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2018 yılı tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hedeflenen
beklentilere ulaşamadı. Dünyanın her tarafında yaşanan eko-
nomik krizler, Ortadoğu savaşları ve kur savaşları tüm ekono-
mileri derinden sarstı. Arap dünyasında yaşanan karışıklıklar
ve göçler, siyasal ve egemenlik güç gösterilerine dönüştü.
Yakın coğrafyada bulunan  Türkiye,  haliyle bunlardan çok
etkilendi. Başta Suriye olmak üzere  Irak’tan,  Afganistan’dan
milyonlarca insan göç etti. 

Ülkenin ekonomik, kültürel ve jeopolitik yapısı bu göçlerden
de oldukça çok etkilendi.  Amerika’da Trump’la başlayan yeni
dünya düzeni politikası Avrupa’yı da etkiledi. Amerikan eko-
nomisi ve finans dünyası, bu finansal ve politik etkilerle güç-
lenirken,  Avrupa ve diğer ülke ekonomileri negatif olarak etki-
lendiler. 2019 yılı için de göstergeler pek iyi işaretler vermiyor.
Büyüme raporları stabil ya da ekside. 

Türkiye şimdi Mart ayında yeni bir yerel seçim havası yaşaya-
cak. Her seçimin ekonomiye olan doğal yükleri, büyümeyi ve
yatırımları negatif etkiler. Türkiye gerek kaynakları, gerekse
açık pazar ekonomisiyle yatırımlar için uygun bir pazar.
Yüzyıllar boyu dünya ticaretini belirleyen ipek yolu projesinin
de önemli partnerlerindendir. Lojistiğin ticarete etkisini
düşündüğümüzde, bu projenin bitmesiyle pek çok ülke bun-
dan olumlu etkilenecek; nakliye ve lojistik maliyetleri düşerek
rekabet daha uygun hale gelecek. 

2019 için yine de umutlu olmalıyız; güzel şeyler üretip 2020
yılını beslemeli  ve daha yaşanır hale getirmeliyiz. 

Saygılarımla
Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Küresel krizlerin mobilya 
sektörüne etkileri ve Türkiye
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hşap ve mobilya yan sanayi en-
düstrilerinin Avrasya’daki en bü-
yük buluşma platformu olan

Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fu-
arları, 13 – 17 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında eş zamanlı olarak TÜYAP Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 35 ülke-
den 857 firma ve firma temsilciliğini
123.000 m2 kapalı alanda buluşturan
fuarlar, sektör katılımcılarından tam
not aldı. 

Son teknoloji kullanarak geliştirilen
inovasyon harikası ürünlere ev sahipli-
ği yapan fuarın açılışında; sektör pro-
fesyonellerinin yanı sıra katılımcı fir-
malar da yer aldı. Mobilya endüstrisi-
nin tüm yeniliklerini eş zamanlı olarak

Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin
bir araya geldiği Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarları, bu yıl bir rekora daha imza atarak 106
Ülkeden 76.271 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Ağaç İşleme

Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği
(MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar; katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.
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106 Ülkeden 76.271 ziyaretçi

Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob
Fuarları yabancı ziyaretçi rekoru ile

sektörü canlandırdı



bir araya getiren fuar, 9.684’ü ya-
bancı olmak üzere toplamda
76.271 ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dı-
şından da yoğun ilgi gören fuarlar-
da; 35 ülkeden gelen katılımcılar,
ürünlerini 5 gün boyunca ziyaret-
çilere tanıtma fırsatı buldu.

Promatt Özel Bölümü
Üçüncü Kez Ziyaretçileri ile
Buluştu

İntermob Fuarı bünyesinde düzen-
lenen Promatt Yatak İmalatı Yan
Sanayi, Ekipman Hammadde ve
Makineleri Özel Bölümü; bu yıl
üçüncü kez kapılarını açarak yatak
üretim makineleri, tekstil ve dolgu
maddeleri, yaylar ve yay sistem-
leri, yatak süngerleri gibi ürünlerin
önde gelen üreticileri ile ziyaretçi-
lerini bir araya getirdi. 13. Salonda
yer alan Promatt, İntermob’un
kapsamını genişleterek fuarların
daha geniş bir ziyaretçi kitlesine hi-
tap etmesini sağladı.

“İşletmelerde Ekonomik
Sürdürülebilirlik ve
Rekabet” konuşuldu

Öte yandan Ağaç İşleme Makinesi
ve Intermob Fuarları kapsamında
REED TÜYAP ve Orman Mühendis-
leri Odası işbirliğiyle düzenlenen
‘İşletmelerde Ekonomik Sürdürü-
lebilirlik ve Rekabet’ adlı panel,
sektörün tüm paydaşlarını aynı
çatı altında buluşturdu. 

“Her anlamda oldukça
başarılı bir fuara ev
sahipliği yaptık”

Ağaç İşleme Makinesi-İntermob
Fuarları Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Özmert, Türkiye mobilya
sektörünün makine ihtiyacına ce-
vap vermekte itici güç olan ağaç
işleme makineleri ve yan sanayi
sektörünün tüm paydaşlarını tek
çatı altından buluşturmaktan 
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büyük mutluluk duyduklarını be-
lirtti. Fuarın kendileri için son dere-
ce başarılı geçtiğini ifade eden Öz-
mert, “Her anlamda oldukça başa-
rılı bir fuara ev sahipliği yaptığımızı
düşünüyoruz. Gerek katılımcıları-
mızdan gerekse ziyaretçilerimiz-
den oldukça olumlu geri bildirim-
ler aldık. 

Reed Tüyap olarak başlattığımız
dijital dönüşümün olumlu sonuç-
larını bu yıl daha da net bir şekilde
görebildik. E-Davetiye alan ziya-
retçilerimizin sayısı yaklaşık %247
oranında artarken, bu yıl katılımcı
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ve ziyaretçilerimizin hizmetine
sunduğumuz B2B Eşleştirme Sis-
temi sayesinde ziyaretçilerimiz ka-
tılımcılara dijital ortam üzerinden
randevu talebi gönderebildi. Tüm
bunların sonucunda fuarlarımız,
şimdiye kadar elde edilen en yük-
sek ziyaretçi sayısına ulaştı. Ya-
bancı ziyaretçi sayısı geçen yıla
göre yüzde 8 oranında artarken,
totalde ise yüzde 2 oranında büyü-
me yakaladık.” dedi. 

2019’da Yeni Markamızla
Görüşmek Üzere

31 yıldır büyük başarı ile sektö-
rün bütün paydaşlarını bir araya
başarı ile getiren Ağaç İşleme
Makinesi Fuarı 2019 yılında yeni
ismi ile sizleri karşılıyor olacak.
Fuarın yurtdışında olan bilinirliği-
ni arttırmak ve markalaşmasını
sağlamak amacıyla 2019 itibariy-
le Ağaç İşleme Makinesi / Wood
Processing Machinery yerine
Woodtech markası ile tanıtımlar
yapılacak. Woodtech, 32. Ağaç
İşleme Makineleri, Kesici Takım-
lar ve El Aletleri Fuarı ve Inter-
mob, 22. Mobilya Yan Sanayi,
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve
Ahşap Teknolojisi Fuarı 12-16
Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fu-
ar ve Kongre Merkezinde ziyaret-
çilerine kapılarını açıyor olacak. 
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uardan notlar ve 
genel bir analiz:

İlki geçen yıl gerçekleşen ve yıllar
sonra bu yıl ikincisi 30 Kasım – 3
Aralık 2018 2018’de yapılan fuar
Mısır başkenti Kahire’de gerçekleş-
ti. Türkiye’den TÜRKEL Fuarcılık’ın
organizasyonunda gerçekleşen
fuara Ekin Yayın Grubu da Furniturk
dergileri ile katıldı. Burada fuar bo-
yunca gerek ziyaretçilere gerekse
de katılımcı firmalara dergimizi da-
ğıtarak Türk imalatçılarının tanıtımı-

nı yaptı. Fuara yerel firmaların ya-
nında ağırlıklı Türk firmaları olmak
üzere pek çok ülkeden üreticiler de
katıldı.   Mobilya yüzey malzemeleri
ahşap işleme makineleri ve mobilya
aksesuarlarının ağırlıkta olduğu fu-
arda mobilyanın üretimine konu he-
men her ürünü bulmak mümkün. 

Türkiye’den de sektörün lokomotif
firmaları fuardaydı. Mısır bilindiği
gibi mobilya sektörü açısından da
öyküsü geçmişlere dayanan bir 
ülke. Ülkenin özellikle Dimyat,

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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Kahire WoodShow 
2018 Gerçekleşti



Portsaid gibi Akdeniz’e yakın kuzey
bölgelerinde oturmuş bir mobilya
üretim sanayi bulunmaktadır. Gerek
nüfus yoğunluğu, gerekse de bu
sektör açısından bir üretim ve
önemli bir tüketim ülkesi olması ne-
deniyle ihracatçı firmalarımız açısın-
dan önem taşımaktadır.   Ülkedeki
politik karışıklıklar sonucu 5 yıl son-
ra bu yıl ikincisi  gerçekleşen  fuarda,
geçen yıl Mısırlı sanayici ve mobilya

dernek başkanlarıyla yaptığımız pek
çok ikili görüşmelerde  pazarın bu
süreçte ağırlıklı olarak belli ürün
gruplarında, başta Çin olmak üzere
uzakdoğu ülkeleriyle İtalyan firma-
larının hakimiyetine geçtiği tespiti
yapmıştık. Politik tercihlerin bu ülke
ile Türkiye ilişkilerinde negatif so-
nuçlar oluşturmasına ve Türk ürün-
lerine belli bir gümrük uygulanması-
na rağmen, özellikle yarı mamul

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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ürünlerde pek çok Türk üreticisi
mevcut pazarda varlığını sürdürü-
yor. Bu yıl da Ortadoğu’da süren
karmaşa sonucu, Türk firmaları yel-
keni yine bu tarafa çevirdiler. Aralık
başındaki fuara önemli sayıda Türk
üreticisi katıldı ve gerek ürünlerinin
kalitesi, gerekse de sunum ve
standlarıyla  adeta Show yaptı diye-
biliriz. İnadına ihracat ve bu pazar-
larda pes etmeyeceğiz vizyonuyla
bölgede önemli izler bıraktılar. Arap
ülkelerinden pek ülkeler arası tarihi
bağlar sokakta ve ikili ilişkilerde kısa
zamanda dillendirilebiliyor, Türk di-
zilerinin etkileri kadar, Ortadoğu

coğrafyasında yaşanan siyasi geliş-
meler ve Türkiye’nin buradaki rolü
Mısır’da da yakından takip ediliyor.
6-7 yıl önceki yüksek ihracat rakam-
ları şimdi hayal bile olsa politik yu-
muşamalar neticesinde çok kısa za-
manda bu hedefin yakalanması işten
bile değil. Daha önce olmayan yük-
sek gümrük uygulamaları ve mev-
zuatlar pek çok ülke için geçerli de-
ğil. Dolaysıyla nasıl konduysa kaldı-
rılması ülke ilişkilerine paralel o
denli de çözümü mümkün uygula-
malardır. Çin bugün hemen her dü-
zeyde ve kalitede dünyaya üretim
yapan dünya devi bir ihracat ülkesi,
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özellikle mobilya sektörü Çin ülkesi-
nin istihdamında da devletin özellik-
le desteklediği bir sektör. Burada
her müşteriye uygun ürün var. Orta-
doğu ve Arap ülkeleri çok pazarlıkçı
toplumlar. Marka ve kalite bilincinin
henüz gelişmediği bu ülkelerde ucuz
ürün öne çıkıyor haliyle. Çin ve Çinli
üreticiler bu şekilde pazara çok ra-
hat hakim olabiliyorlar. Sanayi böl-
gelerini ve atölyeleri gezdiğinizde,
zaten orta ve küçük işletmelerden
oluşmuş bu  ve benzer ülkelerde
katma değerli ürünler üst düzey
üretim yapan belli sayıdaki işletme-
ler tarafından tarcih ediliyor. Türk
ürünleri Avrupa standartlarında

ama fiyat olarak daha uygun pozis-
yonda olması önemli bir tercih ol-
maktadır. Yıllardır uluslararası fuar-
lara katılan Türk firmaları, yaşadık-
ları tecrübeler sonucu artık pek çok
konuda ortak akıl çalışmaları yapa-
biliyorlar, İçcel haksız ve kötü reka-
betler yanında, kimi zaman sevindi-
rici paylaşımlar, özellikle de farklı
üretim kollarında faaliyet yürüten
firmaların müşteri paslaşmaları se-
vindirici örnekler oluyor. Tabi bunun
yanında sanki dünya çapında 200’ü
aşkın ülke varken, aynı işi yapan ra-
kibinin bir ülkedeki müşterisine hak-
sız ve fiyat endeksli yaklaşımlarla
musallat olan ve o firmanın işlerini
ve ilişkilerine zarar veren satıcı ve
firmalar da yok değil.  

Kısacası Mısır önemli  ve üzerinde bir
süre daha çalışmamız gereken ciddi
bir pazar. 
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İç Mekan Tasarımı Kapsamında 
Kullanıcı - İç Mekan ve 

İç Mekan - Mobilya Etkileşimi
Doç. Dr. Nur Müge Güngör

İ.Ü.- Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Mobilya ve Dekorasyon Programı

Özet: Mekansal kalite, mekanın gereksinim için yeterli
olması yeteneği veya mekanın kullanıma uygunluğu
şeklinde tanımlanmaktadır. Mekansal kalite kavramının
tasarımcı tarafından iç mekan kurgusunda en uygun
şekilde değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Bu
çalışmanın amacı, iç mekan kurgusunda kullanıcı-iç
mekan ve iç mekan–mobilya etkileşimlerini genel olarak
ortaya koymak; günümüz değişen yaşam koşulları
doğrultusunda bu etkileşimi tekrar gözden geçirmek ve
iç mekan tasarımının işlevselliğini mekan kalitesi
kavramı kapsamında incelemektir. Günümüzde
mekânsal kalite kapsamında ele alınacak hususlardan
biri; iç mekan tasarımlarında özellikle kısıtlı ve dar iç
mekan düzenlenmesinde dönüşebilirliğin
uygulanmasıdır. Dönüşebilirlik mekana genişleyebilirlik,
bölümleme, fonksiyonel değişim, çok işlevsellik

sunmaktadır. İç mekan tasarımlarında son yıllarda
minimalizm ve etkileşimli mekan tasarımı kavramları da
önemli yer tutmaktadır. Günümüzde mekansal kalite
kapsamında ele alınabilecek diğer bir husus, iç mekanda
teknolojik ürünler ile donatı elemanları tasarımının
karşılıklı bir etkileşim içerisinde ele alınması
gerekliliğidir. Mekan tasarımlarında iç mekan-mobilya
etkileşimi göz önüne alındığında ise son yıllarda daha
küçük alanlı konutların kullanımı mobilyaların
eskisinden farklı olarak daha nitelikli olması
zorunluluğunu ortaya çıkarmış; bu kapsamda
mobilyaların işlevsellik ve tasarım özellikleri bakımından
zenginleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Anahtar kelimeler: Mekansal Kalite, İç Mekan Algısı,
Kullanıcı-İç Mekan Etkileşimi, İç Mekan-Mobilya
Etkileşimi
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Abstract
User- Interior Space and Interior Space-Furniture
Interaction within the Scope of Interior Design Spatial
quality can be defined as having superior features of an
interior space being enough for user requirements or
superior interior space concept having relevance for
people using. Optimally evalution of spatial quality
concept for designer in interior fiction is of great
importance. The scope of this study is to put forth
generally user-interior space and interior space-furniture
interaction in interior fiction and also to review and to
evaluate this stated interaction related to nowadays
changing living conditions. Also, examining the ınterior
design functionality within the scope of spatial quality
was summarized. Nowadays, one of the issues to be
addressed within the scope of spatial quality is applying
conversions specially for limited and narrow interior

spaces. Conversion property offers expanding,
partitioning, functional changing and multifunctionality for
interior space. Also, minimalism and interactive space
design properties have an important place for interior
design in recent years. Another subject that has to be
approached in concept of spatial quality is the necessity
of thinking technologic products- interior design elements
interaction nowadays. Having little interior spaces in
residences at the present time, also directs necessity of
designing high quality furnitures specially having
functional features for interior design; evaluating interior
space-furniture interaction. In this case, designing
furnitures having features as functionality and special
design have become important. 
Keywords: Spatial Quality, Interior Space Perception,
User-Interior Space Interaction, Interior Space-Furniture
Interaction.



GİRİŞ

Kullanıcı olarak insan, meka-
nın kendi gereksinimlerini kar-

şılamak ve amaçlarını tatmin et-
mek üzere tasarlanması gerektiği
beklentisi içindedir. Bu nedenle
birbirlerini doğrudan etkilemekte
olan kullanıcı ve tasarlayıcı arala-
rındaki iletişim önem kazanmakta,
bu doğrultuda tasarımcılara bü-
yük sorumluluk düşmektedir. 

Bir başka deyişle, tasarımcı iç me-
kan kurgusunda kullanıcının yerini,
diğer donatı elemanları ve meka-

nın bütünü ile olan etkileşimini iyi 
algılamalıdır. 

Bu çalışmanın amacı, iç mekan
kurgusunda iç mekan-kullanıcı ve
mobilya- iç mekan etkileşimini ge-
nel olarak ortaya koymak; günü-
müz değişen yaşam koşulları doğ-
rultusunda bu etkileşimi tekrar
gözden geçirmek ve iç mekan ta-
sarımının işlevselliğini mekan kali-
tesi kavramı kapsamında incele-
mektir. Makalede ayrıca kullanıcı-
iç mekan etkileşiminde iç mekan
algısı, iç mekanda görsel algıyı et-

kileyen tasarım öğeleri hakkında
öz bilgi verilmiştir.

2. MEKAN VE İÇ MEKAN
ALGISI 

Mimarlık sözlüğünde mekan; kişiyi
çevreden belli bir ölçüde ayıran ve
içinde çeşitli eylemlerini sürdür-
mesine elverişli olan bir boşluk-
tur.” şeklinde tanımlanmıştır (1,2).
Bu tanımdan mekanın aslında kul-
lanıcı ile değer bulduğunu belirte-
biliriz. Bu doğrultuda karşımıza
mekanı kullananın mekan algısı
kavramı çıkmaktadır. 

Mekan algısı ise psikolojik temel
olarak; kişinin mekan içerisinde ve-
ya çevresinde kısa ve uzun süreli
deneyim kazanması ve bu doğrul-
tuda mekanın hatırlanması ile ilgi-
lidir (3,2). İç mekan algılaması 
en temel tanımıyla; bakanın kendi-
si ile çevresinde gördüklerinin 
birbirlerine göre konumlarını algı-
laması olarak tanımlanmaktadır.
İnsan içinde bulunduğu mekan ile
sürekli bir etkileşim halindedir.
Mekanın bünyesindeki fiziksel 
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etkenler, kullanıcıları sürekli uya-
rır. Mekan sınırları, yüzeylerin for-
mu, renkleri, dokusu, anlamı vb.
gibi özellikleriyle kavranmaya ça-
lışılır (4,2). Bu deneyim hareket ve
zaman kavramına bağlı olarak de-
ğişir ve gelişir. Aynı zamanda kişi-
nin mekan içindeki konumunun
mekânsal ilişkileri çözümlemesi
ile de bağlantılıdır (3,2).

