












Modern ve Uyumlu Tezgahlar
Çarpmaya, aşınmaya ve çizilmeye karşı dirençli, 

dekoratif laminat yüzeyli tezgahlarla mutfak ve banyonuza şıklık katın.
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Mobilyalarda doğal ahşap 

görünümlü, estetik ve 

fonksiyonel çözümler

  Gerçek ahşap deneyimine en  
 yakın kenarbandı

  Ahşabın her tonu ile muhteşem  
 bütünlük

  Düz renkler ile yaratıcı uyum

  Doppia seçenekleriyle çift katman  
 ve cam efekti
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Geçmiş yıllarda olmadığı kadar hızlı, şaşırtıcı ve değişken durumlar
yaşıyoruz. Ne biz, ne de dünya, son elli yıldır bu karmaşaya alışık
değil. İkinci paylaşım savaşından sonra, insanoğlu yıllarca savaşın
olumsuz ve insanlıkdışı etkilerini üzerinden atamadı. İnsanlık, yıllar-
ca bir yandan yıkımın yaralarını sararken, bu kötü kabusu tekrar
yaşamama adına bir dizi organizasyonlar kurdu. Faşizm ve ırkçılık
insanlık suçu sayıldı. Sırf bundandır ki, batıda yeniden türemeye
çalışılan ve temel gıdasını yabancı düşmanlığından alan bu tür neo-
faşist akımlar Avusturya, Fransa, Almanya'da olduğu gibi frenleni-
yor. Ancak sistemin dizginsiz kar uğruna yarattığı canavarları onu
da aşarak, başta Avrupa olmak üzere kimi yerde ırkçılık olarak, kimi
yerde de din kisvesiyle karşımıza çıkıyor. Son yıllarda Suriye'de
ortaya çıkan grupları da, yine bu kategori içinde görmek mümkün.
Önce kriz çıkartılıyor; ardından sizi kırk satır mı,  kırk katır mı misali
mevcudu kabullenmeye razı  hale getiriyorlar. Artık olmaz denilenle-
ri yaşarken de, “bu kadarı da olmaz” dediğimiz anlar oluyor. 2016'yı
büyük acılarla ve ekonomik zorluklarla kapatıp önümüze bakalım
derken, süreç 2016 yılını aratır hale getirdi bizleri. Bu satırlarda 2017
için umut dolu ne yazılar yazma hayalim vardı ki, hepsi de kursa-
ğımda kaldı! Toplum şimdiden fazla umursamaz görünse de, Nisan
ayına kenetlenmiş durumda. Yatırımlar durmuş, üretim rölantide.
İnsanların psikolojisi bozulmuş halde referandum sonuçlarını bekli-
yor. Ama ekonomik yaşam devam ediyor, herkesten alması gereke-
ni fazlasıyla alarak!

Bu zor günleri hep beraber, kavgasız atlatmak dileğiyle ...

Saygılarımla

Nesip Uzun

Sürprizler ülkesi Türkiye !
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EKİN Yayın Grubunun sahip olduğu iç pazara yönelik
MOBİLYA DEKORASYON ve uluslararası dağıtımı olan
FURNITURK dergileri içerisinde reklam olarak yer alan

firmalarımıza, bunların haricinde ekstra olarak ücretsiz yeni
avantajlar sağlıyor ve tüm sosyal ağlarımızda interaktif özel

tanıtımlar gerçekleştiriyoruz.

DİJİTAL UYGULAMALAR

GooglePlay ve AppStore’da yayınlanan dergiliklerimizde
firmaların reklam sayfalarında, ayrıca video tanıtımları,
pdf görüntüleri eşliğinde internet sitelerine link verme-
nin yanısıra ses ve müzik efektleri gibi dikkat çekici, fir-
maya katma değer yaratan dijital uygulamalarla bize
verdiğiniz reklamların etki gücünü artırıyoruz.

MOBİL CİHAZLARINIZ İÇİN

Bunun için dergilik uygulamalarımızı AppStore ve
GooglePlay’de ekinyayingrubu adıyla bir kez telefon ve
cihazlarınıza indirmeniz yeterlidir. Uygulamayı artık çev-
rim dışı olarak da istediğiniz zaman açabilir böylece der-
gileridilediğiniz zaman okuyabilir, takip edebilirsiniz.

AHŞAP ve MOBİLYA SEKTÖRÜ PORTALI

www.mobilyadergisi.com.tr sitemizde ise artık yeni bir
arayüzle karşınıza çıkıyoruz. Günlük 4.500 ziyaretçiye
varan uzman ziyaretçi trafiği ile sektör portalına dönü-
şen sitemizle, her gün sektörle ilgili her tür bilgiyi twit-
ter hızında sizlere ulaştırıyoruz.

ONLINE GÖRÜNTÜLER, 
GÜNLÜK HABERLER

Dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı biz de ekonomi ve
ticaret dünyası içerisinde doğrudan ya da dolaylı bir
biçimde mobilya sektörüne yönelik önemli bilgilerden,
ve flaş haberlerden oluşan özel bir haber portalı hazır-
ladık. Bu vesile ile sizlere dünyadaki fuarları online bir
biçimde, haberleri ise günlük olarak hızlı bir şekilde ulaş-
tırıyoruz. Her sabah bir gazeteyi okur gibi sektör haber-
lerini keyifle okuyacağınız www.mobilyadergisi.com.tr
sitemiz sektörün başucu kaynağı olacaktır.

YERLİ, YABANCI DATALARIMIZDAN 
FAYDALANMA İMKANI

Firmalarımıza ayrıca sahip olduğumuz onbinlerce yerli
ve yabancı adres datalarından faydalanma imkanları
yaratıyoruz.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:139 Mart - Nisan 2017 16

FROM USBİZDEN













www.exposicam.it

Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 • 20123 Milan • Italy

Tel: +39 0286995712 • Fax: +39 0272095158 
info@exposicam.it 

PORDENONE 
FUARI

10/13
Ekim 2017







World’s

Leading

Event

Bir bütünün tamamı ve belirleyici ayrıntılar. Hepsi aynı yerde.

Ayrıntılar farklılık yaratır – ve bu da başarıya götürür. interzum, dünyanın en iyi yan sanayi tedarikçilerinin mobilya sanayi ve iç dekorasyon 

alanında sundukları her şeyi bir araya getiriyor – metal aksamdan dış yüzeylere uygulanan cam ve aydınlatma ünitelerine, ahşap ve doğal 

malzemelerden deri ve döşemeliklere ve de döşemelik ve yatak imalatı için makinelere kadar. Uluslararası öncü fuar geleceğe bir pencere açıyor. 

Burada kilit oyuncular, trend belirleyiciler ve sektöre dinamizm kazandıranlar bir araya geliyor. Kendi yenilikçi atılımınızı gerçekleştirmek üzere 

ilham alın.

 Biletlerinizi hemen online satın alın ve % 25 kazanç sağlayın !
 www.interzum.com/tickets

Koelnmesse GmbH, Türkiye Temsilcisi tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.
Bağdat Cad. No: 181/6, 34730 Çiftehavuzlar – Kadıköy / İSTANBUL
Tel:  0216-385 66 33, Fax: 0216-385 74 00, info@tezulas-fuar.com

Gelecek burada başlıyor.

interzum
16. –19.05. 2017

Mobilya üretimi
İç dekorasyon
Köln

www.interzum.com

210x290_iz17_M3_Mobilya Decorasyon_TR.indd   1 16.02.17   10:03



u yıl 13.si gerçekleşen Tüyap
Fuarcılık ile MOSDER(Türkiye
Mobilya Derneği ) işbirliğiyle

gerçekleşen ve  Türkiye genelinde
toplam üretim ve ihracatın büyük
bolümünü gerçekleştiren yüzlerce
üretici firmanın katılımıyla gerçek-
leşen İsmob 2017’de gerek ürün
bazında, gerekse de etkinlikler an-

lamında pek çok yenilik de sergi-
lendi. Hemen her gün önemli bir
panel konferans Tasarım yarışma-
sı şeklinde canlı etkinliklerle geçti.
Fuarın ilk günü ana fuayede ola-
ğanüstü kış koşullarına rağmen
önce özel bir violensel gösterisi ar-
dından ahşap nesneler kullanılarak
gerçekleşen bir Natural perfor-

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER

Türk Mobilya sektörünün en önemli prestij ve ticaret buluşması
sayılan İsmob Fuarı bu yıl yine önemli başarılara imza attı

Tüyap - İsmob 2017 yoğun bir      

B

▲ ▲
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     katılımla gerçekleşti



manstan sonra fuarın açılışı ger-
çekleşti. Anayasa toplantıları ne-
deniyle Ekonomi Bakanı’nın gele-
mediği  açılışa, Mosder genel Baş-
kanı İsmail Doğan, Mosder YK , Tü-
yap Kurucusu ve Genel Müdürü Bü-
lent Ünal, İcra Kurulu Başkanı İlhan
Ersözlü ve TOBB Mobilya ve Or-
man Ürünleri Meclisi Başkanı, Da-
vut Doğan, MODOKO Mobilyacılar
Derneği Başkanları Ethem Özçelik,
Bayram Bilinmez, Masko YK Baş-
kanı ile sektör temsilcileri katıldı. 

Fuarın  Özellikle ikinci günü son 25
yılın en sert kış ve kar koşullarına
rağmen merkezden uzak Beylikdü-
zü gibi bir yerde yoğun ziyaretçi
trafiği fuarın da en önemli noktala-
rından biriydi. Bu yıl fuarda oldukça

farklı uygulamaları görmek de

mümkündü. Açılış konuşmasında

bu yeniliklerin sürdürüleceğini ve

sadece İsmob fuarı için değil 

Tüyap Fuarcılık olarak gerek İstan-

bulda gerekse, Türkiye’nin değişik

yerlerinde gerçekleştirdikleri fuar-

larda bu teknolojik yeniliklerden
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faydalanacakları belirtilerek, My
Tüyap’ın bunların henüz başlangıcı
olduğu ifade edildi. İsmob Fuarının
önümüzdeki yıl eklenecek yeni hol-
lerle daha da büyüyeceğini, Bbu-
gün için Türkiye’nin en büyük fuar
alanını ülke ve değişik Türk sanayi
ve ekonomisinin hizmetine sunarak
bundan da gurur duydukları ifade
edildi. “Tüyap bu ülkenin ilk ve en
önemli fuar girişimidir ve kazanılan
her kuruşu bu topraklarda ülke 
sanayicisinin bu olanaklardan fay-
dalanması için kullanılmaktadır”
denildi.

MOSDER  LİDERLİĞİNDE
TÜYAP’TA GERÇEKLEŞEN
İSMOB,   TÜRK  MOBİLYA
SEKTÖRÜNÜN DÜNYAYA
AÇILAN KAPISI OLDU.

6 gün boyunca yerli ve yabancı
pek çok ziyaretçiyi ağırlayan, dün-
yanın en önemli üçüncü mobilya
fuarı olan İSMOB, yaklaşık 200 ül-
keye ihracat yapan Türk mobilya
sektörünün en güzel örneklerini
gözler önüne serdi.

Türkiye mobilya sektörünün birlik
platformu olan İsmob, tasarım ve
kalitesiyle ünlenen İtalya dâhil bir-
çok ülkeye mobilya ihracatı gerçek-
leştiren Türk mobilya sektörünün
buluşma noktası durumunda. Tüm

dünyadan 100'ün üzerinde ülkenin
katılımıyla yeni iş alanlarının açıl-
masını sağlayan İsmob, mobilya
sektörünün merkezinde yer alıyor.
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan
birçok ülkenin alım heyeti gönderdi-
ği fuara yoğun talep oluyor.

12 SALON, 100 BİN
METREKARELİK ALAN,
500’DEN FAZLA KATILIM

500 katılımcı firma ve 1000'den
fazla marka, İsmob aracılığıyla iş
alanlarını genişletiyor, yeni iş alan-
ları ediniyor. Toplam 72.500 m2
alanda gerçekleşen fuar, Türk
markalarının kendilerini sergiledik-
leri bir vitrin konumunda. Ayrıca,
Avrupa'dan Asya'ya, Ortado-
ğu'dan Afrika'ya kadar olan geniş
coğrafyadaki mobilya profesyo-
nellerinin her yıl merakla beklediği
bir etkinlik oldu.

"Türk Mobilyası" akımını yansıtan
en özgün ürünleri görmek ve 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:139 Mart - Nisan 2017 30

▲ ▲
INDUSTRIAL NEWSHABERLER





ülkelerinde satmak üzere
100'ü aşkın ülkeden gelen
mobilya profesyonelleri ile
satın alma yöneticileri için İs-
mob büyük önem taşıyor. Ta-
sarımı ve kalitesiyle farklı
coğrafyalarda yoğun ilgi gö-
ren, işlevselliğiyle öne çıkan,
özgün tasarım fikirleriyle ha-
yat bulan mobilyaların sergi-
lendiği İsmob, Türk ve dünya
mobilya sektörünün en bü-
yük buluşma merkezi duru-
munda. Özgün çizgisiyle glo-
bal ölçekte konumunu güç-
lendiren "Türk Mobilyası"nın
sergilendiği fuar, tasarım zir-
vesine dönüştü, "Türk Mobil-
yası"nın yakın coğrafya başta
olmak üzere tüm dünyanın
gözdesi olması nedeniyle zi-
yaretçi akınına uğruyor.

İsmob , her yıl mobilya sektö-
rünü farklı bir konseptte bu-
luşturarak, katılımcılarına
yepyeni ayrıcalıklar sundu.
Öte yandan birçok dünya ülke-
sinde mobilya firmalarının
konsept bütünlüğü olmadan
yaptıkları satışlar, ithalat ya-
pan markaları lojistik anlamın-
da zora sokarken, Türk firma-
larının tek bir marka altında
yemek odası, yatak odası,
oturma odası vb. konsept bü-
tünlüğünün var olması, tek bir
konteynırda bir mağaza dolu-
su ürün sevk edilmesine ola-
nak sağlıyor. Bu da ithalat ya-
pan firmaların maliyetlerinin
düşük olmasına neden oluyor.
Bu anlamda İsmob Fuarı Türk
Mobilya stilini ve konsept bü-
tünlüğünü tanıtma açısından
çok önemli bir fırsat 
niteliğinde idi.
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ISMOB 2017 Fuarı’nda Gerçekleşen Etkinliklerden
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Türkiye’de kendi fuar merkezine
sahip tek özel fuarcılık kuruluşu
olan TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sa-
nayicileri Derneği (MOSDER) işbir-
liğiyle düzenlediği İstanbul Mobil-
ya Fuarı (İSMOB) mobilya sektörü-
ne moral oldu. Avrasya’nın en bü-
yük, dünyanın en önemli üçüncü
mobilya fuarı olan İSMOB’a 81 ül-

keden sektör temsilcileri ile birlik-
te 120 binin üzerinde ziyaretçi ka-
tıldı. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı
desteğiyle 35 ülkeyle de özel alım
heyeti programı düzenlendi.
500’den fazla markanın en yeni
tasarımları ve teknolojilerini ilk
kez sergilendiği fuarda 81 ülkeyle
ihracat bağlantısı kuruldu. Mobilya
sektöründe tüm dünyada 2017’nin
ilk fuarı olan İSMOB; yeni evlenen,
evini yenileyen, 2017 mobilya
trendlerini öğrenmek isteyenlerin
de yine ilk adresi oldu.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetle-
ri Genel Müdürü İlhan Ersözlü,
Türkiye ekonomisi için fuarcılık ve
mobilya sektörlerinin büyük önem

taşıdığına dikkat çekti. İSMOB’da
ülkemizin en önemli mobilya fir-
malarını buluşturmaktan büyük
mutluluk duyduklarını belirten Er-
sözlü, fuarın son derece verimli
geçtiğini ifade etti. Ersözlü, “Her
anlamda oldukça başarılı bir fuara
ev sahipliği yaptığımızı düşünüyo-
ruz. İSMOB’da  5 kıtadan ziyaretçi-
lerimizi ağırladık. İSMOB bu yıl da
sektördeki tüm yeniliklerin ilk kez
sergilendiği ve dünyaya açıldığı ad-
res oldu. Üretilen ürünlerin dünya
çapında tanıtılması sektör için çok
değerli. İşte biz de bu noktada üze-
rimize düşen görevleri en etkili şe-
kilde yerine getirmek için elimizi
taşın altına koyuyoruz. İSMOB
2017’nin hemen ardından, 2018
için çalışmalarımıza başlayacağız.
Her geçen yıl fuarla daha geniş kit-
lelere ulaşmayı ve daha büyük bir
ticaret hacmi oluşturmayı hedefli-
yoruz” dedi.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Doğan da yaptığı açıklama-
da, TÜYAP ile ikinci kez başarılı bir
organizasyona imza attıklarının 
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İSMOB ihracat hedefine ulaştı
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda (İSMOB) 5
kıtadan 81 ülkeyle kurulan ihracat bağlantıları sektöre moral verdi.
10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar
Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan İSMOB’da bu yıl 500’den fazla
markanın en yeni ürünleri ilk kez sergilendi. Toplamda 120 binin
üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, Türk markaları ihracat
adına önemli iş fırsatları yakaladı. 
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altını çizdi. Doğan sözlerine şöyle devam etti: “İS-
MOB’da markalar 2017 ihracat hedeflerine ulaş-
mak için çok değerli iş fırsatları yakaladı. Fuarla bir-
likte mobilya sektörünün 2017 ihracat hedefinin
yüzde 25’i olan 750 milyon doları aşma hedefimiz
vardı. Bu hedefin üstüne çıktığımızı görmekten bü-
yük gurur duyuyoruz. Fuar Türkiye’nin mobilya
sektöründe en çok ihracat yaptığı Irak, Azerbaycan,
Türkmenistan, İngiltere ve Almanya başta olmak
üzere birçok ülke ile işbirliklerimizi güçlendirmemi-
ze vesile oldu. 2017’ye güzel bir başlangıç yaptık.
Yılın ilk fuarı olma fırsatını avantaja dönüştürmek
için yıl boyunca çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” dedi. 

12 SALON,100 BİN METREKARELİK ALAN

10-15 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilen İSMOB,
Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde 12 salon ve
100 bin metrekarelik alanda 500’den fazla marka-
nın en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Tür-
kiye mobilya sektörünün 2017 trendlerinin belirle-
neceği adres olan İSMOB’da oturma odasından ço-
cuk odasına, yatak odasından ofis mobilyasına ka-
dar yeni yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürün
ilk kez sergilendi.

İSMOB’da bu yıl ilk kez 300 metrekarelik bir bölüm
‘Trend Alanı’ olarak hayata geçirildi. Trend alanında
hem ziyaretçiler hem katılımcılar için aktiviteler
gerçekleştirilirken, ziyaretçiler ebru atölyesi ile eb-
ru sanatının inceliklerini sanatçıların ellerinden öğ-
renme fırsatı buldu. Tüm bunlarla birlikte katılımcı-
lar son zamanların gözde hobisi teraryum atölyele-
ri ile kendi küçük ekosistemlerini inşa etmeyi dene-
yimlerken, ahşap ustaları da tecrübelerini ziyaret-
çilere aktardı. Bu arada İSMOB Store’da fuara özel
hatıra ürünleri satışa sunuldu.  Ayrıca gerçekleştiri-
len trend panellerinde sektör; tasarım, markalaş-
ma ve tüketici tercihlerine kadar tüm yönleri ile 
ele alınarak uzman konuşmacılar tarafından
değerlendirildi. 

İSMOB’da bu yıl İzmirli emekli edebiyat öğretmeni
Gülay Temizel Ertürk’ün atık malzemeleri kullana-
rak hazırladığı, alaturka mobilyaların birebir minya-
tür versiyonlarından oluşan “Minyatür Mobilya
Sergisi” de büyük ilgi gördü. Ayrıca geçmişten gü-
nümüze kadar mobilya trendlerini görülebileceği
bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle buluştu. 

l l
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kin yayın Grubu İsmob Fua-
rında Partner yayın olarak
İSMOB-Daily  adıyla Tüyap

İsmob için 20.000 tirajlı günlük fu-
ar gazetesini çıkardı. Fuarın ilk gü-
nünden itibaren ziyaretçi giriş nok-
tasında dağıtılan ve önemli bir
prestij yaratan İSMOB-Daily gaze-
tesi, fuar boyunca ziyaretçilere
önemli kolaylıklar sağladı. 

Gazetede katılım gösteren tüm fir-
maların yerleşim yerleri hol ve
numara kodlarıyla gösterilirken
aynı zamanda bu yıl İsmob fuarın-
da gerçekleşecek olan paneller,
yeni trendler sergisi, uygulamalar

ve röportajlar da yer aldı.  Gazete-
nin dağıtımı Tüyap görevlileri tara-
fından hollerde de sürekli yenile-
nerek fuar boyu sürdü. 

Gazetede Mosder Başkanı İsmail

Doğan, Tüyap YK Başkanı Sn. Bü-
lent Ünal ve Tüyap İsmob fua-
rı’ndan sorumlu İcra kurulu Başka-
nı İlhan Ersözlü’nün mesajları da
yer aldı. 

