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Bu sayımızda uluslararası tanıtım çalışmalarımızın yoğunluğu Mobilya Dergisi’nin Kasım
Aralık sayısına da yansıdı. Haber ve içerik yoğunluğundan dolayı, her sayımızda işlediğimiz
bir araştırma dosyasını bu sayıda yer yokluğundan koyamadık.  Uzak Doğu’dan başlayan
seyahatlerimiz Kuzey Afrika’ya, oradan da Türkiye ve İtalya’ya kadar uzandı.

Fuarlar sektörlerin nabzının attığı, ticari faaliyetlerin somut işleyişini ve iş dünyasının o anki
durumunu anlamamızı sağlayan önemli buluşma noktalarıdır. Endüstriyel fuarlar show alan-
larından çok ticari ilişkilerinin kurulduğu ve bu amaçla organize edilen yerlerdir. Kimse
km’lerce yol tırlarca ürün taşıyıp, onca para harcayacağı yerlere show için gitmez. İnce
hesaplanmış piyasa  beklentilerini ve yeni iş ilişkilerini geliştirmek amaçlı gidilir. Yerel veya
uluslararası hemen tüm fuarlar bu amaca yöneliktir. Türk mobilya ve yan sanayi sektörü için
de durum budur ve Türk üreticisi son yıllarda agresif bir dirençle, dünyanın her yerinde yeni
pazar arayışları içindedir. Özellikle iç pazarın daralması, içerde ödeme dengelerinin bozul-
ması ve yüksek döviz kurları  işletmelerin dışarı açılmalarını zorunlu kılıyor. Bu yıl gerçekle-
şen İnterzum Fuarı’na 160’ı aşkın Türk firmasının katılması bu direnci açıklıyor. 

2019 yılının son sayısını çıkarıyoruz. Koca bir yılı yine umut ve beklentilerle, iflaslar, konkor-
datolar ve bunların neden olduğu zincirleme sorunlarla geçirdik. Sektör gerçekten zor bir
dönemden geçiyor. Yapılan yatırımlar karşısında kapasitenin çok altında bir talep var.
Toplumun öncelikli ihtiyaçları varken, mobilya gibi birincil olmayan bir tüketim alanının hare-
ketsiz kalması kaçınılmaz olarak istihdama yansıyor. Krize rağmen fiyatlar artıyor. Mobilya
ürünlerinde ithal girdi oranı düşmedikçe bu kaçınılmaz bir şey. Bu nedenledir ki, tüm sektör-
lerin derdi ihracat; ancak bu da o kadar kolay olmuyor.  

Dünya genelinde de önemli bir daralma yaşanırken, üretici tüm ülkeler aynı düşünceyle ihra-
cata çalışıyorlar. Bu günden yarına pazarlar daralırken, bu pazarlarda rekabet daha da kes-
kinleşerek sürecek.  Bu durumda yerinden üretimde, girdilerinin ne kadarını rekabet edilebi-
lirlik koşullarında iç pazardan karşılıyorsan, o denli avantajlısın ve global pazarda rekabet
şansın da o denli yüksektir. Soru şu: Biz bunun neresindeyiz?

Kavgasız, bol kazançlı, huzur dolu, daha iyi bir yıl dileklerimle….

Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

2020 yine umutlarımızın yılı olsun…





1- TÜYAP İNTERMOB & WOODTECH; 
İstanbul - TÜRKİYE, 12 - 16 Ekim 2019

2- FURNITURE CHINA 2019; 
Şanghay - ÇİN, 9-12 Eylül 2019

3- CIFF SHANGHAI 2019; 
Şanghay - ÇİN, 8-11 Eylül 2019

4- IMM KÖLN ATİNA SUNUMU; 
Atina - YUNANİSTAN, 25 - 26 Eylül 2019

5- CEZAYİR WOODEX 2019; 
CEZAYİR, 11 - 14 Eylül 2019

6- SICAM 2019; Pordenone - İTALYA, 
15 - 18 EKim 2019

7- LIGNA 2019; Hannover - ALMANYA, 
27 - 31 Mayıs 2019

8- EFE 2019; Kuala Lumpur - MALEZYA, 
9 - 12 Mart 2019

9- MIFF 2019; Kuala Lumpur - MALEZYA, 
8 - 11 Mart 2019

10- INTERZUM 2019; Köln - ALMANYA, 
21 - 24 Mayıs 2019

11- CIFF GUANGZHOU 2019; 
Guangzhou - ÇİN,18 - 21 Mart 2019

12- MEBLE POLAND 2019; 
Poznan - POLONYA, 12 - 15 Mart 2019

13- CIFF INTERZUM 2019; 
Guangzhou - ÇİN, 28 - 31 Mart 2019

14- INTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; 
Zürih - İSVİÇRE, 14 Şubat 2019

15- IMM KÖLN; Köln - ALMANYA,
14 - 20 Ocak 2019

16- DUBAI WOOD SHOW 2019; 
Dubai - BAE,  12 - 14 Mart 2019
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1 O - 14 Ekim/ October 2020 

23. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi,
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Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. 
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Reed Tüyap tarafından eşzamanlı olarak düzenlenen
32. Ağaç İşleme Makinesi - Uluslararası Ağaç

İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı
ve 22. İntermob - Uluslararası Yan Sanayi,

Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarı, mobilya ve

ahşap endüstrilerini 
12-16 Ekim 2019

tarihlerinde TÜYAP
Fuar ve Kongre

Merkezi,
Büyükçekmece,

İstanbul’da
buluşturdu. 

HABERLER FUARLARDAN

WOODTECH VE İNTERMOB
FUARLARI’NA 

REKOR KATILIM! 
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hşap ve mobilya yan sanayi üreticileri
ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve ya-
bancı profesyonellerinin bir araya gel-
diği WoodTech ve İntermob fuarları, bu

yıl bir rekora daha imza atarak 126 Ülkeden
77.627 sektör temsilcisini aynı çatı altında
buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Ağaç İş-
leme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sa-
nayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle
düzenlenen fuar; katılımcı ve ziyaretçilerine
beklentinin fazlasını sağladı. 
Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin
Avrasya’daki en büyük buluşma platformu
olan WoodTech ve İntermob fuarları, 35 ül-
keden 804 firma ve firma temsilciliğini
123.000 m2 kapalı alanda buluşturarak,
sektör katılımcılarından tam not aldı.  

Yurtiçinde 37, Yurtdışında
31 Alım heyeti bir araya
geldi! 

Çok etkili bir tanıtım faaliyeti olan ve çevre
ülkelerde faaliyet gösteren Tüyap yurtdışı
ofisleri ve tüm dünyaya yayılmış küresel
temsilcilik ağı aracılığıyla özellikle Avrasya
coğrafyasında sektöre hakim ekiplerimiz
katılımcılarımızı aradıkları müşterilerle bu-
luşturmak adına bulundukları ülkelerde
alım heyeti çalışmalarını yıl boyunca aralık-
sız sürdürdüler. 

Sektörün gelişimine katkı sağlamak için Re-
ed Tüyap’ın davetlisi olarak fuara gelen; Al-
manya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Filistin,
Gürcistan, Hırvatistan, İran, Irak, İsrail, Ka-
radağ, Katar, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan,
Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya,
Rusya, Sırbistan, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ür-
dün, Umman ve Yunanistan’ın aralarında bu-
lunduğu toplamda 31 ülkeden ve Türkiye’nin
37 ilinden gelen alım heyetiyle WoodTech ve
İntermob Fuarları’nda bir araya geldi.  
Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından
gelen sektör profesyonelleri, sektörün geli-
şimi için önemli iş birliklerine imza attılar.  

Promatt Özel Bölümü
Dördüncü Yılını Kutladı! 

2016 yılında ilk kez İntermob Fuarı bünye-
sinde görücüye çıkan Promatt; Yatak İmalatı

Yan Sanayi, Ekipman, Hammadde ve 
Makineleri Özel Bölümü dört yıl içinde yatak
endüstrisinin cazibe merkezi olmayı başardı.
12-16 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde üçüncü kez ziyaretçileri
ile buluştu. 

Bu yıl da 13. Salonda yer alan Promatt, İn-
termob’un kapsamını genişleterek fuarların
daha geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap et-
mesini sağladı. 

“Ekonomik Kalkınmada
İhracat ve İnovasyon”
Paneli 

Fuarın 3.günü, 14.10.2019 tarihinde saat
14.00 – 16.45 arasında Karadeniz salonunda
gerçekleşen iki oturumdan oluşan ve Orman
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafın-
dan düzenlenen “Ekonomik Kalkınmada 

15
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İhracat ve İnovasyon” temalı panel, sektörün
tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu. 

Dijital Dönüşümün
Meyveleri Alınıyor

“Yeni Nesil Fuarcılık” sloganıyla gelişen ve
değişen tüketici taleplerini karşılamak ve
sektörü gelecekle buluşturmak için, hızlan-
dırılan ar-ge çalışmaları meyvelerini verdi.
2017 yılında ilk kez fuarcılık alanında bir il-
ke imza atarak hizmete sunulan “Firma Eş-
leştirme Sistemi” katılımcı ve ziyaretçilerin
hizmetine açılmıştı. Firma Eşleştirme Siste-
mi ile Online Davetiye formunu dolduran zi-
yaretçilere ilgilendikleri ürün gruplarını
seçme olanağı sunulurken, seçilen ürünleri

sergileyen katılımcı firmalar ziyaretçiye
öneriliyor ve ziyaretçiler de bu katılımcılara
dijital ortamda randevu talebi gönderebili-
yorlar. Bu sayede fuarı ziyaret edenlerin yüz-
lerce firmanın arasında aradıkları ürünleri
üreten firmalarla buluşmaları kolaylaşıyor.

2016 yılından itibaren Tüyap bünyesindeki
tüm fuarlarda faaliyete geçen MyTüyap Mo-
bil Uygulaması ile 123.000 metrekarelik bu
devasa etkinlik  ziyaretçilerin ceplerine sığ-
dırıldı. MyTüyap sayesinde ziyaretçiler ara-
dıkları ürün ve etkinlikleri kolayca buluyor
ve fuarın etkinliği 5 günlük bir zaman dili-
minden çıkıp tüm yıla yayılıyor. Ayrıca, alan
içi navigasyon uygulaması ile, ziyaretçiler
fuar alanında gitmek istediği stand ya da
salon ile ilgili tarif alabiliyor ve uygulamanın
kendilerine önerdikleri rota üzerinden aradı-
ğını rahatlıkla bulabilme imkanına sahip
olabiliyorlar.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Sosyal
Medya’da Takip Edin: 

WoodTech ve İntermob’un Facebook ve Lin-
kedin hesaplarını takip ederek hem fuarlar,
hem de sektör hakkında detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz: 

Facebook: @ woodtech.intermob 

Linkedin: @ wood-tech-intermob 

10 Ekim 2020’de görüşmek
üzere

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarla-
ma ağını genişleten WoodTech ve Intermob
Fuarları, gelecek yıl 10-14 Ekim, 2020 tarih-
lerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği
yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mev-
cut pazar paylarını arttırmak isteyenler için
etkin bir ticaret platformu olmaya devam
edecek. 
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Kastamonu Entegre 50 yıldır sizin için üretmenin, 
yaşamınıza konfor ve mutluluk katmanın gururuyla 

Türkiye’nin ve dünyanın üretici gücü olmaya devam ediyor.

50 YILDIR 
SİZİNLEYİZ!

LAMİNAT
PARKE

LEVHA

TEZGAH



Bu amaçla uzun süredir dergilerimiz ve dergilerimize reklam veren
firmalarımızın tanıtımı için kullandığımız haftalık basın bültenlerimizi
firmaların 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 faaliyet 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, üreticilerin
adreslerine  gerçek tabanlı maillerle tanıtımınıza hizmet vereceğiz.

Ekin Yayın Grubu 
Sektörel Datalarını 
sizlerle paylaşıyor

Mobilya ve orman ürünleri ile Ahşap işleme makineleri
sektöründe 28 yıllık yayıncılık tecrübesi bulunan Ekin Yayın
Grubu, yıllar sürecinde oluşturmuş olduğu sektörel ve önemli
ulusal ve uluslararası mail datalarını sektör kullanımına açtı.

- 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
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er yıl gerek katılımcı sayısı, gerekse
de ziyaretçi profiliyle büyüyen ve et-
kili olan, bölgemizin en büyük sektö-
rel buluşması gerçekleşti. 

Mobilya imalat sektöründe üretime konu
hemen tüm girdi ürünlerin yer aldığı fuar,
bu özelliğiyle dünyanın en önemli fuarı ni-
teliğinde bulunuyor. Bilindiği gibi gerek
Woodtech, gerekse de İntermob  ve promat
bölümleri her biri kendi içinde farklı fuar-
lar olarak gerçekleşen etkinliklerdir. 
Yıllardır Reed - Tüyap çatısı altında gele-
nekleşen bu devasa Show, bu özelliğiyle de
özel bir durum oluşturuyor.  Bu durum pro-
fesyonel alıcılar için çok özel bir fırsat ya-
ratmaktadır. Büyuk yatırımcılar once ma-

kine parkını tamamlıyor, eksiklerini görü-
yor yeni teknolojileri de gözlemleyerek ya-
tırımlarını daha iyi değerlendirebiliyor. En
az iki gün süren makine görüşmelerinden
sonra  hammadde alanı için 6,  7 ve 8. Sa-
lonlara  gider burada global aktör düzeyin-
de firmalarla paneller ve yeni desenler
üzerinde alternatif görüşmeler gerçekleş-
tirilir.Son olarak da aksesuar ve bağlantı
elemanları ihtiyaçları için 12 ve 14. Salon-
ları ziyaret eder. 

Bu fuarın diğer hiçbir fuarda olmayan özel-
liği yatırımcıya kısa zamanda çok önemli
zaman ve fırsatlar kazandırması, üretime
konu tüm ürün ve malzemeyi görebilme
fırsatını tanımasıdır. Dünyada hemen her

Reed-Tüyap İntermob 
ve Woodtech 2019,  bu yıl

yine muhteşemdi
İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde  22.’si yapılan

İntermob ve 32.’si gerçekleşen Woodtech Fuarları 
12-16 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. 
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ülkede fuarların gerçekleşiyor olması belli fuar-
ları daha cazip hale getiriyor.  Bu anlamda aynı
sektörde yıl içinde onlarca fuarın gerçekleştiril-
mesi ülkemizde bu fuarın da her yıl yapılmasını
zorunlu hale getiriyor, 

Tüyap-Reed İntermob ve Woodtech fuarı aynı za-
manda ülkemize önemli bir katma değer kazandı-
ran lokomotif bir fuardır. Ligna fuarı örnek göste-
rilerek 2 yılda yapılmasını düşünen firmalar  bu
kadar alternatif fuar yatırımların her yerde çoğal-
dığı bir zamanda bu kadar başarılı ve sektörümü-
zü geliştiren bir fuarı neden 2 yıla öteleyelim.
Uluslararası fuar şirketleri o yıl hemen bir fuar
takvimi koyarlar ve oturmuş bu yapılanmayı bo-
zarlar. Kaldıki Reed-Tüyap çok özel konsepte
benzeri pek olmayan bir başarıyı yakalamış bü-
tüncül bir fuardır ve kendini uluslararası alanda
kabul ettirmiş başarılı bir organizasyondur. Tam
da bu nedenledir ki bir çok ülkede yan sanayi fu-
arlarına ahşap işleme makineleri de eklenerek
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fuarın etki gücü arttırılmaya, bu yolla  daha
iyi alıcılar çekilmeye çalışılıyor. Ciff Shang-
hai’de ve bu yıl Malezya fuarlarında bu kon-
sept kondu ve etkili de oluyor. Toplam 14
salon ve 1 kapalı çadırda gerçekleşen fuarı-
mız her yıl etki gücünü arttırarak daha pres-
tijli bir fuar haline geliyor. 

Her yıl kendi rekorunu kıran ve hemen tüm
Avrasya bölgesinin buluşma noktası haline
gelen Reed-Tüyap fuarı bu yıl 126 farklı ül-
keden 77.500 sektör temsilcisini buluştura-
rak beklentilerin de ötesine geçti. 

Bu yıl 123 bin m2 kapalı alanda gerçekleşti-
rilen fuarda mesleğe dönük  hemen her şey

vardı. İlk 3 günün olağanüstü yoğun geçme-
si katılımcıyı fazlasıyla mutlu etti. 

Kurulduğu günden buyana fuarın müdavim-
leri arasında olan yayın grubumuz da bu yıl
yine 6-7 ana giriş salonlarındaki yerinde
ürünlerini sergiledi. Fuar boyunca gerek zi-
yaretçilere ücretsiz dergilerimizi dağıtarak
gerekse de stand ziyaretleriyle fuarın ve
sektörün nabzını tutarak fuardaki gelişme-
leri yerinde izledik.  15 yıldır hiç aksatma-
dan Reed- Tüyap Fuar Aktual gazetemizi 
çıkardık. Her yıl daha da büyüyen fuarda 
doğaldır ki tüm firmalarımızı ziyaret 
edemedik,  bir yandan kendi standımızda
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misafirlerimizi ağırlarken kalan zamanda firma ziya-
retleri yapmaya çalıştık. Uğrayamadığımız dostlarımız
bizleri hoş görsünler, gelenlere de buradan teşekkür-
lerimizi iletiyoruz. 
Bu yıl gerçekten de fuarda çok şey vardı. Yüzey üretici-
leri birbirinden güzel ve farklı desen, renkleriyle çok
özel koleksiyonlar yaratmışlar. Doğayı kopyalamak
yaşadığımız evrende her nesnenin bizi etkileyen özel-
likleri tasarımın konusu oluveriyor. Bir bakıyorsun ev-
ren, cosmos onun büyüleyici görüntüsü kağıda yansı-
mış, kah, 12 bin yıllık Göbeklitepe esin kaynağı olmuş.
Türk panel üreticileri dijital dünyayı çok başarılı bir
şekilde kullanıyor ve tasarımcılara harika malzemeler
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veriyorlar. Keza makine üreticilerimiz çok iyi maki-
neler yapıyorlar ve bunların bir kısmı yakın gele-
cekte çok önemli birer global aktör olacaktır. 
Evet tüm bunlar üst üste yaşadığımız ülke krizleri-
nin tam da ortasında gerçekleşiyor. Belki de zor
şartlar insanlar gibi firmaları da kamçılıyor ve on-
ları uluslararası pazara doğru zorunlu sürüklüyor;
ya varsın, ya da öl. Koşmayana ekmek yok misali. 
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www.artpan.com.tr     info@artpan.com.tr

 www.artpan.com.tr/mimarlara-ozel

linkinden ulașabilirsiniz. 

Prestijli konut, otel, taahhüt gibi tüm 

projeleriniz için

MOBİLYA, LAKE VE LAMİNAT KAPI 

ÜRETİMİNDE ESTETİK PRATİK VE 

EKONOMİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...!