3. KULLANICI-İÇ MEKAN
ETKİLEŞİMİ VE MEKANSAL
KALİTE

İç mekan tasarımında en önemli
husus; tasarımcının belleğinde
oluşturduğu ve tasarladığı mekanı
somut ürüne dönüştürürken, kul-
lanıcıya ulaşabilmesi ve kendini
ifade edebilmesidir. Bunu yapabil-
mek için tasarımcı tasarımda kul-
landığı kavramlara karşılık gelen
anlam yüklü mekânsal öğeleri,
toplumun kültüründen, beklentile-
rinden seçerek kendi bilgi ve dene-
yimleriyle değerlendirip şekillen-
dirmelidir. (5). Ayrıca daha önceki
başarılı mekan tasarımı uygula-
maları da iyi bir tasarımcı için refe-
rans değeri dışında tecrübeler ışı-
ğında kullanıcı-iç mekan etkileşi-
minin en özgün örneklerini tasar-
lamaları için önemlidir. İşte bu du-
rumda mekânsal kalite kavramı
karşımıza çıkmaktadır. 

Mekansal kalite, “mekanın gerek-
sinim için yeterli olması yeteneği
veya mekanın kullanıma uygunlu-
ğu” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
durumda kullanıcıların fizyolojik
gereksinimleri ile birlikte psiko-
sosyal gereksinimleri de önem-
senmeli ve tasarımcılar tarafından
uygulanmalıdır. Bu psiko-sosyal
gereksinimler güvenlik, rahatlık,
prestij, etkinlik, huzur ve güzellik-
tir. Bu gereksinmeler ile birlikte
kullanıcıların içinde bulundukları
kültür özellikleri de ele alınmalıdır.
Kullanıcı ve tasarımcının aynı kül-
tür özelliklerini taşımaları, tasar-
lanan gerçek mekan ile kullanıcının
algıladığı mekan arasındaki farkı
en aza indirecektir ve tasarımcıyı
psiko-sosyal kaliteye daha çok
yaklaştıracaktır (5,6,7). 

Günümüzde mekânsal kalite kap-
samında ele alınacak bir diğer hu-
sus, iç mekan tasarımlarında özel-
likle kısıtlı ve dar iç mekan örgüt-
lenmesinde dönüşebilirliğin uygu-
lanmasıdır. Dönüşebilirlik mekana
genişleyebilirlik, bölümleme,
fonksiyonel değişim, çok işlevsel-
lik sunmaktadır. Bu kapsamda dar
konutlar daha işlevsel ve estetik
hale getirilmektedir (8). Resim
1’de mekanın genişleyebilme özel-
liği ile ilgili olarak mekanda balko-
na dönüşüm uygulaması 
görülmektedir (9). 

İç mekan tasarımlarında son yıl-
larda minimalizm de önemli yer
tutmaktadır. Minimalizm, bir tasa-
rıyı minimum sayıda renk, değer,
biçim, çizgi, doku ve malzemeye
indirgeyerek ifade etmektir. Mi-
marlık ve tasarımdaki ifadesi ise”
en az malzemeyle, en yalın, en
ekonomik ve en işlevsel sonuca
gitmek”tir. Günümüzde minimalist
yaklaşımlar çerçevesinde iç me-
kan kurgusunda mobilya önemli
bir mekan öğesi, bir eşya olmak-
tan öte mekanı kurgulayan sis-
temler olarak ele alınmaktadır.
(10,11). 

Kullanıcı iç mekan etkileşimi kap-
samında ele alınabilecek bir diğer
yaklaşım ise; “Etkileşimli Mekan”
Tasarımı’dır. Etkileşimli mekan ta-
sarımı tasarımcıların, bireylerin
yaşadıkları mekanları diğer kişile-
rin kullandıkları mekanlardan
farklı kılmak istemeleri amacı ile
kullanıcı kişisel zevklerini ve 
alışkanlıklarını tasarımlarına 
yansıtmalarıdır (12).

Günümüzde mekansal kalite kap-
samında ele alınabilecek diğer bir
husus,  iç mekanda teknolojik
ürünler ile donatı elemanları tasa-
rımının karşılıklı bir etkileşim içeri-
sinde ele alınması gerekliliğidir.
Teknolojik ürün ve donatı elemanı
tasarımcı grubunun özellikle 
ürün geliştirme ve tasarım 
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Resim 1. Mekansal tasarımlarda
dönüşebilirliğe ait bir resim,

https://www.bloomframe.com.
Bloomframe New York , 

ziyaret tarihi: 09.04.2018 (9). 





aşamalarında birbiriyle uyumlu
çalışmaları bugün kullanıcıların
yaşadığı problemleri azaltacak ve
mekan tasarımının kalitesini olum-
lu yönde etkileyecektir (13).

Deprem riski yüksek bölgelerde iç
mekan düzenlemeleri ile can ve
mal kaybının bir miktar da olsa ön-
lenebilmesi hususu da iç mekan
kurgusunda değerlendirilmelidir.
Bu doğrultuda özellikle mobilya-
larda gardrop ve şifonyer duvar
bağlantı uygulamaları, dolap ka-
pak sabitleme ve kapak kilit uygu-
lamaları önerilmektedir (14).

Kullanıcı-iç mekan etkileşiminde
yaşlıların yaşadıkları en büyük so-
run donatı elemanlarının kullanı-
mında fiziksel zorluk yaşamaları-
dır. Bu zorlukların göz önüne alın-
ması ve yaşlıların antropometrik
ölçülerinin iç mekan tasarımına

uygulanması yaşlıların iç mekan-
larda yaşam kalitelerini artırmak-
tadır. Bu kapsamda lavabo, tuva-
let, banyo ve tutamaklar ile ilgili
hususlar iç mekan tasarımlarında
ele alınmalıdır (15). 

3.1. KULLANICI-İÇ MEKAN ETKİLE-
ŞİMİNDE İÇ MEKAN ALGISI

Mekanın fiziksel değişkenleri ile
psikolojik faktörler arasındaki iliş-
kileri kapsayan “Mekansal Algı”
kavramına açıklık kazandırmak için
çevre bileşenlerinin toplam etkisi-
nin saptanması gerekmektedir
(16,2). Bir mekanı oluşturan mo-
bilya, aksesuar, zemin gibi tüm bi-
leşenlerin görsel etkileri, onların
tasarım öğeleri olan; nokta çizgi,
renk, form ve dokunun uyarıcı
özelliklerinden etkilenerek bunla-
rın her birine anlam yüklenmesiyle
oluşur (17,2). Form, objenin aldığı
biçimdir ve dikdörtgen, kare, üç-
gen, oval gibi farklı şekillerde ola-
bilir. Üçgenler ve diyagonallar ge-
nellikle dinamik özellik gösterip
hareketi belirtirken, yatay bir dik-
dörtgen dinginliği çağrıştırır. Tüm
formların düz ya da pürüzlü, par-
lak ya da mat, yumuşak ya da sert
biçimde dokuları vardır. Farklı do-
kularla sıcak ya da soğuk mekan-
lar yaratılabilir. Renk ise mekan al-
gısını en yüksek oranda etkileyen
tasarım ögesidir. Kırmızı kullanıla-
rak enerji elde edilebilirken, yeşille

huzur ve dinginlik sağlanabilir
(18,2). Çizgi yalnızca yönü belirle-
mez, aynı zamanda ruhsal duru-
mun sembolü ve genişlik ya da
yüksekliğin ifadesi anlamına da ge-
lir. Çizgi kalınlaşıp incelerek, kes-
kinleşip yumuşayarak, koyulaşıp
açılarak, biçim ve düzene ışık de-
ğerleri katar, etkinlik kazandırır.
Böylece duygusal bir güce erişe-
rek tasarıma özgün bir anlam kat-
maktadır (19,2). 

3.2. İÇ MEKANDA GÖRSEL ALGIYI
ETKİLEYEN TASARIM ÖĞELERİ

İç mekanda görsel algıyı etkileyen
tasarım öğelerini biçim, renk, mal-
zeme, doku, ışık olarak belirtmek
mümkündür. 

Biçim: Biçimlerin iç mekana kazan-
dırdıkları bir değer ve nitelik var-
dır. Bu değerler mekanda konfor,
sıcaklık, samimiyet, hareket gibi
birbirinden farklı etkiler oluştura-
bilir. Kavisli ve aynı zamanda yu-
muşak geçişli biçimlerin bulundu-
ğu mekanlar rahatlık, konfor hissi
uyandırır. Biçimin iç mekanda algı-
lanması, akla ilk olarak algılanan
boşlukta var olan üç boyutlu
formları getirir. Oysa ki iç mekanın
kendisi de üç boyutlu bir biçimdir.
Mekanı oluşturan bu üç boyutlu bi-
çimi algılama, onu oluşturan öğe-
leri algılama yoluyla gerçekleşir
(20,21,16,2). 

Renk: Renk çok önemli bir fiziksel
algılama bileşeni olmanın dışında
psikolojik algılamayla ve estetik
boyutuyla birlikte değerlendiril-
mesi gereken mekanın en güçlü
iletisidir. Renk mekan dinamiklerini
değiştirebilir. Renkle yapılan optik
yansımalarla mekan olduğundan
daha dinamik ya da durağan his-
settirilebilir. Aynı zamanda renkle-
rin bir arada kullanılmasında me-
kandaki hacimler de gerçeğinden
daha geniş, daha yüksek, daha 
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Resim 2: Günümüzde mobilyaların
işlevselliği konulu bir resim.

(https://www.digsdigs.com/func-
tional-furniture-with-folding-bed-

for-small-living-room-swing-by-
clei/, ziyaret tarihi: 09.04.2018) (30). 





derin, dar görülebilmektedir (22).
Mekan içinde malzemelerin birlik-
teliği düşünüldüğünde, seçilen
malzemelerin renk özellikleri,
kapladıkları yüzey alanı ile birlikte
düşünülmelidir. Kişilerin mekan iz-
lenimlerinde renk-malzeme-doku-
ışık etkileşimi etkin rol oynamak-
tadır. Bu nedenle iç mimarlık pro-
jesi tasarımında renk, malzeme ve
ışık tasarım kararları ile birlikte
düşünülmesi gereken bir süreçtir
(23, 24). Renklerin tür, değer,
doygunluklarına göre değişen sı-
caklık, soğukluk, aktiflik, pasiflik,
uyarıcılık, dinlendiricilik gibi pek
çok psikolojik etkileri olduğu günü-
müzde deneylerle kanıtlanmıştır
(25).

Malzeme: Malzeme mimari tasa-
rımları performansıyla olduğu ka-
dar doğasıyla, formları, yüzey do-
kuları, iç yapıları, strüktür özellik-
leri, akışkanlıkları ile etkilemekte-
dir. Günümüzde malzeme fiziksel
performansı yanında mimarinin
tasarımlara yansıyan yeni eğilim-
lerindeki gelişimleri destekleyen
en yetkin öğesi olarak karşımıza
çıkmaktadır (22).

Doku: Bir mekanın optik dokusu
büyük ölçüde görsel örüntüsüne,
dokunsal dokusu ise insan eliyle fi-
ziksel olarak hissedilebilen öğele-

rine gönderme yapar (22, 26). Me-
kanlardaki yüzeylerin dokuları
mekanı anlatan görsel ve nesnel
unsurlardır. Doku, mekanın görsel
değerlerine büyük ölçüde etki
ederken, mekan-yüzey-malzeme
ilişkisini karakterize eden aynı an-
da iki duyguyu yani; görme ve do-
kunma duygularını harekete geçi-
ren uyarıcı bir iletişim elemanıdır
(27). 

Işık: Sınır ve ışık mekanın karakte-
ristik özelliklerinin tanımlanması
açısından birbirini tamamlayan
kavramlardır. Mekan içerisinde is-
tenilen dinamiği oluşturmak için;
temel bir tasarım bileşeni olan ışı-
ğın nitel ve nicel özelliklerini bil-
mek gerekmektedir. Bu doğrultu-
da oluşturulan mekânsal kurguda
ışık, strüktür, form, hacim gibi un-
surlar ve bir üst düzlemde sınır,
zaman gibi kavramlara bağlı ola-
rak multidisipliner şekilde düşü-
nülmelidir (28). 

4 İÇ MEKAN-MOBİLYA
ETKİLEŞİMİ

İç mekan tasarımlarında kullanıcı
değerleri esas alınarak, iç mekan-
donatı elemanları etkileşiminin en
ideal şekilde ortaya konması ge-
rekmektedir. Bir başka deyişle,
mekanın donatı elemanları ile etki-

leşimi, mekan kullanıcısının varlığı,
özellikleri ve mekandan beklenti-
leri ile değer bulmaktadır. Bu baş-
lık altında günümüz konutlarında
mekan donatı elemanlarından biri
olan mobilyanın mekan ile etkileşi-
mi konusu işlevsellik boyutu ile
ele alınmıştır.

Genel olarak günümüzde daha kü-
çük alanlı konutların kullanımı,
mobilyaların eskisinden farklı ola-
rak daha nitelikli olması gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda
Türkiye’de “mobil hane halkı” ve
“kira konut” kavramları üzerinden
konut içinde kullanılan mobilyala-
rın işlevsellik ve tasarım özellikleri
bakımından zenginleştirilmesi ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır.  Mobilya-
da işlevselliğin bu doğrultuda ele
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Resim 3: Hafiflik ve çizgisellikleri
mekandaki boşluğa vurgu yapan bu
sayede görsel akışkanlığı olan geniş

ve sade yaşam alanları sunan
mobilyalar,

http://prefaes.com/?attachment
_id=2036, ziyaret tarihi:09.04.2018)

(32). 





alınmasıyla; eylem alanlarının üst
üste bindirilmesi, mobilyanın farklı
zamanlarda farklı eylemleri ger-
çekleştirebilmesi, mobilyanın kul-
lanılmayan bölümlerine işlev yük-
lenmesi modülerlik, toplanabilir-
lik- boyut değiştirilebilirlik,-depo-
lanabilirlik özellikleri sağlanmıştır
(29). Günümüzde mobilyaların iş-
levselliği konulu bir resim Resim
2’de görülmektedir (30). 

Ayrıca mobilyalar ile ilgili diğer
beklentiler, mekandan mekana ta-
şınmasının kolay olması hafif ol-
ması, estetik olması, üretiminin
basit olması ve mümkün olan en
az malzeme ile üretilmesi olarak
belirtilmektedir (31). Mobilyaya
tasarım özellikleri olarak da iç me-
kan algısını etkileyen özelliklerin
kazandırılması önem kazanmıştır.
Özellikle örneğin dar mekanlarda
mekanın iç hacminin bir bütün ola-
rak algılanmasını sağlamak için
çizgisel ve hafif mobilyalar tercih
edilmektedir. Mobilyaların hafiflik
ve çizgisellikleri mekandaki boşlu-
ğa vurgu yapmakta; bu sayede
görsel akışkanlığı olan geniş, sade
ve özgür yaşam alanları elde et-
mek mümkün olmaktadır. Mobilya
tasarımında ürünü hayata geçiren
malzeme özelliklerinin mekan al-
gısındaki önemi büyüktür. Özellik-
le mobilyanın yüzeyleri insanla fi-
ziksel ve görsel ilişki kuran, dolayı-
sıyla ilk algılanan noktalardır (29).
Resim 3’te hafiflik ve çizgisellikleri

mekandaki boşluğa vurgu yapan
bu sayede görsel akışkanlığı olan
geniş ve sade yaşam alanları 
sunan mobilyalara örnekler 
görülmektedir (32). 

5 SONUÇ VE
DEĞERLENDİRME

İç mekan tasarımcıları tasarlaya-
cakları mekanı kurgularken kulla-
nıcının mekânsal algı ve beklentile-
rini önemsemelidir. Bir başka de-
yişle, tasarımcı belleğinde oluş-
turduğu ve tasarladığı mekanı so-
mut ürüne dönüştürürken, kullanı-
cıya ulaşabilmeli ve kendini ifade
edebilmelidir. Doğru kurgulanmış
mekanlar kullanıcının algılamasını
etkileyerek olumlu davranışsal
tepkilere yöneltecektir. Bu du-
rumda karşımıza mekânsal kalite
kavramı çıkmaktadır. Mekansal
kalite, mekanın gereksinim için ye-
terli olması yeteneği veya meka-
nın kullanıma uygunluğu şeklinde
tanımlanmaktadır.  Mekanın kali-
tesi, kullanıcının hem fizyolojik ge-
reksinmelerini hem de güvenlik,
rahatlık, prestij, sosyal ilişkiler, et-
kinlik, huzur ve güzellik gibi psiko-
sosyal gereksinimlerini karşılaya-
bilmelidir. Mekan kalitesi ile ele
alınması gereken diğer bir konu
mekânsal algı kavramıdır. Mekan-
sal algı mekanın fiziksel değişken-
leri ile psikolojik faktörler arasın-
daki ilişkileri kapsamakta olup,

çevre bileşenlerinin kullanıcı üze-
rindeki toplam etkisi olarak açık-
lanmaktadır. Bir mekanı oluşturan
mobilya, aksesuar, zemin gibi tüm
bileşenlerin görsel etkileri; onların
tasarım öğeleri olan nokta, çizgi,
renk, form ve dokunun uyarıcı
özelliklerinden etkilenerek bunla-
rın her birine anlam yüklemesiyle
oluşmaktadır. 

Günümüzde iç mekan kurgusunda
tasarımcılar mekânsal kalite ko-
nusu üzerinde durmalıdır. Bu kap-
samda ele alınacak hususlar;  iç
mekan tasarımlarında özellikle kı-
sıtlı ve dar iç mekan düzenlenme-
sinde dönüşebilirliğin uygulanma-
sı, yaşlıların antropometrik ölçü-
lerinin iç mekan tasarımına uygu-
lanması ile yaşlıların iç mekanlar-
da yaşam kalitelerini artırılabile-
ceği tasarımların oluşturulması, iç
mekanda teknolojik ürünler ile do-
natı elemanlarının karşılıklı bir et-
kileşim içerisinde bulunduğunun iç
mekan tasarımcısı tarafından dü-
şünülmesi ve iç mekan tasarım
ögelerinin bu doğrultuda uygun
özellikte seçimidir. Son yıllarda iç
mekan tasarımında minimalizm
akımı ve “Etkileşimli mekan” tasa-
rımı kavramının uygulandığı me-
kanlara rastlamak mümkündür.
Son yıllarda daha küçük alanlı ko-
nutların kullanımı mobilyaların iş-
levsellik ve tasarım özellikleri ba-
kımından zenginleştirilmesi gerek-
liliğini ortaya çıkarmıştır.  

İç mekan kurgusunda yukarıda
açıklanan hususların tasarımcı ta-
rafından önemsenmesi ve değer-
lendirilmesi ideal iç mekan tasa-
rımlarının gerçekleştirilmesi bakı-
mından büyük önem arz etmekte-
dir. İç mekan tasarımlarında kulla-
nıcı-mekan ve mekan-mobilya et-
kileşiminin en iyi şekilde kurgulan-
ması, ideal tasarımcı-kullanıcı
iletişiminin ortaya konması ve 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:150 Ocak - Şubat 2019 38

▲ ▲
İç Mekan-Mobilya EtkileşimiARAŞTIRMA



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

TASARIMLARDA 

KONTRAST YARATAN  

SIRA DIŞI BAKIR ETKİSİ

Bakır ALU kenarbantları;  

bakır-kızıl renk tonu ve fırçalı 

dokusu ile gerçekçi bir metal 

karakterine sahiptir. Ayna, masa, 

TV ünitesi gibi mobilyaların; 

metal, taş ve ahşap dokulu  

yüzey elemanlarıyla bütünleşerek, 

göz alıcı modern vurgular 

yaratması için tasarlanmıştır.

