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Türkiye’de sektörel yayıncılığın Erem Yayıncılık ile birlikte 28 yıl önce

başlayan hikayesi, elinizde tuttuğunuz İmob Mobilya Sektör Dergisi ile;

yeni bir paradigmaya yelken açıyor.

Mobilyacılık gibi tasarım yoğun ve ayrıca; endüstriyel olduğu kadar

zanaat da olan -ki dergimizde de sektörün bu iki yönünü harmanladık-

bir alanda dergicilik yapmanın keyfini yaşıyoruz.

Okumakta olduğunuz ilk sayısı CNR İmob 2017 Fuarı ile eş zamanlı

olarak çıkan bu yayın, 3 ayda bir sizlerle buluşacak.

Türkiye’de mobilya sektörü her geçen sene büyüme gösteriyor; bu

büyüme grafiğinin, dergimizin sektöre sağlayacağı katkı ile daha da

artış göstereceğine inanıyorum.

Türkiye’nin en kapsamlı mobilya sektör fuarını düzenleyen CNR

EXPO’ya ve tüm mobilya sektörüne başarılar diliyorum.

Bir sonraki sayıda yine çok zengin bir içerikle buluşmak üzere.

İyi okumalar…
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bu yıl 150 bini aşkın katılımcıya

ulaşmayı hedefliyor.

Modoko Yön. Krl. Bşk. Etem Özçelik



Bakanlığı ile İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin deste-
ğiyle düzenlenen fuara dünyanın dört bir yanından
VIP alım heyetleri katılım gösterecek.

74 ülkeden 
profesyoneller geliyor
CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na
Batı Avrupa’dan Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçi-
ka, Romanya, Yunanistan, Polonya, İtalya; Doğu Av-
rupa’dan Slovenya, Slovakya, Makedonya, Arnavut-
luk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova; Körfez Ülke-
leri’nden S. Arabistan, Katar, BAE, Umman, Kuveyt;
Ortadoğu’dan Lübnan, Ürdün, Irak, İran, Kuzey Afri-
ka’dan Fas, Mısır, Cezayir, Tunus; Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu’ndan Rusya, Gürcistan ve Azerbay-
can’ın da aralarında bulunduğu toplam 74 ülkenin
profesyonel sektör temsilcileri katılacak. 
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Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB 13.
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na 500’ün üzerinde firma

ve marka katılacak. CNR İMOB, bu yıl 150 bini aşkın katılımcıya
ulaşmayı hedefliyor.

C

Mobilyacıların
DEV BULUŞMASI

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın
13’üncüsü 24-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul
Yeşilköy’deki CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçek-
leşecek. Türkiye mobilya sektörü; üretim, tasarım,
pazarlama ve dünya piyasasında söz sahibi olma
hedefine CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul Mo-
bilya Fuarı ile biraz daha yaklaşmış olacak. CNR
İMOB’a 500’ün üzerinde firma ve marka katılacak. 
CNR İMOB’un bu yılki katılımcı hedefi ise 40 bini ya-
bancı olmak üzere 150 bini aşkın ziyaretçiye ulaş-
mak. Her geçen yıl büyüyen CNR İMOB; 2014’te
101 bin 185, 2015’te 107 bin 898, 2016’da ise
32 bin 784’ü yabancı olmak üzere 148 bin 221 ka-
tılımcıya ulaşmıştı. 
CNR EXPO kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ile Tür-
kiye mobilya sektörünün çatı örgütü Mobilya Dernek-
leri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve T.C. Ekonomi
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Özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin arala-
rında bulunduğu 14 Avrupa ülkesinden gelecek
VIP alım heyetleri; fabrika sahipleri, zincir mağaza
yöneticileri, toptancılar gibi büyük alıcı grupların-
dan oluşuyor. CNR İMOB’a yabancı menşeli sivil
toplum kuruluşlarından da birçok temsilci katılım
gösterecek.
Rusya’dan Rusya Mobilya ve Ağaç İşleme İşlet-
meleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Avdeev Sergey, Suudi Arabistan’dan Medi-
ne Ticaret Odası Başkanı Muneer Mohammed
Naseer Binsaad, Riyad Ticaret Oda Başkanı
Ahmed Al-Rajhi, Suudi Ticaret Odaları Konseyi
Başkanı Hamdan Alsemreen, Maskat Ticaret
Odası Başkanı Mostapha Amhal, Tunus’tan
Namaa Ticaret Derneği Başkanı Mohamed
Kochlaf, Fas’tan Ticaret Odaları Konfederas-
yon Başkanı Mostapha Amhal, Tanca ve Tat-
van Ticaret Odası Başkanı Omar Moro, Su-
dan’dan Sudan İşadamları ve İşçi Federas-
yon Başkanı Saud Mamoun Albrair, Ür-
dün’den Mobilya, Halı ve Kilim Sağlayıcıları
Genel Sendikası Başkanı Sharaf Hayajneh,
ve Gürcistan’dan Adjara Ticaret Odası Baş-
kanı Tamaz Shavadze temsilciler arasında
yer alıyor.

Perakendenin dünya 
devi CNR İMOB’ta
Dünya genelinde 3 milyon metrekare alanda
2 bin 200 mağazası ile hizmet veren, pera-
kende alışveriş sektörünün uluslararası şir-
keti Landmark Group da mobilya alanındaki
en önemli markası Home Center’ın satın
alma yetkililerini CNR İMOB’a gönderiyor.
Home Center’ın, CNR İMOB katılımcı firma-
larından önemli miktarda mobilya alımı
yapması ve uzun vadeli anlaşmalar imza-
laması bekleniyor. 

Rusya pazarı 
yeniden hareketlenecek
Rusya’dan davet edilen VIP alım heyet-
leri sayesinde İMOB’un işlem hacminin
daha da artırılması hedefleniyor. Siyasi
kriz nedeni ile daralan bu pazar, iki ülke
arasında sağlanan anlaşma ve her iki
ülke liderlerinin yaptıkları olumlu açık-
lamaların ardından İMOB’ta hareketle-
necek. 
CNR İMOB’ta mobilya sektörünün yıllık
ihracat hedefinin, doğrudan ve dolaylı
olarak yüzde 25’i gerçekleşmekte. Tür-
kiye’nin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde
mobilya ihracatına maksimum destek
sağlamayı hedefleyen CNR İMOB, ka-
tılımcı firmaları yerli ve yabancı çok
sayıda ziyaretçi ile buluşturacak.

‘CNR İMOB, dünyaçapında mesafe kat etti’MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “CNR İMOBdünyanın tüm markaları ve ithalatçıları içinönemli bir pazar konumda” dedi.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve
İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet
Güleç, 24-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul CNR EXPO fuar alanında
13´üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ve mo-
bilya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güleç, CNR İMOB fua-
rının bugün Avrupa’da İtalya’dan sonra en çok tercih edilen ve izlenen fu-
arlarından biri olduğunu söyledi. Güleç, “Fuarımız son yıllarda dünya sıra-
lamasında çok büyük mesafe kat etti. Dünyanın bütün markaları ve itha-
latçıları için önemli bir pazar konumunda. Ekonomi Bakanlığı da bu başarıyı
görerek CNR İMOB Fuarı’nı yurt içinde desteklenecek fuarlar kapsamına
aldı. Bu kapsamda stant kurma, yer kirası, nakliye gibi giderlerin yüzde
50’si desteklenecek. 2017’nin ilk uluslararası fuarını yapacağız. İhracatı-
mızı artırmak için önemli bir fırsat” dedi. Güleç, “Fuar kapsamında büyük,
küçük, klasik, modern üretim yapan firmalar, proje ve tasarım firmaları,
ahşap ve panel mobilya üretenler, koltuk, aksesuar, sandalye gibi tüm üre-
tim alanlarından katılım olacak” diye konuştu.
‘2017’de ihracat hedefimiz 3 milyar dolar’Güleç, Türkiye’nin mobilya ihracatı sıralamasında 14 yıl önce 23´üncü sı-
rada, bugün ise 12´nci sırada olduğunu belirtti. Güleç, “İspanya ve İsveç
gibi ülkeleri mobilya ihracatında geride bıraktık. Hedefimiz 2023´te dün-
yanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer alarak 10 milyar dolar mobilya
ihracatı yapmak. 2016'da 2.5 milyar dolar olan ihracatımızı bu yıl 3 milyar
dolara çıkarma hedefindeyiz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz yükselişimizle he-
defimizi yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
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‘Fuarlar artık daha çok ilgi çekiyor’
CNR İMOB’ta yer alacak olan Loda Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı

Davut Karaçak, “Üretim ve tasarım kalitesi arttıkça mobilya fuarları
yabancı müşterilerinin daha çok dikkatini çekmeye başladı” diyor.