Detaylı teknik bilgi, doküman ve ürünlerin 

TEKNİK ÇİZİMLERİ & 3D MODELLERİ İÇİN

Renk Seçenekleri Color Options

CPL Teak
CPL Teak

CPL A. Ceviz
CPL A.Walnut

CPL Alaska Beyaz
CPL Alaska White
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EGGER Dekor A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB, 41400 Gebze / Kocaeli, Türkiye t +0262 648 45 00 f +0262 648 45 01 info-tr@egger.com www.egger.com  
www.romabant.com

MOBİLYALARDA ÇARPICI 

KONTRAST ETKİLERİ

Zıt renk ve dekorların uyumu ile 
harmanlanarak tasarlanan Duo 
kenarbantları, yaşam alanlarında 
özgün bir tarz yaratıyor. 
Mobilyalara üç boyutlu derinlik 
hissi vererek, dekorasyona 
hareketlilik kazandıran Duo, özgün 
karakteriyle Interzum 2019’da 
“Best of the Best” (En iyinin iyisi) 
ödülünün sahibi oldu.

İşlevsel ve özgün kontrast tasarım

→ Duo Kenarbantları
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CIFF tarafından bu yıl 44.’sü
gerçekleştirilen ve kendi
alanında dünyanın metre kare
anlamında en büyük fuarı sayılan
Show, bu yıl yine binlerce
katılımcı ve yüzbinlerce ziyaretçi
tarafından izlendi. 
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obilya sektöründen hemen her tür
segmentin yer aldığı fuar devasa
alanları ve olağanüstü ziyaretçi tra-
fiğiyle de ilgi alanıydı.  Evden ofise,

dış mekana, dekordan mobilya tekstilleri-
ne, mobilya endüstrisindeki makinelere
kadar tüm mobilya sektörünü temsil eden
1.500'den fazla yerli ve uluslararası katı-
lımcı, 8 – 11 Eylül arası Şanghay Hongqiao
Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde ürünle-
rini sergilediler.   
CIFF bu yıl 200 ülkeden 150 binden fazla zi-
yaretçiyi ağırlayarak önemli bir rekor kırdı.
Fuarda göze çarpan bir önemli unsur ile ya-
bancı tasarımcılar yanında özellikle Çinli
tasarımcılar bu yıl öne çıktılar gerçekleşen
pek çok tasarım konferansı ve etkinlikte
çinli tasarımcılar öne çıktı. Pek çok tasarılı
üründe onların imzası var. Bu yıl dikkat çe-
ken bir başka önemli nokta ise profesyonel

tasarım etkinlikleri yanında yüzlerce ba-
ğımsız tasarım grubu ve kişiye özel tasarla-
nan 200 metre uzunluğunda büyük bir sa-
londa sergilenen tasarım ürünleri yakın ge-
lecekte Çin mobilya üretimlerine de yol
gösterecek nitelikyetdi. Bu arada her tür
ürün ve tasarımdan uygulamacıya yer veril-
miş ve kimi ürünlerde ufak prototifler ço-
ğunda da gerçek ölçekli çalışmalar sunul-
muş.  Tüm bu etkinlik ve görsel şölen Tasa-
rım Dream Show, EAST tasarım show’u ta-
rafından sunuldu. Bu paralelde Çin’in ulus-
lararası tasarım tanıtım platformu CIFF, fu-
ar düzenini tamamen yeniden düzenledi.
CIFF 2019’da  ürün grupları farklı salonlar-
da toplanmış. Her salonda o ürün grubuna
ait yüzlerce firma bulmak mümkün. 
Örneğin Salon 3’ te"International & Li-
festyle"da Thomasville Mobilya, Elements
Uluslararası, Casa Chic, Jab Mobilya, Haba,

41
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Brianform, Rossini Mobilya, Cuunion, Lexington Mobilya, Coco-Mat ve diğerleri de
dahil olmak üzere yabancı markaların geniş çaplı sunumunu bulabilirsiniz. 
Salon 6.1 "Outdoor & Leisure, Homedecor & Hometextile", dış mekan mobilyaları-
nın yanı sıra ev için tekstil ürünleri ve aksesuarlara tahsis edilmiş. Uluslararası
alıcıların, aynı alanda, en iyi Çin markalarının önerdiği koleksiyonlarla dış mekan,
havuz ve plaj alanlarını döşemek için çeşitli mobilya, sandalye, aksesuar ve dekor
öğeleri ve tenteler ve şemsiyeler bulmalarını sağlayan olağanüstü bir fırsat, Hi-
gold, Evergaining, Lican, Zhenting, Kailian, Derui, Paifeng, Caopu, Gryto, Meiyaksin,
Qinda, Baocheng, Meiyang ve Yalees dahil.
Bunun yanı sıra, geniş bir iç döşeme yelpazesi: Vivabella, Disikai, Flolenco, Hong-
da, My Déco Living gibi firmalardan resimler, zen ve çiçek sanatı, cam ve seramik
aksesuarlar, heykeller, aydınlatma, dekoratif eşyalar, mobilya tekstilleri ve halılar
var. Dev markalar Diamond Star, Tianyifang, Jiahe Ruibao ve Ruijia burada.
Bu yıl CIFF 2019’da yine uluslararası salonlarda Fransa, Belçika Almanya’dan pek-
çok firma değişik ürün gruplarında fuara katıldılar. Türkiye bu yıl yine 3. Salonda
uluslararası pavilyonda yerini aldı Teşvik kapsamında olan CIFF fuarına Türk firma-
ları İhracatçı birlikleri kanalıyla fuara katılım sağladı. Önceki yıllarda katılım sağ-
layan pek çok firma bu yıl da yerlerini aldılar. 
CIFF  2019 fuarının bir başka özelliği ise 7.1  ve 8.1. Salonlarında gerçekleşen Ah-
şap işleme makineleri segmentiydi. Homag Group, Biesse, SCM, Weinig gibi önemli 
Avrupa ahşap işleme makineleri devlerinin yanısıra Jintian,  Haomai,  Powermat gi-
bi büyük firmaların da  yeni makineleriyle yer aldıkları fuar bu yönüyle de üreticile-
rin dikkatini çekti. CIFF  2 yıldır Adsale grup WMF ile birlikte bu organizasyonu
gerçekleştiriyor. 
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u yıl gerçekleşen fuarda, Türkiye’den
16 firma katılarak ürünlerini başarılı
bir şekilde sundular ve uluslararası
arenada önemli birer aktör olarak yer

aldılar, bu firmalardan çoğu yıllardır Si-
cam’a katılan ve buradan önemli dönüşler
alan firmalardır, Özellikle Avrupa, Amerika
ve Kuzey Afrika ülkelerinden önemli bir ziya-
retçi kitlesinin ilgi gösterdiği bu fuara kurul-
duğu ilk yıldan bu yana 11 yıldır düzenli ola-
rak aynı salon ve yerde katılan(Holl_5
stand.’de) Ekin Yayın Grubu – Mobilya Dergi-
si,  bu yıl yine aynı yerde Uluslararası yayını
olan Furniturk dergisini ve Mobilya dergisini
dağıtarak yine önemli bir tanıtım gerçekleş-
tirdi. Fuar boyunca gerek katılımcı firmaları
gerekse Türk firmalarını ziyaret ederek fuar
izlenimlerini aldı, fuarın nabzını ölçtü. Bu
arada gerek katılımcılara gerekse de ziya-
retçilere dergilerini dağıtarak Türk mobilya
sektörünün tanıtımını yaptı. 
Sicam’da etkinliğin uluslararası oranı bu yıl
yine yüksek oldu. Fuarda yer alan firmala-
rın% 27'si 32 yabancı ülkeden gelirken 
ziyaretçilerin% 69'u İtalyan,% 31'i  ise 109

Uluslararası Mobilya Endüstrisi
Bileşenleri, Aksesuarları ve
Yarı Mamulleri Fuarı SICAM'in
11.’si,  15-18 Ekim 2019’da
gerçekleşti. Mobilya
sektörünün dünyanın dört bir
yanından en nitelikli
profesyonelleri dört gün
boyunca Pordenone’de yer
aldılar. 8 binden fazla işletme,
16 bin 500 metrekarelik
standları içeren on salon
boyunca teknolojilerini ve
tasarım ürünlerini en yüksek
küresel düzeyde sergileyen
600'den fazla şirkete iş
yaratmak için fuarı ziyaret etti.
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Küresel mobilya endüstrisi
15-18 Ekim 2019’da  bir kez daha

Pordenone'de buluştu



ülkeden yurt dışından geldi. Yurtdışından
gelen ziyaretçiler arasında en yüksek oran
Almanya ve Çin’deydi. Bu ülkeler farklı şe-
killerde mobilya pazarında farklı pazar dir-
seklerinde dünya lideri olan iki önemli pa-
zardı. Her şeyden önce Rusya ve Ukrayna
başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ül-

kelerinden de büyük bir ziyaretçi akışı ya-
şandı.   Kuzey Afrika ve Orta ve Uzak Doğu
ülkelerinden, özellikle İran'dan gelen ziya-
retçilerde de bu yıl  için önemli bir oran
oluşturdular.
SICAM'ın organizatörü Carlo Gobbi “Bu yıl
üst düzey işletmeler de dahil olmak üzere
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şirketlerin % 93'ü yeniden katılım
göstererek fuarımızın önemini kanıt-
ladı” dedi. “Katılımcıların ve ürünleri-
nin kalitesi her zaman SICAM'da öne
çıkan bir olgudur  ve bu durum, ziya-
retçilerin kalitesi ve uluslararası katı-
lım oranının da doğrudan nedenidir.
Bileşenler ve aksesuarlar sektörün-
den birçok üst düzey oyuncu, bu yıl bir
kez daha yenilikçi çözümleri, orijinal
ürünleri, fikirleri ve teknolojileri ile
Pordenone'de yer aldı. SICAM, onlara
dikkat dağıtıcı ve problemsiz dört gün
iş teklif etti. Fuardaki her şey, ürünle-
rini stantlarda sunan şirketler ile dün-
yanın her yerinden gelen ziyaretçiler
arasında ticari ve pazarlama ilişkileri
geliştirmeye odaklanıyor.’’ dedi.
On ikinci gerçekleşecek  olan SI-
CAM'ın bir sonraki fuarı, 13 - 16 Ekim
2020 tarihleri   arasında bir kez daha
Pordenone'da yapılacak.
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lmanya’da Bad Salzuflen'deki ZOW
fuarında gerçekleşen mobilya ve iç ta-
sarım endüstrisi için tedarikçi fuarı

mobilya sektörü için yeni firkirler odaklan-
mış durumda. 
4 - 6 Şubat 2020 arasında, mutfak, döşeme,
ev mobilyaları ve ofis mobilyalarının yanı sı-
ra iç tasarımcılar ve özel mobilya üreticileri
birçok heyecan verici ürün tanıtımını ve üre-
time hazır yenilikleri burada deneyimleme
fırsatına sahip olacaklar. Şimdiden sektö-
rün önemli markaları yerini almış durumda. 
ZOW'da, “gizli” fikirlere - yani büyük sektör
etkinliklerinde hızla gözden kaçan ürün ge-
lişmelerine - net bir odaklanma var. Bunla-
rın arasında ZOW,   Fritz Becker (Brakel), Im-
press Surfaces (Aschaffenburg) ve Schüco
Alu Competence (Borgholzhausen) 'de uzun
süredir yer alan katılımcılar, sektörün öncü-
sü Interzum'dan bu yana yeniliklerine ve ge-
lişmelerine ilk yanıtıı verdiler. Fritz Becker:
Mükemmelliği hedefliyoruz
Almanya'nın Weser Uplands'ından kalıplan-

mış ahşap ürünleri tedarikçileriyle tanınan
Fritz Becker GmbH & Co. KG, bu yıl mayıs
ayında, yeni “Becker formplus” ürün kon-
septini,   interzum'da sergiledi.  Yenilikçi
formplus işlemi, ahşabın deforme olabilirli-
ğinin sınırlarının, kaplamalarını yırtmadan
önemli ölçüde uzatılmasını mümkün kılar.
Ürün geliştirme Müdürü Joachim Schelper,
“Bu, müşterilerimiz için daha ergonomik ve
hatta daha rahat olan oturma koltukları üre-
tebildiğimiz için bir avantaja sahip” diyor.

Impress Surfaces GmbH, bu Şubat ayında
ZOW'daki zamanın ruhuna uygun yeni deko-
ratif kaplamalarını sunmaya hazırlanıyor.
Yeni “endüstriyel stil” önümüzdeki yıl zo-
runlu olacak, soğuk renkler, koyu renkler ve
net kontrastlar - sert ve yumuşak veya so-
ğuk ve sıcak. Aşınmış ve rustik yüzeylere,
oksitlenmiş çelik, kömürleşmiş ahşap ve
geri dönüştürülmüş malzemelere daha fazla
alan verilecektir.

ZOW 2020, 4 – 6 Şubat 2020 tarihleri arasın-
da Bad Salzuflen Fuar Merkezi’nde düzenle-

necek. Bir önceki fuara 12.000 m² üzerinde
17 ülkeden 61’i Almanya dışından olmak
üzere toplam 188 firma katıldı. Mobilya ve iç
dekorasyon sanayilerine hitap eden bu üç
günlük bölgesel fuar tek tip stand seçenek-
leri, katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz cate-
ring hizmetleri ve sadece ihtisas ziyaretçile-
rine açık olmasıyla fuarın ötesinde bir
workshop karakteri taşıyor.

ZOW’un ağırlıklı konularını
“Materials & Nature” ile
“Function & Components”
oluşturuyor

TÜRKİYE ORGANİZASYONUNU Koelnmesse
Türkiye Temsilcisi Tezulaş fuar danışmanlık
hizmetleri ltd. şti.’nin yaptığı  organizasyon
için  31 Haziran 2019 tarihine kadar fuara
katılmak üzere başvuran firmalar erken
başvuru indiriminden yararlanacak! Daha
fazla bilgi için: info@tezulas-
fuar.com / www.tezulas-fuar.com

Kompakt bir ortamda 
harika fikirler:  ZOW 2020

Trend belirleyicileri ve iz bırakanlar - ZOW 2020'de gelecek mobilya
sezonuna etki eden faktörleri sergileyecekler
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BANT SERVİS
• Projeleriniz için ihtiyacınız   
 kadar kenarbandı sipariş   
 verme avantajı

• Farklı ebatlarda kenarbandı  
 çeşitleri 

• 300’den fazla renk alternati�

• Stoktan anında teslimat imkanı

• Roma Plastik kalite ve güvencesi

Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Cami Pasajı No: 44-45-46-47 34670 İkitelli / İSTANBUL 

T. +90 212 670 29 19 F. +90 212 670 29 25 info@turkmen.com.tr  www.turkmen.com.tr

PVC, ABS, Akrilik Kenarbantları

Mobilya ve Marangoz Tutkalları
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IAFP 2019
Genel Kurulu 

Çin Shanghai’de gerçekleşti
iff,  bu yıl Uluslararası Mobilya Yayıncıları Derneği IAFP’ye de evsahipliği
yaptı. Bu amaçla Shanghai Equatorial Hotel konferans salonunda gerçekle-
şen IAFP genel kurulunda yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleşti ve 2 yıl
boyunca IAFP başkanlığı ve 2. Başkanlığını bir önceki yönetim 

sürdürecek. 1. Başkan Rusya Mebelny Biznes  Dergisi adına Artem Vasiliev,
2. Başkan Furniture&Furnishing  Dergisi adına  Casey loo, Sekreter İngiltere’den
Furniture News  Dergisi adına Paul Farley iki yıl boyunca görev yapacaklar. 
Bu yıl Polonya’dan Biznes Meble pl Mobilya Dergisi de IAFP üyesi oldu. 

C
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004 yılında doğal ahşap kaplamalı kapı
yüzeyleri ve telalı ahşap kaplama itha-
latı ile ticari hayatına başlayan ART-
PAN, 2008 yılından itibaren kasa ve

pervaz sistemleri, süpürgelikler ve cam çı-
taları gibi tamamlayıcı ürünlerin üretimine
başladı.   12-16 Ekim 2019 tarihleri arasında
22.defa düzenlenen  Tüyap Intermob fuarın-
da aynı yerinde 12.defa yer aldı. ARTPAN,
yıllardır sektöründe ve ürün grubunda yeni-
liklerin adresi olma vizyonuyla devam ettir-
diği Ar-Ge çalışmaları ile üretici bayilerine
servis vermeye devam ediyor.
Doğal ahşap kaplamalı ürünler ile çıktığı bu
yolculukta pazarlama ve reklam faaliyetleri-
ne aralıksız devam eden ARTPAN,  pazar di-
namiklerini ve müşteri gereksinimlerini dik-
kate alarak  lakelik kapı yüzeylerini  PVC,
melamin  ve finish folyo ürünleri ile   gelen
müşteri talepleri doğrultusunda da CPL La-
minat ürünleri geliştirmiştir.  Bundan 3 yıl
önce ARTLAM markası ile pazara sunduğu
göbekli laminat kapı yüzeyleri       ve  ahşap
kaplamalı ürünleri ile önemli elit projelerde
yer almıştır.

Son dönemlerde geliştirmiş olduğu  Otto-
man Serisi Kapı yüzeyleri,  Klasik tarzda üre-
tilen Country ve Avantgarde ev mobilyaları,
mutfak ve banyo mobilyaları ile konsept bü-
tünlüğü oluşturmakta olup 6 mm yüzey ka-
lınlığı ve 22 mm göbek derinliği ile piyasada
yüksek CNC ve işçilik maliyetleri ile üretil-
mekte olan bu tarzdaki kapıların üretiminde
ciddi maliyet ve işçilik avantajı sağlamış
olup   prestijli villa ve konut projelerinde
kullanılmaya başlanmıştır.
ARTPAN  Türkiye genelinde 2000’nin üzerin-
de ve dünya genelinde yaklaşık 20 ülkede
100’ e yakın üretici ile  üretici, tedarikçi  fir-
ma olarak çalışmaktadır.
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ARTPAN, Yeni ürünleriyle
Tüyap Intermob 2019
fuarında yer aldı
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iesse 50. Yılını İtalya Pesaro’da yerli ve
yabancı basının da davet edildiği Bies-
se Kampüsünde kutladı. 3 gün süren

ve 3.000'den fazla ziyaretçi, tarafından izle-
nen etkinlik önemli bir baarıya da imza attı.
3 ile 5 Ekim arasında, Pesaro'daki Biesse
Kampüsü’nde gerçekleen buluma, Bies-
se’nin üretim yöntemlerini otomatikletir-
mek ve 4. Endüstri devrimi için yenilikçi çö-
zümler sağlama hedeflerini sunan Biesse
sonbahar etkinliği için bu yeniliğin de bir ön
çalıma oldu. 
Biesse bu yıl Woodtech 33. Uluslararası
Ağaç ileme makineleri fuarında yeni nesil
makinelerini Türk üreticilerine de sergileye-
rek yeni teknolojilerini sundu.
4 Ekim 2019 –da  Arabağlantı ve otomasyon
kullanan makine, yazılım ve dijital hizmet-
lerle birlikte teknolojik, kompozit ve ısıl şe-
killendirilmiş malzemeler için işleme çö-
zümlerinin keşfedilebileceği 5.000 metre-
karelik bir sergi salonu.
3 ile 5 Ekim arasında, Pesaro'daki 5.000
metrekarelik Biesse Kampüsü, geleneksel
Biesse etkinliği için inovasyonun kapılarını
açtı. , Biesse'nin üretim yöntemlerini oto-
matikleştirmek ve Endüstri 4.0  için yenilikçi

çözümler sağlama konusundaki çalışmala-
rını güçlendiriyor.
Biesse Advanced Materials, ahşap, cam, taş,
metal ve teknolojik malzemeler işleme tek-
nolojilerinde, ileri malzemelerin, kompozit-
lerin ve ısıl şekillendirilmiş malzemelerin
işlenmesinde önde gelen bir endüstriyel
grup olan Biesse Group'un iş bölümüdür.
1969 yılında Pesaro'da kurulan Grup, 2001

yılından beri İtalyan Menkul Kıymetler Bor-
sası'nın STAR segmentinde yer aldı ve dört
markaya karşılık gelen 4 ana iş bölümünden
oluşuyor: Biesse, Intermac, Diamut ve HSD.
Dünya çapında 4,400 çalışanı bulunan Bies-
se  39 şubesi ve gelişmiş  Araştırma & Geliş-
tirme, teknik ofisleriyle  dünya Ahşap işleme
makineleri sektörünün en büyük global ak-
törlerinden biridir.   