Mobilyalarda yeni bir metal ışıltısı 

→ Roma Bakır ALU

R_Mobilya_Dekorasyon_Advert_BakurALU_12_2017.indd   1 26/12/2017   13:58



mekan-kullanıcı-tasarımcı iletişim
döngüsünün en uygun şekilde ger-
çekleştirilmesiyle sağlanmakta-
dır. Bir başka deyişle; “Mekan-kul-
lanıcı-tasarımcı iletişim döngüsü”
modeli mekan tasarım temasının
işlevsellik ve estetik boyutuyla
hem kullanıcı hem de tasarımcı ta-
rafından en iyi şekilde algılanabil-
mesine hizmet etmekte olan bir
araç olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca bu model iç mekan tasa-
rımcının daha sonraki uygulamala-
rında da kullanabileceği kullanıcı
psiko-sosyal değerlerini de içer-
mekte ve iç mekan tasarımcısının
her biten uygulamada konu ile de-
neyimini arttırmaktadır. 
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5. yılımızda 10. defa aynı yerimizde katıldığımız TÜ-
YAP  İntermob Fuarı’nda, Türkiye genelindeki yüz-
lerce seçkin kapı üreticisi müşterilerimizin yanı sıra

Afrika, Orta Asya, Arap coğrafyası, Balkan ülkeleri
başta olmak üzere dünyanın yaklaşık 30 ülkesinden ge-
len 100 e yakın yabancı firma ile birebir görüşmeler
gerçekleştirerek yeni ürünlerimizi tanıtma ve iş olanak-
larını görüşme fırsatı yakaladık.

Kapılarımız fuarda ilgi odağı oldu

Fuarda özellikle 2017 yılından bu yana lansmanını yap-
tığımız doğal ahşap  kaplama mantığıyla ileri pres tek-
nolojisi ile üretilen suyuna ve sokrasına işlemeli 16 mm
göbek derinliğine sahip CPL göbekli laminat serisi  ART-
LAM markalı ürünlerimizin yanı sıra 22 mm göbek ve
profil derinliğine  sahip 6 mm kalınlıktaki klasik ve
avangarde tarzdaki OTTOMAN  Serisi ürünlerimiz mat
beyaz lake, eskitme , gümüş ve antik varak uygulama-
ları ile oldukça ilgi çekmiş ve müşterilerimiz tarafından
oldukça beğenildi.

ARTPAN olarak ürün ve hizmet kalitemizden asla taviz
vermeksizin yeniliklerin adresi olma misyonumuzla
AR-GE çalışmalarımıza devam ederek kalite odaklı dü-
şünen, prestijli ve elit projeleri hedefleyen seçkin üreti-
cilerimize estetik, pratik ve ekonomik çözümler sun-
maya  ve yenilklerimizi sizlere ulaştırmaya devam
edeceğiz. 

ARTPAN, 
yeni ürünleriyle 
10. defa İntermob
Fuarı’ndaydı
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aşam alanlarına ahşabın en
doğal ve yalın halini taşımayı
amaç edinen Kastamonu En-
tegre’nin yeni serisi Natura,

etkileyici yüzey ve renk tonları ile
ön plan çıkıyor. Doğallığa önem
veren kullanıcılara hitap eden 
seri, sade ve huzurlu yaşam alan-
larına ihtiyaç duyanların tercihini 
oluşturuyor.

Kastamonu Entegre’nin yeni serisi
Natura, ahşabın doğal dokusunun
yüzeye birebir yansıtıldığı özel bir
koleksiyonu oluşturuyor. Serinin
sahip olduğu bu doğal doku gerek
geleneksel gerekse modern tarz-
da dekore edilen evlerde aynı za-
manda zamansız bir şıklık sağlı-
yor. Seride trend yaratan Merkür,
Venüs, Samara, Odesa, Nepal,
Aral  ve Tibet olmak üzere yedi
farklı seçenek bulunuyor. 

Dekorasyonun vazgeçilmez un-
surları arasında yer alan ahşap es-
tetiğinin en özgün ürünlerini içeren
Natura, doğala en yakın ahşap gö-
rünümü ile öne çıkıyor. Serinin me-
kanlarda kullanımı, doğa ile uyu-
mu ve ekolojik avantajları sayesin-
de birçok açıdan fayda sağlarken,
hem estetik hem de sağlıklı bir ya-
şam alanı oluşturuyor.  
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Ahşabın En Doğal Hali, Natura Serisi ile
Huzurlu ve Sağlıklı Bir Yaşamın 
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obilya Endüstrisi için Bile-
şenler, Aksesuarlar ve Yarı
Mamuller Uluslararası Fua-
rı SICAM bu yıl kuruluşunu

on yıldan bu yana daha da büyüye-
rek kutladı . Dünyanın her yerinden
8000'i aşkın sektör temsilcisi ye-
nilikleri görmek için  İtalya'ya ila-
veten 33 farklı ülkeden katılımcı
Pordenone'yi ziyaret etti.

Dört gün boyunca Pordenone Fie-
re koridorlarında kalabalık profes-
yonellere fikirler, tasarımlar ve
yaratıcılık girdilerinin en geniş ko-
leksiyonunu sunmak için bu yıl re-
kor  bir alan büyümesi gerçekleşti-
rerek, 16,400 metrekareyi  aştı.

SICAM'ın uluslararası boyutu, bu
fuarı daha da büyütmüştü. Resmi

giriş kayıtlarında  104 ülkeden alıcı
ve operatörlerle Bir yandan Çin,
Kore ve Japonya diğer tarafta Ka-
nada ve ABD gibi coğrafi olarak
uzak yerlerden gelen ziyaretçiler-
le önemli olan pazarlarda önemli
artışlar kaydedildi.

Bu büyük etkinliğe uygun misafir-
perverliği sağlamak için Pordeno-
ne  Sicam fuarı ek bir geçici yapı ile
bütünleştirildi:  10. Salonun  tica-
ret merkezinin kuzey tarafında in-
şa edilen modern, işlevsel bir yeni
salonla  yeni gelen katılım taleple-
rine yer açıldı. 

SICAM bu sene ayrıca,  sektörün
devam eden talep ve beklentilerini
karşılamak için  yüzey malzemele-
rinde en son yenilikler renk ve de-
senlerle,  aksesuarların, bileşenle-
rin ve malzemelerin kalitesi ve 
eksiksizliği ile katılım açısından  

SİCAM 10. Yılında 
büyümeye devam ediyor

Pordenone'den küresel mobilya endüstrisi için yenilikler:
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Ziyaretçilerin Geldiği Ülkeler
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ziyaretçinin beklentilerini kade-
meli, sürekli bir büyüme ile karşı-
ladı.  Etkinliğin tarih olarak Ekim
ayı ortası , yıl boyunca büyük kü-
resel mobilya fuarlarında seçim
yapmak ve gelecek sezonu karak-
terize edecek eğilimleri belirle-
mek için mükemmel bir zaman
oluşturuyor. Etkinlik organizatörü
Carlo Giobbi, “Mekanların, hizmet-
lerin ve tarihlerin seçimi: Bunlara
büyük önem verdiğimiz tüm de-
taylar” dedi. “Bunlar, SICAM'ın,
her yıl mobilya endüstrisinin tüm
oyuncuları için gerçek bir enteg-
rasyon anı olan küresel mobilya
endüstrisi topluluğu için kaçırıl-
maz bir olay haline gelmesine ne-
den olan faktörlerdir. Son on yılda
SICAM'ın uluslararası ticaret fuar-
ları takviminde, sürekli büyüdüğü
ve kök saldığı sayısız ve yüksek
profilli katılımı sayesinde oldu”
dedi.

Sayıların artmasına ek olarak, bu
yıl SICAM bir kez daha ziyaretçile-
rin üst düzey profillerini ve şirket
rollerini ortaya çıkardı.  üst düzey
yöneticilerin payı% 42'ye yükseldi
(genel müdürler, firma  sahipleri
ve CEO), tasarımcılar ve iç mimar-
lar% 12'ye yükselirken, ticari ve
pazarlama pozisyonuna sahip zi-
yaretçiler% 23'ün üzerinde ve
teknik  kadrolar % 16'sında (özel-
likle üretim ve satın alma yönetici-
leri ve pozisyonları) kaldı.

Bu yüzden SICAM, profili ağırlıklı
olarak kararları  veren ve yönlen-
direnlerin, küresel pazarlardaki
mobilya eğilimlerini belirleyenle-
rin ziyaret ettiği bir fuar. . Bu, ola-
yın başarısının nedenlerinden biri-
ni, Pordenone'de yaratılan ve güç-
lendirilen iş ilişkilerinin meşruiyeti-
ni açıklıyor. SICAM’ın   cirolarının
ardındaki sebeplerden biri, aynı 
zamanda şimdiye kadar görülen 
en yüksek getiri oranlarının da 

▲ ▲
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arkasındaki sebeplerden biri. En son katılımcının, ta-
kip eden sene  tekrar katılma payı ortalama% 90'ını
gördü ve salonların düzenine yapılan az sayıdaki de-
ğişiklikleri yakından incelersek, çoğunun sergideki
artıştan kaynaklandığını keşfettik.

Carlo Giobbi, “SICAM’in formülü, etkinliği bakımın-
dan geçerliliğini bir kez daha kanıtladı,” diyor ve her
sene sadece küçük entegrasyonlar yapıyoruz.
Mümkün olan yerlerde mevcut hizmetleri iyileştir-
mek, mevcut olanları iyileştirmek, zaman kaybı ve
faydasız işlemleri ortadan kaldırmak için çaba har-
cıyor, tüm profesyonelleri zamanlarını en iyi şekil-
de kullanmakta serbest bırakıyoruz  

Etkinlikle ilgili olarak, yine detaylar ile ilgili olarak,
ziyaretçilerin transferlere, parklara veya kayıt için
sıraya göre herhangi bir aksaklık olmaksızın fuara
hızlı bir şekilde ulaşmaları son derece önemlidir.
Bunlar, yıldan yıla Pordenone  fuarında çözülmüş
olan konulardır. . Bu yıl, Venedik uluslararası hava-
limanına giden ve her yarım saatte bir kalkan  serv-
islerimiz, çok sayıda ziyaretçinin fuara ulaşmasına
yardımcı oldu. Ve Pordenone şehrinde, SICAM'ın
tüm misafirleri, ziyaretçileri ve katılımcıları, ulus-
lararası basınla birlikte, etkinliğin tüm günleri için
toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etti.  

Carlo Giobbi’nin sözleriyle: “Hem ticaret fuarının
içinde hem de dışında, organizasyonun her yönüne
nasıl bakılacağını bilen, çok iyi yapılandırılmış pro-
fesyonel bir ekip sayesinde bu yüksek hizmet sevi-
yesini sağlayabiliyoruz. Çevresindeki bölge şimdi
de SICAM ile tam bir uyum içinde ve bu da şüphesiz
tüm misafirlerimize, belki de birkaç gün boyunca
bölgede   hoş ve keyifli bir deneyimin tadını çıkara-
bilmelerini sağlıyor”dedi.
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ünya çapında 95 yıldır, Türki-
ye’de de yaklaşık 20 yıldır faa-
liyet gösteren mobilya ve kapı

aksesuar ve donanımları markası
Häfele, insan ve mekanın buluştuğu
her yere iyi fikirleriyle mutluluk 
katıyor.

Ürünlerini kullanıcı ihtiyaçlarına gö-
re geliştiren Häfele’nin ürün gamın-
da 150 bin çeşit ürün bulunuyor.
Global bir ailenin parçası olarak
trendleri yakından takip edebilen
Häfele Türkiye, yenilikçi ürünleri
Türkiye’ye ilk getiren firma olma
özelliğini yıllardır koruyor. Häfele
Türkiye’nin yeni kulp koleksiyonun-
da da müşteri ihtiyaçlarına özel çe-
şitler, global trendler incelenerek
geliştirildi. 

Stilinizi tamamlayacak
dokunuşlar mobilya
kulplarında

İster klasik tarzdaki mobilya ve me-
kanlarınıza klasik kulplar ile son do-
kunuşlar yapın isterseniz de mobil-
yalarınızdaki klasik tarzı modası geç-
meyen kulplarla dengeleyin. Ya da
deri kulpları tercih ederek sıra dışılı-

ğınızı ev mobilyalarınıza da yansıtın.

Geniş ürün gamıyla farklı zevklere,
farklı ihtiyaçlara tek bir çatı altında
hizmet verebilen Häfele, bu zengin-
liği mobilya kulplarına da yansıtıyor
ve yeni koleksiyonunda da modern,
klasik, modası geçmeyen, sıra dışı,
porselen ve çocuk-genç kulplarına
yer veriyor. Ayrıca camlara özel
kulplar, deri ve kristal gibi farklı ma-
teryallerden kulplar da koleksiyo-
nun tamamlayıcı öğeleri.

“Tüm aksesuarlarım
uyumlu renklerde olsun”
diyenlere

Häfele’de ürün zenginliği sağlayan
başka bir unsur ise renk çeşitliliği.
Parlak krom, mat krom ve paslan-
maz çelik renkli gibi modası geçme-
yen renklerin yanı sıra parlak pirinç,
parlak bakır, antik bronz ve mat si-
yah gibi modern ve klasik renkler
mevcut. Yani seçtiğiniz kulp rengini
kilerlerden kapı kollarına, gardırop
aksesuarlarından banyo aksesuar-
larına kadar diğer ürünlerde de de-
vam ettirebilirsiniz. Veya farklı ak-
sesuarları birbiriyle uyumlu renk-

lerle bir arada kullanabilirsiniz. 

Ana renklerin yanı sıra beyaz, antra-
sit ve parlak bakır olmak üzere üç
farklı trend renk de Häfele’nin yeni
kulp koleksiyonunda. Çocuk ve genç
kulpları ise tek bir renkle anlatıla-
mayacak yaratıcılığa sahip, tıpkı ço-
cuklar ve gençler gibi…

Her mekana da her bütçeye
de uyumlu

Ürünlerini ayrıca kullanılacakları
mekan ve mobilyalara göre gelişti-
ren Häfele, yeni koleksiyonunu
oluştururken bu ihtiyaçları da göz
önüne alarak daha çok sayıda kulp
ailesiyle çeşitliliği artırdı. Profil,
akslı, düğme, gömme kulplar, cam
kulpları ve kabuk tipi olarak çeşitle-
nen kulplar mutfağa, banyoya, sa-
lon mobilyasına, vestiyere veya ya-
tak odasına özel olarak seçilebili-
yor. Fiyat ve kalite dengesinde ol-
dukça iddialı olan Häfele, yalnızca
farklı zevklere değil farklı bütçelere
de kaliteden taviz vermeden hitap
edebiliyor. 
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Häfele’nin yeni kulp koleksiyonu ile
mobilyalar ve mekanlar yeniden doğuyor

D
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IFF, 43. Çin Uluslararası Mo-
bilya Fuarına hazırlanmakta ,
Her yıl Guangzhou'da  gerçek-

leşen bu etkinlikler iki aşamada
gerçekleşecek.  Fuar, ürün sektö-
rüne göre bölünmüş durumda:    

Birincisi, 18-21 Mart 2019 tarihleri
arasında, ev mobilyası ve ve ta-
mamlayıcı aksesuar, aydınlatma,
tekstil bahçe mobilyası, ev deko-
rasyonu ve ev tekstili;

İkincisi, 28 - 31 Mart tarihleri ara-
sında gerçekleşecek olan  ofis mo-
bilyaları, otel mobilyaları, aksesu-
arlar, metal mobilyalar ve kamu
alanları ve resepsiyon alanları için

mobilyalar, mobilya endüstrisi için
malzeme ve makineler olacak.  Bu
tarihte gerçekleşen yarı mamül
mobilya malzemeleri yüzey mal-
zemeleri aksesuarlar  endistri fua-
rının 5. Salonu da İnterzum Gu-
angzhou olarak hizmet verecek. 

Şüphesiz, heyecan ve yenilikçilik,
CIFF Guangzhou'nun bir sonraki
fuarının  tamamen yeniden keşfe-
dilen, 760.000 metrekarenin üze-
rinde bir alanında toplanan
4.100'den fazla katılımcıya ev sa-
hipliği yapacak olan anahtar söz-
cüklerde gizli. 

“Yeni ürünlerin ve ticaretin başla-
tılması için ilk tercih platformu”;
CIFF’in, katılımcıların yeniliklerini
en iyi şekilde başlatan küresel bir
platform sunma konusundaki ka-
rarlılığını vurgulayan 43’üncü te-
manın teması, ki CIFF bu sayede
aralarında giderek artan sayıda
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Yeni CIFF Guangzhou, Ticaret ve Ürün
Lansmanı için Etkili bir Platform
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yabancı olmak üzere sektör pro-
fesyonellerini memnun etmeye
büyük önem veriyor. Aslında, CIFF
yıllardan beri, diğer tüm Çin tica-
ret fuarlarına kıyasla en fazla sa-
yıda denizaşırı alıcı ile ilk sırada yer
alırken, toplam 200.000 ziyaret-
çinin 30.000 yabancı operatörünü
kayıt altına alarak CIFF'in dünya
çapındaki değerini ve ilgisini gös-
terdi. CIFF, hızla büyüyen bir Çin'in,
sadece ekonomik açıdan değil, ay-
nı zamanda ve her şeyden önce, iyi
bir yaşam kültürü açısından da gu-
rurlu bir lider ve yansıması oldu-
ğunu kanıtlamaktadır. Sonuç ola-
rak, tasarım ve kalite açısından
gittikçe daha fazla aranan tüm Çin
trendleri ve önerilen ürünler  ön-
ceki yıllarda olduğu gibi  2019
Mart ayında da burada temsil 
edilecektir.

Yeniden Tasarlanan 
Bir Fuar

CIFF, sürekli olarak kendini yeni-
den keşfetme, katılımcı ve ziyaret-
çilerin ihtiyaçlarına cevap verme,

en iyi organizasyonel çözümleri
sağlama, en önemli markaları ba-
rındırma ve sayısız etkinlik ve se-
minerin organizasyonu ile eksiksiz
bir sergi deneyimi sunma yetene-
ğine sahip bir fuardır. Ticari bir at-
mosferin ve rahatlığın yaratılması
esas alınmış bu haliyle de önemli
bir ticaret fuarıdır. Her yıl dünya-
nın dört yanından gelen alıcılar bu-
radaki yine dünyanın farklı ülkele-
rinden gelmiş firmalarla iş ilişkileri
kurarlar ve önemli ticari sonuçlar
alırlar. 

Fuar mükemmel bir konstrüksi-
yon  ve özgün bir tasarımla ger-
çekleştirilmiş , fonksiyonel ve ye-
nilenmiş resepsiyon ve toplantı
alanları ve VIP salonları ile 
döşenmiştir.

Her yıl imaj tazelemesi gerçekleş-
tiren Ciff  bu yıl   temsil edilen tüm
mobilya endüstrisi tedarik zinciri-
nin içeriğini bütünleştiren tek bir
görüntü ile tanıtılacak ve ana kate-
gorilerin beşini de ana renkler 

ve ikonik mobilya parçalarıyla 
buluşturacak.

Yeni Düzen:   CIFF'yi benzersiz kı-
lan özelliklerden biri de mobilya
endüstrisinin tedarik zincirinin tü-
münün temsilidir: ev mobilyaların-
dan ev dekoruna ve ev tekstillerin-
den dış mekan ve ofis mobilyaları-
na, kadar geniş bir yelpaze sunu-
yor. CIFM   ise / interzum guangz-
hou'ya, ve makinelere ayrılmış  bir
fuar .

