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SMOOTH (DÜZ YÜZEY)

HERA
SMOOTH (DÜZ YÜZEY)

Dorpan’dan mekanlarınızın şıklığına uyum katacak bir yenilik daha.
 Dorpan üstün kalitesi ile üretilen Sara, Patras ve Hera yeni kapı modelleri sade ve 

şık tasarımları ile mekanlarınızın yeni tercihi olacak. 



Doorlam Kapı Panelleri 4 mm MDF üzerine dekoratif kağıt kaplı hazır panellerdir. Panel kullanıma 
hazır olduğu için preslendikten sonra kullanılabilir. Ekstra cila, boya gibi işlemlere gerek yoktur. Pratiktir, 

maliyet ve zaman avantajı sağlar.
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 yakın kenarbandı
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  Düz renkler ile yaratıcı uyum

  Doppia seçenekleriyle çift katman  
 ve cam efekti
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Mart ay’ı özellikle yurtdışı ayağında çok yoğun seya-
hatler ve sektörel etkinliklerin doruğuna çıktığı bir ay
oldu. Milano mobilya fuar’ı, Dubai, MIFF Malezya-Kuala
Lumpur, Jakarta, Çin CIFF fuarlarının çoğu Mart ayı için-
de gerçekleşti. Nisan ayında gerçekleşen I-saloni
Milano Del Mobile ise tam bir mobilya şöleni gibiydi.  Bu
kadar fuarın içinde yer almak ya da hepsine gitmek bir
firma için hem büyük bir ekonomik yük, hem de zaman
gibi çok değerli bir yaşam hazinesini israflı kullanmamak
olur . Haliyle burada da seçici olmak, ihtiyaçlar ve önce-
likler tesbiti yapmak zorunluluğu doğuyor. Ancak bir
yayıncı iseniz yine de böyle bir lüksünüz olmuyor ve bir
şekilde bu fuarların tümünü izlemek, onlarla ilgili izle-
nimlerinizi sektöre ulaştırmak durumundasınız. Ekin
yayın Grubu olarak Mart ayında yaşadığımız  bizler ve
ülke temsili anlamında çok önemli bir olay da   2 yıldır
temsil ettiğimiz, IAFP (international alliance furniture
publication) başkanlığını Kuala-Lumpur’da Miff organi-
zasyonu altına düzenlenen IAFP 20. Yıl seromonisiyle
Rus meslektaşıma devretmemdi. IAFP, mobilya sektö-
ründe dünya genelinde her ülkeden bir yayının temsil
edildiği uluslararası tek yayın organizasyonudur. 

Türk mobilya ve imalat sanayi bu konuda gerçekten
de çok başarılı. Yönünü uluslararası pazara çevirmiş ve
o ülke senin, bu kıta benim, dur durak bilmiyor. Kah
Amerika’da kah, Asya kıtasının bir ucunda kah Afrika’da
adı sanı bilinmeyen ve haritalarda dahi zor bulunan
ülkelerde ürünlerini pazarlıyor. Mayıs ayına girdik, bu ay
üç önemli sektör fuarı var. Bunlardan İnterzum Köln
fuarı, mobilya yüzey malzemeleri ve aksesuar ürünleri-

nin en büyük show alanı. Bu yıl rekor bir sayı ile 135
Türk firması fuara standlarıyla katılıyor. Bu haliyle ülke
katılımı bazında Almanya’dan sonra ikinci büyük katılım
sağlayan ülke Türkiye. Bu sayının iki katı kadar firma da
bu fuarı ziyaret edecek. Aynı şekilde Ligna Hannover
fuarında gerek distribütörlük şeklinde, gerekse de doğ-
rudan katılım yoluyla pek çok Türk ahşap işleme maki-
ne imalatçı firmamız fuarda olacaklar.  Bizler de Ekin
Yayın Grubu olarak gerek İnterzum’da, gerekse de
Ligna fuarında yer alarak burada Furniturk ve Mobilya
dergilerimizi dağıtacağız. İstanbul’da ise Yapı fuarı var.
Türkiye gibi yapı sektörünün pek çok sektör için loko-
motif durumda olduğu bu sektörden, mobilya firmaları-
mız kapı, pencere, dekorasyon, parke zemin malzeme-
leri, proje uygulamaları ve aksesuar ürünleriyle yer 
alacaklar. 

Ülke olarak çok önemli günlerden geçiyoruz. Bir ay
boyunca bu kadar yoğun tempo içinde bir de referan-
dum yaşadık. Sanayici ve yatırımcı beklentiler içinde ‘ne
olacak?’ diye yatırımlarını öteledi. Gelinen noktada artık
bütün bu durgunluğun üretime yatırıma ve yatırım için
gerekli güven ilişkilerine dönüştürülmesi zamanı gelmiş-
tir. Ülke gerilimleri zıtlıkları, ötekileşmeleri kaldıracak
durumda değil. Buna en çok da ülkeyi yönetenlerin dik-
kat etmesi gerekiyor. Kaynayan bir bölgede yaşadığımı-
zı unutmadan barış dilini kullanmak durumundayız.

Saygılarımla

Nesip Uzun

Mayıs’ın gelişi
Nisan’dan belli olur









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
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0. Ağaç İşleme Makinesi, 20.
İntermob Fuarı ve İntermob
bünyesinde bu yıl ikinci kez

düzenlenecek Promatt Özel Bölü-
mü 14-18 Ekim 2017 tarihlerinde
Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde ziyaretçilerine kapılarını
açacak. Yıllardır Ağaç İşleme Ma-
kineleri ve Mobilya Yan Sanayii
sektörlerinin uluslararası arenada
rekabet gücünü arttırmak adına
yerli üreticileri başta Avrasya Böl-
gesi olmak üzere tüm dünyadan
sektör profesyonelleri ile bir ara-
ya başarı ile getiren fuarlar bu yıl
da misyonunu aynı azim ve kararlı-
lık ile taşıyor.

Rakamlarla Ağaç İşleme
Makinesi-İntermob Fuarları
& Promatt Özel Bölümü:

2016 yılında 30 Ülkeden 861 firma

ve firma temsilciliğinin katılımı ile
gerçekleşen fuarları 63.883 yerli,
7.698 yabancı olmak üzere 102 ül-
keden 71581 sektör profesyoneli
ziyaret etti. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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En Yeni Teknolojiler, Lider Firmalar, Etkili Üretim
için Faydalı Çözümler ve çok daha fazlası, Ağaç

İşleme Makineleri ve İntermob Fuarları & Promatt
Özel Bölümü’nde Sizi Bekliyor.



Promatt Özel Bölümü İkinci
Kez Ziyaretçileri ile
Buluşuyor:

İntermob Fuarı bünyesinde düzen-
lenen ve ilk yılında sektör profes-
yonellerinden büyük ilgi gören
Promatt Özel Bölümü bu yıl ikinci
kez ziyaretçileri ile buluşacak. Bu
yıl ziyaretçilerine 13. Salonda kapı-
larını açacak olan Promatt Özel
Bölümü, yatak imalatı yan sanayi
ve yatak aksesuarları alanında
bölgenin en önemli tedarik merke-
zi olma yolunda emin adımlarla
ilerliyor.

Roadshow Çalışmaları:

Ağaç İşleme Makinesi-İntermob
Proje Ekibi, Ağaç İşleme Makinesi
ve Mobilya Yan Sanayii üreticilerini
daha fazla sayıda ve nitelikli sek-
tör profesyoneli ile buluşturabil-
mek amacıyla Roadshow çalışma-
larına ara vermeksizin devam edi-
yor. Ekip,  Mayıs ayı içerisinde Al-
manya’da ilgili fuarlara katılım
göstererek fuarın uluslararası an-
lamda bilinirliğini arttırmak,  katı-

lımcıların fuar ile erişebileceği
menzili genişletmek amacıyla ça-
lışmalarını sürdürüyor

B2B Eşleştirme Programı:

Tüyap B2B toplantı ve eşleştirme
programı kapsamında ön kayıt ya-
pan ziyaretçiler, ilgilendikleri ürün
gruplarının, üretim, satış ve dağıtı-
mını yapan firmaları görüntüleye-
bilecek, bu firmalara mesaj ve
toplantı talebi gönderebilecekler.
Fuar katılımcıları ise otomatik ola-
rak bilgilendirilecekleri bu taleple-
ri değerlendirip onayladıkları ziya-
retçiler ile B2B görüşmelerini fuar
öncesinde ayarlayabilecekler.

Sektörün Kalbinin Attığı
Ağaç İşleme Makinesi-
İntermob’da Yerinizi
Ayırtın:

Sektörlerinin öncü dernekleri AİM-
SAD ve MAKSDER ile işbirliği çer-
çevesinde düzenlenen Ağaç İşle-
me Makineleri ve İntermob Fuarla-
rı katılımcılarına yeni iş fırsatları
yaratma ve mevcut iş ilişkilerini
güçlendirme konusunda katkı ver-
meye bu yıl da devam edecek. Bu
ayrıcalığı tecrübe edebilmek için
fuardaki yerinizi vakit kaybetme-
den ayırın. 
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çılış seromonisi   Malezya
Ormancılık sanayi ve endüs-
trisi bakanı Datuk Seri Mah

Siew Keong tarafından gerçekleş-
tirilen fuarın ilk günü geniş bir pro-
tokol tarafından da ziyaret edildi.
Fuarın en önemli yabancı konukla-
rından biri de İAFP uluslar arası
mobilya yayıncıları birliğiydi.  14
ülke yayıncı kuruluşun bir araya
gelerek kurduğu ve Türkiye’den
Ekin yayın grubunun on yıldır üyesi
olduğu IAFP  Fuarın özel basın ko-
nuğuydu.  Fuarın ilk günü İAFP’nin
20. Yıl Genel kurulu yapıldı ve
2015-2016 yılları arasında
İAFP’nin 2 yıllık başkanlığını yürü-
ten Ekin Yayın Grubu Malrezyanın
Başkenti Kuala Lumpur’da baş-
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Uzak doğu Asya’nın en önemli mobilya fuarlarından olan ve bu yıl 23. Düzenlenen MIFF 2017
543 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl gerçekleşen fuar bir önceki fuarla kıyaslandığında
%12’lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Putra World Trade Centre Fuar ve Kongre
merkezinde  80.000 m2 kapalı alanda  gerçekleşen fuar son kullanıcıya yönelik muazzam 
el yapımı ahşap mobilya üretimleri ve birbirinden ilginç tasarımlarıyla göz doldurdu. 

Malezya 23. Uluslararası mobilya fuarı
artan ziyaretçi ve katılımcıyla gerçekleşti



kanlık görevini gerçekleşen bir ge-
nel kurulla  Mebelny Biznes maga-
zine’den  Rus meslektaşı  Artem
Vasiliev’e devretti. Aynı günün ak-
şamı İAFP onuruna özel bir ye-
mekli toplatı organize edilerek
İAFP üyelerine onur plaketleri tak-
dim edildi. Açılış konuşmasında
Miff YK Başkanı Datuk’ Bizim fuar
katılımcılarımız çok aktif ve sürekli
yeni tasarım ve trendlerin peşin-
den koşan çılgın üretici ve yatırım-
cılardır. Onlar durmaksızın yeni

şeyler üretmenin heyecanlarıyla
burada müşterileriyle her yıl bulu-
şurlar, MİFF’in bu güzel buluşma-
sına hepiniz hoş geldiniz, hepinize
verimli ve güzel bir ticari show dili-
yorum. Miff bundan sonra da Gü-
neydoğu Asya fuarlarının global
bir merkezi olarak liderliğini sür-
dürmeye devam edecek ve ticari
hareketliğin ana pazarı olacaktır.‘’
dedi. 

UBM Asya adına konuşan Mr. M
Gandhi , Miff’in 2017 de %20 daha
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büyüyerek 140 ülke ve bölgeden
6000’i uluslar arası satınalmacı
olmak üzere 20.000 ziyaretçi ile
önemli bir çekim merkezi olmuş-
tur ‘ dedi.

Bu yıl inşaatı biten  yeni MİFF fuar
alanı Malezya uluslar arası Fuar
Merkezi (MITEC) and PWTC  gele-
cek yıl    tek alanda 80.000 m2
üzerinde modern bir fuar kom-
pleksi  olarak hizmet verecek.
Fuarın 3. Günü ziyaret ettiğimiz ye-
ni fuar alanı yine kent içinde ve
Putra World Centre’den 10 dakika
mesafede bir alanda kurulmuş.
Gerek dış görünüşü gerekse de iç
dizaynı ile mükemmel bir tasarım.
2018 yılına Miff organizasyonu bu-
rada gerçekleşecek ve katılımcılar
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gezilmesi  daha rahat bu mekanda
yorulmadan daha çok standı gez-
me imkanı bulabilecekler. Şu anda
14’e yakın ufak salonda  iki ayrı
yerde gerçekleşen MİFF fuarı böy-
lece bir komplex içinde daha başa-
rılı bir sunum gerçekleştirecektir. 

Fuarın Miff başkanı, Datuk  Dr, Tan
Chin Huat ve Karen Goi’nin Açılış
konuşmaları ile sürdü.  Açılış son-
rası basın turu gerçekleştirilerek,

ürünler  ve katılımcılar uluslarara-
sı basına tanıtıldı.  MIFF 2017 de bu
yıl Stratejik partnerler olarak, Ma-
lezya Mobilya birliği , Çin pavlionu,
Taiwan  holü ve Kore , Endonezya
olmak üzere  uzak doğudan 100
şirket ürünleriyle Miff fuarında
yer aldılar.  Bu yıl ayrıca Japonya ,
Almanya, İtalya, Belçika ve Hindis-
tandan ziyaretçi delegasyonları
yer aldı.

Malezya’nın en büyük ihracatçı fir-
maları bu yıl yine fuardaydılar. Gü-
neydoğu Asya ve diğer ülkelerden
önemli oranda satınalmacılar itha-
lat ve ihracatçılar beklendiği gibi
fuardaydılar. Bu yıl 200’ün üzerin-
de genç yetenek ürünlerini tanıt-
mak  amacıyla MİFF mobilya tasa-
rım yarışmasına katıldı ve ürünle-
rini sergiledi.   

Fuar boyunca pek çok
panel ve  etkinlik
gerçekleştirildi.

Malezya Ağaş ürünleri açısından
dünyanın en önemli üretim mer-
kezlerindendir. Sadece ahşap mo-
bilya olarak değil aynı zamanda
dünya sert ağaş sektörü  olarak
da büyük bir öneme sahiptir.
2016’da  Malezya mobilya üreti-
minde ihracat %4.2 artarak 2015
te 9.14 milyar  RM ‘den 9.53 mil-
yar RM ye yükselmiştir. Toplam
üretimin ise %80’i ihracat yapıl-
maktadır. Bu sektör aynı zamanda
önemli bir istihdam alanıdır. Ve gü-
nümüzde 160 Ülkeye ihracat yapıl-
maktadır.  Malezya bu uluslar ara-
sı ticaret zinciri içinde  dijital eko-
nomiyi çok iyi bir şekilde analiz
ederek internet ekonomi bakanlığı
kurup Alibaba.com portal  ile part-
nerlik  ilişkileri oluşturmuştur.  

Fuar son günü ise 500’e yakın ka-
tılımcının bulunduğu büyük ve eğ-
lenceli showların yer aldığı özel bir
buyer night gecesiyle  kapanışını
gerçekleştirdi. 
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Ekin Yayın Grubu
olarak başkanlığını

devrettiğimiz
IAFP’nin 

20. yıldönümü, 
MIFF Fuarı’nda

özel bir
seremoniyle

kutlandı.
Kutlamaya yayın
grubumuz adına

Mobilya Dergisi’nin
imtiyaz sahibi ve

kurucusu 
Nesip Uzun da

katıldı.
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Malezya 23. Uluslararası Mobilya Fuarı’nda
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IAFP’nin 20 Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı !

l l



ÜYAP İZWOOD 2017 Fuarı,
8-12 Nisan tarihleri arasında
Fuar İzmir’de gerçekleşti.

İzmir’in yeni ve modern fuar ala-
nında iki B ve C hollerinde gerçek-
leşen fuarın açılışını Tüyap Gn Mü-
dürü İlhan Ersözlü ile, fuarın ger-
çekleşmesinde büyük çaba harca-
yan AİMSAD (Türkiye Ağaç İşleme
Makinacıları Sanayi ve İşadamları
Derneği) Başkanı Mustafa Sabri
Erol yaptı.

AİMSAD üyesi makinacıların he-

men yüzde 80’ine yakınının yer al-
dığı fuarda, firmalar en yeni tekno-
lojik ürünlerini sergilediler. Fuarla
ilgili konuşan Ersözlü, “Bu fuarın
başarılı olması için her zamankin-
den daha fazla efor harcadık. İz-
mir’in ilk ağaş işleme makinaları
fuarını yapıyoruz ve AİMSAD ile bir-
likte gerçekleştirdiğimiz bu projede
gerek dernek, gerekse de Tüyap
olarak, fuarın en önemli unsuru
olan nitelikli ziyaretçi ve alıcıları İz-
mir’e getirdik. Gerek yurt içinden,

gerekse de yurt dışından hatırı sa-
yılır bir ziyaretçi geldi. Tunus, Su-
dan, Mısır, Gürcistan, Rusya, Bal-
kanlar ile Türkiye’nin önemli mo-
bilya üretim merkezlerinden oto-
büslerle mobilya imalatçılarını İz-
mir’e taşıdık. Bu fuarı aynı zaman-
da eş zamanlı olarak plastik amba-
laj fuarıyla birlikte gerçekleştirdik.
Ege bölgesi olarak bu sektörün
önemli üretim merkezi olan plastik
ambalaj fuarını da yine Ege Plastik
İmalatçılar - PLASDER ve PAGEV
ile birlikte gerçekleştirdik.

Bu yılki fuarda önemli ilkelerimiz-
den biri olan sosyal sorumluluk il-
kemiz gereği, Çocuk Esirgeme Ku-
rum için üretilecek 100 adet dolap
için özel bir üretim üssü kuruldu.
Fuar boyunca bu hatlarda panel
ebatlamalarla modüler kesim ya-
pılıp, hatlardan kenar bantlamaya,
oradan çoklu dokle makinalarına
doğru seri imalat yapılıp, fuarın
ikinci ve üçüncü günü de montajları

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:140 Mayıs - Haziran 2017 36

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

T

İZWOOD 2017 Fuarı Yapıldı



tamamlanarak, ilgili kuruma ürün-
lerin teslimi gerçekleşecektir.  Bu
noktada üretim hatlarıyla projeyi
oluşturan AİMSAD’a, aksesuar
ürünleriyle destek veren Türkiye
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Der-
neği - MAKSDER’e, Türkiye Yonga
Levhacılar Derneği MOSDER’e bu-
radan teşekkür ederiz” dedi.

İzwood Ağaç İşleme Makinaları
Fuarı’nın en önemli destekçisi olan
AİMSAD adına konuşan Başkan
Mustafa Sabri Erol, “Öncelikle bu
fuarda emeği geçen herkese te-
şekkürlerimi sunuyorum. Başkan-
lığını yaptığım AİMSAD derneğimi-
zin aynı zamanda Tork Makina adı-
na temsilini yapıyorum. Çocuklu-
ğumuz da, eğitimimizle birlikte, bu
sektörün içinde babalarımızın ya-
nında geçti. İzmir’e, o zamanlar İz-
mir Enternasyonal Fuar alanında
yapılan o fuara 19 yaşımda gel-
dim. Bugün 25 yıl sonra yine İz-
mir’de, ama bu kez İzmir’e yakışır

güzellikte, uluslararası nitelikte
bir fuar alanında yatırımımızı yapı-
yoruz. Bu 25 yılda Türkiye ağaç iş-
leme sanayi makinaları çok önem-
li mesafe katetti ve Avrupa’nın 3.
büyük makina üreticileri arasına
girdi. Bugün dünyanın hemen her
yerine ahşap işleme makinaları sa-
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Birçok ülkeden ziyaretçiler,
İZWOOD Fuarı’na taşındı.
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tan bir ülke durumuna geldik. Ülke
genelinde irili ufaklı 150 makina
üreticimizin en büyük 60 firması
bu fuarda ve toplam ihracatımızın
da yüzde 80’ini bu AİMSAD üyesi
firmalar gerçekleştirmektedirler.
Türkiye ağaç işleme makinacıları
ithalatın yaklaşık yüzde 95’ini kar-

şılayabilecek noktaya ulaşmıştır.

Bu fuarda gerçekleştirdiğimiz en
önemli şeylerden biri de içeride
uygulamalarını görebileceğiniz
sosyal sorumluluk projemizdir.
Ayrıca 49 üniversitemizin akade-
misyen sektör uzmanlarından olu-
şan profesör ve uzman hocaları-

mızın vereceği “Ağaç İşleme Tek-
nolojileri Semineri” gerçekleştire-
ceğiz. Bu fuarda İstanbul Tüyap’ta
sergilemediğimiz yeni makinaları-
mızı sergiliyoruz. Bu vesileyle he-
men yanıbaşımızda birlikte açılışını
yaptığımız PlastPak fuarının da ha-
yırlı ve başarılı geçmesini diliyo-
rum” dedi.

Fuar ilk gün İzmir ve yakın çevre-
sinden gelen ziyaretçilerle Sam-
sun, Balıkesir, Kütahya ile Anado-
lu’nun diğer illerinden otobüserle
Tüyap tarafından getirilen mobil-
ya imalatçıları gezdiler. Kuzey Af-
rika ve Ortadoğu ile, Balkan-
lar’dan, Rusya ve Türk Cumhuri-
yetleri’nden gelen ziyaretçiler,
farklı otellerden servislerle fuara
taşındılar.

Bizler de Ekin Yayın Grubu Mobilya
Dergisi adıyla, Tüyap Fuarcılık’ın
15 yıldır süren partner yayın grubu
olarak, sektörümüzün bu önemli
girişiminde yer aldık. Mobilya Der-
gisi standında dergilerimizi İzmir
ve çevre illerden gelen ziyaretçile-
re dağıttık. Katılımcı firmalarla bi-
rebir görüşmeler yaparak, sektö-
rün genel durumu hakkında önem-
li bilgiler paylaştık.

İzmir’in ekonomik, ticari ve lojistik
özellikleri değerlendirildiğinde, sa-
nayi ve fuarcılık için çok önemli bir









nokta olduğu, bu fuarla kendini
kanıtlıyor.