Yurt içi ve yurt dışında toplam 7 mağa-
zasıyla müşterilerine ulaşan Loda Mo-
bilya, 24-29 Ocak tarihleri arasında
gerçekleşecek olan CNR İMOB 13.
Uluslararası İstanbul Mobilya Fua-
rı’na katılacak. 5. Hall'de yerini ala-
rak yeni koleksiyonuna ait seçkin ta-
sarımlarını ziyaretçileri ile buluştura-
cak olan Loda Mobilya; yemek oda-
sından yatak odasına, TV ünitesin-
den koltuk takımına ve tamamlayıcı
ürünlere kadar müşterilerin ihtiyaç
duyabileceği bütün mobilyaları ürün
yelpazesinde bulunduruyor. 
Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Loda Mobilya Yöne-
tim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, "İMOB dünyada yükse-
len fuarlar arasında yerini aldı. Burada sektör liderlerine cid-
di iş düşmektedir. Hem tasarım hem de üretim kalitesi art-
tıkça mobilya fuarları yabancı müşteri gruplarının dikkatini
daha çok çekmeye başladı. Kısa zamanda Türk mobilya sek-
törü olarak çok yol kat ettik. Üretim, pazarlama, tasarım sa-

tış gibi kanallarla tüketicilerine ulaşan fir-
malar uluslararası marka olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor” dedi. Karaçak,
“Sektörümüz gerek insan kaynağı gerekse
ileri teknoloji makine donanımıyla güçlü
durumda ve sürekli yeni üretim sahaları
açılıyor" diye konuştu.

‘Avrupa’da bayilik vereceğiz’
Karaçak, Türkiye’nin hem Ortadoğu hem de
Türk cumhuriyetlerine çok hızlı ulaşım sağ-

layan ve ciddi kontaklara sahip,
avantajlı bir ülke konumunda oldu-
ğunu belirtti. Karaçak, “Gerek yurt
dışı fuarları gerekse yurt içi fuarla-

rında ciddi başarılar elde ediyoruz. Loda Mobilya olarak
2007 yılından bu yana aralıksız olarak fuarlara katılıyoruz
ve bu fuarlarda ciddi iş bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl
ki hedeflerimiz öncelikle 5 ila 10 arasında yeni bayilik ver-
mek. Özellikle yurt dışında Avrupa pazarında takip ettiğimiz
ülkelere bayilik vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Titi Mobilya hedef büyüttü
Kısa zamanda ürün kapasitesini

artıran ve koleksiyonunu
genişleten Titi Mobilya Araba
Karyola, 2017 hedefleri için 

CNR İMOB’a katılıyor.

2011 yılında kurulan ve kısa sürede koleksiyonunu oldukça
genişleten Titi Mobilya Araba Karyola, 60 ülkeye olan ihra-
catını dünya geneline yaymak ve yurt içinde mağazalaşma
hedefinde. Firmanın sosyal medya ve online satış kanalları
da 2017 yılında faaliyete girecek. Titi Mobilya Araba ve Kar-
yola, 2017 hedefleri kapsamında CNR İMOB 13. Uluslarara-
sı İstanbul Mobilya Fuarı’nda 8. Hall’de
yerini alarak müşterilerine ulaşacak.

Bebek ve genç odaları ile koleksiyon genişledi
Titi Mobilya Araba Karyola, 2011 yılında “Titi Car Bed Com-
pany” olarak, tek model araba karyola ve 5 renk seçeneği
ile sektörde üretime adım atmış, aylık 100 adet üretim kap-
asitesini hızlı adımlarla bin 500 adede ulaştırmış bir firma.
2016’da koleksiyon çeşitliliğini arttıran firma, sadece çocuk
araba yatak ve konsept oda mobilyaları olan koleksiyonunu
bebek ve genç odası mobilyaları ile genişletti. Bugün, Ti-
ti’nin ürün yelpazesinde 6 bebek, 5 çocuk, 7 genç odası ve
11 adet kalıplı ABS araba modeli ile tamamlayıcı halı, lamba
ve nevresim setleri bulunuyor. Titi Mobilya Araba Karyola,
2017 yılında ismini daha geniş bir kitleye hitap edecek olan
“Titi Baby Kids Young” olarak müşterilerine sunacak.
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sağlayacağına inandıklarını belirten Antakya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin “Antakya

mobilyacılığı bugün sadece Hatay’a değil, ülke eko-
nomisine de katkı sağlamaktadır. Geçmişten gü-

nümüze farklı medeniyetlerin ustalıklarını, kül-
türünü ve estetiğini bir araya getiren Antak-

ya mobilyasının hak ettiği yere gelebil-
mesi için başlattığımız bu projenin,

sektörün gerçek potansiyelini
ortaya koyabilmesi için önemli
bir fırsat olduğuna inanıyoruz”
dedi.

İleri teknolojiye 
sahip üretim
merkezi kurulacak
Antakya Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın yanı sıra
Antakya Belediyesi, Do-

ğu Akdeniz Kalkınma Ajansı,
Antakya Küçük Sanayi Sitesi

Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile
Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası’nın da proje ortağı
olarak katkı sağladığı ANMOGEP ile Antakya’daki mobilya-
cılık sektörünün üretim kalitesi ve kapasitesinin geliştiril-
mesi, uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması, ye-
ni tasarımlar geliştirilmesi ve markalaşması hedefleniyor.
Proje kapsamında hayata geçirilen Ortak Üretim Merkezi,
bilgisayar tabanlı ileri teknoloji ile donatılarak mobilya sek-
törünün hizmetine sunulacak. 
Mayıs 2017’de faaliyete geçmesi beklenen Or-
tak Üretim Merkezi, arzu eden tüm üreticile-
re hizmet sunabilecek. Böylelikle üre-
ticiler tek başlarına sahip olama-
dıkları ileri teknoloji ve kap-
asiteli makineleri kul-
lanarak ürünlerini da-
ha kaliteli, arzu edilen
kapasitede ve daha
ucuza üreterek, pazar-
daki rekabet güçlerini
artırabilecek. 

A
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın liderliğinde
7.3 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Antak-
ya Mobilyacılığının Geliştirilmesi Projesi (ANMO-
GEP) kapsamında tasarlanan mobilyalar, 13.
CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı’nda uluslararası heyetler, mimar-
lar ve tüketiciler ile buluşacak. Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen Re-
kabetçi Sektörler Progra-
mı kapsamında Antakya Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın li-
derliğinde hayata geçi-
rilen ANMOGEP ile iki
yıl boyunca süren ça-
lışmalarla ortaya çıkan
15 farklı koleksiyon ilk
kez sergilenecek. Ko-
leksiyon 11. Hall’de
yer alacak.

Üreticiler tasarımları 
ortaklaşa kullanabilecek
ANGOMEP kapsamında yürütülen
çalışmalarda ilk olarak Hatay-An-
takya ve çevresinde yapılan alan
çalışmaları sonucunda koleksiyo-
na baz oluşturacak 300’den fazla
motif derlendi. 
Endüstriyel tasarımcılar Sezgin
Akan ve Sergio Perez Fortea ile
Antakyalı ahşap ve mobilya ustası
Ali Altun tarafından bu motifler
doğrultusunda üretici firmalar ta-

rafından ortaklaşa kullanılabi-
lecek olan 63 parçadan olu-
şan toplam 15 koleksiyon
ve geleneksel 12 farklı mo-

bilya tasarlandı. Projenin, Ha-
tay’daki mobilya üreticisi KO-
Bİ'lere ve bölgenin sosyo-
ekonomik kalkınmasına katkı

Antakya Mobilyacılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında
tasarlanan mobilyalar 13. CNR İMOB Uluslararası İstanbul

Mobilya Fuarı’nda ilk kez heyetler, mimarlar ve tüketiciler ile buluşacak.

Antakya mobilyası 
’ta görücüye çıkıyor
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sektörden

Türk tasarımı dünya markası olma hedefinde

nomik faydaya dönüşme süresinin nis-
peten kısa olması da tasarımların öne-
mi artırıyor. 
Özellikle hazır giyim ve mobilya gibi
sektörlerde, tasarım yapan firmaların
faaliyet kârı, yapmayanların yaklaşık iki
katı olarak gerçekleşiyor” diye konuştu.
Yeni Strateji Belgesi’nin vizyonunu ‘Türk
Tasarımının küresel bir mar-
ka olması’ şeklinde belir-
lediklerini söyleyen Öz-
lü, bu vizyona uygun
olarak önümüzdeki 3
yıl için 5 hedef kap-
samında 20’nin
üzerinde ey-
lem belirledik-
lerini açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk tasarımının küresel 
bir marka olması için 3 yıllık eylem planı belirlediklerini açıkladı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımı ile
Türk Tasarım Dayanışma Konseyi’nin 15’inci toplantısı ger-
çekleştirildi. 
Bakan Özlü, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun TBMM Genel Kurulu
tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu gelişme, Türki-
ye'nin son 14 yılda sınai mülkiyet alanında ortaya koyduğu ba-
şarıları taçlandıran ve anlamlandıran bir gelişmedir. Tasarım-
lara ilişkin önemli düzenlemeleri de içeren bu kanunun yasa-
laşması, 2014-2016 yıllarını kapsayan Tasarım Strateji Bel-
gemizin de önemli eylemleri arasında yer alıyordu" dedi. Özlü,
daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesi için tasa-
rımlara yenilik incelemesi getirdiklerini söyledi. 