E

l l

Ekin Yayın Grubu 
Fuarda 

neler yaptı?



aison & Objet Paris 2017’nin tema-
sı olan “Silence”, güncel hayatı-
mızdaki tedirginliğimizden ve gü-

rültü içinde yaşadığımız dünyadan ken-
dimizi kopartıp sakinliği yeniden keşfet-
memizi sağlıyor. Sessizlik yalnızca gü-
rültü yokluğu değildir temelinde basitli-
ği barındırır. Yapıtaşındaki saflık ve mini-
malizm, şiirsellikle buluşarak huzuru
sağlama amacıyla sade tasarımı öne çı-
kartıyor.Yılın tasarımcısı seçilen Pierre
Chapin, tasarımlarında işlevselliğin so-
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mutluğunu minimal tasarım ve zerafet
ile soyutlaştırarak genelden ayrışmış
başarılı bir genç tasarımcı. Fuardaki di-
ğer çalışmalarda da gelenekseklliğin
minimalizm ve modernizme dönüşümü-
nü görebiliriz. 2017 “Greenery” trendi ile
gelen botanik etki ve sürdürülebilirlik de
fuarın desen, renk ve kumaşlardaki ge-
nel çizgisini oluşturmuş. Dünyanın en
büyük tasarım fuarlarından olan Mai-
son & Object Paris’te birçok Türk tasa-
rımcının beğenilerek ilgi görmesi ve Öz-
lem Tuna, Zeynep & Emre Rende gibi ba-
şarılı Türk tasarımcıların kültürümüzü
modern çizgilerle tasarımlarıyla dünya-
ya sunmaları da gurur verici.

l l
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Yemek Odası Katogorisinde : Vanessa (Otello)

Oturma Dinlenme
Katogorisinde : Bononti (Oslo)

Genç Odası Katogorisinde : Rengarenk (Born Blue)

Yatakodası Katogorisinde : Vanessa (Otello)

Uyku Katogorisinde : İşbir Yatak (Nature) 

Tamamlayıcı Mobilya 
Aksesuarları Katogorisinde : Teleset 

(TQ Dolap Sistemi)

En İyi Stant Katogorisinde : Vanessa

"İsmob 2017 Tasarım Yarışması" birincileri: 

MOSDER TASARIM YARIŞMASI

Bu yıl 13. sü düzenlenen ve 10 Ocak
2017 tarihinde kapılarını tüm Dünya’ya
açan "İsmob 2017 Mobilya Fuarı," Tüyap
Fuar Alanı’nda birbirinden marka
firmaların katılımları ile gerçekleşti.

uar boyunca gerçekleşen etkinliklerden en
önemlilerden biri ise şüphesiz gelenekselleşen
Mosder Tasarım Yarışmasıydı, oturma grubun-

dan, çocuk odasına ofis mobilyasından yemek odası
mobilyalarına kadar pek çok kategoride gerçekleşen
mobilya tasarım yarışmasında kıyasıya bir rekabet
yaşandı. Birbirinden güzel ürünlerin çekiştiği yarışma-
da birincilik ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilerek bu
yılın başarılı tasarımları seçildi. Ödül kazananlara
ödülleri, Mosder Başkanı İsmail Doğan tarafından 
verildi.

F
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ISMOB
Istanbul, TÜRKİYE
12 – 17 Ocak 2016

DOOR FAIR TURKEY 
Istanbul, TÜRKİYE
14 – 17 Ocak 2016

IMM COLOGNE
Köln, ALMANYA
18 – 24 Ocak 2016

CNR-IMOB
Istanbul, TÜRKİYE

26 – 31 Ocak 2016

IAFP YILLIK 
TOPLANTISI
Istanbul, TÜRKİYE

26 Ocak 2016

SICAM 2016
Pordenone, İtaly

18-21 Ekim 2016

INTERMOB 2016 
İstanbul, TÜRKİYE
22-26 Ekim 2016

ORGATEC
2016
Köln, Almanya
25 - 29 Ekim 2016

IMM KÖLN
Köln, Almanya

16-22 Ocak
2017

İSMOB 2017
İstanbul, TÜRKİYE

10 - 15 Ocak 2017

WOODEX 2017
Tahran, İRAN
15-18 Şubat 2017

2. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİMuğla, TÜRKİYE13 - 15  Ekim 2016



DÜNYA
MOBİLYA 
KONGRESİ
Istanbul, TÜRKİYE
27 Ocak 2016

WOODEX
Tahran, İRAN

31 Ocak- 03 Şubat 2016

FİMMA MADERALIA
Valencia, İSPANYA

02 – 05 Şubat 2016

BPA ÖDÜLLERİ
Kuala Lumpur, MALEZYA

03 Mart 2016

MIFF
Kuala Lumpur, MALEZYA

01 – 05 Mart 2016

ÇUKUROVA  MOBİLYA 
YAN SANAYİ

Adana, TÜRKİYE
10 – 13 Mart 2016

IDEA
Bergamo, İTALYA

12 – 15 Nisan 2016

I-SALONI
Milano, İTALYA

12 – 17 Nisan 2016
SELÇUK

ÜNİVERSİTESİ
PANELİ

Konya, TÜRKİYE
9 Mayıs 2016XYLEXPO

Milano, İTALYA

24 – 28 Mayıs 2016
IWF 2016 
Atlanta, ABD

24 – 27 Ağustos 2016
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MebelExpo Uzbekistan 2017
3/1/2017 - 3/3/2017
Tashkent, Uzbekistan

DelhiWood 2017
3/1/2017 - 3/4/2017
New Delhi, India

The Woodworking Show Detroit 2017
3/3/2017 - 3/5/2017
Detroit MI, United States

WoodMac China 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Shanghai, China

FurniTek China 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Shanghai, China

Dubai WoodShow 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Dubai, United Arab Emirates

Difac 2017
3/7/2017 - 3/9/2017
Dubai, United Arab Emirates

Furniture and Living 2017
3/7/2017 - 3/12/2017
Nitra, Slovakia

Eurobois 2017
3/8/2017 - 3/10/2017
Lyon, France

Atlanta Spring Gift, Home Furnishings & Holiday
Market® 2017
3/8/2017 - 3/10/2017
Atlanta GA, United States

Export Furniture Exhibition 2017
3/8/2017 - 3/11/2017
Kuala Lumpur, Malaysia

VIFA-Expo 2017
3/8/2017 - 3/11/2017
Minh City, Vietnam

Philippines International Furniture Show 2017
3/9/2017 - 3/11/2017
Manila, Philippines

Interior & Design Manila 2017
3/9/2017 - 3/11/2017
Manila, Philippines

TIFF 2017
2017-3
Bangkok, Thailand

The Woodworking Show Milwaukee 2017
3/10/2017 - 3/12/2017
Milwaukee WI, United States

Furniture Indonesia IFFINA 2017
2017-3
Jakarta, Indonesia

Indonesia International Furniture Expo 2017
3/11/2017 - 3/14/2017
Jakarta, Indonesia

Interior Design Oman
3/13/2017 - 3/16/2017
Muskat, Umman

TekhnoDrev 2017
3/14/2017 - 3/16/2017
St. Petersburg, Russia

MEBLE POLSKA 2017
3/14/2017 - 3/17/2017
Poznan, Poland

ISPA EXPO 2017
3/14/2017 - 3/17/2017
Charlotte, USA

HANDWERK 2017
3/15/2017 - 3/18/2017
Wels, Austria

MTKT Innovation Spring 2017
3/15/2017 - 3/18/2017
Kiev, Ukraine

The Woodworking Show Tampa 2017
3/17/2017 - 3/19/2017
Tampa FL, United States

Furnidec Business 2017
3/17/2017 - 3/19/2017
Thessaloniki, Greece

CIFF Guangzhou 2017
3/18/2017 - 3/31/2017
Guangzhou, China

MEBEL 2017
3/21/2017 - 3/26/2017
Skopje, Macedonia

FOR FURNITURE 2017
3/23/2017 - 3/26/2017
Prague, Czech Republic

Mobila Expo 2017
3/23/2017 - 3/26/2017
Bucharest, Romania

LUBDREW 2017
3/24/2017 - 3/26/2017
Lublin, Poland
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Guangzhou Woodworking Expo 2017
3/28/2017 - 3/30/2017
Guangzhou, China

MIFS 2017
3/28/2017 - 3/31/2017
Moscow, Russia

FIMMA Brazil 2017
3/28/2017 - 3/31/2017
Bento Goncalves, Brazil

CIFM / interzum guangzhou 2017
3/28/2017 - 3/31/2017
Guangzhou, China

UMIDS 2017
3/29/2017 - 4/1/2017
Krasnodar, Russia

Gaziantep Furniture & Decoration Fair 2017
3/29/2017 - 4/2/2017
Gaziantep, Turkey

The Woodworking Show Atlanta 2017
3/31/2017 - 4/2/2017
Atlanta GA, United States

Salone del Mobile.Milano 2017
4/4/2017 - 4/9/2017
Milan, Italy

IWPA World of Wood Convention 2017
4/5/2017 - 4/7/2017
San Francisco CA, United States

HOMEDesign 2017
4/5/2017 - 4/9/2017
Budapest, Hungary

Cabinets & Closets Expo 2017
4/11/2017 - 4/13/2017
Chicago IL, United States

FurInTech 2017
4/11/2017 - 4/14/2017
Minsk, Belarus

K.MOB 2017
4/19/2017 - 4/23/2017
Kayseri, Turkey

AFRIWOOD 2017
4/20/2017 - 4/22/2017
Nairobi, Kenya

Dremasilesia 2017
4/21/2017 - 4/23/2017
Katowice, Poland

Woodworking Industry Conference 2017
4/24/2017 - 4/28/2017
San Juan, Puerto Rico

Technomebel 2017
4/24/2017 - 4/28/2017
Sofia, Bulgaria

World of Furniture 2017
4/24/2017 - 4/28/2017
Sofia, Bulgaria

MOBITEX 2017
4/26/2017 - 4/29/2017
Brno, Czech Republic

IFAS 2017
4/27/2017 - 4/30/2017
Istanbul, Turkey

RosMebelProm 2017
2017-5
Moscow, Russia

FIDexpo 2017
2017-5
Moscow, Russia

Wood Guangzhou 2017
5/12/2017 - 5/14/2017
Guangzhou, China

interzum 2017
5/16/2017 - 5/19/2017
Cologne, Germany

Johor Furniture Fair 2017
2017-5
Johor Bahru, Malaysia

LIGNA 2017
5/22/2017 - 5/26/2017
Hanover, Germany

Movexpo 2017
5/23/2017 - 5/26/2017
Olinda, Brazil

TekhnoDrev Far East 2017
6/1/2017 - 6/4/2017
Khabarovsk, Russia

FITECMA 2017
6/13/2017 - 6/17/2017
Buenos Aires, Argentina

Metal, Hardware & Woodmach Cebu 2017
6/29/2017 - 7/1/2017
Cebu, Philippines

FURNITEX&design 2017
2017-7
Brisbane, Australia

Isfahan Wood 2017
2017-7
Isfahan, Iran

Bangladesh Wood 2017
7/13/2017 - 7/15/2017
Dhaka, Bangladesh

AWFS Fair Vegas 2017
7/19/2017 - 7/22/2017
Las Vegas NV, United States

Australian International Furniture Fair 2017
7/20/2017 - 7/23/2017
Melbourne, Australia

Woodtech India 2017
8/4/2017 - 8/6/2017
Chennai, India

AFRIWOOD Tanzania 2017
8/10/2017 - 8/12/2017
Dar es Salaam, Tanzania

Wood World South Africa
8/15/2017 - 8/18/2017
Johannesburg, South Africa

Tecno Mueble
8/16/2017 - 8/19/2017
Guadalajara, Mexico

Metal, Hardware & Woodmach Philippines 2017
8/17/2017 - 8/19/2017
Manila, Philippines

Automechanic Philippines 2017
8/17/2017 - 8/19/2017
Manila, Philippines

KOFURN 2017
2017-8
Seoul, South Korea

Maryland State Fair 2017
8/24/2017 - 9/4/2017
Baltimore MD, United States

ExpoDrev Russia 2017
9/5/2017 - 9/8/2017
Krasnoyarsk, Russia

ReproLignum 2017
9/6/2017 - 9/8/2017
Zagreb, Croatia

Metal, Hardware & Woodmach Davao 2017
9/8/2017 - 9/10/2017
Davao City, Philippines

China Wood Expo 2017
2017-9
Shanghai, China

CIFF Shanghai 2017
9/11/2017 - 9/14/2017
Shanghai, China

Furnica 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

SoFab 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

DREMA 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

FMC China 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

FMC Premium 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

Furniture China 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China
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Wood Working Industry 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Irkutsk, Russia

Woodworking 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Kazan, Russia

Intermebel 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Kazan, Russia

BIFE-SIM 2017
9/13/2017 - 9/17/2017
Bucharest, Romania

Iraq Furnexpo 2017
9/14/2017 - 9/17/2017
Erbil, Iraq

KazInterMebel Central Asia 2017
9/17/2017 - 9/20/2017
Astana, Kazakhstan

Decorex International 2017
9/17/2017 - 9/20/2017
London, United Kingdom

M.O.W. 2017
9/18/2017 - 9/21/2017
Bad Salzuflen, Germany

EXPOMEBEL-URAL 2017
9/19/2017 - 9/21/2017
Yekaterinburg, Russia

LESPROM-Ural Professional 2017
9/19/2017 - 9/21/2017
Yekaterinburg, Russia

HOMAG Treff 2017
2017-9
Schopfloch, Germany

HOLZMA Treff 2017
2017-9
Holzbronn, Germany

Faszination Holzbau 2017
2017-9
St Gallen, Switzerland

Fall Design Week 2017
9/25/2017 - 9/29/2017
Atlanta GA, United States

Woodworking 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Minsk, Belarus

Furniture Components 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Minsk, Belarus

Prestige Furniture Expo 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Abuja, Nigeria

Lisderevmash 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Kiev, Ukraine

Wood Exhibition 2017
9/27/2017 - 9/29/2017
Jyvaskyla, Finland

Woodmac 2017
9/28/2017 - 9/30/2017
Jakarta, Indonesia

iFMAC 2017
9/28/2017 - 9/30/2017
Jakarta, Indonesia

MTKT Innovation 2017
2017-9
Kiev, Ukraine

MIFIC EXPO 2017
2017-10
St. Petersburg, Russia

St. Petersburg International Forestry Forum 2017
10/3/2017 - 10/4/2017
St. Petersburg, Russia

SibFurniture 2017
10/3/2017 - 10/6/2017
Novosibirsk, Russia

Canada Woodworking West 2017
10/4/2017 - 10/5/2017
Vancouver, Canada

Baltic Furniture 2017
10/6/2017 - 10/8/2017
Riga, Latvia

Woodex Siberia 2017
2017-10
Novosibirsk, Russia

BWS with HOLZBAU fair+congress 2017
2017-10
Salzburg, Austria

Timber Expo 2017
10/10/2017 - 10/12/2017
Birmingham, United Kingdom

SICAM 2017
10/10/2017 - 10/13/2017
Pordenone, Italy

Mumbaiwood 2017
10/12/2017 - 10/14/2017
Mumbai, India

Saloni WorldWide Moscow 2017
2017-10
Moscow, Russia

Index Fairs Mumbai 2017
2017-10
Mumbai, India

Intermob 2017
10/14/2017 - 10/18/2017
Istanbul, Turkey

Wood Processing Machinery 2017
10/14/2017 - 10/18/2017
Istanbul, Turkey

Vietnamwood 2017
10/18/2017 - 10/21/2017
Ho Chi Minh City, Vietnam

Sleepwell EXPO 2017
2017-10
Istanbul, Turkey

Adana Furniture Decoration Furniture Fair 2017
10/24/2017 - 10/29/2017
Adana, Turkey

Timber 2017
2017-10
Tel Aviv, Israel

WOOD-TEC 2017
10/31/2017 - 11/3/2017
Brno, Czech Republic

Woodworking Machinery & Supply Expo (WMS)
11/2/2017 - 11/4/2017
Toronto, Canada

Belgrade Furniture Fair 2017
11/7/2017 - 11/12/2017
Belgrade, Serbia

EXPOCORMA 2017
11/8/2017 - 11/10/2017
Coronel, Chile

Salone del Mobile 2017
2017-11
Bergamo, Italy

Branchentag Holz 2017
11/14/2017 - 11/15/2017
Cologne, Germany

Woodex Moscow 2017
11/14/2017 - 11/17/2017
Moscow, Russia

Mebel 2017
11/20/2017 - 11/24/2017
Moscow, Russia

Salone del Mobile.Milano Shanghai 2017
11/23/2017 - 11/25/2017
Shanghai, China

VIFA HOME 2017
2017-11
Ho Chi Minh City, Vietnam

MyanmarWood 2017
11/30/2017 - 12/3/2017
Yangon, Myanmar

Furniture Asia 2017
2017-12
Karachi, Pakistan
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IFF Guangzhou 18 Mart’ta açı-
lıyor ve Küresel mobilya en-
düstrisine yeni gelişmeler ve

pek çok konuda yeni algısal işgörü
eğilimleri yaratıyor. Bu bahardaki
fuarımızda  yine gerek ziyaretçiler
gerekse de katılımcılar için pek çok
değişikler ve  yenilikler  sunma ça-
bası içindeyiz.  CIFF  sizlere yine
bayram havasında geçecek harika

bir deneyim sunuyor. 170.00 pro-
fesyonel ziyaretçi şimdiden hazır,
siz ne düşünüyorsunuz?

750.000 m2’ bir fuarda yürüye-
rek hoşlanacağınız gezinmelere
hazır mısınız?     CIFF daha geniş bir
alan içinde ‘ kaliteli ev’, ’ kaliteli ya-
şam’ teması içinde  ev dekorasyo-
nu, dış mekan mobilyaları, ev
tekstili, ofis mobilyaları ile hotel
vb. ticari alan mobilyaları , mobil-
ya işleme makineleri, ham malze-
meler, geleceğin modern mobil-
yalarıyla alt ve üst endüstriyel
grupları içeren zengin bir konsept
içeriyor. Bu yıl ayrıca mobilya üre-
timinde  farklı temalarla   aranan
pek çok soruya da cevap bulunabi-

lecek , akıllı ofisler teması altında
akıllı iş modüllerini de görmek
mümkündür.

3900 ana marka bu fuarda
buluştu.

Bu yıl 39. CIFF Guangzhou Fua-
rı’nda Çin’de ofis mobilya üretimi
yapan firmaların %70’ini görebi-
lirsiniz. Ayrıca 30 ülkeden mobilya
sektörünün en büyük markaları bu
fuarda yer aldılar. Bu fuarla birlik-
te mobilya üretimininin değişik uy-
gulamalarını, ofisten oturma
gruplarına kadar  200 yeni ürünü
burada görmek mümkün olacak-
tır. Bütün bu yenilikleri görmek is-
terseniz CIFF Guangzhou sizi bekli-
yor. Peki siz hazır mısınız?

CIFF Fuarı’nın heyacanına hazır mısınız ?
Erkenci kuşlar solucanları önce yakalar! 
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lmanya'nın Köln kentinde
Uluslararası Mobilya Fuarı
(IMM 2017), kapılarını ziyaret-

çilerine açtı.

Dünyanın en büyük mobilya fuar-
larından biri olan IMM'ye bu yıl 50
ülkeden bin 200 firma katılırken,
Türkiye fuarda 31 firmayla temsil
ediliyor.

Fuara katılan Türk firmalarından
olan ve Ünyede Fabrika  üretim
tesisleri, İstanbul Ümraniye ‘de ise
Showroomları ve üretimleri bulu-
nan   Doğal Masa Deposu Yönetici-

Imm Köln Uluslararası Mobilya    
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si Süleyman Çil, Ordu'da ceviz ağacından ürettikleri doğal
masalarının uluslararası pazarda daha çok tanınması için
geldiklerini, özellikle Avrupa'daki pazar paylarını arttırmak
için bu fuara katıldıklarını söyledi.   İlk kez İMM köln fuarına
katılan ancak Türkiyede özellikle ahşap konusunda köklü
bir deneyime sahip olan firma ikinci kuşak olarak uluslar
arası alanda kendini sergiliyor. Fuarda ürünleriyle ilgi gören
firma beklentileri için fuar sonunda umutlu olduklarını kali-
tede yarıştıklarını fiyatta ise avantajlı olduklarını belirttiler. 
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    Fuarı Gerçekleşti
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Fuara katılan Türk firmaları:
• Adell Armatür ve Vana Fabrikalari A.Ş.

• Adasan  Teks., İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Akra Sova İthalat İhracat San.Ve Tic. A.Ş.

• Aktan Sandalye Ağaç Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti. 

• Asil Krom Evye San. ve Tic. A.Ş.

• Beşteknik Plastik Tic. Ltd. Şti.

• Ersan Madeni Eşya Tic. ve San Ltd. Şti.

• Femas Metal San. ve Tic. A.Ş.

• Genç Stil Mobilya / Gencecix Kids & Babies 

• İstanbul İhracatçılar Birliği 

• Boydak Dış Ticaret A.Ş.

• Kromevye San. ve Tic. A.Ş.

• Lanove Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

• Lava Metal Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Momis Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

• Motorfan Elektrik Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

• Newjoy Öner Modüler Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

• Nova Plastik San. ve Tic. A.Ş.

• Özdemir Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti.

• Pınar Parke Kerestecilik Süleyman Çil

Türk mobilya sektörü pek çok konuda
Avrupa ile rekabette avantajlı duruma
sahip, Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
İhracatçı birliklerinin Türkiye standında
Türk firmaları gerek katılımcılar gerekse
de üyeleri ile temsil edildiler. Fuar bo-
yunca Türkiye standında üyelerin ve bağ-
lı derneklerin katalog ve broşürleri dağı-
tıldı. Ziyaretçi ve konuklar burada ağırla-
narak  önemli bir hizmet de verilmiş oldu. 

l l





üneydoğu Asya’nın en büyük
ticaret fuarı ünvanıyle dünya-
nın dört köşesinden 140 ülke-

den profesyonelin katıldığı, mobilya
meraklıları ofis mobilyaları odaklı
MIFF, Ofis lansmanıyla  katılımcı ve
ziyaretçilerini bu yıl daha büyük bir
holde ağırlayacak. MIFF Ofis kalite
ve katma değerli ürün politikalarına
paralel olarak son teknoloji ve yeni-
likçi kurumsal, ofis ve geniş çaplı
çözümleri sergileyecek. 