Türkiye’de gerçekleşen makina
ve malzeme fuarları birlikteliği,
dileriz gelecek yıllarda MDF, la-
minat, parke, kapı, yüzey malze-
meleri ve aksesuar üretici fir-
malarımızın aktif katılımlarıyla
daha da güçlenerek hem sektö-
re, hem de İzmir’e İstanbul’dan
sonra ikinci büyük ticari alan ya-
ratacaktır. Bu noktada özellikle
1. yılında İzmir’deki büyük ahşap
üreticilerini bu fuarda görmeyi
çok istedik. Bu kazanç onların ve
İzmir’in olurdu.
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Çocukların yüzü gülecek
Fuarda önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçir-
diklerini belirten AİMSAD Başkanı Mustafa Sabri Erol, MOS-
DER, MAKSDER ve MDF Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile
bir araya gelerek, İZWOOD’ta Mobilya Üretimi Sosyal Proje-
si’ni hayata geçirdiklerini  söyledi. Erol, “Mobilya Üretimi Sos-
yal Projesi ile kimsesiz çocuklarımıza küçük de olsa bir katkı-
mız olsun istedik. Üretim için fuar alanında yaklaşık bin metre-
karelik bir bölüm ayrılacak. Bu bölümde makine parkuru, mon-
taj ve depolama alanları oluşturulacak. Fuar boyunca 2 farklı
ölçüde elbise dolabı üretilecek ve üretilen dolaplar İzmir Valili-
ği’ne bağlı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesindeki
çocuk yuvalarına hibe edilecek. Diğer fuarlarımızda da farklı
projeler yapmayı düşünüyoruz. Hedefimiz ise birbirine hizmet
eden sektörlerin dernekleriyle de birçok alanda proje geliştirip,
devamlılığı sağlamaktır” diye konuştu.
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Neden İzmir ?

Geçen yıl ilk kez yapılan işbirliği çerçevesinde, sek-
törün derneği AİMSAD ile TÜYAP’ın birlikte düzen-
lemeye başladığı Ağaç İşleme Makinaları fuarları
beraberinde yeni işbirliklerine de kapı açtı. İşbirliği
sonucunda ortaya çıkan sinerjiyle, Anadolu fuarları
fikrinin ilk hayat bulduğu şehir İzmir oldu. Şehrin ve
çevresinin sektör için çok önemli bir potansiyele
sahip olması, Anadolu fuarlarının ilk durağı olması
açısından İzmir’i daha çok ön plana çıkarttı. Aynı za-
manda İzmir’in yeni fuar alanı da gerek teknik altya-
pısı, gerekse ölçeğiyle bu fuarın İzmir’de yapılması-
na vesile oldu.

Bu yıl İzmir’le başlanan Anadolu fuarlarının gelecek
yıl Bursa veya Konya şehirlerinde de yapılması
amaçlanıyor. Bu şekilde Anadolu’daki girişimcinin,
yatırımcının ayağına giderek, artık zorlaşan makina
satışının hızlanması, sektörün satış politikalarını ye-
niden gözden geçirmesi hedefleniyor.

Panel, Sanayici ve Eğitimci Ayağını Bir
Araya Getirdi
Sektördeki en son yeniliklerin sergileneceği İZWO-
OD, aynı zamanda AİMSAD’ın organize ettiği panel
ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 

Eğitim kurumları ile sektör arasındaki etkileşimin
artırılması ve sektörel eğitimin eğitmenlerden öğ-
rencilere doğru yayılımının gerçekleşmesinin
amaçlandığı Ağaç İşleme Makinaları Paneli, 11 Nisan
tarihinde Fuarİzmir alanında düzenlendi. Otomas-
yon sistemleri, mobilya ve ahşap sektöründe yazı-
lım sistemlerine yönelik gelişmeler, kesici takım-
lardaki gelişmeler, toz toplama sistemlerindeki ge-
lişmeler, yüzey işleme teknolojileri, modüler mo-
bilya, mobilya ve ahşap sektöründe nanoteknoloji
uygulamalarına yönelik çalışmalar gibi birçok başlı-
ğın ele alınacağı panel, 8 adet oturumdan meydana
geldi. l l
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7 – 20 Ekim tarihleri arasında
gündemi kişisel korunma ön-
lemleri, işyeri güvenliği ve iş-

yerinde sağlık konuları oluştura-
cak. İş dünyası birçok açıdan de-
ğişmiş bulunuyor. Çalışanlara yö-
nelik talepler giderek daha karma-
şık hale gelirken, çalışma yaşamı
daha fazla esneklik ve mobilite ge-
rektiriyor. İş dünyasında görülen
dijitalleşme süreci ve bu sürecin
çalışma koşulları üzerindeki etkile-
ri güncel konuların başında geli-
yor. Almanya’da yapılan bir tem-
sili araştırmaya (DGB-Index Gute
Arbeit 2016) göre, çalışanların
yüzde 82’si iş yaşamının dijitalleş-

me sürecinden etkilendiğini, yüzde
60’ı ise bu etkileşimin yüksek veya
çok yüksek boyutlara ulaştığını
ifade ediyor. Yine aynı grup iş bas-
kısının ve iş hacminin büyüdüğünü
ve birçok görevi birlikte yapabilme
zorunluluğunun (Multitasking) or-
taya çıktığını belirtiyor. Neredeyse
tüm işyerlerinde görülen dijital-
leşme ve bireyselleşme süreçleri-
nin yanısıra – demografik değişim-
ler nedeniyle de – iş dünyasında
yeni koşullar ve olanaklar oluş-
muş bulunuyor. Bu nedenle de iş
performansının sürdürülmesine
yönelik tüm önlemlerin yanısıra,
çalışanların korunması ve işyeri

güvenliği de büyük önem taşıyor:
Bu alanda alınacak önlemler çalı-
şanları işyerlerindeki sağlık ve gü-
venlik risklerinden korumak sure-
tiyle, yaşam koşullarının iyileştiril-
mesine de katkıda bulunuyor.

Özellikle Avrupa’daki birçok şir-
ket, işyeri güvenliğine ve işyerin-
deki sağlık koşullarının iyileştiril-
mesine yönelik olarak alınacak ko-
ruyucu önlemlerin belirli bir mali-
yet getirmekle birlikte, kaza veya
hastalık nedeniyle ortaya çıkabile-
cek devamsızlıkların oluşturacağı
giderlerden ciddi ölçüde tasarruf
sağlayabileceğini artık görmüş bu-
lunuyor. Ayrıca bu tür koruyucu
önlemlerle uzun vadede işletme
açısından çeşitli avantajlar 
sağlanmış oluyor.
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A+A Uluslararası İhtisas Fuarı
ve Kongresi:

A+A 2017: İnsan değerlidir 

l l
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ültür ve sanayinin uluslar-
arası bir kriter haline geldiği
ve İtalya için  model bir fuar

haline geldiği Salone del Mobile
başlı başına bir şölen oldu.

Mimar ve tasarımcılar tarafından
sergilenen yaratıcı deha ürünü
çalışmalar sadece fuarda değil
design week ile fuar boyunca geç
saatlere kadar milano sokakla-
rında da tasarımcıları ağırladı.
Milano bu yıl yine Salone del Mo-
bile’nın coşkusunu yaşadı. 

K

Salone del Mobile Milano,
yaratıcı dünyanın merkezinde



165 ülkeden 6 gün içinde 343.602
katılımcı

Salone del Mobile'da ve 2 yılda bir düzen-
lenen Euroluce ve Workplace3.0 pavyon-
larında görülen olumlu trendin aydınlatma
ve işyeri bienallerinin yapıldığı en son ger-
çekleşen  2015 euroluce’den % 10 artış
gerçekleşti.

Bu yıl toplamda 2,000'den fazla katılımcı
ile gerçekleşen fuara diğer ülkelerden ka-
tılan firma ve markaların oranı % 34’ ulus-
lararası del Mobile, Uluslararası Döşeme

Aksesuarları Fuarı, Euroluce, Workplace
3.0 ve Salone Satellite olarak farklı kata-
gorilerde gerçekleşti

Bu son fuar, 650'den fazla tasarımcı ve 16
tasarım okulunun katıldığı SaloneSatelli-
te'nin 20. yıldönümünü kutladı ve daha son-
ra 25 Nisan'a kadar sürecek olan Fabbrica
del Vapore'daki özel bir sergiyle kutladı.

Salone'un bir sonraki fuarı, iki yılda bir dü-
zenlenen Bathroom, Kitchen ve FTK 
(Mutfak İçin Teknoloji) fuarları, 17-22 Nisan
2018 tarihleri   arasında Milano'da 
yapılacak.
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ntalya Organize Sanayi Böl-
gesi’nde toplam 400 bin
metrekare alana kurulu

modern üretim tesislerinde; MDF,
MDF-LAM, Panel, Profil üretimi ile
mobilya ve dekorasyon sektörle-
rine, parke, kapı, duvar paneli ve
süpürgelik üretimi ile de inşaat
sektörüne hizmet veren AGT, 1 Ni-
san Cumartesi günü  İkitelli’deki
showroom’unda Trend Show
2017 etkinliğine ev sahipliği yaptı.  

AGT, Trend Show 2017’de
ahşabı geliştiren trenlerle
buluşturdu

Trendleri belirleyen AGT, benzer-
siz konsepti ile ürünlerini görücü-

ye çıkardı. AGT’nin İkitelli’deki
showroom’unda düzenlenen
Trend Show 2017 kapsamında bu
yılın mobilya sektöründe doğal
tonların hayatla bütünleşen tasa-
rımla anlatıldı. Etkinlikte mevcut
ürünlerin yanı sıra parke koleksi-
yonuna eklenen yeni Concept Par-
ke Serisive yeni inovatif ürünü
yangına dayanıklı kapıları sergile-
di. AGT, Panel koleksiyonuna kattı-
ğı 21 yeni renk ile de göz doldurdu.

Yeni “Concept Parke Serisi”
doğallığı ile dikkat çekiyor

AGT, parke koleksiyonunu yeni
Concept Parke Serisi ile genişletti.
Doğal ağaçların birebir fotoğrafla-

rının ileri teknoloji yöntemleri ile

özel kağıtlara basılmasıyla üreti-

len seri, desenleri ile de göz dol-

durdu. AC4 sınıfında üretilen 10

mm’lik Concept Serisi, yüksek yo-

ğunluğa ve neme karşı dayanıklı lif

levhalardan oluşuyor. Seri; 15 yıl

Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT, Trend Show 2017
konseptiyle dizayn edilen yeni showroom’unda tüm ürünlerini sergiledi. 

▲ ▲
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AGT “Trend Show 2017”de
Tüm Ürünlerini Görücüye Çıkardı!





garanti imkanı, yüzey sağlamlığı,
yüksek şişme direnci gibi kullanıcı
dostu özellikler sunuyor.

Milano’nun metro duraklarından
esinlenerek Loreto, Scala, Moder-
na, Casella, Dorino ve Centro ola-
rak adlandırılan Concept Parke Se-
risi, içerdiği alüminyum oksit tane-
cikleri sayesinde aşınmaya, çizil-
meye ve ısıya karşı dayanıklılığa
sahip. Kir ve leke dayanımı yüksek
parkeler, kolay temizlenmeleri sa-
yesinde hijyenik bir yaşam alanı
yaratmanıza yardımcı oluyor.

AGT’nin yeni inovatif ürünü:
“Yangına Dayanıklı Kapı”

Ar- Ge’ye büyük önem veren ve bu
doğrultuda geçtiğimiz ay Antal-
ya’nın ve Ağaç Mamülleri ve Or-
man Ürünleri Sektörü’nün ilk Ar-
Ge merkezini kuran AGT, üstün ya-
lıtım performansına sahip 30 ve
60 dakikalık yangına dayanıklı ka-
pılarını, iki farklı model olarak son
kullanıcının  beğenisine sundu.
Yangına dayanıklı kapılar geniş asi-
metrik pervazıyla; kapının etrafın-
da konumlanan alarm, dijital anah-
tar, entegre aydınlatma, isimlik gi-
bi elemanlar için uygulama kolay-
lığı sağlıyor. 

Benzersiz yüzeyi, 2017 trendlerine
uygun renk alternatifleriyle yeni
Soft Touch Düz, Elite, Yeni Patara
ve Royal kapılar, bu yılın en iddialı
modelleri olarak görücüye çıktı. 

AGT’nin yangına dayanıklı kapıları,
dünya çapında, modelleme, belge-
lendirme, denetim ve yangın gü-
venliği alanında uzmanlığa sahip
Efectis Era firmasının yaptığı ba-
sınç ve ısı testlerinden başarıyla
geçti. İç malzemesi 40 mm orga-
nik yapılı keten sapı ve keten tohu-
muna sahip kapılar, testler sonu-
cunda firma tarafından EEA-16-
130 (performans değerlendirme
raporu), RFTR16220 (EN standar-
tına göre deney raporu) ve
RFTR16221 (BS standartına göre
deney raporu) sertifikalarına sahip
oldu. 
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uarın Türkiye organizasyonu-
nu yapan ENT-MERKÜR fuar-
cılık kanalıyla partner yayıncı

olarak dergilerimizin de aktif ola-
rak dağıtıldığı Dubai Woodshow
fuarında Uluslar arası ihracat
amaçlı Furniturk dergimizin yanın-
da bir miktar mobilya dergimiz de
dağıtıldı.

Orta Doğu'nun son yıllarda büyü-
yen fuarlarından olan ve bu yıl 7-9
Mart 2017 tarihleri arasında 12.ya-
pılan Dubai Woodshow, 100 katı-
lımcı ülkeden 300 katılımcı ile 
gerçekleşti. 

Ahşap ve ağaç işleme makineleri
fuarı, Orman ürünleri ile aksesuar
ürünlerinin sergilendiği fuara bu
yıl da farklı üretim gruplarından
pek çok Türk firması fuara katıldı. 

Dubai Wood Show organizatörü
Dawood Al Shezawi, Stratejik Pa-
zarlama ve Sergiler Genel Müdürü
fuar hakkında konuştu."Dubai Wo-
od Show, her sene büyüyerek güç-
leniyor. Amerika, Çin, İtalya, Ma-
lezya, Kanada, İsveç ve Türki-
ye'den ve GCC'den gelen katılımcı-
ları ve ziyaretçileri ağırlamaktan
dolayı heyecanlıyız. Sergi, Orta
Doğu'daki bölgesel ve uluslararası
ahşap ve ahşap işleme endüstrile-
ri ile müşterilerinin ihtiyaçlarını
yüksek kaliteli ahşap ürünler ve
aksesuarların küresel tedarikçile-
rinden karşılayıp kaynak sağlama-
ları için önemli bir platform haline
geldi "dedi.

Dubai Woodshow
2017 yapıldı

Asya, Avrupa,Uzakdoğu ve Türkiye’den pek çok firmanın
katılımıyla gerçekleşen fuar bu yıl da başarılı geçti.
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"Dubai Woodshow'un önemli bir
bileşeni, Dubai'deki ilk Orta Doğu
ATIBT (Uluslararası Teknik Tropik
Kereste Birliği) Konferansı'na ev
sahipliği yapıyor. Bu büyük keres-
te konferansı, kereste yasallığı,
tropikal Ormanın geleceği, insan
kaynakları gelişimi ve Lojistik ve
ulaşım konularını ele alacak "diye
ekledi.

Katılımcılar yeni teknolojileri ve
yenilenebilir ürünleri paylaşacak,
kereste endüstrisinde sürdürüle-
bilirlik çözümleri sergileyecek ve
ormanlarımızı en önemli kaynak
olarak korumak için hükümet, sivil
toplum ve özel sektörün birlikte
hareket etmesini talep edecektir.

2017. Gerçekleşen Woodshow fu-
ar’ı  bu yıl yine , en yeni ahşap
ürünleri ve araçları sunarak, önde
gelen uluslararası uzmanlardan
ve ahşap sanayi uzmanlarına
15.000 m2 alanda ürünlerini ser-
gileme fırsatı sunuyor’dedi.  

Stratejik Pazarlama ve Sergiler ta-
rafından düzenlenen  ve Türkiye
ayağı  ENT Fuarcılık ve Merkür Fu-
arcılık tarafından organize edile-
rek pek çok Türk imalatçı firmanın
katıldığı fuar, Türk mobilya ihraca-
tı açısından da önem kazanıyor.

Yıllar önce Ekin yayın grubu olarak
gidip raporlar hazırladığımız bu
fuara son yıllarda önerilerimizn de
etkisiyle pek çok Türk firması katı-
lım gösterdi. Ve bu yıl toplu orga-
nizasyon sağlandı. 

Dubai Wood Show'un önceki yılla-
rında, 98 ülkeden 8.000 ilgili  tica-
ret profesyoneli ve ahşap ve ağaç
işleme makineleri endüstrisinden
260 yerel ve uluslararası katılımcı
tarafından ziyaret edilmişti. Ziya-
ret eden ilk 5 ülke BAE, Kuveyt,
Pakistan, Hindistan ve Umman'dı.
Katılımcılar ise 500 marka, teda-
rikçi ve üreticiyi içeriyordu.
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ürkiye’nin  en önemli istih-
dam sektörlerinden olan ve
kendisiyle birlikte yüz binler-

ce ailenin de yaşam kaynağı olan
mobilya sektörünün önemli üre-
tim merkezlerinden ve aynı za-
manda bu sektörün önemli ihracat
merkezlerinden biri olan İnegöl’de
her yıl düzenlenen Mobilya Fuarı,
bu yıl kapılarını 21-26 Mart tarihle-
ri arasında açtı. Başta İnegöldeki
değişik mobilya üretimleri yapan.
Yatak odasından genç mobilyaya
bebe mobilyasından, salon takım-
larına , Ofis,  kapı, Mutfak vb he-
men her tür üretimin gerçekleştiği
ve toplamda 2000’e yakın mobil-
yacının faaliyet sürdürdüğü bu il-
çemizde ilçenin genelini etkileyen
önemli bir fuar gerçekleşti. Fuar
sadece mobilya olarak değil aynı

zamanda şehir hayatına da Tu-
rizm, alışveriş, konaklama, yiye-
cek gibi pek çok sektörü de besle-
yen önemli bir dinamik getiriyor .
İnegöl’den 88 ülkeye Avrupa’dan
Ortadoğu’ya, Afrika ülkelerinden
Rusya’ya kadar dünyanın  hemen
hey noktasına mobilya ihracatı
gerçekleşiyor.  İnegöl, modef ile
dünyaya kapılarını açıyor. 

Bu yıl gerçekleşen İnegöl Modef
fuarında katılımcı firmalar dün-
ya’nın değişik ülkelerinden gelen
ziyaretçi ve davet ettikleri müşte-
rilerini standlarında ağırladılar, Zi-
yaretçiler kalan zamanlarında ise
yarım saatlik mesafede bulunan
Türkiye’nin önemli tarihi ve türistik
turizm kentlerimizden Bursa’yı
gezme imkanı buldular.
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İnegöl Mobilya Fuarı MODEF, 21-26 Mart
tarihleri arasında İnegöl’de gerçekleşti
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DOĞUŞ ÜNV. 
İÇ MİMARLIĞIN

GELECEĞİ PANELİ
Istanbul, TÜRKİYE

20 Nisan 2017

İZWOOD 2017
İzmir, TÜRKİYE

8 - 12 Nisan 2017

MIFF 2017
Kuala Lumpur, MALEZYA
8 - 11 Mart 2017

IAFP 20. YIL
ETKİNLİKLERİ
Kuala Lumpur, MALEZYA
8 - 11 Mart 2017

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

SURTECO LANSMAN
ETKİNLİKLERİ
Münih, ALMANYA

28 Şubat 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

FİMMA MADERALIA
Valencia, İSPANYA

02 – 05 Şubat 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 2016

XYLEXPO
Milano, İTALYA

24 – 28 Mayıs 2016

IWF 2016 
Atlanta, ABD

24 – 27 Ağustos 2016
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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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988 yılında ticari hayatına baş-
layan MEVA AHŞAP firmasının
ilk sektörü elektrik ve taahhüt

işleri olmuştur. 1991 yılında gelişen
konut sektörüne paralel olarak in-
şaat ve yapı sektörüne girmiştir.
2004-2014 yılları arasında Türki-
ye'nin en büyük kapak firmasının
kurucu ortaklığını yapmış ve 10 yıl
süreyle bu sektörde faaliyet gös-
termiştir. Ürün ve pazar tecrübesi
ile müşterilerinden aldığı yoğun ge-
ri dönüşler sonucunda 2015 yılında
inşaat sanayine başlamış ve İzmir
Kemalpaşa Organize Sanayi Sanayi
Bölgesi'nde "Akrilik Panel, High
Gloss Panel, Kasa, Pervaz ve Kapı
Yüzeyi" imalatları ile inşaat sektö-
ründe büyük başarılar elde etmiş-
tir. Ar-Ge'ye verdiği önem sayesin-

de müşteriye ve projeye uygun çö-
zümler geliştiren firma, pazarda
aranan isimlerden biri olmuştur. 

Firma ve faaliyetleri hakkında bilgi
veren Yönetim Kurulu Üyesi Zekeri-
ya Hazırbulan, Meva Ahşap hakkın-
da dergimize şu bilgileri aktardı:
"Müşteri odaklı bir yaklaşımla önce-
likle İzmir'de, Türkiye'de ve dünyada
mobilya ve ahşap sektöründe yer
aldığımız markalarla 'lider grup' ko-
numuna erişmeyi hedefliyoruz.
Müşterilerimize güven, kalite ve hiz-
meti bir arada sunmak bizim ana
prensiplerimizdendir. İnsanların ya-
şam hakkı gereği olan tüm gereksi-
nimlerini oluşturmak, istihdam sağ-
lamak, kaliteli ve teknolojik ürünler
sunmak üzere bu yola çıktık."
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MEVA AHŞAP özgün
çözümlerle büyüyor

l l



oma Plastik, bu yıl üçüncüsü
düzenlenen geleneksel bayi
toplantısında,  bayileriyle sek-

töre dair 2016 genel değerlendir-
mesini ve 2017 yılı hedef ve planla-
rını paylaştı. Satış ve Pazarlama
Direktörü Vitali Behar, Yurtiçi Satış
Müdürü Mustafa Gönülal, Tutkal
Ürün Müdürü Özgür Eraslan ve
Pazarlama Müdürü Çağla Öztürk
sunumlarını gerçekleştirdi. Egger
Türkiye Satış Müdürü Yeliz Arslan
“Egger Dekoratif Koleksiyon 2017-
2019” sunumuyla günümüzün
mobilya trendlerini katılımcılara
tanıttı.