B
Biesse, 50. Yılını kutladı 

l l



II. Uluslararası Orman Endüstri Kongresi
(ORENKO 2020 - International Forest Pro-
ducts Congress), 23–26 Eylül 2020 tarihleri
arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Or-
man Endüstri Mühendisliği Bölümü ev sa-
hipliğinde Trabzon’da Prof. Dr. Osman Turan
Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Orman ürünleri endüstrisi alanında sektöre
yön veren firma temsilcileri ve farklı ülke-
lerden bilim insanlarını bir araya getirmeyi
hedefleyerek 2018 yılında ilki düzenlenmiş
olan International Forest Products Congress
(Orenko2018) etkinliğine; Türkiye’den katı-
lımcılar ile birlikte, Amerika Birleşik Devlet-
leri, Kanada, Avustralya, Slovenya, Slovak-
ya, Sırbistan, Romanya, Polonya, İsveç, Gü-
ney Kore, İtalya, Irak, İran, Çek Cumhuriyeti,
Çin, Şili ve Bulgaristan’ın da yer aldığı 20

farklı ülkeden katılımcılar 147 sözlü ve 14
poster bildiri sunumlarıyla destek vermiş-
lerdir. Kongre kapsamında ayrıca; sektörün
problemleri ve çözüm önerilerinin yer aldığı
bir Endüstri Oturumu da gerçekleştirilmiş-
tir. 2 oturum halinde gerçekleştirilen En-
düstri Oturumu’na ayrıca sektör temsilcile-
rinden Hüseyin YILDIZ (Starwood Orman
Ürünleri A.Ş.), İsa DOĞANLI (Çukurova Hol-
ding Kağıt ve Ambalaj Grubu) Mehmet Akif
ASMAZ (ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar A.Ş.)
Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN (Türkiye Ormancılar
Derneği) Mete AKTER (Dual Boya Vernik San.
Tic. Ltd. Şti) Erdem BARUT (Europap Tezol
Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Tuncer ÜSTÜN-
DAĞ (Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt
San. A.Ş. Semih TUNA (GENTAŞ A.Ş.) Ergin
TURAN (Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve

Tic. A.Ş.) Asım ASLANALP (Nova Orman
Ürünleri San. Tic. A.Ş) sunumlarıyla katıla-
rak sektörün durumu hakkında bilgiler ver-
miş ve katkı sağlamıştır. 

23-26 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek
olan ORENKO-2020’nin Endüstri Oturumu,
11. Kalkınma Planından yola çıkılarak “Or-
man Ürünleri Endüstrisinde Rekabetçi Üre-
tim ve Verimlilik” teması ile gerçekleştirile-
cektir.  Ayrıca; Türkiye’den ve dünyadan ara-
larında dünyaca tanınmış çağrılı konuşma-
cıların da bulunduğu 200’ün üzerinde bilim
insanı, mühendis ve sektör temsilcilerinin
katılımı ile orman endüstrisi alanındaki bi-
limsel ve sektörel gelişmeler, yaşanan so-
runlar ve çözüm önerilerinin tartışılmasının
beklendiği geniş ölçekli bir bilgi paylaşım
ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.
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II. Uluslararası Orman Endüstri Kongresi

ORENKO 2020 





er yıl gerçekleşen bu sunumlardan bu
yılki ana teme ’Das House’ ev mekan
teması olacak, Tema için İspanyol yeni

nesil önemli tasarımcılardan, Alberto Sánc-
hez ve Eduardo Villalan'dan oluşan İspanyol
tasarım ekibi MUT, “Das Haus 2020” vizyo-
nunu sundular. 
Messe yetkilileri dahil olmak üzere Atina
Four season Hotel’de dünyanın değişik ül-
kelerinden 77 gazetecinin ağırlandığı IMM
Avrupa basın konferansı 2 gün sürdü. 

Konferansın ilk günü konferansın açılış ko-
nuşmasını Köln Messe  fuarcılık 2. Başkanı
Matthias Pollmann yaptı ve bu yılki konsepti
özetleyerek katılımcı tüm gazetecilere te-
şekkür etti.  

Das Haus 2020 MUT Design tarafından, "A la
fresca" - iç ve dış mekanda birleşme tema-
sını işleyecek olan İspanyol tasarımcılar,
‘’Das Haus 2020, klasik bir pavyonu andırı-
yor: Minimalist mobilyalarla döşenmiş, her
taraftan açık olan daire ve kare kombinas-
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İMM Köln Avrupa basın konferansı
Atina’da gerçekleşti

HKöln Messe tarafından
gerçekleştirilen ve Avrupa’nın 
en büyük alanında ise dünyanın
en önemli uluslararası fuarı
sayılan İmm Köln fuarının 2020
yılı sunumunun ilki bu yıl 
25-26 Eylül 2019 tarihleri
arasında Yunanistan’ın Atina
kentinde gerçekleştirildi. 



yonundan oluşuyor” şeklinde tanımladılar
bu konsepti.

MUT Design yaratıcıları, 2010 yılında Alberto
Sánchez ve Eduardo Villalón tarafından ku-
rulan ürün tasarımı, grafik tasarım ve sanat
yönetmenliği stüdyosu, İspanyol tasarımının
“yeni dalgası”nda en başarılı takımlardan
biri. İspanya'nın tasarım sıcak noktaların-
dan biri olan ve aynı zamanda onu çevrele-
yen geleneksel mobilya ve seramik endüs-
trisi tarafından güçlendirilmiş bir yer olan
Valensiya'daki kendi şehirlerinde, iç tasarım
sektörü için stilize otel ve sergilerin yanı sı-
ra mobilya, halı, fayans ve lamba tasarlıyor-
lar. Uluslararası müşterileri arasında Expor-

mim, GAN, Ex.t, Sancal, Preciosa Aydınlat-
ma, Bolia, E iç mekanları, Harmony Inspire,
Missana ve LZF sayılabilir.

Konferansın ikinci günü ise Atina’nın önemli
merkezlerinin gezildiği kültür turundan son-
ra davetliler için gerçekleştirilen akşam ye-
meğiyle devam etti.
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019 ekim ayında daha çok Orta ve Doğu
Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülke-
lerine hitap eden ve  geleneksel hale
gelen İntermob fuarımızda müşterileri-

mizi geleneksel konukseverliğimizle ağırla-
dık. Tüyap fuarı tüm firmaları gibi Arkopa
için de özel öneme sahip bir buluşma ve tica-
ri iletişim alanı.  Oldukça yoğun geçen 5 gün
boyunca iç pazar ve ihracat ekibimizle  firma
yöneticilerimizle yoğun bir tempo yaşadık.
Hemen her bölgeden gelen müşterilerimizle
birlikte olduk yeni ürünlerimizi tanıttık. 
Tüyap İntermob fuarı ertesinde başlayan Av-
rupa mobilya sektörü için ikinci önemdeki
fuarımız ise İtalya Pordenone şehrinde baş-
layan Sicam fuarıydı. Avrupa Pazar beklenti-
lerimiz için önem verdiğimiz Sicam Fua-
rı’nda,  global, sektörümüzde daha geniş bir
portföye sahip ve oyuncuların daha ciddi ol-
duğu bir ortamda yeni ürünlerimiz ve yeni
renklerimizi 2’nci kez katıldığımız Sicam’da
sunma imkanı bulduk.
Kollekiyomuza kattığımız parlak ayrıca sü-
per mat MERMER ve BETON tonlu renklerin

yanında, Avrupa pazarında 0,20 mm mat
renklere dönüşünün sinyallerini aldığımız
eğilimle normal mat renklere biraz daha
ağırlık vererek normal mat kolleksiyonumu-
zu sunma imkanı bulduk ve çok net,  olumlu
geri dönüşler aldık.

Arkopa olarak bu fuarda yeni ve geniş bir
ürün yelpazesi sergiledik. Sekörümüzün sa-
dece panel ve profilden ibaret olmadığını
yeni ürün çeşitlerimizle de gösterdiğimizi
düşünüyorum.

2019’un sonuna yaklaştığımız bu günlerde
yılsonuna kadar katılacağımız 3 fuarımız
daha var.   

2020’nin ilk çeyreğinde de 4 global fuar ile
başlayacak olmamız sektördeki arz talep
ilişkisi bakımından doğru orantılı olarak bü-
yümemize ve tedarikicisi olduğumuz firma-
larla birlikte başarı dolu bir 2020  bekliyo-
ruz. Bu vesileyle son aylarını yaşadığımız bu
günlerde Arkopa ailesi olarak,  tüm sektörü-
müze  başarılar ve ülkemize de aydınlık hu-
zurlu bir yıl diliyorum.

Arkopa, ekim ayında
iki fuarı birlikte yaşadı
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Cezayir Woodex 2019
fuarı gerçekleşti

1-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Cezayir’de gerçekleşen
Ahşap işleme makineleri ve Mobilya yan sanayi fuarına,
Mobilya Yan Sanayi, Mobilya Aksesuarları, Döşemelik
Kumaş ve Deriler, Mobilya Sistemleri, Yapıştırıcı ve Tut-

kallar, Boya-Vernik Ürünleri, Kapı ve Kapı Yan Sanayi ürünle-
ri,  İç Dekorasyon Ürünleri, Ağaç İşleme Makineleri ve Ekip-
manları alanında faaliyet sürdüren Türk ve yabancı firmaların
katılımıyla gerçekleşti.

1



Türkiye organizasyonu Merkür Fuarcılık tarafından
gerçekleştirilen fuara, Türkiye’den önemli sayıda
firma katıldı. Beş gün süren fuarda Ekin Yayın Gru-
bu’nun da standı vardı ve burada uluslararası yayı-
nımız olan Furniturk dergimizin son sayısı dağıtıl-
dı. Önceki yıllarda da katıldığımız Cezayir fuarları
Arap baharı diye tanımlanan ve tüm kuzey Afrika
ile Ortadoğu bölgesini etkileyen toplumsal kalkış-
malardan sonra yaklaşık beş yılı aşkın süredir ya-
pılmıyordu. Türkiye için gerek geçmiş tarihsel
bağları inançsal yakınlığı ve ticari ilişkileriyle çok
önemli bir Pazar niteliğinde olan Cezayir, yaşanan
sosyal olaylardan sonra ekonomik olarak ticari
ilişkiler minimum düzeye inmişti. Bölge acısından
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önemli bir ülke olan Cezayir Türk işletme-
cilerinin ve ihracat firmalarının hedef paza-
rıydı. Bu nedenle yıllar sonra gerçekleşen
etkinlikle ilgili yüksek beklentiler oluştu.
Mobilya sektörü ile ilgili hemen her seg-
mentten üretici firmanın iştirak ettiği fuar
için,  bu nedenle fuar organizatörleri önem-
li tanıtımlar gerçekleştirdiler. Bizler de fu-
arda iyi bir tanıtım ve dergi dağıtımı ger-
çekleştirdik. Genellikle fuar sonunda dö-
nüşlerin gerçekleştiği fuarcılıkta  fuarın
sıcak dönüşleri için burada net bir yorum
yapmamız mümkün değil. Ancak bu bölge-

nin ve özellikle Cezayir’in Afrika kıta dün-
yası için önemli bir üretici ve  pazara giriş
noktası olduğunu söyleyebiliriz.  Arap ülke-
leriyle serbest ticaret anlaşması da bulu-
nan Cezayir’in halkı Türkiye’ye karşı olduk-
ça olumlu ve samimi duygular taşırken,
mevcut siyasal iktidarın mesafeli davran-
dığını belirtmekte fayda var. Bu fuarda
önemli ticari ilişkilerin gerçekleştirildiğini
belirten Fuar organizatörleri. Önümüzdeki
yıl daha başarılı ve uluslararası marka ve
firmaların da yer alacağı bir fuar düşün-
düklerini belirttiler.  
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China International Furniture Expo (aynı zamanda Furniture China
olarak da bilinir) bu yıl 9-12 Eylül arası daha büyük bir alanda ve

yüzlerce uluslararası markanın katılımı ile gerçekleşti. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:155 Kasım - Aralık 2019 74

HABERLER FUARLARDAN

Furniture China 
Mobilya Fuarı 9-12 Eylül 2019’da
Shanghai’de  gerçekleşti



u yıl 25. Yılını kutlayan Furniture China
350.000 metre kare alanda 3.500 seçkin
firmanın katılımıyla gerçekleşti. Furni-
ture China’nın  yanısıra Masion Shan-

gai’i de eş zamanlı gerçekleştiren UBM grup
burada FMC Premium ürünleri sergiliyor. 
Oldukça yoğun bir ilgi gören Furniture China,
fuardan 3 ay önce rezervasyonlarını doldur-
muş olarak çalışmalarını sürdürdü. Uluslar-
arası katılımın %15 olduğu fuarda %85 Çin
mobilya markalarından oluşuyor.  Yine de
3.500 firma içinde % 15 oran oldukça iyi bir
uluslararası katılım rakkamıdır. 
Önceki yıl İstanbul İhracatçi birlikleri kana-
lıyla 1000 m2 ‘ye yakın bir katılım sağlayan

Türkiye bu yıl katılım gerçekleştirmedi, 
Ancak özellikle uluslararası holler olan 
E1-E2_E3 salonlarında Fransa, Belçika Al-
manya, İtalya, başta olmak üzere ülke bazın-
da büyük pavilyonlar göze çarpıyordu. Bu yıl
yeni katılımcı oranını fuar yetkilileri %25 ola-
rak veriyorlar.  Fuarda göze çarpan uluslar-
arası markalarKUKA, Ashley, MANWAH, ZOY
Evi, MLM, HTL, Keeson, Asiades, Expocasa, La
Casa, Odir ve Olevere, Actona, Diesheng gibi
denizaşırı ülkelerden geliyor , Debrah's, Su-
reeco, ÜCRETSİZ SAPACE, Meixin, Davis Teks-
til, Hightex, Qigu Yeni Malzemeler, Ligo Deri,
Pengxiang, Qiaojia Dekoratif Malzemeler, Yu-
long, Loctek, Foresco, OKIN, Kingdecor, Lun-
bo ve Remacro.
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Bu yılın yeni katılımcıları, toplamın yaklaşık
yüzde 25'ine ulaşıyor. LightSpace ve KUN-
DESIGN, Tasarım Salonlarındaki 42 yeni ge-
lenlerden ikisi haline geldi. Ayrıca İngilte-
re'den Gillmore, Brezilya'dan İdelli ve İskan-
dinav markaları olan thornam ve Leeke de,
E1, E2 Salonunda sergilenen 29 ülke ve böl-
geden toplam 222   katılımcısını topladığı
Uluslararası Marka Salonuna yeni bir kan
olarak canlılık kazandırdı. SNIEC'de W6 ve
E12. Fuarda, alıcılar İngiltere, Almanya, Hol-
landa, İspanya, Portekiz, İtalya, İskandinav
ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Ze-
landa, Brezilya, Japonya, Kore, Singapur'dan
çeşitli mükemmel yabancı markalarla ta-
nışma şansına sahip olacak. Malezya, Fili-
pinler, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka, Tay-
land ve Vietnam.

Endüstriyel yapının mobilya endüstrisindeki
büyük dönüşümüne rağmen, fuar platformu
hala güçlü ve halen ticari dolaşımda önemi-
ni koruyor. Mobilya pazarında dünyanın önde
gelen ticaret fuarı olan Furniture China,
dünya çapındaki mobilya tüccarlarına mo-
bilya üretimi, tasarımı ve perakende anla-
mında iş değerini en üst düzeye çıkarmasına
büyük alıcıları bu platformda buluşturmayı
hedefliyor.
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luslararası Ticaret ve Sergi Merkezi
(MITEC) ve Putra Dünya Ticaret Merke-
zi (PWTC) 6-9Mart arası Malezya'dan
ve en az onlarca ülkeden 600'den fazla

tedarikçi  her yıl fuarda yer alan 
yüksek çeşitlilikteki alıcıları karşılamak
için 100.000 m2'lik fuar alanında hazır 
olacaklar.
140 ülke ve bölge gibi farklınyerlerden gelen
yoğun trafik nedeniyle, MIFF ihracat hedef-
lerini  büyütmek isteyen katılımcılar için bü-
yük bir fırsattır.. Fuar, Güneydoğu Asya'nın
en zengin ve genç tüketicilerine açılan bir
kapı ve dünyanın diğer bölgelerinde yeni 
pazarlara başarılı bir yol olarak ortaya 
çıkmıştır.

U
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MIFF 2020 KATILIMCILARI 
YENİ ASYA SEZONUNU  BAŞLATTI

6-9 Mart tarihleri   arasında MIFF’de yaşam tarzlarını

ve akıllı tasarımları yeniden keşfedin.

2020  Mart ayında gerçekleşecek MIFF  fuarı için uzak asyada heyecan
başladı. Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı (MIFF), 2020 Asya sezonunun

açılışını gerçekleştirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
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MIFF, hareketli iş
atmosferi ve uluslararası
bir ticaret fuarıdır

"MIFF markası ve deneyimi çok etkileyici.
Global mobilya ticaretinde MIFF’in ne ka-
dar önemli  olduğu tekrar tekrar kanıtlandı.
Fuar, 2018’deki genişleme ve tasarım dö-
nüşümünden sonra büyük bir adım attı.
Ürün vitrinleri ve tasarım kalitesi çok daha
iyi hale geldi. Günümüz alıcıları çok titiz ve
bilgili bu nedenle  katılımcılar da öyle.
MIFF Genel Müdürü Bayan Karen Goi, “De-
ğerleri, iş fırsatlarını ve buradaki deneyim-
leri seviyorlar çünkü sınırları her zaman
daha iyi hale getirmek için sınırları zorlu-
yoruz” dedi.