Mobilyada tasarım iki kat kâr getiriyor
Özlü, "Tasarımların ülkemiz sanayisinin ve ekonomisinin ge-
leceğinde en az Ar-Ge faaliyetlerimiz kadar önemli rol oynaya-
cağını düşünüyoruz. Tasarım alanına yapacağımız yatırımların
ülkemize misliyle geri döneceğinin biliyoruz. Tasarımların, eko-
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MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ.
Etem Özçelik, 2016 yılında yaşanan

yurt içi sıkıntılar ve Avrupa’daki ekonomik sı-
kıntılar göz önünde bulundurulduğunda mo-
bilya sektörünün yılı başarıyla kapattığını

söyledi. Özçe-
lik,  küresel
gelişme ve
ekonomideki
ge l işmele re
paralel olarak
2017 yılındaki
büyüme oranı-
nı yüzde 8-10
olarak planla-
dıklarını, yurt
içi ve yurt dışı
fuarlarla ihra-

cat rakamlarını ise 2016’ya oranla yüzde 15
artırmayı hedeflediklerini söyledi. Özçelik,
“Mobilya, ekonomik dinamizmi hep devam

eden bir sektördür. Önümüzde İMOB gibi
önemli fuar bulunuyor. Bunlar MODOKO ola-
rak temsil ettiğimiz mobilya sektörü adına
bizlerin de katılım sağladığı ehemmiyet arz
eden fuarlardır” dedi. Özçelik, “Sektörü tem-
sil eden her firmanın burada ürünlerini gu-
rurla sergilemesini ve Türk mobilya sektörü-
nün önümüzdeki yıl da neler yapabileceğini
göstermesini istemekteyiz. Mobilya sektörü
olarak 2017 yılında fuarlardan beklentimiz
yüksek” diye konuştu. 
Mobilya sektörünün ekonomik kalkınmada
önemli paya sahip olduğunu dile getiren Öz-
çelik, “Daha önceki yıllarda karşılaştığımız
ithal mobilya tehlikesi için aldığımız tedbirler
ve destekler bugün bu büyümenin de temel-
lerini oluşturdu. Mobilya demek sadece üre-
tim yapıp satmak anlamına gelmemektedir.
Temsil ettiğiniz sektörün ihtiyaçları noktasın-
da da birleştirici ve yapıcı rol oynamak da
gerekir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden, inovasyo-
na ve üretime yönelik başarıları ilke edi-

nen kurum ve kuruluşların davet edildiği,
“5’inci Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi (5th
World Quality Summit)” St. Petersburg’da
gerçekleşti. İş dünyasının geniş katılımıyla
gerçekleşen zirvede, dünyanın dört bir yanın-
daki Türk iş adamları da Türkiye-Rusya ara-
sındaki iş hacmini artırmak, yeni iş imkanları
sağlamak, bilgi ve birikimlerini paylaşmak
için buluştu. Uluslararası Dünya Kalite Zir-
vesi Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu etkinlik-
te, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mo-
bilya ticaret projelerinden biri olan Mobili-
yum AVM kendi kategorisinde bu ödüle layık
görüldü. 200 mobilya üreticisinin bir araya

gelmesi ile Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde kuru-
lan Mobiliyum AVM, 160 ülkeye ihracat ya-
parak Türkiye ekonomisine 350 milyon dolar
katkı sağlıyor.

Mobiliyum AVM’ye uluslararası ödül

Milyarder yatırımcı Mark Mo-
bius’un fon yöneticisi oldu-

ğu Franklin Templeton, Doğtaş
Kelebek Mobilya’nın yüzde
1.69’unu borsadan satın alarak
Türk mobilya sektörüne yatırım
yaptı. 
3 milyon 524 bin 82 TL nominal
bedelli paylar için fonun ödediği
rakam 4 milyon 757 bin 510 TL

Sektörün fuarlardan beklentisi yüksek

Ekonomiye 350 milyon dolar katkısı olan Mobiliyum AVM,
5. Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi’nden ödülle döndü

oldu. 
Satın alma işleminde his-
se senedi fiyatının, başvu-
ru tarihi itibarıyla bir önceki
haftanın son iş gününden
geriye doğru ağırlıklı ortala-
ma fiyat üzerinden hesap-
landığı belirtildi. Satışa İş
Yatırım Menkul Değerler
aracılık yaptı. 

Mobius’tan mobilya sektörüne yatırım Cennet Mobilya’dan
yeni fabrika

Kayseri Organize Sanayi Böl-
gesi’nde faaliyet gösteren;

yatak ve yemek odası mobilyaları,
TV üniteleri, baza, koltuk, kanepe
ve oturma grupları üreten Cennet
Mobilya’nın Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Yayla, iç pazarda
300’den fazla bayilerinin olduğu-
nu belirterek, "Bayilik konusunda
oldukça fazla talep alıyoruz. İç pa-
zarda markamızı nihai tüketicilere
daha fazla duyurmayı, var olan ba-
yilerimizin satış miktarını ve kârlı-
lığını artırmak istiyoruz. Üretimin
yaklaşık yüzde 35’ini ihraç ediyo-
ruz. Kısa vadede bu payı yüzde
40’a çıkarmayı planlıyoruz. Bugün
itibarıyla 15 ülkeye ihracat yapıyo-
ruz” dedi. 

Yayla, 2017’de tamamlamayı
planladıkları yeni bir fabrika yatırı-
mı bulunduğunu belirterek, 25 bin
metrekarelik alanda yer alacak
fabrikanın inşaat çalışmalarının
devam ettiğini söyledi.
Yayla, “Bölge ülkelerinde yaşanan
savaşlar ve siyasi sorunlar, iç pa-
zardaki global ekonomik krizden
dolayı ortaya çıkan likidite nedeniy-
le sektördeki çoğu firma etkilendi.
Firmamız, farklı dinamiklere sahip
olduğu için bu yılki krizden çok faz-
la etkilenmedi. 2017 yılında sektö-
rün canlanacağını ve taşların tek-
rar yerine oturacağını öngörüyoruz”
dedi. 



Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon Yön. Krl. Bşk. Fatih Kıral ile
geleceğe yönelik planlarını ve 2017 koleksiyonlarını konuştuk.

‘Yerli üretimimiz 
sanat eseri niteliğinde’
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üretime giriş yaptı.  Fatih Kıral Mobilya & Dekoras-
yon’un ilk fabrikası 1985’te İstanbul’da 4 bin met-
rekarelik bir alanda kuruldu. 2013 yılında ise 10 bin
metrekaresi kapalı olmak üzere, toplamda 15 bin
metrekarelik bir üretim alanına ulaşıldı. Fatih Kıral
Mobilya’nın bugün 14 tane mağazası ve Gaziantep,

Tahran ile Ankara’da bayilikle-
ri bulunuyor. 
Koleksiyonlarında klasik tarzı
ön plana çıkaran Fatih Kıral
Mobilya & Dekorasyon, ürün-
lerinde kaliteyi odak noktası
olarak görüyor. Fatih Kıral Mo-
bilya & Dekorasyon Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Kıral ile
geleceğe yönelik planlarını ve
2017 koleksiyonlarını konuş-
tuk.

2017 koleksiyonlarınız-
da hangi parçalar ön
plana çıkıyor? 
Fatih Kıral Mobilya olarak
2017 yılı itibari ile klasik mo-
bilya koleksiyonlarımızın yanı
sıra “contemporary” olarak
adlandırılan daha modern tarz-
da farklı koleksiyonları da
müşterilerimizin beğenisine
sunacağız.  Klasik ve modern
kategorisindeki ürünlerimizde
farklı cila tekniklerimiz ön pla-
na çıkacak.

Ürünlerinizin yapım 
süreci nasıl işliyor?
Fatih Kıral Mobilya’nın yerli
üretimi sanat eseri niteliğinde-

Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kıral,
“Üretimimiz fabrikasyon bir üretim değil. Her mobilyada 

ustalarımızın büyük emeği var” diyor.

F
Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Kıral,  150 yıldır mobilyacılık sektö-
ründe var olan köklü bir aileden geliyor. 1980’de ai-
lesinden bağımsız olarak ilk “Fatih Kıral” mağazası-
nı Bağdat Caddesi’nde açan Fatih Kıral, Cemil To-
puzlu Caddesi’nde açılan ikinci mağaza ile birlikte

röportaj
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dir. Ürünlerimiz el işçiliği, en yeni cila teknikleri, en
farklı ve moda kumaşlar ile hazırlıyor. Bizim üretimi-
miz fabrikasyon bir üretim değil. Her mobilyada us-
talarımızın büyük emeği var.  Biz ham ahşabı usta-
lıkla işliyoruz.

Yurt dışından önemli markaların 
Türkiye temsilcisi konumundasınız. 
Bu markalardan bahseder misiniz?
Ortalama 50 uluslararası mobilya markasının Tür-
kiye temsilcisi konumundayız. Dialma Brown, At-
mosphera, Caracole, Giorgio Collection, Stanley,
Henredon, Arte Brotto, Thomasville, Varaschin,
Scavolini, Talenti, Provasi, Paul Robert gibi önemli
markalar Fatih Kıral çatısı altında Türkiye’ye geli-
yor. Son olarak da İtalya’nın en önemli mobilya
markalarından biri olan Natuzzi ile yollarımızı bir-
leştirdik. İstanbul Cemil Topuzlu Caddesi ve Le-
vent’te yer alan toplamda iki Natuzzi mağazasının
Türkiye’deki yetkilisiyiz.

Ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz?
Fatih Kıral Mobilya Türkiye başta olmak üzere tüm
dünya tarafından bilinen bir marka. Ortadoğu ülke-

leri ve Birleşik Arap Emirlikleri mobilyada önemli bir
pazar. 
2011 yılında Türkiye’de ihracatta 4’üncü  olarak ba-
şarımızı ortaya koyduk ve çalışmalarımıza hızla de-
vam ediyoruz. 
Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Azerbay-
can, Türkmenistan, Kazakistan, Irak ve bazı Avrupa
ülkelerinde önemli ev, villa ile otel projelerine imza
attık.

Geleceğe yönelik hedefleriniz neler?
2017 hedefimiz Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerin-
de yeni mağazalar açmak, buna ek olarak uzun va-
dede yurt dışında mağazalaşmak. Ayrıca yurt dışı
pazarında büyümeyi hedefliyoruz.

“2017 hedefimiz
Akdeniz, Ege,
Marmara
bölgelerinde yeni
mağazalar açmak,
buna ek olarak
uzun vadede yurt
dışında
mağazalaşmak.
Ayrıca yurt dışı
pazarında büyümeyi
hedefliyoruz.”

Kişiye özel üretim
Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon,
proje ve mimarlık ekibiyle konut,
ofis ve oteller başta olmak üzere;
restoran, kafe, hastane,
havalimanlarındaki dinlenme
salonları için tasarım, uygulama ve
anahtar teslim hizmeti de veriyor.
Ayrıca, resmi kurumların, ofis ve
konutların da dekorasyonunu
tasarlıyor. Firma, hazır mobilyaların
yanı sıra, müşteri taleplerini
karşılayacak kişiye özel üretimler
gerçekleştiriyor.





ByPallette’nin kurucuları Bilge Dilsiz ve Hande Yılmaz ile
marka ve tasarımlarını konuştuk.

Mobilyada yeni dönüşüm:
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Bilge Dilsiz Hande Yılmaz



ten üretilen mobilyalar, çevre dostu üretimi ve geri
dönüşümü esas alıyor. ByPallette satın alınan her
ürün için aynı ağacın fidanını dikiyor. ByPallette’nin
kurucuları Bilge Dilsiz ve Hande Yılmaz ile marka ve
tasarımlarını konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz, ByPallette marka-
sını hayata geçirme fikri nasıl oluştu?
Bilge Dilsiz: İşletme üzerine aldığım lisans eğitimi-
nin ardından Tedarik Zinciri ve Lojistik yüksek lisan-
sını tamamladım. 10 yıl boyunca lojistik sektöründe
yöneticilik yaptım. Uzun seneler zevkle çalışacağım
bir konuda girişimci olabilmek için araştırmalarda
bulundum. Bu isteğim, eşim Mehmet Dilsiz’in, aile
şirketi olan Dilsizler Soğuk Hava Deposu’nun, bun-
dan çok yıllar önce kaliteli ağaçlardan yapılmış  ah-
şapları dönüştürme fikri ile can buldu. Böylece ça-
lıştığım kurum ile yollarımız ayrıldı, ByPallette için
çalışmalarımız başladı.  
Özellikle geri dönüşüm projesi olması, yaratıcılık ve
el emeği gerektirmesi bu işe girmemizdeki ana se-
beplerdendi. Ortağım, aynı zamanda eşimin kardeşi
Hande’ye bu fikirden bahsettik, onun da bizim kadar
heyecanlanması ByPallette’nin temellerini attı.
2015 yılının başlarında bu fikir için araştırmalara
başladık ve Ekim 2015’te şirketimizi kurup, ahşap-
ları geri dönüşüm için işlemeye başladık. Geri dö-
nüşüm, kaynakların verimli değerlendirilmesi, çevre
duyarlılığı bilinci her zaman önemsediğimiz, hayatı-
mızın her alanına uyguladığımız, hassasiyetimizin ol-
duğu konulardı. ByPallette’ nin temelleri de bu yak-
laşımların sonucunda atıldı.
Hande Yılmaz: İklimlendirme-Soğutma lisans eğiti-
mim sonrasında, bir süre bir sigorta şirketinde ça-
lıştım. Ardından pasta, perde ve avize tasarımları gi-
bi el emeğinin yoğun olduğu alanlarda çalıştım ve
yurt dışına tasarımlarımın satışını gerçekleştirdim.
40 sene önce yapılan, ailemize ait ahşapları şimdi

Mobilya sektörüne “çevre dostu üretim” mottosuyla giriş yapan
ByPallette’nin kurucuları kadın girişimciler Bilge Dilsiz ve Hande Yılmaz,

doğala ve el işçiliğine olan talebin yeniden arttığını söylüyor.
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Mobilya sektöründe genç bir marka olan ByPallette;
ev, ofis, bahçe mobilyası ve aksesuar kategorilerin-
de doğal ve modern tasarımlı ürünlere sahip. Tama-
mı el işçiliği olan mobilyalar, 40 yıl boyunca her türlü
hava ve doğa koşullarını yaşamış ve olgunlaşmasını
tamamlanmış paletlerden üretiliyor. Meşe, ladin,
gürgen, palamut, ceviz, dişbudak ve kestane gibi
değerli ağaçlardan oluşan 20 binin üzerinde palet-



değerlendiriyor olmak benim için ayrı bir gurur. İki-
mizin de bu işe başlamadan önce el işçiliği, tasarım
ürünler, mobilya gibi konulara özel ilgimiz vardı. Şim-
di trendleri, genel beğenileri sürekli olarak takip edi-
yoruz. Elimizdeki ürünler ile günlük hayatta kullana-
bileceğimiz mobilya ve aksesuarlar için çok araştır-
ma yaptık ve üzerlerinde çok çalıştık.

Doğal ürünler ile el yapımı mobilyalar ta-
sarlayıp üretiyorsunuz. Mobilya sektö-
ründe doğal ürünlere talep nasıl, müşte-
ri portföyünüzden bahseder misiniz?
B.D.: Orta ve yüksek sosyoekonomik yapıya sahip
olan, çevre duyarlılığı yüksek, doğal ve az işlenmiş
ürünleri tercih eden; rahatlık, konfor ve yeni bir tarz
beklentilerinin yanında kullanışlı ürün arayışında
olan bireyler pazar profilimizi oluşturuyor. Mobilya
sektöründe bir dönem fabrikasyon ürünler gelişti,
bu dönemde el işçiliği giderek değerini kaybetti.
Bunlar, bir kerede çok sayıda, daha az maliyetlerle,
doğal ahşap yerine muadili olabileceği düşünülen
hammaddeler kullanılarak üretilen mobilyalardı. An-
cak şimdilerde doğal ve az işlem görmüş gerçek ah-
şapların, sadece el işçiliği ile yapılan ürünlerin tek-
rar eski önemini kazanmaya başladığını görüyoruz.

ByPallette’yi diğer markalardan 
ayıran özelliği nedir?
H.Y.: Elimizde atıl kalan ahşapları yakmak ya da el-
den çıkarmak yerine piyasada bulunması neredeyse
imkansız olan kalitedeki ahşaplardan mobilya yap-
mamız en büyük farkımız. Bir diğer farkımız da

hammaddesinden son derece emin ol-
mamız ve el yapımı olarak

üretime almamız. 

Ömür boyu garanti
iddianız var. 
Ürünlerinizde 
kaliteyi nasıl 
sağlıyorsunuz?
B.D.: Ahşaplarımız kayın,
meşe, ladin, gürgen, pala-
mut, ceviz, dişbudak ve
kestane gibi değerli ağaç-
ların 40 yıl tüm hava ko-
şullarına maruz kalarak doğal yollarla kuruması ile
oluşmuştur. Bu nedenle ürünler mobilya görünümü-
nü aldıktan sonra herhangi bir genleşme, daralma,
kurtlanma yaşanması imkansız.

“Mobilyada yeni dönüşüm” sloganı 
neyi ifade ediyor?
H.D.: Elimizde bulunan değerli ahşapları, harika ta-
sarımlara dönüştürerek, yepyeni bir boyut kazandı-
rıyoruz. Yaptığımız  yeni dönüşüm ciddi uğraş gerek-
tiriyor. Elinize hazır ahşap gelmesi ve bunu yapaca-
ğınız ürüne göre şekillendirmeniz daha kısa sürede
ve daha az işgücü ile yapılabilecek bir şey. Ancak
biz zaten şekil verilmiş bir ürünü tamamen parçala-
rına ayırıp; çivi, zımba vs. gibi yabancı maddelerin-
den arındırıp, onları teker teker zımparalayarak ta-
sarladığımız ürün için hazırlıyoruz.

Ürün çeşitlerinizden bahseder misiniz?
B.D.: Ürün çeşitliliğimizi olabildiğince geniş tutmaya
çalışıyoruz. Ev ve işyerleri için rahatlıkla kullanılabi-
lecek konforlu, günümüz trendlerine uygun ancak
ahşabın gelenekselliğini de bozmadan oluşturduğu-
muz ürün gamamızı ahşap sevenlerle buluşturuyo-
ruz. Teraslar, bahçeler, ev ve kış bahçeleri için otur-
ma grupları, koltuklar ve aksesuar mobilyalar tasar-
lıyoruz. Bunun yanında ofis, ev ve bahçeler için ma-
sa, sandalye grupları, bebek ve çocuk odalarına
özel tasarımlar, sehpa ve benzeri tasarımlar ürün
gamımızda yer alıyor. El yapımı tepsiler, saksılar, ay-
nalar, servis üniteleri, kütüphane ve büfe niteliğinde
çok fonksiyonlu ürünler de tasarlıyoruz. Ürünlerimi-
zin çoğunun özelliği dönüşüm kolaylığı sağlaması.
Yani bebek yatağı olarak satın alınan bir ByPallette
ürünü, daha sonra farklı bir koltuk ve depolama üni-
tesine dönüşebiliyor. 