“Daha fazla etkileşim” ilkesini
benimseyen Roma Plastik, seminer-
lerin ardından bu yıl bir ilke imza
atarak bayileriyle workshop çalışma-
sı gerçekleştirdi. Workshop çalışma-
sında tüm bayi sahipleri ve çalışan-
ları farklı gruplara ayrılarak bir
buçuk saat boyunca her grubun
moderatörleri eşliğinde sektöre,
ürünlere ve hizmetlere dair fikir
beyan etme şansı buldular.
Workshopta Roma Plastik’in bayile-
riyle arasındaki işbirliği ele alındı.
Sektörün geleceği ile ilgili atılması

gereken adımlar, 2017 yılı planları
konuşuldu. Keyifli sohbetlerin
sonunda geleceğe dair yeni fikirler
ortaya çıktı.

Workshop sırasında bayi çalışanları-
nın eşlerine yönelik düzenlenen
Ebru sanatı organizasyonu, katılım-
cılara sanatla dolu bir gün yaşattı. 

Workshop çalışmasının ardından

Psikolog Dr. Ozanser Uğurlu’nun “
İyi Hissetmeyi Seç” başlıklı konuşma-
sında, günlük yaşantımızda beyni-
mizin olumsuz düşünceye olan
doğal eğilimi ve bununla nasıl
mücadele edilebileceği eğlenceli,
hareketli bir şekilde anlatıldı. 

Ödül töreni ile başlayan gala yeme-
ğinde Türkiye’nin farklı bölgelerin-
den 2016 yılının en çok ciro yapan
bayileri ödüllerine kavuştu. Ayrıca
kategori atlayarak Gümüş kategori-
sinden Altın kategorisine yükselen,
kenarbandı ve tutkal satışları en
yüksek olan bayilere ödülleri verildi.
Ödül töreni ardından gala yemeği-
ne ünlü sanatçı Sibel Tüzün muhte-
şem performasıyla damgasını vura-
rak  katılımcılara unutulmayacak bir
gece yaşattı.
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Roma Plastik Bayi Toplantısı 2017
10-12 Mart 2017 tarihlerinde Antalya Paloma Renaissance Beach
Resort & SPA Otel’de gerçekleşen bayi toplantısında, Roma Plastik
Türkiye genelinde 43 bayiden 167 iş ortağı ile bir araya geldi.
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ılın en iyi ticaret imkânlarını
temsil eden CIFF Fuarı (Gu-
angzhou), her Mart ayında

Güney Çin'de düzenlenen bir amiral
gemisi gibi sektörü taşıyor, bu ba-
şarısı dünya mobilya endüstrisi ta-
rafından da  iyi karşılandı. "Daha İyi
Yaşam, Daha İyi Çalışmayı" savu-
nan 39. CIFF Fuarı'nın bir zafer ol-
duğu kanıtlandı. Fuara bu yıl 3.992
katılımcı katıldı ve dünya çapında
191.950 profesyonel ziyaretçinin il-

gisini çekerek 2016 yılında gerçek-
leşen fuardan % 13.7 artış göster-
di. Özellikle Çinli ziyaretçi sayısı,
23.774 artışla keskin bir artış kay-
detti. CIFF hem yurtiçi hem de yurt-
dışındaki gücünü kullanarak hem
Çin hem de küresel mobilya sektö-
rünün yeni bir lokomotifi olma ko-
numunu güçlendirdi.

Bir üst düzey ticaret fuarı olan 39.
CIFF (Guangzhou), şık sergiler, ge-
niş kabinler, rahat ortam ve güçlü

bir iş ortamı sundu. Yıl boyunca
mobilya fuarlarının amiral gemisi
olarak görülen CIFF, ev mobilyala-
rı, ev dekoratörleri, ev tekstili, dış
mekan mobilyaları, büro mobilya-
ları, ticari mobilyalar, otel mobil-
yaları, mobilya makineleri ve
hammaddeleri kapsayan yukarı ve
aşağı sanayi kollarını birbirine bağ-
lıyor. Ev Mobilyaları bölümü, bu yıl
"Kaliteli Ev, Kalite Yaşamı" temalı
zarif ürünler sergiledi. Açık Alan &
Leisure, 4 konferans salonu ve 2
çapraz şovu barındıran "Yavaşla
ve Güneş'in Keyfini Çıkar" ziyaret-
çilerini etkinleştirdi. Homedecor &
Hometextile, "Bir Dekor Dünyası,
Bir Moda Dünyası"nı sundu. Office

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:140 Mayıs - Haziran 2017 66

Çin'in Flagship Mobilya Fuarı 39. CIFF 

Y



Show, "Akıllı Ofis ve Yeşil İşyeri"
nin moda kavramını açıkladı. Belirli
endüstriyel ihtiyaçları karşılamak
için tıbbi ve sağlık malzemeleri
mobilyaları ve kamu mobilyaları
sergilendi. 

CIFM / interzum guangzhou, "mo-
bilya imalatında en iyi çözüm" ü
sunarak mobilya üretimi için daha
fazla kolaylıklar sağladı.

Moda Launch En Son
Trendleri Gösteriyor

CIFF (Guangzhou), mobilya sektö-
rünün dünyadaki trendini simgele-
mektedir. Bu yıl sayısız etkileyici
yeni ürünler sergilendi: çalışma ve
dinlenme modları arasında geçiş

yapan dönüştürülebilir mobilya-
lar, 100 şekle dönüşebilen kanepe,
oryantal Zen ile sanatsal mobilya-
lar, ses komutlarına göre yüksek-
liği ayarlayan masalar ve kişiye
özel makine ve donanım Mobilya
üreticileri için çözümler. Ashley,
Natuzzi, Chateaud'AX, Jonathan
Charles, HTL, Manwah, Koda, Ya-
şam Tarzı, Beyaz Tüyler, Küresel

Manzara, UTTERMOST, IMA, SCM,
Biesse gibi uluslararası çapta ünlü
markaların da aralarında bulundu-
ğu dünya çapında markaların
200'den fazla gerçekleştirildi. Ve
leggett & platt. Yerli markalar
Landbond, Kinwai, şehir içi, Lichi,
Royal, Norya, Kuka, Violino, Çelik
kara, Aris, Furton, Domo gibi göz
alıcı tanıtımlar yaptılar.
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Sanyaxu, İnovasyon, Adwin,
F.M.Q. Mobilya, Şöför, Eon ev,
Wayes, Sunpin, Sepsion, Maran-
goz, Lebetter, Ouevane, Viva Bel-
la, Yaratıcı İşbirliği Ev, Jiemei Ev,
Asya-ev, Aomax, Gardenart, Su-
non, Saosen, Zafer, Cright, Jong-
tay, Tintan , Logic, Merryfair, Ku-
oching, UE, eadcom, Hongsheng,
Jintian, Nanxing, Yuantian, Lian-
rou, Xiongyi, Huali, TY-Dekor, Si-
nodecor, DTC, Taiming, SH-ABC,
OPK ve Sikai. Moda lansmanı her
zaman bir fuarın özünü ve canlılığı-
nı taşır. CIFF sayesinde, yeni ürün-
lerin, yeni logoların, yeni modelle-
rin, yeni iş felsefelerinin ve yeni
üretim teknolojilerinin piyasaya
sürülmesi, mobilya markalarının
dünya çapında dikkat çekmesine
ve canlı satışlara katkıda bulun-
masına yardımcı oluyor.

Kalabalık Show, Kesin
Ticaret Eşleştirme Teklifler

19.1950 profesyonel ziyaretçiyi

ağırlayan 39'uncu CIFF (Guangz-
hou), katılımcılara ve ziyaretçilere
nefes kesici bir ticaret deneyimi
sundu. Katılımcıların çoğu tarafın-
dan kabul edilen "Sadece miktarda
değil, aynı zamanda ziyaretçiler
tarafından çok etkilendik" teması.
"Şov çok kalabalık." "Standımız
her zaman doldurulmuş." "Çalı-
şanlarımızın mola vermek için za-
manınız yok" fuar, katılımcılarının
profesyonel alıcılarla buluştuğu
ve tatmin edici anlaşmalar yaptık-
ları üç ticaret buluşması etkinliği
gerçekleşti. Ortadoğu'dan Sayın
Qasem Al Yafeal, eşleştirme sıra-
sında bir firma ile işbirliği yaptı.
Daha sonra standı ziyaret ederek
15 milyon dolarlık bir sipariş verdi.
Kriz nedeniyle dünyanın küçülme-
sine rağmen bilgi teknolojisi, yüz
yüze görüşme ve sıcak el sıkışma-
ları zorunludur. Bu, bir fuarın ben-
zersiz cazibesidir!

Üç Büyük Girişim Sanayi
Değişimini Artıracak

CIFF, etkileyici ürün lansmanları-
nın ve etkin ticaret ağı yanında, ye-
rinde etkinlikler de barındırıyor.
39. CIFF (Guangzhou) sırasında üç
büyük girişim başlatıldı. İlk olarak,
CIFF, ünlü Cemre E-ticaret Plat-
formu Tmall ile "The CIFF & Tmall
Deco Fashion" adlı ev sahipliği
yaptı. "Internet +" yi kapsayan
benzeri görülmemiş bir işbirliği ile
kaliteli yeni ürünler çevrimiçi ve
çevrimdışı aynı anda başlatıldı.
İkincisi, CIFF ve Amerikan Mobilya
Tasarımcıları Derneği (ASFD) "Pin-
nacle Ödülleri Asya-Pasifik" in or-
tak kurucusu oldu. Bu yenilikçi ha-
reket, "Made in China" ürününün
dünyanın en iyi tasarımıyla uyum-
lu olmasını ve kazanan markaların
ABD'ye girişini kolaylaştıracaktır.
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KATILAN TÜRK FİRMALAR
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Altınboynuz

Beşteknik

Birlik İnşaat

BRN

Büroart

Çenizhan (Mogno Mobilya)

Dericioğulları (Dev Mobilya)

Doğtaş - Kelebek

İdeal

İpek Mobilya

Gökmenler

Kupa Mobilya

Meltem Mobilya

Nurhas Mobilya

Öner Mobilya

Özdemir

Raudi Mobilya

Uğur Orman

Yaprak Orman

Yücel





entaş'ın yeni yüzey teknoloji
ürünü olan Zero® anti bak-
teriyel ve hijyenik yapısıyla,

çizilmelere, kimyasallara karşı da-
yanıklıdır. Yumuşak dokunuş, ko-
lay temizlenebilir gibi özellikleriy-
le; mutfak dolapları, kapak ve tez-
gahları, ofis masaları, çocuk oda-
ları, hastaneler, restoranlar gibi
bir çok alanda tercih edilebilir.

GENTAŞ’tan ZeroGENTAŞ’tan Zero
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evre ve Şehircilik Bakanlığı,
Çevre Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü’nün öncülüğünde

Antalya'da düzenlenen sempoz-
yum, atık yönetimi alanındaki yeni-
likçi ve öncü çalışmaları bir araya
getirdi. Sempozyumun ikinci gü-
nünde söz alan Kastamonu Enteg-
re Çevre Müdürü Yiğit Güngör'ün,
“Atık Azaltımı Uygulamaları-Kasta-
monu Entegre” başlıklı sunumu ka-
tılımcılardan büyük beğeni ve tak-
dir topladı. Sunumun ilk bölümünü
oluşturan "Emprenyeli kağıt atıkla-
rın yonga levha üretiminde geri ka-
zanılması" projesi ile Gebze tesisin-
de yılda 1.200 ton emprenyeli kağıt
atıklarının kullanılmasıyla, 60.000
TL daha az bertaraf maliyeti, 120
ton daha az tutkal, 2.200 ton daha
az odun kullanımı sağlanıyor. Ayrı-
ca, emprenyeli kağıt atıkları tüm
yonga levha fabrikalarında üretim
sürecine dahil olmaktadır.  "Atık

biokütlelerinin gazlaştırılması ve
yakılarak enerji geri kazanılması
(ABİGAS) TEYDEP projesi" ise yılda
90.000 ton odunsu biokütleyi gaz-
laştırmayı hedefliyor. Bu projeyle
daha az yatırım maliyeti ile hem
yüksek enerji verimi sağlanacak,
hem de atık yönetimi daha etkin
gerçekleştirilecektir. 

Sunumun son bölümünü oluşturan
dünyanın en yüksek bütçeli sivil
araştırma programı "Horizon
2020: Ecobulk Projesi", katılımcı-
lardan yoğun ilgi gördü. Proje kap-
samında üretimde üstleneceği rol-
le 1 Milyon TL’nin üzerinde hibe al-
maya hak kazanan Kastamonu En-
tegre, sektöründe Türkiye’den
destek alan tek kuruluş olarak öne
çıktı.  Döngüsel ekonomiye katkıda
bulunmayı hedefleyen projede,
araştırma kuruluşlarının geliştirdiği
teknolojilerle Kastamonu Enteg-

re’nin üreteceği yüksek dayanımlı
ürünler, mobilya üreticileri tarafın-
dan kullanılacak. Proje sayesinde
üretimde kullanılan hammadde
kompozisyonundaki geri dönüşüm-
lü malzeme oranının yükseltilmesi
hedefleniyor.

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk
Yıldız; “Doğal kaynaklara zarar
vermeden faaliyet yürütmeyi ku-
rumsal yönetim ilkelerimizin ayrıl-
maz bileşenleri arasında görüyo-
ruz. Tüm üretim tesislerimizde gaz
salınımı, enerji, katı ve sıvı atık yö-
netimine yönelik projeler geliştiri-
yoruz”. Horizon 2020’nin destekle-
diği ECOBULK Projesi’nde AB’nin
Ar-Ge’de Türkiye’den tek çözüm
ortağı olarak seçildik. Bu projeyle
üretimde geri dönüşümlü malze-
me kullanmaya, çevreye duyarlı
inovatif tasarımlarımızı geliştirme-
ye devam edeceğiz.” dedi.

Kastamonu Entegre, atık yönetimi ile ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde bulunmak ve en
yeni projelerini tanıtmak üzere "Atık Yönetimi Sempozyumu"na katıldı. Kastamonu
Entegre’nin “üretici” rolü üstlendiği ve bu kapsamda 1 Milyon TL hibe almayı hak kazandığı
"Horizon 2020: Ecobulk Projesi" sunumun gözdesi oldu.
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Kastamonu Entegre’nin projeleriyle 
"Atık” “Kaynağa” dönüşüyor
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ğaç bazlı panel sektörünün
global oyuncusu Kastamo-
nu Entegre, küresel bir mar-

ka olmanın sağladığı vizyon çerçe-
vesinde, kurumsal organizasyon-
dan tedarik zincirine, üretimden
satışa kadar tüm iş süreçlerinde
sürekli gelişimi hedefliyor. Bu an-
lamda son kullanıcı ile aralarındaki
en önemli köprülerden biri olan
parke ustalarına, gelişen teknoloji
ve yenilenen ürünlere yönelik uy-
gulamalı eğitimlere de öncülük
ediyor. Kastamonu Entegre’nin
yaşam alanlarına kalite katmak
üzere sunduğu hizmetleri daha da
ileri seviyeye taşımak hedefiyle,
geçtiğimiz sene bayiler ve parke
ustaları için Türkiye genelinde dü-
zenlediği “Laminat Parke Usta Se-

minerleri” bu yıl da devam ediyor. 

Geçtiğimiz sene yaklaşık 2000 kişi-
ye ulaşan eğitimler, kalite süreçle-
rinin iyileştirilmesinden parke uy-
gulamasında dikkat edilmesi gere-
ken noktalara kadar pek çok konu-
da değerli bilgiler içeriyor. Laminat
parke teorik eğitimleriyle ürünlerin
özelliklerine ve kullanım detayları-
na dair önemli noktaların da anla-
tıldığı seminerler kapsamında uy-
gulamalı eğitim de veriliyor. 

İlk ayağı 14 Nisan 2017 tarihinde
Eskişehir’de düzenlenecek “Lami-
nat Parke Usta Seminerleri” yıl bo-
yunca farklı illerde gerçekleşecek. 

Geçtiğimiz sene seminerlerin bü-
yük ilgi topladığını vurgulayan ve
gördükleri ilgiden memnuniyetle-

rini belirten Kastamonu Entegre
Marka ve Kurumsal İletişim Müdü-
rü Naci Güngör, “Bizleri, tüketici-
mize doğrudan ulaşan ustalarımız-
la bir araya getiren seminerler ile
sektörde bir ilki gerçekleştirdik.
Bu yıl da gerçekleştireceğimiz eği-
timler ile kalifiye ustalar yetiştir-
meye devam edeceğiz. Önümüzde
yıllarda da sektöre olan katkıları-
mızı her alana yaymaya devam
edeceğiz.” dedi. 

Kastamonu Entegre, parke ustalarına yönelik yurt çapında sürdürdüğü
“Laminat Parke Usta Seminerleri”ne bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz
sene seminer kapsamında yaklaşık 2000 kişiye ulaşan Kastamonu
Entegre, bu yıl da farklı birçok ilde parke ustalarıyla buluşacak.  
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Kastamonu Entegre’nin sektörde
öncülüğünü yaptığı “Laminat Parke Usta

Seminerleri” devam ediyor





obilya üretiminin çok geniş
bir kesimini kapsamı içine
alan ve toplamda 700 bin

metre kare alanda gerçekleşen
fuar,  döşeme bileşenleri, kesiciler
ve el aletleri ile Aksesuar malze-
melerinden ağaç işleme makinele-
rine kadar geniş bir ürün grubunu

kapsayan fuar   100.000 metreka-
reyi kapsayan  . CIFM / interzum
Guangzhou 2017,ve yine yüzbin-
lerce m2’lik diğer salonlarda bin-
lerce markanın katılımıyla gerçek-
leşti.   kapsamlı bir endüstri etkin-
liğini geniş bir alanda binlerce al-
ternatif ürünle alıcılara sunan fuar
toptancı, satınalmacı ve mobilya
üreticilerinin uğrak yeri durumun-
daydı.  Ahşap işleme makineleri,
yatak ve dikiş makinaları, kesiciler
ve aletler, (akıllı) mobilya donanı-
mı ve mobilya hammaddeleri dahil
olmak üzere tüm endüstri spekt-
rumundaki ürün ve malzemeler bu
fuarda sergilendi.  Fuara her yıl ol-
duğu gibi Türkiye’den bu yıl da pek
çok mobilya malzeme üreticisi,
mobilya aksesuar üreticisi ve ma-
kineci katıldı. 

▲ ▲
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CIFF-CIFM / interzum
Asya'nın en kapsamlı ahşap işleme makineleri ve
mobilya imalatı programı, 28 - 31 Mart 2017 tarihlerinde
Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksinde gerçekleşti.
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Fuara Katılan Türk Firmalarının Standlarından





ünyesinde BAUSH-LINNE-
MANN, SÜDDEKOR ART ve
DÖLLKEN gibi Türkiye’de yıl-

lardır tanınan önemli markaları
barındıran SURTECO DECOR, But-
tenwiesen tesislerinde kağıt ve
PVC folyoları yanında dijital baskı
tesisleriyle de önemli yatırımları
bulunmaktadır. 28 Şubatta davet
edildiğimiz Münih - Buttenwie-
sen’deki dekor ve dijital tesislerin-
de hem fabrikayı gezmek, hem de
hafta boyu Türkiye ve dünyanın
değişik ülkelerinden davet ettikleri
müşterilerine  yeni desen ve tasa-
rımları sundular. Burada müşteri-

lerin seçtiği yada değişiklik istediği
yeni desenleri hemen uygulayabi-
lecekleri Dijital baskı  tesislerinin
de bulunduğu showroomu birlikte
gezdik. Tum bunlarla ilgili olarak
da Surteco Türkiye, balkanlar,
İran, Irak , Azarbeycan, Türki cum-
huriyetleri vb coğrafyalardan so-
rumlu ve Türkiye’yi de çok iyi bilen
bölge müdürü sayın Dario De Vita
ile konuştuk. 

Nesip Uzun: Sn Dario, yaklaşık bir
haftadır, gerek Türkiye, gerekse de

dünyanın farklı yerlerinden buraya
müşterilerinizi getirdiniz. Bu hafta
Türklerin haftası ve her gün önemli
MDF ve Yonga Levha üreticilerini

▲ ▲
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B Surteko - Münih: Daria De Vita
Röportaj: Nesip Uzun

SURTECO DECOR 2017 yeni desen
ve tasarımlarını Münih’te sundu





ağırlıyorsunuz.bize kendinizi ve
gerçekleştirmek istediğiniz bu et-
kinlik hakkında neler söylersiniz? 

Daria De Vita: Öncelikle kendimi
tanıtmakla başlayayım, SURTECO

DECOR’da Türkiye’den sorumlu
satış müdürüyüm ancak sorumluk
alanım sadece Türkiye değil Türki-
yenin de bulunduğu coğrafyada
etkisi altında bulunan İran, Irak,

Gürcistan, Azerbeycan, beraberin-
deki Türki cumhuriyetler diye tabir
edilen bolge ve Ortadoğu benim
çalışma alanım içindedir. Tabi ki
tüm bunların içinde Türkiye gerek
son yıllarda gerçekleşen büyük
yatırımlarıyla olsun gerekse de
yıllardır Türkiye ile çalışmamdan
dolayı kişisel olarak da benimiçin
özel bir ilgi alanıdır.  Bunların dışın-
da İspanya, Portekiz, Güney Ame-
rika gibi ülkelerle de ben ilgileniyo-
rum.  Buraya bazı Türk firmalarını
davet etmemizin esas amacı hem
yeni desenlerimizi göstermek, on-
ları tasarımın içine çekerek mev-
cut desenlerde istedikleri farklılık-
ları anında onlarla birlikte gerçek-
leştirmek ve  bu süreci bizzat ya-
şayarak burada koklamalarını ve
dijital uygulamaları anında gerçek-
leştirmelerini sağlamak istedik.
Türkiye SURTECO DECOR’un en
büyük ihracat yaptığı ülkelerden
biridir. Burada yeni mobilya de-
senleri yanı sıra Parke, kapı gibi
pek çok desen uygulamalarımızı
da sunuyoruz.  Surteco, pek çok
ürünle desen tasarımları yapmak-
tadır.  Kağıt ürünlerinde BAUSCH
LINNEMANN,  ürettiğimiz kağıt de-
senlerle aynı konsept ve desen
renklerinde Finish folyo PVC plas-
tik kenar bantları üretir. SURTECO
DECOR kısmında dekoratif kağıt ve
print, DAKOR kısmında ise kağıt
emprenyesi üretir. Böylece Surte-
co  grupta bu geniş üretim gamıyla
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bir mobilyanın her yanına dokunur.
Bu nedenle şu an bulunduğumuz
showroom ve dijital üretim uygu-
lamalarımızın gerçekleştiği bu ye-
re biz “DESEN FABRIKASI” diyoruz.
Bunun için Surteco’nun ismini
‘’One Stop’’ diye tanımlayabilece-
ğimiz, bir kez gelindiğinde tüm ek-
sikleri giderecek durak  olarak 
tanımlıyoruz.