Fuar düzeni daha da optimize edil-
miştir; ilk aşama beş ana kategori-
de ve bireysel trendlere ayrılmış
yedi alan arasında geliştirildi: üst
düzey ithalat alanı, tasarım moda
alanı, tüm ev özel alanı, yumuşak
dekorasyon yaşam alanı, boş za-
man yaşam alanı, verimli ofis alanı
ve akıllı ev alanı olmak üzere top-
lam 90.000 m2'lik bir alan için
kozmopolit ruhu pekiştiren, üç sa-
londan oluşan, yüksek kaliteli ithal
mobilyalara, ayrılmış özel bir alanı
da mutlaka görmek gerekiyor. 
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R-GE ve inovasyon alanında-
ki çalışmaları ve üniversite-
lerle işbirlikleri ile öne çıkan
Kastamonu Entegre, “Atık

Biokütlelerin Gazlaştırılması ve
Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi”
projesi ile 13. Teknoloji Ödülleri
kapsamında “Üniversite-Sanayi İş
Birlikleri” kategorisinde ödüle la-
yık görüldü.  Yeni teknoloji, yenilik-
çi ürün ve süreç geliştirilmesini
özendirmek amacıyla TÜBİTAK,
TTGV ve TÜSİAD tarafından oluş-
turulan 13. Teknoloji Ödülleri’nde
bu yıl, 8 kategoride 45 finalist pro-
je yarıştı. 

20 Kasım Salı günü Sabancı Cen-
ter’da düzenlenen, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank’ın
onur konuğu ve konuşmacı olarak

yer aldığı ödül töreninde firma adı-
na ödülü, Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız aldı.  TÜBİTAK-
TEYDEB desteği ile yürütülen
“Atık Biokütlelerin Gazlaştırılması
ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üreti-

mi” projesi hem sürdürülebilirlik,
ekonomi ve çevre alanlarında sağ-
ladığı katma değer, hem de Gebze
Teknik Üniversitesi ile gerçekleşti-
rilen kapsamlı Ar-Ge işbirliği ile
öne çıktı.  

Kastamonu Entegre, 
‘Teknoloji Ödülü’nün
Sahibi Oldu
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Kastamonu Entegre Gebze tesislerinde, mevcut sekiz farklı yakıt
türünden faydalanmak amacıyla geliştirilen bu projeyle,
üretim tesislerinde proses sırasında ortaya çıkan atık
biokütlelerin yakılmadan, devreye alınan gazlaştırma tesisinde
verimli bir şekilde enerjiye dönüştürülüp gazlaştırılması ile
bertarafı  sağlanıyor. Ulusal ağaç bazlı panel sektöründe ilk defa
Kastamonu Entegre tarafından kullanılan bu teknolojiyle, daha az
yatırım maliyeti ile hem yüksek enerji verimi sağlanıp hem de atık
yönetimi daha etkin bir şekilde gerçekleşmektedir.

“Atık Biokütlelerin Gazlaştırılması ve Yenilenebilir 
Temiz Enerji Üretimi” Projesi Hakkında  





aşam alanlarına ahşap görü-
nümü vaad eden Peli, aynı
zamanda laminat parkenin
kullanım avantajlarını da be-

raberinde sunuyor. Uzun süre da-
yanıklılığa sahip olan serinin koyu
Macar, doğal Macar ve açık Macar
olmak üzere üç farklı tonu mev-
cut. Peli’nin 32. sınıf koleksiyonla-
rından olan Elegance Large meka-
nın daha bütün olarak algılanması-
nı sağlıyor. 

Doğanın ve doğallığın vurgulandığı

Peli Elegance Large Koleksiyonu,
doğal ahşabın sıcaklığı ile modern
teknolojiyi bir arada sunuyor.
Özellikle sonbahar ve kış konsep-
tinde mekana sıcaklık katan seri
sadeliğiyle de dikkatleri üzerine
çekiyor.

Üç ayrı renk alternatifinden olu-
şan bu koleksiyon size konforla
doğallığı bir arada sunarak klasik
ve minimalist mekanlar oluştur-
manıza yardımcı oluyor.

Doğayı Mekanlara Taşıyan Koleksiyon:

PELİ ELEGANCE LARGE
Peli Elegance Larce Koleksiyonu Macar Serisi ahşabın doğallığını iç mekanlara taşıyor.

Seri tercih edildiği mekanlara klasik ve minimalist bir görünüm kazandırıyor.
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ektörün önde gelen parke
üreticilerinin katılımıyla dü-
zenlenen ve Orsiad tarafın-

dan organize edilen ve sektörün
belli başlı sorunlarının değerlendi-
rilmesini, belli standartların geti-
rilmesini amaçlayan çalıştayın bu
yıl üçüncüsü gerçekleşti. 

21 Kasım Çarşamba günü 13.00’te
başlayanolan etkinlikte, sektörün
önde gelen parke üreticileri yer al-
dı. Düzenlenmeye başladığı gün-

den bu yana sektör tarafından
desteklenen   çalıştayda stand ku-
ran ve çalıştayın co-sponsoru olan
Peli, yeni ürünlerini ve hizmetlerini
sergiledi. 

Sektör adına önemli bir platform
olan çalıştay tüm gün sürdü. Çalış-
tayda sektör ile ilgili sorunların,
çözüm önerilerinin, fiyat politikası-
nın, işçilik fiyatlarının ele alındığı
panelde, Parke Çalıştayı’nda, Peli
adına konuşma yapan  Peli Parke

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü
Mehmet Karahasanoğlu sektörün
sorunlarını ve çözüm önerilerini,
kendi markalarındaki yenilikleri
anlattı. Bir sunum da gerçekleşti-
ren Karahasanoğlu, 2019’un yeni
renk, model ve en ileri teknolojile-
rinin tanıtıldığı  platformda her biri
sektörün uzmanı olan birçok ko-
nuşmacı da yer aldı.

Çeşitli çekilişlerin yapılacağı çalış-
tayda kura çekimi ile çeşitli hedi-
yeler dağıtıldı. Peli çekilişte kaza-
nan şanslıya en yeni ürünü olan
Elegance Large koleksiyonundan
100 m2’lik parke hediye etti.

PELİ, ‘Parke Çalıştayı’na
Co-sponsor oldu

PELİ, ‘Parke Çalıştayı’na
Co-sponsor oldu
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Orsiad öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 21 Kasım
Çarşamba günü Pullman Otel’de gerçekleşen Parke Çalıştayı’na
co-sponsor olan Peli, 2019 yılı yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı.

S
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BANT SERVİS
• Projeleriniz için ihtiyacınız   
 kadar kenarbandı sipariş   
 verme avantajı

• Farklı ebatlarda kenarbandı  
 çeşitleri 

• 300’den fazla renk alternatifi

• Stoktan anında teslimat imkanı

• Roma Plastik kalite ve güvencesi
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üyüklüğü, coğrafi konumu,
teknik özellikleri ve yolcu
kapasitesiyle dünyayı kendi-

ne hayran bırakan İstanbul Havali-
manı tasarımıyla da büyük beğeni
topluyor. Tüm fazları devreye
alındığında yılda 200 milyon yol-
cuya ev sahipliği yapacak ve bu
alanda dünyanın en büyüğü olacak
İstanbul Havalimanı, bünyesinde
barındırdığı Türk motifleriyle de
geçmişe ışık tutuyor. 

Bir yandan çağdaş ve fonksiyonel
tasarımıyla modern mimariye sa-
hip olan, bir yandan da İstanbul’un
kültürel mirasından derin izler ta-
şıyan havalimanı Türkiye’nin yerli
firmalarının da gövde gösterisine
sahne oluyor. Bu firmaların ara-
sında yer alan Yıldız Entegre’nin si-
yah, bambu, beyaz ve alya renkle-
ri kullanıldığı alanlarda yarattığı
uyum ile dikkat çekti. Havalimanın-
daki ofis tasarımlarında ise ağırlıklı
olarak Yıldız Entegre’nin beyaz
rengi tercih edildi. 

TASARIM HER ZAMAN 
ÖN PLANDA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Yıldız Entegre Pazarlama
ve Kurumsal İletişim Müdürü Er-
can Şahin, faaliyet gösterdikleri
orman ürünleri alanında tasarıma
her zaman çok büyük önem ver-
diklerinin altını çizerken; “Gerek ta-
sarımıyla gerekse ülkemiz ekono-
misine sağladığı büyük katkılarla

Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın
harflerle yazılmış bu dev projede
yerli ürünlerimizle yer almaktan
büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin
gurur kaynağı olarak gördüğümüz
bu önemli projede bizleri tercih et-
tikleri için tüm iş ortaklarımıza te-
şekkür ediyoruz. Böylesi değerli
projelerde yer almak, ülke ve pay-
daş değerlerini gözeterek global
bir oyuncu olmak misyonumuzu
gerçekleştirmemize katkı sağlı-
yor. Bu topraklarda doğmuş ve
büyümüş bir şirket olarak bir dün-
ya markası olma hedefiyle yolu-
muza emin adımlarla devam edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Resmi açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve tüm fazları devreye alındığında
dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı, tasarımıyla da göz kamaştırıyor. İç mimarisinde yerli şirketlerin
ürünlerinin tercih edildiği havalimanının ahşap bölümlerinde Yıldız Entegre’nin siyah, bambu, beyaz ve alya renkleri
dikkat çekti. Özellikle havalimanının ofis bölümlerinde Yıldız Entegre’nin beyaz renkli ürünleri tercih edildi... 
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İstanbul Havalimanı’na ahşap tasarım
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ayıs 2019’da, dünya inter-
zum için tekrar Köln’de bu-
luşacak. İki yılda bir gerçek-
leşen Köln  interzum fuarı,

Ahşap ürünleri ve mobilya aksesu-
arları ile yüzey malzemelerinde ya-
rının yaşam alanlarının tasarımı için
bir ilham kaynağıdır. En yenilikçi
ürünleri teknik ve materyal yenilik-
lerle birlikte sunar. Fuardaki ürün-
lerin çeşitliliği, onu dünyanın en bü-
yük mobilya üretimi ve iç ticaret
fuarı haline getiriyor.

Dünyadaki en büyük endüstri et-
kinliğinde, en yenilikçi ürünler, yeni
teknolojik gelişmeler ve mater-
yallerdeki yenilikler sunulmakta-
dır. Küresel anahtar oyunculara ek
olarak, tüm mobilya endüstrisi, bir
dizi ürün prömiyerine tanıklık et-
mek ve geleceğe bir bakış atmak

için Köln'e  geliyor.  Günümüzde
sektörde dalga oluşturan konular
arasında, ürünlerin dijitalleştiril-
mesi ve üretim yöntemleri, verim-
lilik artırımı, kaynak koruma ve
sürdürülebilirlik ile küçük evler sa-
yılabilir. Dünyanın önde gelen en-
düstri buluşma yeri olarak inter-
zum'un durumu, ilk kez katılanların
yüksek yüzdesiyle tekrar sınanı-
yor. Koelnmesse Fuar Başkan
Yardımcısı Matthias Pollmann.
‘’Bu yıl katılan 1.800'den fazla ka-
tılımcının % 14'ü yeni katılımcı ol-
du. Koelnmesse, 2019'da çok sayı-
da yeni katılımcıyı bekliyor ve za-
ten kayıtlı olan şirketlerin yüzde
14'ü ilk kez interzum'a katılıyor.
Bunlar arasında Abet Laminati,
Multiprofil, Richter Akustik, Yıldız
Entegre, hafif çözümler ve Leg-

gett & Platt'in Çalışma Mobilya
Grubu gibi şirketler bulunmakta-
dır’’ dedi.  Bir sonraki fuar için,
kendini, iletişimsel algı açısından
genellikle akıldan çıkmayan yeni-
likçi ürünlere ayırıyor. Yapıştırıcı-
lar bu kategoridedir.

Bu yılın ana teması
yapıştırıcılar

Bu yıl gerçekleşecek olan Interzum
2019'da, tekstil ve makine seg-
mentinde yapıştırıcılara ayrılan
alan daha belirgin bir şekilde yer
alacaktır. Alfa Klebstoffe / Simal-
fa, Collanti Concorde, Everad Ya-
pıştırıcılar, Frabo Adesivi, GMC
Costruzioni Meccaniche, Jowat,
Kimyapsan Kimya, Mastek, Quin
Global, Robatech, Saba Yapıştırıcı-
lar ve Sızdırmazlık Malzemeleri,
Savaré, Sefa Kimya gibi en önemli
endüstri oyuncuları şimdiden yer-
lerini ayırttılar. Wakol, Xchem
Uluslararası, Zaklady Chemiczne
Bochem ve Zelu Chemie. Interzum
Direktörü Maik Fischer, "Sektör,
mobilya sektörünün gelişimi için
temel öneme sahiptir." “Bu endüs-
tri sektörünü bir araya getirerek ve
tüm katılımcılara değişim ve su-
num için daha iyi fırsatlar sunarak,
bunu 2019'da gerçekleşecek fuarı-
mızda yansıtmak istiyoruz.” dedi. 
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Köln Interzum 2019’da 
bu yıl odak:
Yapıştırıcılar
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üneydoğu Asya'nın en önemli
endüstri fuarından olan ve  8-
11 Mart 2019 tarihleri arasında

kapılarını açacak  MIFF 2019 (Ma-
lezya Uluslararası Mobilya Fuarı)
fuarı bu yıl 25. Yılını kutluyor.  

2018 yılındaki  en büyük genişle-
mesinden sonra, MIFF 25. yıldönü-
münü, Malezya'nın mobilya ihra-
catının % 70'inin üst sıralarda yer
aldığı, Amerika Birleşik Devletleri,
Singapur, Japonya, Avustralya,

Britanya  ve 160'dan fazla ülkeye
denk gelen itici gücü Muar ile kut-
layacağını  duyurdu 

MIFF Office segmenti ile  MIFF,
dünyanın en önemli  ahşap ve pa-
nel mobilyası pazar yerlerinden bi-

ri olan Malezya,   iş yeri çözümleri
için en büyük tedarik merkezidir.

“Muar faktörü MIFF'in en başından
beri ayrılmaz bir parçasıydı. 25. yıl
dönüm noktasını kutlarken, Malez-
ya’nın küresel mobilya ihracatçısı
olarak yükselişinin öncüleri olan
Muar mobilya üreticilerinin vizyo-
nuna ve itibarlı saygınlığına saygı
göstermek istiyor. Bu aynı zaman-
da MIFF’in Muar Mobilya Birliği
(MFA) ile olan stratejik ortaklığını
teyit etmek için de bir fırsat. MIFF
Genel Müdürü olan Karen Goi, ‘’zi-
yaretçilere heyecan verici bir de-
neyim yaşatmak için Miff 2019
yeniliklerin, yüksek kaliteli işçiliğin
ve en iyi tasarımın  dikkat çekici ka-
rışımı olacak’’ dedi.

Malezyalı katılımcıların yarısını
oluşturan 200'den fazla Muar üre-
ticisi, Malezya Uluslararası Ticaret
ve Fuar Merkezi (MITEC) ve Putra
Dünya Ticaret Merkezi (PWTC)

KUALA LUMPUR,  
yakın zamanda hükümet
tarafından ‘Malezya'nın 

Mobilya Şehri’ ilan edildi. 
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Dünya Mobilya Şehri Malezya; 
MIFF 2019 MUAR

Miff, 25 yıllık global mobilya ticaretini kutluyor
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üzerinde birleşecek. MITEC'te MI-
TEC'de görevli Muar Hall'da bir ana
küme olacak, diğerleri ise yaşam
tarzı ayarı designRena, MIFF Office
ve Sofa Hall gibi küratörlü bölge-
lerde sergilenecek.

“MIFF, Muar'ın en son yürün ve ta-
sarımlarını  tek bir çatı altında gör-
mek için en iyi platform.

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

MIFF Genel Müdürü olan Karen
Goi, ‘’ MFA-MIFF stratejik ortaklığı
2013 yılından bu yana çok iyi çalış-
tı. Uluslararası alıcıların çeşitliliği
mevcut ve yeni şirketlere gerçek
iş fırsatları getirmektedir ve bu da
Malezya'nın mobilya ihracatını her
zaman arttırmakta ve global ağını
genişletmektedir, ”dedi. .

Muar, Nisan 2018'de resmi olarak

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

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

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

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

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

Daha fazla bilgi için
www.miff.com.my adresini ziya-
ret edin veya info@miff.com.my
adresinden bilgi isteyin. En son ha-
berleri ve kavrayışları öğrenmek
için MIFF (FB) Tarafından Şimdi
Dene'yi takip edin | ubmMIFF (You-
tube) | Şimdi MIFF (LinkedIn) Fur-
nish | MIFF (IG)  linklerinden daha
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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ğaç bazlı panel sektöründe
25 yılı aşkın tecrübeye sahip
olan 53 yaşındaki Naci Gün-

gör, ODTÜ mezunu ve ileri düzey-
de İngilizce bilen tecrübeli bir pro-
fesyonel. Uluslararası ahşap lite-
ratürünü de çok iyi bilen, pek çok
önemli panel ve sempozyumda
bildiriler sunan Güngör, sahip ol-

duğu deneyim ve birikimiyle Alim
Grup’a çok şey katacak. Alim
Grup'u uluslararası çapta büyüt-
meyi hedefleyen Naci Güngör,
Alim Grup'a katılmadan önce, Kas-
tamonu Entegre’de 11 yıl yönetici-
lik yaptı.  Naci Güngör ayrıca, İİB’de
Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’te
Bulgaristan ve Bosna Hersek İş
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi,
FAO’da ( Birleşmiş Milletler Gıda
Tarım Teşkilatı) Orman Ürünleri
Danışma Kurulu Üyeliği gibi görev-
lerde de bulundu. 

Alim Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Naser Alim “Deneyimli bir profes-
yonel olarak Naci Güngör'ün gru-
bumuzun direktörlüğünü üstlen-
miş olmasından memnuniyet du-
yuyoruz. Uzun yıllara dayanan uz-
manlığı, kararlılığı ve derin bilgisi-
nin grubumuzun küresel vizyonu-
na ve başarılı bir şekilde büyüme-
ye devam etmesine katkı sağlaya-
caktır” dedi.

Özellikle Balkanlar genelinde güç-
lü ticarı ilişkileri ve doğrudan yapı-
lanmaları bulunan Alim Grup, Ma-
kedonya, Kosova, Arnavutluk böl-
gesine mobilya ve inşaat endüstri-
sine yönelik ağaç bazlı panel (MDF,
Yonga Levha, Laminat Parke, Kapı
Paneli)  ihracatı yapmak üzere
2001 yılında Istanbul’da kuruldu.
Günümüzde Karadağ, Sırbistan
(Belgrad) ve Makedonya’da (Üs-
küp) yaklaşık 14 bin m2 kapalı
alanda satış faaliyetlerini yürüt-
mekte olup, Istanbul’da 15 bin m2
kapalı alana sahip merkez binasın-
da ise, mobilya sektörüne yönelik
kenar bantı üretmektedir. Son yıl-
larda başta Almanya, İtalya olmak
üzere mobilya endüstrisine yöne-
lik hemen tüm önemli uluslararası
fuarlara da katılan grup, gerek
bünyesinde üretmiş olduğu boyut
kenar bantları , gerekse de deko-
ratif amaçlı yüzey ürünleriyle de
önemli projelere imza atıyor.
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Naci Güngör, ALİM GRUP’a Katıldı
Ahşap sektöründe sevilen bir portre
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SIL’in Dünya Mobilya sektö-
rüne bakış konulu semineri,
18 Nisan 2018'de Milano'daki
Salone mobilya fuarında

gerçekleştirildi. 

16.sı gerçekleşen bu toplantı, mo-
bilya oyuncularının sektördeki
güncel trendler ve gelecekteki
perspektifleri hakkında güncellen-
meleri için eşsiz bir fırsat sundu.

