ihracat
rakkamlarını göreceksiniz.  Bu ül-
keler sırasıyla Almanya, İtalya,
Çin, Avusturya, Amerika ve 

Güney Afrika



Taiwandır. Almanya’nın Ağaç işle-
me makinelerindeki toplam payı
3,4 milyar Euro’dur. Bunun 2,4
milyar dolarını ihracat yaparken  1
milyar dolarlık bir dilimini iç pazar-
da tüketip yine aynı sektörde 500

milyon dolarlık ithalat gerçekleş-
tirmektedir.  Pek çok makine üre-
tim sanayinde liderliğini koruyan
Almanya’nın genel makine üretimi
içindeki ahşap makine hacmi %
1,5’tir. Global ticaretteki payı ise
%28’dir. En büyük müşterileri ise
Amerika ve Çin’dir. 

İtalya 2017 verilerine göre bir bu-
çuk milyar Euro'luk ihraç edilen
malların iki numaralı seviyesinde
kalmaya devam ediyor.

Çin üçüncü sırayı korumuş ve dün-
yanın her yerinde yerleşik bir ima-
lat aktörü haline gelmiştir. Çok uy-
gun fiyatlı ürün fiyatları, her 

zaman Asya endüstrilerinin en
önemli gücü olmuştur, ancak son
yıllarda, makinelerin teknolojik
standartları, kaçınılmaz olarak 
tüketici fiyatlarının düzeltilmesine
yol açacaktır. En önemli iş hala ge-
leneksel küçük makinelerdir.

Tablolardaki çizelgede de görül-
düğü gibi, dünyanın en büyük ihra-
catçısı konumundaki Çin aynı 
zamanda ahşap işleme mobilya
üretim makinelerinde en büyük it-
halatçı ülke konumundadır. Çin bu
yatırımlarını bir yandan dünya ih-
racat lideri vasfıyla hem küresel
pazarlara satış, hem de  tüketim
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Çin Almanya

İtalya Avrupa Birliği
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ilk 6 ihracatçı ülke





toplumuna dönüşen iç pazarda ye-
rele yüksek ölçekli üretimle yanıt
vermeye çalışıyor. Bunu yaparken
büyümenin ve tüketimin yarattığı
yeni duruma uygun planlamalar
yapmak durumunda kalıyor. 

Ancak dışa açılmış Çin ekonomisi
kaçınılmaz olarak dışardan gelen
eğilimlere ve iç pazarın arzularına
da uygun davranmak zorunda kalı-
yor. Öyle ki Özellikle tüketim ala-
nında batıya özenli yeni kuşak Çin
tüketicileri, ki bunlar alım gücü
yüksek teknokratlar, mühendis ve
hizmet pazarındaki profesyonel-
lerden oluşuyor. Dünya ile entegre
bu kesim batılı yaşam tarzı ve alış-

kanlıklarını burada hayata geçiri-
yor, ithal ürünler kullanıyor. İtal-
yan restaurantlarında Amerikan
Cafelerinde  boş zamanlarını geçiri-
yor, buralarda buluşuyorlar. Son
iki yıl içinde sadece Guangzhou ve
Shanghai’de yüzlerce Starbucks
kahve mağazaları açıldı. Buraların
en önemli müşterisi ise yeni kuşak
Çin gençliğidir. 

Çin devleti pek çok sektörden elde
ettiği devasa ihracat fazlası dövizü
yeni tüketim toplumu eliyle yine
batıya aktarıyor. Yakın gelecekte
bu ithal ürünler ve tüketim patla-
ması arttıkça bu zengin dolar ve Eu-
rolar geldikleri ülkelere tekrar  geri

gidecekler gibi görünüyor. 