Nesip Uzun: Burada müşteri istediği
desenleri uygulayabilecek mi?

Dario De vita: Biz bu organizasyo-
nu bundan sonra gerçekleştirece-
ğimiz  benzer çalışmalarımızın
başlangıcı olarak görüyoruz ve
önümüzdeki yıllarda geliştirerek
sürdüreceğiz.  Burayı isteyen her
müşterinin  istediği zaman gelip
desen seçimi yapıp renk geliştire-
ceği bir desen merkezi, desen fab-
rikası olarak düşünüyoruz.  Dolay-
sıyla Surteco kendi kafasında de-
sen üretip müşterisine sunan bir
anlayışa sahip değil.

Nesip Uzun: Sn Dario Türkiye 
Pazarı hakkındaki düşüncelerinizi
alabilir miyim.

Dario De Vita: Türkiye pazarını
çevresiyle bütün bir platform ve
bu platformun merkezi olarak 
görüyoruz. 

Nesip Uzun: Surteco- Suddecor 
birleşmesi sonrasında şu anda 
nerdesiniz? 

SURTECO DECOR bu süreçte
önemli yatırımlar yaptı ve  bir yan-
dan da  desen geliştirmeye devam
ederek bu pazarda alanında Avru-
pa’nın en önemli desen geliştirme
ve baskı kalitesinde lider firması
olarak görmeye devam ediyor.
SURTECO TÜRKİYE ofisimiz, HA-
NEX’in ilgilendiği dekoratif kağıt
bölümü haricinde SURTECO DE-
COR Grubuna bağlı diğer tüm
ürünlerden sorumlu ofisimizdir.

Bu süreçte de Türkiye’de HANEX
gibi  alanında saygın ve önemli bir
firma ve SURTECO TÜRKİYE ofisi-
miz ile beraber çalışmamız bizler
için çok önemlidir. HANEX müşte-
rilerimizin sorunlarını çözme ko-
nusunda bizim için önemli bir part-
nerdir. Sadece kağıt alanında de-
ğil,  HANEX’in temsil ettiği ve kağı-
dın da bağlantılı olduğu makine
sektöründeki ortak  çalışma ve de-

neyimleri de bizler için ayrıca
önemli avantajlardır. 

Şubat ayı içinde euro-dolarda mey-
dana gelen önemli değişimler paza-
rı nasıl etkiledi ?

Sorun sadece dövizdeki dalgalan-
malar değil, Türkiye ile yıllardır
çalışıyoruz ve burada özellikle kış
aylarında koşullardan dolayı zaten
çok büyük sirkülasyonlar olamaz,
yüklemeler sınırlıdır. üretici bu dö-
neme göre uygun stoklarını yapar.
Şayet çalıştığınız ülkelerin koşulla-
rını iyi bilirseniz her ülkenin nesnel
koşullarına göre kendinizi ayarlar
uygun çözümleri de gerçekleşti-
rirsiniz, butun bunlar birazda küre-
sel pazarı doğru ölçeklemekten
geçer. 

l l



ürkiye’de yüzey malzemele-
rinde inovasyonun önemlibir
adı olan AGT, 10 Nisan’da İs-

tanbul İkitelli showroomunda ka-
pıdan yüzey uygulamalarına, mut-
fak dolap kapaklarından dekoras-
yon seçeneklerine kadar geniş bir
ürün yelpazesine burada sergiledi.

Tabu bu sıradan birsergiden öte
trend kokan, ürünün sunumundan
kendisine kadar, olağanüstü bir at-
mosferde aynı mükemmellikle
sizlere sinemografik bir zevk ve-
ren bir sunumdan söz ediyoruz.

Ürünü üretmek kadar, ona hak et-
tiği değere verecek bir sunum da o

denli önemli. AGT’nin pek çok
stand sunum ve prezentasyon ça-
lışmalarını yürüten tasarımcı ve
mimar Atilla Arısoy, bu trend ser-
gisinin de mimarı. Atilla Arısoy’u,
tam da ürünlerin sergilendiği bu
güzel atmosferde yakaladık.

“Sn Arısoy, bu atmosfer ve ışık cen-
netini nasıl hayal ettiniz? kendinizi
tanıtıp, bu projeyi bizimle 
paylaşır mısınız? Bu hayal nasıl 
gerçekleşti?”

1962 yılında doğdum. 1983, tatbiki
güzel sanatlarda mezun oldum.
Mezun olunca, haliyle mesleğe de
ilk adımları atıyorsunuz. Bu süreç-
te pek çok ev, işyeri, tekne, ofis,
hastane, aklınıza gelebilecek her
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Gelecek kompozit ürünlerde ve
biz buna yönelik çalışıyoruz
Gelecek kompozit ürünlerde ve
biz buna yönelik çalışıyoruz

Gerek sanat galerilerinde,
gerekse çok iyi tasarım
fuarlarında, bütün dünyada
ürünler çok iyi ortamlarda ve
çok iyi ışıklandırılmış
ortamlarda sergilenir. Ben de
AGT’nin ürünlerini birer sanat
eseri gibi düşünerek, bir sanat
galerisinde nasıl
sergileniyorsa, ona uygun bir
konsept geliştirdim.

Röportaj: Nesip Uzun



türlü mekanın tasarımını yaptım.
İş dünyası içinde gelen pek çok
alanda tasarım ve uygulamalar
yaptım. iyi kötü birçok tecrübeler
yaşadım. Kötü ve başarısız olan-
lardan ders çıkardım ve yeni, oriji-
nal, güncel, çağdaş olanları yaka-
lamak için çalıştım. Bu süreçte
mobilya sektörü çok büyük dönü-
şümler yaşadı. Emek yoğun mo-
bilya üretimi makineleşti. Pek çok
yeni ürün ve malzeme sektöre
ulaşarak hem mobilyacının işini
kolaylaştırdı, hem de bizlere daha
farklı tasarımlar yapma imkanı ta-
nıdı. Bugün mobilya üretimi çok
farklı noktalara gelmiştir. Mobilya
sektörünü hep yakından izledim ve
1958 yılından bu yana sektörün
trendi olan Milano mobilya fuarını
ziyaret ediyorum. Buralarda
önemli fikirler edindim, pek çok
mobilya firmasına tasarımlar yap-
tım ve bu süreçte endüstriyel mo-
bilyanın da ne olduğunu öğrendim.
Malzeme, makine, üretim, hemen
her konuda sektörü takip ettim. Bu
özellik, tasarımlarımı geliştirmek
için ihtiyaç duyduğum bir şeydi.

“Sizce mobilye sektörü tasarımcıy-
la çalışmaya ne zaman başladı?”

Bence bu süreç Turgut Özal hükü-
meti döneminde dışarıya açılım ve
dövizle ticaretin serbestleşmesiy-
le başladı. Bu dönemlerde insanlar
yurt dışından mobilya getirmeye
başladılar. Mobilya ile birlikte ta-
sarımcılardan da faydalandılar.
Gerçekte o dönemde de Türki-
ye’de tasarımcılar vardı ama, o
günlerde bizlere farklı bakılıyordu;
mobilyacı gibi bakılıyordu. Yurt dı-
şından tasarımcılarla çalışan iyi
firmalarımız vardı; bunların başın-
dakiler de iyi insanlardı. Örneğin
Minas Mobilya’dan Minas beyi ve-
rebilirim; kendisi şimdi rahmetli
oldu. Yine Utarit Izgi, çok önemli

bir cumhuriyet dönemi mimarı ve
aynı zamanda mobilyacıdır.

“Mobilya sektöründeki ilk çalışma-
nızı ne zaman ve kiminle yaptınız?”

1982 yılında henüz akademinin 3. sı-
nıfındayken ilk işimi yaptım. Bu bir
işadamının bir arkadaşına hediye
edeceği birmutfaktı. Bu mutfağın
hem tasarımını, hem de imalatını
yaptırdım. Profesyonel anlamda ilk
ticari işim bu oldu. Ardından cam ve
ayna alanında çalışan bir grupla
mobilya sektörüne girdik ve burada
ahşap ağırlıklı mobilyalar tasarla-
dık. Ardından Divan Pastaneleri’nin
projelerini uyguladık, sonra da Uta-
rit Izgi’nin işlerini yaptık.

Endüstriyel anlamda bu işin 
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ilklerinden biri de Faruk Mal-
kan’dır. 80’ler sonrasında önemli
bir makine yatırımı gerçekleştirdi
ve büyük projelere imza attı. Yine
ilklerden Kelebek Mobilya vardır.

“Türkiye’de tasarımcının mobilya
sektöründeki yeri hakkında neler
söylersiniz?”

Bizde ne yazık ki batıdaki gibi olmu-
yor. Mimar, işletmede hem tasa-
rımcı, hem mimarisini, hem inşaat
mühendisliğini, hem mobilyasını,
hem çizimlerini, perdesine kadar
her şeyi yapacak. Bu bir kısırdön-
güydü, ancak yavaş yavaş bunlar
aşıldı ve herkes branşlaşarak işini
yapmaya başladı. Ama sektöre ta-
sarımcıdan, endüstri mühendisin-
den önce mimarlar girdi. Sektör,
mimarla tasarımcının farklılığının
ayırdında değildi. Ona göre mimar,
bu işlerin toplamı için yeterliydi.
Örneğin bana mimar diyorlar ama

ben iç mimarlık okudum. Bu konu
halen bir sorundur aslında. Bir di-
ğer konu ise, biz tasarımcıların ço-
ğu belli bir noktada kilitlenmişler
ve sadece mobilya tasarımı yapı-
yorlar. Oysa tasarımcının dünyası
çok zengindir, örnek vermek gere-
kirse, Yılmaz Zenger elektronikten
mobilyaya, objeden takıya kadar
hemen her şeyi tasarlayabilmek-
tedir. Bu tür yaratıcı tasarımcıların
alt yapısında çok başka bir nüve
var. Tasarımcı kendini mesleki ve
kültürel olarak geliştirecek. Sine-
maya tiyatroya gidecek, gezecek,
kitap okuyacak, literatürü takip
edecek, sergiler gezecek, resim
sergilerine gidecek; kısacası beyni-
ni geliştirecek. Dışarıyı takip eder-
ken, kendini de öğrenecek. İstan-
bul’un her yanı tarih. Etrafınıza ba-
kın; zengin bir kültürel mirasın üs-
tünde yaşıyoruz. Koca bir Bizans
ve Osmanlı geçmişi var bu kentte.
Öğrendiklerimizi bunlarla 
sentezleyip çok güçlü tasarımlar
üretebiliriz.

“Burada AGT için çok başarılı bir
trend çalışması gerçekleştirdiniz.
Sizin esin kaynağınız neydi?”

Birincisi AGT ile uzun bir dostluk ve
çalışma ilişkimiz var. Hem AGT’yi
hem ona benzer ürünler üreten
firmaları çok iyi tanıyor, takip edi-
yorum. AGT artık dünyada çok iyi

tanınan ve alanında dünyanın ilkle-
rindendir. Marketing konusunda
çok başarılı bir şirket. Dünya ça-
pında önemli profesyonellerle ça-
lışıyor. AGT bu işin Bentley’idir,
Mercedes’idir. Mobilyada artık sa-
dece MDF, masif kullanılmıyor.
Gelecek kompozit ürünlerde ve biz
buna yönelik çalışıyoruz. Bu sergi-
yi hazırlarken ana temam ‘AGT
ürünlerini nasıl öne çıkarabilirim?’
oldu. Gerek sanat galerilerinde,
gerekse çok iyi tasarım fuarların-
da, bütün dünyada ürünler çok iyi
ortamlarda ve çok iyi ışıklandırıl-
mış ortamlarda sergilenir. Ben de
AGT’nin ürünlerini birer sanat ese-
ri gibi düşünerek, bir sanat galeri-
sinde nasıl sergileniyorsa, ona uy-
gun bir konsept geliştirdim.

Milano’da Van Dyke’in izlediğim bir
resim sergisinden çok etkilendim;
tabloların ve ışığın kullanılması ba-
na enterasan ve harika geldi. O
sergi beni bu noktalara getirdi. Ta-
bi uyum, kombin ve renk seçimleri
çok doğru yapılmak zorunda. Bu-
rada gerçekleştirdiğimiz uyumun
pek çok üreticiye ve mimara ilham
vereceğini düşünüyorum. Burada
çok önemli mesajlar var. Ürünü
pek çok malzemeyle kombine kul-
lanarak, hayallere de katkı yapıyo-
ruz. Mobilyada artık farklı bir 
konsept var.
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0 Nisan 2017 tarihinde Do-
ğuş Üniversitesi’nde mimar-
lık ve tasarımın dünü ve bu-

gününün konuşulduğu panel do-
ğuş Üniversitesi İç Mimarlık fakül-
tesi tarafından düzenlendi. Mimar-
lık anabilim dalı başkanı Prof. Dr
Ahmet Kurtoğlu’nun girişimiyle
gerçekleşen ve mimarlık öğrenci-
lerinin mesleğin duayenleriyle ta-
nışmak , onların birikimlerini pay-
laşmak amacıyla gerçekleşen pa-
nel etkinliğinin açılış konuşmasını,
Doğuş ÜniversitesiSanat ve tasa-
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“İç Mimarlığın Geleceği” konulu panel
Doğuş Üniversitesi’nde gerçekleşti 
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rım fakültesi dekan vekili, Prof Na-
zan Erkmen yaptı. Prof dr. Ahmet
Kurtoğlu’nun panelin amaç ve he-
defleri ile iç mimarlık fakültesinin
önemini anlatan konuşmasından
sonra iki oturumdan oluşan pane-
lin ilk oturumu gerçekleşti.  

Panelistler Prof dr Önder küçü-
kerman, Yılmaz Zenger, Metin Ka-
şo,Adnan Serbest,Nesip uzun, Se-
ma işbilir, öğrencilere deneyimle-
rini ve Türkiyede iç mimarlık eğiti-
minin dünden bugüne yaşadığı sü-
reci eğitim ve sosyal yaşam ile sa-
nayideki yerini kendi deneyimleriy-
le genç mezunlara ve fakültenin
diğer öğrencileriyle paylaştılar.
Prof dr, Önder Küçükerman 50
yıllık mimarlık ve tasarım serüve-
nini Yılmaz Zenger, Adnan Serbest
gibi ülkemizin saygın ve önde ge-
len tasarımcıları da yaşama dair
önemli bilgileri yeni, genç mimar-
larla paylaştılar.  Panelde konuş-
macı olarak bulunan yayın grubu
kurucumuz Nesip Uzun da , Tasa-
rım ve yayıncılık bağlamında bilgi
paylaşımı ile dunyada ve ülkemiz-
de bunun önemini anlatan bir ko-
nuşma yaptı. İç mimarlar odası
adına konuşan Sema işbilir, mezun
öğrencilerin iç mimarlar odası ile
ilişkileri ve üye olmalarının kişisel
ve meslek hayatlarındaki önemine
işaret etti.  Adnan Serbest Tasarı-
mın sadece okul bitirmekle kazanı-
lan bir yetenek olmadığını bireyin

kişisel sosyolojik vb yetenekleri-
nin başarılı olmasında önemli un-
surlar olduğunu ve esas olarak
alanda gerçek yaşam içinde pişe-
ceklerini ifade etti.  Katılım ve so-
nuçları açısından çok yararlı olan
ve öğrenciler tarafından büyük bir
heyecanla izlenen panel konuşma-
cıları da mutlu etti. 

l l
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u yıl bize uluslararası mobil-
ya endüstrisi için net bir iyim-
serlik sinyali veren pek çok

anımız oldu. 2017'ye ilişkin beklen-
tilerimiz daha da arttı. Bunun ne-
deni ise, geçtiğimiz yıl gerçekleşen
Pordenano SICAM fuarıydı.

Ekim 2017’de gerçekleşen SICAM
fuarında yapılan pek çok toplantı
ve etkinlikte, fuarın ticari boyutla-
rını da ortaya koydu. Bir yanda ak-
sesuar üreticileri, bağlantı ele-
manları, yüzey malzemeleri ve
dünyanın dört bir yanından gelen
mobilya üreticileri ve deneyimli

alıcılar fuarda net bir şekilde ko-
numlandılar. Zamanlama olarak
da bir kez daha teyid edildi ki, SI-
CAM başarılı bir iş etkinliğidir. Önü-
müzdeki dönemlerde çok uluslu

şirketlerin dikkatini de bu fuar çe-
kecek.

Birticaret fuarında görmemiz ge-
reken trendler, yeni fonksiyonel
çözümler, tasarım çizgileri bu yıl
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Önde gelen bir oyuncu olmayı hedefleyen
bir sektörün gelişimi SICAM'dan geçer

Yüksek başarının anahtarı, en kaliteli ilişkiler ve küresel bir erişimdir



line kendisini gösterdi. Organiza-
tör tarafından yayınlanan SICAM
2016 katılım sonuç raporları bunu
net olarak ortaya koymaktadır.
Pordenone’ye 101 yabancı ülke ve
7378 şirketten olmak üzere, İtal-
ya’nın dört bir yanından gelen zi-
yaterçiler vardı. SICAM’ı ziyaret
edenlerin yüzde 36’yı aşan kısmı
ise yabancı ziyaretçilerdir.

Fuarın lojistik anlamda da başırılı
olduğu gözlenmekte, Üç ayrı giriş-
ten gelen ziyaretçilerin dataların-
dan elde edilen veriler, online ka-
yıt sistemleri sayesinde bilgi erişi-
mine kolay ulaşmamızı sağlamak-
tadır. Bu da verilerin kısa zamanda
değerlendirilerek, fuarın doğru ve
zamanında ölçeklenmesini, bilgile-
rin gerek medya gruplarına, ge-
rekse de katılımcılara hızlı ve za-
manında ulaşmasını sağlıyor.

Fuarla ilgili detaylı bilgiler veren
Carlo Giobbi, “ürünlerin sunumun-
dan tanıtımına kadar, katılımcı fir-
malar kendilerini refere etmede
önemli ilerlemeler kaydettiler. SI-
CAM için fuara hazırlık ve alt yapı
çalışmaları stratejik bir önem ka-
zanıyor, çünkü insanlar buraya ye-
nilikleri görmeye geliyorlar. Bura-
sı mobilyada yenilikleri sergileme
alanı. Tasarımcı ve mimarlar,
mevcut ziyaretçi kayıtlarımızın
yüzde 9’unu oluşturuyor. Yüzde
9’dan fazlası da teknik elemanlar
ve üretim müdürlerinden oluşu-
yor. Bu çok önemli bir figür; çün-
kü, mobilya üretiminde işlevsel bi-
leşenlerin önemi her yıl daha da
artıyor. Bazı durumlarda tasarımı
yapılan ürün, üretim değerinden
daha fazla katma değer yaratıyor.
Bununla birlikte, bir önemli istatis-
tik de, karar alıcıların SICAM’da en
fazla temsil edilen kategori olma-
sıydı. Gerçekten de, ziyaretçile-
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rin% 37'si şirketlerinin veya genel
müdürlerin sahibi. Dolayısıyla,
stratejiler ve satın alma seçenek-
leri konusunda nihai kararlar alan
üst yönetim üyeleridir” diyor.

SICAM 2016'yı ziyaret eden şirket-
lerin genel çerçevesinin kompozis-
yonunu analiz ederek, üretim bölü-
münün (mobilya, mutfak, banyo ve
sözleşmeli mobilyalar arasındaki
varlıkların% 65'ini oluşturan bö-
lüm) yanında, bileşenler segmenti-
nin kendisinde bulunduğunu görü-
yoruz Aydınlatma ve ev eşyaları
profesyonelleri % 4'ü ile % 15 ara-
sında: Bu nedenle fuarın tüm üre-
tim zincirinin güncellenmesi ve bil-
gilendirilmesi için paha biçilmez bir
fırsat olduğu da doğrulandı. SICAM
2016'da sanayi ve ticaretin ağırlıklı
katılımı vardı (sanayi şirketlerinin%
42'si temsilcileri ve ticaret işletme-
lerinin% 21'i). Bununla birlikte, za-
naatkar üretim bölümü gözden ka-
çırılmamalıdır. Ziyaretçilerin %
20'sini oluşturuyor. Küçük ve orta
ölçekli işletmelerin sayısal olarak
yaygın bir rol oynadığı İtalyan üreti-
mi için bu, en üst teknoloji ve kalite-
ye sahip fikirlerin, çözümlerin ve niş
ürünlerin ortaya çıktığı manzaradır.

Bu arada, SICAM ekibi önümüzdeki
Ekim’de düzenlenecek olan fuarı

da tanıtmaya başlamıştır (tarih 10 -
13 Eylül Salı için Pordenone'da be-
lirlenmiştir). 560 katılımcı tarafın-
dan yıl sonundan önce onaylanan
katılımların yaklaşık% 90'ı tarafın-
dan desteklenerek, yeni katılımcı-
lardan gelen sayısız isteğe ek ola-
rak, bu bahar tüm ana uluslararası
mobilya ticaret fuarlarında sunula-
cak. Carlo Giobbi, "Ticaret fuarını
şirketlerin beklentileri doğrultu-
sunda büyütme yolumuz her yıl
tüm dünyada yeni pazarlar geliştir-
mek ve zaten bilinenleri güçlendir-
mek" dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında
Pordenone'da ziyaretçilere Sahra
altı Afrika'dan Orta Doğu'dan çeşit-
li ülkelerden mobilya uzmanları
katıldı. Ziyaret edilen ülkelerin sıra-
lamasında Almanya bir kez daha
teyit edildi ancak İtalya ve İtalya

mobilya ihracatı sıralamasında her

zaman en üst sıralarda yer alan

Fransa ve İngiltere'den çok sayıda

ziyaretçi vardı ve aralarında ortaya

çıkan Rusya da fuara en çok katılım

gösteren ülkeler arasına girdi. SI-

CAM'daki her katılımcı için kesin

olan şey, Pordenone'da her yıl yeni

uluslararası ticaret ilişkileri açmak

için sağlam fırsatlar yaratılmış ol-

masıdır. Bu, ancak bilgiyi yaymak

ve tüm dünyayı teşvik etmek için

gerçekleştirdiğimiz günlük çalış-

malarımız sayesinde mümkündür.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Ma-

de in Italy'in aksesuar ve bileşenler

bölümü için elçilikleri niteliğindeki

bu yoğun çalışmayı tanıtmaya de-

vam ediyor.
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Pesaro, 1 Nisan 2017 – Hanover, 14 Şubat 2017 –
Raphaël Prati, Biesse Grup Pazarlama ve İletişim Direktö-
rü, Thinkforward felsefesini; “Biesse'nin sizlere daha faz-
la, daha iyi ve daha az maliyetle üretim yapabilme olana-
ğı sağlayan, yenilikçi ve kullanımı kolay entegre çözüm-
ler sunabilmesidir. Bugünün aksiyonlarına karar verme-
den önce, geleceği planlamamız için bize cesaret verir."
şeklinde açıkladı. “Thinkforward aynı zamanda ziyaretçi-
lerin dijital fabrikaların algılama ve üretim biçimimizi na-
sıl değiştirebileceğini deneyimleyeceği, 5000 metre kare-
ye yayılan Ligna’daki standımızın yenilikçi ve teknolojik 
konseptidir." 