Portekizli Colmol Yatak
takımları bu yıl MIFF’de 

Yeni Zelanda'dan Mauritius Adası'na, İngil-
tere'den G. Kore'ye, 20 ya da daha fazla ül-
ke bu yıl MIFF katılımcısı. Sri Lanka'nın en
büyük mobilya üreticilerinden Damro 
Exports, on yıldan fazla bir süredir MIFF'e
katılıyor.

MIFF 2020, şirketlerin daha fazla iş üret-
mek için daha yenilikçi ürünlerle fuarı ger-
çekleştirmelerini sağlamak için üçüncü yıl
“İnsanları Bağlar” sloganını kullanıyor.

Malezya'nın resmi Mobilya Şehri Muar, ye-
rel mevcudiyetinde büyük duracak. Önde
gelen sektör grubu tarafından yönetilen
Muar Salonu'nun içinde, 2013'ten beri
MIFF'in stratejik ortağı Muar Furniture As-
sociation da dahil olmak üzere yaklaşık
200 üretici stant alıyor.

MIFF 2020'nin öne çıkan
diğer özellikleri:

MIFF Ofisi - Güneydoğu Asya'daki en büyük
ofis mobilyası showroomu, yeni nesil çalış-
ma alanı ve ev ofisi için geniş kapsamlı
modern ve esnek çözümler sunar. Millen-
nials @ Design - MIFF yetenek araştırması,
MIFF Mobilya Tasarım Yarışması'ndan
ödüllü genç tasarımcılar tarafından düzen-
lenen Gen Y tüketicilerini hedefleyen 
segment.

MIFF Timber - tedarikçileri ve ticari alıcıla-
rı birbirine bağlayan ahşap ve ahşapla ilgili
malzemeler için ticaret platformu.

Çevrimiçi ziyaretçilerin ön kayıtları 15 Şu-
bat 2020 tarihine kadar açılır.

2019 yılında MIFF, 14.000'den fazla ulus-
lararası alıcı da dahil olmak üzere
20.000'den fazla katılımcının bulunduğu
14 ülkeden ve bölgeden 600 katılımcıya yer
vermiş ve 1.01 milyar ABD doları tutarında
rekor sipariş almıştır. l l



997 yılında Kayseri’de faaliyetine baş-
layan TARLASAN PLASTİK, Mobilya sek-
törüne yönelik başladığı ara malzeme
imalatında çok kısa bir sürede özel

imalat gerektiren özel tasarımlı masa ayak-
ları bazalar, klasik ve modern çizgide büyük
boyutlardaki mobilya yan sanayi ürünleri
üretimini geliştirerek  bu gün demonte hazır
sandalye imalatını gerçekleştirmiştir. Farklı
beğenilere ve çizgilere hitap eden çok çeşitli
ürünlerle Türkiye’de bir ilgi gerçekleştirmiş
durumdadır. 
Orijinal lake ahşap’tan ayırdeilmesi zor olan
masa ayakları ve sandalyeler üst kalitede
yüksek teknoloji ve çok özel kalıplarla ha-
zırlanarak gerçekleştiriliyor. 
Ürünleri ve üretim kaliteleri ile ilgili bilgi
veren Tarlasan YK başkanı Sn Yunus Tar-
la,’’Firmamız müşteri ihtiyaç ve beklentile-
rine cevap verecek şekilde ileri teknoloji
kullanarak, AR-GE çalışma ve kalıp tasarı-
mı yaparak, kalıp üretimi, metalize kaplama
ve plastik ürün üretimi hizmeti vermektedir.
TARLASAN PLASTİK, mobilya ve metal akse-
suar ve bağlantı elemanları, metal karyola

ve ranza elemanları, profil kapakları, ısıtıcı-
lar için estetik ve dayanıklı ayaklardan me-
dikal yatak parçalarına kadar geniş bir ürün
yelpazesiyle birlikte özel üretim ürünlerle
de üretim sektörüne hizmet vermektedir.
Sektörün ve piyasanın ihtiyaçları doğrultu-
sunda yatırımlarımızı gerçekleştirerek ken-
dimizi sürekli yeniliyoruz, daha iyi hizmet
verebilmek ve müşteri memnuniyetini dai-
ma ön planda tutarak çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Bu yıl Tüyap İntermob fuarı-
mızda çok özel ürünler geliştirdik. Onlarca
çeşit ve desende sert plastik mobilyalar
ürettik. Klasik ve modern çizgideki bu ürün-
lerimizin hepsi demonte ve özellikle ihracat
için nakliyeye çok uygun demonte ürünler-
dir. 10 cm genişliğinde bir kutu içinde olan
ve bir konteyner içinde binlerce ürünü çok
rahatlıkla nakliye yapabileceğiniz şekilde
tasarlanmıştır. Bilinen plastik malzeme dı-
şında oldukça sert ve dayanım testlerinden
geçerek kalitesi onaylanmış ürünler üret-
tik. Bu fuarda oldukça da beğeni ve ilgi gö-
ren ürünlerimizin sektörde önemli bir boş-
luğu dolduracağını düşünüyoruz’’ dedi. 
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Tarlasan Plastik Sanayi,
İntermob Fuarı’nda çok özel

ürünlerini sergiledi
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9-12 Mart 2020
tarihlerinde, 16.’sı
gerçekleşecek olan  EFE
Fuarı, daha iyi ve daha iyi
temasıyla 140'tan fazla
ülkeden kaliteli alıcıları
ağırlamayı hedefliyor.
Fuar, Malezya'nın ünlü
Petronas İkiz Kuleleri'ne
komşu olan Kuala Lumpur
Kongre Merkezi'nde
(KLCC) gerçekleştirilecek.

Efe 2020, mart ayı 
için hazırlanıyor

eyecan verici katılımcılar, yatak odala-
rı, yaşam alanları, mutfak, çocuk, genç
mobilyaları, ofisler, dış mekan yaşam-
ları, mobilya parçaları ve aksesuarlar

da dahil olmak üzere otel salonları için en
son tasarımların yer aldığı en üst kalitede
modern ve çağdaş mobilyalar  sergilenerek
alıcıları bekliyor.
400'den fazla katılımcıyla  gerçekleşecek
olan fuar, dört gün süren etkinlikle  50.000
metrekareye yayıldı. Fuarda Malezya ve
önemli uluslararası markaları bulacaksınız.
Malezya’da  gerçekleşen ve  yılın en büyük
mobilya ticaret fuarlarından biri olan EFE

H
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Perakendecilere, iç tasarımcılara, alıcılara,
mimarlara, geliştiricilere ve daha pek çok
şeye erişme şansı yaratıyor.    

EFE 2020'nin ana bölümlerinden biri olan
OFİS MOBİLYA SALONU, tanınmış ve kaliteli
markaları sergileyecek. Ofis ve ticari alan-
lara yönelik en yeni ve yenilikçi çözümlerin
eksiksiz bir yelpazesi, en iyi ofis mobilyası
ürünlerini üretenler tarafından sergilene-
cektir. Ürünler, hem bölgesel hem de deni-
zaşırı alıcıların satın alma ihtiyaçlarını kar-
şılamak için çeşitlendirilmiş tasarımlarıyla
kolayca görülebilecektir.

EFE 2020, bu yıl endüstri yükseltmesini ta-
mamlamak için, üst düzey mobilya malze-
meleri, yarı mamül mobilyalı ürün işleme vb
mobilya yan sanayisini de kapsayan bir 'Ah-
şap İşleme Makineleri ve Aksesuarları Pav-
yonu' ile eşlemiştir. Gelişmiş  mobilya ve
ahşap işleme makinelerini, mobilya malze-
mesi uygulamalarını ve bilimsel ve teknik
yenilikleri harekete geçirmek, sektörün ra-
fine gelişimini desteklemek amacıyla yazı-
lım geliştirme. Kaynak ihtiyaçlarınızı karşı-
lamak için en son yenilikleri içeren çok çe-
şitli mobilya aksesuarlarının da yer aldığı
yeni bir konsept sunuyor.  

Ağaç işleme makineleri sektörü mobilya en-
düstrisi için önemlidir ve Endüstri 4.0'a iler-
leyen endüstri mobilyası, mobilya imalatın-
da en son makine ve teknoloji ile aydınlana-
caktır. Masif Ahşap, Levha İşleme Makine-
leri, Ekipman, Aksesuar ve Aletler, Levha ve
lamine malzeme için talaşsız kesim maki-
neleri, Yonga ve talaş değirmenleri, Kurutu-
cular, Sanders, Bükme makineleri, kontr-
plak ve lamine kaplama kereste için blok
presler, Testere sondaj makineleri kalıpla-
ma, delme ve dübel sürme, Sondaj üniteleri,
Briketleme presleri, İş parçaları için fırçala-
ma ve temizleme makineleri; Kesici ve Tes-
tere, Zımpara Ürünleri, Yapıştırıcılar; Ahşap
ürünler, Donanım ve diğerleri sergileniyor.

Malezya hükümetinin desteğiyle, EFE2020,
KLCC, Salon 9'da profesyonel mobilya maki-
neleri, ahşap, ağaç işleme makineleri ve ak-
sesuarlarını sergileyerek tüm sanayi zinciri-
nin  buluşmasını hedefliyor..

EFE 2020 Ahşap işleme makineleri ve 
aksesuarları KLCC, Hall 9 no’lu salonda 
olacaktır. l l







u yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan
Kastamonu Entegre,  12-16 Ekim
2019 tarihleri arasında 22’incisi ger-

çekleştirilen İntermob Fuarı’nda yarım asır-
lık köklü geçmişini ve bilgi birikimini sektör
profesyonelleri ve tüketicilerle paylaştı.
Sektörün en önemli buluşma platformların-
dan biri olan İntermob’da ziyaretçiler, Kas-
tamonu Entegre’nin standında sektöre ka-
zandırdığı inovatif ürünleri inceleme fırsatı
buldular. 
İnovasyona yönelik çalışmalarında, günü-

müzde hızla değişen teknolojiyi, sektördeki
dinamiklerle birleştiren, bu süreçte odağına
tüketiciyi alan Kastamonu Entegre, bu alan-
daki çalışmalarına hız kazandırarak yenilikçi
ürünlere imza atmaya devam ediyor. Ağaç
bazlı panel sektörünün lider markası, geçti-
ğimiz yıl İntermob’da lanse ettiği “IDS inte-

raktif oda” ile ziyaretçileri dijital dünyanın
içine sokarak onlara benzersiz bir ürün de-
neyimi yaşatmıştı. Dünyada bir ilki teşkil
eden bu uygulama ile büyük beğeni toplayan
Kastamonu Entegre standının bu yılki “İno-
vasyon Bölümü” de sektör profesyonelleri-
nin beğenisini toplarken öğrencilerin de ilgi
odağı oldu. İntermob Fuarı 7. salonda yer
alan standın inovasyon bölümünde, Kasta-
monu Entegre’nin kalıplanabilir MDF, yangı-
na dayanıklı kapı iç dolgu paneli (YL) ve toz
boyamaya uygun MDF ürünleri ilk kez sek-
törle buluştu.

Yeni parke serisi Stonex ilk kez
İntermob Fuarı’nda tanıtıldı!
Kastamonu Entegre’nin, dünyanın ilk eko-
etiketli çevrecilik sertifikası Blue Angel

(Mavi Melek) ile üretilen laminat parke mar-
kaları Floorpan ve Artfloor’un farklı ihtiyaç
ve tarzlara yanıt veren zengin koleksiyonla-
rının yanı sıra, 5 farklı dekor seçeneğine sa-
hip yeni parke serisi Stonex de ilk kez İnter-
mob Fuarı’nda pazarın beğenisine sunuldu.
Taşın doğal görüntüsünü ahşabın sıcaklığıy-
la buluşturan seri, 8 mm kalınlığındaki Sto-
ne koleksiyonundaki dekorlardan farklı ola-
rak 10 mm kalınlığında üretildi.

50. Yıla Özel Seçki
Kastamonu Entegre’nin levha grubunda yer
alan ham, melamin kaplı, renkli ve parlak
panelleri de yeni seçenekleri ile fuarda yeri-
ni aldı. Medelam ve Yongalam melamin kap-
lı paneller, Kastamonu Entegre’nin 50. yılına
özel seçilen 20’ye yakın dekor seçeneği ile
öne çıkarıldı.

Çizilmeye, aşınmaya, kimyasallara ve güneş
ışığı solmalarına karşı yüksek direnç gös-
termesinin yanı sıra, minimuma indirgenmiş
yüzey efekti sayesinde kusursuza yakın bir
görüntü sunan ayna parlaklığına sahip ye-
ni Glossmax Pro parlak paneller ise bu yıl
Intermob Fuarı’nda büyük ilgi gören ürünler
arasında yer aldı.
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Bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan ağaç bazlı panel
sektörünün global markası Kastamonu Entegre, İntermob Fuarı’nda
sergilediği “İnovasyon Bölümü” ile ziyaretçiler tarafından büyük ilgi
ve beğeniyle karşılandı. Kastamonu Entegre, beş farklı dekor
seçeneğine sahip yeni parke serisi Stonex’i de fuarda ilk kez tanıttı.

Kastamonu Entegre,“İnovasyon Bölümü”
ile İNTERMOB’un İlgi Odağı Oldu!





astamonu Entegre, üretimin tüm aşa-
malarında kalite sisteminin etkin bir
şekilde uygulanmasına yönelik çalış-

malarına, fabrika çalışanlarından oluşan
gönüllü ekiplerinin başarılı projeleriyle hız
kazandırıyor. Projelerinde ürün kalitesini
yükseltmeye, tasarruf sağlamaya, maliyet-
leri düşürmeye ve verimliliği arttırmaya
odaklanan ekipler, çalışmalarını önemli
platformlarda sektörle paylaşıyor.
Kastamonu Entegre son olarak, 17 Ekim 2019
tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Tür-
kiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi
22. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı

etkinliğine üç farklı ekiple katılarak iyileştir-
me çalıştırmalarını izleyicilerle paylaştı.

Türkiye’nin önde gelen birçok firmasının ka-
tılım gösterdiği Türkiye Kalite Derneği 22.
Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’na
bu yıl Kastamonu Entegre adına Balıkesir
Fabrikası’ndan “Yeni Nesil El Ele”, Tarsus
Fabrikası’ndan “Zamana Karşı” ve Romanya
Fabrikası’ndan “Particle Board” ekipleri ka-
tılarak sunumlarını başarı ile gerçekleştirdi. 

Konferans, sunumların ardından herkesin
merakla beklediği ödül töreniyle devam etti.
Kalite Çemberi kategorisinde verilen üç
ödülden ikisine, gezer bantlarda yaşanan fi-

til problemlerine çözüm üretmek amacıyla 3
farklı önlem yöntemi oluşturan ve bu planlı
aksiyonlarla sorunu çözen “Yeni Nesil El
Ele” Kalite Çemberi ve pres giriş asansörü
tablet değişim süresini kısaltmak amacıyla
SMED tekniğini uygulayan “Zamana Karşı”
Kalite Çemberi ekipleri layık görüldü. Ebat-
lama bölgesinde kullanılan bıçakların bile-
me süresinin kısaltılması için 6 farklı önlem
belirleyen Kastamonu Entegre Romanya
Fabrikası’ndan “Particle Board” Kobetsu
Kaizen ekibi ise KalDer tarihinde bir Türk fir-
masının yurt dışı fabrikasından konferansa
katılım gösteren ilk ekip olması nedeniyle
herkes tarafından özel bir ilgiyle karşılandı. 

K

eçtiğimiz yıl İtalya’da üretime başla-
yan Kastamonu Entegre, 15-18 Ekim
2019 tarihlerinde İtalya’da gerçekle-
şen SICAM Fuarı’na katılım gösterdi.

İtalya’da ürettiği ham ve melamin kaplı yon-
ga levha koleksiyonuyla dünyanın en önemli
mobilya fuarlarından SICAM Fuarı’na katılan
firma, sektörün önde gelen temsilcileri ve
müşterileri ile buluşarak İtalyan pazarındaki
bağlantılarını güçlendirdi. 

Standın tasarımını, Pesaro kentindeki Kas-
tamonu Entegre Design Center’ın da iç me-
kân düzenlemesini gerçekleştiren İtalyan
mimar üstlendi. Bu yılki Kastamonu İtalya
stand konsepti, müşterilerin ve fuara gelen
profesyonellerin kendilerini rahat hissetme-
lerini sağlayacak biçimde açık alan olarak
tasarlandı. Konforu arttırmak için açık renk
tonlarının hâkim olduğu ferah buluşma
alanları oluşturuldu. Ürünlerin dikkat çek-
mesini ve fuar alanını gezen ziyaretçiler ta-
rafından daha iyi algılanmasını sağlamak
amacıyla koleksiyonlar standın duvarlarının
dış yüzeyinde sergilendi.  

“Kastamonu Entegre olarak
dünyaya entegreyiz”
Stratejik ve doğru yatırımlarla uluslararası
rekabette sektörün en güçlü şirketlerden
biri haline geldiklerini belirten Kastamonu
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, yeni pazarlara
yönelik hedeflerini şöyle özetledi: “Sektörü-
müzde dünyanın yedinci, Avrupa’nın dördün-
cü büyük üreticisiyiz. MDF, yonga levha, la-
minat parke, kapı paneli üretiminde ise dün-
yada ilk 4 içerisinde yer alıyoruz. Kastamonu
Entegre olarak dünyaya entegreyiz. Hedefi-
miz, markamızı dünya beşincisi yapmak.”

l l
l l

Kalite Çemberi’nin İlk Uluslararası 
Yarışmacısı Kastamonu Entegre’den

Kastamonu İtalya, Özel Koleksiyonu
ile İkinci Kez SICAM Fuarı’nda
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15-18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen
İtalyan Sicam fuarının 2. Günü İtalya’nın
en önemli test laboratuarı olan CATAS’ı
kalabalık bir basın temsilcisiyle birlikte zi-
yaret ettik. Catas’ın 50. Yılı münasebetiyle
gerçekleşen davete dünyanın değişik ül-
kelerinden davet edilen basın mensupları-
na test laboratuarının değişik bölümleri
gezdirilerek detaylı bilgiler verildi. İKEA
başta olmak üzere dünyanın önemli mobil-
ya firmalarının ürün testlerini gerçekleşti-
ren kurum.oldukça zengin bir ekipmana
sahip. Mobilyanın hemen her tür ürün gru-
buna kimyasal ve yüzey malzemelerine de
hizmet veren firma basının fotoğraf alma-
sına da izin vererek tanıtım sonrası verilen
bir yöresel yemek davetinden sonra tüm
davetlileri otellerine bıraktı. 