ByPallette olarak geleceğe yönelik 
hedefleriniz neler?
H.D.: Bahar ve yaz sezonu için birçok tasarımımız
üretime geçmeyi bekliyor. Ancak içlerinden birkaç
tanesi çok özel inovatif ürünler olacak. Tasarım açı-
sından daha da orijinal tasarımlar için yurt içinden
ve yurt dışından mimarlar ile çalışmaya başladık.
Önümüzdeki aylarda bu yeni tasarımları da sergile-
meye başlayacağız. Yeni bir showroom araştırması
içindeyiz, oradan müşterilerimize daha sağlıklı ula-
şacağımıza inanıyoruz. Yurtdışı bağlantılarımızı iler-
letmeyi düşünüyoruz.
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“Bahar ve yaz
sezonu için birçok
tasarımımız üretime
geçmeyi bekliyor.
Ancak içlerinden
birkaç tanesi çok
özel inovatif ürünler
olacak. Tasarım
açısından daha da
orijinal tasarımlar
için yurt içinden ve
yurt dışından
mimarlar ile
çalışmaya 
başladık.”
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Lükssan’ın hedefi Hindistan ve Uzakdoğu

22 ülkeye ihracat yapan Lükssan Mobilya, bu yıl Hindistan'ın yanı sıra
Uzakdoğu ülkelerine de ihracat yapmayı hedefliyor.

Kaleseramik’ten
2017’nin ilk ihracatı

Türkiye’nin Çin’e 
ihracatı her yıl artıyor

K

M Ç

Koltuk takımı, köşe takımı, oturma grubu ve kanepe üretim-
leri ile mobilya sektörüne hizmet veren Lükssan Mobilya, ih-
racat odaklı bir satış stratejisi izliyor. 22 ülkeye ihracat ya-
pan firma, bu yıl Hindistan'ın yanı sıra Uzakdoğu ülkelerine
de ihracat yapmayı hedefliyor. Lükssan Mobilya Sanayi Satış
Koordinatörü Şahin Alparslan, “20 bin metrekare alana sa-
hip üretim tesisimizde, 150 kişilik ekibimizle üretimimizi iç

pazarın yanı sıra 22 ül-
keye ihraç ediyoruz. Üre-
timin yüzde 35’ini ihra-
catla değerlendiriyoruz.
Avrupa, Asya, Kuzey Afri-
ka ve Amerika kıtaların-
da bayiliklerimiz bulunu-
yor. Bu yıl Hindistan ve
Uzakdoğu ülkelerine ih-
racat yapmayı hedefliyo-
ruz. Yeni pazarlarla ihra-

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili
Cüneyt Yanıkçıoğlu, Çin'e yapılan mobilya ihracatının her ge-
çen yıl arttığını söyledi. Çin'de MOSBAD olarak 6 üyeleriyle
birlikte "CIFF 2016-Şanghay Uluslararası Mobilya Fuarı"na
katıldıklarını belirten Yanıkçıoğlu, 2 milyon dolarlık iş bağlan-
tısı yaptıklarını ifade etti. Kişi başına düşen milli geliri artan
ve lüks mobilyaya yönelen Çinlilerin el işçiliği yüksek Türk
mobilyasını tercih ettiklerini anlatan Yanıkçıoğlu, "Çin'de son
10 yılda lüks tüketimin giderek artışa geçmesi, bizim gibi za-
naatkar gücü yüksek mobilya üretimini de kıymetli yapıyor.
Kişi başına düşen milli geliri artan Çinliler daha büyük konut-
larda yaşamaya başlarken, zenginliğin mobilyada karşılığı
olan varaklı, klasik mobilyaları tercih etmeye başladı. Çin'e

yaptığımız ihracat payı
her geçen yıl biraz daha
artıyor. Çinliler, Türk mo-
bilyasını sevdi diyebili-
rim” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin mobilya ihra-
catında dünyada 12. sıra-
da olduğunu dile getiren
Yanıkçıoğlu, "MOBSAD
olarak hedefimiz ülkemizi
ilk 5 ülke arasına sok-
mak. Bunun da yolu kat-
ma değeri yüksek mobil-
ya üretmekten geçiyor”
diye konuştu.

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde, Kale Grubu bünyesinde faali-
yet gösteren Kaleseramik, 4 farklı lokasyonda ürettiği sera-
mik kaplama ürünleri ile banyo ve mutfak mobilyalarında yılın
ilk ihracatını Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD’ye ger-
çekleştirdi. Yılın ilk ihracatı nedeniyle Kale Nakliyat Yurtdışı
Lojistik Deposu’nda
yapılan tören, geçtiği-
miz yıl yaşamını yiti-
ren Kale Grubu kuru-
cusu Dr. İbrahim Bo-
dur’un geleneği yaşa-
tılarak kurban kesi-
miyle başladı. Törene
Kale Nakliyat Genel
Müdürü Ahmet Sert,
Kaleseramik Operas-
yonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Soysal, üst
düzey yöneticiler, çalışanlar ve nakliyeciler katıldı.  
Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kaleseramik olarak
Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın ise 12’nci seramik karo üretici-
si konumunda olduklarını söyledi. Sert, “Bugün Avrupa’dan
Amerika’ya, Asya ve Ortadoğu pazarlarından Afrika’ya kadar
400’ü aşkın ihracat noktamız bulunuyor ve 100 ülkede Kale
Grubu’nun ürünleri satılıyor” dedi. 
Törenin ardından Kale Nakliyat’a ait TIR’lar, yılın ilk ihracatını
yapmak üzere Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD’ye;
ilk yurt içi sevkiyatı için ise Trabzon, İstanbul ve Antalya’ya
ulaşmak üzere yola çıktı.

catımızı artırmak istiyoruz” dedi. Alparslan, kalite ve sağlam-
lığa önem verdiklerini belirterek “Ar-Ge mobilya sektörü için
çok önemli. Bu yüzden Ar-Ge çalışmalarına odaklandık. Mo-
dern çizgide günümüz gereksinimlerini karşılayarak, ergono-
mik tasarımları müşterilerimize sunmak için firma olarak gay-
ret gösteriyoruz” diye konuştu.



G
Girişimci ve sanayicilerin yıllardır beklediği Sınai Mülkiyet
Kanunu, TBMM'de kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlan-
masının ardından yürürlüğe giren ve 6'sı geçici olmak üzere
toplam 199 maddeden oluşan kanunun, patent ve tasarım
meselelerine çözüm getirmesi bekleniyor. Tasarının
TBMM'de kabul edilmesi, Sınai hakların korunmasının ka-
nuni zemine oturtulması yönünde beklentileri olan mobilya-
cılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Benzerlik halinde tescil 
başvurusu reddedilecek
AK Parti Bursa Milletvekili ve Ekono-
mik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin
Şahin, kanunun Türkiye’nin önünü
açacak önemli bir düzenleme oldu-
ğunu söyledi. Şahin, “Yeni kanun,
tescilli markaların piyasada daha
etkili kullanımını sağlarken, kulla-
nılmayan mal ve hizmetler için
marka başvurusunun önüne geçe-

cek. Tescil başvurusu yapılan
markanın önceki tarihte yapı-
lan markalarla benzerliği ha-
linde itiraz edilirse başvuru
reddedilebilecek. Marka
koruma süresi 10 yıl ola-
cak. 5 yıl içinde haklı se-
bep olmadan kullanılma-
yan markalar iptal edile-
bilecek” dedi.

‘Mobilyacılar 
rahat bir 
nefes aldı’
Sınai Mülkiyet Kanunu'yla ilgili de-
ğerlendirme yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İT-
SO) Başkanı Metin Anıl da kanunun mobilya sektörünün ön-
de gelen merkezlerinden İnegöl'ü yakından ilgilendirdiğini
söyledi. Anıl, sınai hakların korunmasının 1995 yılında bu
yana kanun hükmünde kararnameler ile sağlanmaya çalışıl-
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Patent ve tasarım konusundaki sorunlara çözüm getirmesi beklenen 
ve TBMM’den geçerek yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu,
mobilyacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sınai Mülkiyet Kanunu, mobilya  



dığını, ancak hukuki boşluk-
lar yüzünden bu alanda sı-
kıntılar yaşandığını söyledi.
Anıl, "Sınai hakların korun-
masındaki eksiklik, özellik-
le mobilya sektöründe tak-
litçiliği önleyememekteydi.
Bu durum teknik gelişimin
de önünde önemli bir en-
gel olarak duruyordu. Ya-
sal koruma sağlanama-
ması, mucit ve tasarımcı-
ların şevkini kırıyordu.
Geç de olsa bu alandaki
kanuni boşluğun gideril-
mesi, mobilyacı sanayici
ve iş adamlarımıza ra-
hat bir nefes aldırdı. Sı-
nai hakların korunması
konusundaki düzenle-
melerin bu alanda bilin-
çlenmeyi de beraberin-
de getireceğini ve ül-
kemizin kalkınmasına
olumlu katkıda bulu-
nacağına inanıyoruz"
diye konuştu.