Müşterilerinin kişisel ihtiyaçlarına uygun binlerce özgün
ürün imal etme ihtiyacında olan büyük üreticilerden, sa-
natkarlığa odaklanan küçük işletmelere kadar tüm üreti-
cileri hedefleyen 40 aşkın fonksiyonel çözüm sergileni-
yor olacak. Biesse 4.0 hazır çözümleri sayesinde, bu şir-
ketler tam donanımlı “akıllı fabrikalar” olabilecek. 

Zengin teknolojik çözümler ve anahtar teslim projelerimi-
zin bir parçası olan kapı, pencere, kiriş ve duvar panelleri
üretiminde gelişmekte olan ahşap yapı sektörü için tasar-
lanan önemli yenilikler de ana standımızın yanı sıra bu 
iş için özel olarak hazırlanan 13. salondaki standımızda
sunulacak

Özellikle, 2 adet yenilikçi Uniteam işlem merkezi sergile-
niyor olacak. Bu sınıf, yekpare ve lamine ahşap kiriş işlem
operasyonları için tasarlanmış olup sektördeki en iyi per-
formansı sunmaktadır. Uniteam CK sergilenecektir.
Kompleks mimari elementlere sahip inşaat mühendisliği,
yüzme havuzu kapakları, spor merkezleri vb. yerlerin ima-
latı için tasarlanan Uniteam CK, 1000x300 mm kesit ve
14 metre uzunluğa kadar kiriş işleyebilme kabiliyetine sa-
hiptir. Bunların yanında sergilenecek olan Uniteam E MIX,
300 mm kalınlığa kadar X-Lam paneller kesebilen bir iş-
lem merkezidir. Makinenin ölçüsü minimum 12 metre

uzunluktan 40 metre uzunluğa ulaşabilir ve bu sayede
çift bölge çalışma imkanı sağlayabilir. Uniteam işlem
merkezleri, lamba ve zıvana, dikme kiriş, half lap joint,
profil, dübelli birleşim gibi sektördeki birçok bilinen kesi-
mi hızla yapabilir. Uniteam makineleri tarafından kullanı-
lan CAD/CAM yazılımı, tasarımdan üretime daha kolay bir
geçiş sağlayacak şekilde sektörde şu an var olan tüm mi-
mari tasarım (BTL uzantısı) CAD yazılımı ile kullanılabilir

Biesse inşaat sektörüne yatırım yapma isteğini göster-
mek için salon 11’de sadece kapı ve pencereye özel bir
bölüm ayırmıştır. Bu alanda Biesse müşterileri tarafından
üretilen çeşitli ürünler sergilenecektir; kapı ve pencerele-
re özel donanımlı Rover teknolojisi ve zanaatkarların ve
küçük şirketlerin üretimini arttırmaya ve orta ve büyük öl-
çekli şirketlerin küçük, standart olmayan ölçülerdeki seri-
leri ya da yenilenen modellerine yönelik yeni WinLine 16.
WinLine 16,  hem standart hem de kavisli özel lineer çer-
çeveleri son derece basit bir şekilde üretir ve böylece tek-
nisyeni diğer işleriyle ilgilenmesi için özgür bırakır. Çift
elektrikli aks, çalışma döngüsünden bağımsız olarak tüm
değişikliklerin aksamadan yapılmasına olanak sağlar.
Son derece kusursuz ve kolay kullanımıyla, tüm çalışma
döngüleri ve parçaların yerleştirilmesi NC tarafından ya-
pılır. Son derece kompakt olan makine tüm parçaların
yükleme/indirme ve yerleştirilmesini bağımsız bir biçim-
de ve müthiş doğrulukla yapar. WinLine 16 teknisyen gö-
zetimi olmadan, bir saatten bir vardiyaya kadar otomatik
çok katmanlı yükleme istasyonu ile eşleştirilebilir. 

Rover serisinin yeni özellikleri arasında, yüksek hacimli
parçaların işlenmesi için tasarlanan yeni Rover M5, ilk
defa Ligna’da sergilenecek. Sektördeki hiçbir makine per-
formansı, boyutu ve fiyatı ile yarışamaz. 535 mm’lik çalış-
ma yüksekliği ile bu özgün teknoloji sayesinde üreticiler
üçüncü şahıslara gerek kalmadan yüksek çeşitlilikte ve
hassas üç boyutlu parçaları kendileri üretebilir. ▲ ▲

Biesse, Ligna 2017’de: 
Salon 11 Deneyimi yaşa



Çalışma tablası farklı işlem gereksinimlerine uygun ola-
rak düzenlenebilir ve büyük hacimli parçaları sabitlemek
ve çeşitli ölçülerdeki parçaları işlemek için her tür ekip-
manı yükleyebilir. Rover M5 son derece kompakttır ve 18
m2’lik yüzeyde (her şey dahil) 3200x1600x535 mm çalış-
ma alanıyla, başka hiçbir ek unsura gereksinim duyma-
dan yüksek seviyede performans sunar. 

Düz tabla teknolojisine değinecek olursak, Biesse ziya-
retçilerine, çok yönlülük, küçültülmüş ölçüler ve Rover se-
risinin her zaman ayırıcı özelliği olan kalitesi ile göze çar-
pan işlem merkezi Rover K FT’yi sunacak. Rover K FT üre-
tim alanına tam adaptasyon sağlamak üzere tasarlandı.
Son derece ergonomiktir ve 4 taraftan güvenli biçimde
erişilebilir. Soldan sağa ya da sağdan sola iş akışına izin
verecek şekilde ayarlanması mümkündür. Rover K FT Bi-
esse’nin ilk hızlı fişe tak & çalıştır montaj özelliği çözümü
sunan ve en minimal ölçülerdeki son derece kompakt bir
makinenin maksimum performans sunması için tasarla-
nan makinesidir.

Rover serisi; tek, kompakt ve yüksek performans bir ma-
kine ile panelleri şekillendirme ve kenarbantlama için 
Rover Edge kenarbantlama işlem merkezleri olmadan ta-
mamlanmış sayılmaz. Bu seri, maksimum birleştirme, in-
ce kenarlara uygulama yapabilme imkanı ve 3D şeffaf ke-
narlar ve çalışma esnasında kolay bakım ve panel temiz-
liğini garanti eder.

Biesse’nin Rover dünyasından diğer yeni özellikleri bPad
ve bTouch: bPad, çalışma alanını, çalışma ünitelerini ve
bıçak tutucuları hazırlarken gerçekleşen operasyonlar
için yeni Wi-Fi kontrollü paneldir. bTouch, kullanıcı ve ma-
kine arasındaki doğrudan etkileşim için tüm operasyon-
ların bir fare ve klavye ile yapılabilmesini garanti eden ye-
ni 21.5" dokunmatik ekrandır. 

Biesse standı ayrıca delik için 3 dikey işlem merkezini de
sergileyecektir. Brema Eko 2.1, Brema Eko 2.2 ve Brema
Vektor 15. Brema delik makineleri tüm delik, freze, tutkal-
lama ve dübel çakma işlemlerinin yanı sıra ilave montaj
ekipmanlarının yerleştirilmesini gerçekleştirebilir. 

Bu makinelerin yapıları maksimum yükleme ve boşaltma
ergonomisine ulaşmak için %50 yer tasarrufu sağlayan
küçük kaplama alanı, buna ek olarak sıfır kurulum süresi
ve yüksek seviye verimlilik ile tasarlanmıştır. 

Esnek Selco WNA 6’nın yanı sıra, Biesse Ligna’da ilk defa,
mobilya sektörünün ve yarı mamuller sektörünün ihtiyaç-
larına uygun, tamamıyla bağımsız kesim hattı ve otoma-
tik yükleme sağlayan sectioning system Selco WN2’yi
sergileyecek. Yeni kesit alma merkezi, üretimlerini ve iş-
lem kalitelerini geliştirmek için ilk yatırımlarını yapmaya
karar vererek klasik manuel makineden, güvenilir ve ko-
lay kullanım çözümünü hesaplı fiyatla sunan gerçek ke-
sim makinesine geçiş yapmak isteyen zanaatkarlar için
tasarlanmıştır. Selco WN2 ‘nin sağlam, dengeli yapısı
maksimum dayanıklılığı garanti eder. Makine, Biesse ta-
rafından patenti alınmış, spesifik takımlar kullanmadan
testereleri en kolay, güvenli ve ergonomik şekilde değişti-
rebilen cihaz olan Quick Change sistemi ile donatılmıştır.

Kenarbantlama ile ilgilenen ziyaretçiler; Biesse’nin kenar-
bantlamaya yönelik serisi olan, zanaatkarlar ve limitli
alanda kolay kullanım ve esneklik amaçlayan sipariş üze-
rine üretim yapan sektör çalışanları için tasarlanmış 
Akron 1300, Akron 1400, Spark 6.3 ve Jade 200 serisini
görebilecektir. Biesse kenarbantlama makineleri spesifik
imalat ihtiyaçlarınız için tasarlamış sektördeki tek sis-
temlerdir. Herhangi bir imalat ihtiyacınızı daha sonra ye-
niden şekillendirebilmenize olanak sağlar.

Meşhur AirForceSystems teknolojisi de ayrıca sergilene-
cektir. Cihaz tüm Akron ve Stream serisi için kullanılabilir
ve basınçlı hava kullanarak lazer kenarbantlama şeridini
yapıştırır ve böylece uzun ömürlü, su ve hava geçirmezlik
garantili bir sonuç sağlar.

Aynı Biesse standı tüm Viet Opera serisine de ev sahipliği
yapacaktır. Bu yüksek teknoloji smoothing center’lar kü-
çük, orta ve büyük işletmelerin değişken ihtiyaçlarını kar-
şılamaya uygundur. Seri Viet Opera 5, Viet Opera 7 ve Vi-
et Opera R.’yi içerir. Viet Opera 5’ in 2 versiyonu sergile-
necektir: Biri düz ve lake profil kapılar, diğeri hem düz
hem cilalı paneller için olup, rüstik, testeredişi, Skyved
(dalgalı) gibi çeşitli efektler yaratabilen yenilikçi sistem-
lerle donatılmıştır. Viet Opera 7, Büyük işletmeler için bir
finishing center olup, kaplama paneller ve parlak sonuç-
lara yöneliktir. Ve son olarak, Viet Opera R, panelleri oto-
matik olarak yükleyen robotik üniteye sahip, farklı seviye-
li panelleri ve suyuna ve sokrasına ürünlerin işlenmesi
için uygun bir zımparalama makinesidir.

Ve tabii ki, Biesse'nin ödüllü teknolojisi, otomasyon, Lig-
na’da sergilenecektir. Anahtar teslim fabrikaların tasar-
lanmasına ve geliştirilmesine ve yeni yazılım ve makine-
lerin var olan sistemlere entegre edilmesine adanan Bies-
se’nin tartışılmaz başarısını, güvenilirliğini, yenilikçi tek-
nolojisini BiesseSystem ekibinin yeteneklerini gösteren
pek çok sistem Salon 11’de tanıtılıyor olacak. Bunların
arasında; Rover işlem merkezine bağlı, panelleri kaldır-



mak suretiyle işlem merkezine konumlandıran ve iş ta-
mamlandıktan sonra panelleri işlenmiş paneller arasına
bırakan 4 eksenli işlem sistemi Rover B Edge with
Synchro bulunmaktadır. Tüm iş süresi otomatik olarak ve
başında teknisyen olmadan tamamlanabilir. Ziyaretçiler
aynı zamanda üretim süresi ve maliyeti ciddi ölçüde azal-
tan, panellerin optimum işlenmesini sağlayan otomatik
Winstore’u yakından görebilecekler. Biri düz tabla üzeri-
ne konumlandırılan Rover B FT ve diğeri esnek panel tes-
teresi ile eşleşebilen Nextstep olmak üzere iki şekilde
ayarlanabilir. Üretimde otomasyon ve verimliliği sağla-
yan W4 versiyonu sayesinde kesit alma ve esnek kenar-
bantlamada da artarak kullanılmaya başlayan, ebatlama-
bantlama ve delik konusunda bir panel yükleme ve indir-
me sistemi olan Winner da Biesse standında olacak.
Winner W1, Stream B MDS ebatlama ve kenarbatlama
makinesiyle eşleşirken, Winner W4
tek taraflı Stream A kenarbantlama
makinesiyle eşleşiyor olacak. W4
ayrıca; Selco WN 6 panel testeresi
ve minimum yer kaplarken maksi-
mum verimlilik sağlayan, üretim ala-
nına kolayca adapte edilebilen,
kompakt ve otomatik yükleme ciha-
zı X-Feeder ile de eşleşen biçimde
bulunabilecektir. Panel ölçülerine
bağlı olarak, vakum fincanlarının
otomatik konumlanması sayesinde
X-Feeder farklı panel formatlarına
otomatik olarak adapte edilebilir.
Yükleyici, işlenen materyallerin
özelliklerine bağlı olarak 2 ya da 
3 kolla yapılandırılabilir ve 
4400 mm uzunluğa kadar panelleri
kaldırabilir. 

Biesse Systems teknolojisi bunların
yanı sıra, esnek çözümler piyasasını
son 3 yıldır fetheden Robot Sorter’a
da yer verecek. Robot Sorter’ın; üre-
timin ihtiyacına göre, panelleri doğ-
ru sırayla düzenlediğini düşünecek
olursak, seri imalat için dikkate de-
ğer bir fonksiyonel çözümdür. Bu
sistemin yanı sıra, tek adımda bir
panelin 6 yüzünde de çalışabilen
boring makinesi Insider M de Ligna’da sergilenecek.

Ligna ziyaretçileri, önemli ölçüde büyüyen Advanced Ma-
terials sektörü için geliştirilen teknolojik çözümleri de ya-
kından görebilecekler. Biesse, benzersiz deneyimini plas-
tik ve kompozit materyallerle çalışan herkesin ihtiyacı
olan güvenilir ve yüzde yüz doğru işlem merkezleri ile kul-
lanır. Standda özellikle 5 eksenli işlem merkezi 
Materia CL de bulunacaktır. Çok yönlü ve kompakt bu
makine, çeşitli kompozit malzemelerin yüksek hızda fre-
zesi için tasarlanmıştır ve genel olarak havacılık, gemi in-
şaası ve otomotiv endüstrisi hedeflenmiştir.

Ziyaretçiler aynı zamanda yeni Biesse hizmetleri olan
Connectivity, IoT, yeni Parts portal ve müşteri bağlılığımı-
zı daha da güçlendirecek olan Müşteri İlişkileri Deneyi-
mi’ni görebileceklerdir.

Thinkforward felsefesinin bir parçası olarak, bir Biesse
klasiği, bLab de fuarda yer alacaktır. bLab, üretim henüz
fiziken başlamadan bile önce imalat sonuçlarını dijital or-
tamda sunabilme özelliğine sahip, sektörün en iyi yazılı-
mını test edebileceğiniz bir laboratuvardır. bSuite 3.0’a
yakından bir bakış yeni özelliklerini ve gelişmiş perfor-
mansını ortaya çıkaracaktır. Yeni versiyon, Rover maki-
neleri için temin edilebilen dokunmatik kontrol kumanda-
sı ile kusursuz bir şekilde eşleşir ve dokunmatik ekranı en
verimli şekilde kullanabilmek ve çalışma ortamları ara-
sındaki dolaşımı geliştirmek amacıyla tasarlanan yeni bir

çalışma listesi oluşturur. 

Ziyaretçiler, standımızda Biesse’nin
yakın zamanda karşılaştığı ve üste-
sinden geldiği zorlukların meyvele-
rini görme ve hissetme şansını ya-
kalayacaktır. Wood/Sales Division
& Branches Division Direktörü Fede-
rico Broccoli “Yeteneklerimize inan-
maya ve onlara yatırım yapmaya ka-
rar verdik. Bu stratejik karar berabe-
rinde muhteşem sonuçları getirdi:
Hem İtalya’da hem de diğer ülke of-
islerimizde yeni insanlar işe aldık,
daha fazla siparişe ve pazar payına
ulaştık, son 3 yılda gerçekleşen %60
büyümenin desteklediği 600 M Eu-
ro’luk hedefimizi aşan %17’den faz-
la gelir artışı gördük. Bu rakamlar
şirketimizin pazardaki en iyi İtalyan
oyuncu olduğunu ve rakiplerinden
çok daha fazla büyüme oranıyla ka-
zanç açısından dünyada ikinci sıra-
da olduğunu kanıtlamaktadır" açık-
lamasında bulundu. "Büyümemiz
olağanüstü ama tesadüf değil. Stra-
tejik olarak kaynaklarımıza yatırım
yapmış olmamızın meyveleri: Satış

Bilgisi, Dağıtım, Pazarlama ve İletişim, büyüme planlarını
ve hedeflenen araçlarımızı kullanarak şirketin Thinkfor-
ward felsefesini tüm dünyada uygulamak. Hizmet verdi-
ğimiz alanlarda mevcudiyetimizi arttırmak ve Biesse’nin
gerçek varlığı olan müşterilerimize hep yakın olmak için
çok çalıştık.

Ligna 2017’deki standımız, üretimin geleceğini şekillendi-
recek olan teknolojiyi tasarlamaktan, şirketin köklü dene-
yimine kadar Biesse’nin her sektöre getirdiği yenilikleri ilk
elden görmeyi arzulayan tüm ziyaretçiler için mutlaka zi-
yaret edilmesi gereken bir stand olacaktır.

Biesse Grup ağaç, cam, taş, plastik ve
metal işlem teknolojisinde küresel bir
liderdir. Mobilya, kapı/pencere çerçe-
veleri için makine ve entegre sistemler
ve ayrıca inşaat, gemicilik ve havacılık
sektörü için diğer bileşenleri tasarlar,
üretir ve dağıtır. 200’ü aşan kayıtlı pa-
tenti ile gurur duyarak, yılda 14 milyon
euro AR-GE yatırımı yapmaktadır. Üre-
timinin %90’ını ihraç ederek; 9 sanayi
sitesi, 37 şubesi ve 300 distribütör ve
seçkin yetkili temsilcisiyle faaliyet
göstermektedir. Müşterileri, İtalyan ve
uluslararası tasarımın en prestijli isim-
lerinden oluşmaktadır. Grup, Giancarlo
Selci tarafından Pesaro’da (1969) ku-
ruldu ve ilk defa Haziran 2001’de İtalya
Borsası’nda yıldız grupta listelendi. Şu
anda FTSE IT Mid Cap’tedir ve dünya
genelinde 3,800 çalışana sahiptir.
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üzde 67’si orman olan Kasta-
monu, ahşapta marka şehir
olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye’de ilk olarak yapılan Ah-
şap Fuarı’nın sahibi olan Kastamo-
nu’da bu yıl 7’ncisi düzenlenecek
olan Ahşap Fuarı 18-21 Mayıs ta-
rihlerinde gerçekleştirilecek. Açı-
lış, 18 Mayıs Perşembe günü saat
14.00’de gerçekleştirilecek.

Şehir kültürünün en önemli unsur-
larından olan ahşap, tarihin her
döneminde adından sıkça söz etti-
rerek Evliyalar ve Şehitler Diyarı
Kastamonu’nun kutsal bir aşı, gü-
venilir bir eşi, vefalı bir kardeşi ol-
muştur.

Kastamonu Belediyesi tarafından
düzenlenecek olan Ahşap Fua-
rı’yla ilgili konuşan Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, “Beşikten me-
zara ahşabı her alanda ustalıkla
kullanan Kastamonu insanı, yüz
yıllara meydan okuyan ahşap
eserlerini, insanlığa nadide bir kül-
tür mirası olarak bırakmıştır. Şeh-
rin her mahallesinde geçmişten
yansıyan bu ustalık abideleri karşı-
mıza çıkmakta ve misafirlerini
sevgiyle kucaklamaktadır. Zama-
na meydan okuyan ahşap varlığı
ve ustalığının yaşatılabilmesi adına
Kastamonu Belediyesi adına dört
koldan çalışma başlattık. Bu çalış-

malar doğrultusunda bugün Türki-
ye’nin en büyük konaklarını resto-
re ederek ülkemize ve kültürümü-
ze kazandırdık. Bizlerin hedefi Kas-
tamonumuzun hak ettiğine inandı-
ğımız Dünya Miras Listesi’ne adını
yazdırmaktır. Bu yolda da emin
adımlarla ilerliyoruz. Biz Türki-
ye’nin her yerinden misafirlerimizi
fuarımıza davet ediyor ve el emeği
göz nuru ürünlerimizi görmelerini
istiyoruz. Bizim için ahşap renktir,
yeniden var olmaktır, huzurdur,
nefes almaktır, yaşamdır, doğaya
saygıdır, sadeliktir, sağlıktır ve in-
sana yakışandır…” ifadelerini 
kullandı. 
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Ahşabın şehri 
eserlerini sergileyecek





imari Etkinlik Merkezi tara-
fından bu yıl ilki düzenle-
nen Mimari ve Tasarım Zir-
vesi, 14 – 15 Nisan 2017 ta-

rihinde Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti. Binlerce ziyaretçiyi
ağırlayan zirvenin odağında, mima-
ri ve tasarım dünyasının her geçen
gün daha fazla etkileşime girdiği
farklı disiplinlere dokunan işler ve
yeni trendler vardı. Etkinlikte, en-
düstri ürünlerinden mühendisliğe,
güzel sanatlardan felsefe ve sos-
yolojiye kadar pek çok alanda kafa
yorarak, tasarımlarını bu doğrultu-

da hayat geçiren isimler, ilham ve-
rici bakış açılarını paylaştı. 