Küreselleşme hız kes-
meden devam ederken,
insanlar sınırları geçi-
yor ve böylece mobilya
alırken algıları da buna
bağlı şekilleniyor. Günü-
müzde pek çok mobilya firması bu
trendi çok iyi anladı ve iş modelini
pazarın bu davranışına göre adap-
te ediyor.

Dünyanın en önemli ahşap ürünleri
ülkesi olan ve gerek ürettiği ahşap
mobilyaları gerekse de ham ürün
olarak ağaç mamülleri için büyük
bir pazar olan Malezya mobilya

endüstrisi, temeli ahşap
bazlı olmasına rağmen,
bundan ötesi de mevcut.
Ürünlerin güzelliği görü-
nenden daha fazlası.
Fuarımızda pek çok ürün

ve tamamlayıcı materyeller bul-
mak mümkün. El işçiliği kadar sa-
nayileşen ve tasarım odaklı ürün-
ler fuarda önemli bir yer kaplıyor.
Spotlight  bölümünde mobilya
üreticilerinin bilim ve teknolojiyi
harika mobilya parçalarına dönüş-
türmeden önce nasıl yenilikler ya-
rattığını gösteriyoruz. ▲ ▲
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MIFF 8-11 Mart 2017’de
kapılarını ziyaretçi ve
katılımcılara açarak her
zamanki gösterişiyle Putra
Dünya Ticaret Merkezinde ve
Matrade Etkinlilk ve Fuar
Alanında olacak. 23. Yılına
girmesiyle birlikte MIFF  Fuarı iş
ortaklarımız, katılımcılarımız ve
ziyaretçilerimiz için daha parlak
ve büyük imkanlar yaratıyor.

Malezya’nın köklü 
ve güçlü fuarı 
MIFF 2017 ve sonrası
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Tabiki katılımcılar olmadan MIFF
ne olurdu? Yıllardır bize destek
veren Malezyalı mobilya üreticile-
rine büyük bir şükran borçluyuz,
ama uluslararası katılımcılarımız-
daki artıştan da bahsetmezsek ol-
maz.  Bugün MIFF hem yurtiçi hem
de yurtdışı oyuncuların güvenini
kazanmış durumda, Her yıl dünya-
nın pek çok yerinden binlerce insan
Malezya fuarında bu konsepti ve
onun yarattığı iş bağlantılarını kur-
mak için bu fuara geliyor. Bu da
fuarımızın başka bir özelliğidir, zi-
yaretçi ve katılımcıbirbirini ta-

mamlayan ve hedefi gerçekleşti-
ren unsurlardır.  bunun için hepini-
ze teşekküre ederiz.

Ancak MIFF 2017 sadece büyük
sürprizlerin bir başlangıcı. 2018 ve
sonrasında daha fazlasıyla   karşı-
nızda olacağız. 2018’de MIFF
100.000 metrekare ile MITEC ala-
nının PWTC’ye ilavesiyle yüzde 25
büyüyecek.  MIFF 2017 ziyaretiniz
için şimdiden hazırlığınızı yapın. 

UBM Maleyza’nın da vurguladığı şe-
kilde MIFF 2017’nin öne çıkan tarafı
bölgedeki en büyük ofis mobilyaları
için en büyük showroom özelliğin-
deki ofis mobilyaları odaklı MIFF
Ofis segmenti olacaktır. 

MIFF Genel Müdürü Karen Goi, MI-
TEC ile birlikte 2108’de fuarın ni-
hayet daha geniş sergi alanları ve
hizmetleriyle katılımcı ve ziyaret-
çileri ağırlayabileceğini söylüyor.

bölgedeki en uzun soluklu ve mo-
bilya endüstrisi ile alakalı en bili-
nen organizasyon olan MIFF mar-
kası Malezya uluslararası alıcıları

ile eş anlamlı hale geldi. MIFF 10
yıldır PWTC ve MATRADE kom-
plekslerinde açık ve kapalı alan
şeklinde organize ediliyor.  MIFF
2018’de  fuar alanımızı daha da bü-
yüterek  MITEC’le fuarımıza daha
büyük bir prestij yaratacağız.

“Süregelen desteklerinden dolayı
2017 katılımcılarına  MITEC 2018’e
katılım için yer seçimi ve özel im-
kanlarda ayrıcalıklı sunacağız.  Et-
kinliği daha başarılı kılma çalışma-
larımız sonucunda ilk çalıştıklarımız
arasında %80’e varan katılımcı ve
ziyaretçi geri dönüşü yakaladık.”

MIFF, 15 ülke ve bölgeden 500 ka-
tılımcı ile bir rekora imza atarak
908 milyon dolar satış elde etti.
20.000 fuar ziyaretçisi yakaladı.
Fuar ayrıca yeni  nesil bir ticaret
deneyimi olan O2O (online-offline)
platformu UBM_Alibaba B2B
stratejik ortaklığının lansman nok-
tası oldu.

Rezervasyon ve detaylı bilgiyi
MIFF sitesinde bulabilirsiniz.
www.miff.com.my
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obilya yan sanayi sektörü-
nün uluslararası düzeyde en
önemli etkinliği olan inter-

zum, aynı zamanda mobilya sana-
yinin yeni ürün geliştirme dönem-
lerinin de başlangıç noktasını
oluşturuyor. Geleceğin dekoras-
yon tasarımlarına her iki yılda bir
Köln kentinde yön veriliyor. Ziya-
retçiler interzum’un mobilya üre-
tim sektörü için ne denli önemli bir
itici güç oluşturduğunu, bu fuarda
tanıtılan malzeme, aksesuar ve ev
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interzum 2017 
daha da güçleniyor 
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tekstillerinin modern iç dekoras-
yon tasarımlarına uyarlandığı imm
cologne/Livingkitchen etkinlikle-
rinde daha da iyi görebilme imkanı-
na sahip olacaklar. interzum Fuarı
mevcut konseptiyle uluslararası
düzeyde olag ̆anüstü bas ̧arı elde
etmiş bulunuyor. interzum Fuarı
2017 yılında yeni bir katılımcı reko-
runa ulaşmanın yanısıra, çok daha
büyük bir sergi alanı üzerinde ger-
çekleşecek. 

2017 yılının Mayıs ayında mobilya
yan sanayi sektörünün uluslarara-
sı temsilcileri Köln kentinde mobil-
ya sektörü için itici güç olus ̧tura-
cak yenilikçi ürünlerini tanıtacak-
lar. interzum’un ne denli büyük
önem tas ̧ıdıg ̆ını görebilmek için
fuarın boyutuna bakmak bile ye-
terli oluyor: interzum 2017 kapsa-
mında toplam 180.000 metrekare
brüt sergi alanını kapsayacak 12
salonda 1.600’ü as ̧kın katılımcı fir-
ma ürün ve hizmetlerini tanıtacak.
Fuarın son yıllarda kaydetmiş ol-
duğu büyümenin bir kez daha ivme
kazandıg ̆ı görülüyor. Nitekim önü-
müzdeki yıl fuara Almanya’dan ve
yurtdıs ̧ından 150 yeni firma daha
katılıyor olacak. 

Fuarın özellikle uluslararası dü-
zeyde daha yoğun rağbet görüyor
olması, Koelnmesse’nin düzenle-
mekte olduğu farklı fuar ve etkin-
likleri stratejik bir yapıya oturt-
muş olmasından kaynaklanıyor:
Nitekim ortak bir konusu olan
farklı etkinlikler “Global Compe-
tence in Furniture, Interiors and
Design” sloganı ile tek bir çatı al-
tında toplanmış bulunuyor. imm
cologne, interzum, LivingKitchen
veya Orgatec fuarlarına
baktığımızda hepsinin tek bir ortak
konusu olduğunu, nitekim hepsinin

insanların kendileri için özgün
yaşam alanları yaratabilmesini
hedefledig ̆ini görüyoruz. Bu konu
üzerinde yoğunlaşan etkinlikler
uluslararası düzeyde yoğun ilgi
görüyor. Ekim ayı sonu itibariyle
interzum için Almanya dahilinden
310, yurtdışından ise 650 firma
katılım başvurusu yapmış bulunu-
yor. Dolayısıyla yurtdışından yapı-
lan başvuruların bir önceki fuarın
aynı dönemine kıyasla % 36’dan
fazla bir artıs ̧ kaydettig ̆i görülü-
yor. Fuarın uluslararası niteliğinin
güçlenmesi tüm taraflar için
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önemli bir avantaj oluşturuyor:
Katılımcı firmalar sunacakları
ürünler için en uygun pazarlama
olanaklarına sahip olurken, küre-
sel rekabet alanında da en iyi şekil-
de temsil ediliyorlar.

Ziyaretçilere baktığımızda da fua-
rın küresel düzeyde yog ̆un ilgi
uyandırdıg ̆ını görüyoruz. 2015 yı-
lında uluslararası ziyaretçilerin sa-
yısında % 17’lik bir artıs ̧ kaydedil-
miş bulunuyor. interzum’un tasa-
rımcı, mimar, katılımcı firma ve zi-
yaretçiler tarafından bu denli
yoğun rağbet görüyor olması,
fuarın hedefe yönelik akılcı bir
konsepte dayanıyor olmasından
kaynaklanıyor. Fuar üç segment-
ten oluşuyor: En yeni malzemele-
rin ve malzeme eğilimlerini konu
alan “Materials & Nature”, teknik
yardımcı malzemelerin yer
alacag ̆ı “Function & Components”
ve kumas ̧ların ve işleme makine-
lerinin tanıtılacağı “Textile & Mac-
hinery”. Her ürün segmentinde
“piazza” olarak adlandırılan ve
güncel eğilimlerin konu alınacağı
bir özel etkinlik alanı bulunuyor.
Bu etkinlik alanları yeni fikirler için
itici güç oluşturmanın yanısıra, is ̧
ortakları veya meslekdaşlarla gö-
rüşmelerin yapılabileceği bir bu-

luşma noktası niteliği de taşıyor. 

interzum hızla gelişirken, fuarın
sektöre önemli sinyaller verme
özelliği de her geçen yıl daha da
güçleniyor. interzum, sektörel uz-
manların yanısıra mimar ve tasa-
rımcılar için de vazgeçilmez bir et-
kinlik haline gelmiş bulunuyor: Ye-
ni malzemeler ve uygulama tek-
nikleri açısından ilham kaynağı
olus ̧turan interzum, bu meslek
gruplarına da önemli katkı sag ̆lı-
yor. Daha fuar öncesinden sektö-
rel pazar hakkında doğru bilgiler
aktarabilmek amacıyla Koelnmes-
se bir “News-Blog” hazırladı. Yeni
eg ̆ilimlerin ve ürünlerin yanısıra
sektörün önde gelen firmalarıyla
gerçekleştirilen söyleşilere de yer
verilen bu blog sayesinde okuyu-
cular sektöre ve fuara ilişkin
gelişmeleri izleme olanağı 
bulacaklar. 

Katılımcıların yoğun ilgisi ve Köln
Fuar Merkezi’ndeki modernizas-
yon çalışmaları nedeniyle, inter-
zum 2017’nin salon düzeninde bazı
deg ̆işiklikler yapılacak: “Textile &
Machinery” bölümü 9, 10.1 ve 11.
salonlarda yer alacak. “Function &
Components” katılımcıları ürünle-
rini 4, 5, 7 ve 8. salonlarda suna-
cak. “Materials & Nature” konusu

ise 6, 10.2 ve 4.2 no’lu salonlarda
işlenecek. Koelnmesse bu uygula-
mayla hem yeni katılımcılar için ek
sergi alanı yaratmıs ̧ olacak, hem
de fuar merkezinin güney bölü-
mündeki modernizasyon çalıs ̧ma-
larının sürdürülmesini sağlayacak.
Katılımcı firmalara planlama gü-
vencesi verilebilmesi amacıyla, bu
yeni salon düzeni 2021 yılına kadar
aynen korunacak. 

Bu değişiklik fuarın üç ana ürün
grubunu etkilemeyecek: “Materi-
als & Nature” bölümünde yine mo-
bilya tasarımında kullanılan farklı
malzemeler tanıtılacak. Doğal
kaynakların korunması, sürdürü-
lebilir hammaddeler ve “cradle-
to-cradle”- konseptleri (“beşikten
beşiğe konseptleri) bu bölümde
işlenecek ana konuları oluşturu-
yor. interzum 2017’de ilk kez bu
bölümde iki etkinlik alanı yer ala-
cak. “Piazza” olarak adlandırılan
ve hem bir buluşma noktası hem
de ilham kaynağı niteliği taşıyan bu
etkinlik alanlarında ortak bir konu
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işlenecek. Bu etkinliklerin konsept
ve tasarım sorumlusu iç mimar
Katrin de Louw “özgünlük” konu-
sunu seçerek mobilya pazarındaki
en önemli taleplerden birine, yani
bireysel tercihler doğrultusunda
özgün yaşam mekanları yaratıl-
masına yönelik talebe yanıt ver-
meyi hedefliyor.

“Function & Components” bölü-
münde ise aydınlatma, mobilya
üretiminde kullanılan yarı mamul-
ler, menteşe, kilit ve mobilya ak-
sesuarları sergilenecek. Bu bölü-
mün etkinlik alanında (“piazza”) ise
sürdürülebilirlik konusu işlenecek:
4.2 no’lu salonda yer alacak piaz-
za etkinliklerinde malzeme
araştırmacısı Dr. Sascha Peters
“upcycling” konusunu, yani mobil-
ya sanayinin (sözde) değersiz mal-
zemeleri nasıl yeni ürünlere dö-
nüştürebileceg ̆ini ve böylelikle
doğal kaynakların korunmasına
katkıda bulunabileceg ̆ini ele 
alacak. 

Ziyaretçiler fuarın “Textiles &
Machinery” bölümünde yeni bir
konseptle karşılacaklar: Döşeme-
lik malzemeler, kumaşlar, deri
çeşitleri ve bunların işlenilmesinde
kullanılan makinelerin sergilene-
ceg ̆i bu bölümün etkinlik alanında
“Mobile Spaces” bas ̧lığı altında
farklı yaşam alanları ortaya kona-
cak: Ziyaretçiler interzum Fua-
rı’nın aynı zamanda otomobil ve
karavan gibi mobil mekanları ta-
sarlayan ve donatan uzmanlar için
de ilginç bir etkinlik niteliği
taşıdığını görecekler. Etkinlik ala-
nının çevresinde, şimdiye dek in-
terzum katılımcıları arasında yer
almayan otomotiv yan sanayi ku-
ruluşları malzeme ve is ̧lev açıla-
rından ilginç olacak yeni fikirlerini
sergileyecekler. Yeni katılımcılar-
la fuarın ürün yelpazesi daha da
zenginleşmiş olacak. 

Gelecek fuarda “Innovation of In-
terior”(ioi) başlıklı özel formata yi-
ne yer verilecek. 4.2 no’lu salonda
gerçekles ̧ecek etkinlik mimar, iç
mimar, endüstriyel tasarımcı ve
diğer planlama uzmanlarına yöne-
lik olarak tasarlanmıs ̧ bulunuyor.
Bu bölümde geleceğe yön verecek
malzeme ve projeler tanıtılacak.
“Innovation of Interior” kapsamın-
da hayata geçirilen “MaterialT-
ransformation” iletişim ağı özel
kuruluşlar ve üniversiteler arasın-

da ortak projeler geliştirilmesine

olanak sağlıyor. 

Fuarın başarılı konsepti yetkililerin

ziyaretçi sayısına ilis ̧kin olarak da

olumlu beklentiler içinde olmasını

sağlıyor. interzum Proje Sorumlu-

su Matthias Pollmann bu konuda

şu açıklamayı yapıyor: “Fuarı ha-

zırlarken hep “iyiyi daha da mü-

kemmel hale getirebilmeyi” he-

defliyoruz. Son interzum Fua-

rı’nda 58.000 ziyaretçi ile bir ön-

ceki fuara kıyasla ciddi bir artış

kaydettik. 2017 yılında bunun da

üzerinde bir başarı bekliyoruz”. 

Bu bas ̧arıyı gelecekte de sürdür-

mek amacıyla Koelnmesse çok il-

ginç bir ilave etkinlik daha oluştur-

muş bulunuyor: Bad Salzuflen’de

düzenlenmekte olan ZOW Fuarı’nın

organizasyonunu üstlenmek sure-

tiyle Koelnmesse, mobilya üretimi

ve iç dekorasyon alanında kazan-

mış oldugŭ küresel aktör konumu-

nu daha da güçlendirmis ̧ olacak. in-

terzum uluslararası düzeyde sek-

törün bir numaralı fuarı olmaya de-

vam ederken, ZOW Fuarı Avrupa

mobilya sanayinin merkezinde böl-

gesel bir çalışma platformu olarak

fikir alışveris ̧i için ideal bir ortam

olusţuracak. Hem bir sergi hem de

ticari etkinlik nitelig ̆i taşıyan ZOW

Fuarı ile Köln’de gerçeklesȩn inter-

zum en iyi sȩkilde desteklenmis ̧ ve

interzum’un bas ̧arı öyküsü sürdü-

rülmüş olacak.
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obilya Sanayicileri ve İşa-
damları Dernekleri (MOS-
FED), ve  CNR Expo,   des-

tekleriyle düzenlenen 13. İMOB
fuarı 24-29 Ocak’ta CNR Expo Ye-
şilköy Fuar Alanında kapılarını açtı.

Fuar açılışına İstanbul Valisi Vasip
Şahin, MOSFED Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye İh-
racatçılar Meclisi (TİM) Başkan Ve-
kili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve iş
adamları katıldı.

Fuar kapsamında gelenekselleşen
MOSFED Gala gecesi bu yıl yine
yapıldı.

Fuarda,  modern, klasik ve modü-
ler mobilyalar, ofis mobilyaları,
yemek odası, yatak odası, bebek,
çocuk ve genç odası mobilyaları,
oturma grupları, yatak ve mobilya
aksesuarları olmak üzere Türk

mobilyasının  güzel örnekleri ziya-
retçilerle buluştu.

13. CNR İMOB Mobilya Fuarında ko-
nuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin,
"Fuara 150 bin civarında katılımcı
bekleniyor. İstanbul’da bu rakam-
lara alıştık, artık daha fazlasını
bekliyoruz. İhracat konusunda 
2 milyar 700 milyon dolarlık ra-
kam az bir rakam değil. Türkiye
2000’lerin başından beri çok iyi bir

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen  ve yaklaşık 600 firmanın
katılımıyla gerçeklenen , IMOB-İstanbul Mobilya Fuarı
kapılarını ziyaretçilere açtı.
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13. İMOB İSTANBUL 
MOBİLYA FUARI AÇILDI
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yolda. Her alanda çok iyi bir 
yola girdik. Hedeflerimize bir bir
ulaşıyoruz. Hem ülkemizi tanıtıp
hem de iş adamlarına yeni imkan-
lar sunuyoruz." dedi.

"2023’te 10 milyar dolarlık ihra-
cat yaparak katkıda bulunacağız"

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Güleç ise dünya ticaret
pastasından yüzde 1,5 üzerinde
pay almak istediklerini belirterek
mobilyacıların 2023 yılında 10 mil-
yar dolarlık ihracat yaparak katkı-
da bulunacaklarını söyledi.

Sektör olarak 2002’den beri bü-
yüyerek ve sürekli dış ticaret faz-
lası verdiklerini kaydeden Güleç  

"O günden bugüne yaptığımız yatı-
rımlarla dünyanın 12’nci ihracatcı-
sı, 13’üncü üreticisi olmayı başar-
dık. Son 5 yılda ihracat’ta 12 basa-
mak birden yükseldik. Her yıl bu
gelişimi devam ettiriyoruz. Çok kı-
sa zamanda dünyada ilk 5 mobilya
ülkesinden birisi olacağız. Bu süre
zarfında bize desteklerini esirge-
meyen başta sayın cumhurbaşka-
nımıza, başbakanımıza, hükümete
teşekkür ederiz. Bugüne kadar çok
başarılı bir performans gerçekleş-
tirdik ama maçın artık 2’inci yarı-
sındayız. Bugünkü dünya 2002-
2016 arasında başarı hikayemizi
harekete geçirirken kullandığımız
enstrümanlardan daha fazlasına
ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.
Dünyayı tanıyan girişimci mobilya-
cımız var. Konsept geliştiren tasa-
rımcılarımız var. Bu noktada sek-
tör olarak daha güçlü bir ivme ya-
kalamak için bir ve beraber olup
daha çok çalışmalıyız, artık mobil-
ya sektörünü tek bir fuar altında
buluşturmalıyız." dedi.

EKİN YAYIN GURUBU, İMOB FUARI’NDAYDI

Ocak ayı içinde gerçekleşen iki önemli mobilya fuarından biri olan
İMOB Fuarı’nda, MOSFED çatısı altında birleşmiş bulunan 10
sektör derneği de fuarın ana holünde standıyla yer aldı. 