Kanunla neler değişti?
√ Patent alımında, tüm patentler incelemeli olacak. Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu, inceleme yapabilme yetkisine sahip
olduğundan, patentler uluslararası nitelik kazanacak.√ Başvuru, inceleme ve patentleme süreleri kısalacak,

maliyetler inecek ve işlemlerin yürütülmesi kolaylaşacak.√ Patente konu buluşlarda, emeği geçen paydaşlarla ilgili pa-
tent başvuruları, hak ve yükümlülükler ile lisanslama konuları,
açıklık kazanacak. Ortak patent alma ve kullanma imkanları
getirilecek.

√ Yüksek öğrenim kurumlarında gerçekleştirilen buluşla-
rın patentlenmesinde kurum ile buluşu yapanın hakları
netleştirildi.

√ Hızlı modaya ilişkin madde ile 3 yıllık tescilsiz koruma siste-
mi getirildi. Bu 3 yıldan sonra aynı tasarımın tescil alması
mümkün olmayacak. Tescilli koruma için ilk ticari kullanımdan
itibaren bir yıl içinde başvuru yapmak gerekecek.
√ Kamu destekli buluşların patent hakkının buluşu yapana
ait olduğu ancak kullanım ve gelir paylaşımı konularında
özel anlaşmalarla düzenlemeler yapılacağı hükümleri ge-
tirildi.

√ Ürün taklitçiliğine cezai müeyyideler getirildi. Taklit ürün üre-
tenlere 1-3 yıl arasında hapis cezası verilecek, yakalanan taklit
ürünlere el konulacak; patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret
ihlaline ise 1 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek.
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    sektörünü sevindirdi



Ersa Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata ile firmanın
gelişimini ve geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk. 

‘Tasarımın lüks sayıldığı 
günleri geride bıraktık’
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1
1958 yılında mobilya sektörüne adım atan Ersa Mo-
bilya, bugün Türkiye ofis mobilyacılığında lider firma-
lardan biri konumunda. 
Hızlı büyüyen firmalar arasında yer alan Ersa Mobil-
ya, uluslararası ortaklıklarıyla da dikkatleri üzerine
çekiyor. Ersa Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Yal-
çın Ata ile firmanın gelişimini ve geleceğe yönelik
hedeflerini konuştuk. 

Mobilya sektörüne 1958 yılından 
bu yana özel tasarımlarınızla 
yön veren bir firmasınız. 
ERSA’nın dünden bugüne 
gelişiminden bahseder misiniz?
Ersa, sektöre adımını 1958 yılında, Sivas’taki metal
atölyesiyle attı. Metin Atabey Ata tarafından kurulan
Ersa'da bugün aralarında benim de bulunduğum ai-
lenin 3. kuşak üyeleri de yönetimde görev alıyor.

Konforun simgesi haline gelen ilk koltuk modelimizi
1962’de ürettik. Devlet Malzeme Ofisi’nden alınan
siparişlerle büyüyerek, 1971’de üretimimizi Anka-
ra’ya taşıdık. 80’leri kurumsallaşan yapımız ve ye-
nilenmiş makine parkımızla karşıladık. Uzun yıllar
metal mobilyaya odaklandıktan sonra, 1987’de ah-
şap mobilya üretimini de devreye aldık. 1990’da ye-
ni ve modern bir tesis kurduk, 21. yüzyılla birlikte
Türkiye’den ve dünyadan tasarımcılarla çalışmaya
başladık. 
Bugünkü üretim merkezimizi, 2009’da Ankara 1. Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde kurduk. İstanbul’daki ilk
mağazamızı ise 2011’de açtık. 2011-2013 yılları
arasındaki performansımızla, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin ülkemizin en hızlı büyüyen şirketleri
listesinde 44. sırada yer aldık. 2014’ten bu yana
uluslararası ortaklıklarla büyüyoruz. Son mağazamı-
zı ise 2015’te İstanbul Altunizade’de açtık. Enerji-
mizi çalışan ve müşterilerimizin memnuniyetinden
alıyoruz. Sektörümüzün lideri ve Avrupa’nın en ba-
şarılı mobilya markası olma hedefiyle faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.

Çok sayıda tasarım ödülünün 
sahibisiniz. Tasarım alanındaki 
başarınızı neye borçlusunuz?
2000’lerin başından bu yana tasarıma yatırım yapı-
yoruz. Türkiye’den ve dünyadan pek çok tasarımcıy-
la çalışıyoruz. Değişen çalışma alanlarının beklenti-
lerini karşılamak üzere doğru ihtiyaçlarla doğru ta-
sarımcıları eşleştiriyoruz. İyi mekanlar yaratma, ka-
liteli ve güvenilir bir marka olma hedefiyle, işlev ve
ergonomiyi mobilya konusundaki ustalığımızla bu-
luşturmaya çalışıyoruz. İlk tasarım ödülümüzü 2009
yılında kazandık. Bugüne kadar aralarında A’Design,
Good Design, iF, Interior Design, Red Dot gibi dün-
yaca ünlü ödüllerin bulunduğu 40’ın üzerinde ödüle
layık görüldük.

40'ın üzerinde tasarım ödülüne değer görülen Ersa Mobilya'nın Genel
Müdür Yardımcısı Yalçın Ata, "Tasarıma yatırım yapmaya ve mobilyanın

bulunduğu her alanda var olmaya devam edeceğiz" diyor.
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Tasarım denildiğinde akla ilk gelen ülke
İtalya oluyor. Türkiye’de tasarımcılığın
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz,
Türkiye’nin mobilya tasarımında marka-
laşması için neler yapılmalı?
İtalya, adı tasarımla özdeşleşmiş bir ülke. Elbette
ki yıllar içerisindeki birikimi ve yatırımlarıyla bu nok-
taya ulaştı. Biz de İtalya’dan tasarımcılarla çalışıyor,
İtalyan şirketlerle işbirliği yapıyoruz. Diğer yandan
Türkiye de 2000’lerle birlikte tasarımda yol almaya
başladı ve özellikle son 10 yılda çok önemli mesa-
feler kat etti. 
Tasarımın “lüks” olduğu, “pahalı ürün” anlamına
geldiği günleri geride bıraktık. Demokratikleşen ta-
sarım artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ül-
kemizin küresel tasarım haritasında kalıcı şekilde
konumlanmasını istiyorsak, tasarıma yatırım yapma-
ya devam etmeliyiz. Tasarımın “estetik” anlamına
gelmediğini de hiçbir zaman unutmamalıyız. Henüz
bu olgunluğa ulaşmamış sektörlerimiz var. Bizce ta-
sarım, hayatı kolaylaştıran işlevleri bize kazandıran
önemli bir değer.

Ofis mobilyacılığında öncü bir 
firma olarak kendinizi mobilya 
sektörünün neresinde görüyorsunuz?

60. yaşını kutlamaya hazırlanan Ersa, Türkiye’deki
ofis mobilyaları sektöründeki lider markalardan
biri. İşlevsel ve ergonomik ürünlerimizle, mekan-
lara yenilikçi çözümler sunuyoruz. 

1958 yılından bu yana edindiğimiz deneyim
ve bilgi birikimini, ahşap ve metali işlemedeki
uzmanlığımıza yansıtıyoruz. Tüm ürün ve hiz-
metlerimizi, kurum kültürünün temelini oluş-
turan kalite ve güven unsurları doğrultusunda
sürekli olarak öz denetimden geçiriyoruz. Er-
sa, bu yaklaşımıyla ofis mobilyalarında uz-
manlaşan Haworth, Cappellini, Quadrifog-

lio ve Frem gibi dünyanın önde gelen markalarının
çözüm ortağı.

Geçtiğimiz yıllarda dünyada sayılı 
ofis mobilyası markalarından biri olan 
Haworth ile anlaşma yapmıştınız. 
Size etkisi nasıl oldu? 
Haworth çok değerli bir marka, dünyanın en büyük
ofis mobilyası markası. 2014’ten bu yana Ha-
worth’ın ülkemizdeki tek yetkili satıcısıyız. Özellikle
çalışma koltukları ve ergonomi alanı başta olmak
üzere onlardan çok şey öğreniyoruz.

Geleceğe yönelik planlarınız neler? 
Özellikle ihracat alanındaki 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Tasarıma yatırım yapmaya ve mobilyanın bulunduğu
her alanda var olmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi
Afrika, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’nun çeşitli böl-
gelerine ihraç ediyoruz. 
Uluslararası çözüm ortaklarımız sayesinde, her ge-
çen gün yeni pazarlara açılıyoruz. İşbirliklerimizin so-
nuncusunu İngiliz Frem Group ile yaptık. Yeni yılla
birlikte Ersa ürünleri İngiltere pazarında da satışa
sunulmaya başlandı.

Ersa olarak CNR İMOB Fuarı’ndan 
beklentiniz nedir?
Fuarların, yenilerin buluşma noktası olduğuna ina-
nıyoruz. Bu anlamda CNR İMOB, yerel ve global sek-
tör oyuncularının, en yeni ürünlerini sergilediği bir
sahne.
İMOB aynı zamanda büyük bir toplantı odası, sektör
profesyonellerinin buluştuğu, konuştuğu, yeni işbir-
liklerini hayata geçirmek üzere el sıkıştığı bir net-
working ortamı. Umarım yalnız Ersa değil, tüm sek-
tör yeni ürünlerini getirdiği fuardan yeni işbirlikleriyle
ayrılır.