AHŞAP VE MOBİLYA SANAYİ
İÇİN EN BÜYÜK İTALYAN VE
AVRUPA ARAŞTIRMA VE TEST
MERKEZİ
Udine ve Lissone (Monza-Brianza) eyale-
tinde San Giovanni al Natisone'de ofisleri
bulunan CATAS, 1969 yılında, dünya gene-
linde sandalye ve mobilya bileşenlerinin
evi olarak bilinen bölgede, Manzano, San
Giovanni arasında yer alan bölgede doğdu.
Friuli-Venezia-Giulia bölgesindeki al Nati-
sone ve Corno di Rosazzo.

CATAS Enstitü, Udine Ticaret Odası tara-
fından öncelikle yerel şirketlerin yeni dış
pazarlarda gelişmesi, ürünlerini iç ve dış
standartlara adapte etmesi ve yenilikçi
malzemelerin kullanımı konusunda gün-
cellenmesi ihtiyacına cevap vermek ama-

cıyla kuruldu. Bu önemli sektörü hala ka-
rakterize eden bu şirketler, sektörle ya-
kından bağlantılı, bir alanda uygulanabilir,
odun endüstrisi için son derece rekabetçi
bir bilimsel uzmanlık ve çözümler sunan
bir teknoloji merkezine duyulan ihtiyacın
farkındaydı.
CATAS'ın geliştirilmesine başlangıçta yal-
nızca Udine Ticaret Odası, yerel sanayi bir-
likleri (küçük sanayi kuruluşları ve zana-
atkarlar), San Giovanni al Natisone Mes-
lek Yüksekokulu Friuli Venezia Giulia Böl-
gesi tarafından desteklenmiştir.
1994 yılında, İtalya'da ve yurtdışında yirmi
yıllık büyümenin ardından, CATAS, ahşap
ve mobilya şirketlerinin teknolojik gelişi-
mini destekleme ve destekleme misyo-
nuyla sınırlı bir sorumluluk şirketi oldu.
Bugünlerde, CATAS büyük ortakları olan
özel bir limited şirkettir: Udine Ticaret
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Odası, Udine Sanayi Birliği, Cividale Ban-
kası, İtalyan Ahşap Ustaları Birliği-Aial,
Como Zanaatkarları Birliği Monza ve Bri-
anza Endüstri Birliği ve Udine'deki Küçük
İşletmeler Birliği.

CATAS BUGÜN
CATAS spa, şu anda ahşap ve mobilya ala-
nındaki en büyük İtalyan ve Avrupa ensti-
tüsü olarak kabul edilmektedir. Kimya, fi-
zik, mühendislik ve matematik mezunları
da dahil olmak üzere 50'den fazla çalışanı
olan uzman bir ekip tarafından destekle-
nen bir araştırma merkezidir.

Beş bölüm (malzemeler, yüzeyler, bitmiş
ürünler, kimyasal-biyolojik ve yangın)
hem hammadde hem de bitmiş ürünler
üzerinde geniş bir test ve araştırma yelpa-
zesi sunar. Her bir malzeme veya ürün için
CATAS, güvenlik, performans ve dayanıklı-
lık konusunda farklı testler yaparak stan-
dartların gerekliliklerine veya müşteri ta-
rafından tanımlananların uygunluğunu
değerlendirebilir.

Bazı yıllar boyunca mekanik testlerin sa-
nal simülasyonunu gerçekleştirebilecek
bir teknik ofis de bulunmaktadır. Bu ci-
hazlarla, yeni bir ürünün güvenliği ve per-
formansı, bilgisayar yardımı ve özel özel
yazılım programlarının kullanımı sayesin-
de yapılan modelleme ve simülasyonlar
ile gerçekleştirilmeden önce bile değer-
lendirilebilir.

Bu sistemler ayrıca, ürünün geliştirilmesi

için olası değişikliklerin simülasyonuna
olanak sağlar, böylece bitmiş ürünün -fi-
kir, tasarım ve uygulama sürecinin sonun-
da- pazarın gerektirdiği testleri başaraca-
ğına dair sağlam bir güvene sahip olur.

Testler ulusal standartlara (UNI, DIN, BS,
NF, ASTM, ANSI vb.), Avrupa standartları-
na (EN) ve uluslararası standartlara (ISO)
göre yapılmaktadır. Bunların ötesinde,
müşterinin özel gereksinimlerine göre
testler tasarlanabilir.

Accredia tarafından verilen akreditasyona
ek olarak, CATAS ayrıca devlet kurumla-
rından (örneğin, yangın reaksiyonu testleri
için İtalyan İçişleri Ofisi veya formaldehit
emisyonu için Amerikan CARB ve EPA),
dernekler (ABD'yi bir araya getiren Bifma)
tanımalara sahiptir. ofis mobilyaları üreti-
cileri) ve Ikea ve Intertek dahil olmak üze-
re büyük özel gruplar. CATAS ayrıca Ame-
rika pazarı için cilalarda kurşun analizi
için Cpsc (Tüketici Ürünleri Güvenliği Ko-
misyonu) listesine dahil edilmiştir.
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2-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen İn-
termob fuarı; yeni pazarlara açılmak ve
mevcut pazar payımızı arttırmak adına
önemli bir etkinlik olmuştur. 

Bununla birlikte daha çok gelecek planlarını
içeren ve öncelikli ihtiyaçların tartışılacağı
bir fuar olmuştur.
Ziyaretçi ve katılımcılar ile yapmış olduğu-
muz görüş alışverişlerinin bu anlamada 
sektöre de yön vereceğini umuyoruz.
Gentaş olarak; HPL ve CPL dekoratif lami-
natlar, dekoratif laminat paneller, werzalit
ürün grupları ile mobilya ve yapı sektörü
başta olmak üzere birçok sektöre çözüm 
ortağı oluyoruz.
2019 yılı ile lansmanına başladığımız yeni
konseptimiz COSMOS serisinin İnterzum
sonrası İntermob’da da lansmanını 
gerçekleştirdik.
Bu lansmanlar dahilinde, modern mimariye
hitap eden renkler, özel yüzeyler ve yeni

ürün gruplarımız ziyaretçiler ile buluştu.

Belirlediğimiz konsept üzerine oluşturduğu-
muz argümanların, yurtdışı ve yurt içinde
beğeni görmesi de ekstra motivasyon 
kaynağımız oldu.

Ayrıca, Heyecanını yaşadığımız diğer yenilik-
lerimiz ise; “Kompakt Tezgah” ile “Translu-
sent” ürün gruplarımızdır.

Bu yeni ürün ve konseptimizin mimari alan-
da ses getireceğini düşünüyoruz.
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Gentaş, İntermob 2019’da özel
ürünleriyle göz doldurdu





up Chong Furniture  Sdn. Bhd,  Amerika
Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya,
Birleşik Krallık ve Orta Doğu'ya% 100

ihracat pazarları için ahşap ev mobilyaları-
nın, özellikle kauçuk-ahşap mobilyaların
imalatı ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır.
Şirket, yatak odası, oturma odası mobilyala-
rı ve eğlence mobilyası setlerinden oluşan
doğal ahşap ürünlerini tasarlamaktadır.
Firma Tüm bu ürünleri uluslararası piyasada
pazarlamak ve dağıtmak için şirket içi Ürün
Geliştirme ve Tasarımcılar ekibine sahiptir.
Hup Chong Mobilya itibarını, kaliteli işçilik
ve yüksek derecede bireysel tasarımların
her mobilya parçasına sadık bir şekilde uy-
gulandığı kalite ve güvenilirliğe vurgu yapa-
rak belirlemiştir.
Hup Chong Mobilya Sdn. Bhd., 2001 yılından
bu yana faaliyete başlamıştır. Şirket, Ameri-
ka Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya,
Birleşik Krallık ve Orta Doğu'ya% 100 ihra-
cat pazarları için özellikle ahşap-ahşap mo-
bilya, ahşap ev mobilyası üretimi ve satışı
konusunda uzmanlaşmıştır.
% 100 Malezyalı bir  limited şirket olan Hup
Chong Furniture  Sdn. Bhd,  Şirketinin üre-
tim faaliyetleri, Malezya'daki iki fabrikasın-
dan gerçekleştirilmektedir. Her iki üretim
tesisi de Malezya'nın en büyük ve en işlek li-
manı olan Port Klang'a 30 dakikalık sürüş
mesafesinde, Jalan Kapar, Klang, Selan-
gor'da stratejik bir konuma sahiptir.

Şirket, yatak odası ve bilardo masası takım-
ları için komponent mobilya parçaları üreti-
cisi olarak mütevazi başlangıçlarından iti-
baren, yaşam ve eğlence mobilyası üretici-
sinin yanı sıra, kaliteli bir üst seviye, orta
seviye yatak odası üretimine yöneldi..
Şirket, kendi başına tasarımların yanı sıra,
müşterilerin tasarımcıları ile birlikte çalış-
mış ve sadece mobilya endüstrisinde Rooms
To Go (ABD), John Lewis (İngiltere), Harvey
Norman (Avustralya) ve Ev gibi çeşitli mar-
kalar aracılığıyla müşterilerine hizmet ver-
mek için üretmiştir.
Şirket ayrıca depolama ve “doğrudan veya
karma konteynerler” hizmetleri de sunmak-
tadır. Şirket'in mükemmel üretim uzmanlığı
ve tesisleri ile Şirket, müşterilerin gereksi-
nimlerini ve farklı pazarlar için zevkleri kar-
şılayacak ürünler geliştirmek için iyi bir 
konumdadır.
500.000 metreküp üretim alanında 600'den
fazla işçi çalıştırmaktadır.

ŞİRKET MİSYONU
Kaliteli işçilik ürünleri, yenilikçi ürünler ve
mükemmel müşteri memnuniyeti sağlaya-
rak dünya standartlarında mobilya üreticisi
olarak lider konumumuzu geliştirmeyi ön-
görüyoruz. En yüksek kalite değerlerini ko-
rurken, zamandan tasarruf etmek ve üretim
maliyetlerini düşürmek için yenilikçi pazar-
lama konseptleri ve son teknoloji üretim
yöntemleri gibi programların belirlenmesi
ve uygulanmasına çalışan ekip çalışmasını
ve katılımını vurguluyoruz. Stratejiler, yük-
sek derecede dürüstlükle bir işletme olarak
gelişmemize ve işimizin nihai sahiplerine
makul bir getiri sağlamamıza olanak sağlar.
Ürünlerimizi görmek için bizi 9-12 Mart 2020
‘de gerçekleşecek EFE fuarında Hall 2- B01a
standımızda ziyaret ediniz.    
http://www.hupchongfurniture.com
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%100 Malezyalı bir üretici firma
Hup Chong Furniture Sdn. Bhd.
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00 milyar doları aşan bir bü-
yüklüğe ulaşan dünya mobilya,
ev tekstili ve dekorasyon sek-
törü, CNR İMOB OBJET - İstan-

bul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım,
Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı’nda
bir araya geliyor. CNR Holding kuru-
luşlarından Pozitif Fuarcılık tarafın-
dan KOSGEB’in desteğiyle organize
edilen fuar 5-10 Kasım tarihleri ara-
sında CNR Expo İstanbul Fuar Mer-
kezi’nde kapılarını açıyor. Mobilya

sektöründeki 16 yıllık, ev tekstili ve
dekorasyon sektöründeki 26 yıllık
fuar birikimini 5 kıtada 186 ülkede
10 milyon katılımcı ve ziyaretçi da-
tasına sahip Business Intelligence
Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat
Sistemi) big data yönetim sistemiyle
entegre eden CNR Holding, fuarda
100’ü aşkın ülkeden profesyonel 
alıcıyı 500’ün üzerindeki marka ile
buluşturacak.

Dünyada 200 milyar dolarlık bir
pazara dönüşen mobilya, ev tekstili
ve dekorasyon sektörü, yeni
gözdesi CNR İMOB OBJET’de bir
araya geliyor. 100’ü aşkın ülkeden
profesyonel alıcının katılacağı
fuarda 500’ün üzerinde markanın
binlerce ürünü sergilenecek. ▲ ▲
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Mobilya sektörünün
yeni gözdesi!

500’ü aşkın markanın binlerce ürünü sergilenecek





500’ü aşkın markanın
binlerce ürünü görücüye
çıkacak

Mobilya, ev tekstili, dekorasyon ve aydınlat-
ma ürün gruplarını aynı çatı altında buluştu-
ran Türkiye’nin tek uluslararası sektör fuarı
CNR İMOB OBJET, bu yıl da dünya mobilya,
ev tekstili ve dekorasyon sektörünün ilgi
odağı haline gelecek. 40 bin metrekarelik
alanda yerli ve yabancı misafirlerini ağırla-
yacak olan CNR İMOB OBJET’de lüks ve ta-
sarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye
ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve ki-
limden aydınlatmaya kadar 500’ü aşkın
markanın ürünleri sergilenecek. Dünya tica-
retine yön veren katılımcı firmaların kendi-
leri için özel hazırlanan B2B alanında global
ticaretin gelişmesine katkı sağlayacakları
fuarda, aralarında İtalya, Almanya, Avustur-
ya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan,
Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin de bulunduğu 100’ü aşkın ülkeden
sektör profesyoneli ağırlanacak. 300’ü VIP
olmak üzere 6 bin yabancı ziyaretçinin katı-
lacağı fuarı 50 binin üzerinde profesyonel
alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ev Tekstili Özel Bölümü
büyüleyecek

Ev Tekstili Özel Bölümü’nün de yer alacağı
fuarda trendlerin belirlediği yeni stil ve de-
senler sergilenecek. Zevk sahibi stillerin,
benzersiz desenlerin ve göz kamaştıran ta-
sarımların dikkat çekeceği Ev Tekstili Özel
Bölümü’nde yatak örtülerinden nevresim ta-
kımlarına, perdeden kilime kadar ev teksti-
linin en şık örnekleri ziyaretçilerin beğenisi-
ne sunulacak. Fuar 5 gün boyunca mobilya,
ev tekstili, züccaciye, dekoratif ürünler ve
aydınlatma sektörü üreticileri ile yerli ve ya-
bancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler,
toptancılar, perakendeciler, zincir mağaza-
lar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın
almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcıla-
rı aynı platformda buluşturacak. 

Avrupalı ve Türk
tasarımcılar geleceğin
dizaynını anlatacak

Mobilya ve dekorasyon sektörünün gelece-
ğini şekillendirecek olan CNR İMOB OBJET,
tasarımın ve konforun ön plana çıktığı ürün-

leriyle tüm dünyada fark yaratacak. Yerli ve
yabancı katılımcı firmalar, kalite ile stilin
birleştiği fuarda en prestijli mobilya, deko-
rasyon ve iç tasarım ürünlerini sergileye-
cekler. Tasarım ve inovasyon odaklı bir yak-
laşımla diğer fuarlardan ayrılan CNR IMOB
OBJET’de, ayrıca Avrupalı ve Türk tasarımcı-
lar ‘Designers’ Lounge’ alanında mobilya
üreticileri bir araya gelecekler. Fuarda ayrı-
ca Hindistan’ın ilk kadın mimar ve tasarım-
cısı Sheila Sriprakash’in yanı sıra Maia Mia
Fong, Pavitra Sriprakash, Sara Garanty -
Viktor Erlandsson, Anda Zota, Jenny Jo-
nes’un da aralarında yer aldığı İtalya, İspan-
ya, İsveç, Hindistan ve Finlandiya’dan ulus-
lararası ödüllü tasarımcılar “Design Stori-
es” seminerinde geleceğin dizaynına ilişkin
sunum yapacaklar. 

Avrupa’nın en büyük
sandalyesi de fuardaki
yerini alacak

Fuarda, 1985 yılı yapımı 4 metre 20 cm yük-
sekliğinde ve 2 metre genişliğindeki Türkiye
ve Avrupa’nın en büyük Thonet Sandalyesi
de tanıtılacak.
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asan Amortisör Yönetim Kurulu Baş-
kanı Münir Gültepe 2019 İntermob Fu-
ar’ında ihracatı arttırmaya yönelik
önemli bağlantılar kurduklarını be-

lirtti. Her geçen gün üretim miktarı ve bera-
berinde Ar-Ge çalışmaları ile de kalite sevi-
yesini sürekli yükselterek devam ettiklerini
belirten Sayın Gültepe “Üretimlerimizin yüz-
de 50’siyle 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sek-
töründe dünya liderleri arasında Türkiye’yi
en iyi şekilde temsil ederek, pazar payını ül-
ke ve firma olarak her geçen gün arttırmayı
hedefliyoruz. “ ifadelerini kullandı. 
Mobilya, otomotiv, sağlık, gıda tarım gibi
birçok sektöre amortisör imalatı sağlayan
Gasan, Türkiye’nin adetsel anlamda en fazla
üretim yapan firması olarak lider konumda

yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası pazara
yönelik gerçekleştirdiği üretimlerinde her
geçen gün üretim kapasitesini arttırıyor,
makine teknolojisini geliştiriyor ve yeniliyor.

Gasan Gazlı Amortisör Yönetim Kurulu Baş-
kanı Münir Gültepe, üretimde kalitenin ilk
öncelikleri olduğunu belirtiyor ve başta EN
ISO 9001:2008 sertifikaları olmak üzere bir-
çok sertifikaya sahip olduklarının altını çizi-
yor. İntermob 2019 Fuar’ında firmanın kali-
tesi ve teknoloji kullanımı sayesinde güzel
birliktelikler için başlangıçlar yaptıklarını
belirten Gültepe; “Tüm ürünlerimizde çevre-
ye ve doğaya saygılı olmaya çalışıyor,  müm-
kün olduğu kadar geri dönüşebilir ham mad-
de kullanıyoruz. Nitelikli ürün üretmeyi ken-
dine ilke edinmiş bir kuruluş vizyonuna sa-

hibiz. Firma olarak müşterilerimizin ihtiyaç-
larını tam olarak karşılamak ve uzun ömürlü
ürünler üretmek adına kalite çalışmalarımı-
za ara vermeden devam ediyoruz. “ açıkla-
masında bulundu. 