Ekin Yayın Grubu olarak, MAKSDER kurucu üyesi olmamız
nedeniyle, aynı zamanda MOSFED’in MAKSDER şemsiyesi
altında kurucu üyesi olarak, MOSFED standında çalışmalarımızı
sürdürdük. Katılımcı dernek ve odalarını ziyaret ederek, gerek
sekrtör, gerek fuar hakkında bilgiler paylaştık. MOBSAD, MOB-
DER, OMSİAD, MODOKO gibi önemli sektör temsilcileriyle görüş
alış verişinde bulunduk.

l l



astamonu Entegre, Domo-
tex Fuarı’nda açtığı stantta
sektörün trendlerini belirle-

yen, yeni teknoloji ile üretilmiş
ürünlerini sergiledi. Almanya’nın
Hannover kentinde düzenlenen
Domotex Hannover Fuarı, dünya-
nın lider halı ve zemin kaplamaları
fuarı olma özelliği ile öne çıkarken,
bu sene, 60’dan fazla ülkeden
yaklaşık 1.400 firma fuarda yerini

aldı. Domotex Fuarı’nda bu yıl “İn-
san Dostu” yaşam alanlarının nasıl
tasarlanacağı, geleceğin zemin
kaplama ihtiyaçlarının nasıl karşı-
lanacağı ve hizmet sağlayıcıları
için en uygun ortamların hangileri
olduğunun yanı sıra, iç tasarımda
hangi yeni kalite ihtiyaçlarının do-
ğacağı gibi konular ele alındı. Dün-
yanın dördüncü büyük parke üreti-
cisi olan Kastamonu Entegre, fu-

arda Floorpan ve Artfloor marka-
larıyla zemin kaplama sektörüne
yönelik sunduğu çevre dostu lami-
nat parke ürünlerini müşterilerin
beğenisine sundu. Ahşabın doğallı-
ğını iş ve yaşam alanlarına taşıyan
laminat parke ürünleri, kentsel 
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Türkiye'de ağaç panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu
Entegre, sektörün gücünü yansıtan yurt dışı fuarlarında boy
göstermeye devam ediyor. Ocak ayında Almanya ve Meksika’da
katıldığı iki ayrı fuarda, son trendleri yansıtan ürün gruplarını
dünyanın dört bir yanındaki sektör profesyonelleriyle paylaşan
KEAS, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Kastamonu Entegre’den 2017’ye hızlı giriş:
Almanya ve Meksika’da boy gösterdi
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yaşam, yoğun tempo ve bunların
beraberinde getirdiği yaşam talep-
lerine yönelik tüketicinin tercihleri-
ne cevap veren, yalın, kullanışlı,
estetik, kaliteli tasarımları ve
renkleriyle ön plana çıkıyor. 

Kastamonu Entegre’nin Ocak ayı
takvimine sığdırdığı ikinci önemli
fuar, Mexico City’de düzenlenen
Magna Expo Mueblera oldu. Bu yıl
23.’sü düzenlenen fuar, Meksi-
ka’nın en büyük mobilya ve yan sa-
nayi fuarı olarak bilinmektedir.
CARB ve FSC belgeli ürünleriyle
dünyanın 93 ülkesine ihracat ya-
pabilen Kastamonu Entegre, lami-
nat parke, parlak ürünler, MDF ve
yonga levha ürünlerini Meksikalı
mobilya üreticileriyle buluşturdu. 

Konum olarak uzak bir coğrafyada
olan ve global rakiplerin bulundu-

ğu Meksika’daki bu fuara katılarak

Kastamonu Entegre, global marka

bilinirliğini arttırmayı hedefledi.

Yeni iş ilişkileri kurmak için ideal bir

ortam yaratan fuarlara katılımla-

rının devam edeceğini vurgulayan

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk

Yıldız “Laminat parke üretiminde

dünyanın en büyük 4 üreticisinden

biriyiz. 70 milyon m2’lik laminat

parke üretim kapasitemizle, dünya

talebinin %7’sini karşılıyoruz. Bu

anlamda sektörel gelişimlerin,

son teknoloji ve trendlerin yakın-

dan takip edildiği dünyaca ünlü fu-

arlarda ülkemizi temsil etmekten

gurur duyuyoruz. Yıl sonuna kadar

yurt dışındaki tüm sektörel fuarla-

ra katılmayı planlıyoruz” dedi. l l

astamonu Entegre, geri dönü-
şüm yüzdesini arttıracak ürün
tasarım ve üretimi, tersine lo-
jistik zincirlerinin kurulması,

atık akışlarının daha iyi yönetilmesi
ve izlenmesi gibi hedefleri olan ECO-
BULK Projesi kapsamında 1 Milyon
TL’nin üzerinde hibe desteği almaya
hak kazandı. 12 farklı ülkeden 29 or-
taklı projede “üretici” rolü üstlenen
Kastamonu Entegre, ağaç bazlı pa-
nel sektöründe Türkiye’den destek
alan tek kuruluş oldu.

Döngüsel ekonomiye katkıda bulun-
mayı hedefleyen ECOBULK Proje-
si’nde, araştırma kuruluşlarının ge-
liştirdiği teknolojilerle Kastamonu
Entegre’nin üreteceği yüksek daya-
nımlı ürünler, mobilya üreticileri ta-
rafından kullanılacak. DELFT Tek-

noloji Üniversitesi liderliğinde, çev-
reye duyarlı inovatif tasarımların
yapılacağı bu projede, tasarımların
hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyu-
lan levhaların üretiminde geri dönü-
şümlü malzeme miktarının artırıl-
ması, Akzonobel ile biyo esaslı tut-
kal geliştirilmesi, proje ortaklarının
geliştirdiği atık işleme ve plazma
teknolojisi uygulamalarının hayata
geçirilmesi gibi konular Kastamonu
Entegre’nin projedeki rolünü 
oluşturacak.

Ağaç bazlı panel sektöründen Türki-
ye’yi temsilen programda yer alan
ilk ve tek kuruluş olarak seçilmenin
haklı gururunu yaşadıklarını belir-
ten Kastamonu Entegre CEO’su Ha-
luk Yıldız, “Sektörümüzde ilkleri ya-
şatmaya devam ediyoruz. Horizon

2020’nin desteklediği ECOBULK
Projesi’ne Türkiye’den ve dünyadan
çok sayıda global marka başvurdu.
Pek çok şirketin arasından sıyrılarak
sektörümüzde bir ilke imza attık ve
üretici rolümüzle AB’nin Ar-Ge’de
Türkiye’den tek çözüm ortağı ola-
rak seçildik. Bu projeyle üretimde
geri dönüşümlü malzeme kullan-
maya, çevreye duyarlı inovatif ta-
sarımlarımızı geliştirmeye devam
edeceğiz.” dedi.

AB’den Kastamonu Entegre’ye Hibe

K

l l



ran Tahran kentinde yıllardır mobilya
ve ahşap makineleri sektörünün en bü-
yük fuarı olan ve önceki yıllarda ME-
DEX adıyla bilinen Mobilya yan sanayi

fuarı, bu yıl WOODEX adıyla, yıllardır
Türkiye’de bu fuarın yurtdışı satış ve or-
ganizasyonunu yapan MERKÜR fuarcılık
tarafından 15 Şubat’ta kapılarını açtı. 

İran’da uzun yıllar süren uluslararası
ambargonun ertesinde, hükümetin de
değişmesiyle farklı bir süreç işlemeye
başladı.

Türk mobilya yan sanayisinin büyük ilgi
gösterdiği ve bu yıl da 30’u aşkın firma
ile katıldığı Fuar’ın  her günü  gerek katı-
lım gerekse de ziyaretçi açısından olduk-
ça dolu ve başarılı geçti. Türkiye ayağı
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İran Woodex 2017 fuarı Türk
imalatçılar için yeniden
buluşma noktası oldu

İ
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Merkür, bu fuarda yine etkili bir çalışmayla Türk fir-
malarına gövde gösterisi yaptırdı. Ağırlıklı 35. holde
olmak üzere, hemen her holde Türk firmalarına rast-
lamak mümkündü. Merkür fuarcılık yetkilileri, başta
Ali bey ve Barış bey, fuar boyunca Türk katılımcılarını
yalnız bırakmadılar.

Türk ahşap sektörünün lider firmaları Kastamonu en-
tegre, AGT, Işık Ahşap, Pelitsalan, Vezirköprü, Samet
A.Ş, Beta Kimya, Tece, Delta Zımba, Cappor, Orma Or-
man Ürünleri ve daha onlarca firma, pazar ilişkilerini
geliştirmek ve iran pazarını yeni yumuşama dönemin-
de daha yakından izlemek amacıyla buradalar.

Fuara doğrudan katılanlar dışında bu pazarı izlemek
amacıyla ya da buradaki müşterilerini ziyaret amacıy-
la fuara gelen yüzlerce Türk var. 
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İran Mobilya sektörü son beş yıl içinde sadece ithalat
yapan sektör olmaktan çıkarak direk sanayi yatırımla-
rıyla pek çok üretim dalında üretici  olmaya aday bir
ülke . Şimdiden mobilya aksesuarlarından, kenar ban-
dına, MDF’den yüzey malzemelerine kadar pek çok
ürün gamında üretim yapılıyor. Kalite noktasında belli
süreçlere ihtiyaç olsa da, yakın zamanda bunu da ger-
çekleştirecekleri görülüyor. Bu gün hala hammadde
ve ana girdilerin Türkiye üzerinden sağlanması nede-
niyle, oldukça önemli bir ihracat ülkesi konumunu ko-
ruyor.  Yeni dönemde gelişmeler daha pozitif. Fuar
katılımcısı olsun, ziyaretçi olsun herkes İran’a mal
satmaya çalışıyor.

l l



MOSDER’de yeni dönem

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan
MOSDER’in 9. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda oyların büyük çoğunluğunu
alan YATAŞ Grup CEO’su Nuri Öztaşkın,
MOSDER Başkanı olarak seçildi.

Türkiye mobilya sektörüne
ev sahipliği yapan MOS-
DER’in 4 Şubat 2017 Cumar-
tesi günü gerçekleşen 9.

Olağan Genel Kurulu Toplantı-
sı’nda yönetim değişikliği yaşandı. 

Mobilya sektörü temsilcilerinin
yer aldığı seçimli genel kurulda iki
aday yarıştı. Hararetli geçen genel
kurul sonrası YATAŞ Grup CEO’su
Nuri Öztaşkın’ın divana sunduğu
liste, geçer oy alarak görevi İsmail
Doğan’dan devraldı ve mobilya

sektörünün yüzde 70’ini temsil
eden MOSDER’in yeni başkanı 
seçildi. 

Öztaşkın’dan birlik mesajı

MOSDER’in yeni başkanı Nuri Öz-
taşkın, herkesle ortaklaşa çalışa-
rak MOSDER’de yeni bir çağ açmak
istediklerini söyledi. Öztaşkın,
“Sektörümüzün sorunlarına çö-
züm sunmak için girdiğimiz bu yol-
da hedeflerimizi hep yüksek tuttuk
ve sektörümüzün sesi olmayı ken-

dimize ilke edindik ve şimdi de bu
sesimizi MOSDER’e taşımanın
mutluluğu içerisindeyiz. Sektörü-
müzün sorunlarına çözüm önerisi
sunmak hepimizin görevi. Her şey
çok yeni ve önümüzde uzun ve he-
yecanlı bir dönem bizi bekliyor. Bu
dönemde hem fuarımız hem de
sektörümüz adına iyi işler çıkar-
mak için yoğun çalışmalar gerçek-
leştireceğiz. Dolayısıyla bu görevi
bize emanet eden herkese çok te-
şekkür ederim” dedi.

Ş

l l

MOSDER’in 
yeni başkanı 
Nuri Öztaşkın
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hşabı tutku ve teknoloji ile
şekillendiren, hayata değer
katan bir dünya markası ol-

ma vizyonu ile yola çıkan AGT, diji-
tal dönüşüm sürecini başlattı.
Üretimden finansa, tedarik zinci-
rinden satış pazarlamaya kadar
tüm departmanlar için alternatif
uygulama önerileri belirlenen dö-
nüşüm kapsamında proje ekipleri
meydana getirildi. Organizasyon-
ların evrimleşmesi, gelişmelere
cevap verebilmesi ve güncel kala-
bilmesi için iş modelleri yeniden
tasarlanacak.

AGT yeni dijitalleşme süreci kap-
samında sürdürülebilir büyüme
stratejisi, operasyonel verimlilik
ve kurumsallaşma stratejilerine
odaklandı. Şirket, sürdürülebilir
büyüme stratejisi ile; yurt içi yurt
dışı hedef pazarlarda marka algı
ve bilinirliğini arttırarak, katma de-

ğeri yüksek, yenilikçi ürün ve hiz-
metleri ile etkin ve ideal iş gücü
oluşturmayı, sağlam ve güçlü ser-
maye alt yapısını güçlendirmeyi
hedefliyor. Operasyonel verimlilik
stratejisi ile; sürekli gelişim kültü-
rünü benimseyen AGT, uluslarara-
sı normlarda sürdürülebilir bir şir-
ket haline gelerek, çalışan mem-
nuniyetini ve firma bağlılığını arttı-
rıp çevre ve topluma karşı sorum-
luluk sahibi bir firma olmayı 
amaçlıyor. 

Sektörün ilk AR-GE Merkezini geç-
tiğimiz yıl faaliyete açan firma bu-
rada teknoloji, malzeme ve ürün
geliştirme temelli proje alt yapıla-
rı üzerine yoğunlaşıyor. Üretimde-
ki dijital dönüşüm kapsamında
akıllı üretim hatları ile akıllı ürün-
ler üretilmesi planlanıyor. 

Kurumsal yetkinlikler etkinleştiri-

lip, var olan operasyonların geliş-
tirilmesinin ardından adım adım
gerçekleşecek iyileştirmelerle sü-
reç tamamlanacak.

AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı,
şirket olarak dijitalleşmeye önem
verdiklerini ve global dijitalleşme-
ye paralel olarak dijital dönüşüm
projesine başladıklarını ifade etti.
Subaşı; “Dijitalleşme sürecimiz ilk
olarak satış ve pazarlama depart-
manlarında başlayacak ve ardın-
dan tüm departmanlarımızda etkin
bir şeklide uygulanmaya devam
edilecek. Bu proje kapsamında
ürünlerde, süreçte ve üretimde di-
jital dönüşüme odaklanarak, mev-
cut vizyon ve misyonumuz doğrul-
tusunda gelecek stratejilerimize
uygun sürdürebilir bir büyüme el-
de etmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Dünya markası vizyonu ile yoluna devam eden mobilya
bileşenleri sektörünün öncü markalarından AGT, müşteri talep
ve ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek için dijital dönüşüm
projesine başladı. Üretimden finansa, tedarik zincirinden satış
pazarlamaya kadar tüm departmanlar için yol haritasını
oluşturan AGT’nin hedefi operasyonel verimliliği arttırmak. 
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016 yılını değerlendiren Eu-
mabois, yıl sonu raporu için
aşağıdaki açıklamayı yaptı:

2016 yılının sonuna geldik. Bu sade-
ce bizim için değil, sektörümüz için
de önemli bir yıl. Eumabois’in açısın-
dan bakarak geçen yılı incelersek,
Avrupa federasyonunda ağaç işle-
me teknolojilerinde 800’den fazla
firmayı temsil eden bir yapılanmay-
la başlamak istiyoruz. Firmaların
sayısından gelen bu güç çok önemli.
Çünkü derneğimiz bundan sonraki
adımlarını Avrupa'da bu sektörde
faaliyet gösteren tüm üye firmala-
rımızın çıkarlarını korumak üzerine
atacaktır. Eumabois olarak bu yıl
yönetim kurulumuzu değiştirdik. Ju-
ergen Koeppel(Leitz) başkan, Luigi
De Vito (SCM) ise başkan yardımcısı
oldu.

2016 yılı bizim için ekonomik açıdan
da tatmin edici oldu. IMF Avrupa
GSMH’da yüzde 1.9 büyüme bekli-
yor. Son dönemlere bakılınca, bü-
yümenin neredeyse sıfır olduğu dö-
nemlere kıyasla kesinlikle olumlu
bir gelişmedir bu. Ancak rakamların
arkasına saklanamayız, dünya yüz-
de 3, ASEAN bölgesi ise yüzde 5 bü-
yüyor. Bu da demek ki performansı-
mızı arttırmalıyız ve endüstriyel
ekipman sektörü bu gelişmelerin dı-
şında tutulamaz. Tam tersi, nere-
deyse kesin bir oranla süreç bu
makro veriyi yansıtıyor.

Endüstri fuarları çoğunlukla en po-
püler etkinliklerdir, fakat bunların
ROI’si (Return on investment -  yatı-
rımın geri dönüşü) yatırımı karşıla-
malıdır. Bu bağlamda, bu sezon en-

düstrimiz için çok olumluydu. Sek-
törümüzde gerçekleşen iki fuarı
özellikle belirtmek istiyoruz. Bunlar
Eumabois tarafından destekleniyor
ve pazarımız için bir dönüm noktası
özelliği taşıyorlar. Holz Handwerk
Nuremburg ve Xylexpo Milan 2016
daki kilit etkinliklerdi.

Genel resme bakıldığında 2009 kri-
zinin kesinlikle aşıldığı görülüyor. Bi-
ze göre küresel politik ekonomik se-
naryoları etkileyen bazı belirsizlikle-
ri gözardı etmemeliyiz, bunlar yakın
zamanda tehdit oluşturabilir. ABD
seçimleri ülkedeki değişime var
olan yoğun ilgi ve çağrıyı gözler
önüne serdi, ki kendileri en büyük
dünya gücü ve dünya çapında en bü-
yük 2. mobilya üreticisi. Kuzey Afri-
ka ve Asyadaki bazı pazarlar yerel
sorunlar sebebiyle küreselleşme
sürecinde sorunlar yaşıyorlar. Bu
sırada Çinli rakipler güçleniyor. Çin
dünyanın en büyük mobilya üreticisi
olarak fırsatları barındırdığı kadar
zorlukları da barındırıyor. 2017'nin
iyi gelişmeler doğurmasını umuyo-
ruz. Ama şunu unutmamalıyız ki pa-
zarın başarısı her zamanki gibi Avru-
pa'nın ustalaştığı yenilik ve değişim-
lere karşı tutumuna bağlılığına ve
kararlılığına bağlı olacaktır. 

2
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ğaç işleme makineleri sektö-
ründeki Alman üreticiler,  LIG-
NA 2017 için satış hacminde

%5 oranında bir artış bekliyorlar.
Almanya’daki üretim rekorunun 3,1
milyar Avro'ya çıkabilmesi ve mü-
hendisliğin daha çok gelişebilmesi
için VDMA (Almanya Makine ve Te-
sis Üreticileri Birliği), LIGNA'da ağaç
işleme makinelerini tanıtıyor. 

Dijitalleşme hızla yayılıyor

Dijitalleşme tüm sektörlerde geli-
şen önemli bir büyüme faktörüdür.
Tüm üretim aşamalarının güçlü en-
tegrasyonu sayesinde pazardaki
farklı müşteri isteklerinin gerçek-
leşmesi ve ölçü ve tasarımda talep
edilen maksimum fleksibiliteye ula-
şılması sağlanıyor. Fonksiyonların
dijital ağı tüm alanları kaydediyor ve
şirket sınırlarını aşıyor. Hatta küçük
bireysel makineler de dijital olarak
üretim akışına entegre ediliyor. En-
düstriyel tesisler, hammadde ve di-
ğer kaynakların kullanımını en aza

indirmek için gelişmeye devam edi-
yor ve sürekli olarak otomatik şe-
kilde optimal hale geliyor. 

Araç kayıt yapıyor ve makina ile ha-
berleşiyor. Bu araç otomatik olarak
aracın üzerine (tak ve çalıştır) mon-
te ediliyor. Serviste, sensör kont-
rollu servis (ön görücü bakım) sa-
yesinde kullanışlılık arttırılıyor.
Komple üretim sürecinden elde edi-
len bilgiler güçlü bir şekilde artan

bilgi havuzunda birçok parametre-
nin optimal hale getirilmesi için kul-
lanılabiliyor .

Benzer yenilikler sadece yüksek se-
viyede sanayileşmiş ülkelerde değil
aynı zamanda kısmen yüksek mo-
dernizasyona ve üretim kapasitesi-
ne sahip gelişmekte olan piyasalar-
da da kullanılıyor.  LIGNA 2017 fuarı,
ziyaretçilerine bu  güncel gelişme-
leri sunuyor. 

A

VDMA (Alman Makine Üreticileri
birliği) Ağaç İşleme Makineleri 2017
yılında rekor üretim gerçekleştirdi





2016 yılı ihracat verileri

2016 yılının ilk üç çeyreğinde Alman
ağaç işleme makinelerinin ihracat-
taki değeri bir önceki yıla kıyasla
%2 oranında 1,45 milyar Avro ola-
rak artmıştır. Avrupa pazarındaki
makine sektörünün büyük kısmı
%58‘lik bir pay ile yükselmiştir. Bu
alandaki ihracatın değeri bir önceki
yıla kıyasla %2 oranında gerilemiş-
tir, bu noktada Batı Avrupa’dan Do-
ğu Avrupa’ya doğru bir kayma ger-
çekleşmiştir. Her şeyden önce Rus-
ya’daki zayıflık kendini hissettirmiş-
tir. %11’lik artış ile Kuzey Amerika
Kıtası özellikle başarılı olmuştur. İh-
racat payı bu bölgede %10’dan
%11’e yükselmiştir. Aynı şekilde Ok-
yanusya'da, ihracatın %42 oranında
büyüdüğü yerde gelişim çok iyidir.
Bununla birlikte Asya’ya yapılan
sevkiyatlarda da belirgin bir şekilde
artış gözlemleniyor: Asya, %18’lik
bir artış ve %20’lik pay oranı ile ya-
pılan tüm ihracatta Avrupa’nın ar-
dından ikinci olarak yerini aldı, özel-
likle de son çeyrekte büyük bir ba-
şarı yakaladı. Özellikle Güney Orta
Asya ve Doğu Asya burada önemli
bir etkiye sahip. Burada olumsuz
olan Latin Amerika’daki gelişmeler-
dir. Bu ülkelerde, ihracat için yapılan
endüstriyel tesis %20 oranında
azalmıştır. 