Channeller, Gucci’ler , uluslararası
zincir hoteller, lüks araba markala-
rı, Lüks İtalyan mobilyaları, marka
restaurantlar şimdilik gözde tüke-
tim nesneleri durumundadır. Dün-
yanın her yerinde en büyük kalaba-
lıkları  oluşturan Çinli turistler de yi-
ne bu tüketim olguları içinde değer-
lendirilebilir.   Yakın gelecekte Çin’in
ihracatının gerilemesi iç pazarda tü-
ketimin ihracat aleyhine büyümesi
yeni sorunları yaratacak ve küresel
rekabette yeni durumlar ortaya çı-
karacaktır. Bu durum bütünsel ola-
rak tüm üretim sektörlerini ilgilen-
diren farklı bir saptamadır. 
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İspanya Rusya

Polonya Kanada



Trump yönetimi etkisi

Şüphesiz Trump yönetimiyle bir-
likte gelişen Amerikan yeni dış po-
litikasında da topun ağzındaki ilk
hedef  İran kadar ihracat devi Çin
de oldu. Çin’in yükselen yıldızı batı
sermayesi kadar en çok da Ameri-
kayı etkiledi. Çin ürünlerine uygu-
lanan yüksek gümrük vergileri ile
başlayıp karşılıklı ekonomik yaptı-
rımlara dönüşen devlerin bu sava-
şında Amerika şimdilik Avrupa
sermayesini yanına almış durum-
da. Çünkü büyüyen Çin Batı serma-
yesini de tehdit ediyor. Uygulama-

ya konan ekonomi savaşları ardın-
dan digital platforma da yansıya-
rak, Microsoft yazılımlarının Çin
ürünlerine servis vermemeye ka-
dar gelmiş durumda. Şimdilik Çin
devi Huwai  kendi sistemlerini dev-
reye sokarak Amerikan ürünlerini
pazardan silmeye çalışıyor. Bu du-
rum cep telefonu pazarında Çin le-
hine de 1,5 milyarlık ulusal pazarın
tümüyle içselleşmesi anlamına
gelecektir. Apple için önemli bir
Pazar olan Çin, bu kararalar sonu-
cu durumdan en çok etkilenen şir-
ket olarak görülüyor. Keza Çin
toplumu böyle bir durumda ulusal

duruşunu sergileyebilen bir ref-
lekse sahiptir. 

Yeni eko-finansal savaş politik
düzlemde de sürüyor ve yakın dö-
nemde bunun sonuçları daha ra-
hat gözlemlenebilir. 

Artan panel mobilya talebi

Öte yandan masif ve ahşap ağırlıklı
üretim ve tüketim pazarı olan Ame-
rika mobilya pazarında,  son on yıl-
da ciddi bir panel mobilya talebi
oluşmaktadır, bu da panel işleme
makinelerine Amerika gibi devasa
bir pazarı açmaktadır. Pazarda 

Brezilya Meksika
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büyük ölçekli işletmelerde Alman
ve İtalyan makinelerinin hakimiyeti
söz konusuyken küçük makineler-
de Taiwan ve Çin makineleri ile yeni
bir aktör olarak klasik marangoz
makinelerinde  İspanya Vietnam ve
Türk üreticileri bu pazarı hedefle-
miş bulunmaktadır. 

Bir yeni Pazar alanı ise başta Çin
olmak üzere, Almanya, İtalya,
brezilya ve Türkiye’nin odak nok-
tasına koyduğu Afrika pazarı 
gelmektedir.

Son siyası gelişmelere rağmen ba-
kir bir Pazar olan Afrika pazarında
şimdilik tüm ülkeler kuzey ülkeler-
den başlayarak aşağı doğru daha
çok güvenilir alanlara doğru bir ih-

racat stratejisi izliyorlar. Uluslar-
arası sermayenin sıkça oynadığı
bu alanlarda hareket etmek zor da
olsa yerel pazarların daralması
firmaları ihracata zorluyor ve pek
çok pazarda var olma zorunluluğu
onları buralara yönlendiriyor.
Özellikle Türkiye açısından bakılır-
sa yakın komşu pazarlarında Tür-
kiye aleyhine gelişen pozisyonlar
bu pazarların kaybedilmesi ve kısa
vadede Libya, Suriye, nisbetten
İran, Mısır ve Irak gibi toplamda 20
milyar dolarlık bir ihracat pazarın-
da oynamak şimdilik zor görünü-
yor. Halen devam eden ticari ilişki-
lere rağmen ekonomi savaşların-
da topun ağzındaki ilk hedef İran

için eski çamlar bardak misali!...