Farklı sektörlere her türde amortisör imalatı sağlayan
kendi alanının önde gelen başarılı firmalarından  Gasan
Gazlı Amortisör,  bu yıl düzenlenen İntermob 2019 Fuarı’nda
sunduğu teknoloji ve kalitesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Gasan Amortisör,
İntermob 2019’a
kalitesiyle damga vurdu





MAKSDER 10. Ulusal Mobilya Aksesuarları
Tasarım Yarışması sonuçlandı

Bu yıl 10.'su gerçekleştirilen geleneksel MAKSDER Tasarım Yarışması’nda ödül kazanan tasarımlar,
18 Eylül 2019’da İstanbul Euro Park Hotel’de gerçekleşen bir etkinlikle sahiplerini buldu.
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erek ürettiği katma değerleriyle, gerekse de içeriği
itibarıyle mobilya sektörü için büyük bir önem taşı-
yan MAKSDER Tasarım Yarışması  her yıl önemli ba-
şarılara imza atıyor.  Türkiye’nin pek çok saygın üni-

versitesinin endüstri tasarımları ile mimarlık fakültele-
rinden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada birbirin-
den faydalı ve işlevsel tasarım yarıştı. 
Sektörden ve akademisyenlerden oluşmuş seçkin bir se-
çici kurudan oluşan jürinin seçtiği ürünler arasından öne
çıkan çalışmalar ödüle layık bulundu ve İstanbul Euro
Park Hotel’de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Maksder Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Mertöz yap-
tığı açılış konuşmasında ‘Bu yıl onuncusu gerçekleşen ve
Mobilya Aksesuar sektörü için çok önemli olan ve gele-
nekselleşen Maksder Aksesuar Tasarım yarışmasına
geçmişte ve bu gün emek veren tüm meslektaşlarıma ve
sektör temsilcisilerine, çalışmalarımıza destek vererek,
katılım göstererek bu günlere gelmemizi sağlayan herke-
se teşekkür ederim’ dedi. Ardından ödül kazanan eserler
okunarak eser sahiplerine ödülleri verildi. 

G

• ALİOSMAN MERTÖZ / MAKSDER (MESAN PLASTİK VE
METAL A.Ş.) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

• ENGİN KAPKIN (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ) / ESKİŞEHİR
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

•FEVZİ BOZKURT (YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİ) / DEKOR
AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş.  &  TOBB ( Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği) Mobilya Sektör Kurulu Üyesi

• KUNTER ŞEKERCİOĞLU (ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASA-
RIMCISI) /  KİLİT TAŞI TASARIM LTD. ŞTİ. 

• YILMAZ SEBER / DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. VE
TİC. A.Ş. TASARIM DİREKTÖRÜ

• PROF. DR.  YUSUF GÜRÇINAR / AYDIN ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜ-
MÜ -BÖLÜM BAŞKANI

● ALİ REYHANLI /
MERKÜR FUARCILIK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

● PINAR YALÇIN /
TÜRKEL FUARCILIK A.Ş. 

● OKTAY TOLUNAY / FL
FUAR LOJİSTİK
HİZMETLERİ TAŞIMACILIK
LTD. ŞTİ.

● UĞUR ÜNAL / ÜNAL
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ
PROFESYONEL
ACENTELİĞİ 

● BÜLENT KOCA / ÖZEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

● BÜLENT ÜNAL / REED
TÜYAP FUARCILIK A.Ş.



l l

1. UnFold Askı
Ayşe SERBEST
MSGSÜ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
2. Carry All
Simay YAMAN
MSGSÜ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
3. Buki
Semih ARSLAN
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
M. O-MO-TE
İlker TORUK
MSGSÜ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
M. NOA
Ceren ALTUNTAŞ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MÜHENDİSLİĞİ

1. Variant
İlker TORUK
MSGSÜ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
2. Easy touch
Muhammet Sami YENİ 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ-
FETHİ TOKER GÜZEL
SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
3. Tetris
Mustafa SAĞDIÇ
MSGSÜ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
M. Abled
MSGSÜ-MİMARLIK
FAKÜLTESİ-ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ
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ürk mobilya imalat sanayinin ve bölge-
mizin en önemli fuarı olan İntermob’u,
her yıl olduğu gibi bu yıl da başta Orta-
doğu olmak üzere Balkanlardan Rusya

Azerbeycan, İran ve  K.Afrika ülkelerinden
önemli bir ziyaretçi  kitlesi ziyaret etti. Tür-
kiye ve Global aksesuar sektörünün en
önemli üreticilerinden olan Samet A.Ş bu yıl
yine inovatif, tasarım ve büyük yatırım ge-
rektiren teknolojik ürünlerini İntermob’da
sergiledi. Firmanın tüm YK üyeleri ve Ar-Ge
unsurları ile yurtiçi ve yurt dışı pazarlama
ekibinin de yer aldığı fuarda,  fuar boyunca
yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.  Firma f
boyunca misafirlerini bayi ve satıcılarını
ağırladı. Yeni ürünlerini de burada sergile-
yen Samet ‘in YK Başkan vekili Ufuk Kızıltan,
‘’Herkesi İnovasyon Dünyası'nı görmeye da-
vet ediyoruz.’’ dedi 
Yurt dışı yatırımları ve inovatif ürünlerle bü-
yümeye devam edeceklerini vurgulayan SA-
MET Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk Kı-
zıltan: “Her geçen gün zorlaşan rekabet ko-
şullarını; yurtdışı pazarlarına yatırım yapa-
rak, hem teknolojisi hem de tasarımıyla mo-
bilyalarda fark yaratan inovatif ürünler geliş-

tirerek aşmayı hedefliyoruz. Bu hedef
dog�rultusunda bir yandan yurtdışı yatırımla-
rımızı sürdürürken, dig�er yandan da yenilikçi
ürünlere imza atıyoruz.  Bu düşünceyle Ülke-
miz ve bölgemizin en büyük ve önemli fuarı
olan Tüyap İntermob fuarında bu inovatif
uluslararası rekabet koşullarına uygun ta-
sarlanıp üretilen ürünlerimizle fuarımızda
önemli yeniliklerimizi sergileyeceğiz. Fuarı-
mıza önem veriyoruz ve bu ciddiyetle önemli
çalışmalarımızı burada sergileyeceğiz.’ Dedi. 

Tüyap İntermob fuarının hemen akabinde
Avrupanın en önemli fuarlarından olan İtal-
yan Sicam fuarındaki standlarını da ziyaret
eden ve burada da uluslararası temsilcileri-
ni ağırlayan Kızıltan, ‘’Global bir aktör olma
adına gerçekleştirdiğimiz bu yoğun çalışma-
ların firmamızın büyüme hedeflerine yanıt
vereceğine yeni ihracat noktalarını bu çalış-
malarımızla gerçekleştireceğimize inanıyo-
rum, Hedefimiz  Samet’i haritadaki tüm ül-
kelerde temsil etmek ve ettirmektir” dedi.

Intermob 2019 fuarı'nda buluştuk,
Sicam’la devam ettik

SAMET,
İntermob’da
kesintisiz 
22 yıllık
katılımını
gerçekleştirdi.
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12-16 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen
Intermob 22.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarı'nda SAMET 500 m2’lik standında geniş bir ürün yelpazesini sergiledi.









ayat Holding’in uluslararası ölçekte
faaliyet gösteren iki büyük grubundan
biri olan Kastamonu Entegre, kurulu-
şunun 50. yılını kutladı. Kastamonu

Entegre davette Türkiye’den ve yatırımları-
nın bulunduğu ülkeler başta olmak üzere
dünyanın farklı ülkelerinden katılım göste-
ren binin üzerinde iş ortağı, müşteri ve yöne-
ticisini ağırladı. Kastamonu Entegre Kuru-
cusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yahya
Kiğılı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı’nın
onurlandırdığı geceye kamu kurum ve kuru-
luşlarından çok sayıda davetli de katıldı.    

“Altın yılımızı kutlamanın haklı
keyfini ve gururunu yaşıyoruz”
Davetin açılışını yapan Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız, 50. yılın altın yıl olarak
adlandırıldığını belirterek, “Biz de çalışma
arkadaşlarımızla omuz omuza vererek, her

türlü engeli birlikte aştığımız 50 yılı geride
bıraktık ve şimdi Kastamonu Entegre Ailesi
olarak altın yılımızı kutlamanın haklı keyfini
ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Amerika’dan Çin’e ihracatta
sektör birincisi
Bugün Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun,
Tarsus ve Adana’da olmak üzere yurt içinde
toplam 6 farklı lokasyonda üretim yaptıkları-
nı ve sadece üretimle değil sağladıkları istih-
dam ve sosyal imkânlarla da ülkenin ekono-
mik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına
destek olduklarını belirten Yıldız, dünyadaki
konumlarına ilişkin şunları söyledi:

“Sektörümüzdeki yatırımlarımız sonucu el-
de ettiğimiz yüzde 25-30 pazar payı ile Tür-
kiye’de lider durumdayız. Yıllardır Türki-
ye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ara-

sında ilk 50 içindeyiz. Üretimdeki gücü, bil-
gisi ve tecrübesiyle Amerika’dan Çin’e
100’ün üzerinde ülkeye yaptığımız yıllık 200
milyon dolara yakın ihracatla her yıl açık ara
sektör birincisiyiz.”

“Kastamonu Entegre olarak
dünyaya entegreyiz”
1,3 milyar USD ciro ve yıllık 5,5 milyon met-
reküp ağaç bazlı panel üretim kapasitesi ile
dünyanın yedinci, Avrupa’nın dördüncü bü-
yük üreticisi olduklarının; sektörde ürettik-
leri ürünlere bakıldığında ise MDF, yonga
levha, laminat parke, kapı paneli üretiminde
dünyada ilk 4 içerisinde yer aldıklarının altını
çizen Yıldız, “Stratejik ve doğru yatırımlarla
uluslararası rekabette sektörün en güçlü
şirketlerden biri haline geldik. Kastamonu
Entegre olarak dünyaya entegreyiz” dedi. 

Kastamonu Entegre,
50. Yılını İstanbul’daki

Gala Davetiyle Taçlandırdı
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rman ürünleri sektörünün önemli fir-
malarından Yıldız Entegre, taş dokuyu
ağaçla buluşturduğu yepyeni bir ürün
gamı hazırladı. İnovatif bir şirket ola-

rak teknoloji ve tasarımı aynı potada buluş-
turan Yıldız Entegre, yeni taş yüzeyini sektö-
re sundu. 
Yıldız Entegre, mermer, taş ve düz desenlere
yeni taş yüzeyini uygulayarak, taş yüzey do-
kusunu ağacın sıcaklığı ile buluşturuyor.
Yıldız Trend markası altındaki mdflam ve
suntalam ürünlere uygulanan taş yüzey ile
ortaya çıkan ürünler, yaşam alanlarına mo-
dern ve eşsiz bir ruh katmasıyla dikkat çeki-
yor. İlk aşamada 20 lam desenine uygulana-
cak olan taş yüzey, mdflam/suntalam ürün
grubunun kullanıldığı her noktada tasarımcı
ve mimarların beğenisini alıyor.  

“İnovatif bakış açımızla
sektöre değer katıyoruz”
Tüm yaşam alanlarında geniş bir
kullanım alanına sahip olan Yıldız
Trend markası altındaki
mdflam/suntalam ürün grubu, port-
föyüne giren taş yüzeyi ile yaşam
alanlarındaki denge ve uyuma öz-
gün stiliyle eşlik ediyor. Yıldız En-
tegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Mü-
dürü Ercan Şahin, “Yeni Taş Yüzey ile üreti-
len ürünlerimizi, Yıldız Entegre’nin inovatif
bakış açısının bir eseri olarak görüyoruz.
Tüm üretim ve iş süreçlerimize teknolojik
gelişmeleri dâhil ettiğimiz günümüzde, sek-
törümüzü bir üst seviyeye çıkaran ürünlere
imza atmaya devam ediyoruz.” dedi. 

“Tüm ürünlerimizi ‘Ağacın İzin-
de’ vizyonuyla tasarlama ve
üretmeye başladığımız bu yeni
dönemde iş ortaklarımızı da
dinleyerek tasarımdaki yenilikçi
yaklaşımları yakından takip
ediyor, sektörümüze değer ka-
tacak yenilikleri bu yaklaşımlar
çerçevesinde belirliyoruz.” di-
yen Şahin, açıklamalarını şöyle

sürdürdü: İşte bu vizyonla taş dokuya sahip
ürünlerimizi tüm müşterilerimizin kullanı-
mına sunmuş bulunuyoruz. Mermer, taş ve
düz desenlere uygulayacağımız yeni taş yü-
zeyin tüm yaşam alanlarına yeni bir ruh ka-
tacağına inanıyoruz. Sunduğumuz geniş
ürün ve renk gamı ile hayallerin gerçekleş-
mesine olanak tanıyoruz.
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Yıldız Entegre
ağacın sıcaklığını taş doku ile buluşturan 

yeni taş yüzeyini portföyüne ekledi!





iber Güvenlik Pazarında Yapay Zeka adlı
araştırma sonuçlarına göre, yapay ze-
kanın siber güvenlikteki pazar payının
2026 yılına kadar 8,8 milyar dolardan

38,2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Pazarın büyümesinin temel itici gücü olarak
IoT cihazlarının ve siber güvenlikteki tehdit-
lerin başı çektiğini belirten Bitdefender Tür-
kiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu,
veri güvenliği endişelerinin ve Wi-Fi ağlarına
yönelik tehditlerin artmasının da yapay ze-
kanın siber güvenlikteki yükselişine neden
olacağını öngörüyor.

Şirketler Verilerini Buluta
Taşınıyor, Yapay Zeka Büyüyor
Birçok şirketin operasyonlarının bir bölümü-
nü buluta taşıması ile korunacak verileri de

bulut üzerinde yer almaya başladı. Verilerin
güvenliğini sağlama çabası da bulut tabanlı
çözümlerin daha da gelişmesine yol açıyor.
Buluta geçişin şirketlere, gelişmiş esneklik,
kontrol ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlar
sağladığını aktaran Alev Akkoyunlu, bulut
çözümlerinin siber güvenlik çözümlerini uy-
gulamak için gereken şirket yatırımlarının
önemli ölçüde azalacağını ve önümüzdeki
yıllarda çoğu şirketin bulut tabanlı siber 
güvenlik talebinin bu nedenlerle artacağını
belirtiyor. 

Pazar Payı En Çok Otomotiv ve
Ulaşım Sektöründe Artacak
Araştırma sonuçlarına göre siber güvenlikte
yapay zekanın en çok otomotiv ve ulaşım
sektöründe pazar payını artıracak. Özellikle

makine öğrenimini Big Data analitiğiyle bir-
leştirmenin araçlardan, sunuculardan ve
akıllı mobil servislerinden toplanan büyük
miktardaki değerli veriyi anlama fırsatı su-
nacağına işaret eden Alev Akkoyunlu, maki-
ne öğrenimini kullanılarak siber tehditler-
den taşıt ve sürücünün düzensiz davranışla-
rına kadar gerçekleşecek tüm anormal iş-
lemleri tanımlamak için hizmet verebilir.

YAPAY ZEKANIN SİBER
GÜVENLİKTEKİ PAZAR PAYI

38 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
Siber güvenlik pazarında yapay zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38,2 milyar doları bulacağı

öngörülüyor. Dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye
Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, yapay zekanın siber güvenlikteki pazar payının artmasındaki

itici güçlerin başında, gelişen tehditler ve şirketlerin veri güvenliği endişelerinin artması geliyor.
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Portakal Kenar Bantları, 
ekim ayında  İntermob ve Sicam’daydı

kim ayında ülkemiz için önemli bir bu-
luşmaya tanık olduk, Türk mobilya ve
ahşap imalat sanayı 22.si gerçekleşen
ve hemen tüm Avrasya bölgesinin en

önemli ve güçlü fuarı olan Reed-Tüyap İn-
termob fuarı yine başarıyla gerçekleşti. Por-
takal kenar bantları hafta boyunca burada
gerek yurt içinden,  gerekse de yurtdışından
farklı ülkelerden gelen yüzlerce bayi ve alı-
cıyı ağırladı. Bu yıl bünyemize kattığımız bir
dizi yeni renk ve desenlerimizi tanıtma im-
kanı bulduk, iç ve dış pazar dinamikleri hak-
kında sıcak temas ve izlenimler edinerek
yapılanmamızı buna göre geliştirme,  eksik-
lerimizi görme imkanları bulduk. Fuarın ge-
rek bizler gerekse de paydaşlarımız için çok
önemli özelliklerinden biri de bu bire bir iliş-
kiler içinde bir yıl sonranın birikim ve çalış-
malarını gözleme imkanı vermiş olmasıdır.
Önceki yıllarda kurulan bağlantılar tazelenir

veya elenir yeni ilişkiler yaratılır bazı yerler-
de büyüme yaşanır onlar talepleriyle sizleri,
siz de kendinizi geliştirerek hizmet alan ve
işlevlerinizi geliştirir müşteri memnuniyetini
sürekli hale getirirsiniz. Günümüz pazar iliş-
kilerinde satış tek başına belirleyici bir ar-
güman değildir, bir başkası gider fiyat en-
deksli kısa ilişkilerle müşteriyi yanıltabilir
aslolan süreklilik ve sürdürülebilirliktir. Bu
noktada satış sonrası hizmet ve ilişkiler ka-
litenizle birlikte gelişirse, müşteri ilişkileri
de o oranda kuvvetli olur ve tercih nedeni
olursunuz.

Tüm bu ilişkileri ve müşteri eğilimleri
ile  pazarın nabzını fuarda yakalarsınız. İyi
bir gözlemciyseniz paydaşlarınız birer rakip
değil, sizi devindiren ve eksiklerinizi görme-
nizi sağlayan önemli kaynaklardır. 

Bu yıl İntermob ve Sicam 2019’da farklı pay-

daşlar farklı müşteri talepleriyle karşılaşa-
rak donandık. Avrupa pazarı ve müşterisi Or-
tadoğu ve Afrika’dan çok farklı, talepler ve
beklentiler, kalite ve fiyat anlayışı size tüm
dünyada aynı şeylerin geçerli olmadığını
gösteriyor. Aynı anda farklı ülkelerde birden
çok fuara katılmanın zorluklarını yaşadık ve
bunun da farklı bir pazar rekabeti olduğunu
algıladık. Bu pazarlarda  var olmanın zorun-
lu kuralları var. Son iki yıldır bunu Sicamda
yaşıyoruz. Bu fuarın bize kattığı avantajlar
ve  fuarın uluslararası vizyonu bizler için an-
lamlıydı, ürün ve markamızın global pazar-
daki yerini daha iyi ölçekleme şansın yaka-
ladık, bu da bize büyük bir moral verdi. Üre-
tim kalitemiz ekip çalışmamız ve müşteri
ağımızla .daha güçlüyüz.
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“İntermob ve Sicam
fuarlarıyla markamızı

global hale getiriyoruz”





ürkiye’nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üre-
ticilerinden BETA Kimya A.Ş., mobilya, ahşap
ve orman ürünleri endüstrisine yönelik akılcı
ürünleriyle INTERMOB fuarında büyük beğeni

topladı. BETA Kimya ailesinin yeni üyesi APEL Yan-
gına Dayanımlı PU Köpük ürününün ilk kez vitrine
çıktığı fuarda APEL ve MitreApel markaları altın-
daki inovatif ürünler, yerli ve yabancı katılımcılar
tarafından yoğun ilgi gördü.

Sayacı: “INTERMOB’da ihracat
ağımıza 4 yeni ülke daha ekledik”
BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, yeni
ürünleriyle birlikte yurt içi ve yurt dışından gelen
sektör profesyonellerinin takdirini kazandıklarını
belirterek, “INTERMOB gibi sektörün nabzının tu-
tulduğu ve trendlerin belirlendiği fuarlarda yeni
ürünlerimizle daima ilgi odağı olmayı başarıyoruz.