Fark yaratan ilk üç ülke

Ülkeler tek tek incelendiğinde Ame-
rika Birleşik Devletleri'nin 2016 yılı-
nın ilk üç çeyreğinde ihracat paza-
rında bir numara olduğu görülmüş-
tür. Buna karşılık Almanya ahşap iş-
leme makinelerinde 148 milyon Av-
roluk  ihraç gerçekleştirmiştir. İkinci
ve üçüncü sırayı %11’lik bir artış ile
Hongkong dahil olmak üzere Çin ve
%24’lük bir artış ile Polonya takip
etmektedir. 2016 yılının ilk 3 çeyre-
ğinde Alman ihracatı toplam olarak
ilk üç pazarda yaklaşık %27 oranın-
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da düşüş göstermiştir. Bu alanda

geri duruma düşen diğer ülkelerin

sıralaması ise şu şekildedir; Avus-

turya (%40), Fransa (-%4 ), Brezil-

ya (%19), Büyük Britanya (%8) ve

Rusya (-%53).

Türkiye’deki ihracat hacmi
geriledi, İran yatırım yaptı

2016 yılının ilk 3 çeyreğinde Türki-

ye’ye yapılan Alman ahşap işleme

makineleri ihracatı %58 oranında

ve 25 milyon Avro değerinde azal-
masına rağmen Türkiye Alman üre-
ticileri için önemli ihracat ülkesi ola-
rak 18. konumdadır. Güçlü düşüşün
nedeni özellikle ahşap malzemeleri
sektöründeki yatırımların azalma-
sından kaynaklanıyor. Zemin veya
mobilya yüzeyinin işlenmesindeki
sipariş etkinliği hiç olmadığı kadar
daha yüksek seviyededir. Almanya
2015 yılında yaklaşık %42 oranı ile
%25 orana sahip İtalya ve %13 ora-
nındaki Avusturya’dan daha fazla

sevkiyat yapan ülke olarak birinci sı-
radadır. 

İran’a yapılan ihracat, Alman üretici-
leri için bekleneni tam olarak karşıla-
madı. Özellikle geçen yılki büyük si-
parişteki gecikme bunu açıkça ortaya
koydu. Ağaç işleme makineleri ala-
nında 2016 Ocak ayından Eylül ayına
kadar Almanya’dan İran’a 4 milyon
Avro değerinde sevkiyat yapılmıştır.
Çin 2016 yılında %45 oranının üzerin-
de bir pay ile %38 paya sahip Alman-
ya ve %6 orana sahip Türkiye’nin
önünde yer alarak ihracatta birinci sı-
rada yer alıyor. 2017 yılında bu du-
rum tamamen değişmiş olacak. Ge-
lecek dönemde Almanya iki adet tam
teşekküllü ahşap levha tesisinin ihra-
catı ile en önemli ihracat ülkesi olma-
yı hedefliyor. 

Alman Pazarı İki Basamaklı
olarak büyüyor

Özellikle LIGNA etkinliğine hakim
olan yatırım havası Almanya’da de-
vam ediyor, hem küçük ölçekli ağaç
işleme üreticileri hem de endüstri-
yel üretim tüm hızıyla çalışacak.
Ayrıca bu sektördeki makine teda-
rikçileri ekipman siparişi için büyü-
meyi iki basamaklı olarak sağlaya-
cak. İlerlemenin temel dayanakları
rekor seviyelerde güçlü bir inşaat
faaliyeti ve istihdamdır. 

LINGA 2017’ye Bakış - Risk
barometresi

Endüstrideki bir sonraki cari yıl için
daha iyi bir performans elde edilebi-
lir. LIGNA’da oluşturulan cazip satış
beklentisiyle birçok katılımcı lider
durumdaki ticaret fuarına uygun şe-
kilde giderlerine odaklanıyor. Son
yıllarda fuar alanları belirgin bir şe-
kilde büyümüştür. Dünyanın önde
gelen ticaret fuarı ahşap sektörüne
yönelik geleceğin önemli bir fuarı
olma özelliğini koruyor. 



ACIMALL  2016 raporu :

l l

2016'da ağaç işleme
teknolojileri için pozitif trend
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016 yılı İtalyan Ağaç İşleme
Makinaları Sektörünü değer-
lendiren Acimall, sektörle il-

gili aşağıdaki bilgileri paylaştı:

2016 İtalya'da pozitif rakamlarla
kapandı: Bu 12 aylık pozitif bir tre-
din, odun ve odun bazlı materyalle-
rin teknolojisi ekipmanı ve araç ge-
reçleri için beklenen bir sonuç. Ma-
de in İtaly markalı firmaların temsil-
cisi olan İtalyan Ağaç İşleme Maki-
neleri Birliği, Acimall 2015te 1,864
milyon euro olan üretim rakamları-
nı 2016 yılında 2,078 milyon eu-

ro'ya çıkartarak yüzde 11.5 gibi bir

büyümenin gerçekleştiğini açıklıyor.

Bu rakamlar 2014'ten 2015'e geçer-

ken elde edilen yüzde 11.7lik büyü-

meye çok benziyor.

İhracat büyümesi daha düşük.

2016'da 1,486 milyon euro ile

2015'ten yüzde 5.1 yüksek. 2014'ten

2015'e geçerken bu yüzde 12.7 idi.

İç pazara göre bunlar pozitif göster-

geler. Bu endistriyi aktifleştirmek

üzere yapılan kamu teşviklerine

bağlı. Ayrıca tüketime bağlı.

2016'da tüketim 592 milyon euro,
geçen yılın toplam iç satışlarından
yüzde 31.6 yüksek. Sonunda iç Pa-
zar tarafından da desteklenen eko-
nomik bir trend yakalandı.

Acimall küçük ve büyük işletmeler
arasında uçurumun giderek arttığını
belirtiyor. Şimdiki pazarlar büyük
firmaları ödüllendiriyor, yani küre-
sel senaryolarla başa çıkabilenleri. 

2016 yılı sonuçları tatmin edici ve
optimistic bakışı destekliyor. En-
düstrinin rekor üretim seviyeleri
2,159 milyon euro ile 2017 için de
gerçekleşmesi çok da uzak değil.
Made in Italy ağaç işleme teknoloji-
lerinin büyük pazarlarını dikkatle iz-
lemek gerkiyor. Öncelikle Rusya ve
Brezilya gibi ülkeler şu anda kompli-
ke ekonomik politik ve finansal du-
rumda olanlara Çin ve Güney Asya-
dan rakipler çıkıyor. Öte yandan
ABD belirsizlik içinde olsa da
2016'da İtalyan firmalara siparişleri
yüzde 40 arttı.
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20/01/2017 tarihinde Biesse Group, Biesse Türki-
ye’nin hissedarı olan ve Ocak 2017 sonu itibariyle
şirket bünyesinde üstlendiği görevlerini devreden
Nuri Baylar’ ın elinde bulundurduğu kalan %20 his-
seyi satın almıştır. 

Biesse Türkiye’nin Yönetim kadrosu yeniden orga-
nize edilmiş ve Federicco Broccoli şirketin CEO’su,
Turhan Kaya CFO (Finans Direktörü) ve İK Müdürü,
Yelda Akıncı Operasyon Direktörü ve Servis Müdürü
olarak görev yapmaya başlamıştır. Satışlar ile ilgili
olarak, Süleyman Özkan Satış Ekip Koordinatörü
görevini üstlenmiştir.  

Ayrıca, Biesse Group, Türk Grup Şirketi ve tüm ekibi-
nin Mart 2017 tarihi itibariyle Samandıra Yolu, Bü-

yükbakkalköy Maltepe – İstanbul adresindeki yeni
tesislerinde faaliyetlerini devam edeceğini duyur-
manın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu yeni olu-
şum sadece yeni ofis alanının mevcut alanın iki
misli büyüklüğünde olmasını hedefleyen Biesse
Türkiye’nin genişleme planının bir parçası değil ay-
nı zamanda Biesse’nin felsefesinin odağında yer
alan en kıymetli varlıkları olarak gördüğü Müşterile-
ri ile irtibatı ve erişebilirliği kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

Aslına bakıldığında, yeni tesis İstanbul’u Ankara’ya
bağlayan TEM otoyolu üzerinde ve İstanbul Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanına sadece 25 daki-
ka mesafede bulunan stratejik bir konumda yer al-
maktadır. Biesse Türkiye’nin uzun yıllar boyunca iş
birliği içerisinde olduğu Çetinmak Makine gibi Pre-
mium ortaklar ile birlikte, Biesse Türkiye, tüm Türki-
ye’yi geniş bir şekilde kapsama yolunda önemli bir
adım atmıştır.  

Grup Şirketler ve Ahşap Bölümü Satış Direktörü Sa-
yın Federico Broccoli’nin konuyla ilgili yapmış oldu-
ğu açıklamada “Türk Grup Şirketimizde gerçekleşti-
rilen tüm bu yatırımlar hem fiziksel olarak yeni stra-
tejik tesisimizin konumu sayesinde lojistik imkan-
ların geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına olanak
sağlayacak, hem de Türkiye’de konuşlandırılan ve
Servis Ekibimizin bir parçası olan 21 profesyonel



çalışanımız ve daha büyük ve kapsamlı yedek par-
ça stoğumuz sayesinde sunulan destek açısından
Müşterilerimize daha yakın olabilme taahhüdümü-
zü onaylama ve yerine getirme amacına hizmet et-
mektedir. Aslına bakacak olursak, bu denli güçlü bir
servis bölümü Orta Doğu için yapmış olduğumuz
genel genişleme planımıza mükemmel bir şekilde
uymaktadır. Ayrıca, kısa bir süre önce konsolide
edilen ve önümüzdeki haftalarda modern ve ileri
teknolojiye sahip kampüsüne taşınacak olan Du-
bai’deki yeni iştirakimiz, bu stratejik Türk varlığın-
dan geniş kapsamda yararlanarak Müşterileri için
gerekli desteği elde edebilecek ve barındırdığı 600
metrekarelik ileri teknoloji ile donatılmış 
modern showroom alanının olanaklarından fayda-
lanabilecektir.”

Yeni ve daha büyük ofis alanlarına ilaveten, Biesse
Türkiye, 2017’nin ikinci yarısında açmayı hedefledi-
ği yine aynı tesisin bünyesinde yer alacak 2.000
metrekarelik bir showroom alanının faaliyete gir-
mesi için gerekli çalışmalara başlamıştır. 

Sözlerine şu şekilde devam eden Sayın Broccoli;
“Türk Grup Şirketimize piyasada sahip olduğu lider
konumunu pekiştirmesi için ihtiyacı olan imkanları
ve olanakları sunabilmek bizim nihayetinde hayata
geçirebildiğimiz bir vizyonumuzdu”’ – “piyasa ve
sektördeki önemli ve kilit rol oynayan şirketler ara-
sında Türkiye’de doğrudan Grup Şirketi sahibi olan
ilk ve tek firmayız ve bunu yaparak özellikle son za-
manlarda yaşanan zorlu koşullar rağmen küresel
stratejik yatırımlarımızın odağında kalmaya devam
eden bu piyasaya olan güvenimizi ve duruşumuzu
bir kez daha gözler önüne sermekteyiz” diyerek dü-
şüncelerini ifade etmiştir. 

Biesse S.P.A.– Biesse Group ahşap,
cam, taş, plastik ve metal işleme

teknolojilerinde küresel bir liderdir.
Mobilya, kapı/pencere çerçeveleri ve

inşaat bileşenleri imalatçıları ve gemi
yapım ve havacılık endüstrileri

üreticileri için makineler, entegre
sistemler ve yazılım tasarlar, üretir ve

dağıtımını gerçekleştirir. 
Biesse her yıl Araştırma ve Geliştirmeye

ortalama 14 milyon Avro tutarında
yatırım yapmakta ve 200’den fazla

tescilli patentin haklı gururunu
yaşamaktadır. 9 endüstriyel saha, 37
şube ve 300 mümessil ve seçkin bayi

ağı ile üretiminin %90’ını ihraç
etmektedir. İtalyan ve uluslararası

tasarım alanında faaliyet gösteren en
prestijli isimlerden bazıları Biesse’nin

müşterileri arasında yerlerini
almaktadır. 1969 yılında Giancarlo Selci
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11.. MOB‹LYA DEKORASYON Dergisin-
de öncelikli olarak yay›n yap›lan sek-
töre iliflkin araflt›rma, özgün ya da çe-
viri makale ve haberler yay›nlan›r. Ya-
y›nlanan yaz›lar›n bilimsel nitelikleri,
hedef kitleyi ilgilendirir olmalar› ve ta-
rafs›zl›k ilkesine uygunluklar› ön plan-
da tutulur.

22..  Dergiye bu çerçeve içerisinde gön-
derilecek olan yaz›lardan, hakem he-
yeti üyeleri taraf›ndan onaylananlar
yaz› iflleri departman› taraf›ndan yay›n
program›na al›narak, yaz› yo¤unlu¤u
da gözetilerek uygun görülen say›lar-
da bas›l›r.

33..  Bas›lmayan yaz›lar için herhangi bir
aç›klama zorunlulu¤u bulunmayan
dergi yönetimi, bas›lan ya da bas›lma-
yan yaz›lar ile bunlara iliflkin dökü-
manlar› yazar›na iade edip etmemekte
serbesttir.

44..  Kullan›lan bafll›klar metne uygun k›-
sa ve aç›k ifadeli olmal› ve büyük harf-
lerle kal›n (bold) stilde yaz›lmal›, me-
tinler ise tek aral›kl› 10 puntoya dizil-
meli ve Türkçe karakterler içeren font-
lar kullan›lmal›d›r.

55..  Yazarlar›n ad› ve soyadlar›, unvan-
lar›, üniversite, fakülte ve bölümleri
hemen bafll›¤›n alt›nda belirtilmeli,
bunlara mail adresleri de eklenmelidir.
(Yaz›y› gönderen kifli ya da kifliler, ya-
y›nlanmasa da arfliv için telefon ve ad-
res bilgilerini belirtmeyi de unutma-
mal›d›rlar.

66..  Yaz›lar, kaynaklar, tablo ve flekiller
ile birlikte en az 2 en çok 15 sayfa ol-
mal›d›r. Uzun haz›rlanm›fl makaleler
yazar›na bilgi verilerek hakem heyeti-
taraf›ndan iki say›da yay›nlanacak fle-
kilde bölünebilir. Bu gibi durumlarda
yaz› bafll›¤›nda (-1) ve (-2) ibareleri
kullan›larak seri yaz› oldu¤u belirtilir
ve kesilen yerde (devam› bir sonraki
say›da) diye belirtilir.

77..  Yazarlar, yaz›lar›n› gönderirken der-
ginin mizanpaj politikas› do¤rultusun-
da mümkün oldu¤unca foto¤raf vb.
görsel malzemeleri sa¤lamaya çal›fl-
mal› ve kullan›lan flekil ve grafikler ile
birlikte tüm malzemeler net ve temiz
bir biçimde haz›rlanm›fl olmal› ve
mümkün oldu¤unca elektronik ortam-
da bask›ya uygun çözünürlükte gön-
derilmelidir.

88..  Dipnot vermek gerekti¤inde y›ld›z
(*), kaynakçaya referans verildi¤inde
ise rakam kullan›lmal›d›r. Dipnot her
sayfan›n alt›na ana metinle bir çizgiy-
le ayr›larak yaz›lmal›, kaynakçalar ise
1’den itibaren numaraland›r›larak
metnin sonuna eklenmeli ve metin
içerisinde verilifl s›ras›n› takip 
etmelidir. 

Örnek:

1. Soyad›, A., Eserin Ad›, Bas›ld›¤›
Dergi/Kitap v.s., Varsa (Cilt, Say›,
Sayfa), Bas›m Yeri, Tarih

2. Ayhan, R., Tasarruf Mevduat› Si-
gorta Fonunun Hukuki Mahiyeti,
G.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1.
Say› 2,  s. 31-40,  Ankara, 1997

99..  Makalenin dil kurallar›na uygun ol-
mas›n›n sa¤lanmas› yazar›na aittir.

1100..  MOB‹LYA DEKORASYON Dergi-
sine gönderilen her yaz›n›n bafl›na bi-
rer paragrafl›k ingilizce ve Türkçe özet
eklenmelidir. Buna göre gönderilen
yaz›lar a) Bafll›k bilgileri, b) Yazar bilgi-
leri, c) Türkçe özet, d) ingilizce özet, e)
Metin, f) Kaynakça bölümlerinden
oluflmal› ve dosyaya görsel malzeme-
ler eklenmifl olarak gönderilmelidir.

1111..  MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi-
ne gönderilecek yaz›lar, bizzat yazar-
lar›ndan biri taraf›ndan ve mümkün ol-
du¤unca elektronik ortamda metinler
word dosyas›, görseller jpg olarak
gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler için
yaz›flmalar, yyaazziiiisslleerrii@@mmoobbiillyyaaddeerrggii--
ssii..ccoomm..ttrr elektronik posta adresine
veya ““EEkkiinn  YYaayy››nn  GGrruubbuu  MMoobbiillyyaa
DDeekkoorraassyyoonn  DDeerrggiissii  AAttaa  22  SSiitteessii  NNii--
llüüffeerr  SSookkaakk  SSookk::  66  ÇÇeennggeellkkööyy  --  ‹‹ss--
ttaannbbuull””  posta adresine yap›lmal›d›r.
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IGNA 2015’teki başarılı gala-
dan sonra Deutsche Messe
ve Alman Ormancılık Konse-

yi (KWF- German Forestry Coun-
cil) Wood Industry Summit'i “Kay-
naklara ve Teknolojiye Erişim“ te-
ması ile yeniden düzenliyor.

Hannover. 22-26 Mayıs 2017 ta-
rihlerinde, 26. Hol, yeniden Wood
Industry Summit'e (Ahşap Endüs-
trisi Zirvesi) ev sahipliği yapcak.
Zirve, 2015 yılında ilk kez gerçek-
leşmiş, katılan uluslararası müş-
teriler yaklaşık 30 milyon Avro ci-

varında yatırım hacmine ulaşmış-
tı. Birincil sanayiye yönelik olarak
uluslararası bir buluşma noktası
olan Zirve, hasat ve işleme tekno-
lojileri ve işleme aşamaları için ye-
nilikçi çözümleri sunuyor.

Zirve fuar, forum ve ikili iş görüş-
melerinden oluşuyor.  23 Mayıs
Salı ile 26 Mayıs Cuma günü tarih-
leri arasında gerçekleştirilecek et-
kinliğin ahşap işleme endüstrisine
ilişkin forumunda tüm alanlardaki
güncel konular uluslararası dü-
zeyde ele alınıyor. Almanya,
Avusturya, Kanada, Rusya, İsveç
ve İspanya’dan gelen uzman kişi-
ler konuşma yapacak ve izleyicile-
rin sorularını cevaplayacaklar.

Wood Industry Summit ana
konuları şunlardır:

Salı, 23.Mayıs 2017: 

“Forest 4.0: Vizyon veya 
Gelecek?“
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Çarşamba, 24 Mayıs 2017: 

“Sürdürülebilir ormancılığın sağ-
lanması için ormanların geliştiril-
mesi ve altyapısı”

Perşembe 25 Mayıs 2017

“Orman yangını - Önleme, Algıla-
ma ve Yangınla Mücadele"

Cuma, 26 Mayıs 2017  

"Filo yönetimi ve tedarik zincirini
optimizasyonu"

Uluslararası düzeyde iş bağlantı-
larını genişletmek isteyen katılım-
cılar, kurdukları stantlarda ziya-
retçileri ile doğrudan iletişim kur-
ma imkanına da sahip olacaklar.
Deutsche Messe AG Ahşap Tekno-
lojileri Etkinlikleri ve LIGNA Global
Direktörü Christian Pfeiffer şunla-
rı paylaştı: "Bizler,  Alman Orman-
cılık Konseyi gibi yurtdışında ger-
çekleştirdiği bir çok proje ile sek-
tör hakkında ilk elden deneyim sa-
hibi olan önemli bir partnere sahi-
biz. En üst düzeyde ikili iş görüş-

meleri sağlayan Zirve'de, hem ka-
tılımcılar hem de profesyonel zi-
yaretçiler, iş, bilim ve siyaset dün-
yasından temsilcilerle bir araya
gelme şansı elde edecekler ve bü-
yüyen pazarlarda iş bağlantıları
kurabilmek için bu forumdan ya-
rarlanabilecekler. Paneller ve öne
çıkan konuşmalar ve buna eşlik
eden fuar ile Wood Industry Sum-
mit, 2017 yılında da bir kez daha
endüstri için vazgeçilmez hale ge-
lecek."  

LIGNA 2017: Başlangıç için
İnovasyonlar

• Daha fazla uluslararası katılım,
daha fazla katılımcı, daha büyük
alan

• Yeni yerleşim planı 

Hannover. 22 – 26 Mayıs 2017 ta-
rihleri arasında ağaç  işleme en-
düstrisinin tüm paydaşları LIGNA
Hannover’de bir araya geliyor: 45
ülkeden gelen 1500’i aşkın katılım-
cı ve yaklaşık 90 ülkeden gelen 
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ziyaretçi Hannover‘de düzenlene-
cek olan fuarda buluşuyor. Bu an-
lamda LIGNA etkinliği, bu sektörde
uluslararası buluşma noktası ol-
ma özelliği taşıyor. Çeşitli alanlar-
dan gelen katılımcılar tüm ürün ve
hizmetlerini toplam 10 salon ve te-
ma caddelerinden oluşan açık ha-
va alanında sergileyecekler. Tüm
pazar liderleri, en yeni ürünleri ve
üretim süreçlerine dönük inovas-
yonları ile fuarda bulunacaklar.
Katılımcı sayısındaki artış ve bazı
katılımcıların metrekarelerindeki
büyüme ile LIGNA bir kez daha ino-
vative teknolojilerin merkezi ve
global ağaç işleme sektörünün en
önemli buluşması olarak kapılarını
açacak.