Şimdi Türk Ahşap sanayi ve Maki-
ne üreticileri pek çok endistride ol-
duğu gibi içpazarda süren ekono-
mik daralma ve döviz kurlarındaki
sürekli dalgalanmalar sonucu yü-
zünü mutlak ihracata çevirmiş du-
rumda, Aşağıda Ahşap işleme ma-
kineleri sektöründe dünya lideri bu
6 büyük ihracatçı ülkenin ülkelere
göre ihracatlarında aldıkları yüz-
deleri görebilirsiniz. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

Tuik raporları, 

WDMA 2018 raporları, 

ACİMALL ANNUAL REPORT  - The Italian
woodworking machinery and tools in-
dustry 

** Journal of Bartın Faculty of Forestry,
2016, / TÜRKİYE AHşAP İşLEME MAKİNELE-
Rİ ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN İşLETME YAPISI-
NIN İNCELENMESİ -Yıldız ÇABUK, , Murat
YEşİLKAYA , Selman KARAYILMAZLAR 
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AMDER, (Türk Ağaç İşleme
Makinecileri Derneği) 2018 yı-
lının Eylül ayında kurulmasına

karşın, bir yıldan kısa bir zamanda
sektörün  tanıyarak benimsediği  ve
üye sayısı Haziran 2019 itibariyle
40 üyeye ulaştığı önemli bir temsil
noktası oldu. . Derneğin ihracatçı

üyeleri  Türkiye’nin hedef pazarla-
rında bulunan hemen her fuara ka-
tılıyor, ithalatçı ve satıcı firmaları
da ziyaretçi olarak dünya pazarla-
rındaki etkinlikleri kaçırmıyor. 

Bu fuarlar içerisinde kuşkusuz Al-
manya’nın Hannover kentinde De-
utsche Messe AG. tarafından  iki
yılda bir  düzenlenen ve ağaç işle-
me  teknolojisi konusunda dünya-
nın en büyük fuarı olan LİGNA’nın
önemi büyük. Bu nedenle deir ki
Ligna fuarı üyelerimizin uluslar-
arası pazara ulaşmasında ve ken-
dilerine yeni açılımlar yaratmala-
rında çok önemli bir işlev görüyor. 

Alman ve Batı Avrupa firma tem-
silcilerinin yanı sıra, dünyanın dört 
bir yanından gelen 90.000’in 

TAMDER, LIGNA 2019 DOSYASI

TAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Nizamettin Coşkun, kendi firmasının da
bizzat katıldığı Hannover Ligna Ahşap
İşleme Makineleri Fuarı’nda bu yıl gerek
Tamder katılımı,  gerekse de genel anlamda
Ligna Fuarı’nın dünyada sektör içindeki
etkisi ile ilgili olarak  Türk firmalarının ve
Tamder üyesi makine üreticilerinin fuara
katılma amaçları ve sonuçlarına yönelik
bilgilerini bizlerle paylaştı.

TAMDER, LİGNA HANNOVER FUARI’NDA
9 ÜYE ve 1.500 m2’yi AŞKIN BİR

KATILIMLA TEMSİL EDİLDİ

Türk Ağaç İşleme Makineleri Sektörünün Yeni ve Dinamik Oluşumu

T



üzerindeki uluslararası ziyaretçi-
nin gezdiği böylesine büyük bir 
fuar, yeni pazarlara açılmak iste-
yen TAMDER üyeleri için önemli
bir fırsattı. 