Seminerin geleneksel formatı,
100'den fazla mobilya üreticisinin,
tedarikçisinin ve sektörle ilgili şir-
ket ve kurumların hedef kitlesine
piyasa bilgilerini sunan farklı ülke-
lerden sekiz uzman konuşmacıdan
oluşan bir panel ile bir buçuk saat-
lik bir tartışma gerçekleştirdi.
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KÜRESEL MOBİLYA PAZARINDA
YENİ  GELİŞMELER

Dünya mobilya üretimi (Milyar dolar) ▲ ▲





Seminere CSIL uluslararası pazar-
lama direktörü Giovanna Castelli-
na başkanlık etti. Açılış konuşma-
sının ardından seminer etkinliği,
sektörün bakış açısını sunan ve iç-
eriği etkileyen kilit konuları tanıtan
CSIL kıdemli ortağı Alessandra
Tracogna'nın konuşmasıyla başla-
dı. Toplantıdan çıkan mesaj, mobil-
ya üretiminin küresel düzeyde bü-
yümesiydi; bazı ülkeler ve bölge-
ler diğerlerinden daha hızlı büyü-
yor ve uluslararası pazarlarda da-
ha rekabetçi hale geliyordu.

Sunulan CSIL rakamlarına göre,
dünya mobilya üretimi geçtiğimiz yıl
% 3 artarak 400 $ 'ın üzerinde ger-
çekleşti ve son on yılda kümülatif
olarak % 25 arttı (şu anki ABD $).

Alessandra Tracogna'nın da belirt-
tiği gibi, Asya Pasifik küresel bir kı-
yaslamada göze çarpıyor. Dünya-
daki üretimin yarısından fazlası bu
bölgede gerçekleşiyor (Çin, bölge-
sel üretimin% 70'inden fazlası ile
aslan payını alıyor).

Son zamanlarda, Asya üretiminin
hızı yavaşladı. Bölgesel bağlam,
bölgedeki ve ihracat pazarlarındaki
artan rekabeti göstermektedir. (Vi-

etnam, Çin'den daha hızlı büyüyor)
ve sanayi, mobilya üretiminde üre-
ticilerin rekabet avantajlarını etkile-
yen bazı ortak zorluklarla karşı kar-
şıya. Toplantıya katılan İki Asyalı
konuşmacı ek bilgiler sağladı.

CNFA Genel Sekreteri Linda Tu, Çin
Ulusal Mobilya Derneği ve CAFA -
Asya Mobilya Dernekleri Başkan
Yardımcısı ve Genel Sekreteri, Çin
mobilya endüstrisine ilişkin ra-
kamlar sağladıktan sonra, Made in
China 2025 stratejisinin ana he-
deflerini sundu.  Akıllı üretim ve
yeşil yaklaşım gibi temalara odak-
lanarak üretimde yenilik için bir
platform oluşturmayı amaçladık-
larını açıkladı. Ayrıca Çin mobilya
sektörünün karşılaştığı ana sorun-
lar  hakkında da bilgi verdi. Bunlar
arasında: diğer Asya tedarikçile-
rinden gelen rekabet, üretim ve
lojistik maliyetleri ve teknik engel-
leri artması sonucu , ihracat pa-
zarlarında çevresel gereksinimle-
rin artmasına neden oluyor. Ulu-
sal dernekler, hem Çin'deki aşırı
güçlü bir fuar sistemini güçlendi-
rerek hem de yurtdışında çeşitli
ikili girişimlerde bulunarak dünya
çapındaki ortaklarla işbirliğini güç-

lendirmek için önemli dinamikler-
dir dedi. 

Asya'da, genel olarak bakıldığında
Vietnam da önemli bir oyuncu.
CSIL verilerine göre, Vietnam
dünyanın en büyük 5. mobilya ih-
racatçısı ve Asya'da hızla büyüyen
bir üreticidir (Vietnam'ın üretim hı-
zının Çin'e oranla daha yüksek ol-
duğu). Vietnam El Sanatları ve Ah-
şap Endüstrisi Derneği Başkanı
Nguyen Quoc Khan  ‘’ mobilya en-
düstrisi olumlu bir makro bağlamı
ve Yabancı Doğrudan Yatırımların
artmasına ve ayrıca odun kullanı-
labilirliği ve rekabetçi işgücü dahil
olmak üzere bazı sektörlere göre
karşılaştırmalı avantajlar yarat-
mıştır.  Ayrıca Vietnam, Mayıs
2017'de Gönüllü Ortaklık Anlaş-
ması'nı (VPA) / FLEGT imzaladı ve
Ulusal Meclis, Kasım 2017'de göz-
den geçirilmiş Orman Yasasını yü-
rürlüğe koyarak, doğal  ahşap far-
kındalığında köklü bir değişiklik ya-
rattı.dedi.  Bay Nguyen Quoc Khan
konuşmasında, Vietnam'ın doğal
ahşaptan dünyaya ahşap mobilya
üretmekte başarılı  olduğunu da
belirtti.
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Dünya mobilya üretimindeki bölgelerin payları; % değerleri





ürkel Fuarcılık tarafından Milli
Katılım organizasyonu yapıla-
cak olan Dubai Wood Show
Fuarı,2018 yılında 300 ulus-

lararası katılımcı ve 10000’den
fazla ziyaretçi çekerek sektörün
tüm yeniliklerini Ortadoğu ve Me-
na pazarına sergilemiştir.

Ağaç sektöründe oldukça inovatif
ve geleceğe yönelik ürünlerin ser-
gilendiği Dubai Wood Show; yal-
nızca ağaç endüstrisini değil inşaat
sektörünü de etkileyen öneme sa-
hip bir fuar olmakla birlikte 100’ü
aşkın ülkeden gelen ziyaretçisi ile
de gerçek bir uluslararası fuar ol-
ma niteliği taşımaktadır.

Birçok Afrika ülkesinden getirile-
cek Buyers Program ile katılımcı-
lar ve ziyaretçiler bir araya getiri-
lerek iş hacminin büyütülmesi
planlanmaktadır. Ayrıca 2020 
Dubai Expo çalışmalarının hızlan-
ması sebebiyle bu sene fuarda
yerli ziyaretçi alımnını artacağı
gözlenmektedir.

Türkel Fuarcılık Milli Katılım orga-
nizasyonda fuara; Gizir Ahşap, Ka-
re Bant, Mesan Plastik, Kayalar
Kimya, Pelit Aslan, Orma Orman
Ürünleri, Kapsan Kaplama yer al-
maktadır. Sektörde yeni bağlantı-
lar edinme ve ilgili iş partnerlerine
ulaşarak (tedarikçiler, üreticiler,

ticari birlikler ve dernekler) iş ağını
genişletme fırsatı için sınırlı sayıda
yer kalan bu fuarda geç kalmadan
yerinizi alın ve Ortadoğu’nun en
büyük fuarında siz de kendinizi
gösterin.

Dubai Wood Show 2019;
Mart’ta 13.kez kapılarını açıyor

Ortadoğu ve Afrika pazarının odak noktası olan Dubai, Ağaç, makine, aksesuar
ve mobilya yan sanayi sektörünü 12-14 Mart 2019’da 13.kez bir araya getiriyor.
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ıldız Entegre, yenilenen ku-
rumsal kimliği ve dijital dönü-
şüm süreci ile orman ürünle-
ri alanında global bir üretici

olma yolunda emin adımlarla iler-
liyor. Gücünü doğadan alan, doğa-
nın içinden gelen; kullandığı her
malzemede, ortaya koyduğu her
üründe insanı odağına alan Yıldız
Entegre’nin yenilenen kurumsal
kimliği kapsamında yeni logosu ise
doğadan ilham alıyor. 

Doğanın her yerinde görmeye alı-
şık olduğumuz yaprak figürü mar-
kanın ismindeki yıldız figürü ile bir-
leştirilerek, faaliyet alanıyla ku-
rumsal kimliğin bütünleştirilme-
sinde önemli bir rol oynadı. Her bir
köşesi yapraklardan oluşan yıldız
formu, Yıldız Entegre’nin yeni lo-
gosunu oluşturdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Yıldız Entegre Pazarlama
ve Kurumsal İletişim Müdürü Er-
can Şahin, teknolojik gelişmelerin;

ürün pazarlama biçimlerini, tüketi-
ci beklentilerini ve rekabet koşul-
larını yeniden şekillendirdiğin ifade
ediyor. Çağımızda, iş yapış model-
lerinin yaşanan teknolojik geliş-
melere uyum sağlamasının gerek-
liliğini dile getiren Ercan Şahin,
“Orman ürünleri sektörünün glo-
bal oyuncusu olarak, 5 nesildir sü-
re gelen deneyimimiz ve uzmanlı-
ğımızdan aldığımız güçle, ‘Gelecek
Şimdi Başlıyor’ diyoruz. Bu hedef
doğrultusunda yenilenen logomuz
ve dijital dönüşüm sürecimiz ile
sahip olduğumuz değerlerin yaşa-
makta olduğumuz çağı yakaladığı-
na inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yarınları sağlam temeller
üzerine kuruyoruz”

Yıldız Entegre’nin yeni dönemde
yeniden yapılandığının altını çizen
Ercan Şahin, “Yeni logomuz, güçlü
yarınların temellerini sürdürülebi-

lir bir şekilde atmaya devam ede-
ceğimizi ortaya koyan değerleri-
mizi anlatıyor: Yüksek standart!
Global! Kreatif! İnovatif! Uzman!
Orman ürünleri sektöründe rakip-
lerimizden farklılaşan bir şirket
olarak hedefimiz; sahip olduğu-
muz global değerleri ve inovatif
bakış açısını, engin bilgi birikimimiz
ve yüksek standartta üretimimiz
ile birleştirip, yarınları sağlam te-
meller üzerine kurmak” dedi. Söz-
lerine “Şirketlerin dijital teknoloji-
leri yakından takip ederek yol hari-
talarını hazırlaması gerektiğine
inanıyoruz. Rekabet gücü ve ve-
rimliliği artırmak, müşterimize her
an daha yakın olmak ve pazarla-
maya bütünsel bir bakış açısı ka-
zandırmak amacıyla dijital dönü-
şüm sürecini başlattık. Sektöre
değer katan uygulamalarımız 
ile dijital dönemde pazarlama 
sürecinde biz de varız.” diyerek 
devam etti.

YILDIZ
ENTEGRE’de
gelecek şimdi
başlıyor!
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u yıl 15.’si düzenlenen EFE
2019 fuarı her yıl kendini ge-
liştirerek büyüyor. 

9-12 Mart 2019 tarihlerinde, Ma-
lezya'nın ünlü Petronas İkiz Kulele-
ri'ne bitişik sergi merkezi olan Kua-
la Lumpur Kongre Merkezi'nde
(KLCC) gerçekleştirilen fuar 140
ülkeden gelen alıcıları ağırlıyor.

Fuar buyıl yine Heyecan verici katı-
lımcılar, yatak odaları, yaşam

alanları, mutfak, çocuklar, ofis,
dış mekan yaşamı, mobilya parça-
ları ve aksesuarları dahil olmak
üzere otel salonları için en yeni ta-
sarımların yer aldığı en yüksek ka-
litede modern ve çağdaş mobilya
tasarımlarıyla ile alıcıları bekliyor.

Dört gün süren etkinlik 35.000
metrekareye yayıldı ve 350'den
fazla katılımcıyla, burada tüm te-
mel Malezya ve birçok uluslarara-

sı markayı bulmak mümkün.   Bu
fuarda mobilya ve mobilya endüs-
trisinde  mevcut pek çok ürünü
derinlemesine bir şekilde görmek
mümkün. 

Uzak Asya’nın önemli etkinliklerin-
den biri olan Efe fuarı, . Peraken-
decilere, iç tasarımcılara, sözleş-
meli alıcılara, mimarlara, geliştiri-
cilere ve daha pek çok şeye eriş-
me şansı tanıyor.
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Mr. Chua Chun Chai

President of Malaysian Furniture Council (MFC)
& Chairman of Export Furniture Exhibition (EFE)

Merhaba,

Malezya Mobilya Konseyi (MFC) adına, size İhracat
Mobilyaları Fuarı (EFE) ve Malezya'ya sıcak bir şek-
ilde hoş geldiniz diyorum.

İhracat Mobilya Fuarı (EFE), Güneydoğu Asya'daki
en iyi mobilya fuarlarından biri ve yıllardır mobilya
ticaretine öncülük etti. Sergi, MFC'nin imza etkin-
liğidir ve Konsey'in bir yan kuruluşu olan EFE Expo
Sdn Bhd. Malezya Mobilya Konseyi, Malezya'daki 13
Devlet Mobilya Birliğinin tamamını temsil eden tek
ulusal organdır ve endüstrinin gelişmesinde ve
iyileştirilmesinde aktif rol oynamaktadır. Konsey aynı
zamanda İlk Sanayi Bakanlığı Mütevelli Heyeti'nden
biridir. Hükümetle yakın bir şekilde çalışarak,
endüstrinin daha yükseklere çıkması ve ülkemizin
mobilya ihracatını arttırması öngörülmektedir. l l

FE 2019, Güzel Mobilya, Dünya Pazarı'na hoş geldiniz

Efe Fuarı, 9-12 Mart 2019 tarihlerinde
Kuala Lumpur Malezya’da





DOMOTEX
11 - 14. 01. 2019
Hannover; Almanya

IMM / Möbelmesse 
14 - 20. 01.2019
Köln; Almanya

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

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

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

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

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

Ambiente 2019
08 - 12. 02.2 019
Frankfurt; Almanya

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

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

MIFF 2019 
08 - 11. 03. 2019
Kuala Lumpur; Malezya

EFE 2019
09 - 12. 03. 2019
Malezya

Comfortex 
09 - 11. 03. 2019
Leipzig; Almanya

IFFS / AFS 2019 
09 - 12. 03. 2019
Singapur; Singapur

IFEX 2019 
11 - 14 .03. 2019
Jakarta; Endonezya

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

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

IDFF - Int. Dragon Furniture
Fair  
17 - 20. 03. 2019
Foshan-Shunde ; Çin

CIFF - Home Furniture
18 - 21. 03. 2019
Guangzhou; Çin

CIFF 2019
18 - 21. 03. 2019
Guangzhou; Çin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LignaPLUS
27 - 31. 05. 2019
Hannover; Almanya

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

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

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

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

Ciff Office Furniture  

08 - 11. 09. 2019
Shanghai; Çin 

FMC China 2019 
09 - 12. 09. 2019

Shanghai; Çin 

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

WOODEX CEZAYİR
11 - 14. 09. 2019
Cezayir

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

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

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

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

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

SICAM
15 - 18. 10. 2019
Pordenone; İtalya

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

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

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

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

Ocak

Şubat

Mart
Nisan

Mayıs

Temmuz

Eylül

Ekim

Kasım
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2019 Dünya Fuarları
Mobilya Sektörünün









lusal ve uluslararası pazar-
da mobilya, dekorasyon ve
inşaat sektörlerine; MDF,

MDF-LAM, panel, profil ve parke
üreterek, 5 kıtada 70’ten fazla ül-
kede faaliyet gösteren AGT, Tasa-
rımcı Defne Koz imzasını taşıyan
“AGT Design by Defne Koz” parke
serisini “Bliss” ve “Spark” adlı 
2 farklı koleksiyon ile kullanıma
sunuyor.

“AGT Design by Defne Koz” parke
serisi,  Tasarımcı Defne Koz’un in-
san üretimi ve doğal arasındaki
dengeye duyduğu merak sürecin-
den ilham alarak başlayarak, do-
ğal ahşap desenlerini kullanmak

yerine, insanın yaratıcılığı ile doğa-
nın güzelliğinin bir araya gelmesin-
den ortaya çıkmaktadır.

Doğal olanla tasarlanmış olanın en
iyi yönlerini bir araya getirdiğini

AGT’den DEFNE KOZ İmzalı
Yeni Parke Serisi

AGT’den DEFNE KOZ İmzalı
Yeni Parke Serisi

Dünya markası vizyonu
ile yoluna devam eden,
Ağaç ve Orman
Ürünleri sektörünün
öncü markası AGT ve
Tasarımcı Defne Koz
işbirliğinden doğan
“AGT Design by Defne
Koz Parke Serisi”
doğadan aldığı ilhamı,
tasarımın yaratıcı
gücüyle
biçimlendiriyor.
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belirten Tasarımcı Defne Koz;  ko-
leksiyonunda sıcak renkleri, zen-
gin dokuları, organik desenleri ve
ahşaba ait doğal özellikleri, geniş
yelpazedeki renk çeşitliliğiyle ve
insan eliyle yapılmış olanın ayrıştı-
rıcı nitelikleriyle buluşturmuş. Ta-
sarlanan desenlerin zenginlik ve
derinlik hissiyle biçimlenen “AGT
Design by Defne Koz” parke serisi,
doğadan aldığı ilhamı tasarımın
yaratıcı gücüyle biçimlendiriyor. 

Doğanın Parametrik
Yansıması: BLISS

İki koleksiyondan birincisi olan
Bliss Parke Koleksiyonu, özel pa-
tentli kilit sistemine, 10 mm kalınlı-
ğa, AC4 aşınma sınıfına ve 15 yıl
ürün garantisine sahip olup, 4
farklı renkten oluşuyor. Doğal da-

marlara benzeyen yumuşak ve sa-
kin bir desenle tasarlanan koleksi-
yonda, damarların şekli ve yoğun-
luğu parametrik tasarımla biçim-
lendirilmiş. Bliss, ışığın yansıma-
sıyla değişen ipeğin dokusuna ben-
zerliği ile sakin ve huzurlu bir zihne
hitap eden ve zengin bir zemin kap-
lama isteyen tasarımcı, mimar ve
iç mimarlar için oldukça cazip bir
tercih.... 

Organik ve Düz Desenlerin
Güçlü Dengesi: SPARK

Üst yüzey dokusu ile birebir aynı
tasarımıyla dikkat çeken Spark
Parke Koleksiyonu ise, özel paten-
tli kilit sistemine, 12 mm kalınlığa,
AC4 aşınma sınıfına ve 15 yıl ürün
garantisine sahip olup, 4 farklı
renkten oluşuyor. Doğal ahşap
damarların, geometrik çizgilerle
bir araya getirilerek tasarlandığı
zengin bir desen ile,  bu deseni bi-
rebir takip eden yüzey dokusuna
sahip olan üründe, organik ve düz
desenlerin oluşturduğu bir denge-
den söz etmek mümkün. Spark,
mimarların güçlü kişiliğe sahip bir
desen ve yüzey uygulamak istedi-
ği geniş mekanlarda ya da otel lo-
bisi gibi 
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018 teknoloji sektörü için he-
yecan verici bir yıl oldu. Ya-
pay zekaya yapılan yatırım
hızla arttı. Forbes'a göre, iş-

letmelerin % 80'i bu yıla kadar ya-
tırım yaparken, % 30'u da gelecek
3 sene içinde yapay zeka yatırım-

larını genişletmeyi planlıyor.  İno-
vatif bakış açısıyla ve gelişmiş tek-
nolojileriyle tüketici elektroniği
alanında öncü olan LG Electronics
(LG),  2019 yılını yapay zeka tekno-
lojileri alanında bir hayli parlak gö-
rerek yeni yılda, eski konseptlere

de yeni bir yaklaşım getirmenin
sözünü veriyor. Yapay zeka enteg-
rasyonunda liderliği üstlenen LG,
2019 yılında da tüketici beklentile-
rinin üstünde ThinQ teknoloji ürün-
lerini sunmaya devam edecek.