Fuar organzatörleri, Deutsche
Messe ve VDMA (Almanya Makine
ve Tesis Üreticileri Birliği), 2017 yı-
lı için başarıyla geliştirilmiş yeni
bir yeleşim planı oluşturdular. Dr.
Andreas Gruchow, Deutsche Mes-
se AG Yönetim Kurulu Üyesi, Han-
nover’de düzenlenecek olan LIG-
NA 2017 etkinliğine ilişkin şunları

kaydetti; "Yeni yaklaşım, ve bunun
yansıması olan yeni yerleşim planı
memnuniyetle kabul gördü. Ah-
şap endüstrisindeki ekonomik at-
mosfer oldukça olumlu, bu da ye-
ni pazar fırsatları sağlıyor.  LIGNA
bu fırsatları mükemmel bir şekilde
sunuyor“ diye belirtti ve ekledi:
"Katılımcılar bu yıl, ağaç işleme
endüstrisinde değer yaratan ağla-
rın yanı sıra akıllı ve ağ tabanlı üre-
tim sistemleri  çerçevesinde bü-
yük yenilikler de sunuyorlar.“ 

Bu yıl Mayıs ayında beş gün boyun-
ca Hannover’de düzenlenecek
olan fuar geleceğin Endüstri 4.0
dünyasında başarıya ulaşmak için
ahşap endüstrisinin sahip olması
gereken tüm teknolojileri kapsı-
yor. Bu yıl fuarda,  özel ve seri
üretim için yenilikçi makina ve
ekipmanlar, yüzey işlem teknoloji-
lerinde yenilikler, lamine ahşap
üretim, kereste fabrikası teknolo-
jisi, ahşaptan enerji teknolojileri,
makine parçaları ve otomasyon ve
ormancılık teknolojileri sunulacak.
Gruchow; “LIGNA, kilit çözümlerin
ve uygulamaların sunulduğu bir
fuar olacak. Tüm ağaç işleme en-
düstrisi için fayda sağlayacak iş
bağlantıları kurulacak," diye be-
lirtti. 

LIGNA 2017, ağaç işleme endüstri-
si zincirindeki her bir süreçle ilişkili

olan entegre üretim için akıllı kon-
septlere odaklanıyor. Sunulan çö-
zümler şirket büyüklüğünden ba-
ğımsız olarak büyüme ve verimli-
lik vadediyor. Bir şirketin özel üre-
timde pazar taleplerini karşılaya-
bilmesi için yol haritası sunuyor. 

LIGNA etkinliği eşsiz bir uluslar-
arası platform da sağlıyor. LIG-
NA'da Almanya’nın yanı sıra İtal-
ya, Avusturya, Çin, Tayvan, İsveç,
Türkiye, ABD ve İsviçre ilk 10’da
yer alan katılımcı ülkeler arasında
yer alıyorlar. Bunun yanında, Tür-
kiye, Çin, İtalya ve ABD katılım
metrekarelerini büyüttüler. Top-
lam 122.000 metrekareden fazla
bir alanı kapsayan fuarda, sektör-
deki tüm süreç ve ürün yenilikleri
sergilenecek. 

Yenilenen yerleşim planı,  11'den
15'e kadar olan salonlarda ve 27.
salonda "Tools and Machinery for
Custom and Mass Production”
(Özel ve Seri Üretim için Makina ve
Ekipmanlar) bölümünü ağırlaya-
cak. Bu bölüm, seri ve farklı üre-
tim makinelerini, ekipman ve alet-
lerini, masif ağaç işleme makine-
lerini, mobilya sanayi üretimine
ilişkin makine ve ekipmanları, ah-
şap ve ahşap malzemelerin üreti-
mini,  makineler ve el aletlerini
kapsıyor. Bu salonlarda üreticiler,
profesyonel ziyaretçilere tüm
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performans gruplarına yönelik
olarak kapsamlı teknolojik çeşitli-
likleri kısa zaman içerisinde tanıta-
bilecekler. Gruchow; “Modern
ağaç işleme sanayiinde, teknoloji-
nin kullanım biçimi kullanıcının
operasyonunun büyüklüğü ve
miktarından ziyade, kullanıcının ne
istediği ile ilgili şekilleniyor. Yeni
yerleşim planı da işte bu durumu
yansıtıyor. Bir başka deyişle, uy-
gun teknolojiler ve onların potan-
siyel kullanımları birlikte büyüyor.
Biz de LIGNA'yı buna göre, ziyaret-
çilerin ihtiyaçlarına dönük en uy-
gun inovasyonlara kolayca ulaşa-
bilecekleri şekilde yeniledik," diye
belirtiyor.

Surface Technology (Yüzey İşlem
Teknolojileri) bölümü 17. Salonda
olmaya devam edecek; ancak artık
LIGNA dünyasında kazandığı öneme
paralel olarak tam teşekküllü bir
alan olarak var olacak. Gruchow:
“Bu yıl Surface Technology bölü-
münde uluslararası anlamda ön
planda olan yeni katılımcılar ile bir
araya gelebileceğiz, eski katılımcı-
larımızın birçoğu ise bu yıl daha bü-

yük metrekarelerde ziyaretçilerinin
karşısına çıkacaklar." 

Entegre üretim ve otomasyonun
artan önemini yansıtacak şekilde
"Machine Components and Auto-
mation Technology" (Makina Par-
çaları ve Otomasyon Teknolojileri)
bölümü 16. Salon'da yer alacak.
Bu teknolojiler, yüksek hız ve du-
yarlılık, kısa üretim dönemi ve da-
ha büyük bir etki alanı vaat ediyor.
Endüstri dünyası,  Endüstri 4.0
olarak adlandırılan yeni bir döne-
me giriş yaptı ve bu dönem  maki-
neler arası iletişime ve robotik
üretime işaret ediyor. Otomas-
yon, sadece büyük şirketler için
değil, aynı zamanda küçük ölçekli
işler için de büyük kazanımlar sağ-
lıyor. Dünya çapında network bağ-
lantılı ve zincirleme çözümlere
olan ihtiyaç giderek artıyor ve
özellikle CNC talaşlı üretim sektö-
ründe robot teknolojileri büyük
önem kazanıyor.

26. salondaki "Wood-Based Panel
Production” (Ahşap esaslı panel
üretimi) ve “Energy from Wood”
(Ahşaptan Enerji) sergi alanları ile
25. salondaki “Sawmill Techno-
logy” (Kereste Tesisi Teknolojisi)
sergi alanı, global pazar liderleri-
nin desteği ve hem eski katılımcıla-
rın hem de yenilerinin fuara katılı-
mıyla,  bu sene tamamen doldu.

“Forestry Technology” (Ormancı-
lık Teknolojileri) sergi alanı ise EX-

PO kanopi bölümündeki pavilyon-
larda ve açıkhava bölümünde yer
alacak. Bu açıkhava sergi alanları,
ahşap değer zinciriyle ilişkili çeşitli
konuların daha iyi bir şekilde sergi-
lenmesini olanaklı kılacak. Her bir
"cadde"nin  farklı temaları, aktivite
alanını ve Wood Industry Summit'i
ağırlayacağı açık hava sergi alanın-
da yer alacak olan “Forestry
Technology”i ile LIGNA ormancılık
teknolojilerini de fuarın merkezine
almış olacak.

LIGNA 2017’nin "Integrated Manu-
facturing" teması etrafında öne çı-
kan bir diğer konusu ise “Proces-
sing of Plastics and Composites”
(Plastik ve Kompozitlerin İşlenme-
si) sergi alanı. Bu alan, ağaç işleme
makinelerinin ahşap-dışı kullanım-
larını,  mobilyacılar, doğramacılar,
marangozlar ve montajcılar için
eğitimleri ve Wood Industry Sum-
mit'i (Ahşap Endüstrisi Zirvesi)
içeriyor. Wood Industry Summit,
ürün ve işleme teknolojilerini, tüm
süreç entegrasyonları için ileri
teknolojileri ve üst düzey uluslar-
arası heyetleri kapsayacak.

Gruchow; “LIGNA, yeni kanallar
aracılığıyla yenilikçi düşünceleri
destekliyor ve fuarda sergilenen
teknolojik gelişmeler verimlilik
açısından büyük imkanlar sağlı-
yor, " diye belirtti.
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annover. Dünyanın önde ağaç
işleme endüstrisi fuarı LIGNA,
22-26 Mayıs 2017 tarihleri

arasında Hannover'de düzenleniyor.
Etkinliğin ormancılık teknolojisi bö-
lümünde heyecan veren bazı yeni
gelişmeler mevcut. Açık hava alanı,
ahşap üretim zincirinin kilit unsurla-
rı için tahsis edilmiş çeşitli “tema
caddeleri” şeklinde düzenlenecek
ve ayrıca merkezi bir gösteri alanı
özelliği taşıyacak. Bunlara ek olarak
Pavilyon 33’ün önünde bir etkinlik
alanı olacak.

2017 yılı, Alman Ormancılık Konse-
yi’nin (KFW) ormancılık teknolojisiy-
le ilgili özel gösterimleri EXPO ka-
nopi altındaki pavilyonlarda sahne-
lemek amacıyla açık alandaki bö-
lümde Deutsche Messe ile işbirliği
yaptığı sekizinci yıl olacak. Pavilyon
33, tamamen yeni bir tema düzenini
ortaya koyacak. Pavilyon ve önün-
deki açık alan “Ormancılık Teknoloji-
si Trendleri Sergi Alanına” ev sahip-
liği yapacak.

Pavilyon 33 –  “KWF
Meslek Pavilyonu”

“Her Saniye Önemli – Ormanda Kur-
tarma Operasyonları”

KWF, Almanya genelinde orman-
dan kurtarma çalışmaları için çıkış
noktalarını içeren standart bir veri
tabanı oluşturdu. Bu verilere
www.rettungspunkte-forst.de ad-
resinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.
KWF, LIGNA fuarında bu verileri kul-
lanabilen bir dizi uygulamayı tanıta-
cak. Bunlar arasında, kurtarma için
çıkış noktalarını araştırıp bulmak
üzere kullanılabilecek yakınlaştırıla-
bilir bir harita, mobil aygıtlar için bir
kurtarma uygulaması ve ormanda
iz sürmeye imkan sağlayan farklı çı-
kış noktalarının belirlenmesine dair
önerilerde de bulunabilecek. 

“ELDAT – Ahşap Lojistiği için Veri
Standardı”

Bu sunumda KWF, mevcut ELDAT
smart veri projesini tanıtacak ve ye-

ni ELDAT Basic Viewer’ın ön izleme-
sini gerçekleştirecek. Bunlar, özel-
likle KOBİ’ler başta olmak üzere or-
mancılık ve ahşap endüstrisindeki
şirketlere, dijitalleşmenin gücünden
faydalanacakları uygun fiyatlı seçe-
nekler sunan orman lojistiği veri
paylaşımı standartlarıdır.

Orman ve Oyun – Önce 
Güvenlik!”

KWF, avcılık standartları ve bunun-
la ilgili güvenlik gereksinimlerine
yönelik kapsayıcı bir bakış sağlamak
için Aşağı Saksonya Ormancılık Oku-
lu (NFBZ) ile işbirliği yapıyor. Bura-
da odaklanılan alanlar arasında;
hayvanların ağaç kabuklarını kemir-
mesinin yol açtığı zararların belir-
lenmesi, avcılık güvenliği, kara ve
demir yollarında avcıların güvenliği
ve ilgili ekipmanlar, avcılık donanım-
ları ve kamuflajlı avcı çadırları ve
kulübelerin denetimi yer alıyor. Ay-

LIGNA 2017: Ormancılık
teknolojisinde son nokta
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rıca tüm yetenek düzeylerinden hem gerçek hem de
“meraklı” avcıların avcılık yeteneklerini test edebile-
ceği interaktif bir sanal atış poligonu da olacak.

“Geniş çaplı ağaçların vinç yardımıyla motor-manuel
şekilde devrilmesi”

Profesyonellerin profesyoneller için yaptığı gösteri.
KWF, Alman Ormancılık Müteahhitleri Birliği (AfL) ile
işbirliği içinde, geniş çaplı ağaçların, kablolu bir vinç ile
donatılmış özel amaçlı orman traktörü yardımıyla
manuel olarak nasıl devrileceğini gösterecek. 

Pavilyon 33 önündeki açık alan: 

“Ormancılık sektöründe insansız hava araçları – or-
manlarımızda bir devrim”

Bu sunum, insansız hava aracı teknolojisindeki en son
gelişmeler ve ormancılık sektöründe insansız hava
aracı uygulamaları ve bunların faydalarını inceleye-
cek. Orman sağlığına yönelik risklerin gözlemlenme-
si, fırtınaların yol açtığı hasarların incelenmesi ve ke-
silecek ağaçlar için rota planlanması ve belirlenmesi
için insansız hava araçlarının kullanılmasını ele alacak.

“Ağaç Kesme Makinelerine Yerleştirilmiş Bilgisayar-
lar – Etkin bir Ahşap Lojistiği Zincirinin Parçası Olarak
Ormancılık Şirketleri”

Bu etkinlik, ağaç kesme makineleriyle ilgili ve doğru-
dan üzerlerine yerleştirilmiş bilgisayarlardan gelen
bilgilerin kullanılmasıyla ilgili son gelişmeleri ve seçe-
nekleri ele alıyor. Bunun örnekleri arasında, standart
hale getirilmiş iş siparişleri, üretim raporlarının dijital
olarak yayınlanması, elektronik teslimat notları ve
faturaları ile ahşap tedarikinde kalite kontrolü 
yer alıyor.

“Havadan Ormancılık”

İnsansız hava araçları, kereste hasadı ya da orman ki-
reçleme gibi görevler için çok yetersiz kalır. Bu yüz-
den, bu tür işler için helikopterler giderek daha fazla
kullanılıyor. Açık alandaki bölümde KWF, insanlı hava
araçlarıyla yerine getirilebilecek bir dizi orman hiz-
metleri ve görevlerini tanıtacak. Sunum, orman yan-
gınlarıyla havadan mücadele ve havadan kurtarma
operasyonlarının çeşitli yönleriyle ilgili gösterimlerle
de desteklenecek.

“Yangınla karadan mücadele”

Burada ana odak noktası, orman yangınlarını önleme
ve çıktığında da yangınla mücadeleye yönelik son tek-
nolojik ekipman ve metotlar olacak. 
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stanbul’da (Park Bosphorus
Otel) düzenlenen basın toplantı-
sında LIGNA 2017 yılının odak

noktaları ve yenilikleri açıklandı.
HANNOVER Fairs Turkey Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel'in
moderasyonunda gerçekleşen
toplantıya, DEUTSCHE MESSE AG
Uluslararası Ticaret Fuarları ve
Global Satıştan Sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı  Alexander
Wurst, VDMA Ağaç İşleme Maki-
neleri Üreticileri Birliği Pazarlama
Müdürü  Dominik Wolfschuetz ve
AIMSAD Genel Sekreteri  Arif Onur
Kaçak konuşmacı olarak katıldı. 

22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da kapılarını profesyonel ziyaret-
çilere açmaya hazırlanan fuarın
odak konuları Endüstri 4.0 yolun-

da entegre üretim, plastik ve
kompozitlerin işlenmesi ve ‘’Kay-
naklara ve Teknolojiye Erişim’’ te-
masıyla gerçekleşecek olan Wood
Industry Summit olarak açıklandı. 

TÜRKİYE İLK BEŞ
KATILIMCI ÜLKE ARASINDA

DEUTSCHE MESSE AG Uluslarara-
sı Ticaret Fuarları ve Global Satış-
tan Sorumlu Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı  Alexander Wurst, fuar ile
ilgili şunları aktardı: "Bu yıl fuarda
45 ülkeden 1.500'den fazla katı-
lımcı yer alacak ve bu firmalar
122.000 metrekareden fazla bir
alanda yeniliklerini 90 ülkeden ge-
len ziyaretçilerle buluşturacaklar.
" Bu yıl fuara Almanya dışında sı-
rasıyla, İtalya, Avusturya, İspan-
ya, Türkiye, Danimarka, Çin, İsveç,
Hollanda ve İsviçre’den katılım
gerçekleştiğini  ve Türk firmaları-
nın katılımlarının her yıl artış gös-
termesinden mutluluk duydukları-

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:139 Mart - Nisan 2017 102

İki yılda bir Almanya’nın Hannover şehrinde  düzenlenen, dünyanın
önde gelen ağaç işleme teknolojileri fuarı LIGNA, bu yıl 22-26 Mayıs
2017 tarihleri arasında kapılarını açacak. Türkiye’nin ilk beş
katılımcı ülke arasında yer aldığı fuarda, geçtiğimiz yıllara göre
stant alanını en çok genişleten ülkelerden biri yine Türkiye oldu. 

LIGNA 2017’DE TÜRKİYE İLK BEŞTE!

Alexander 
Wurstİ
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nı belirten Wurst sözlerine şöyle
devam etti: "Şu ana kadar Türki-
ye'den 31 katılımcı  yaklaşık 3000
m2 toplam alan için rezervasyo-
nunu gerçekleştirdi. Bu rakamların
fuar gününe kadar artacağını umu-
yoruz. Türkiye, geçtiğimiz fuara
göre şimdiden stand alanı olarak
en çok büyüme gösteren ülkeler
arasında yer alıyor."

AİMSAD Genel Sekreteri  Arif Onur
Kaçak ise konuşmasında 31 katılı-
mıcı firmanın 17’sinin AİMSAD üye-
si olduğunu, LIGNA fuarlarını bu yıl
ve gelecek yıllarda da destekleye-
ceklerini, çünkü fuarın sektöre bü-
yük katkı sunduğunu dile getirdi. 

2017 YILINDA REKOR
ÜRETİM 

Ağaç işleme sektörü pazarının
güncel durumu hakkında bilgi ve-
ren VDMA Ağaç İşleme Makineleri
Üreticileri Birliği Pazarlama Müdü-
rü  Dominik Wolfschuetz ise "LIG-
NA 2017’i ile birlikte ağaç işleme
makineleri sektörü satış hacminde
%5 oranında bir artış ve 3 milyar
Euro’luk üretim gerçekleşmesini
bekliyoruz’’ diye belirtti. 

LIGNA 2017’NİN YENİLENEN
YÜZÜ 

LIGNA 2017‘nin yenilenen yerle-
şim planına da değinen Wurst "fu-
ar geleceğin Endüstri 4.0 dünya-
sında başarıya ulaşmak için ahşap

endüstrisinin sahip olması gere-
ken tüm teknolojileri kapsıyor. Bu
yıl fuarda,  özel ve seri üretim için
yenilikçi makina ve ekipmanlar,
yüzey işlem teknolojileri, lamine
ahşap üretim, kereste fabrikası
teknolojisi, ahşaptan bioenerji tek-
nolojileri, makine bileşenleri ve
otomasyon ve ormancılık teknolo-
jileri sunulacak.

Yenilenen yerleşim planı kapsa-
mında,  11'den 15'e kadar olan sa-
lonlarda ve 27. salonda "Tools
and Machinery for Custom and
Mass Production” (Özel ve Seri
Üretim için Makina ve Ekipmanlar)
bölümünü ağırlayacak. Bu bölüm,
seri ve farklı üretim makinelerini,
ekipman ve aletlerini, masif ağaç
işleme makinelerini, mobilya sa-
nayi üretimine ilişkin makine ve
ekipmanları, ahşap ve ahşap mal-
zemelerin üretimini,  makineler ve
el aletlerini kapsıyor.

Surface Technology (Yüzey İşlem
Teknolojileri) bölümü 17. Salonda
olmaya devam edecek; ancak ar-
tık LIGNA dünyasında kazandığı
öneme paralel olarak tam teşek-
küllü bir alan olarak var olacak.

Entegre üretim ve otomasyonun
artan önemini yansıtacak şekilde
"Machine Components and Auto-
mation Technology" (Makina Bile-
şenleri ve Otomasyon Teknolojile-
ri) bölümü 16. Salon'da yer alacak.
Bu teknolojiler, yüksek hız ve du-
yarlılık, kısa üretim dönemi ve da-
ha büyük bir etki alanı vaat ediyor. 

26. salondaki "Wood-Based Panel
Production” (Ahşap esaslı panel
üretimi) ve “Energy from Wood”
(Ahşaptan Bioenerji Üretimi) sergi
alanları ile 25. salondaki “Sawmill
Technology” (Bışkıhane Teknoloji-
si) sergi alanı, global pazar liderle-
rinin desteği ve hem eski katılımcı-

ların hem de yenilerinin fuara katı-
lımıyla,  bu sene tamamen doldu.

"Forestry Technology” (Ormancı-
lık Teknolojileri) sergi alanı ise EX-
PO çadırı bölümündeki pavilyon-
larda ve açıkhava bölümünde yer
alacak. Bu açıkhava sergi alanları,
ahşap değer zinciriyle ilişkili çeşitli
konuların daha iyi bir şekilde sergi-
lenmesini olanaklı kılacak

LIGNA 2017’nin "Integrated Manu-
facturing" teması etrafında öne çı-
kan bir diğer konusu ise “Proces-
sing of Plastics and Composites”
(Plastik ve Kompozitlerin İşlenme-
si) sergi alanı. Bu alan, ağaç işleme
makinelerinin ahşap-dışı kullanım-
larını,  mobilyacılar, doğramacılar,
marangozlar ve montajcılar için
eğitimleri ve Wood Industry Sum-
mit'i (Ahşap Endüstrisi Zirvesi)
içeriyor. Wood Industry Summit,
ürün ve işleme teknolojilerini, tüm
süreç entegrasyonları için ileri
teknolojileri ve üst düzey uluslar-
arası heyetleri kapsayacak’’ dedi.