Açık kaldığı 5 gün boyunca LİG-
NA’da tam bir teknoloji şovu ger-
çekleşti. Ağaç işleme makineleri
sektörünün yüzey teknolojilerin-
den panel üretimine, ahşap işle-
meden mobilya üretimine kadar
en geniş yelpazede temsil edildiği
fuarın bir özelliği de, çağın hatta
çağın ötesinin teknolojilerinin ser-
gileniyor olmasıydı.

Akıllı makinaların birbirleriyle ko-
nuşmasından robot teknolojileri-
ne, Endüstri 4.0’ten bulut bilişime
kadar her tür siber iletişimin ulaş-
tığı teknolojik sıçramaların şov
alanı olan LİGNA Fuarının hollerin-
de, hemen her dili konuşan makine
üreticileri ile birlikte TAMDER üye-
lerimizin de kendini geliştirip çağa
ayak uyduran, global rekabetin
gereklerini yerine getiren firmalar
arasına girmesi hem firmalarımız
hem de derneğimiz açısından gu-
rur verici idi.

Yeni kurulmuş olmamıza karşın,
TAMDER’in bu fuarda 1.500 m2’yi
aşkın bir alanda 7 katılımcı firma
ile temsil ediliyor olması hem der-
neğimiz hem de üyelerimiz açısın-
dan önemli idi. Katılımcı firmaları-
mızdan UNİMAK, KARABUDAK ve
EDDA 17. Holde, FORM MAKİNE 13.
Holde, OMAKSAN, EMİN TOSUN ve
PATENT MAKİNE ise 11 Holde ürün-
lerini sergilediler ve ziyaretçiler
tarafından büyük ilgi gördüler. Fir-
malarımız stantlarında yeni ve po-
tansiyel müşterilerin yanı sıra, hali
hazırdaki müşteri ve bayilikleri de
ağırlayarak hem dünya ve Türkiye
pazarları hakkında istişarelerde
bulundular hem de en yeni ürünle-
rini sergileme olanağı buldular.

Türk makine firmalarının son yıllar-
da kat ettiği yol, üretim, ar-ge ve
pazarlama alanlarında yaptığı yatı-
rımlar ve ürünlerinin ulaştıkları tek-
nolojik düzey ve standartlar ziya-
retçi sektör profesyonellerini hem
şaşırttı, hem de memnun etti. Fir-
malarımızın Amerika, Avrupa, Uzak
Doğu, Orta Doğu ve Afrika başta ol-
mak üzere dünyanın pek çok bölge-
sine makine satıyor olmaları ve bu
alanda önemli dünya devleri ile re-
kabet ediyor olmaları, Türk maki-
nesi imajının her geçen gün daha ka-
bul edilebilir bir hale gelmesi Türki-
ye’nin de eriştiği düzey açısından ol-
dukça gurur vericidir.

l l
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u yıl Ligna Hannover fuarına
katılan firmalarımızdan TAM-
DER üyesi, Kama - Karadu-

man Makine’den Ümit Karabu-
dak’ın fuar izlenimlerini aldık 

Ligna fuarına bu yıl kaçıncı katılı-
mınız ve önceki yıllara kıyaslar-
sak bu yıl fuarı nasıl buldunuz? 

Ligna fuarına 2015 Yılından bu ya-
na 2017 ve bu yıl ile birlikte 3. Katı-
lımımızı gerçekleştiriyoruz. Önceki
fuarlara kıyasla daha fazla katı-
lımcının bulunduğu bir organizas-
yon oldu. Aynı zamanda yine ön-
ceki Ligna fuarlarına kıyasla Türk
firmaların katılımında gözle görü-
lür bir artış var. Hem ziyaretçileri
hem de katılımcıları memnun eden
ve Dünya’nın hemen her yerinden
İnsanların bir arada bulunduğu ve
sektörümüzün global anlamda ne
kadar da büyüdüğünü ve ilerlediği-
ni takip edebildiğimiz ender organi-

zasyonlardan biri olan Ligna her
yeni fuarında katılımcıların mem-
nuniyetini artırıyor. 