2019’da yapay zeka hayatın
içine büyük bir adım atacak

1950'lerden beri var olan yapay
zekanın tüketici avantajları çok ya-
kın zamana kadar görülemiyordu.
2018 yılında, yapay zekanın temel-
leri oluşturuldu, robotlar evdeki
yardımcılar haline geldi ve gün
geçtikçe daha da incelen televiz-
yonlar duvardaki tablolardan ayrı-
lamaz bir görüntüye kavuştu.
LG’ye göre 2019 yılı ise yapay ze-
kanın evlerden çıktığı ve sadece bir
yerde değil, her yerde ihtiyaç hali-
ne geldiği yıl olacak.  LG, ThinQ

LG’ye göre 2019, yapay
zekanın yılı olacak!

▲ ▲
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platformu altında sunduğu yapay
zeka odaklı ürünleriyle çıtayı daha
da ileriye taşıyacak.

Daha hızlı Internet ve daha
hızlı bir çözüm için 5G
teknolojisi

Günümüzde internet kullanım ora-
nı sürekli artıyor. Sosyal medya
kanallarının artması ile kullanıcılar
için akıllı telefonlar ve onların üze-
rinden hızlı erişim daha çok önem
kazanıyor. Bu değişimin farkında
olan LG, yeni ürünlerinde son tek-
nolojiler ile en iyi şekilde adapte
olması ve hızlı hizmet sağlaması
için sektörün başarılı isimleri ile iş-
birlikleri kuruyor.

Mobil teknolojilerde 2G etkin glo-
bal iletişimi, 3G ve 4G mobil inter-

net imkanını sağladı ama 5G, po-
tansiyel olarak her şeyin her şeye
bağlanabileceği yeni, akıllı bir dün-
yanın başlangıcını işaret ediyor. 5G
milyarlarca yeni bağlantıyı müm-
kün kılarken hem güvenlik hem de
anlık reaksiyonla hızını 100 kata
kadar artırıyor. Telefon aramala-
rının hızını artırmanın ötesine ge-
çecek, ulaşım, ilaç ve üretim dahil
olmak üzere birçok sektörde yeni
olanaklar yaratacak olan 5G, nes-
nelerin interneti ve yapay zeka
üzerinden daha akıllı bir dünya ku-
racak. Sistemin aynı anda çok sa-
yıda bağlantıyı taşıyabilmesi nede-
niyle, akıllı şehirler, otonom oto-
mobiller ve akıllı konutların gelişti-
rilmesinde 5G çok önemli bir rol
oynayacak. Full HD filmlerin indi-
rilmesinin sadece saniyeler alaca-

ğı 5G teknolojisiyle, grafik, ağır vi-
deolar ve yüksek hızlı oyunların ci-
hazlarda çok hızlı bir şekilde oyna-
tılması sağlanacak.

Yaşamı zenginleştiren ev
eğlence teknolojileri

Yıllardır, ev eğlencesi söz konusu
olduğunda, tüketicilerin alışkanlık-
larında ve tercihlerinde ciddi deği-
şiklikler yaşanıyor. Ayrıca, tüketi-
cilerin çoğunluğu ev eğlence tek-
nolojisindeki yeniliğin yaşamı zen-
ginleştirdiğine ve evdeki eğlence
teknolojisindeki en son gelişme-
lerle ve yeniliklerle hayatlarını da-
ha iyi bir hale getirdiğine, ev içinde
aile ve arkadaşlar ile açık havada
sosyalleşmekten daha ucuz bir
şekilde, birlikte kaliteli zaman ge-
çirdiğine inanıyor. 

Dünyanın ilk 8K OLED TV’si

OLED TV’ler ile uzun zamandır ge-
lişmiş televizyon inovasyonunda
lider olan LG, dünyanın ilk 8K
(7680 x 4320) OLED TV’sini tanıtı-
yor. 88 inçlik 8K LG OLED TV,
OLED TV’nin mükemmel görüntü
kalitesini tanımlayan benzersiz
kontrast oranına ve gerçek siyah-
ları oluşturmak için 33 milyon ba-
ğımsız OLED pikseline sahip.

2018’de OLED TV satışlarının iki
katına çıkacağı ve 2022’de de 9
milyon adetin üstünde gerçekle-
şeceği öngörülürken LG de birinci
sınıf televizyonlarında OLED’in pa-
yını artırmaya devam edecek  
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ürkiye’nin en büyük yapıştırıcı
ve tutkal üreticilerinden Beta
Kimya A.Ş., jenerik markası
APEL ile ürün ailesini genişlet-

meyi sürdürüyor. Teknik aerosoller
kategorisinde üç yeni çok amaçlı
ürün sunan BETA Kimya A.Ş, APEL
Fren Balata Temizleyici, APEL Kalıp
Ayırıcı ve APEL Pas Sökücü ile pek
çok farklı sektörden son kullanıcıla-
ra kadar çok geniş bir kullanım ala-
nıyla fark yaratıyor. Ar-Ge Merkezi
Belgesi ile tescillenen yüksek tek-
nolojili üretim tesislerinde Türk mü-
hendisleri tarafından geliştirilen ye-
ni teknik aerosol ürünler tamamen
yerli üretim olma özelliğiyle de öne
çıkıyor. 

APEL Fren Balata Temizleyici ile
maksimum temizlik ve üstün hız

APEL Fren Balata Temizleyici başta
otomotiv sektörü olmak üzere yağlı
motor parçaları, şanzıman, diferan-
siyel, fren diski ile debriyaj aksam-
larında üstün temizlik görevi görü-
yor. Hızlı uçuculuğu sayesinde katı-

laşmış yağlar dahil hiçbir kalıntı ve
tortu bırakmadan maksimum te-
mizlik sağlayan APEL Fren Balata
Temizleyici ile bakım, tamir ve ser-
vis işlerinde zamandan da tasarruf
ediliyor. APEL Fren Balata Temizle-
yici dar alanlardaki yağ ve kiri çöz-
mesinin yanı sıra döşemelerdeki
ağır yağ lekelerini çıkarmada da gü-
venle kullanılabiliyor.

Günlük yaşamın her alanında kulla-
nılan pek çok ürün üzerindeki bağ-

lantı elemanının güvenle birbirinden
ayrılmasını sağlayan APEL Pas Sö-
kücü ise atölyelerden ofislere, tek-
nelerden her türlü makine aksamla-
rına kadar mükemmel sonuçlara
imza atıyor. Kusursuz pas sökme
özelliğinin yanı sıra pas önlemeyi de
sağlayan APEL Pas Sökücü, sıkış-
mış ve kilitlenmiş parçalarla civata
ve somun bağlantılarının da zah-
metsiz şekilde sökülmesine yardım-
cı oluyor. 

Sanayi ve üretimde kullanılan maki-
nalarda iki farklı yüzeyin zarar gör-
meden birbirinden ayrılmasına im-
kan veren APEL Kalıp Ayırıcı, inova-
tif ve işlevsel bir ürün. Tekstil maki-
naları, hareketli plastik dişliler, sür-
gülü raylar, pencere kanalları ve
makinaların az yağlanan bölümle-
rinde kolay çalışma sağlayan APEL
Kalıp Ayırıcı, istenmeyen sesleri de
engelliyor. Plastik enjeksiyon maki-
nalarında plastik malzemenin diğer
kalıplara yapışmasını engelleyen
APEL Kalıp Ayırıcı, yüzeylerdeki de-
formasyonun da önüne geçiyor.

Kimya sektörünün lider
şirketlerinden BETA Kimya A.Ş.,
geniş ürün ailesine yeni üyeler
ekleyerek büyümeye devam

ediyor. APEL markası ile yeni Fren
Balata Temizleyici, Pas Sökücü ve

Kalıp Ayırıcı ürünlerini vitrine
çıkaran BETA Kimya A.Ş., teknik

aerosoller kategorisinde hem
sektör profesyonellerinin hem de

son kullanıcıların hayatını
kolaylaştıran akılcı ve pratik

çözümler sunuyor. 

T

BETA Kimya A.Ş.’den 
APEL markalı üç yeni ürün

l l





Sürdürülebilir üretimi, pratik kullanımı, rahat
döşenmesi  ve çok yönlü desenleriyle laminat parke,
müşterilerinden dünya çapında beğeni kazanıyor.
Yenilikçi ürün geliştirmeleri sayesinde ünlü laminat
parkeler  artık mutfak ve banyo gibi ıslak mekanları
da fethediyor. Ancak yüksek teknoloji laminatı
sadece teknolojik açıdan değil, diğer hususlarda da
yer döşemesi segmentinde temel ölçüt kalmaya
devam ediyor.

aminat  parke üreticileri, tüm
konut ve iş alanlarında kullanıl-
mak üzere sayısız tasarım ve

donatım varyasyonlarına sahip mo-
dern laminat yelpazelerini sunuyor.
İsteğe veya ihtiyaca göre ürünler
klasik fayans formatında, pratik kısa
döşeme tahtası veya uzun kır evi dö-
şeme tahtası olarak çeşitli ölçülerde
seçilebiliyor. Çünkü şu aralar iç me-
kan tasarımındaki uluslararası trend-
ler kendilerini bireysel yaşam stilleri

Laminat parke üreticileri, 
ekolojiyi ve tasarımı 
biraraya getiriyor
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kadar çok yönlü sunuyor: "Mo-
dern", "Kentsel Retro" veya "En-
düstriyel Stil"den daima gündem-
de olan İskandinav görünümüne
kadar farklı akımlar aynı anda pa-
zarda tutunabiliyor. "Made in Eu-
rope" kalite laminatı her zevk için
uygun bir çözüm sunabiliyor.

Klasik ve kullanılmış görünümler
zeminde önemli konular olmayı
sürdürüyor. Klasiklerin devam
eden mücadelesi de dikkat çekici-

dir: Balıksırtı tek başına bir öge
olarak veya büyük döşeme tahta-
ları üzerinde birleşik halde müşte-
rilerde hâlâ rağbet görüyor. Özel-
likle D/A/CH bölgesinde (Alman-
ya, Avusturya, İsviçre) daha geniş
ve daha uzun döşeme tahtası for-
matlarına olan talep yıllardır artı-
yor. Yaşam alanları sınırlarının 
gittikçe iç içe girdiği geniş ve açık
mekan konseptleri bu trendi 
destekliyor. Yanı sıra çeşitli tahta
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Modern ve canlı görünümler, aynı
zamanda hayal gücü dolu desen-
ler ve efektler laminat parkeyi her
mekanda göz alıcı odak haline
getiriyor.
Fotoğraf: Kronotex

Islak mekana uygun laminat
çözümleriyle oturma alanındaki
ahşap döşeme görünümü artık
mutfakta ve banyoda da hayata
geçirilebiliyor. 
Fotoğraf: Quickstep
Premium brand by Unilin

EPLF® Genel Müdürü: 
Dipl.-Kaufm. Peter H. Meyer.
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formatlarının kombinasyonları,
hatta XXL döşeme tahtalarına kar-
şı trend olarak küçük formatlar da
iç mekan tasarımı için önemlerini
sürdürüyor.

Desen seçiminde akçaağaç, kayın,
hikori, kiraz, bodur çam, ceviz ve-
ya karaağaç imitasyonları çok sa-
yıda yeni varyasyonlarda kendile-
rini sunuyor, ancak gelecekte de
herhalde meşe kaçınılmaz seçe-
nek kalmaya devam edecek: Za-
mansız güzelliğe sahip, görsel ola-
rak oldum olası şaşırtıcı ve istenil-
diği gibi başka malzemeler ile
kombine edilebiliyor – tüm bunlar

güçlü ifadeye sahip meşeyi ürün
geliştirmedeki kreatif departman-
ların ideal temeli haline getiriyor.
Yeni renklerde, dokularda ve for-
matlarda zengin fikirlerle hayata
geçirilen laminat meşe desenleri
ezelden beri uluslararası müşteri-
leri de cezbediyor: Meşe görünü-
mündeki döşeme tahtaları laminat
koleksiyonlarında en iyi satanlar-
dır ve öyle de kalmaya devam
edecektir. Açık ve orta koyu renk-
ler ve çeşitli gri tonları pozitif yan-
kı bulmaya devam ediyor. Çapraz
kesilmiş ağaç ögelerine ve yaş
halkalarına sahip canlı ağaç doku-
larından ilham alan laminat desen-
leri özellikle ilgiyi üzerine çekiyor.
Kaliteli, senkron baskıya sahip yü-
zeyler tam olarak odun damarları-
na uyarlanmış dokuları gösteri-
yor. Ve mat ile ipek mat arası bir
üst katman sayesinde zemindeki
doğal görünüm neredeyse 
mükemmel hale geliyor.

Zeminde daha fazla
değişiklik için varyasyon
zenginliği

Geniş ağaç imitasyonları seçenek-
lerinin yanı sıra yelpazeler ayrıca
modern tasarımlı taş desenlerini,
örneğin mermer, traverten veya
dökme mozaik görünümünde, 
çeşitli varyasyonlarda modern
beton görünümlerini, aynı zaman-
da metalik renk çeşitlerine veya il-
gi çekici pas efektine sahip yeni yü-
zeyleri de kapsıyor. Genel olarak
üreticiler koleksiyonlarında renk-
lere ve alışılmamış tasarımlara
yönelik cesaret gösteriyor. Mo-
dern ve canlı görünümler, aynı za-
manda hayal gücü dolu desenler
ve efektler laminat parkeyi her
mekanda göz alıcı odak haline geti-
riyor. Bu varyasyon ve renk zen-
ginliği Avrupa laminat sektöründe

endüstriyel dijital baskının gittikçe
arttığına dair bir kanıttır. Süpürge-
lik ve profil üreticileri de bu tekno-
lojiyi başarıyla kullanıyor, çünkü
sadece bu sayede çoğu müşterinin
seçilen laminat parkeyle desen
eşitliliği isteğini hızlı ve esnek bir
şekilde yerine getirebilirler. Özel
yapısal gereksinimler için tedarik-
çiler özel konstrüksiyonları hazır
bulunduruyor, örneğin ekstra en-
siz süpürgelik kesitleri dar kapı
çerçevelerinde bile tam ölçüye
uygun döşemelere olanak tanıyor.
Yeni nesil yer döşemesi geçiş pro-
filleri, olabildiğince düşük profil
alanında teknik olarak mükemmel
kaplamayı ikna edici şekilde yerine
getiriyor. Bu alanda özellikle par-
latılmış ve fırçalanmış veya toz
boyalı yüzeyler trend halindedir.

Laminat parkeler en modern üre-
tim ve baskı teknolojisiyle imal
edilip sürekli geliştiriliyor. Profil
kilitlemesine ve özel nem koruma
donatımlarına sahip inceden ince-
ye düşünülmüş klik sistemleri la-
minat parke için yeni uygulama
alanları ve alıcı hedef grupları sağ-
lıyor. Islak mekana uygun laminat
çözümleriyle oturma alanındaki
ahşap döşeme görünümü artık
mutfaklarda ve banyolarda da ha-
yata geçirilebiliyor. 

Bu laminat parkelerin yüzeyleri
son derece kaymazdır, gerekli şiş-
me korumasını ise yüksek sertliğe
ve yoğunluğa, aynı zamanda özel
emprenyeli üst katmanlara ve ke-
narlara sahip olan yeni geliştiril-
miş HDF taşıyıcı plakalar sağlıyor.
Bu sayede laminat döşeme tahta-
ları sıçrama suyuna ve neme karşı
belirgin derecede daha dayanıklı
hale geliyor.

Ünlü İskandinav tarzına açık renkli
çam ağacı görünümündeki yeni

laminat desenleri uyum sağlıyor.
Fotoğraf: wineo

Açık mekan konseptleri için 
mükemmel: Daha geniş ve daha
uzun döşeme tahtası formatlarına
olan talep yıllardır artıyor.
Fotoğraf: HARO/ Hamberger 
Flooring GmbH & Co. KG
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EPLF, dünya çapında daha iyi
laminat için kalite gereksi-
nimlerini kabul ettirmek için

merkezi bir platform sunuyor. Tü-
keticinin menfaati için, kendi çalı-
şanlarına ve çevreye karşı olan
sorumluluklarından dolayı. Birlik-
teki üye şirketlerinin angajmanı ve
EPLF'nin kendi faaliyetleri saye-
sinde laminatın geliştirilmesinde
önemli kilometre taşları oluştu-
rulmuştur. EPLF'de bulunan tüm
laminat üreticileri  bilhassa yeni

manifesto ile bunu gelecekte de
yapmayı taahhüt ediyor. Tüm ak-
törler ve birlik, çalışmalarını tam
olarak buna yönlendiriyor.

EPLF Birliği için Hannover'deki ta-
mamen yenilenmiş dünyanın lider
fuarı Domotex 2018 özel bir zirve
gerçekleştirdi.  "Hol 12'de merkezi
bir alanda, özellikle önem verdiği-
miz konular ile kendimizi Avrupalı
birlik olarak sunuyoruz", diye açık-
lıyor EPLF Başkanı Ludger Schind-

ler, "ve bu, EPLF için geleceği be-
lirleyen yenilik manifestosundan
başka ne olabilir ki? Domotex fua-
rında güncel strateji konseptimizi
çok geniş bir yelpazede uluslar-
arası sektör topluluğuna ifade et-
me şansına sahibiz."

Laminat sektörü  kendini sürekli
yeniden keşfediyor" sloganı altın-
daki girişime Mayıs 2017'deki son
EPLF üye toplantısında oy birliğiyle
karar verilmiştir. EPLF Kasım

Laminat Pazar istatistiği

▲ ▲
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EPLF 2017 toplam satışı:  477 milyon m²

Klasik ve kullanılmış
görünümler zeminde önemli

konular olmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: KAINDL

EPLF 2017
toplam satış
rakamları





2017'de sektör günü "Holz in Köln
(Köln'de ahşap)" çerçevesinde "Ye-
nilik manifestosunu" özel bir ihti-
sas basın toplantısında tanıtmıştır.

Yenilikçilerin birliği EPLF

Gerekçelerini Schindler şu şekilde
tarif ediyor: "Etrafımızdaki pazar
hiçbir zaman olmadığı kadar hare-
ketli. Özellikle de uluslararası dü-
zeyde farklı ürün ve kalite algıları
satıcılarda ve nihai tüketicilerde
tedirginliğe neden oluyor. Bu ko-
nuda EPLF yönü belirleyebilir."
EPLF'nin bilgilendirme çalışması
ucuz arzları sürdürülebilir şekilde
üretilen kaliteli zemin döşemele-
rinden ayırmaya yardımcı olacak-
tır. Avrupalı üreticiler bunu, sade-
ce Asya pazarlarında veya satış
yapılan yeni ülkelerde değil, aynı
derecede yerli pazarlarda da
önemli bir görev olarak görüyor.
EPLF Yönetim Kurulu üyesi Paul
de Cock ekliyor: "Laminat haklı
olarak en çok satılan yer döşeme-
lerinden biridir. Ancak her laminat
aynı değildir. Bu tüm pazarlara
verdiğimiz ortak mesajımızdır."

EPLF, dünya çapında daha iyi lami-

nat için kalite gereksinimlerini ka-
bul ettirmek için merkezi bir plat-
form sunuyor. Tüketicinin men-
faati için, kendi çalışanlarına ve
çevreye karşı olan sorumlulukla-
rından dolayı. Birlikteki üye şirket-
lerinin angajmanı ve EPLF'nin kendi
faaliyetleri sayesinde laminatın
geliştirilmesinde önemli kilometre
taşları oluşturulmuştur. EPLF'de
bulunan herkes, bilhassa yeni ma-
nifesto ile bunu gelecekte de yap-
mayı taahhüt ediyor. Tüm aktörler
ve birlik, çalışmalarını tam olarak
buna yönlendiriyor.