Zirvede dünyanın dört bir yanında
ses getiren işlere imza atan mimar
ve tasarımcılar söz aldı. Fabio No-
vembre sunumunda İtalyan tasa-
rım kültürünü anlatan ve kaşık ta-
sarımından şehirler tasarlamaya
giden bir ütopyayı aktardı. Hello
Wood'un kurucu ortağı Péter Poz-
sár, kent yaşamının aksine köylerin
tasarımla nasıl bir değişime uğra-
yacağını anlatırken, Nicola Golfari
Do It Yourself – Kendin Yap akımı-
nın ardından gelen yeniliklere, bu

akımın tasarım kültürüne yansıma-
larına değindi. Gomez Paz, Setsu
Ito, Maurizzo Favetta, Alexis Şanal,
Enrico Vianello ve Holger Kehne da
konuşmacılar arasındaydı.

Deneysel tasarım ve
“tasarlanmamışlık” üzerine

Şafak Çak, "İşinizi Şansa Bırakma-
yın" isimli konuşmasında Kapalı-
çarşı’dan New York’a uzanan ba-
şarı hikayesini anlattı. Erdem Şe-
ker, kullanıcı deneyiminin önemini
vurgulayan ve tasarım öncesi ya-
şanan süreci anlatan "Deneysel
Tasarım" konuşmasıyla büyük ilgi
çekti. Son dönemin önemli trend-
lerin “tasarlanmamışlık” konusu-
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Dünyaca ünlü tasarımcılar
İstanbul’da buluştu 



na ise, ülkemizin önemli endüstriyel tasarımcıların-
dan Tamer Nakışçı, “Undesigned" isimli sunumuyla
değindi.

Türkiye’nin önde gelen isimleri panel
tartışmalarıyla zirveye yön verdi

Mimari ve Tasarım Zirvesi, farklı malzeme yakla-
şımları, mimaride yarışmalar, markalar için tasa-
rım politikaları gibi sektördeki güncel konulara do-
kunan paneller ile de zenginleşti. Yar. Doç. Dr. Ay-
han Enşici, Burak Özmenekşe, Büşra Al, Ezgi Tuner
Gürkaş, Gökhan Aydoğdu, Hakan Demirel, Hayriye
Sözen, Melike Altınışık, Murat Erciyas, Nevzat Sa-
yın, Saffet Kaya Bekiroğlu, Özlem Yalım, Şebnem
Yalınay Çinici, Serdal Korkut Avcı, Şule Koç da ko-
nuşmaları ve moderasyonlarıyla zirveye yön veren
isimlerdendi. Böylece tasarım alanına kafa yoran
farklı paydaşlar için iki gün süren verimli bir tartış-
ma ve öğrenme ortamı yaratılmış oldu. 

Arçelik sponsorluğundaki Geri Dönüşümle Sanat
Buluşuyor sergisi, Şehrine Ses Ver, Haliç'e Dokun
atölyesi ve Alligator’ın Renkli Sorular başlıklı talk
show programı da katılımcılarla buluştu.

Gelecek yıl ikincisi düzenlenecek

Yıldız Entegre A.Ş.’nin ana sponsorluğunda gerçek-
leşen Mimari ve Tasarım Zirvesi’ne beyaz eşyadan
mobilyaya, yapı malzemelerinden gayrimenkule
toplam 74 marka destek verdi. Başta ENTA olmak
üzere AGİT, BOSAD, ÇATIDER, TİMDER, İMSAD,
MAKSDER, MOBSAD, MOSDER, OMSİAD ve Peyzaj
Mimarları Odası da zirveye destek olan kurumlar ve
STK’lar arasında yer aldı. 

Mimari ve Tasarım Zirvesi’nin ikincisi, 27 – 28 Nisan
2018 tarihlerinde, “Mimari ve Tasarımda Yenilikçi
Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek.
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astamonu Entegre, mobilya
sektörüne dekor, yüzey de-
seni, ürün ve renk çeşidiyle

destek verirken, tüm paydaşlarının
beklentilerini karşılayan, kaliteli,
yenilikçi, çevre dostu ürünleri ile
ön plana çıkıyor. Mobilya sektörü-
ne yönelik melamin kaplı ürünler
için geliştirilen Reflection serisi,
yalın, kullanışlı, estetik, kaliteli ta-
sarımları ve renkleriyle yaşam
alanlarına tarz katıyor.  

Ahşabın dokusundan vazgeçme-
yenler için sunulan Veneer serisi ile
doğanın yansıması ruha yansırken,
Stone ile yaşam alanları güçlü bir
tarz kazanıyor. Canlı renkleri se-
venlerin vazgeçemeyeceği Paint

serisi yaşam alanlarına renk katar-
ken, farklı doku seçenekleri ile me-
kanlarını farklılaştırmak isteyenler
için tasarlanan Geometric ve Golf
serileri, aynı zamanda sıra dışı bir
görünüm sağlıyor.    

Ortaya koydukları inovatif yakla-
şımlarla ürün gamını zenginleştir-
meye devam ettiklerini vurgulayan
Kastamonu Entegre Marka ve Ku-
rumsal İletişim Müdürü Naci Gün-
gör, “Dünya markası olma hedefi
ile çıktığımız yolda, “yenilikçi ve gü-
venilir” mottomuz doğrultusunda
mobilya sektörüne yönelik ürünler
geliştirmeye ve beğeniye sunmaya
devam ediyoruz.” dedi.

K
Yenilikçi ürünleri ile
trendleri belirleyen
Kastamonu
Entegre’nin,
5 farklı yüzey ve
zengin renk
seçeneklerinden
oluşan Reflection
serisi, yaşam
alanlarına doğallık,
kalite ve sıra dışı bir
estetik kazandırıyor. 

Reflection serisiyle 
tarzınızı konuşturun

KASTAMONU ENTEGRE'DEN YENİ ÜRÜN
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ürkiye Müteahhitler Birli-
ği, 2017 yılında küresel
ekonominin seyrinde,

Trump yönetimindeki ABD poli-
tikaları ile ABD-Çin gerginliğinin
etkili olacağını vurguladı. Ayrı-
ca, FED'in faiz artış süreci, Av-
rupa seçimleri, Rusya'nın ulus-
lararası siyasette artan rolü,
petrol fiyatlarının seyri, jeopo-
litik gelişmeler ve güvenlik
riskleri gibi unsurların da bu dö-
nemde belirleyici olacağı de-
ğerlendirildi.

Türkiye ekonomisi için özellikle
yılın ilk yarısının gerek dışsal,
gerek içsel risk unsurlarıyla bü-
yük oranda dalgalı olacağı kay-
dedilen analizde, “Jeopolitik
risklerin yurt genelinde artan
terör olayları ile güvenlik riski-
ne dönüşmüş olması ve hali ha-
zırda karışık olan siyasi ajanda
ve hızlı değer kaybını sürdüren
Türk Lirası gibi faktörlerin,
özellikle yılın ilk çeyreğinde

ekonomik görünümü daha da
bozabileceği öngörülmektedir”
ifadelerine yer verildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) ekonomi çevreleri tara-
fından merakla beklenen
2017’nin ilk İnşaat Sektörü Ana-
lizi’ni yayımladı. “ABD’de Yeni
Başkan, Dünya’da Yeni Düzen”
başlıklı analizde, "2016 yılı tüm
dünyada ve Türkiye'de belirsiz-
liğin ve karamsarlığın oldukça
arttığı bir yıl olmuş, yıl boyunca
küresel ekonomide sürekli dur-
gunluk tezi genel kabul görm-
üştür” denildi. Analizde küresel
ve ulusal ekonomideki göster-
geler ile önümüzdeki döneme
ilişkin değerlendirmelere yer
verildi. 

Türk müteahhitlik firmalarınca
1972’den 2016 sonuna kadar
113 ülkede üstlenilen proje sa-
yısının 8 bin 830’a ulaştığı be-
lirtilen analizde, toplam bedelin

2017 inşaat sektör raporu yayınlandı

Türkiye Müteahhitler Birliği

(TMB) ekonomi çevreleri

tarafından merakla

beklenen 2017’nin ilk İnşaat

Sektörü Analizi’ni yayımladı.

"ABD’de Yeni Başkan,

Dünya’da Yeni Düzen"

başlıklı analizde, "2016 yılı

tüm dünyada ve Türkiye’de

belirsizliğin ve

karamsarlığın oldukça

arttığı bir yıl olmuş, 

yıl boyunca küresel

ekonomide sürekli

durgunluk tezi genel kabul

görmüştür" denildi.

Analizde küresel ve ulusal

ekonomideki göstergeler ile

önümüzdeki döneme ilişkin

değerlendirmelere yer

verildi.
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“ABD'de Yeni Başkan 
Dünya'da Yeni Düzen”
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335 milyar ABD Dolarını bulduğu
duyuruldu. Yurtdışı müteahhitlik
hizmetlerinin başladığı tarihten bu
yana üstlenilen projelerin ülkelere
göre dağılımında son yıllarda ya-
şanan krize rağmen Rusya
(%19.8) ilk sıradaki yerini korudu.
İlk 5 sıradaki diğer ülkeler iseTürk-
menistan (%14.1), Libya (%8.6),
Irak (%7.0) ve Kazakistan (%6.4)
oldu.

TMB, 2017’nin ilk analizinde özetle
şu değerlendirmelere yer verdi: 

DURGUNLUK VE BÜYÜYEMEME
SÜRECİ AYRILIKÇI POLİTİKALARI
GÜÇLENDİRDİ: 2008 krizi ve son-
rasında küresel ekonomiyi geliş-
miş ekonomiler merkezli olarak
vuran ve yayılan durgunluk ile ar-
kasından yaşanan büyüyememe
süreci, mevcut eko-politik sistem-
lerin sorgulanmasında ve küresel-
leşme karşıtı, ayrılıkçı politikaların
güçlenmesinde etkili olmuştur.

DÜNYA DENGELERİ RADİKAL BİR

DEĞİŞİM SÜRECİNDEN GEÇİYOR:

2016 yılına, dünya dengelerinin ra-

dikal bir değişim sürecinden geçti-

ği konjonktür, dünya ticaret hac-

minde yaşanan keskin ivme kaybı,

İngiltere'nin referandum sonucu

Avrupa Birliği'nden ayrılmaya ka-

rar vermesi (Brexit), ABD'de Do-

nald Trump'ın başkan seçilmesi ve

tüm dünyada beklenmedik bir ABD

Doları rallisi yaşanması, petrol fi-

yatlarının uzun dönemli düşük

seyrinden fazlasıyla zarar görmüş
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olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Ör-
gütü (OPEC) üyesi ülkelerin, Rus-
ya'nın da desteğiyle üretim kısıntı-
sı kararı vermeleri, Suriye'de sür-
mekte olan savaşın çözüme götü-
rülememesi, jeopolitik sarsıntılar
ve paralelinde artan göç sorunu,
tüm dünyada artan terör saldırıla-
rı gibi olgular damga vurmuştur.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÖNETİLME-
Sİ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR:

Böylesi bir dönemde Türkiye eko-

nomisi, ülkenin içinde bulunduğu

çalkantılı bölgeden kaynaklanan

jeopolitik sorunları, en yakın kom-

şularından ve ticaret ortakların-

dan Rusya ile yaşanılan krizin so-

nuçlarını, Suriye'deki durumun

sosyal ve ekonomik maliyetini

üstlenmiş; başarısız darbe girişi-

mini atlatmış; yatırım yapılabilir

ülke statüsünü kaybetmiş; AB

üyelik süreci fiilen durmuş; yurti-
çinde oluşan belirsizliklerle yurtdı-
şından kaynaklanan riskler arasın-
da, yönetilmesi oldukça zor bir sü-
reçten geçmektedir.

DOLAR’IN YÜKSELİŞİ SADECE İÇ
KOŞULLARDAN KAYNAKLANMI-
YOR: Amerikan Doları’nın tüm
dünyada değer kazandığı süreçte,
döviz kurlarındaki hızlı yükseliş sa-
dece Türkiye'nin iç koşullarından
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kaynaklanmamaktadır. Ancak
geçtiğimiz dönemde Türk Lirası
tüm dünyada en fazla değer kay-
beden para birimlerinden biri 
olmuştur.

EKONOMİ İKİNCİ PLANDA KALDI:
OHAL uygulamasının uzatılması,
terör olayları, sınır ötesi operas-
yonlar ve başkanlık referandumu
gibi, ekonominin ikinci planda kal-
masına ve siyasi belirsizliklerin
artmasına yol açan gündem 
maddeleri, ekonomik aktiviteyi
baskılamaktadır.

SADECE İNŞAATTA REEL ARTIŞ
KAYDEDİLDİ: Sektörel değerlen-
dirme bakımından, üretim yönte-
miyle oluşturulan GSYH verilerine
göre, 2016 yılının üçüncü çeyre-
ğinde yıllık bazda ana sektörler
arasında sadece inşaat sektörün-
de reel artış kaydedilmiştir. 2016
yılının ilk yarısında olumlu bir to-
parlanma ivmesi yakalayan inşaat
sektöründe 9 aylık toplam büyü-
me %7.4 olarak ölçülmüştür.

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZ-
METLERİNDE İVME KAYBEDİLDİ:

Genel konjonktürden ve özellikle
ana pazarlardaki gelişmelerden en
ağır etkilenen sektörlerden birisi
olan yurtdışı müteahhitlik sektörü
tarafında ise, 2016 yılı maalesef,
bu alanda son 10 yıllık dönemde
kazanılmış olan hızlı büyüme iv-
mesinin kaybedildiği bir yıl olmuş-
tur. Türk müteahhitlerin yurtdışın-
da üstlenilen yıllık yeni proje tutarı
son 5 yıllık dönemde 25-30 milyar
ABD Doları bandına oturmuş du-
rumdayken, 2016 yılında yurtdı-
şında üstlenilen yeni proje tutarı
10.1 milyar ABD Dolarına inmiştir.

TRUMP VE ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ
ETKİLİ OLACAK: 2017 yılında küre-
sel ekonominin seyrinde, Trump
yönetimindeki ABD politikaları ile
ABD-Çin gerginliği, FED'in faiz artış
süreci, Avrupa seçimleri, Rus-
ya'nın uluslararası siyasette artan
rolü, petrol fiyatlarının seyri, jeo-
politik gelişmeler ve güvenlik risk-
leri gibi unsurların belirleyici ola-
cağı değerlendirilmektedir.
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YILIN İKİNCİ YARISINDA ATILACAK
ADIMLAR OLUMLU SONUÇ YARA-
TACAKTIR: Türkiye ekonomisi için
özellikle yılın ilk yarısının gerek
dışsal, gerek içsel risk unsurlarıy-
la büyük oranda dalgalı olacağı de-
ğerlendirilmektedir. Jeopolitik
risklerin yurt genelinde artan te-
rör olayları ile güvenlik riskine dö-
nüşmüş olması ve hali hazırda ka-
rışık olan siyasi ajanda ve hızlı de-
ğer kaybını sürdüren Türk Lirası
gibi faktörlerin, özellikle yılın ilk
çeyreğinde ekonomik görünümü
daha da bozabileceği öngörülmek-
tedir. Buna karşılık, mevcut belir-
sizlik ortamında iş insanları yatı-
rımları sürdürmek, devlet de des-
tek mekanizmalarıyla bu süreci
teşvik etmek için var gücüyle ça-
lışmaktadır. Özellikle yılın ikinci
çeyreğinden sonra atılacak hızlı ve
etkin adımlar, iç ve dış politikada
yatıştırıcı bir atmosferin hakim ol-
ması, yılın ikinci yarısına büyük
oranda olumlu yansıyabilecektir.

VARLIK FONU OLUMLU BİR HİKA-
YE YARATMA POTANSİYELİNE
SAHİP OLABİLİR: Uzun soluklu
perspektif açısından, Ulusal Varlık
Fonu kurulması kararının da bunca
olumsuzluğa karşın ilerleyen yıl-
larda yeni ve olumlu bir hikaye ya-
ratma potansiyeli olduğu çeşitli
ekonomistlerce dile getirilmekte-
dir. Etkin, şeffaf ve sürdürülebilir
bir rota çizilip uygulanması halin-
de, ekonominin büyüme perfor-
mansı ve finansal sistemin direnci
dışında altyapı yatırımlarını ve in-
şaat sektörünü desteklemek adına
da Türkiye Varlık Fonu'nun son 
derece memnuniyet verici 
sonuçlar yaratabileceği değerlen-
dirilmektedir.
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üm Fuarcılık Yapım (TÜYAP)
A.Ş. tarafından, Samsun Vali-
liği, Samsun Büyükşehir Bele-

diyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası, Samsun Ticaret Borsası,
Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği, M 2017’’ imarlar Odası
Samsun Şubesi, İçmimarlar Odası
Samsun İl Temsilciliği, Samsun Mo-
bilyacı İş Adamları Derneği, ve KOS-
GEB’in destekleri ve işbirlikleri ile
hazırlanan, “SAMSUN MOBİLYA DE-
KORASYON2. Mobilya, İç Mimari,
Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve
Aksesuarları Fuarı, 7- 12 Mart 2017
tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve
Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.  

Murzioğlu: “Mobilya
sektörünü çok önemsiyoruz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, fuarın, Samsun’un mo-
bilya üretim ve ihracatını arttırmak
için önemli bir platform olduğunu

belirtti. Samsun TSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
“Oda olarak, mobilya sektörüne bü-
yük önem veriyoruz. Bu sağlamda
Ur-Ge çalışması yaptığımız sektör-
lerden biri de mobilya sektörüdür.
Oda olarak, sürekli mobilyacılarımı-
za yönelik fuarlar ve çeşitli organi-
zasyonlar gerçekleştirmekteyiz.
Amacımız, Samsun  mobilya sektö-
rünü ülkemizde ve dünyada söz sa-
hibi yapmaktır. Bu yöndeki adımlar
devam etmektedir, Bu yıl ikincisini
gerçekleştireceğimiz mobilya fuarı
da, hedeflerimize önemli katkı sağ-
lamaktadır. Samsun 2. Mobilya De-
korasyon Fuarı, stant açan üretici
firmalar ile bayilik, ürün tedariği, iş
bağlantıları ve toplu mal alımı yap-
mayı hedefleyen, profesyonel yur-
tiçi ve yurtdışı ziyaretçileri buluştu-
rarak, bölge ekonomisine ve ihraca-
tına bu yıl da ivme kazandırmayı he-
deflemektedir. Toptan alım yapa-
cak Anadolu’daki tüm firma ve ku-
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Tüyap- Samsun Mobilya
Dekorasyon 2017 Fuarı  7-12 Mart

tarihleri arasında gerçekleşti



ruluşları fuara davet ediyoruz. İn-
şallah  fuarımızda istediğimiz he-
defe ulaşacağız” dedi.

Güler: “Mobilya üreticisi için
büyük fırsat”

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler
ise, mobilya üreticisi esnafın fuar-
da büyük fırsatlar yakalayacağına
inandığını söyledi. Mobilya üretimi-
nin Samsun için en eski ve çok
önemli sektör olduğuna vurgu ya-
pan Güler, “Samsun Marangozlar
ve Döşemeciler Esnaf ve Sanat-
karlar Odası’nın 778 üyesi bulun-
maktadır. Mobilya üretimi Samsun
için en eski ve çok önemli bir sek-
tördür. El imalatı ve özel tasarım
ürünler üretilmektedir. Geçtiğimiz
yıl 30 binden fazla ziyaretçiyi ağır-
layan, en özel üretimleriyle fuarda
yer alan mobilya imalatçıları ve
sektör ile ülke genelinden ve yurt
dışından gelen özellikle profesyo-
nel ziyaretçileri buluşturan fuarın,
bu yıl ikincisi düzenlenmektedir. Ve
her geçen gün daha da büyümekte-
dir. Ülke ekonomisine olumlu kat-
kılar sağlayan mobilya ve dekoras-
yon sektörünün bölgedeki bu en

büyük buluşması, çağdaş ve özgün
tasarımların, yeni teknolojilerin il-
gililere tanıtmayı ve 40 bine yakın
ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı
hedeflemektedir. Tüm esnafımızla
beraber, mimar, içmimar proje of-
isleri, tasarımcılar, müteahhitler,
özel ve kamuya ait diğer sektörel
meslek grupları, Samsun 2. Mobil-
ya ve Dekorasyon Fuarı’nda dü-
zenlenecek toplantı, seminer ve
konferanslarla bir araya gelerek,
üretici firmalar ile önemli ticari
bağlantılar kurmaları hedeflen-
mektedir” diye konuştu.

Malkoç: “Birbirinden şık
tasarımlar sergilenecek”

Samsun Mobilyacı İş Adamları
Derneği Başkanı Erkan Malkoç,
Samsunlu mobilya üreticilerinin
düzenlenecek fuarda Karade-
niz’den dünyaya açılacağını kayde-

derek, “Ziyaretçiler, birbirinden şık
tasarımları bu fuarda bulabilecek.
Samsun 2. Mobilya ve Dekoras-
yon Fuarı, toptan alım yapacak
mobilya mağazaları, konaklama
ve ağırlama sektörü ve kamu ku-
ruluşları başta olmak üzere bölge
halkına da hitap edecektir. Ziyaret-
çiler ev dekorasyonu ve mobilya-
da 2017 trendlerini inceleyerek,
özel kampanyalardan faydalanma
imkânı bulabilecek. Sergilenen
ürünler ofis, okul, tesis, restoran,
kafe, devlet kurumları ve diğer iş-
letmeler gibi mobilya ve dekoras-
yonunu yenileyecek tüm kurum ve
kuruluşlar ihtiyaçlarını karşılaya-
caktır. Ziyaretçilerin özgün tasa-
rımları ve farklı çizgileri doğrudan
üretici firmalardan bulabileceği,
en şık tasarımların birbiriyle yarış-
tığı nitelikli bir fuar olacaktır” diye
ifade etti.
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ürkiye'nin 2023 ihracat he-
deflerine ulaşmak için yol ha-
ritasının belirleneceği Çalış-

taylar serisinin ilki Ege İhracatçı
Birlikleri koordinasyonu ile 28.
Modeko İzmir Mobilya Fuarı kap-
samında gerçekleştirilirken, dü-
zenlenen Gala programında İzmir
ve Ege mobilya sektörünün tem-
silcileri bir araya geldi.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu
kararı ile 2017 yılında 10 mobilya
kentinde gerçekleştirmeyi planla-
dığı Küresel Rekabette Türkiye
Mobilyası Çalıştay serisinin ilk aya-
ğı İzmir'de yapıldı. Mobilya üretimi
ve istihdamda 5'inci büyük kent
olan İzmir, aynı zamanda sektörün
cirosunun %7'sini gerçekleştiri-
yor. Birçok önemli mobilya mar-
kasına ev sahipliği yapan kent,

önemli bir lojistik ve ihracat mer-
kezi olmasının yanında, çoğunluğu
KOBİ olan firmalarıyla sektörün
birçok sorununun da izlenebildiği
bir laboratuvar niteliğinde olma-
sıyla ön plana çıkıyor.