LIGNA, yeni yüzü ve yenilikleriyle
22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dominik
Wolfschuetz

Arif Onur 

Kaçak
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Değerli Basın Mensupları,

Hannover Messe, VDMA ve Deutche Messe’nin De-
ğerli Katılımcıları,

Öncelikle AİMSAD’ı temsilen burada bulunmaktan
memnuniyetimi belirtmek isterim. AİMSAD, Türk
ağaç işleme makineleri sektörünün en büyük ve or-
ganize olmuş derneğidir. Derneğimiz toplam makini
imalatçılarımızın ekseriyetini temsil etmektedir. Av-
rupa makini imalatçıları içinde bulunmaktan dolayı
da mutluyuz. Yabancı misafirlerimize ülkemize hoş-
geldiniz demek istiyorum.

Bir süredir ülkemizde yaşanan siyasal belirsizlik ve
terör olayları açısından yurtdışı fuarlarının; özellikle
Dünya’daki kendi konusunda en büyük fuar olma
özelliği taşıyan Ligna Fuarı’nın önemi ciddi anlamda
daha da artmış durumdadır. Lokal fuarlarımıza gel-
mekten imtina eden yabancı ziyaretçilere, yatırımcı-
lara ve makine alıp-satmak isteyen distribütör fir-
malara Ligna Fuarı vasıtasıyla ulaşarak, iyi bir fuar
geçirmeyi umuyoruz.

2016 yılı sonunda Türkiye’nin ihracatı ile ithalatı ara-
sında sadece 5 Milyon USD fark kaldığını görüyoruz.
Bu farkı kapatmak için hem AİMSAD hemde sektör
firmalarımız gerekli çabayı göstererek, 2017 yılı so-
nunda bir ilke imza atmak istiyoruz. Bunun gerçekle-
şebilmesindeki en büyük platformlardan birisi ola-
rak Ligna’yı görüyoruz. 

Bu nedenle Ligna Fuarı’na daha çok Türk firmanın ka-
tılmasını sağlamak ve sektör ihracatına katkı sağla-
mak üzere, Hannover Messe Türkiye ekibiyle yakala-
dığımız güzel sinerji sayesinde her fırsatta bir araya
gelerek / görüşerek, AİMSAD olarak fuara nasıl katkı

sunabileceğimizi görüştük. Bu görüşmelerimizin ne-
ticesi olarak, öncelikle hem üye hemde üye olmayan
firmalara Ligna Fuarı’na neden katılmaları gerektiği-
ni duyurularla ve yüz yüze aktarmaya çalıştık. 

Şimdi açıklayacağım katılım rakamlarına umuyorum
ki AİMSAD olarak bizimde katkımız olmuştur. Şu anki
katılım durumu ile 2015 yılı katılım durumunu karşı-
laştırdığımızda, 2015 yılında 2.000 metrekare olan
Türk firma katılımının, bu yıl 2.750 metrekareye
ulaştığını görüyoruz. Bu metrekarenin %75’i yani
2.100 metrekaresi AİMSAD üyesi olan 19 firma tara-
fından ayrıldığı görülmektedir.

Diğer taraftan, Makine Tanıtım Grubu’nun Ligna’ya
destek vermesi yönünde ilk görüşmemizi 2015 yılı
Eylül ayında gerçekleştirdik. Yapılan tüm görüşmeler
neticesinde, Makine Tanıtım Grubu Ligna Fuarı’nı des-
tek kapsamına almış ve bu destek çerçevesinde, ciddi
bir bütçe ayırarak Ligna Fuarı sırasında fuar alanı ge-
nelinde, hol girişlerinde, shuttle araçlarını giydirme,
standlı katılım gibi reklam çalışmaları gerçekleştirile-
cektir. Özellikle 2017 yılı için bu desteğin katılımcı
Türk firmalar açısından çok kıymetli olduğunu söyle-
memiz gerekmektedir. Bu hususta, başta MAİB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sevda Hanım olmak üzere tüm Yö-
netim Kuruluna ve yine emeği geçen Makine Şube-
si’ndeki tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sözlerime son verirken, gerek Türkiye gerekse Al-
manya tarafında Ligna Fuarı için emeği geçen herke-
se teşekkür eder, Ligna Fuarı’nın tüm paydaşlarıyla
olan ilişkilerimizin artarak devamını dilerim.

Bir öncekinden çok daha iyi bir Ligna olması 
dileklerimle.

Aimsad Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Ligna basın
toplantısında Türk makina sektörünü anlattı:
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äfele, Duvar İçi Kayar Kapı
Sistemleri ile klasik mekan al-
gısını değiştirmeye hazırlanı-

yor. Menteşeli kapıların kısıtlı
planlama seçenekleri ve dar alan-
larda kullanım zorluğu gibi sorun-
lara çözüm arayan Häfele, geliş-
tirdiği Duvar İçi Kayar Kapı Sistem-

leri ile mekan içerisinde önemli

miktarda alan tasarrufu yapmayı

hedefliyor.

Planlamada daha fazla özgürlük

ve alanın tümünü kullanabilme

konforu sunan duvar içine kayan

sürme kapılar, 100 metrekarelik

bir mekanda menteşeli kapılara

oranla en az 8 metrekarelik bir
alan kazanımı sağlıyor. Sistemde
yer alan ve duvarın bir parçası ha-
line gelen şase ise, kapıların kolay-
ca kaymasını sağlayarak alana yer
kazandırıyor. Bu sistem teknik ye-
niliği, yüksek performansı ve ko-
lay montaj özelliğiyle entegre sis-
temlerin en iyi örneklerinden biri
olarak görülüyor.

UNI EN ISO 9001 ve diğer mecburi
normlara uygun olarak üretilen ve
30’dan fazla patenti bulunan Hä-
fele Duvar İçi Kayar Kapı Sistemle-
ri’nin kalite kontrolü CSI organi-
zasyonu tarafından tasdik edildi.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:139 Mart - Nisan 2017 112

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

Häfele Duvar İçi Kayar
Kapı Sistemleri 
mekan tasarımlarında
ezberleri bozuyor!

Yaşam alanlarına değer katan Häfele, Duvar İçi Kayar Kapı
Sistemleri ile mimariye yeni bir boyut kazandırıyor. Mekanlara
alan özgürlüğü fikrinden yola çıkılarak tasarlanan ürün
yelpazesinde; tek ve çift kanatlı kapılar, pervazsız sistemler,
yan yana kapılar için ortak şase sistemleri, kayıp katlanan
kapılar ve hatta dairesel kapılar gibi mekan sınırlarını zorlayan
uygulamalar yer alıyor.

H



Pervazsız tek veya çift kanatlı sistemler

Arşitrav ve pervaz olmadan tek veya çift kanatlı ka-
pılar için üretilen bu sistemler, birbiri içine geçen
minimalist mekanlar için, yalın ve bütünsel bir gö-
rünüm sağlarken, kayan kapılar sayesinde yumu-
şak bir hareketle, kolaylıkla yönlendirilebiliyor.

Yan yana kapılar için ortak şase
sistemleri

Kapılar tek bir yönde açılmak zorunda değil; yenilik-
çi şase sistemi bu ezberi de bozuyor. Farklı yönler-
de kayan ve aynı yuvada kaybolan iki paralel kapı
için tasarlanan ortak şase sistemi, her türlü stan-
dart sürme kapı sistemiyle birlikte kullanılabiliyor.

Teleskopik sistemler

Mekanlarda geniş alan kullanımı yaratmak için ideal
seçim olan teleskopik sistemler, yuvada sarsılma-
dan hareket ettiği için oldukça kullanışlı. Toplantı
salonları ya da ofislerde, geniş çalışma alanları için
mükemmel bir seçenek olarak ideal bir çözüm 
sunuyor.

Kıvrımlı, akıcı, geniş açıklıkları olan ve dinamik me-
kanlar yaratmak için geliştirilen yenilikçi bir sistem
olan dairesel kapı sistemleri ise, özel tasarım 
gerektiren, mimari tarzın en çok vurgulandığı 
giriş alanlarında, tasarımcı ve mimara sınırsız bir
özgürlük getiriyor. 
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annover. Ağaç işlemeciliği
sektöründe CNC, tam optimi-
zasyon ve entegre üretim

sistemlerine yatırım yoluyla mak-
simum etkinlik ve verimliliğe ulaş-
mak; büyük endüstriyel ölçekteki
operasyonların korunması gere-
ken biricik hedefi olagelmiştir. Bu-
nunla birlikte, teknoloji transferi
ve inovasyon sayesinde bu tekno-
lojiler bir süredir çok daha geniş

bir gruptaki şirketler için ulaşılabi-
lir hale geldi. Rekabet gücünün ve
endüstriyel ölçekteki etkinin artı-
rılması için çok fazla ustalık gerek-
tiren doğrama, marangozluk ve
dülgerlik işlemlerinde bile dijital-
leştirilmiş ürün çözümleri giderek
daha fazla tercih edilmeye başlan-
dı. Ayrıca teknoloji sağlayıcılarının
sanayi ve ticaret arasındaki fark-
ları gidererek piyasa tabanlarını

genişletme adına yapmış oldukları
başarılı çabaları sayesinde arala-
rından tercih yapabilecekleri çok
sayıda seçenek mevcut. Yeni sa-
lon yerleşim planıyla bu yılki LIG-
NA, bu önemli trendi yansıtacak.
Örneğin, sergi kategorilerinden
The Tools and Machinery for Cus-
tom and Mass Production (Özel ve
Seri İmalat ile ilgili Aletler ve Maki-
neler) bölümü, büyük ya da küçük
ölçekli tüm şirketler için her türlü
çözümü aynı yerde sunacak.

Sergilenen yeni nesil CNC sistem-
leri, geliştirilmiş performansı da-
ha az yer kaplama ve daha kolay
işletilebilme özellikleriyle birleşti-
riyor. Bu gelişme, devam eden bir
trendin parçası ve bu sistemlerin
nispeten küçük ölçekli şirketlerde

LIGNA 2017: Teknolojinin demokratizasyonu
ve yeni pazar potansiyeli
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Modern ağaç işlemeciliğinde kullanılan teknoloji, kullanıcının
işleminin büyüklüğü ya da kapsamından çok işin yerine
getirilmesi için neyin gerekli olduğuyla ilgili. LIGNA 2017’nin
ziyaretçileri (22-26 Mayıs) bu trendin arkasındaki
inovasyonlara yakından bakma fırsatı bulacak. Yeni
yerleşim düzeni ise fuar ziyaretini her zamankinden daha
kolay hale getirecek. 

H
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niçin yaygın şekilde kullanıldığını
açıklıyor. Son çıkan en basit dü-
zeydeki makineler, tek geçişte üç
ila altı eksen işlemeyi karşılayacak
şekilde tüm genel durumlara uy-
gun ve özel olarak ayarlanabilir
modelleri bir arada sunuyor. Daha
karmaşık olan farklı makineler,
farklı boyutlarda delikler açabilir
ve standart panel imalatından ma-
sif ahşap parçalarının karmaşık

360° şekillendirilmesine kadar çe-
şitli işlemleri yerine getirebiliyor.
Bu yılki LIGNA’daki CNC işleme
merkezlerinin çoğunda kesme,
delme ve biçme gibi standart iş-
lemlerin yanı sıra yerleştirme
(nesting) özelliği de sunuluyor.
Beş eksen işleme ve kenar bantla-
ma teknolojisinin bir arada sunul-
ması giderek yaygınlaştırırken,
beş metrekareden az yer kapla-

yan CNC işleme merkezleri nispe-
ten küçük ve atölye tarzı işlemler
için mükemmel bir çözüm.

Bugünün en basit modelleri, pen-
cere ve kapı üreticileri için geçmi-
şin yüksek maliyetli çözümleriyle
hemen hemen aynı işlevselliği su-
nuyor. Buradaki seçenekler de
özellikleri net olarak tanımlanmış
bağımsız kompakt makinelerden,
entegre kaplama işlemlerini içe-
ren ve serbestçe konfigüre edile-
bilen modellere kadar değişiyor.
Ahşap konstrüksiyon sektöründe
de yeni bir teknolojik çığır açıldı.
Örneğin, yeni nesil doğrama maki-
neleri artık altı eksen yüksek hız 
işleme gibi karmaşık işlevler 
sunuyor.

Bu yılki LIGNA’da öne çıkacak baş-
ka bir önemli trend, her boyuttan
giderek daha fazla şirketin işlem-
lerini otomatik ve entegre hale ge-
tirmesiyle, bağımsız sistemlerden
entegre çözümlere geçiş olacak.
Küçük atölye sahipleri, entegras-
yonun artık küçük parti üretimin-
den özel ve tek seferlik yapımlara
kadar baştan sona tüm işlemleri
destekleyecek noktaya geldiğini
öğrenmekten memnuniyet duya-
cak. Bu entegre sistemlerin farklı
bileşenleri arasındaki iletişim;
standart hale getirilmiş makine iş-
letim sistemleri ve özel olarak ta-
sarlanmış yazılımlar da dahil 

▲ ▲
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olmak üzere akıllı atölye çözümle-

riyle sağlanıyor. Küçük çaplı ahşap

işleme operasyonlarında heyecan

uyandıran diğer trend ise tek tek

panel üretimi için biçme ve depola-

ma sistemlerinin bir araya getiril-

mesi konusundaki hızlı gelişim. Bu

sistemler, tek kişilik işlemeyi des-

teklemeleri ve hem lojistik hem de

üretim unsurlarını bir araya getir-

meleri açısından çok etkin ve dola-

yısıyla birden fazla makinenin ya-

pacağı işi tek başına yerine getiri-

yor. Ahşap işleme tesisleri artık,

bir zamanlar sadece büyük oyun-

cuların tasarrufundaki pürüzsüz

bitirmelere benzer üretimleri ya-

pabilen küçük ölçekli kenar bantla-

ma makinelerine de erişebiliyor.

Hatta bu makinelerden bazıların-

da, işlenecek parçanın etkin şekil-

de hareket ettirilebildiği ve iş gü-

cünden tasarrufu sağlayan oto-

matik dönüşlü taşıma bandı özelli-

ği bile mevcut.

Tarayıcı yüzey tespit teknolojisin-

de bile kompakt tasarımlar ve da-

ha düşük fiyatlı başlangıç düzeyin-

deki gereçler sayesinde fabrika

alanlarından dünya genelindeki

daha küçük atölyelere yayılıyor.

Ahşap kalitesinin optimizasyon ve

sınıflandırılması konusunda yük-

sek hassasiyet sunan teknoloji,

katma değeri göze çarpan şekilde

artırıyor. Piyasaya sürülen kom-

pakt modeller, üst düzey model-

lerle kıyaslanabilecek ölçüde tara-

ma ve tespit performansı sunuyor

ve mevcut üretim sistemleriyle iyi

uyum sağlıyor.

l l

Bu yılki LIGNA’da öne
çıkacak başka bir önemli
trend, her boyuttan
giderek daha fazla
şirketin işlemlerini
otomatik ve entegre hale
getirmesiyle, bağımsız
sistemlerden entegre
çözümlere geçiş olacak. 
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u yıl 15. si düzenlenen Woo-
dex Uluslararası Mobilya
Yan Sanayileri, Aksesuarları

ve Ağaç İşleme Makineleri Fuarı
Tahran Fuar Alanı’nda gerçekleşti.
AGT, Woodex Uluslararası Mobil-
ya Yan Sanayi, Aksesuar ve Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı’nda panel
koleksiyonuna kattığı 20 yeni renk
ile fuarda ilgi odağı oldu. 

Firma bayileri  270  ve 210’ar
m2’lik  standlarıyla Woodex’te
yer aldılar. Tasarımlarında AGT

Profil, AGT Panel ve AGT Panel’in
kullanıldığı standlarda, camın ku-
sursuz berraklığı ahşapla birleşti-
rilerek modern bir görünüm elde
edildi.  Standlarda özellikle mar-
kanın yeni Soft Touch panelleri
kullanılarak, tek renk profillerden
doğan, sade şıklık ve uyum ön pla-
na çıkarıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da gerçek-
leşen ve bu yıl 60 ülkeden sektö-
rün en önemli firmalarına ev sa-
hipliği yapan Woodex Fuarı’yla il-

gili konuşan AGT Genel Müdürü
Şirzat Subaşı; “İran, mobilya sek-
törü için çok önemli bir pazar. Biz
de bu pazarın en güçlü oyuncula-
rından biriyiz. AGT kalitesini ve
ürün çeşitliliğini tüm sektöre ya-
kından gösterme fırsatı bulduğu-
muz bu fuarı bu nedenle çok
önemsiyoruz. Woodex Fuarı’nda
da 2017 yeni panel renklerimizi
lanse ettik, büyük ilgi ve beğeniyle
karşılandı. İhracatımızda önemli
payı olan İran pazarında güçlü ba-
yilerimiz ve ürünlerimizle etkimizi
gün geçtikçe artırmayı planlıyo-
ruz” dedi.

AGT, Woodex Fuarı’nın ardından,
İran’daki bayi ve ustalarına özel
Parke Ürün Eğitimi gerçekleştirdi.

Mobilya bileşenleri sektörünün öncü markalarından olan AGT,
İran’ın en önemli fuarı Woodex 2017’de yer aldı. 2017 yeni panel
renkleri ile fuar ziyaretçileri ile buluşan AGT’nin ürünleri bu yıl,
İran’daki bayilerinin hem stand tasarımlarında hem de teşhirde
yer aldı. İran’ın mobilya yan sanayisi alanındaki tek fuarı olan
Woodex, Türkiye’nin yanı sıra  Almanya, İtalya, Çin gibi ülkeler
başta olmak üzere 60 ülkeye ev sahipliği yaptı.

B
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AGT, WOODEX’TE İRAN PAZARINDAKİ
GÜCÜNÜ SERGİLEDİ 















astamonu Entegre, sektörün
gücünü yansıtan yurt dışı fu-
arlarında boy göstermeye

devam ediyor. İran’ın Tahran ken-
tinde bu yıl 8.’si düzenlenen Woo-
dexpo’ya katılan şirket, son ürün
ve teknolojilerini sergileme fırsatı
yakalayarak, sektörün kilit alıcıla-
rına karşı marka bilinirliğini arttır-
dı. Kastamonu Entegre’nin,

İran’daki pazar ilişkilerini geliştir-
mek ve pazarı daha yakından izle-
mek amacıyla katıldığı ikinci fuar
olan Woodex, elli binin üzerinde zi-
yaretçiyi ağırladı.   

Her iki fuarda da özellikle parlak
ürünler grubunda Glossmax ve
Evogloss, laminat parke grubunda
Floorpan markaları, ziyaretçiler-
den yoğun ilgi gördü. Kastamonu

Entegre’nin, mobilya, dekorasyon
ve inşaat sektörlerine yönelik
ürettiği, ahşabın doğallığını iş ve
yaşam alanlarına taşıyan ürünleri,
yalın, kullanışlı, estetik, kaliteli
tasarımları ve renkleriyle ön 
plana çıktı.

İran'ın kendileri için çok önemli bir
pazar olduğunu vurgulayan Kasta-
monu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,
“İran pazarını iyi ve etkin değerlen-
dirmek gerekiyor.  Kapı paneli, la-
minat parke, MDF ürünlerinde
Türkiye’nin bir numaralı ihracat
pazarı olan ve özellikle parlak lev-
ha (high gloss) olarak bilinen kat-
ma değerli ürün grubunda 50 mil-
yon Euro’nun üzerinde ihracat ya-
pılan İran pazarında, Kastamonu
Entegre etkinliğini daha da artıra-
cak.” dedi. 

Kastamonu
Entegre’den 

İran çıkartması

Türkiye'de ağaç bazlı panel sektörünün
global oyuncusu Kastamonu Entegre,
Şubat ayında katıldığı iki önemli fuar ile
İran’da boy gösterdi. Woodexpo ve
Woodex fuarlarındaki standlarında
ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkatleri
üzerine toplayan Kastamonu Entegre,
kurduğu ticari ilişkilerle İran
pazarındaki gücünü sağlamlaştırdı.  
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ürkiye’nin lider mobilya ak-
sesuar markalarından 
SAMET, tasarım dünyasının

en prestijli yarışmalarından biri
olan IF Design’da bu yıl üçüncü kez
ödüllendirildi. SAMET’in Smart
Flow ve Alpha Box çekmece sis-
temleri ile D-Lite Lift kalkar kapak
sistemi, IF Design 2016’da “Ev Mo-
bilyaları” kategorisinde ödüle la-
yık bulundu. 

İnovasyon odaklı ürünleriyle sek-
törünün lideri olan SAMET; ince ve

şık yanak tasarımıyla dikkat çeken
Smart Flow, fonksiyonelliğinin ya-
nı sıra üstün ray teknolojisiyle öne
çıkan Alpha Box ve menteşe kulla-
nılmayan zarif kalkar kapak siste-
mi D-Lite Lift ile dünyanın önde
gelen tasarım yarışması IF De-
sign’dan ödülle döndü.