“Fuarların, yenilerin
buluşma noktası ol-
duğuna inanıyoruz.
Bu anlamda CNR
İMOB, yerel ve glo-
bal sektör oyuncula-
rının, en yeni ürün-
lerini sergilediği bir
sahne. İMOB aynı
zamanda büyük bir
toplantı odası, sek-
tör profesyonelleri-
nin buluştuğu, 
konuştuğu, yeni 
işbirliklerini hayata
geçirmek üzere 
el sıkıştığı bir 
networking ortamı.”

Good Design'dan 4 ödül 

Ersa Mobilya, geçtiğimiz ay dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından Good Design kapsamında 4 ödüle değer görüldü.
Mimar Gabriele Cappelletti’nin tasarımı Premier sandalye ve Claudio Bellini’nin imzasını taşıyan Arrow yönetici odasının
yanı sıra, Ece Yalım Design Studio’nun tasarladığı oturma sistemi Envelope ile Ersa Mobilya’nın en yeni serisi olan
Carnival, en iyi tasarım ödülü aldı. Ersa Mobilya, 1950’den bu yana “The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture
and Design” tarafından düzenlenen Good Design ödüllerinde daha önce 8 ödülün sahibi olmuştu.





Manolya Mobilya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmaz ile
firmalarını ve Türkiye mobilya sektörünü konuştuk.

26

röportaj

‘Yüzde yüz yerli
üretime geçilmeli’



M
Mutfağın ev dekorasyonunda ve yaşamımızda öne-
minin artmasıyla mutfak mobilyalarında tasarım ve
fonksiyon daha da değer kazandı. Mutfak, cafe ve
restoran alanları için mobilya üretimi yapan Manolya
Mobilya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmaz, fir-
ma olarak özellikle şıklık ve konfora önem verdikle-
rini söylüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Manolya Mo-
bilya’nın üretiminde yüzde 60'lık bir dilimi mutfak
mobilyaları, geri kalanını ise otel, restoran ve cafe
ekipman mobilyaları oluşturuyor. Yılmaz ile Manolya
Mobilya’yı ve Türkiye mobilya sektörünü konuştuk.

Mobilya sektörüne nasıl adım attınız?
Henüz çocuk yaşta Karabağlar’da ailemize ait küçük
bir mobilya atölyesinde mobilya sektörüne girdim.
Sektörde kendimi çekirdekten yetişme bir alaylı ola-
rak tarif edebilirim.

Firmanızın gelişiminden bahseder misiniz?
1983 yılında İzmir’de faaliyet göstermeye başlayan
firmamız her yıl deneyim ve kalitesini arttırarak 34
yılda sektörde kendisine sağlam bir yer edindi. Bu-
gün Menderes’te 5 bin metrekaresi kapalı alan ol-
mak üzere 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan
Manolya Mobilya, yıllık 60 bin parçalık üretim kap-
asitesiyle hem yurt içinde hem yurt dışında kalitesi-
ni kanıtlamış bir marka olarak büyümeye devam et-
mekte. Her gün gelişen firmamız modern ve öncü
tasarımları, gelişmiş teknolojisi, alanında uzman
personeli, satış öncesi ve sonrası hizmetlerindeki

kalitesiyle mobilya sektöründe kendini kanıtla-
mış bir dünya markası olmayı hedefliyor.

Tasarımlarınızda ne ön plana çıkıyor?
Manolya Mobilya olarak modern ve geleneksel

çizgilerin yer aldığı özgün tasarımlarımızla kaliteyi,
konforu ve şıklığı ön plana alan mutfak ve yemek
masaları, sandalyeleri ve köşe takımları üretiyoruz. 

Firmanızı mobilya sektörünün 
neresinde görüyorsunuz?
Manolya Mobilya, sektörde ulusal ve uluslararası bir
marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her yıl
artırdığımız üretim, pazarlama ve tanıtım yatırımla-
rımızla dünya çapında bir marka olma hedefine gün
geçtikçe yaklaştığımızı düşünüyorum.

İMOB fuarından beklentileriniz neler?
Bu yıl 13'ncüsü düzenlenen CNR İMOB fuarında, ye-
ni ve özgün ürünlerimizle firmamızı tanıtmak yerli ve
yabancı müşteriler kazanmak istiyoruz. Özellikle ih-
racat hedeflerimizi yakalayabilmek için yabancı iş
ortaklarıyla tanışmayı ve bağlantılar yapmayı, dış pa-
zarımızı büyütmeyi hedefliyoruz. 
Bunun yanında bu fuarı ülkemizin dört bir yanında
bulunan kökleşmiş iş ortaklarımızla buluşma, görüş-
me, iş ilişkilerimizi pekiştirme adına da bir fırsat ola-
rak görüyoruz.

Türkiye’de mobilya sektörünün genel
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Ülkemiz mobilya sektöründe dünyada kendisini ka-
nıtlamış durumda. Ancak kendi içinde elbette ki bazı
sorunları var. Üretici firmaların en büyük sorunu
olan kalifiye iş gücü ve istihdam sorununun çözül-
mesi gerekiyor. Mesleki eğitim özendirilmeli, sek-
törle meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezleri
arasında koordinasyon sağlanmalı. Hammadde ve
yan sanayide dışa bağımlılık azaltılmalı, yüzde yüz
yerli üretime geçilmeli. Bir diğer mesele ise devlet
teşvikleri. 
Devletimizden daha önce inşaat ve tekstil sektörle-
rinde yaptığı gibi mobilyada da KDV indirimi yapma-
sını bekliyoruz. 2017 yılında hedeflenen 3 milyar do-
larlık ihracat hedefinin gerçekleşebilmesi için güm-
rük konusunda da birtakım teşviklerin yapılması ge-
rektiğini düşünüyorum.

İzmir’de mutfak mobilyaları alanında faaliyet gösteren Manolya Mobilya’nın
Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmaz, “Hammadde ve yan sanayide dışa

bağımlılık azalmalı, yüzde yüz yerli üretime geçilmeli” diyor.
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1992 yılına dayanan Stil44’ün deneyim öyküsünü ve ürünlerini
kurucusu mimar Ayşe Elçi’den dinledik.

Bin yılların mirası 
ahşap ve seramikte



B
“Bin yılların mirası” sloganıyla yola çıkan ve küçük
mobilya grubu, el yapımı lavabolar ile dekorasyon
ürünleri tasarlayıp üreten Stil44; ürünlerinde ahşap
ve seramiği birlikte kullanıyor. 
CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
ile kendini dış pazarlara tanıtmayı hedefleyen
Stil44’ün öyküsü 1992 yılına dayanıyor. Stil44’ün
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deneyim öyküsünü ve ürünlerini kurucusu mimar
Ayşe Elçi’den dinledik.

Sizi ve Stil 44’ü tanıyabilir miyiz?
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden
1986 yılında mezun oldum. 1992 yılında İstan-
bul’da Step Mimarlık ofisimi kurarak 1999 yılına ka-
dar çeşitli mimari projeler ve özellikle dekorasyon
projeleri ve uygulamaları yaptım, Bahçeşehir’de bir
showroom açtım. 1999 yılında İzmir’e yerleştim ve
“Step Collection” markası ile öğrencilik yıllarımdan
beri hayalim olan seramik ürünler tasarlamaya, üret-
meye başladım. “Stil44”, 30 yıllık tecrübemin ürünü
olarak ortaya çıktı. İnsanın dünya üzerindeki varlığı-
nın en önemli yapı taşı olan dört element ve  arayış
içindeki insanın dört yöne yayılma arzusu, 44’ün do-
ğuşu oldu. Bu felsefe ile yola çıktık ve özgün tasa-
rımlarımızı hayata geçirdik.

Kuruluştan bugüne nasıl 
bir süreçten geçtiniz?
1992-1999 yılları arası İstanbul Etiler’deki ofisimde
daha çok dekorasyon proje ve uygulamaları ile geçti.
Özellikle ofis ve fuar standı dekorasyonları yaptım.
1997 yılında ev dekorasyon projelerine başladığım-
da Bahçeşehir’de bir showroom açtım. O yıllarda de-
korasyonu tamamlayıcı dekoratif obje ve aksesuar
bulmak çok kolay değildi. Yurt dışından aksesuar it-
hal ettim. “Neden bizim ülkemizde de bu tarz şeyler
üretilmiyor?” diyerek araştırmaya başladım. Öğren-
ciliğimden beri hayalim olan dekoratif objeler tasar-
layarak, küçük atölyelerde kendi tasarımlarımı üret-
me yönünde çalışmalar yaptım. Eksiklikleri ve ihti-
yaçları gözlemledim. Kendi tasarımlarımı hayata ge-
çirme arayışım beni üretime yöneltti. Özellikle Por-
tekiz ve İtalyan seramiklerini inceledim. Bu konuda
ülkemizde büyük bir açık olduğunu tespit ettim. Pek
çok küçük atölye vardı ancak istenilen kaliteye ulaş-

Ahşap ve seramiği bir araya getirdiği özgün tasarımlı ürünleriyle CNR
İMOB fuarında yer alacak olan Stil 44’ün kurucusu mimar Ayşe Elçi,

“Tasarımlarımızda insan ve doğa değişmez unsurumuz” diyor.
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mak, zamanında iş teslim almak, fiyatlandırma, iş
devamlılığı, hammadde temini gibi sorunlar yaşa-
dım. Avrupa’daki bu tarz üretim yapan atölyeleri
araştırdım ve “Onlar yapıyorsa biz de yaparız” diye-
rek, 1999 yılında showroom’umu kapatıp,  İstanbul
ofisimi küçülterek İzmir’e yerleştim ve  işe koyul-
dum. Seramik üretimi hiç bilmediğim bir konu oldu-
ğu için ilk yıllarım üretim hakkında araştırmalar ya-
parak geçti. Zaman geçtikçe ekibimle güçlendim ve
Türkiye’nin saygın firmalarına üretim yapmaya baş-
ladık. Step Collection markası ile büyüdük ve bu
alanda tanınmaya başladık. 2016 yılının başında
ahşap ve seramiği birlikte kullanabileceğim ürünler
tasarlamaya başladım ve Stil44 ortaya çıktı. 