28. Modeko İzmir Mobilya Fuarı
kapsamında gerçekleştirilen çalış-
tayın açılış konuşmasını gerçek-
leştiren İstanbul Mobilya, Kağıt ve
Orman Ürünleri İhracatçı Birliği
Başkanı Ahmet GÜLEÇ, sektöre gi-
riş yaptığı yıllarda sektörün üre-
tim teknolojisi ve tasarım kalitesi
ile bugünü kıyasladığında hem ra-
kamsal bazda hem de gözle görü-
lür bir şekilde büyük gelişmeler
kaydedildiğini belirtti. 2000 yılında
164 milyon $ ihracat, 183 milyon $
ithalatımız vardı ve kg. başına fiya-
tımız ancak 2 a ulaşabiliyordu di-
yen GÜLEÇ, bugün sektörün 2,5

milyar $ ihracat ve 700 milyon $
ithalat seviyesine eriştiğini, 1 mil-
yon $ ve üzeri ihracat yapan 580
firmaya sahip olduğunu ve kg. fi-
yatında 3,7 ları gördüğünün altını
çizdi. 2023'te bu rakamın 7 a ulaş-
ması için önünde hiçbir engel ol-
madığını ve 2023 hedeflerini ger-
çekleştirmeye en yakın sektörün
mobilya sektörü olduğunu vurgu-
layan GÜLEÇ, bu doğrultuda sek-
törün ortak vizyon ve strateji tes-
pit etmesi ve Mobilya Sektörü Viz-

Çalıştaylar serisinin ilki Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonu ile 28. Mo-
deko İzmir Mobilya Fuarı kapsamında gerçekleştirilirken, düzenlenen Gala
programında İzmir ve Ege mobilya sektörünün temsilcileri bir araya geldi.
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Küresel Rekabette Türkiye
Mobilyası Çalıştaylarına

İzmir'de Start Verildi



yon ve Strateji belgesinin oluşturulması için çalış-
taylar serisine başladıklarını belirtti.

GÜLEÇ'ten sonra kürsüye gelen İzmir Ekonomi Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Nejat KUTUP, çalıştayın
katılımcılarından İzmir ve Ege mobilya sektörünün
ihracatta yaşadığı sorunları ve buna karşılık sun-
dukları çözüm önerilerini alt alta yazmalarını istedi.
Sektör temsilcilerinin en yoğunluklu olarak öne çı-
kardığı sorunlar; vergi-SGK yüksekliği, kalifiye ele-
man eksikliği ve sektördeki lojistik sorunları olarak
ön plana çıkarken, buna getirilen çözüm önerileri
ise üreticinin üzerindeki ekonomik baskıların hafif-
letilmesi, Karabağlar ve Kısıkköy'ün yetersizlikleri
nedeniyle oluşan İhtisas OSB ihtiyacı ve tasarım ve
markalaşma politikalarına gelecek dönemde daha
çok ağırlık verilmesi oldu.üresel Rekabette Türkiye
Mobilyası Çalıştayına İzmir ve Ege mobilya sektörü
anlamlı bir katılım gösterirken, çalıştayın süprizle-
rinden biri de Turizm Eski Bakanı Bülent AKARCA-
LI'nın katılımıydı. Sektörün öncelikli sorununun üre-
ticinin üzerindeki maliyet baskısı olduğunu belirten
AKARCALI, üretim teknolojisi ve tasarım kalitesini
oluşturmak isteyen Türkiye'nin üreticilerin üzerin-
deki yükleri hafifletmesi gerektiğinin altını çizdi. Ça-
lıştay’akatılan bir diğer konuşmacı İzmir Mobilyacı-
lar Odası Başkanı Hasan ÖZKOPARAN İzmir mobilya
sektörü olarak önemli sorunları olduğunu ve bu ne-
denle çalıştayın oldukça anlamlı bir etkinlik olduğu-
nu belirtti.

Çalıştayı takiben Hilton Airport Otel'de gerçekleştiri-
len Gala Yemeği'nin açılış konuşması ise Ege Mobil-
ya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurettin TARAKÇIOĞLU tara-
fından gerçekleştirildi. TARAKÇIOĞLU'ndan sonra
sahneye gelen Ahmet GÜLEÇ, Türkiye mobilyasının
2023 hedefi olan 25 milyar $ üretim ve 10 milyar $
ihracatı gerçekleştirmekte yeterince istenildiği ve
çalışıldığı takdirde bir engel olmadığını belirtti. Söz-
lerini 2023'te dünyanın 5'inci büyük mobilya ülkesi
olmak istiyoruz diyerek bitiren GÜLEÇ, güçlü katı-
lımları ve sağladıkları beraberlik duygusu için İzmir
mobilya sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür etti.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı
Birliği'nin Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz İhracatçı
Birlikleri ile MOSFED ve ilgili kentlerdeki dernek ve
odalar ile işbirliği kapsamında gerçekleştireceği ça-
lıştayların 2017 yılı boyunca her ay bir mobilya ken-
tinde düzenlenmesi planlanıyor.
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öln/Bad Salzuflen. İki farklı
şehir, iki fuar ve tek ortak he-
def: Mobilya üretimi ve iç de-

korasyon alanlarında gelecekte de
küresel aktör olarak kalabilmenin
güvence altına alınması. Koeln-
messe bundan böyle ZOW Fua-
rı’nın da organizasyonunu üstlene-
rek sektöre – gerek küresel gerek-
se bölgesel pazarı kapsayan - iki
etkin platform sunuyor olacak.
Organizasyonu Koelnmesse tara-
fından üstlenilecek olan ZOW Fua-
rı bundan böyle her iki yılda bir dü-
zenlenecek. Bir sonraki ZOW 6 – 8
Şubat 2018 tarihleri arasında ve
her zamanki süresine uygun ola-
rak gerçekles ̧ecek. Koelnmesse
Yönetim Kurulu Başkanı Gerald
Böse bu gelis ̧meye ilişkin olarak
şu açıklamayı yapıyor:”Yan sanayi
günümüzde bölgesel, ulusal ve
küresel pazarlara uyumlu çağdas ̧
fuar konseptlerine gereksinim du-
yuyor. Benim görüşüme göre ha-
len dünya genelinde bas ̧ka hiçbir

etkinlik sanayi sektörü için inter-
zum ve ZOW kadar ticari ve yeni-
likçi itici güce sahip bulunmuyor.
Bu stratejik devir işlemiyle Koeln-
messe mobilya ve iç dekorasyon
alanındaki lider fuar organizatörü
konumunu daha da güçlendirmiş
olacak”. 

Kuzey Ren Vestfalya Ahs ̧ap ve
Mobilya Sanayileri Birlig ̆i Genel Se-
kreteri Dr. Lucas Heumann ise or-
ganizasyon değişikliğini şöyle
özetliyor: “ZOW Fuarı’nın organi-
zasyonunun Koelnmesse tarafın-
dan üstlenilmiş olmasından büyük
memnuniyet duymaktayız, zira
böylelikle mobilya yan sanayinin

küresel düzeyde lider etkinliğini
oluşturan interzum, stratejik açı-
dan en iyi s ̧ekilde desteklenmiş
olacak. Ostwestfalen-Lippe bu
sektördeki kuruluşların en yoğun
oldug ̆u bölge olarak gelecekte de
Alman mobilya sanayinin merkezi
olmayı sürdürecek. Bizim
görüşümüze göre, mobilya sanayi
hem interzum gibi uluslararası dü-
zeyde lider bir etkinliğe, hem de
ZOW gibi bölgesel düzeyde bir ça-
lışma platformuna gerek duyu-
yor. Uluslararası düzeyde lider
konumda bulunan interzum Fua-
rı’nın ve bölgesel çalışma forumu
ZOW’un ürün yelpazelerinin tek el-
den yönetilecek olması, sektörü-
müz için önem taşıyan bu iki etkin-
lik arasında en iyi şekilde uyum ve
koordinasyon sag ̆lanabilmesini
güvence altına almış olacak”. 

2010 yılından bu yana ZOW Fua-
rı’nı organize etmekte olan Clarion
Events firması CEO’su Russell

2018 yılından itibaren ZOW Fuarı’nın
organizasyonunu Koelnmesse üstleniyor 
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Koelnmesse mobilya yan sanayi alanındaki uzmanlıg ̆ını daha da genişletiyor 

Gerald 
Böse



Wilcox ise şu açıklamayı yapıyor: “Koelnmesse ile
yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ko-
elnmesse’nin vizyonu ve ZOW ile interzum arasında
oluşturulacak uyumlu bir koordinasyonun sektöre
kazandıracag ̆ı avantajlar, bizi tüm bu süreç içinde
gerçekten etkiledi. Bu eşsiz etkinlig ̆in bundan böyle
Koelnmesse organizasyonu ile başarısını sürdüre-
ceğine inanıyoruz.”

Andreas Reibchen (CEO) ve Messe Ostwestfalen
GmbH CEO’su Bernd Schaefermeier ise şu yorum-
ları yapıyorlar: “ZOW yine Bad Salzuflen Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenmeye devam edecek. Bu
birleşme öncesi gerçekleşen yapıcı ikili görüşmeler
her iki tarafın da ortak hedefleri olduğunu gösterdi.
Önemli bir çalışma forumu niteliği taşıyan ZOW’un
Avrupa mobilya sanayinin merkezinde, Bad Salzuf-
len’de düzenlenmeye devam edebilmesi için, sek-
törün de menfaatleri dikkate alınarak, organizas-
yon değişikliğine gidildi. Koelnmesse ile
gerçekleştirilen bu işbirliğinden memnuniyet duyu-
yor ve ZOW’un başarısını sürdürmesini temenni
ediyoruz.” 

Mobilya yan sanayi ve iç dekorasyon sektörlerinin
lider etkinliği olan interzum her iki yılda bir uluslar-
arası ziyaretçilere mobilya üretiminde malzeme,
hammadde ve tasarım alanlarındaki küresel eğilim-
ler hakkında kapsamlı bilgi aktarıyor. Bad Salzuflen
kentinde Doğu Vestfalya bölgesinin yan sanayi sek-
törüne yönelik olarak gerçekleşen ZOW ise sergi ve
ticari buluşma olanağı sunan farklı bir formata sa-
hip bulunuyor. Gerek bu bölgeden gerekse koms ̧u
Avrupa ülkelerinden gelen katılımcı firma ve ziya-
retçiler ZOW etkinliğinin atölye atmosferinde ikili
görüşmeler üzerinde yog ̆unlas ̧ma, karşılıklı bilgi
alışveris ̧i yapabilme ve sanayi sektöründeki
gelişmeleri tartışma olanağı buluyorlar. Her iki fuar
da küresel pazarın karmaşık yapısını yansıtıyor. Her
iki yılda bir gerçekleşen interzum ve interzum’un
düzenlenmediği yıllarda organize edilecek ZOW
Fuarı ile Koelnmesse 2017 yılından itibaren yenilik-
lerin ve inovasyonların tanıtılacağı en önemli küre-
sel platformu oluşturmuş olacak. Konsept yenilik-
leriyle, hedef pazarların ve ziyaretçi gruplarının
beklentilerine yanıt verecek, yeni ürünlere pazar
olanakları sunacak ve fikirlerin pazarda başarılı ola-
cak ürünlere dönüşmesini sağlayacak sektörel bu-
luşma noktaları yaratılmış olacak. 
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IGNA 2017 yeni bir alan kon-
septiyle açılıyor. Weinig Grup
ilk defa 27. Holde masif ahşap

ve panel işleme için komple prog-
ramını birlikte sergileyeceği anla-
mına geliyor. 4000 m2'lik stand,
müşterilere orta ölçekli işletme-
ler ve sanayi için "THINK WEINIG"
sloganıyla eşsiz bir teklif sunacak.
Masif ahşap işleme alanı, planya
ve profil işleme, kesme ve optimi-
zasyon, birleştirme teknolojisi,
pencere ve mobilya üretim bö-
lümlerinden oluşan ürün yelpaze-
sini sunar. W 4.0 Dijital, proje işi ve
alternatif malzemelerin tamamı
standda sergilenecek.

Weinig Grubu standda 40 adet
ürünü çalışır vaziyette sergileye-
cek. Hannover'de bir diğer ilk ise
grubun Panel İşleme birimi ile
müşterek sunumu olacak. Holz-
Her, CNC işleme, panel ebatlama
ve kenar bantlama için Weinig
Grup standında panel depolama

sistemleri için çözümler sunacak.

Öncelikli avantaj müşteriye
sağlanan faydalardır

Endüstri 4.0, ahşap endüstrisinde
önemli megatrend. Bununla birlik-
te, Satış ve Pazarlama Sorumlusu
Gregor Baumbusch, " Dijitalleştir-
me, kendi içinde önemlidir size re-
kabet avantajı sağlamaz. Çözüm-
lerimiz her zaman müşteri avan-
tajlarına yöneliktir ". Weinig'in ağa

bağlı üretim çözümleri (W 4.0 Diji-
tal olarak da bilinir) ile verimli ve
kaynak tasarrufu sağlayan planla-
ma ve üretim ile akıllı bakım gibi
ortak bir iş yürütülür. Tüm çözüm-
lerin müşteriye, doğru bilginin
doğru zamanda kullanıcı dostu bir
şekilde, sağlanması için uyarlan-
mıştır. Bu,  farklılaştırmanın gide-
rek daha zorlaştığı endüstriyel ve
orta ölçekli işletmeler için de 
geçerlidir.

Weinig Grubu ile gelecek
odaklı üretim

• Basitleştirme: Karmaşık işlemle-
ri yönetilebilir hale getirme

Yüksek teknolojik çözümleri, ope-
rasyonel personelden beklentinin
yükselmesini sağlar. İşletmeler
nitelikli personelin az olduğu bir
zamanda tam olarak faaliyete ge-
çecek olursa, karmaşık üretim 
sistemlerinin işletimi mümkün 
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Weinig Grubu LIGNA 2017 Fuarında:
Müşteri hizmetine sunulan dijital üretim

Weinig Grup, 27. Holde
komple masif ahşap ve
panel işleme hatlarını ilk
kez sergileyecek. 4000

m²'lik standda, müşterilere
"THINK WEINIG" sloganı ile
atölye ve endüstri alanı için

benzersiz bir teklif
sunacak.
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olduğunca basit tutulmalıdır. Do-
layısıyla, basitleştirme, üreticiler
için merkezi bir görevdir. Bunun da
merkezinde, operatörü destekle-
yen kontrol ekranı ve arıza oluşu-
munu azaltan uzman sistemlerdir.
Weinig, kullanıcı dostu kontrol sis-
temleri vasıtasıyla optimum çalış-
ma koşulları yaratır. OptiCom /
Plus yazılımı, tüm makinelerde ve
sistemlerde kullanılan kesme üni-
tesinden kesintisiz kullanıcı arabi-
rimi sağlar. Profil makineleri
SmartTouch opsiyonu ile birlikte
sergilenecektir.

İzleme sensörleri, makinadaki çar-
pışmaları ve diğer ciddi hasarları
önler. Powermat 1500'de Vario
başlığı baskı elemanlarının ayar-
lanmasına yardımcı olur. LIGNA
daki diğer bir yenilik ProfiPress T
Next Jenerasyon, panel presleme-
de kusurları önlemek için otomatik
ahşap kalınlık ayarını kullanıyor.
Weinig tarayıcı segmentinde yeni
otomatik kamera ayarı, işletim ha-
talarını ve etkilerini minimuma in-
diriyor. Bu arada yeni Weinig Easy-
Stop, manuel işleme makinelerinin
otomasyona geçiş yapmasını ko-
laylaştırıyor. Kesim listesi ofiste
hazırlanır. İş parçalarının boyuna
yönde hizalanması son derece el-
verişli olacak şekilde tasarlanmış-
tır. Son olarak, LIGNA standında
da sunulacak kompakt dört taraflı
planyalama yapan Cube Plus, ba-
sitleştirme konusunda başarılı bir
konseptin olağanüstü bir örneği-
dir. Kullanımı sayesinde, planyala-

mayı her zamankinden daha basit
yapar, jointlama ve kalınlık planla-
yıcısını kullanmaktan on kat daha
hızlıdır.

• Kaynak verimliliği: Maliyetleri
düşürmek ve daha karlı bir şekilde
üretmek

Personel, hammadde ve ekipma-
nın maliyeti arttıkça, kaynak ve-
rimliliği üretimde giderek önem
kazanacaktır. Optimizasyonun be-
lirleyici bir rol oynayacağı yer de
burasıdır. Kalite değerlendirme ve
tasnif için tarayıcı sistemleri, kü-
çük operasyonlarda yakında stan-
dart haline gelecektir.

Başarının anahtarı bilgisayardaki
dijital sipariş hazırlığıdır. Moulder
Master'da Weinig mükemmel or-
ganize edilmiş çalışma ortamı için
bir yazılım paketi sunmaktadır.
Moulder Master, yeni tamamen
otomatikleştirilmiş Rondamat
1000 CNC takım bileme makinesi,
OptiControl Dijital takım ölçüm
standı ve PowerCom Plus kontrol-
leri ile bağlantılı olarak, süreç aşa-
malarını başlanğıçtan bitmiş profil
ile ilişkilendiren bir sistem sunar.

Bu arada boy kesmede ise OptiPal
Weinig yazılım paketi kullanılır. Bu,
palet ve kasa üretimi için akıllı ke-
sim listesi oluşturma imkânı sunar
ve Hannover'de sergilenecektir.
Milmvision ve Envision'da Weinig
Grubu, üretim aşamalarının sayı-
sallaştırılması için ek yazılım bile-
şenleri sunmaktadır. Weinig ve
Holz-Her teknolojisine dayanan bu
ürünler, gelen siparişlerden kesi-
me bitmiş ürüne kadar tüm süreç-
leri ağa bağlama fırsatı sunar.

Ağaç optimizasyonu kazancı arttı-
rır,ve Weinig Grubu'nda OptiCut S
50 boy kesme ile başlar. Yeni
özellikler; uzunluktaki hassasiyeti
artırmak için paketlerin düzeltme
özelliği ve tam otomatik malzeme

tanıma özelliklerini içerir. Bir üst
versiyon olan OptiCut S 90 Speed,
Servo mil ile birlikte çapaksız üre-
tim yapılmasını sağlamaktadır.
Yeni wFlex ise Hannover'de bir
animasyon ile sergilenecek olup,
tek bir çalışma aşamasında uzun-
luk ve genişlik kesimine olanak
sağlamaktadır. Weinig perfor-
mans spektrumunun üst ucunda,
OptiCut 450 Quantum dünyadaki
en hızlı optimizasyonlu boy kesim
testeresidir. Aktuel versiyon, per-
formansı % 7 oranında artıran Va-
rioStroke otomatik ayarlama ve
OptiStat üretim verilerinin değer-
lendirmek için yeni bıçak sistemi
içermektedir. OptiCut 260 ve Wei-
nig EasyScan+ dört taraflı renkli
tarayıcı, yüksek performanslı ku-
sur giderme için çarpıcı bir ikilidir.
Testerede yeni bir özellik, yüksek
hızlı çalışma sırasında güvenilir
tasnifleme de sağlayan servo atık
bölümüdür. 

EasyScan+ C, ile daha yüksek ve-
rim için  yüksek performanslı opti-
mizasyon yazılımı içerir. Fiyat per-
formans oranı, seçeneklerin en
önemli işlevlerine ve titizlikle azal-
tılmasına odaklanarak daha da 
geliştirildi.
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astamonu Entegre, çevre ve
sürdürülebilirlik yaklaşımları-
nı, kurumsal yönetim ilkeleri-

nin ayrılmaz bileşenleri olarak, ya-
tırım ve büyüme politikaları için ön
koşul olarak görmektedir.  Tedarik-
ten üretime, tüketimden geri-dönü-
şüme kadar tüm iş süreçlerinde ve-
rimlilik ve etkin kaynak kullanımını
sağlayan sürdürülebilirlik yaklaşı-
mı ile faaliyet göstermektedir. 

Doğal kaynaklara zarar vermeden,
sürdürülebilir çevre politikasıyla
faaliyetlerini yürüten Kastamonu
Entegre, odun hammaddesini
%100 sürdürülebilir ve yenilenebi-
lir kaynaklardan elde etmektedir.
FSC (Forest Stewardship Council -
Sürdürülebilir Orman Yönetimi)
sertifikalı üretim yapabilmektedir.
FSC Sertifikası; koruma altındaki
ormanlardan elde edilen hammad-
deler sayesinde ormanın, sürdürü-
lebilir bir biçimde yönetildiği ve 
bunun bağımsız bir kurul
tarafından denetlenip, onaylandığı-
nı belgelemektedir. 

Kastamonu Entegre, sürdürülebi-
lirlik çalışmalarını Ar-Ge alanında

gerçekleştirdiği yatırımlarla kazanı-
ma dönüştürmektedir. Gerek kendi
öz kaynakları, gerekse TÜBİTAK,
SANTEZ ve Avrupa Birliği (AB) kay-
naklarıyla birçok Ar-Ge projesini
hayata geçirmektedir. AB’nin Ar-Ge
fonundan 1 milyon TL hibe desteği
alan Kastamonu Entegre, döngüsel
ekonomi hedefleri doğrultusunda
hazırlanan projeye Türkiye’den ka-
tılan sektöründe ilk kuruluş oldu.
Enerji Bakanlığı tarafından destek-
lenen Verimlilik Artırıcı Projelerin
(VAP) hayata geçirilmesi konusun-
da da sektörde lider konumda yer
almaktadır. 2013-2016 yılları ara-
sında YEGM’ye (Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü) 30 adet VAP
proje başvurusu yapmıştır.

Kastamonu Entegre, hava emisyo-
nu, su kullanımı ve enerji yönetimi
gibi farklı alanlarda çok sayıda pro-
je hayata geçirmiştir. Yurt içi üre-
tim tesislerinde hayata geçirilen
atık su geri kazanım yöntemleri ile
yılda 60 bin m³ su geri kazanılmış-
tır. Enerji verimliliği sağlamak, eg-
zoz gazı emisyonunun sıfırlanması
ile çalışanımıza ve ürünümüze sağ-

lıklı bir ortam sağlanması adına
motorin yakıtlı forkliftten elektrikli
forklifte dönüşüm konusunda ça-
lışmalar yürütülmektedir.