Bu yıl da hem iç Pazar hem de ihracat açısından
son derece verimli bir fuarı geride bıraktık. INTER-
MOB 2019’da yapı kimyasalları, yapıştırıcılar ve
teknik aerosoller kategorilerindeki geniş ürün ai-
lemizi, özellikle yurt dışından gelen katılımcılara
çok daha detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı bul-
duk. Yeni ürünlerimize özellikle Kuzey Afrika ve
Orta Doğu ülkelerinden yoğun bir ilgi vardı. APEL
Yangına dayanımlı Köpük ile Mitreapel Stonebond,
Autobond, MS Polimer bazlı ayna ve cam yapıştırı-
cısı ile  mobilya tutkallarımız büyük beğeni topla-
dı. En önemli kazanımımız ise yurt dışından aldığı-
mız yeni siparişlerle birlikte ihracat ağımıza 4 yeni
ülke daha ekledik. Beta Kimya A.Ş. olarak ihracat
yaptığımız ülke sayısını 64’e yükseltmenin guru-
runu yaşıyoruz. Ar-Ge ve inovasyondan aldığımız
güçle büyümemizi sürdürerek, yurt içi ve yurt 
dışındaki atılımımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz.” dedi. 
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imya sektörü ihracat rakamlarını değer-
lendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yö-
netim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kim-

ya sektörümüz ihracatını artırmaya devam edi-
yor. Doğu Asya, ABD gibi hedef ülkelerimize yö-
nelik yaptığımız çalışmaların katkısını görüyo-
ruz. Ekim ayı kimya sektörü ihracatımız 1,93
milyar dolar olarak gerçekleşti. On aylık süreç-
te sektörümüzün ihracatı 17 milyar dolara
ulaştı. Aynı zamanda on aydır üst üste en çok
ihracat yapan ikinci sektör olmayı sürdürüyo-
ruz. Yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar dolara
ulaşmak için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bir yandan alt sektör-
lerimizin yol haritalarını belirlemek üzere sektörel çalıştaylarımızı
yaparken bir yandan yurt dışı fuar milli katılım ve ticaret heyeti or-
ganizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekim ayında dünyanın en
önemli plastik ve kauçuk fuarı olan “K 2019” fuarına katıldık. 152
Türk firmamız fuarda ürünlerini tanıttı. 25’inci Avrasya Ambalaj Fua-
rı’nda 5 ülkeden gelen satınalmacılarla Alım Heyeti organizasyonu-
muzu gerçekleştirdik. Avrupa’nın en büyük sivil Ar-Ge programı olan
Horizon 2020 kapsamında desteklenen polynSPIRE Projesi’nin “Yay-
gınlaştırma Etkinliği”ni İstanbul’da gerçekleştirdik. Projeyle, plas-
tik geri dönüşümü için inovatif teknolojiler geliştirilmesi hedefleni-

yor. Bununla birlikte yine Ekim ayında boya
sektörü ve kauçuk sektörü çalıştaylarımızı
gerçekleştirdik. Madeni Yağlar Sektörü’nde ilk
kez Sektörel Ticaret Heyeti’mizi Kazakistan’a
yaptık. Aynı zamanda Birliğimiz bünyesinde ilk
TTG projesi olma özelliğini taşıyan Türkiye Ta-
nıtım Grubu Madeni Yağlar Tanıtım Projemizi
de Kazakistan’da gerçekleştirdik. Kasım ayın-
da da ilaç çalıştayımızı ve 3 önemli fuarda milli
katılım organizasyonunu yapacağız. 5-10 Ka-
sım 2019 tarihleri arasında 54 firmamızla bir-
likte 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda ola-
cağız. İKMİB olarak, bu yıl ikinci kez fuarın Tür-

kiye milli katılım organizasyonunu yapmaktan büyük mutluluk du-
yuyoruz. Bu yıl fuardan daha büyük iş birliği anlaşmaları ile dönmeyi
umut ediyoruz. Çin fuarından sonra 13-15 Kasım 2019 arası Cos-
moprof Asia Hong Kong’da, 18-21 Kasım tarihleri arasında da Al-
manya’da MEDICA fuarında olacağız. Ayrıca, 14-17 Kasım 2019 ta-
rihleri arasında Endüstriyel Tasarım Yarışmamızın ödül törenini ger-
çekleştireceğiz. 27-30 Kasım 2019 tarihlerinde ise Putech Eurasia
2019 fuarında Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Ülkemizin
kalkınması, sürdürülebilir ekonomi için gerekli tüm güce sahibiz,
yeter ki birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Çalışmaya, üret-
meye ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kimya Sektörü
İhracatta 
10 Ayda 
Yüzde 18 büyüdü

Kimya sektörünün Ekim ayı
ihracatı 1,93 milyar dolar

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine
göre kimya sektörünün, 2019 yılı Ekim
ayı ihracatı 1,93 milyar dolar oldu.
İhracatta yükselişini sürdüren sektörün
on aylık ihracatı ise 17 milyar dolara
ulaştı. Kimya sektörü ihracatta yaptığı
Doğu Asya açılımı ile on ayda yüzde 
18 büyüdü. Sektörlerin ihracat yaptıkları
ülke sayılarına göre kimya sektörü, 
205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği
ihracatla birinci oldu.
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obilya, ahşap ve orman ürünleri en-
düstrisine yönelik akılcı ürünleriyle
INTERMOB fuarında büyük beğeni
toplayan. BETA Kimya A.Ş.,  yeni

ürünleri  APEL Yangına Dayanımlı PU Köpük
ürününün ilk kez vitrine çıktığı fuarda APEL
ve MitreApel markaları altındaki inovatif
ürünler, yerli ve yabancı katılımcılar tara-
fından yoğun ilgi gördü.

APEL PF380 ile yangına 
geçit yok
Yeni yangına dayanımlı PU Köpük APEL
PF380, kapı ve pencere kasalarından, boş-
luk doldurma ve izolasyona kadar geniş bir
kullanım alanına sahip. TSE 13501 stan-
dartlarına göre E sınıfı yanmazlık sertifikalı
ve DIN EN 4102 standartlarını karşılayan B2
sınıfı tek komponentli bir poliüretan köpük
olan APEL PF380, yangına dayanımlı formü-
lü sayesinde tüm yaşam alanlarına güven
katıyor.
Otel, hastane, okul, kampüs vb. hizmet bi-
nalarının kapı, pencere ve yangın çıkış kapı-
larının montajında kullanılabilen APEL PF
380, olası bir yanma esnasında kendiliğin-
den sönebiliyor. APEL Yangına Dayanımlı PU
Köpük, kapılardan pencere kasalarına kadar

tüm doğramaların sabitlenmesinde, boşluk-
ların doldurulmasında, elektrik tesisatları,
sıcak ve soğuk su borularının izolasyonla-
rında; boşluk, delik ve çatlakların kapatıl-
masında kullanılabiliyor.

MitreApel’den yeni Stonebond
Dekoratif taş, mermer, granit gibi materyal-
leri saniyeler içinde yapıştırabilen MitreApel
Stonebond yapı sektörü için akılcı ve pratik
bir çözüm sunuyor. Dekoratif objelerde, ya-
pışması zor yüzeylerde ve dar alanlarda dahi
kullanılabilen MitreApel Stonebond, inşaat-
lardaki ağır taş panellerin sıvama öncesi ilk
tutundurma işlemlerinde gösterdiği yüksek
performansla öne çıkıyor.

MitreApel Autobond ile
otomotivde üstün yapışma
MitreApel’in motorlu taşıtlarda kullanılan
plastik ve metal bileşenler için özel olarak
geliştirdiği yeni Autobond, araçların iç ve dış
bölümlerindeki aksamların kolayca yapıştı-
rılmasına imkan tanıyor. Torpidodan tampo-
na kadar tüm plastik ve metal parçaları sa-
niyeler içinde birbirine yapıştırabilen yeni
MitreApel Autobond ile ulaşılması zor, tu-
tunma alanı dar olan bölümlerde bile mü-
kemmel bir tutunma elde ediliyor. 

Debonder ile yapıştırıcı
kalıntılarına son
Kürleşmesi tamamlanmış yapışkan kalıntı-
larının temizlenmesi için geliştirilen MitreA-
pel Debonder, yapıştırma işlemlerinde ku-
sursuz ve rijit bir görünüm sağlıyor. Yapış-
kan kalıntısının üzerine doğrudan uygulana-
bilen MitreApel Debonder, yüzeyde maksi-
mum 2 dakika bekletildikten sonra bir bez
ya da kağıt mendil yardımıyla tüm yapıştırıcı
artıklarını ortadan kaldırıyor.   

BETA Kimya A.Ş, yeni ürün
lansmanları APEL Yangına
Dayanımlı PU Köpük ile
MitreApel’in yeni üyeleri
Stonebond, Autobond ve
Debonder ürünleriyle
dikkatleri üzerine çekti.
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BETA Kimya A.Ş., 
yeni ürünlerini 

İntermob’ta sergiledi



MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Pratik yapıştırma çözümleriyle, yüksek performansı yakalayın!
Romabond Marangoz Tutkalları; yeni ambalajları ve her ihtiyaca yönelik nitelikleriyle size “Pratik Yapıştırma Çözümleri” sunuyor. 

Mükemmel yapışma hızı ve fonksiyonel kullanım özellikleri sayesinde müşterilerinizin vazgeçilmez çözüm ortağı olacaksınız. 

Yapışması zor yüzeylerde yarattığı eşsiz mukavemet ile tasarruf sağlarken, işleriniz de gözle görülür şekilde kolaylaşacak.  

Geniş ürün yelpazemizi inceleyin, mutlaka size uygun bir Romabond bulacaksınız!

EGGER Dekor A.Ş.
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5.000’den fazla uluslararası ziyaret-
çiyle Türkiye’nin ve yakın coğrafya-
nın önde gelen fuarları arasında yer
alan Intermob, bu yıl da konusunda

uzman mobilya yan sanayi, aksesuar ve
orman ürünleri üreticilerine ev sahipliği
yaptı.
Roma Kenarbantları, “Yarının Yenileri”
sloganıyla yer aldığı fuarda, markasına
ait yeni ürün ve hizmetlerini ziyaretçile-
riyle paylaştı. 12-16 Ekim 2019 tarihleri
arasında gerçekleşen fuarda, ROMA
standı çok sayıda yerli ve uluslararası zi-
yaretçiye ev sahipliği yaparken; Mükem-
mel Uyum, Tasarımda Kontrast Çizgiler,
High Gloss ve Super Matt, RomaDoor ve
Dijital Baskı kenarbantları Roma’nın ser-
gilediği ürünler ve konseptler  arasında
yer aldı.

Bitmiş modüller üzerinde sergilenen
ürünlerle, kenarbandının tamamlayıcı bir
ürün olmaktan öte tasarımın önemli bir
elementi olduğunun vurgulandığı stant-
ta, “Best of the Best” ödülü kazanan Duo
kenarbantları  dikkat çeken ürünler ara-
sında yer aldı. Lansmanı fuarda gerçek-
leşen Kenarbandı Sihirbazı Mobil Uygula-
ması da en çok beğeni toplayan hizmet-
lerden biri oldu.
ROMA Kenarbantları Satış ve Pazarlama
Direktörü Vitali Behar; başarılı geçen fu-
ar sürecini “Sektörün lider markası ola-
rak, kenarbandı kullanımıyla ilgili ilham
vermeyi hedeflediğimiz fuar alanında
gördüğümüz yoğun ilgi, övgü dolu geri
dönüşler ve gerçekleştirdiğimiz toplantı-
lar bizleri fazlasıyla memnun etti.” sözle-
riyle değerlendirdi.

ROMA Kenarbantları,
Intermob 2019’da Yerini Aldı

Türkiye, Balkanlar ve
Ortadoğu'nun lider,
dünyanın en büyük 
3. kenarbandı üreticisi
ROMA Kenarbantları,
Intermob 2019’da yeni ürün
ve hizmetlerini sundu.
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Kenarbandı Sihirbazı şimdi mobil
uygulama olarak yayında!
Intermob 2019’da lansmanı gerçekleşen Kenarbandı Sihir-
bazı mobil uygulaması, sektörün en trend yonga levha de-
korlarıyla uyum sağlayan kenarbandı çözümlerini saniyeler
içinde ekrana getirerek kullanıcıların gündelik hayatlarını
kolaylaştırıyor. Romabant.com internet sitesinin en sık zi-
yaret edilen özelliği Kenarbandı Sihirbazı, yeni mobil uygu-
lama sayesinde sadece 3 adımla aranan dekorun renk, yü-
zey ve parlaklık derecesi ile uyumlu kenarbandını görüntü-
leme ve sorgulama olanağı sunuyor. Uygulamanın stok ta-
kip servisi ise stoğu tükenmiş ürünler yeniden üretildiğinde
anlık bildirimler ve e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapı-
yor. Apple Store ve Google Play Store’dan kolaylıkla indiri-
lebilen mobil uygulama, ROMA’nın en çok ilgi çeken hiz-
metleri arasında yer aldı.

Türkiye genelinde 13 noktada “Bant
Servis” hizmeti
“Metre bazında” kenarbandı siparişi verme kolaylığı saye-
sinde müşterilerine fire vermeden yüksek kazanç imkanı
sağlayan Bant Servis, fuarda öne çıkan hizmetlerden biri
oldu. Bant Servis Hizmeti,  Türkiye genelinde seçili ROMA
bayilerinden, geniş ROMA Kenarbandı koleksiyonunun renk
seçeneklerinden ihtiyaç kadar kenarbandı satın alma avan-
tajı sunuyor.

HABERLERFİRMALARDAN
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ürdürülebilir ormancılık ve kaynaklarının sorumlu bir şekilde
kullanılması konusunu açık sözlülükle savunmasıyla ve bu
alanlarda öncü olmasıyla tanınan EGGER Grubu; ulusal yasalar

ve AB Kereste Yönetmeliği (EUTR) gibi Avrupa yasaları çerçevesinde
daima sürdürülebilir tedariği hedefliyor. EGGER aynı zamanda, so-
rumluluklarının ve sektördeki öncü konumunun da gerektirdiği şe-
kilde hareket ederek yeni ISO 38200 standartlarını da kapsayacak
şekilde Durum Tespiti Sistemi'ni (DDS) de geçtiğimiz günlerde yayın-
ladığı Sürdürülebilirlik Raporunda genişlettiğini duyurdu.

ISO 38200: Üretimin ilk aşamasından teslimata
kadar şeffaflık
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), ISO 38200 ile birlikte
uluslararası alanda tanınan ve küresel olarak geçerli bir başka
önemli standartı daha hayata geçirdi. Bu standart ile ahşap ve ahşap
bazlı ürünler için tüm ürün zinciri boyunca bilgi aktarımı düzenlenir-
ken, ürünlerin izlenebilirliği daha şeffaf hale getiriliyor ve tedarik
zincirinin sürekli izlenmesi yoluyla da menşei ispatının ve meşrulu-
ğun da  garanti altına alınması hedefleniyor. ISO 38200, genel kont-
rol ve denetimlere ek olarak sosyal kriterleri, çevresel ölçütleri ve
DDS gereksinimlerini de sınıflandırıyor.

Sürdürülebilir ormancılığa şeffaf bağlılık
Yeni ISO 38200 standardı, EGGER'in BM Sürdürülebilir Kalkınma He-
deflerinin uygulanmasına da yardımcı olarak sürdürülebilirlik gös-
tergelerini daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde sunmasını sağlıyor.
EGGER Grup Yönetimi bünyesindeki Teknoloji, Üretim ve Satın Alma
Direktörü Walter Schiegl, süreci "Şirket olarak gelecek nesilleri de
kapsayacak şekilde ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik
hakkında ileriye dönük düşünmek her daim en köklü uygulamaları-
mızdan biri olmuştur. Grup genelinde ISO 38200 standardının uygu-
lanmasıyla, sürdürülebilir ormancılığın tüm yasal gerekliliklerini
karşılamanın bir adım ötesine geçiyoruz." Sözleriyle değerlendirdi.

EGGER gerekli özeni daima gösterir
ISO 38200 standardı, EGGER'in her geçen gün daha da iyileştirilen
Durum Tespiti Sistemi'ni (DDS) güçlendiriyor. Bu amaçla Nisan
2018'de İsviçre SGS (Société Générale de Surveillance SA) ile AB Yö-
netmeliği 995/2010'un 8. Maddesi uyarınca harici EUTR denetleme
anlaşması imzalayan EGGER, ayrıca Orman Yönetim Konseyi (FSC®
C 017963) ve Orman Belgelendirme Onay Programı (PEFC) gibi üçün-
cü parti kontrol mekanizmalarını da süreçlerine dahil ediyor.

EGGER, ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin tedarik zinciri boyunca
gerçekleşen  bilgi aktarımı süreci ile ilgili küresel olarak
geçerli bir yeni standardı daha uygulamaya koyuyor.
ISO 38200, ahşap ve ahşap bazlı ürünler için dünya genelinde
geçerli, uluslararası olarak kabul görmüş bir standart
sunmaktadır ve üretimin ilk aşamasında teslimata kadar olan
tüm tedarik zinciri boyunca bilgi aktarımını düzenliyor. 
EGGER Grubu, bu yeni standardın tüm zorlu gereksinimlerini
karşılayarak, bu sertifikaya sahip olan dünya çapındaki ilk
ahşap bazlı malzeme üreticilerinden biri oldu.
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EGGER Grubu, ISO 38200
Sertifikasının Sahibi Oldu





























omag tarafından 32. Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuarı’nda

gerçekleşen basın toplantısında yapı-
lan açıklama ile Homag Türkiye & Orta
Doğu’nun kurulduğu açıklandı.Konuyla
ilgili yapılan basın açıklamasını aşağı-
da sunuyoruz.
‘’Bilindiği üzere merkezi Almanya’da bulu-
nan HOMAG GmbH firmamız Türkiye’deki Ti-
cari faaliyetlerini 30 yılı aşkın süredir Tur-
han Makine San. Tic. A.Ş. üzerinden yürüt-
mektedir. 32. Uluslararası Ağaç İşleme Ma-
kineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarın-
da gerçekleştirdiğimiz HOMAG Basın Top-
lantısına Hoş Geldiniz. 

HOMAG GmbH Firmamız Yönetim Kurulu ile
Türkiye de HOMAG adına hizmet vermekte
olan Turhan Makine ile Türkiye’ye ve Orta
Doğu’ya daha iyi hizmet verebilmek için
01.01.2020 tarihinde DÜRR SYSTEM LTD.STI.

Ofis HOMAG TÜRKİYE & ORTA DOğU’yu kur-
maya karar verildi. Bundan böyle HOMAG
Türkiye & Orta Doğu olarak faaliyetlerimizi
yürüteceğimizi bildirmek isteriz. 

HOMAG Türkiye & Orta Doğu 
HOMAG, yeni Türkiye yapılanmasını oluşturdu

H
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HOMAG Türkiye & Orta Doğu Genel Müdürü
Sn. Yavuz Yılmaz Tarafından Yönetilecektr. 