Ligna 2019 katılımcısı olarak bek-
lentilerinize ulaştınız mı, 2021’de
tekrar katılmayı düşünür 
müsünüz? 

Ligna 2019 sadece bizim değil tüm
katılımcılarının ziyaret beklentile-
rini karşıladı diye düşünüyorum.
Biz Karabudak Makine olarak Ligna
2019 hedeflerimizi yakaladık ve
önümüzdeki süreçlerde daha ne
kadar artırabiliriz sorularıyla çalış-
malarına başladık bile. Bu süreçte
devam eden yurtdışı fuar organi-
zasyonlarımız da olacak, buralar-
dan edindiğimiz global anlamda
sektörümüze ait yeni tecrübeler
ile Ligna 2021 Organizasyonuna
katılma düşüncemiz ağırlıklı ola-
rak mevcut.

Gerek Tamder olarak gerekse de
Türk firmaları olarak bu yıl önemli
sayıda bir katılım gerçekleşti. Bu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz, fu-
arda yeni müşteriler ve ihracat
imkanları doğdu mu?

Evet Ligna 2019’dan memnun ka-
lan dernek üyelerimiz ile görüş-
melerimiz sonucunda  Tamder
olarak katılımımız bu birliğimizin
ortak kararlar alırken tüm üyeleri-
nin çıkarlarını ne kadar da korudu-
ğunu gösteriyor. 

Türk firmaların yoğun katılımı ül-
kemizin ihracaata olan ihtiyacını
göz önünde bulundurarak cevap-
layacak olursak; firmam ve ülkem
adına gurur verici buluyorum. Ye-
rel pazardaki daralmalar netice-
sinde bunun gibi ihracaat odaklı ça-
lışmalara başlayan bir çok Türk
firması Ligna’da göz doldurdu. 

Bu yıl dünya çapında en önemli fuarlardan Ligna 2019’da önemli sayıda Türk Ahşap makine
üreticisi yer aldı. Şüphesiz bireysel olarak da katılanlar vardı ama Tamder üyeleri bu yıl belli bir
disiplin içinde önemli bir katılım sağlayarak Türk makinecilerini de başarıyla temsil ettiler.
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NIMAK Mühendislik Hizmetle-
ri olarak ağaç işleme makine-
leri sektöründe 2011 yılından

beri katıldığımız Almanya’nın Han-
nover şehrinde 2 yılda bir gerçek-
leşen LIGNA fuarına gelişen ve ar-
tan taleplerimiz doğrultusunda da-
ha fazla ürünümüzü sunmak ve zi-
yaretçilerimize daha verimli olmak
adına daha güçlü bir kadro ve
önemli yeniliklerle katıldık. Stant
alanımızı bir önceki seneye göre
%45 oranında büyüttük. Satış ekibi
olarak büyük bir titizlikle hazırlan-
dığımız LIGNA fuarı, beklentilerin
üzerinde yoğun ilgiyle bizleri karşı-
ladı. 1000’in üzerinde dünyanın çe-
şitli ülkelerinden ziyaretçiler ağır-
ladık, geçen senelere oranla Hin-
distan, Romanya ve Amerika böl-
gelerinden olan firmaların ziyaret-
leri daha fazlaydı. Uluslararası
müşteri ve bayilerimizin buluşma

noktası olan bu fuarda 1000’in üze-
rindeki ziyaretten 300’e yakın ade-
di sıcak görüşmeye dönerek fuar
sonrası gerek telefon gerek ziya-
ret veya mail ile olmak üzere takip-
lerimiz devam etmektedir. Bu fuar-
la birlikte sıcak satış olarak, Hindis-
tan, Romanya, Türkiye olmak üze-
re çeşitli profil kaplama ve folyo
dilimleme makineleri bunlara ek
olarak Kaliforniya’ya laminasyon
hattı satışı gerçekleşmiş, üretime
başlanmıştır. Bu anlamda ülkemizi
en iyi şekilde temsil ettiğimizi,
müşteri memnuniyeti ve ürünleri-
mizdeki kaliteyi ön planda tutarak
hedeflerimizi daima büyüttüğümü-
zü yurtdışına yapmış olduğumuz
ihracatlarımızla göstermekteyiz.