1953 yılından beri düzenlenen ve
bu yıl ‘Ürün Tasarımı’, ‘Ambalaj’,
‘İletişim’, “Mimari”, ‘İç Mimari’,
‘Profesyonel Konsept’ ve “Hizmet
Tasarımı” dallarında 7 ana katego-

ride verilen IF DESIGN Ödülleri’nde
53 ülkeden binlerce tasarım yarış-
tı. Uluslararası üreticiler, ürün ge-
liştiriciler ve tasarımcıların katıldı-
ğı IF DESIGN’da ‘Ürün Tasarımı’
kategorisinde yarışan tasarımlar;
uluslararası uzmanlardan kurulu
58 kişilik jüri tarafından kalite, ta-
sarım, materyal tercihi, inovas-
yon düzeyi, çevre etkisi, işlevsel-
lik, ergonomi, kullanım amacının
görselliği, güvenlik, marka değeri
ve evrensel tasarım kriterlerine
göre değerlendirildi.

IF DESIGN 2016’da, İnovasyon
Dünyası’ndaki üç ürünüyle ‘’Ev
Mobilyaları” kategorisinde ödüle
layık bulunan SAMET, 2014’te
‘ELA Elastik Menteşe Kapağı’,
2015’te ise ‘MonoLift & DuoLift
Tekli ve İkili Kalkar Kapak Sistem-
leri’ ile IF Design ödülünün sahibi
olmuştu. 

T
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SAMET, İnovasyon Dünyası ile 
IF DESIGN’dan üçüncü kez  ödülle döndü!

SAMET, İnovasyon Dünyası ile 
IF DESIGN’dan üçüncü kez  ödülle döndü!



→ Mobilya Tutkalları

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

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

• Ahşap mobilya montajında kullanım olanağı

• 30 dakikaya kadar hızlı yapışma

• Olumsuz hava şartlarına mükemmel dayanım

Romabond Sıvı Çivi
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oma Plastik Tutkal Ürün Mü-
dürü Özgür Eraslan mobilya
kenarbantlama konusunda

tutkalın önemiyle ilgili sorularımızı
yanıtladı.

Öncelikle bize kendinizi biraz tanı-
tabilir misiniz? 

Ben Özgür Eraslan, 1999 yılından iti-
baren Roma Plastik’te tutkal ürün
müdürü olarak çalışmalarıma de-
vam ediyorum. Roma Plastik kenar-
bandı üreticisi olmakla beraber ku-
ruluşunun ilk yıllarından itibaren
tutkal konusuna da yatırım yapmış
ve yıllar içinde ciddi teknik altyapı ve
bilgi birikimi ile bu sektörde söz sa-
hibi şirketlerden biri olmuştur. 

Türkiye’de kenarbandı tutkalı pa-
zarını ve Pazar hacmini nasıl bulu-
yorsunuz?

Türkiye’de mobilya tutkalları konu-
sunda 10 milyon Euro’luk ve hacmen
6-7 bin tonluk bir kenarbandı tutkalı
pazarı olduğunu düşünüyoruz. 

Peki Roma Plastik mobilya tutkal-
larının bu pazardaki payı 
ne kadar?

Pazardaki payımız her yıl artmakta ve
2017 yılı itibariyle %20 noktasını geç-
miş bulunmaktayız. Müşterilerimizin
büyük bir çoğunluğunu bayiler ve en-
düstriyel müşteriler oluşturuyor.

Tutkal ürün gruplarınızdan kısaca
bahsedebilir misiniz?

Roma Plastik olarak 4 ana ürün gru-
bunun satışını yapmaktayız: Piyasa-
larda Boncuk tutkal olarak bilinen
Hot-Melt kenarbandı tutkalları, Su
Bazlı Tutkallar, Solvent Bazlı Tut-
kallar ve Silikon, Sıvı Çivi, Hızlı Yapış-
tırıcı vb. gibi diğer marangozluk
tutkalları.

Hot-Melt tutkallarımızı düz ve eğri
kenarbantlama tutkalları olarak iki
sınıf altında topluyoruz. Tutkal, mo-
bilya üretiminde kenarbantlama
aşamasında önemli bir noktadır.
Düz ve eğri kenarların bantlamada

ihtiyaç duyulan tutkal özellikleri bir-
birinden farklıdır. Bu sebeple yıllar
içinde oluşturduğumuz birikimle
mobilya üreticilerinin tüm ihtiyaçla-
rına karşılık verecek geniş bir ürün
yelpazesine sahibiz. Ayrıca kapı üre-
timinde kullanılan pervaz tutkalları-

Roma Plastik Tutkal Ürün Müdürü Özgür Eraslan:

R

Türkiye, 10 Milyon Euro’luk
Kenarband Tutkalı Pazarına Sahip





mız ve sarma makinelerinde kulla-
nılmak üzere dolgusuz poliolefinli
tutkallarımız da bulunmaktadır.

Türkiye’de mobilya tutkalları kul-
lanıcılarının tercih kriterlerinde
alışkanlıklarına bağlı kaldıklarını
düşünüyoruz. Sizce satın alma kri-
terleri ne kadar doğrudur, nelere
dikkat edilmelidir?

Geçmiş yıllara göre tutkal tercih
edilirken artık kullanıcıların daha bi-
linçli olduğunu görüyoruz. Fakat
hala tercih sebeplerinin yeterli ol-
madığı kanısındayız. Fiyat odaklı sa-
tın alma eğilimi hala etkin bir kriter.
Kullanıcılara satın almak istedikleri
ürünün fiyatından önce dikkat et-
meleri gereken kriterler olduğunu
hatırlatmak istiyoruz. 

Firmaların, “Fiyata Değil Perfor-
mansa Bak” anlayışını gözetmesi
gerekmektedir. 

Fiyatı ucuz olan tutkallar genellikle
yüksek dolgu miktarı içerir. Bu ürün-
lerin bir torbası ile ortalama 2500-
3000 mt. civarında bantlama yapı-
labilir. Daha pahalı olan ürünler ise
daha az dolgu miktarı içerir ve mal-
zemeye göre ortalama 4000-6000
mt. arası bantlama yapılabilir. Bu
metraj farkı uygulamanın MDF veya
Sunta kenarına yapılması ile doğru-
dan ilgilidir.  

Özetle, kullanıcıların ürünün fiyatı-
nın yanı sıra, bu tutkalı kullanarak

bantladığı kenarbandı miktarına
bakması gerekmektedir. Bu hesap-
lama yapıldığında aslında ucuza alı-
yorum diyen birçok firmanın  pahalı
ürün kullandığı ortaya çıkmaktadır.

Sizce kenarbantlama tutkalı kul-
lanıcılarının satın alma kriterleri
neler olmalıdır?

Tercihler bu konuda tek bir tutkal çe-
şidiyle tüm uygulamaları yapma yö-
nündedir. Tutkalın özelliklerinin ma-
kinenin özellikleriyle uyumlu olması
önemli bir kriter. Satın almadan önce
tutkalın teknik özellikleri incelenmeli
ve kullanıcının makinesiyle uyumlu
olup olmadığı tespit edilmelidir. Ma-
kinenin hızı, çalışma prensibi, tutkal
kazanının ve merdanenin özellikleri
de dikkate alınmalıdır.

Bir diğer önemli kriter tutkalların
dolgu miktarının ve vizkozitesinin
makinelerde sorunsuz uygulanabil-
mesi için uygun özellikte olması 
gerekmektedir.

Aynı zamanda yonga levha ve mdf
bantlama uygulamalarına göre tut-
kal cinsi seçilmelidir. 

Tecrübelerime dayanarak sık karşı-
laştığım konulardan biri, genellikle
sektörde eğri kenarbantlama uygu-
laması için kullanılan kenarbandı ka-
lınlığına göre uygun sıcaklıkta eriyen
bir tutkal seçilmemektedir. Eğri ke-
narbantlamada doğru ürünü seçmek
yapışmanın performansını olumlu
etkileyecek kriterlerden biridir.

Roma Plastik olarak müşterileri-
nize tutkal konusunda ne tür des-
tekler veriyorsunuz ? 

9 satış danışmanı ve sadece tutkal-
la ilgilenen ben dahil 2 kişiyle birlik-
te toplam 11 kişi olarak müşterileri-
mizin tutkaldaki ihtiyaçlarını karşı-
yabilmek için gerekli teknik desteği
vermekteyiz. Bu seneye kadar tut-
kal işinin sorumuluğu sadece ben-
deyken bölümümüze kendi bünye-
mizden bir arkadaşımızı dahil ederek
ekibimizi büyütmüş bulunuyoruz.

Bu arkadaşımızın  görevi bayilerimi-
zin müşterilerini ziyaret ederek ta-
ban çalışması yapmak, bayilerimizin
varolan potansiyellerini ortaya çı-
karmak ve gerekli teknik desteği ve-
rerek tutkal ve bantlama konuların-
da bilgiyi arttırmak olacaktır. 

Son olarak, önümüzdeki yıllarda
öncelikle mobilya ve tutkal paza-
rını nasıl görüyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz ekonomik ko-
şullarda, mobilya sektörünün de bu
koşullardan etkilenmekten kaçına-
mayacağını ama küçülme yaşanma-
yacağını, stabil bir grafik sergileye-
ceğini öngörüyoruz. Dış pazarlarla
yapılacak sıkı iş birlikleri ile doğru
orantılı olarak zamanla grafiğin artı-
şa geçeceği kanısındayız.

Kenarbandı tutkalları tüketiminde
ise, tüketicinin bilinç seviyesinin za-
manla artacağını, bununla birlikte
ürünün fayda ve avantajını teknik
olarak daha iyi analiz eden müşteri-
lere çözüm ortağı olabilen firmala-
rın pazardaki öneminin de artacağı
görüşündeyiz. 
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aaliyetlerine baba mesleği
olan orman ürünleriyle baş-
layıp son yıllarda ürün port-

föyünü ithal pek çok ahşap ürün
ve kendi ürettikleri ürünlerle bü-
yüten Merve Orman Ürünleri,
özellikle Uzakdoğu ve Afrika’dan
ithal ettiği el oyması sanatsal ah-
şap ürünleriyle kısa zamanda ken-
dini duyurdu. Hemen tüm ürünle-
rinde doğal ahşap kullanan firma
özellikle projeler, otel dekoras-
yonlarında ürünleriyle aranan fir-
ma oldu.

1997 yılından bu yana 18 yıllık tec-
rübesiyle ahşap sektöründe ke-
reste satışı, ebatlanmış taslak ke-
reste ve mobilya sektörü için ah-
şap ayakların seri üretimini yapan
MERVE ORMAN ÜRÜNLERİ, bir ah-
şap market olarak bünyesine
otantik ürünler, heykeller, deko-
rasyon malzemeleri, el oyması

ahşap tablolar, ağaç köklerinden
sehpalar,  kereste masalar, san-
dalyeler katmıştır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden
özenle getirdiği, tamamen el oy-
ması antik ürünler, hayvan heykel-
leri, dekoratif ahşap tabloların ya-
nı sıra tarihi milyon yıl öncesine
dayanan ve toprağın 80-100 met-
re derinliğinden çıkan fosil ağaçla-
rı işleyerek ortaya çıkarttığı  seh-
pa, masa ve lavaboları MERVE
WOOD ART  ismi ile sevenleriyle
buluşturan firma aynı zamanda
her türlü ahşap işiyle örtüşen kişi-
ye özel tasarımlar çerçevesinde
proje işleri, mimari tasarım işleri
yapmakta, otel, restorant ve villa
mobilyalarılarının değişim ve yeni-
leme konularında kaliteli ve eko-
nomik çözümler sunmaktadır.

Bu çerçevede MERVE Ahşap Mar-

ket’te yer alan merdiven dikmele-
ri, küpeşte merdiven babaları, de-
korasyon ahşap oymalı çıtalar,
ayous yakmalı çıtalar, kapı çıtası
hasır çeşitleri, oyma aplik deko-
rasyon ve süsleme ürünleri, ah-
şap ve mdf çerçeveler, dresuar
çeşitleri, sehpa ve kereste masa
çeşitleri,  ahşap paravan ve ahşap
separatör,  mdf separatör ürünle-
rini de parekende ve toptan olmak
üzere satışa sunmaktadır.
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Merve Orman Ürünleri El Oyması Sanatsal
Ahşap Ürünleriyle Kısa Zamanda Proje

İşlerinin Aranan Firması Oldu





0 Ocak 2017 tarihinde Orman
fakültesi End Müh. Bolümün-
de gerçekleşen toplantıda bir

önceki EDK toplantısında ele alınan
konuların değerlendirilmesi yapıl-
dı ve sonuçları üzerinde görüşler
tartışıldı. 2015-2016 eğitim yılında
uygulamaya konulan Eğitimin
%30 İngilizce olması ve öğrencile-
rin 1 yıl İngilizce hazırlık okuması
uygulaması başarıyla sonuçlan-
mıştır. Eğitim kalitesinin arttırıl-
masına yönelik kontenjanın düşü-
rülmesi planlanmış ve 2014 yılın-
da 72 olan kontenjan 2016’da 65’e
düşürülmüştür. Yine Üniversite
sanayi ilişkileri ele alınmış zayıf ve
güçlü yönler tartışılarak eksikler
ele alınmıştır. Keza bu meyanda

bölüm kapsamında yapılan araş-
tırmaların sektör ihtiyaç ve sorun-
larına yönelik olması esas alınmış-
tır. Yine EDK üyelerinin düzenleye-
ceği dönemiçi seminerlere sanayi-
nin katkı ve katılımı ele alınmıştır.
Toplantıya üniversite STK ve sek-
tör temsilcileri yanında EDK üyesi
olarak dergimiz adına Yayın Kuru-
lumuzun kurucusu Nesip Uzun da
katılmıştır. Bu yılki toplantıya da-
vet edilen Destek Patent Kurumu
Yetkilisi Kemal Yaman Karadeniz

de Dünya’da ve Türkiye’de patent

kurumlarının çalışma esasları

mevcut durum ve Üniversite araş-

tırma patentleri ile sanayi ve fay-

dalı modeller hakkında ayrıntılı bil-

giler vererek faydalı bir paylaşım

gerçekleştirdi. Dünya genelinde

yılda 1 milyon patent başvurusu

gerçekleştirildiğini belirten Kara-

deniz, Türkiyenin de dünyada 12.

Patent araştıran ülke konumunda

olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi 2017 yılı 
MU-ÜDEK akreditasyon ve Endüstri Danışma

Kurulu (EDK) toplantısı yapıldı

Türkiye’de mühendislik
eğitiminin kalitesinin
yükseltilmesine katkıda
bulunmak, böylece güncel ve
gelişmekte olan teknolojileri
kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve
nitelikli mühendislerin
yetiştirilmesini sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen ce
MÜDEK’e akredite olan İstanbul
ÜNİVERSİTESİ Orman endüstri
mühendisliği (OEM) bölümü, bu
akreditasyon kapsamında her
yıl Endüstri Danışma Kurulu
toplantıları düzenlemektedir. 
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produces quality

ALB 9700 SFT

ALB 7030

SRG 130

SRG 190

ALB 9300

ALB 7380

ALB 6666

KAPI ALTI GİYOTİNİ

ALB 8200 SFT
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Tasarım Ödülleri ve Yarışması her
yıl yapılan, dünyanın önde gelen
uluslararası ve jürili tasarım yarış-
masıdır. A' Tasarım Ödülleri çeşitli
yaratıcı alanlarda farklı ülke ve di-
siplinlerden gelen sadece en iyi ta-
sarımcıları öne çıkarmak için dü-
zenlenir. Yarışma başvuruları ikili
değerlendirmeden geçer ve dene-
yimli akademisyen, seçkin basın
mensupları ve başarılı profesyo-
nellerden kurulu tarafsız bir jüri
heyeti tarafından değerlendilir. A'
Tasarım Ödülleri ve Yarışması
tüm A' Tasarım Ödülleri sahibine
A' Tasarım Ödülü aracılığıyla şöh-
ret, prestij, tanıtım ve uluslararası
tanınma vaad eder.

"A' Tasarım Ödülü", ödüllü tasa-
rımlar için çok imrenilen ve geniş

kapsamlı bir kazanan setidir. "A'
Tasarım Ödülü" şunları ve daha
fazlasını içerir: Metal çerçevede
uluslararası tasarım mükemmeli-
yeti sertifikası, İtalya'daki gala ge-
cesine davetiye, ödüllendirilen
projenin online ve offline sergilen-
mesi, ödüllendirilen projelerin A2
posteri, en iyi projeler andacının
basılı kopyası, lüks siyah kutusun-
da özel 3D baskılı metal ödül kupa-
sı, gerçekten uluslarası hedef kit-
leye erişmek için projenin 20+ dile
çevrilmesi, kazananla röportaj,
basın bültenine hazırlık ve dağıtım,
yazışmalarınızda "A' Tasarım Ödü-
lü Kazananı Logo"sunu kullanmak
için lisans, ödüllü çalışmaların bin-
lerce yayında tanıtılması, basın iş
ortaklarınımız aracılığıyla medya-
da görünümü, Dünya Tasarım Sı-

A' Tasarım Ödülleri
ve Yarışması'na
Katılım için Çağrı
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ralamaları'na dahil edilmesi ve çeşitli
pazarlama araçlarına erişim.

A’ Tasarım Ödülleri ve Yarışması
farklı ülke ve yaratıcı disiplinlerdeki
en iyi tararım çalışmalarının tanınma-
sı için kurulmuştur. A’ Tasarım Ödül-
leri ve Yarışması’nın ilk amacı tüm ül-
ke ve endüstri alanlarındaki en iyi ta-
sarımları öne çıkararak iyi tasarım
uygulamaları ve disiplinleri için glo-
bal farkındalık yaratmaktır. A’ Tasa-
rım Ödüllerinin en önemli hedefi ise
tasarımcıları, şirketleri ve markaları
topluma fayda sağlayacak üstün
ürün ve projeler üretmelerini 
sağlamaktır.

A’ Tasarım Ödülleri ve Yarışması’nın
bilimin, tasarımın, yaratıcılığın ve tek-
nolojinin sınırlarını zorlayarak toplu-
mu ilerletmek gibi iyiliksever bir

amacı da vardır. A’ Tasarım Yarışma-
sı tüm endüstriyel sektörlerde yara-
tıcılığı, orjinal fikirleri ve konsept üre-
timini ateşlemeyi ve ödüllendirmeyi
hedefler. Ödül kazanan tasarımlara
verilen A’ Tasarım Ödülü Kazanan lo-
gosu dünyanın daha iyi bir yer olma-
sına yardım eden orijinal, fonksiyonel
ve etkin tasarıma işaret eder.

Her yıl, yenilik, teknoloji, tasarım ve
yaratıcılık üzerine odaklı projeler A'
Tasarım Ödülü ile ödüllendiriliyor.
Katılımlar her yıl 28 Şubat'a kadar
kabul ediliyor ve sonuçlar 15 Ni-
san'da açıklanıyor. Dünya çapında
tüm tasarımcılar bu yarışmaya en iyi
çalışma, proje ve ürünleri ile katılma-
ya davet ediliyor. Katılımlar son 10
yılda tasarlanmış olmak kaydıyla ka-
bul ediliyor.
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Alandan kazandım! 
Demonte mobilyalar hem 
atölyede hem nakliyede 

çok az yer kaplıyor. Zamandan kazandım!
Kısa sürede mükemmel 

montajlar yaptım. 
Hem zaman hem güven 

kazandım. 

Nakliye masrafından 
kazandım!

Tek seferde daha çok 
mobilya taşıdım.

iş gücünden kazandım!
Montaj ekibine gerek 

kalmadan montajı 
tamamladım.

Montajlarım için artık endişelenmeme ve zaman kaybetmeme gerek yok. Hatasız ve 
firesiz üretim için Häfele montaj şablonlarını kullanarak, daha kısa sürede daha çok iş 

yapıyorum. 

Rahatça taşınabilen boyutlardaki montaj şablonları, yerinde montaj gerektiren özel 
uygulamalar için mükemmel bir çözüm.

Devam eden sayfalarda Minifix ve Kulp montaj şablonlarının nasıl kullanıldığını detaylı olarak 
görebilirsiniz.

Häfele montaj şablonları hakkında detaylı bilgiyi online.hafele.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

HÄFELE MONTAJ ŞABLONLARI iLE HATASIZ VE FiRESiZ ÜRETiM



HÄFELE MINIFIX MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4

6 75

Raflar için çoklu delik şablonunu 
yerleştiriyorum.

Minifix gövde ve çektirme mili 
için delme işlemlerini yapıyorum.

Raf pimleri için delme işlemlerini 
yapıyorum. 

Minifix gövde, çektirme 
mili, dübel ve kavilyaları 

takıyorum.

Panelleri birleştirip 
çektirme işlemini yaparak, 
montajımı tamamlıyorum.

2

Belirlediğim orta noktayı referans alarak 
Minifix şablonunu sabitliyorum.

1

Yan panelde orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

3



HÄFELE KULP MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4 5

Kulbu vidalayarak montajımı 
tamamlıyorum.

Belirlediğim orta noktayı 
referans alarak kulp şablonunu 

yerleştiriyorum.

Kulp aks mesafesine göre, 
şablon üzerindeki hareketli 

delme çubuklarını sabitliyorum.
Delme işlemini yapıyorum.

1

2 3

Kapak veya klapede orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

Kulbun iki delik arası aks mesafesini 
belirliyorum.

6

Kulp Şablonu sayesinde 
mobilyalardaki tüm 
kulplar aynı hizada!





















www.kapsankaplama.com.tr
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize San. Böl.Aydınlı-Kosb Mah. Analitik Cadde No:72
Tuzla/istanbul/TURKEY   Tel  :  + 90 216 593 21 84 Fax :  + 90 216 593 21 89

Kalite arıyorsanız...