Transfer süreci, HOMAG GmbH Firmamız Yö-
netim Kurulu ile Türkiye de HOMAG adına
hizmet vermekte olan Turhan Makine ara-
sında 27 Eylül 2019 tarihinde imzalanan an-
laşma üzerine başlatılmıştır. Aynı zamanda,
HOMAG Grubu Dubai'deki temsilciliğini dur-
duruyor. Tüm bölgeye gelecekte Türkiye'den
yeni ortak ekip tarafından hizmet verilecek.
HOMAG Grubu, bu daha büyük uzman ekibi-
nin müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde
karşılayabileceğine inanmaktadır. 

Bu kararı alma sebebimiz Turhan Makinenin
uzun yıllardır HOMAG adına elde etmiş oldu-

ğu başarıları daha ileriye taşımak ve Marka-
mızı tercih eden müşterilerimize daha iyi
hizmet verebilmektir. HOMAG bu kararı ile
önümüzde ki yıllarda Türk Mobilya Pazarın-
da olumlu gelişmelere yol açmasını bekli-
yor. Turhan Makine’den Sayın Nural Turhan,
Sayın Sinan Turhan ve Sayın Bülent Esen
nezdinde tüm ekibe bu güne kadar sağlamış
oldukları olağanüstü destek ve başarıların-
dan dolayı teşekkürlerimizi  sunuyouz.’’ 

şirket Bilgileri:

HOMAG Group, ahşap endüstrisi ve ahşap iş-
leme mağazalarında üretim için entegre çö-
zümler sağlayan dünyanın lider sağlayıcısı-
dır. 14 özel üretim sitesi, 23 grup satış ve

servis şirketi ve dünya çapında yaklaşık 60
özel satış ortağı şirketi benzersiz bir sistem
sağlayıcısı haline getirmektedir. Yaklaşık
6.600 çalışandan oluşan bir işgücü tarafın-
dan desteklenen HOMAG Group, müşterileri-
ne, satış noktasından tüm üretim sürecine
kadar dijital veri sürekliliğine dayalı, kap-
samlı bir yazılım paketiyle birlikte dijital
üretim çözümleri sunmaktadır. Buna ek ola-
rak, açık ekosistem "tapio" (açık Nesnele-
rin İnterneti platformu) veri akışını kereste
endüstrisinin tüm değer zinciri boyunca eş-
ler. HOMAG Grubu, Ekim 2014'ten bu yana
Dürr Group'un çoğunluk sahibidir. 

HOMAG Group AG 
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ürk ahşap işleme makineleri sektörü-
nün en prestijli fuarı olan Tüyap Wood-
tech fuarı, bu yıl 33. Yılını kutladı. Her
yıl olduğu gibi bu yıl da woodtech sa-

lonları tıka basa doluydu. Tüm Avrasya böl-
gesinin bu devasa fuarında hemen tüm yerli
makine üreticileri yerlerini alırken uluslar-
arası tüm büyük markalar da doğrudan veya
distrübitörleri kanalıyla fuardaydılar. Tüyap
woodtech ahşap makineleri sektöründeki
inovasyon ve yeniliklerin de Türk mobilya
imalatçısına sunulduğu çok önemli bir plat-
form olmaya devam ediyor. Ülkemiz mobilya
üretim sanayinin direk beslendiği en önemli
noktalardan biri olan bu fuar bu nedenle her
yıl başarısını katlayarak büyüyor.  Türkiye-
nin en önemli istihdam sanayilerinden olan
mobilya sektörü için makineler olmazsa ol-
mazlardandırlar. Son yıllarda Pazar payını
gerek yurtiçinde gerekse de ihracat yoluyla
uluslararası alanda büyüten Türk ahşap iş-
leme makineleri sektörü bu yıl da ithalatı
aşarak önemli bir başarı yakaladı. Özellikle
bireysel ve küçük makinelerde pazar payını
sürekli büyüten sektör bu yıl gerek Wood-
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32. Tüyap Woodtech 2019
fuarı yine dolu dolu geçti
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tech 2019’da gerekse de dünya genelinde
önemli ülke fuarlarında büyük katılımlar
göstererek global bir aktör olma müca-
delesi veriyor. Üretim ve kalitesini sürek-
li olarak geliştiren sektör bu yılki perfor-
mansıyla da bunu kanıtlamış durumda.
Önemli iş bağlantı ve anlaşmaların,  bayi-
liklerin gerçekleştiği Woodtech 2019 ül-
ke genelinde yaşanan ekonomik durgun-
luğa pozitif etki yaparak piyasayı canlan-
dırdı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
ölçeklenebilir satışlar ihracat bağlantıla-
rı kuruldu, 
Bu yıl Woodtech fuarında yaşanan önemli
gelişmelerden biri de Hömag Group içinde
gerçekleşen yeni yapılanma ve görev tes-
limiydi. Sürece tanıklık ederek  dünya ça-
pında en büyük ahşap işleme makineleri
sektörü lideri Homag’ın böyle bir zaman-
da Ortadoğu merkezini kapatarak Tüm Or-
tadoğu ve Dubai’yi Merkez Türkiye’ye bağ-
layarak Türkiye’yi bu bölgenin merkezi
yapmasıydı.  Fuar boyunca pek çok etkin-
lik ve toplantılar paneller gerçekleşti.
Bunların bir kısmını sizlere duyurduk. 1-
2-3-4-5-10-11-ve 13. Salonlarda olmak
üzere 8 salonu dolduran Makineciler bu
yıl fuardan yine memnun ayrıldılar.

▲ ▲
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Mobilya Dergisi, İntermob
2019’da binlerce dergi dağıttı

üyap İntermob Fuarı’nın duayen partneri Mobilya Der-
gisi bu yıl yine aynı salon yerde fuar boyunca dergile-
rini dağıttı ve misafirlerini ağırladı. Kurulduğu günden
bu yana fuarın müdavimleri arasında olan yayın gru-

bumuz da bu yıl yine 6-7 ana giriş salonlarındaki yerinde
ürünlerini sergiledi. Fuar boyunca gerek ziyaretçilere üc-
retsiz dergilerimizi dağıtarak gerekse de stand ziyaretleriy-
le fuarın ve sektörün nabzını tutarak fuardaki gelişmeleri
yerinde izledik. 15 yıldır hiç aksatmadan Reed- Tüyap Fuar
Aktuel gazetemizi çıkardık. Her yıl daha da büyüyen fuarda
doğaldır ki tüm firmalarımızı ziyaret edemedik,  14 salon ve
ekstra alanda gerçekleşen bu yılki fuarımız gerek ziyaretçi

gerekse de katılım anlamında oldukça başarılı geçti. Biz-
lerde 28 yılımızı doldurduğumuz yayıncılık yaşamımızda
sektörümüzün bu büyüme ve gelişmelerine doğrudan ta-
nıklık ederek bir bakıma mesleğimizin yazılı hafızasını
oluşturuyoruz. Bu vesileyle de herkesin yararlanması için
yayınlarımızın son 15 yıllık tüm serilerini www.mobilyader-
gisi.com.tr sitemizde ücretsiz kullanıma açtık. Bunun
araştırmacılara akademisyen ve sektör temsilcilerine çok
faydalı bir bilgi kaynağı olacağına inanıyoruz.

T
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Powermat 3000 yüksek-performans
sektöründe işletim, kuurlum ve güven-
lik yönünde yüksek standartlar belirli-
yor. Yüksek esnekliği ve WEINING’in
imzasını taşıyan işleme hassaslığı onu
bu konuda birinci yapıyor.

Powermat 3000, yüksek kalitenin önem ta-

şıdığı endüstriyel uygulamalar için gelişti-
rilmiştir. Makine performansı ve iğ teknolo-
jisi açısından ele alındığında, sınıfında rakip
tanımıyor. Uygulama yöntemine bakılarak,
dakikada 12.000 devir hızına kadar çıkabili-
yor. Hizmet süresi ve birleştiricilerinin uzun
ömrü için hibrit bilyeli rulmanları olan Po-
werlock takım tutucuları sayesinde, dakika-
da 100 metre hıza çıkarak mükemmel çoklu
bıçak bitişine ulaşabiliyor. Düz ve profil bir-
leştiriciler iğ’in dairesel ayarlarını izleyerek
yeniden konumlandırmanın manuel olarak
yapılmasını gereksiz hale getiriyor. 

Patent başvurusu yapılmış birçok özellik, bu
yeni ürün ile inovasyon için ne kadar potan-
siyel barındırdığının altını çiziyor. Bu özel-

likler, içinde iğ yatağı sıcaklığının sürekli
görüntülenmesini sağlayan bir sistem ba-
rındırıyor. Eğer belirlenen eşik değeri aşılır-
sa, makine otomatik olarak kendisini kapa-
tıyor. Bu, ileri düzey üretim güvenliği anla-
mına gelmektedir.

Konfor Seti’nin işleme konsepti, Powerlock,
CNC kontrollü aksları ve rehber unsurları ile
birlikte, Powermat 3000 idaresini gözle gö-
rülür bir şekilde kolaylaştıran ve kendi ma-
kine klasmanında daha önce görülmemiş bir
derecede esneklik sağlayan seçenekler su-
nuyor. Bütün bu özellikler Powermat 3000’i
endüstriyel bir çevrede ekonomik üretim ile
güçlü performans için birleşmiş bir makine
haline getiriyor. 

YENiürünler

Yeni Powermat serisi, sınıfının en iyisi 

WEINIG, System Plus ile üre-
timin bütün kaynak yönü sü-
reçlerini  “her şeyi tek kay-
naktan” sağlayan bütünsel
bir çözüm yolu ile  bağlıyor. 
Moulder Master ile; araç çizimi,
profil çizimi ve üretim datası on-
line olarak hızlı ve kolay bir şe-
kilde yaratılıyor ve diğer çalışma
yerlerine dağıtılabiliyor. Araç
ölçme sistemleri OptiControl Di-
gital’e ve PowerCom Plus kalıp-
yacısının kontrollerine olan bağ ,
süregelen üretime ve kağıtsız iş-
lemeye paralel olarak yeni sipar-
işlerin eksiksiz hazırlığına ola-
nak sağlıyor. 

Buna ek olarak, Rondamat 1000
CNC takım taşlayıcısı, sistemde-
ki manuel takım taşlayıcılarının
tamamen otomatik bir süreç ile
değiştirilmesine yardımcı olacak
şekilde entegre edilebilir. 

WEINING System Plus, işlemden
geçme süreçlerinin sayısını ürü-
nün fikir aşamasından hazır ürü-
ne kadar olan süre zarfında azal-
tarak yüksek seviyede işlem gü-
vencesinin yanı sıra kağıtsız iş-
lem ve kullanıcı dostu kullanımı-
nı garanti ediyor. Bu hata kay-
naklarını yok ederek zaman ile
azalmasında da yardımcı oluyor. 

System Plus kullanarak çalışma
ortamının mükemmel düzeni

WEINIG, OptiCut 550 Quantum ile otomatikleştirilmiş
bıçkılar yüksek kesim frekansları ile üretim açısından
çıtayı yükseltiyor. Bıçkının sürati dakikada 550 metreye
kadar yükseltildi.
OptiCut Quantum bıçkıları uzun senelerdir yüksek kesme fre-
kansları sayesinde üretim için çıtayı yükseltiyor. Tam hızda
hassas pozisyonlama ve yeniden ivmelendirme 50 m/s2’ye ka-
dar yapılabiliyor. VarioStroke testere vuruş sistemi maksimum
kesim aralığında bütün kesitler için inanılmaz kısa kesim sü-
resine ulaşmaya imkân sağlıyor.  Atık yönetimi tamamen ba-
kımdan geçirilmiştir. Büyük ve küçük atık parçaları OK parça-
larından güvenilir ve hızlı bir şekilde ayrıştırılıyor. OptiStat
aracı üretim datasını değerlendirmeyi ve üretim sürecinde op-
timizasyon için potansiyel tespit etmeyi mümkün kılıyor. 

En hızlı optimize eden 
bıçkı için daha çok güç 
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Egger Roma Plastik’in yeni
kenarbandı tasarımı 

Duo Kenar Bantları, özgün
karakteriyle INTERZUM

2019’da “Best of the Best”
Ödülü’nün sahibi oldu

Egger markası bu yıl dekoratif koleksiyonu ve yeniliklerini INTER-
ZUM 2019 fuar standında tanıttı. Dekoratif koleksiyon, m,marlara
ve üreticilere hitap eden yepyeni bir seçki olmasının yanısıra, ha-
zırlanan koleksiyonda benzer dekorları, farklı yaşam stilleriyle
harmanlayarak ilham almak mümkün oldu. Egger standında yer
alan Roma Plastik, fuarda yeni dekor, yüzey ve ürün servis yenilik-
lerini tanıtma fırsatı buldu. Kontrast kullanım seçeneği ve doğal
ahşaba derinlik hissi veren tasarımlarıyla dikkat çeken ürünler-
den biri de, AR-GE çalışmaları sonucunda üretilen yni kenar bandı
tasarım modeliydi.
Roma, kenar bandı koleksiyonuna “Duo” adını verdiği yeni kenar
bantlarını ekleyerek fuarda göz doldurdu. Renk ve dekorların uyu-
mu ile harmanlanarak tasarlanan bu yeni ürün serisi ile, yaşam
alanlarında doğal renklerin kontrastıyla özgün bir tarz yaratılıyor.
Mobilyalarda yarattığı üç boyutlu derinlik hissi veren farklı karak-
teriyle dekorasyona hareketlilik kazandıran Duo kenar bantları, bu
özgün karakteriyle INTERZUM 2019’da “Best of the Best” Ödü-
lü’nün sahibi oldu. Duo kenar bantları, tasarımlarda iki farklı mal-
zemenin bir arada başarıyla sergilenmesine fırsat vererek, yaratı-
cılığın önünü açıyor. Duo kenar bantlarının almaya hak kazandığı
“Best of the Best” Ödülü, INTERZUM fuarı tarafından sektörde iş-
levsellik açısından yeni standartlar belirleyen olağanüstü tasa-
rımlar için veriliyor.



YENiürünler
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Mesan’dan mutfak dolapları
için yeni kaşıklıklar

Tempo'dan açılır
fonksiyonel masa
Tempo aksesuar tarafından üretilen bu yeni ürün mut-
fak dolap ve tezgahlarından dolaplara kadar pek çok
alanda güvenle kullanılabilen sağlam  estetik ve kali-
teli bir ürün. 50 kg taşıma kapasiteli mekanizma kolay-
lıkla yer kaplamadan 10 cm'lik bir derinlik içine monte
edilerek çok amaçlı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için
www.tempotr.com

Arkopa’dan
Hazır
Çekmece
Kasaları: 
Düz & Vcut

MEDELACK, (Boyalı MDF) matbaa mantığıyla çalışan, en son boya
ve baskı teknolojisini ahşap, panel sektörüne uygulayan yeni bir
teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Özel geliştirilmiş  Zengin ah-
şap dekor silindirleri ve çeşitli özel boyalar kullanılarak MDF lev-
halar üzerinde uygulanmasıyla elde edilen özel bir üretim şeklidir.
Düz renk ve desenlerden oluşan MEDELACK, dolap arkalıklarında
ve çekmeceiçi ile kapı yüzeylerinde başarı ile kullanılmaktadır.
Kalın MDELACK’lar ise dolap iç gövdelerinde ve çekyat bazalarında
kullanılmaktadır. 

Teverpan’dan yeni ürün:
MEDELACK-Boyalı 
MDF -Printed MDF

Türkiyede Dolap sürme
sistemlerinde lider firma
Mepa Ayni kalite normla-
rında ürettiği çift açılımlı
ELV -80 Elvis çift açılımlı
masa mekanizmaları
üreticide güven yaratıyor.
Yıllardır mepa kalitesine
alışmış  bayi ve alıcılar
markanın verdiği güvenle
şimdi mepa ürünlerini
rahatlıkla kullanabiliyor. 

Mepa mobilya gereçlerinden
çift açılımlı ELV-80 ELVİS
masa mekanizmaları













uzey Afrika’nın en zengin pazarı olan
Cezayir’de 27 – 29 OCAK 2020 tarihin-
de TAMDER (Tüm Ağaç İşleme Maki-
necileri Derneği) ve Pyramids Fuarcılık

işbirliğinde Algeria Woodtech / Uluslararası
Ağaç İşleme ve Teknolojileri Fuarı organize
edilecek. 
11 Afrika ülkesi ile serbest ticaret anlaşması
olan Cezayir, bu ülkelerin ticari merkezi ko-
numundadır. Ayrıca Cezayir, Arap Ülkeleri
Serbest Bölgesi’ne 2010 yılından itibaren ka-
tılmış bulunmaktadır. Bu sayede Fas, Tunus,

Moritanya, Mali gibi ülkelere de Cezayir üs
yapılarak ticaret yapılması mümkündür. 

Mobilya ithalatına getirilen
yasak, yan sanayinin önünü
açtı

Geçen yıl içerisinde Cezayir Hükümeti, ülke-
deki sanayiyi geliştirmek için bitmiş ürünle-
rin ithalatına yasak koydu. 
Bu gelişmeleri göz önüne alındığında yan
sanayi, makine ve ekipman üreten firmaları-
mızı Cezayir’de önemli bir potansiyel bekle-
mektedir.
Bölgede gerçekleşecek fuarlar da tüm bu
gelişmelerle paralel olarak bu önemli pa-
zarda firmalarımızın maksimum verim al-
masını sağlayacak bir organizasyon olacak-

tır.  Bu amaçla  Özellikle imalat sanayiinin
henüz yeteri kadar gelişmediği bu bölgeler-
de makineler sanayinin de ana katalizörü
olacak akabinde yarı mamül ürün ve hizmet-
lerin de altyapısı oluşacaktır. Üretimin he-
men her unsuruna dokunan Türk ahşap işle-
me makineleri bu bölgede önemli bir açığı
kapatacaktır. 

Fuarda sergilenecek ürün ve hizmetler:
AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ VE EKİPMANLA-
RI, TOMRUK İŞLEME , MASİF VE DOĞAL KAP-
LAMA İŞLEME MAKİNELERİ , PANEL İŞLEME
VE MOBİLYA ÜRETİM MAKİNELERİ, KAPI
ÜRETİM MAKİNELERİ VE HATLARI, FİNİS-
HİNG MAKİNELERİ, YARDIMCI MAKİNE VE
EKİPMANLAR, MOBİLYA YAN SANAYİ, YAPIŞ-
TIRICI VE TUTKALLAR, BOYA - VERNIK 
ÜRÜNLERİ.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:155 Kasım - Aralık 2019 172

K

HABERLER FUARLARDAN
l l

CEZAYİR ULUSLARARASI AHŞAP İŞLEME 
ve TEKNOLOJİLERİ FUARI

27-29 OCAK 2020’de gerçekleşiyor
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