Avrupa laminat endüstrisi pazar li-
derliğini uzun yıllarda zorluklarla
elde etmiştir. Ve bunun böyle kal-
ması için Avrupalı üreticiler sırtla-
rını hiçbir zaman başarılarına yas-
lamıyorlar: Kendi ürünlerine olan
tutkuları ve heyecanları onları dai-
ma yeni geliştirmeler için hareke-
te geçiriyor. Buna bir de sürdürü-
lebilir ürün kalitesinin, gelecek ga-
rantili tasarımın ve yenilikçi tekno-
lojilerin sürekli kabul görmesinin
kesin inancı ekleniyor. Hem üretici-
ler hem de tedarikçiler, yer döşe-
melerini tekrar tekrar yeniden icat

etmek ve ürünlerini tutarlı bir şe-
kilde müşterilerinin yararına uyar-
lamak için yaratıcılığı ve teknik ihti-
sas bilgisini kullanıyorlar.

Daha fazla şeffaflık ve
kalite için

Her bir üyeyi yeniliklere teşvik et-
menin yanı sıra EPLF standart ve
teknoloji alanında önemli birlik gö-
revlerini takip etmeye devam edi-
yor: Ağustos 2019'a kadar AB
destekli "Tekerlekli sandalye tes-
ti" projesi devam edecektir. Bura-
da teknoloji çalışma grubunun
EPLF uzmanları IHD – Dresden Ah-
şap Teknolojileri Enstitüsü ile iş-
birliği içinde yeni test yöntemleri
ve test cihazları geliştiriyor. EPLF
"Derin dokular" konusunda CEN
düzeyinde EN 13329 için bir eke
başvurmuştur. EPLF'nin başarıyla
tamamladığı pilot projesinden de-
rin dokular için yeni test yöntem-
leri böylelikle standarda entegre
edilecektir. 

EPLF® yılda bir kez, genelde Do-
motex fuarı sırasında Ocak ayında,
önceki yılın toplam satış rakamla-
rını yayınlıyor. Asıl üyelerin (üreti-
cilerin) verileri üç ayda bir derleni-
yor ve yıl sonunda toplanıyor. 
Birlik sadece aşağıdaki bilgileri ya-
yınlıyor, tüm diğer veriler gizlidir
ve sadece birlik üyeleri için 
öngörülmüştür.

Laminat parke pazarı 2017'de yine
istikrarlı - 477 milyon m2 toplam
satış – özellikle Asya tekrar artış
gösteriyor.

EPLF çatısı altında organize olmuş
üreticiler, 2017 yılında dünya ça-
pında 477 milyon m² Avrupa üreti-
mi laminat parke satışına ulaştılar
(2016: 477 milyon m²). Böylelikle
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EPLF 2017 toplam satışı:  
477 milyon m²





laminat pazarı dünya çapında yük-
sek bir seviyeyi koruyor. Asya yi-
ne en yüksek artışları kaydeder-
ken EPLF "ana pazarı" Batı Avrupa
2017 yılında bir kez daha düşüş
gösterdi. Ancak Kuzey Amerika ve
Latin Amerika da 2017'de artıday-
dı. Doğu Avrupa'da özellikle Rus
pazarı yükselebildi. 

Batı Avrupa satışı 2017

Batı Avrupa'da (Türkiye dâhil)
2017 yılının toplam satışı 243 mil-
yon m²'ye ulaştı (önceki yıl 250
milyon m²). Bu ise, önceki yıla kı-
yasla % 2,9'luk bir düşüş anlamı-
na gelmekte. Termoplastik yer
döşemelerine devam eden geçiş
trendinden dolayı eksi % 10 düşüş
gösterse de, Almanya 57 milyon
m² (önceki yıl 63 milyon m²) ile
Orta Avrupa'da aralıkla en önemli
tek pazar kalmaya devam ediyor.

2017 yılında 37,6 milyon m² (ön-
ceki yıl 37,4 milyon m²) ile hafif
iyileşen Fransa Avrupa'da ikinci sı-
rada kalmaya devam ediyor. Bü-
yük Britanya'da pozitif trend EPLF
Üyeleri için sürdü: 2017 yılında
33,8 milyon m² (önceki yıl yakla-
şık 33 milyon m²) ile % 2,5 büyü-
me kaydedildi. Bu sayede ülke, bir-
lik cirolarının 2017 yılında da geri-

lediği Türkiye'nin önünde hâlâ
üçüncü sırada yerini alıyor: Burada
laminattaki satış rakamları % 9,2
ile 24,9 milyon m²'ye düştü (önce-
ki yıl 27,5 milyon m²). Hollanda
hafif artan 19,7 milyon m² satış
rakamıyla beşinciliği korudu (ön-
ceki yıl: 19,3 milyon m²). Onu ise
yine İspanya, yaklaşık 17 milyon
m² (önceki yıl 17 milyon m²) ile is-
tikrarlı bir şekilde takip ediyor. 

Doğu Avrupa satışı 2017

Doğu Avrupa'da 2017 artışı, önceki
yıla kıyasla biraz daha düşüktü,
ancak bu bölge EPLF üreticileri için
önemli bir büyüme pazarıdır. Av-
rupalı laminat parke üreticileri bu-

rada 128 milyon m² (önceki yıl 126
milyon m²) ile % 1,9'luk bir artışa
ulaştılar. Birlik, 2015 yılından bu
yana, üyelerinin yaklaşık 20 mil-
yon m2 Rus üretiminin çeşitli ne-
denlerden dolayı istatistik tarafın-
dan kaydedilmediğini biliyor. 2017
yılında Rusya'da EPLF üyeleri ta-
rafından yaklaşık 35 milyon m²
(önceki yıl 34 milyon m²) bildirildi,
bu da % 5,2'lik bir büyüme oranına
tekabül ediyor. Polonya, 2017 yı-
lında yaklaşık 31 milyon m² (önceki
yıl 31 milyon m²) ile istikrarlı bir
sonuca ulaştı. Romanya 13,2 mil-
yon m² (önceki yıl 13,6 milyon m²)
ile kendini biraz daha zayıflattı. Ar-
kasında değişmeyen sıralamada
7,4 milyon m² (önceki yıl 6,2 mil-
yon m²) ve % 18,4 büyüme ile Uk-
rayna, 6,5 milyon m² (önceki yıl
6,2 milyon m²) ile Macaristan ve
de 5 milyon m² (önceki yıl 5 mil-
yon m²) ile Bulgaristan yer alıyor.

Kuzey Amerika satışı 2017

Kuzey Amerika Avrupa laminat
parkeler için güçlü büyüme kayde-
den bir satış bölgesi kalmaya de-
vam ediyor: 2017 yılında orada 49
milyon m² (önceki yıl 47 milyon
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Batı Avrupa satışı 2017





m²) ile önceki yıla göre % 4,7 daha
fazla satıldı. ABD 2017 yılında 32
milyon m² (önceki yıl 29 milyon
m²) ile % 8,1 artış kaydetti, Kana-
da'da 2017 yılında yaklaşık 18 mil-
yon m² (önceki yıl 18,1 milyon m²)
kaydedildi. 

Asya satışı 2017

En büyük yükselme 2017 yılında
yine Asya-Pasifik bölgesinde elde
edildi: Burada EPLF üreticileri
2017 yılında 29 milyon m² (önceki

yıl 27 milyon m²) üzerinde toplam
satışa ulaştı ve önceki yıla göre %
8,7 artış gerçekleştirdi. Asya'da
2017 yılında rakipsiz olarak Çin
(Hong Kong dâhil) birinci sırada
yer aldı: Orada 9,6 milyon m² sa-
tıldı (önceki yıl 8,6 milyon m²) –
önceki yıla göre yaklaşık % 10,8'lik
bir artış. Sevindirici büyümeleri ise
EPLF ilk kez 2016 yılında girilen
Kazakistan pazarında, 3,6 milyon
m2 ve % 39'dan fazla artışla (ön-
ceki yıl 2,8 milyon m2) görüyor.

İsrail hâlâ 2,2 milyon m²'ye ulaşı-
yor (önceki yıl 2,4 milyon m²),
Suudi Arabistan 2,7 milyon m²
(önceki yıl 2,7 milyon m²) ile istik-
rarlı kalıyor ve Tayvan yaklaşık 1,8
milyon m2 (önceki yıl 1,6 milyon
m²) ile % 18'in üzerinde bir artış el-
de ediyor. 

Latin Amerika satışı 2017

Latin Amerika bölgesi EPLF satış
istatistiğine yine katkıda bulunabi-
liyor: 2017 yılında 17,7 milyon m²
(önceki yıl 17 milyon m²) ile %
3'lük büyümeye ulaşıldı. En büyük
tek pazar olan Şili'deki satış ra-
kamları, 7,7 milyon m² ile (önceki
yıl: 7,3 milyon m²) önceki yıla kı-
yasla % 4,6 arttı. Meksika, 4,3
milyon m² (önceki yıl 4,3 milyon
m²), Kolombiya 1,6 milyon m2
(önceki yıl 1,5 milyon m²) kaydetti
ve Arjantin 2,1 milyon m²'ye (ön-
ceki yıl 1,4 milyon m²) yükseldi. 

Türkiye’de parke üretimi 

Türkiye’de parke üretimi oldukça
eskilere dayanıyor. Yer döşemesi
olarak kullanılan Ahşap zemin
kaplamaları eski Türk evlerinde
geleneksel bir yapıya sahiptir. Mo-
bilya sektöründe türkiye genelin-
de üretim nasıl belli bölgelerde ve
şehirlerde toplanmışssa  Parke
üreticileri de ağırlıklı olarak Düz-
ce’de masıf parke ile başlayan bir
hikayeye sahiptir. Avrupa’da MDF
veya HDF üzeri dekor kağıttan ma-
mül Laminat parke üretimi Türki-
yede de son 20 yılda onlarca üre-
ticinin pazara girmesiyle ithal la-
minatin Pazar payını minimuma
düşürmüştür. Dünya çapında
önemli bir aktör olan Kastamonu
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Doğu  Avrupa satışı 2017

Kuzey Amerika satışı 2017





entegre yurtiçi ve yurtdışında üre-
tim yaparak bugün pazarın güçlü
global bir aktörü haline gelmiştir.
Keza AGT, Pelitaslan, Işık Ahşap,
Pelitaslan, Çamsan, starwood gibi
güçlü aktörler de Türkiye’de son
on yılda büyüyen yapı sektöründe
laminat parke  üretimiyle önemli
bir ihtiyacı karşılamışlardır. Yıllar
sürecinde zemin döşemelerinde
artık belirleyici malzeme Laminat
parke olmuştur.  Aynı zamanda

önemli bir ihracat pazarına da sa-
hip olan Türk laminat Parke üreti-
cileri, bugün dünya laminat parke
sektörünün en önemli aktörlerin-
den biri  haline gelmişlerdir 

Türk laminat parke
üreticileri  dünya genelinde
rekabet edecek güce
sahipler

Türkiye laminat parke sektörü, ge-
rek gerçekleştirdikleri ileri tekno-
loji yatırımları, özellikle de parke
sektörü için çok önemli olan yeni
teknoloji olan continiu tesislere
sahip ki en son bu tesis starwood
tarafından 2018 sonunda gerçek-
leştirildi. Aynı hatlar Kastamonu
ve diğer üreticilerde de mevcut.
Avrupa laminat tesisleri için tümü
olmasa da bu noktada biraz daha
eski teknoloji ile üretim yapıyor di-
yebiliriz. Türk üreticileri teknoloji
ve ürün kalitesindeki yetkinliğiyle
dünya pazarında önemli bir avan-
taj yakalıyor. Parke üretiminde
güçlü bir sanayi yapısının olması,
iç pazardaki müşteriler için ürün
çeşitliliği ve farklı fiyat alternatif-
leri sağlıyor 

Türkiye, kapasite olarak MDF,
yonga levha ve laminat parke üre-
timinde dünya sıralamasında ilk
5’te yer alıyor. TOBB veri tabanına
kayıtlı, masif parke, laminat parke
ve lamine parke üreten küçük-bü-
yük işletme sayısı toplam 144
olup, bu işletmelerde 10 binin üze-
rinde  çalışan  istihdam ediliyor.
Sektördeki toplam üretim miktarı
yıllık 140 milyon metrekare civa-
rında bulunuyor.
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Asya satışı 2017

Latin Amerika satışı 2017
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Uluslararası Mobilya Kongre-
si  1-4. Kasım.2018 tarihleri
arasında ‘’ Yenilikçi ve Gele-
cekçi Yaklaşımlar ’’ ana tema-

sı ile bu yıl  Anadolu Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi ev sa-
hipliğinde  Eskişehir’de  düzenlendi.

İlki, 1997 yılında Hacettepe Üniver-
sitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühen-
disliği tarafından gerçekleştirilen ve
Türkiye’nin pek çok üniversitesin-
den ilgili akademisyen ve sektör
temsilcilerinin katıldığı kongreden
sonra  ilk Ulusal Mobilya Kongreleri
serisinin devamı olarak düzenlene-
cek olan V. Uluslararası Mobilya
Kongresinde ulusal ve uluslararası
alanda Mobilya sektörü üzerine çalı-
şan akademisyen ve profesyonel-
ler bilimsel çalışmalarını paylaş-
mak üzere bir araya geldiler. Bu
kongreden amaç  bilgi ve deneyim-
lerini aktarması ileMobilya alanı
üzerine disiplinlerarası çalışmaların
paylaşılması amaçlanmaktadır. 

Mobilya sektörü Türkiye’de ve dün-
yada üretim ve istihdam gibi  ekono-
milerin öncelikli alanlarından biri
olurken, beraberinde; işletme, pa-
zarlama, mühendislik  ve tasarım
disiplinlerinin de buluşma noktaları-
nı oluşturmaktadır. 

1-4.Kasım.2018 tarihleri arasında
Eskişehir’de düzenlenen V. Uluslar-
arası Mobilya Kongresinde  mobilya

endüstrisinin Teknoloji ve Tasarım
açısından mevcut durumunun de-
ğerlendirilerek ‘’ Yenilikçi ve Gele-
cekçi Yaklaşımlar’’ başlığı altında
alanda çalışan bilim insanlarını ve
sektör temsilcilerinin bir araya geti-
rilmesi ve  bilimsel tartışma ortamı-
nın oluşturulması amaçlanmıştır. 

1 - 4 Kasım 2018’ de Eskişehir Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi
çatısı altında, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi bünyesinde  yapılan kon-
gre,  Mobilya sektörüne akademik
alanda yeni katkıların yapılmasına
olanak sağlayacaktır. 

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir
Teknik Üniversitesi iş birliği ile bu yıl
5’incisi düzenlenen  kongrenin açılı-

şına, Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eski-
şehir Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Aslan,
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Cela-
lettin Kesikbaş ve Ticaret Odası
Başkanı Metin Güler’in yanı sıra çok
sayıda öğretim elemanı ve öğrenci
katıldı. Mobilya dergisi yayın kuru-
lundan pek çok akademisyenin de
katılarak önemli bildiriler sunduğu
Kongreye aynı zamanda dünyanın
farklı ülkelerinden bilim insanları,
akademisyenler katıldılar. Kongre-
de ayrıca uzaktan gelen misafirler
için kentin ilginç yerleri gezdirilerek
günlük bir tur ve akşam yemeğı
gerçekleştirildi. 
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5.
5. Uluslararası Mobilya Kongresi yapıldı
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KMİB, İDDMİB ve TET ortaklığında
bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen “İM-
MİB Endüstriyel Tasarım Yarış-
maları” ödül töreni “Türkiye Ta-

sarım Haftası” kapsamında 16 Ka-
sım 2018 Cuma günü Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül
törenine İKMİB Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Pelister, İDDMİB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tahsin Öztirya-
ki, TET Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mehmet Kavaklıoğlu,
İMMİB Genel Sekreteri Armağan
Vurdu, Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç
Ersayın ile başvuru sahipleri ve iş
dünyası temsilcileri katıldı.

“Tasarımlar ülkemize yeni
markalar kazandıracak”

Ödül töreninde konuşan İKMİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Adil Pelister,
şimdiye kadar ödül kazanan tasa-

rımların çeşitli ünlü firmalarca
ürün haline getirilip on binlerce sa-
tılmış olmasına dikkat çekerek,
inovasyonun ve markanın önemine
değindi. Pelister konuşmasında
şunları söyledi: “Sizin birbirinden

14. İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İMMİB tarafından bu yıl 14’üncüsü
düzenlenen “İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları” ödül töreni, İstanbul Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
(İKMİB) ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) ortaklığında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu desteğiyle 16 Kasım 2018
tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 4 ana kategoride yarışan 383 proje arasında
34 proje ödüle layık görüldü ve toplam 220 bin TL para ödülü verildi.

▲ ▲
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kıymetli fikirlerinizin ürünü olan ta-
sarımlarınız ülkemiz ekonomisi için
bir inovasyon kaynağı oluyor. Mar-
ka olabilmenin en mühim aşaması
ise tasarımdır. İşte sizin bu değerli
tasarımlarınız hem ülkemize yeni
markalar kazandıracak hem de ay-
nı zamanda var olan markalarımıza
yeni değerler katacaktır.”

4 Kategoride 220 Bin TL
Ödül Verildi

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarış-

malarına bu yıl 383 proje başvuru-
su yapıldı. “Metalden Mamul Mut-
fak Eşyaları”, “Plastikten Mamul
Temizlik Ürünleri”, “Yaş Alan Nü-
fusa Yönelik Sağlık Ürünleri” ve
“Konsept 2018: Metalden Mamul
Dış Mekân Pişirici Ürünler ve Akse-
suarları” olmak üzere 4 ana kate-
goride öğrenci ve profesyonel alt
kategorilerinde yarışan projeler-
de, profesyonel kategoride birinci-
ler 15 bin lira, ikinciler 10 bin lira,
üçüncüler 7 bin lira ve mansiyon

alanlar ise 4 bin lira para ödülü ka-
zandı. Öğrenci kategorisinde ise bi-
rinciler 7 bin lira, ikinciler 5 bin lira,
üçüncüler 3 bin lira ve mansiyon
alanlar ise 2 bin lira para ödülü ka-
zandı. Toplamda 220 bin TL tuta-
rında para ödülü verildi.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

İlki 2005 yılında düzenlenen İMMİB
Endüstriyel Tasarım Yarışmala-
rı’nda bugüne kadar toplam 38 ta-
sarımcı yurtdışı eğitim bursundan
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1. Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi 
Profesyonel Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Tantunimaker“ isimli “tantuni makinesi” tasarımı ile “İrem
Ezgi Çatal-Ece Çınar”

2.’lik ödülü: “Gravity” isimli “tıkanmayan tuzluk-biberlik” tasarımı ile
“Faruk Yılmaz”

3.’lük ödülü: “Oli” isimli “termos” tasarımı ile “Barış Bumin-Abdulkadir
Uruç-Sayit Alişan”

Mansiyon: “Slonut“ isimli “kartuşlu buhar tutucu tencere” tasarımı ile
“Atıl Kızılbayır” 

Öğrenci Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Kıvam“ isimli “tava kapaklı tencere” tasarımı ile “Melih Öz”

2.’lik ödülü: “Asela” isimli “kesme tahtası” tasarımı ile “Öyküm Toprak”

3.’lük ödülü: “Hemdem” isimli “zamanlayıcılı demlik” tasarımı ile
“Ayşenur Aydemir-Başak Emirhanoğlu”

Mansiyon: “Traviol“ isimli “mantı kapama aleti” tasarımı ile “Serhat Ünlü”

2. Plastikten Mamul Temizlik Ürünleri Kategorisi
Profesyonel Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Pelikan” isimli “tuvalet fırçası” tasarımı ile “Savaş Onur
Eroğlu”

2.’lik ödülü: “Minio” isimli “tezgah üstü çöp kovası” tasarımı ile “Tahsin
Emre Eke”

3.’lük ödülü: “Hijyen” isimli “diş fırçalık” tasarımı ile “Çağatay Akça”

1. Mansiyon: “Elepoo“ isimli “çocuklar için çok amaçlı banyo seti” 
tasarımı ile “Beste Görkey-Cansu Tuzcu” 

2.Mansiyon: “Wind“ isimli “ayakkabılar için koku giderici saklama 
mandalı” tasarımı ile “Fatih Batur”  

Öğrenci Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Maksil“ isimli “makyaj temizleme kiti” tasarımı ile “Başak
Emirhanoğlu”

2.’lik ödülü: “Temiz Kova” isimli “çoklu temizlik kovası” tasarımı ile
“Begüm Güngör”

3.’lük ödülü: “Silsüpür” isimli “temizlik mopu” tasarımı ile “Ayşe Selin
Yağsan”

Mansiyon: “Rombik“ isimli “doğa dostu diş fırçası” tasarımı ile “Murat
Yavuz Özbek”

3. Yaş Alan Nüfusa Yönelik Sağlık Ürünleri Kategorisi
Profesyonel Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Sade İletişim Cihazı” isimli “hatırlatıcı telefon” tasarımı ile
“Aybars Şenyıldız”

2.’lik ödülü: “Yaşkaç” isimli “elektrikli egzersiz aleti” tasarımı “Aykut Koç”

3.’lük ödülü: “Orbit” isimli “duyusal hatırlatma cihazı” tasarımı ile “Cemal
Çağlar Bektaş”

1. Mansiyon: “Healt Monitor“ isimli “sağlık takip sistemi” tasarımı ile
“Burak Şahin-Aslıhan Tokat-Denizhan Arda”

2.Mansiyon: “I-bubble“ isimli “akıllı göz damlası dispanseri” tasarımı ile
“Berk Kaplan-Hande Aydoğan”

Öğrenci Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Gluco“ isimli “diyabet hastaları için iğnesiz-kompakt sağlık
takip cihazı ” tasarımı ile “Gizem Karataş”

34 Proje Sahibi Ödüllerine Kavuştu
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faydalandı. Bu yıl da dereceye giren 4 tasarımcı Ti-
caret Bakanlığının sağlamış olduğu yurtdışı eğitim
bursu imkanından yararlanacak.