Tamder Tüm ağaç işleme Makineci-
leri Derneği ile organize bir şekilde
katıldığımız bu önemli uluslararası
fuarda Derneğimiz adına da tüm

üyelerimiz gibi bizler de fuardan
memnun ayrılıyoruz. Dünya Ahşap
işleme makineleri pazarında Pazar
payımız her yıl daha da artıyor ve
açık vermeyen bir sektör oluyoruz.
Kalite ve teknolojimizi geliştirdikçe
de ihracatçı ülkeler listesinde üst
sıralara çıkacağımıza inanıyoruz.

Ligna Hannover Fuarımızda  Türki-
ye’nin Almanya Başkonsolosluğu-
muz adına Sn. Banu Malaman’ın
standımıza olan ziyaretleri bizleri
onurlandırdı Unimak standında   Al-
manya-Türkiye  ilişkiler ve ticareti
hakkında yaptığımız sohbet oldukça
verimli geçti. Bu arada Tamder Gn
Başkanı sn, Nizamettin Coşkun
Tamder ve Türk ahşap işleme ma-
kineleri sektörünün dünü ve bugün
geldiği nokta hakkında detaylı bilgi-
ler paylaştı, Üyelerimizin detaylı
bilgilerinin yer aldığı 2019 Tamder
kurumsal katoloğu veridi . 

U

Ligna 2019, UNIMAK MÜHENDİSLİK
için buluşma noktası oldu

“Hedefimiz sadece büyümek değil, Global bir marka olmaktır.“

l l















ltı bin metrekarelik standta
sunulan yenilikçi ürünler ve
verimli hizmetler müs ̧terile-
rin, iş ortaklarının ve basının

takdirini kazandı.  Ahşap Grubu ve
Grup Şirketler Satıs ̧ Direktörü Fe-
derico Broccoli konuyla ilgili s ̧u
açıklamada bulundu: “LIGNA'yı zi-
yaret edenlere; sadece daha akıllı
ve daha verimli teknolojiler değil,
aynı zamanda daha iyi yaşam alan-
larına yol açan hizmetler sunmaya
hazır olacağımızı gösterdik.
Müşterilerimiz, sundug ̆umuz bu
avantajları anlıyor ve önemli yatı-
rımları için bize yöneliyor: Ligna

2019'da almıs ̧ oldug ̆umuz 40 mil-
yon Avro tutarındaki siparişler de
bunu teyid etmektedir. 

Biesse Group Genel Müdürü Stefa-
no Porcellini ise yaptığı açıklama-
da şu sözlere yer verdi: “Sektör-
deki çalışmalar (Acimall, VDMA,
Ucimu tarafından yapılan), son de-
rece olumlu geçen 5 yıllık dönem-
den sonra (2014-2018), 2019 yılı-
nın ilk 5 ayında taleplerde önemli
bir düs ̧üs ̧ göstermis ̧tir. Ancak Bi-
esse'nin LIGNA'daki performansı;
müşterilerimize yenilik getirme ve
destek olma yeteneğimizin, sun-
duğumuz lokal dag ̆ıtım ag ̆ları ve
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Biesse Ligna 2019'da: 
50. yıla adanmış özel bir etkinlik 

100 ülkeden 90.000 ziyaretçi, 5 gün süren Ligna Fuarı boyunca
Biesse standına büyük ilgi gösterdi. 



mükemmel hizmet portföyümüzün zorlu politik ve
ekonomik ortamlarda bile bas ̧arıyı garanti ettig ̆ini

doğrulamaktadır. Bu durum; ürünlerimizi, hizmet-

lerimizi, faaliyet gösterdig ̆imiz pazarlardaki yatı-

rımlarımızı koruyabileceğimiz ve dünya çapındaki li-

derliğimizi pekiştirmeye devam edeceğimiz anlamı-
na geliyor.” 