Kastamonu Entegre, yenilenebilir
enerji alanında gösterdiği faaliyet-
lerle de öne çıkıyor. 2016 yılında ilk
kez Adana Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki MDF tesisi çatısında kuru-
lan Hayat-GES 1 Güneş Enerjisi
Santrali, yılda ortalama 1 MW ener-
ji üretmektedir. Kastamonu Enteg-
re, tüm yurt içi üretim tesislerinde
güneş enerjisi santrali kurmayı 
hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik anlayışıyla belirle-
nen etkin kaynak kullanım strateji-
lerinin başarıyla uygulamaya de-
vam edileceğini belirten  Kastamo-
nu Entegre CEO’su Haluk Yıldız
“Üretim süreçlerinde sarf etiğimiz
hammadde ve enerji gibi kaynakları
minimize etmek, atıkların geri dö-
nüşümünü etkinleştirmek, üretim
süreçleri neticesinde ortaya çıkan
salınımları ve çevresel etkileri sıfıra
yaklaştırmak adına geliştirdiğimiz
projelerin devamı gelecek.” dedi.  
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Kastamonu Entegre,
Daha İyi Bir Hayat İçin Çalışıyor





enüz 2015 yılındayken,
Schatt ailesiyle 2017 Nisan
ayında sona erecek sözleş-

mesini, sağlık sorunları nedeniyle
uzatmamayı kararlaştıran Rainer
Schulz, “Sayın Auer’in Schattde-
cor AG firmasına katıldığı günden
beri verdiği hizmetler ve olağan-
üstü performansı, bu üst düzey li-
derlik pozisyonuna atanmasıyla
takdir edildi,” diyor.

Roland Auer bu atamadan dolayı
müteşekkir ve duygu dolu: “Şimdi-
ye dek olan meslek hayatımın ta-
mamı, olağanüstü insanlar, farklı
kültürler, nefes kesici ürünler ba-
rındıran ve çok dinamik bir piyasa
çevresi olan bu şirketin etrafında
gelişti. Bundan böyle lider pozis-
yonunda onun kaderini iş arkadaş-
larımla, denetim kuruluyla ve

Schatt ailesiyle uyumlu olarak be-
lirleyebilecek olmaktan dolayı gu-
rurlu ve minnettarım. Şahsen çok
şey borçlu olduğum Reiner
Schulz, bana son derece sağlıklı,
yenilikçi ve dinamik bir miras bıra-
kıyor; 2016 iş yılı şirket tarihinin en
iyi yılıydı. Gerçekten de olumlu bir
ipotek bu!”

1968 doğumlu Roland Auer,
Schattdecor’daki kariyerine 1993
yılında, Thansau’da Yönetim Asis-
tanı olarak başladı. 1999 ile 2007
yılları arasında Tarnowo Podgór-
ne’deki Polonyalı iştirakin, yöne-
tim kurulunda görev aldı ve 2008
yılından itibaren Tarnowo Podgór-
ne ve Głuchołazy’deki iki fabrikayı
kapsayan Schattdecor Polon-
ya’nın yönetim kurulu başkanı ol-
du. 2011 yılında Thansau’daki

Schattdecor AG yönetim kuruluna
katıldı. 

22 Mayıs 2017 tarihinde gerçekle-
şecek bir törenle Thansau’daki
ana merkezde yönetim değişikliği
yapılacak. Aynı zamanda şirketin
kurucusu Walter Schatt, Schatt-
decor AG firmasının Denetim Ku-
rulu Başkanlığı görevini, Reiner
Schulz’a devredecek. Walter
Schatt bu sayede şirketler grubu
içindeki gelişmenin sürekliliğini te-
min ediyor. Kızları, Denetim Kurulu
Başkan Vekili Anja Schatt-Steiner
ve Sonja Schatt-Fritsch denetim
kurulundaki görevlerine devam
ederken, denetim kurulunun diğer
üyeleri de Dr. Susanne Weiß, 
Bruno Walt ve Prof. Heinrich 
Köster’dir.
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Roland Auer, Schattdecor AG Firmasının
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olacak

Schattdecor AG firmasında halen Satış ve Pazarlamadan sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi olan Roland Auer, 1 Mayıs 2017 itibarıyla
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Reiner Schulz’un görevini devralacak.





zun yıllardır ahşap üretimi ile
uğraşan ve ahşabı adeta bir
tutku haline getirerek bu ürü-

nü evimize, ofisimize değişik su-
numlarla ulaştıran Merve Orman
Ürünleri, günümüzde dekorasyon
ve tasarımcıların önemli projele-
rinde gerçekleştirdiği
ahşap uygulamalarıyla
bir kez daha hak ettiği
yeri aldı. Binlerce yıldır
vefalı bir şekilde insa-
noğluna hemen her işin-
de vazgeçilmez bir doğal
malzeme olarak hizmet
eden ahşap, kah evimiz,
kah bir mobilya, kah bir
tekne ve süs eşyası ola-
rak hem ihtiyaçlarımızın vazgeçil-
mezi hem de dekoratif görsel bir
malzeme olarak bizlere hizmet edi-
yor. Bu güne kadar onun kadar do-
ğal sağlıklı bir ürün henüz üretil-
medi, bir kez alışınca da olağanüs-

tü özelliklerine tutsak oluyorsu-
nuz. İşte bu tutsaklık ellerde hey-
kellere ve birbirinden güzel objele-
re dönüşüyor. Son zamanlarda
yükselen bir trendle artık evleri-
mizde, ofislerde, lüks cafelerde ve
hayatın pek çok yerinde ahşap uy-

gulamalar çok daha önce-
likli olarak yer alarak me-
kanlara bambaşka bir am-
bians ve zengin bir görsel-
lik katıyor.  

Ahşabın bu uygulamaları-
nı yıllardır gerçekleştiren
Merve Orman Ürünleri
müşterilerine daha iyi hiz-
met verebilmek için sek-
tördeki yerini ve ağını ge-

nişletmekte olup bünyesine kattığı
1000 m2 mağazasında yarı mamül
ürünlerin yanı sıra otantik mobil-
yalar, ahşap bahçe mobilyaları,
kütük masa takımları, kütük san-
dalye takımları, kütük sehpa,  kü-

tük avize, kütük abajur, ahşap pa-
ravan, ahşap heykel ve ahşaba da-
ir bulabileceğiniz her şeyi oluştu-
rabilecek bir konseptle siz değerli
müşterileri karşılıyor.

Merve Orman Ürünleri yıllara da-
yanan tecrübesi ve bünyesine kat-
tığı profesyonel ekibiyle kişiye
özel tasarımlar ve proje işlerinde
aranan isim olma kararlılığını sür-
dürürken, sektördeki ağını her ge-
çen gün büyüten kendini sürekli
yenileyen ve geliştiren, ithalat ve
ihracata hız veren bir firma olmak-
ta emin adımlarla ilerliyor. Kendi
üretimi yanında kaliteli ve farklı
ahşap ürünleri de ithal ederek
ürün gamını geliştiren firma pa-
zarda var olmak ve önemli bir ak-
tör olmanın olmazlarından biri ol-
duğu içindir ki aynı zamanda ihra-
cat hedefiyle de uluslararası
pazarda rekabet ilişkileri içinde
yer alıyor.  
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Merve Orman Ürünleri Ankara’da İkinci Satış Mağazasını Hizmete Açtı



→ 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

Interzum Uluslararası 

Mobilya Üretim ve Teknoloji 

Fuarı 06.1, A70-71/B079 

numaralı Egger standında 

sizleri bekliyoruz.

R_Mobilya_Dekorasyon_Advert_05_2017_Interzum.indd   1 03/05/2017   13:23
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ürkiye’nin lider mobilya ak-
sesuar markası SAMET, yeni
nesil Alpha Box çekmece sis-

temleri ile mobilyalarda fark
yaratıyor

İstanbul, 24 Nisan 2017 - 44 yıldır
kendi teknolojisini geliştiren, üre-
ten ve 100’den fazla ülkeye ihraç
eden SAMET, bugünün ve gelece-
ğin başarılarına imza atan yenilikçi
çözümler sunuyor. İnovasyonu
mükemmel tasarımla buluşturan
ürünleriyle mobilya aksesuar sek-
törünün lideri olan SAMET, IF De-
sign tasarım ödüllü Alpha Box
çekmece sistemleriyle mobilyala-
ra özgün bir dokunuş katıyor.

Tasarım ayrıntılarda gizlidir

Yüksek kaliteli ray teknolojisi ve
geliştirilmiş fonksiyonel özellikle-
riyle öne çıkan Alpha Box, yaşam

alanlarında aranan kullanışlılık ve
konforu sağlıyor. Yalın formu ile
göz dolduran zamanın ötesinde bir
tasarıma sahip Alpha Box çekmece
sistemleri, ince ve dik yanak tasarı-
mını yüksek taşıma kapasitesi ile
birleştirerek maksimum çekmece
içi kullanımı sunuyor. Banyo ve
mutfak alanlarıyla tam uyumlu ye-
ni beyaz, gri ve antrasit renk seçe-
nekleri ve sınırsız bordür kullanımı
ile tasarım özgürlüğü sunuyor.

Her yönüyle yenilikçi

Kusursuz hareket kabiliyeti ve ak-
tüel çizgilere sahip olan Alpha
Box, bas-aç ve yavaş kapanma
fonksiyonları ile zarif ve modern
tasarımıyla uyumlu Invaria çek-
mece içi düzenleme sistemleri va-
sıtasıyla güncel ve kullanışlı çö-

zümler sağlıyor. SAMET’in şık gö-

rünümü ile dikkat çeken yeni nesil

Alpha Box çekmece sistemleri, ra-

ya entegre mandal sistemi ve ön

panelin aletsiz montaj ve demon-

taj özelliği sayesinde pratik kuru-

lum imkanı veriyor. Sağ-sol ve yu-

karı-aşağı gelişmiş ayar olanağını

çekmece içerisinden kolayca uy-

gulanabilecek şekilde sunuyor.

Dünyada ilk olarak uygulanan 18

mm taban tahtasının freezelen-

meden kullanılabilmesi ile taban

tahtasının montajı hiçbir işlem

görmeden yapılabiliyor ve üretim

hızlı ve sorunsuz şekilde tamamla-

nabiliyor. Alpha Box, mobilya ta-

sarımlarını modern bir dokunuşla

mükemmelleştiriyor.

T

SAMET, Alpha Box ile Çekmece
Sistemlerine Yenilik Getiriyor 
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ürkiye düzcam pazarının lide-
ri ve Avrupa’nın en büyük
üreticisi konumunda olan Şi-

şecam Düzcam, ‘Seebbe 2017 Fua-
rı’nda bu yıl da yerini aldı. 19 – 23
Nisan 2017 tarihleri arasında Sır-
bistan Belgrad’da düzenlenen ‘Se-
ebbe 2017 Uluslararası Yapı Fua-
rı’nda sektörün gelişimi için sundu-
ğu ileri teknoloji çözümlerini sektör
profesyonelleriyle paylaştı.

25.04.2017 - Cam sektörünün glo-
bal oyuncusu Şişecam Topluluğu
bünyesinde faaliyet gösteren Şişe-
cam Düzcam, 19-23 2017 tarihleri
arasında Sırbistan Belgrad’da dü-
zenlenen ‘Seebe 2017’ye katıldı. 

Uluslararası alanda en büyük yapı

fuarı olan Seebbe 2017’de yerini
alan Şişecam Düzcam, 44 metre-
karelik standında ileri teknoloji
ürünlerini sergiledi. Şişecam Düz-
cam, sektörün önde gelen firma-
larının ve temsilcilerinin buluştu-
ğu, inşaat sektörü açısından en
önemli yapı fuarı olan Seebbe
2017’de, en son teknolojilerin kul-
lanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrul-
tusunda üretilen; enerji tasarrufu,
güvenlik, gürültü kontrolü gibi
özelliklerinin yanı sıra dekoratif
unsurlarıyla da öne çıkan camları-
nı tanıttı.

1975 yılından bu yana düzenlenen
Orta ve Doğu Avrupa’nın en önem-
li yapı fuarı olan Seebbe Uluslar-

arası Yapı Fuarı’nda Şişecam Düz-

cam standını ziyaret edenler; baş-

ta temperlenebilir ısı kontrol kap-

lamalı cam Şişecam Temperlene-

bilir Low-E Cam Nötral 71/53, ısı

ve güneş kontrol kaplamalı cam

Şişecam Temperlenebilir Solar

Low-E Nötral 62/44, Nötral

50/33 ve Nötral 71/43 , güvenlik

camı Şişecam Ultra Clear Lamine,

ekolojik ayna Flotal E, düşük de-

mirli ayna Flotal Ultra Clear, par-

lak boyalı dekoratif cam Şişecam

Boyalı Cam, Şişecam Buzlu Cam

“Puzzle” ve “Çakıl’’ olmak üzere

Şişecam Düzcam’ın ileri teknoloji

ürünleri hakkında bilgilendirildi.
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Şişecam Düzcam, Yapı Fuarı Seebbe
2017’ye İleri Teknoloji Ürünleriyle Katıldı
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AN İNŞAAT ve YAPI MALZE-
MELERİ SAN  Ferhat paşa ve
Gebze’deki büyük merkez

depolarından sonra şimdi de Avru-
pa yakasında bölgenin en önemli
ve büyük Florpan deposunu sek-
törün hizmetine sundu. 

Florpan ve Kastamonu Entegre
ürünlerinin hemen her çeşidinin
stoklu olarak bulunduğu depo İn-
şaat-yapı sektörünün çok hızlı ge-
liştiği Avrupa yakasının bu bölge-
sinde Parkeden Mdf’ye plakadan
kapı kaplamalarına kadar geniş
renk çeşitliliğiyle burada. Adeta
dev bir kastamonu entegre depo-
su  konumunda bir ikinci merkez.
Han İnşaat Anadolu yakasında Fer-
hatpaşa daki merkezini  2009 yı-

lında oluşturdu.  

Doğu Anadolu’da Bingöl’de bölge-
nin en önemli dağıtım ağını kuran
ve yakın illere de önemli bir malze-
me tedarik ağı oluşturan Han inşa-
at Gebzedeki geniş depolama alanı
ile ciddi kapasiteli işleri bile çok ra-
hat karşılayabilecek şekilde lojistik
yapılandırmasını tamamladı. 

Açılışa Sektörün önde gelen firma
temsilcileri ile müşterilerinin yanı-
sıra Kastamonu Entegre CİO’su
Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre-
nin Önemli simalarından üstdüzey
kadrosu Cahit Akyıldız, Cem Selep;
Naci Güngör, Cem Başaran ve Se-
lim Gözütok   da açılışı onurlandıra-
rak destek verdiler.
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astamonu Entegre’nin üçün-
cü büyük ortağı olduğu, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı ile

TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan
ENAT’ın (Endüstriyel Ağaç Tarımı
Sanayi ve Ticaret A.Ş) sürdürdüğü
endüstriyel ağaçlandırma ve sıklık
bakım çalışmaları tüm hızıyla de-
vam ediyor. Türkiye’nin ilk endüs-
triyel orman tarımı projesi olma
özelliği ile öne çıkan ENAT, sektör-
lerinin önde gelen temsilcilerinden
oluşuyor. Ağaç bazlı panel sektö-
rünün Türkiye’deki en büyük oyun-
cusu olan Kastamonu Entegre de
bu oluşumda yer alarak, endüstri-
yel plantasyon ormancılığı konu-
sunda farkındalık yaratılmasına
destek oluyor.  

Endüstriyel plantasyon ormancılı-
ğı konusunda örnek olmak ve bu-
nun gelişimini sağlamak hedefiyle
hayata geçen projeyle, doğal or-
man alanlarının daha iyi korunma-

sı, orman ürünleri sektöründeki
hammadde tedariğinin kesintisiz
devam etmesi, erozyonun önlen-
mesi ve karbon emisyonlarının a-
zaltılması hedefleniyor. 2006 yı-
lında Bursa ili Karacabey ilçesinde
başlanan, ardından Çanakkale Ezi-
ne’de ve Gelibolu’da gerçekleşen
ağaçlandırma ve sıklık bakım çalış-
maları ile bugüne kadar yaklaşık
1.300 hektar sahada ağaçlandırma
çalışmaları gerçekleşirken, 10 yıl-
da 2.600 hektar sahanın ağaçlan-
dırılması hedefleniyor. 

Ormanları korumak ve ağaç döngü-
sünü sürdürülebilir kılmak için ça-
lışmalarına devam ettiklerini vur-
gulayan Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız “Ormanlar,
karbon salınımını azaltmak ve küre-
sel ısınmayı yavaşlatmak gibi
önemli bir işlevi üstleniyor. Kasta-
monu Entegre olarak doğal orman-
larımızı daha iyi koruyabilmek, kar-

bon emisyonunu azaltmak, kırsal
kalkınmaya katkı sağlayıp istihdam
yaratmak, dış pazarlara bağımlılığı-
mızı azaltmak düşünceleriyle en-
düstriyel ağaçlandırma projesini
hayata geçirdik. Ayrıca sürdürüle-
bilir çevre hedefimize uygun olarak
hammaddemizi sürdürülebilir kay-
naklardan temin ederek, doğal or-
man alanlarının korunması ve or-
man ürünleri sektöründeki ham-
madde tedariğinin kesintisiz devam
etmesi bizim için hayati önem taşı-
yor. Ülkemizde endüstriyel odun
üretmek amacıyla kurulan ilk ve
tek şirket olan ENAT, geçtiğimiz 10
yılda edindiği tecrübelerle geliştir-
diği yeni ve farklı teknikleriyle ağaç
tarımında devlet ve özel sektör ça-
lışmalarına da öncülük ediyor.
ENAT A.Ş.'nin faaliyetlerine önü-
müzdeki dönemde de aynı kararlı-
lıkla destek vermeyi hedefliyoruz.”
dedi.

Kastamonu Entegre, 2006 yılında ENAT AŞ. ortaklığında başlatılan endüstriyel
ağaçlandırma projesi ile bugüne kadar yaklaşık 1.300 hektar sahada ağaçlandırma
çalışmalarına destek oldu. Proje 10 yılda, 2.600 hektar sahada yapılacak ağaçlandırma
çalışmalarıyla tamamlanmış olacak.
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Doğal Ormanların Sigortası;
Endüstriyel Ağaç Plantasyonu
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ürk imalat sanayi pek çok sek-
törde olduğu gibi mobilya bile-
şenlerinde , özellikle de akse-

suar ve önemli bir teknik malzeme
olan   sürme sistemlerinde  de adını
uluslararası alanda duyurdu. Hayatı-
mızın en önemli değişmezlerinden
olan ve evimizden büromuza işyeri-
mizden hastaneler laboratuarlar
makine ekipmanlarına kadar çok ge-
niş bir segmentte kullanılan bu
önemli ürün gerçekten de bir mü-
hendislik harıkasıdır. Yıllar önce
metrelik metal rulolarla satılan ve
evlerimizdeki elbise dolapları kiler
vb her tür dolap kapaklarında kul-
landığımız, açılıp kapandığında kor-
kunç sesler çıkarıp bir süre sonra da
fonksiyonunu kaybeden bu mente-
şeler yüzlerce yıl insanoğluna hiz-
met ettikten sonra günümüzde artık
yerini sessiz çalışan gerek görsel ta-
sarımıyla gerekse de işlevselliğiyle
bugunün vazgeçilmezleri arasına
girmiş bir üründür DOLAP-KAPAK
SÜRME sistemleri (slide systems)
Bilgi ve teknolojik yatırımlarla ger-
çekleşebilen bu ürünün mucidi batılı
üreticiler olsa da bu gün Türk ser-
maye ve ustalığıyla MEPA markası
altında üretilen sürme sistemleri sa-
dece Türkiyede değil başta balkan-
lar olmak üzere ortadoğu, Türk
cumhuriyetleri ve Asya’da  saygın,
aranan bir marka haline gelmiştir.
Çinli rakipleri tarafından pek çok ül-
kede taklit edilen MEPA MOBİLYA
ürünleri, bugün 16.000 m2 modern
teknoloji donanımlı ar-ge’si, mü-
hendisleri, tasarım ekibi, pazarlama
kadrosuyla 30 yıllık birikimin mey-
velerini ikinci kuşakta da  sürdürü-

yor.   1987 yılında Mikdat Köse tara-
fından İstanbul’da kurulan Mepa Mo-
bilya Gereçleri San. Tic. Ltd.Şti.  bu
gün Türk mobilya sektörünün de gu-
rur duyacağı bir marka haline gel-
miştir. Ürün çeşitleri içerisinde Sür-
me ve Katlanır Kapı/Kapak Mekaniz-
ma Sistemleri, Masa Rayları-Eş za-
manlı açılır kapanır masa sistemleri,
dolap ve kapı/kapak sistemleri, ağır
sürme gardolap sistemleri, cam ka-
pak/kapı sistemleri, bölme panel
sürgü ve katlanır sistemler, duvar-
dan duvara ve tabandan tavana ray
dolap panel sistemleri ve çeşitli bağ-
lantı elemanları ve aksesuarlar ürün
gruplarını oluşturmaktadır. Bugün
üretiminin büyük bir bölümünü ihra-
cat yaparak ülke ekonomisine de
önemli bir gelir sağlayan Mepa mo-
bilya gereçleri, yüzlerce çalışanına
sağladığı istihdamla ayrı bir ekonomi
yaratmaktadır. Bu gün gelinen nok-
tada Türk mobilya sanayi dünyanın
dört tarafına bitmiş mobilya ürünle-
ri ihracatı yapabiliyorsa, onun ana

elemanları olan mepa gibi yerli üre-
ticilerin etkisi inkara gelmez. MEPA
Mobilya Gereçleri, Türkiye’de sek-
törde ilk kez EURO NORM ÜRÜN KA-
LİTE STANDARTLARINA ve TSE
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
tarafından ÜRÜN KALİTE ONAYI bu-
lunan tek kuruluştur. Günümüzde
üretimin hemen tüm alanlarında var
olan uluslararası rekabette öne çı-
kabilmek için o ülkenin kendi yan sa-
nayisi olmak zorundadır. Geçmişte
tümüyle ithalata dayalı olan ve bu
tür ürünleri çok yüksek fiyatlarda
tedarik eden Türk mobilyacılarının
adeta imdadına yetişen mobilya ak-
sesuar sanayi,  sektörün de bir nevi
kalbini oluşturmaktadır.  Mepa gibi
kaliteli ürün üreten firmalar aynı za-
manda Türk marka imajını da girdik-
leri ve ihracat yaptıkları tüm ülkele-
re taşıyarak farklı firmaların ürünle-
rine de  oluşturdukları kalite ve 
yarattıkları güvenle   öncülük 
yapmışlardır. 

Mobilya sektörünün gizli kahramanları
ve MEPA mobilya gereçleri

Markalar ülkeleri taşırlar

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:140 Mayıs - Haziran 2017 162

Made in Türkiye markaları dizisi 1: HABERLER

T

l l



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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