İKMİB’den Yurtdışı Fuarlara ve
Uluslararası Yarışmalara Katılım Ödülü

Yarışmalarda birinci olan tasarımcıların tüm mas-
rafları İKMİB tarafından karşılanarak yurtdışında
prestijli fuarlarda konuk edilecek. Ayrıca dereceye
giren tasarımcıların ödüllü projeleri ile katıldıkları
"Uluslararası Tasarım Ödülleri”nin katılım masraf-
ları 500 Euro’ya kadar İKMİB tarafından destekle-
necek. Yarışmanın kazanılması durumunda ise Ödül
Töreni'ne katılım için 1000 Euro'ya kadar konakla-
ma, ulaşım ve vize masrafları yine İKMİB tarafından
karşılanacak.

42 Tasarımcı Yurtdışı Eğitim Bursundan
Yararlandı

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na 2005 yı-
lından bugüne kadar toplam 4 bin 500 proje başvu-
rusu kabul edildi. Toplam 450 proje ödüle layık bu-
lundu. Bugüne kadar toplam 42 tasarımcı yurtdışı
eğitim bursundan faydalandı.

2.’lik ödülü: “Albi” isimli “Alzheimer bilekliği” tasarımı ile “Ahmet
Hikmet Atalay”

3.’lük ödülü: “SME” isimli “şeker ölçüm cihazı” tasarımı ile “Emre
Yeşim”

Mansiyon: “Diyaband“ isimli “mobil diyaliz makinesi” tasarımı ile
“Cansel Sunay”

4. Konsept 2018: Metalden Mamul Dış Mekân Pişirici
Ürünler ve Aksesuarları Kategorisi
Profesyonel Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Pocket Grill” isimli “taşınabilir ızgara” tasarımı ile
“Burak Şahin-Aslıhan Tokat-Denizhan Arda”

2.’lik ödülü: “Köz Mısır” isimli “mangalüstü közleme aksesuarı”
tasarımı ile “Anıl Ercan” 

3.’lük ödülü: “Artı Grill” isimli “portatif ve kompakt mangal seti”
tasarımı ile “Merve Adak”

Mansiyon “Absorber” isimli “barbekü koku emme aparatı” tasa-
rımı ile “Ali Shojaei”

Öğrenci Kategorisi Kazanan Tasarımcılar

1.’lik ödülü: “Feast“ isimli “çok amaçlı barbekü” tasarımı ile
“Seher Naz Ayhan-Halil Arıkan”

2.’lik ödülü: “OD ” isimli “dış mekan pişirme seti” tasarımı ile
“Berk Şahin”

3.’lük ödülü: “Curv” isimli “mangal” tasarımı ile “Birçem Güler”

Mansiyon: “Keyf-i Mangal“ isimli “barbekü servis elemanı” tasa-
rımı ile “Ayşenur Aydemir-Başak Emirhanoğlu”

l l
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ürkiye - Karadağ İş Konseyi ve Alim Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Naser ALİM, Karadağ’a yeni
atanan Podgoritsa Büyükelçimiz Songül Ozan ve
Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic ile

görüştü. Gerek ikili iş ilişkileri gerekse de iki ülke ara-
sında gerçekleşecek önemli konuların ele alındığı Top-
lantıda, Karadağ’da yürürlüğe girecek ‘ekonomi va-
tandaşlığı’ konusu ve İş Konseyinin ajandası ele alındı.

Oldukça başarılı geçen görüşmeler aynı zamanda
önemli bir nezaket görüşmesi niteliğinde geçti.

T
l l

Alim Grup Başkanı’ndan 
iki önemli ziyaret













oya ve ısı yalıtım sektörünün
öncü kuruluşlarından Betek
Boya, çevreci ve sürdürülebi-

lir projelerini sürdürüyor. Doğal
kaynakları daha verimli kullan-
mak, üretirken yok etmemek ve
sürdürülebilirliği sağlamak ama-
cıyla çalışmalar yürüten Betek Bo-
ya, Genel Müdürlük ofisinde Yeşil
Ofis diplomasını almaya hak ka-
zandı. Betek Boya Genel Müdürlük
Ofisi, böylece sektöründe bu dip-
lomaya sahip olan ilk ofis oldu.

Genel Müdürlük Ofisi için
Kendi çevre yönetim
sistemini kurdu

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koru-
ma Vakfı) öncülüğünde gerçekleş-
tirilen Betek Genel Müdürlüğü Ye-
şil Ofis programı çalışmaları doğ-
rultusunda; ilk olarak su tasarrufu
atık yönetimi, atık azaltımı ve ofis
çalışanların da bireysel duyarlılı-
ğın arttırılması gibi çalışmalar yü-
rütüldü. Bu çalışmalar sonucunda

Betek Boya, Genel Müdürlük Ofisi
için kendi çevre yönetim sistemini
kurmayı başardı.

Ofislerde uygulanan bir tasarruf
ve iyileştirme programı olan Yeşil
Ofis programı, WWF-Türkiye’nin
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) in-
sanlığın doğal kaynaklar üzerinde-
ki baskısını, ekolojik ayak izini
azaltmak için oluşturduğu strate-
jik yaklaşımının bir parçası olarak
ön plana çıkıyor.

BETEK BOYA,
‘YEŞİL OFİS’
Diploması
Sahibi Oldu

Boya ve ısı yalıtım sektöründe
bir ilk!

Betek, WWF-Türkiye işbirliği ile 2018 yılı itibariyle başlattığı
tasarruf ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Yeşil Ofis
Diploması’nı alarak, sektörde bu diplomayı alan ilk kuruluş oldu.
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MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

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

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

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

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

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

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

Romabond_Marangoz_İlan_Roma.indd   1 21/02/2018   15:34
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Ahşap İşleme Makineleri, Mobilya Yan Sanayileri Fuarı 
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üm Ağaç İşleme Makinecileri
Derneği TAMDER, 2018 yılının
sonbahar aylarında, ağaç işle-

me makineleri sektörünü, donanım
ve yan sanayini de dahil eden bir bi-
çimde üretici, temsilci, ithalatçı, ih-
racatçı, tedarikçileriyle birlikte bir
bütün olarak kucaklayacak şekilde,
sektörel işbirliği, yardımlaşma,
temsil ve dayanışma amacıyla ku-
rulmuştu. Kuruluş sürecini tamam-
layan TAMDER, genel merkezini İs-
tanbul’un önemli iş merkezlerinden
Brandium, ATAŞEHİR’e taşıdı. Yeni
dernek merkezinde faaliyetlerine
hız veren TAMDER, yönetim kurulu
başkanı Nizamettin Coşkun başkan-
lığında buradaki ilk toplantısını 15
Aralık 2018 tarihinde toplanarak
2019 yılı çalışmalarını ele aldı. Aralık
ayı itibariyle göreve başlayan TAM-
DER Genel Sekreteri Zeki Yücel’in de
katılımıyla gerçekleşen toplantıda
önümüzdeki yılın faaliyet planının
detayları görüşülerek önemli karar-
lar alındı.

TAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ni-
zamettin Coşkun, Mobilya Dekoras-

yon Dergisine yaptığı açıklamada,
2019’un TAMDER için bir atılım yılı
olacağını belirterek şunları söyledi : 

“Kuruluş çalışmalarımızı tamamla-
dık, dernek genel merkezimizi faali-
yete geçirdik, dernek genel sekrete-
rimiz çalışmalarına başladı. 2019 yılı-
na oldukça hızlı gireceğiz. İlk Olağan
Genel Kurulumuzu 16 Şubat 2019 Cu-
martesi günü yapacağız. Ocak ayı ba-
şından itibaren yoğun toplantılar, üye
ve potansiyel üye ziyaretleri yaparak
genel kurula 30 üzerinde üye ile git-
meyi hedefliyoruz.

Önümüzdeki yıl öncelikli hedefimiz
üye sayımızı artırarak TAMDER’i
yurtiçi ve yurtdışında önemli bir
sektörel güç haline getirmek ve
üyelerimizin hedef pazarlarını geliş-
tirmek. Bu çerçevede örgütlenme,
tanıtım ve temsil gücümüzü artıra-
cak etkinliklere imza atarak başta
yerli ve yabancı fuarlar, resmi ku-
rumlar ve kuruluşlar nezdinde güç-
lenerek derneğimizi ve üyelerimizi
uluslararası standartlara ulaştır-
mayı hedefliyoruz.

Bu amaçla, yurtiçinde yürütülmekte
olan faaliyetlerin yanı sıra bir elimiz
de yurtdışında olacak, uluslararası
platformlarda yakın temaslarda
bulunarak TAMDER’in etkisinin glo-
bal pazarlarda hızla hissedilmesini
sağlayacağız. Aynı şekilde dünya
çapındaki gelişmelerden üyelerimizi
haberdar edecek, en yeni teknoloji-
lerden yararlanmasını sağlayacak,
yeni pazarlar hakkında bilgilendire-
cek ve uluslararası etkinlikleri
tanımalarını ve onlara katılmalarını
sağlayacağız.

Ayrıca tüm üyeleri ile birlikte eşit
paylaşım ilkesiyle hareket eden bir
güç odağı olarak, ortak menfaatle-
rin ön plana alınmasını sağlayacak,
ortak katılımlar, ortak satın alma
organizasyonları gerçekleştirerek
üyelerimize her türlü katkıyı sağla-
yacağız. Vizyonu ve misyonu ile ge-
leceğin çağdaş kuruluşları arasında
yer almak isteyen sektörümüzün
tüm firmalarını TAMDER’e üye ol-
maya davet ediyoruz” dedi.
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Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği 
TAMDER, Yeni Genel Merkezinde 

İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı





















igna Hannover / Mexico City
işbirliğiyle gerçekleşen ve Me-
xico City'deki Banamex fuar

merkezinde 16-18 Ocak 2019 tarih-
leri arasında açılacak, MagnaExpo
Mueblera fuarı ile ilgili olarak ön-
ceki yıllardan farklı olarak bu yıl
düzenlenecek fuarın  profilini or-
ganizatörleri, daha da geliştirdiler.
7 Kasım'da Meksika'nın ahşap ve
mobilya endüstrisi tedarikçileri
AMPIMM (Asociación Mexicana ve
Industria Maderera y Mueblera
AC) ile bir anlaşmanın imzalanma-
sını takiben, fuar organizasyonları
artık makine ve ekipmanları ile ak-
sesuar malzemeleri  üzerine yo-
ğunlaşmayı kabul etti. Bu gelişme-

nin bir sonucu olarak, MagnaExpo
Mueblera Mobiliario e Interiores
2019 itibariyle kaldırılıyor.

Deutsche Messe şirketler grubun-
daki LIGNA & Woodworking
Events Küresel Direktörü Christi-
an Pfeiffer. ‘’Geçen yıl Magna Ex-
po Mueblera Endüstri ve Magna
Expo Mobiliario e Interiores adlı iki
fuarın yer aldığı Magna ExpoMu-
eblera, bu stratejik hareket ve ye-
niden düzenleme ile daha net bir
profile ulaşacak ve böylece ağaç
işleme endüstrisinin önde gelen ti-
caret fuarı olarak konumunu daha
da genişletecektir.” dedi. 

Küresel pazar liderlerinin de, yer

aldığı bu önemli buluşmada organi-
zatörün kararının doğru bir karar
aldığını gösteriyor. Altendorf
GmbH, Biesse Group, HOMAG Gro-
up / Stiles Machinery Inc., imos AG,
Jowat SE, KOCH TECHNOLOGY
GMBH & CO. KG, Leitz GmbH & Co.
KG, SCM GROUP SpA, VENJAKOB
MASCHINENBAU GMBH & CO. KG,
VOLLMER WERKE Maschinenfab-
rik GmbH ve Meksika distribütörle-
rinden Michael Weinig AG / Holz-
her. Fuarın önemli uluslararası ka-
tılımcılarından. Buna ek olarak,
resmi bir Alman grubu pavyonu ile
bir Çin pavyonu ve MagnaExpo Mu-
eblera 2019'da bir İspanyol pavyo-
nuyla fuar desteklenecektir.
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MagnaExpo Mueblera, 16-18 Ocak tarihleri
arasında Mexico City'de gerçekleşiyor

Ağaç işleme makineleri, ekipmanı ve aksesuarları üzerinde geliştirilmiş 
bu fuarda, mobilya ve iç dekorasyon da  artık etkinliğin bir parçası olacak.













iesse, Ligna 2019'da, en yeni
teknolojilerini 6000 metre-
karelik standında sergileye-

cek: Ahşap işleme sektörü için çö-
zümler sunan robot sistemleri,
yazılımlar, IoT programları ve ma-
kine serileri.

Biesse; müşteri odaklı stratejiler
üzerine kurulu dijital fabrikaların
gelişimini desteklemek için tasar-
lanan teknoloji ve hizmetlere yö-
nelik, uzun yıllar süren yatırımları-
nın sonuçlarını Ligna 2019'da his-
settirmeye hazırlanıyor.

30 Eylül'de yayınlanan finansal
sonuçlar, Biesse'nin büyüme ora-
nının artmaya devam ettiğini doğ-
ruladı. Mevcut siparişler, global
talebin otomasyon odaklı olduğu-
nun bir kanıtı niteliğindedir. Bu ne-
denle de Biesse, müşterilerinin

makinelerinden maksimum fayda
sağlamaları amacıyla yüksek tek-
nolojik yenilikler üretmektedir. Bu
da otomasyon ve teknik servis hiz-
metlerine yapılan yatırımlarla de-
vam edecektir.

Otomatik yükleme çözümleri su-
nan WINSTORE'un elde ettiği bü-
yük başarıdan sonra, şirket şimdi
tüm üretim süreçlerinde panel
yükleme ve boşaltma sürecini
otomize biçimde yönetecek tekno-
lojiler sunmaya odaklanıyor. 

Yeni şirket stratejisi, maksimum
üretim verimliliği sağlayan akıllı
makinelerin geliştirilmesine da-
yanmaktadır: Robot sistemleri. Bu
çözümlerin fabrikalarda kullanıl-
ması, birçok manuel görevin yerini
alarak süreçlerin basitleştirilmesi-
ne yardımcı olur ve panellerin ha-

sar görme riskini azaltır.

Biesse Group ayrıca; müşterileri-

nin ihtiyaçlarını odak noktasına

alarak, satın alınan çözümlerin

performansını optimize edebile-

cek ürünler tasarlayacak yatırım-

lara yönleniyor. Sunacağı hizmet-

lerin, şirkete doğrudan bağlantılar

kurmaya olanak verecek şekilde

olmasına önem veriyor. Bu istek;

daha etkin ve verimli çalışabilmek

için, tüm dünyadaki müşteriler ta-

rafından kullanılabilecek ortak ça-

lışma yapıları ve yöntemleri oluş-

turmak üzere tasarlanan TEK SER-

VİS projesi için ilham kaynağıdır.

Ligna Fuarı ayrıca, Biesse Gro-

up'un 50. yıldönümünü kutlamak

için önemli bir fırsattır.
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Biesse, Ligna 2019'da: 
50 yıllık inovasyon

















u büyük yatırım için belirleyi-
ci faktör, şirketin sürekli
olumlu gelişmesiydi. Weinig

Grubuna entegrasyonunun ardın-
dan, Holz-Her, satışlarını 2017 yılı-
na kadar üçe katladı. Voits-
berg'deki 30 metre uzunluğundaki
Dubleks CNC freze ve delme mer-
kezi, çoğunlukla çerçeve kons-
trüksiyonu için kullanılıyor. Bunun-
la birlikte, şirket tarafından sunu-
lan panel işleme için çeşitli maki-
neler için diğer büyük parçalar da
gelecekte bu makinelerde üretile-
cek. Yüksek üretim kapasitesi ile

yeni makineleriyle,% 40'a varan
bir büyümeyi karşılamak için ge-
rekli koşulları yaratıyor ve şirketin
kendi teknolojisi ile mevcut tüm
boyutlardaki çerçeveleri üretebili-
yor. CNC merkezi de üretim es-
nekliği açısından önemli bir adımı
temsil ediyor. Yeni, değişken işle-
me teknolojisi, Holz-Her'nin piyasa
dalgalanmalarına hızla tepki ver-
mesini sağlıyor. Teknik olarak, ye-
ni makine teknolojisinin  burada
uygulamasını da gösteriyor.   Kul-
lanılan malzemelerden Çelik bile-
şenler, kesinlikle kurulum süresi

olmadan freze makinesinde işle-
nir, test edilir ve verimlilik  bu şe-
kilde gerçekleşir. 

Holz-Her, 1964'ten beri Voits-
berg'deki tüm sabit makineleri
üretmektedir. Bugün, burada üre-
tilen makineler,  CNC işleme mer-
kezleri, kenar bantlama makinele-
ri, basınç kirişi ve dikey testereler
içermektedir. Voitsberg 300 çalı-
şanı var. 2010 yılından bu yana
Weinig Grubunun bir parçası olan
şirketin merkezi, Almanya'nın gü-
neyindeki Nürtingen'dir.

Weinig Group, Avusturya’daki
Voitsberg yatırımlarını büyüttü

Uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak Weinig Group, iştiraki Holz-Her'in
üretim sahasında en son teknoloji ürünü bir işleme merkezi kurmuştur. Bu amaçla,
Avusturya'nın Voitsberg, bölgesinde  yeni 1.000 metrekarelik bir genişletme salonu
inşa edildi. Projenin toplam hacmi yaklaşık 4,5 milyon avro.
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