Standın merkezinde yer alan Digital Hub; ziyaretçi-
lerin Endüstri 4.0 serüveninde ihtiyaç duyulan sü-
reç, işlem, planlama yazılımları ve üretim tesisleri-
nin optimizasyonu konularında rehberlik etti. SOP-
HIA tarafından mümkün kılınan, üretimden daha
fazla verim almaya yönelik dijital platformlar 
tanıtıldı. 

3 tam otomatik sistem hattı, müşterilere özelleşti-

rilmiş esnek üretim ile elde edilebilecekleri sonuç-
lar sundu. Stand aynı zamanda; yeni Stream A
Smart ve Akron 1100 kenar bantlama makinelerine,
ahşap yapı sektörüne özel yeni Uniteam RC is ̧lem

merkezine, yeni Rover (FPS) işlem merkezine ve de
ebatlama, delik, zımpara ve CNC makinelerini yöne-
ten 7 adet ROS'e (Robotik Kumandalı Sistem) ev sa-
hipliği yaptı. 

Fuarda birkaç önemli duyuru daha yapıldı: Mosko-
va’daki 2.100 metrekarelik yeni Kampüs ve 24 - 26
Ekim 2019 tarihleri arasında Ulm’de açılacak olan
yeni Kampüs tanıtıldı. 

Biesse, insan ve makine arasındaki mükemmel uyu-
mu güçlendirmek için, Ligna'da yeni bir kurumsal
kampanya bas ̧lattı. "Ready, Its Tomorrow" kam-
panyasının hedefi, ALPHABYTE olarak bilinen bir di-
lin tüm aramalarında müs ̧terilere es ̧lik etmesini

sağlamak. 

Tüm bunların yanısıra, Şirketin 50. yılını müşterile-

riyle beraber kutladıg ̆ı The Hidden Sound perfor-

mansı gerçekleştirildi. İnsan ve teknoloji arasındaki

ilis ̧kiyi vurgulayan, Umanesimo Artificiale ve Neu-

Nau işbirliğiyle geliştirilen bu çalışma, Biesse maki-
nelerinden kaydedilen seslerin benzersiz bir senfo-
niye dönüştürülmesine öncülük etti. 

Biesse'nin otomasyon çözümlerini yakından dene-
yimleyebileceğiniz bir sonraki etkinlik 17-20 Tem-
muz 2019 tarihleri arasında Las Vegas'ta yapılacak
olan AWFS Fuarı olacak. 
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yılda bir Almanya’nın Hanno-
ver kentinde gerçekleşen ve
Ağaş işleme sektörünün kendi

klasmanında dünyanın en önemli
fuarı olan Ligna Hannover fuarı bu
yıl yine yeni teknolojilerin sergilen-
diği bir platform oldu.  20 yılı aşkın
süredir  düzenli olarak izlediğimiz
ve dergilerimizi dağıttığımız Ligna
Hannover fuarı, Dünya ahşap işle-
me makineleri teknolojisinde  sek-
törün buluşma noktasıdır. 

İki yılda  bir  dünya ahşap işleme
makine üreticisi devlerinin büyük
teknoloji Showlarına sahne olan
Ligna fuarında Biesse, Homac,
SCM, Weinig, gibi sektör devleri her

Ligna’da bu yıla damgasını vuran unsur ise, global kriz ve
durgun ekonomilere rağmen, ‘Ağaç İşleme Teknolojilerindeki’
büyük ilerleme ve ileri teknolojiye sahip yeni makineler oldu. 
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Ligna Hannover 2019,
bu yıl da başarıyla gerçekleşti



biri 6000 m2 alanda makinelerini
sahnelerken 3. Büyük ülke katılımı-
nı  40 firma ile Türk ahşap işleme
makinecileri paylaştılar. Her salon-
da birbirinden ilginç ana ve yardımcı
makinelerin sergilendiği bu yılki fu-
arda ayrıca açık alanda da büyük
orman ürünleri sanayiin tomruk
biçme makineleri, dev forkliftler
ve devasa  vinçler sergilendi. Dün-
ya çapında önemli bir ticari durgun-
luğun yaşandığı, ticaret savaşları-
nın ekonomileri negatif etkilediği
2019 yılının ilk yarısında makine
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üreticileri gelecek endüstrinin tek-
nolojilerini sergilediler, 2015 yılında
Almanya’nın öncülüğünde başla-
yan ve tüm sektörlere sirayet ede-
rek, pek çok ülke sanayicilerinin de
sürdürdüğü Endüstri 4.0 rüzgarı 
bu yıl kendini yenileyerek ahşap
sektörünün yeni jenerasyon maki-
neleriyle kendini gösterdi. Başta
Homac, Biesse, İma, Weinig ve SCM
gruplarının başını çektiği bu tekno-
lojide  olağanüstü yenilikler bu yıl
Ligna fuarında 5 gün boyunca tüm
dünyadan gelen sektör temsilcile-
riyle paylaşıldı. Fuar boyunca Ligna
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konferans salonları her gün bir pa-
nel veya etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Biesse group kuruluşunun 50. Yılı
nedeniyle fuar boyunca 6000
m2’lik standında etkinlikler  düzen-
ledi davetler verdi. Fuarın ülkeler
bazında 3. Büyük katılımını gerçek-
leştiren Türk makinecileri, bu yılki
Ligna fuarından oldukça memnun
ayrıldılar, fuarın 40 yıllık duayen
katılımcısı Üstünkarlı bu yıl yine ay-
nı salonda uluslararası rakipleri ile
yarıştı. Kendine özgü geliştirdiği
teknoloji ile dünya çapında bir glo-
bal marka olan ve makineleri ke-
reste, tomruk sanayiinde dünyanın
hemen her yerinde satılan Üstün-
karlı makineleri bu yıl da fuarın
önemli bileşenlerinden oldu. Bir di-
ğer önemli ve etkileyici Türk firma-
sı ise Unimak mühendislik oldu, ge-
rek yurt içi gerekse de Kuzey Ame-
rika’ya kadar makineleri ulaşan
Unimak Mühendislik bu yılki Ligna
Hannover fuarında 550 m2 stan-
dıyla daha büyük bir stantta daha
çok makine ile ürünlerini sergiledi.
Tamder üyesi 8 firma bu yıl Ligna

hannoverde yer aldılar. Katılımcı
Türk firmaları Form makine, Feniş ,
Ünver , Mızrak, Omaksan, Patent,
AES, EMİN TOSUN, BALA,NGS , KA-
TAY MAKİNE, HİZMET HİM, CAN-
MAKSAN, ERO PLAS, BURCU, TECE
DEKOR, FORM MAKİNA 2 . STAND,
ÖN-İŞ,TURKİSH MACHİNERY, TU-
RANLAR, BİLTEKS, TEDAK,, EDDA,
ORGANİK KİMYA, ADALAR KİMYA,
UNİMAK, UVTEK, İNTERGRUP, AİM-
SAD, KAYALAR KİMYA, VERMAK,
FRİMPEKS, KAMA , ISIMEK, GÖZET
MAKİNE, ÜSTÜNKARLI, SENTES,
DİNÇMAK, SONAR, TEMELSAN.
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