Ürün yelpazenizden bahseder misiniz?
Stil44 ile ürün yelpazemizi açtık. Dekoratif aksesu-
arların yanı sıra özellikle yapı sektöründe çok beğe-
nileceğini düşündüğüm 5x5 cm, 10x10 cm elişi se-
ramik karolar, duvar panoları ve  el işi lavabolar ile
koleksiyonumuzu genişlettik. Mimar oluşum beni bu
tarz üretime daha çok çekiyor. Büyük bir zevkle ta-
sarlayıp üretiyoruz. Üretim yapımız özel projelere hiz-
met vermeye uygun. Bunların yanı sıra ahşap ile se-
ramiği buluşturduğumuz özgün tasarımlarımızdan

oluşan küçük mobilya grubumuz da dekorasyonda
tamamlayıcı ürünler olarak koleksiyonumuzda yer
alıyor. Üç değişik tema ile çalıştığımız bu gruplarda
da yine özel  ölçü ve renklerde üretim yapabiliyoruz. 

Ürünleriniz ne gibi aşamalardan geçiyor?
Ürünlerimizin tamamı el işi, doğal malzeme ile ça-
lışmayı seviyoruz. Modellerimizi kendimiz oluşturu-
yor, üretim kalıplarını kendimiz hazırlıyoruz. Hazır
artistik sırlar kullandığımız gibi, kendi geliştirdiğimiz
tekniklerle değişik efektli boyamalar da yapıyoruz.
Önce model üzerinde çalışıyoruz ve üretip üretme-
meye ekip olarak üzerinde konuşup tartışarak karar
veriyoruz. Daha model aşamasında ürünün nasıl
kutulanıp sevk edileceğine kadar düşünüp çalışıyo-
ruz. Her ayın başında üretim planlaması yapıyoruz.
Özel üretim durumuna göre iş planımızı haftalık ola-
rak revize ediyoruz. Ürünlerimizin her birinin ayrı ku-
tusu var ve oldukça korumalı bir paketleme siste-
mine sahibiz.

Müşteri portföyünüz nasıl?
Mobilya ve dekorasyon sektöründe Beymen Home,
Tepe Home, Doğtaş, Kelebek, N Design, Paşabah-
çe mağazaları ile çalışmaktayız. Yurt içinde ve
KKTC’de butik satış noktalarımız, iş ortaklıklarımız
var. Yapı sektöründe mimar, iç mimar ve inşaat fir-
maları ile özel projelerde çalışıyoruz.

Tasarıma ve işçiliğe ağırlık veren özgün
ürünler üretiyorsunuz. Sizce ürünlerde
tasarımın önemi nedir? 
Biz doğanın ikramlarını yaşam alanlarına taşıyarak
hemen herkesin ulaşabileceği özgün tasarımlar
oluşturmak üzere yola çıktık. Bizim için değişmeyen
iki temel ilke var. Doğa ve insan. Küçük mobilya gru-
bunu tasarlarken kullanışlılığı ön plana aldık. Örne-
ğin gazetelik tasarlarken ona bir de sehpa işlevi ek-
ledik. Bu grupta öyle ürünler tasarladık ki hem kul-
lanışlı hem de bulunduğu ortamda fark edilen, dö-
nüp bakılan hatta dokunma hissi yaratan ürünler
çıktı ortaya. Bu doğal malzemenin uyumla kullanılışı
ve yılların tecrübesinin bir sonucu. Dekoratif objele-
rimizde de genel zevke hitap ederken, doğal malze-
menin cazibesini ön planda tuttuk. Aynı renk grubu-
na ait olmasa bile bir arada rahatça kullanılabilecek
tasarımlar ortaya çıkarttık. Tasarımlarımıza aynı an-
layışla devam edeceğiz. Değişiklik arayışımız bu ana
ilkelerimiz çerçevesinde devam edecek ve ürün gru-
bumuzu genişleteceğiz.

Step Sanat Atölyesi 
projenizden bahseder misiniz?
Step Sanat Atölyesi’ni 2012 yılında oluşturduk. Bu-
rada hem ürün tasarlayıp geliştiriyoruz hem de  yeni
teknikler üzerinde çalışıyoruz. Ürünler üretime geç-
meden önce bu atölyede çalışılıp son şeklini alıyor.
Duvar panoları gibi pek çok özel projenin üretimi de
Step Sanat Atölyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

“Mobilya ve
dekorasyon
sektöründe Beymen
Home, Tepe Home,
Doğtaş, Kelebek, N
Design, Paşabahçe
mağazaları ile
çalışmaktayız. Yurt
içinde ve KKTC’de
butik satış
noktalarımız, iş
ortaklıklarımız var.
Yapı sektöründe
mimar, iç mimar ve
inşaat firmaları ile
özel projelerde
çalışıyoruz.”





“Avant-garde”, son dönemde karşımıza sıklıkla çı-
kan bir kavram. Bu kavram, dekorasyon alanında
“sıra dışı, yenilikçi” anlamlarında kullanılıyor. Bu
tanımıyla klasik dekorasyonlara uzak bir tarz akla
geliyor ancak Türkiye'de klasik tarzın son yorumu
olarak karşımıza çıkıyor. 
Avant-garde mobilyalarda klasik mobilyanın
tasarım kalıplarının farklıla-

şarak çok daha lüks bir hale geldiği görülüyor. Son
dönemde talep artışının gözlemlendiği avantgarde
tarzdaki yatak ve yemek odaları ile oturma grupları
ihtişamlarıyla fark yaratıyor. 

Dore ve gümüş detaylar
Klasik dekorasyonlarda mobilyalarda koyu ve
renkler tercih edilirken, mobilyaları tamamlayı-
cı aksesuarlarda parlak dokunuşlar kullanılı-
yor. 
Avant-garde dekorasyonda ise ana mobilyalar-
da da parlak ve göz alıcı etki görülmekte. Can-
lı ve cesur renklerin yanında pastel tonlar da
bu tarz dekorasyona hakim olabiliyor. Avant-
garde mobilyalarda pastel tonların parlak

detaylar ile kullandığı ta-
sarımlara sıklıkla rastla-
nıyor. Dore ve gümüş
gibi parlak renkler, ah-
şap detaylar, alaturka
desenler, oymalı ve
işlemeli desenler; bu
tarz mobilyaların ge-
nel özelliklerinden.

Gösterişli 
yatak başlıkları 

Avant-garde tarz ile dizayn edi-
len yatak odalarında şık ve ih-
tişamlı yatak başları büyük
önem taşıyor. Ayrıca büyük
avizeler de bu tarzın önemli
tamamlayıcılarından. Mobil-
yalara uygun aksesuar kul-
lanımı ile modern ve klasik
tarz arasındaki uyumu ve
ihtişam ile zarifliği birlikte

yakalamak mümkün.
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AVANT-GARDE akımı
Son yıllarda talebin arttığı “avant-garde mobilyalar”, klasik tarzın yeni

yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Lüks ve ihtişamın doruğa ulaştığı
mobilyalarda parlak renkler sıklıkla kullanılıyor.

Mobilyada



Doğallık ile ihtişamın uyumu
Klasik mobilya sektöründe faaliyet gösteren Mirage Mobilya’nın
koleksiyonlarında avant-garde tarzda mobilyalar da yer alıyor.
Mirage Mobilya’nın ürünlerinde ahşabın doğallığı ile dore ve
gümüş yıldızlı varaklar uyum içerisinde birlikte kullanılıyor.
1969’da Ankara’da boyama üzerine kurulan, 1980’li yılların
başında mobilya satışına, 2000 yılında ise mobilya tasarım
ve üretimine başlayan AKM Mobilya da avant-garde tarzda
şık ve zarif tasarımlara yer veren firmalardan. AKM Mobil-
ya’nın koleksiyonunda yemek ve yatak odaları ile koltuk ta-
kımlarının yanı sıra işlemeli ve varaklı duvar üniteleri, mo-
bilyaları tamamlayıcı aksesuarlar da bulunuyor. 

dosya
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Lüks ve kalite
“Lüks mobilya” denildiğinde akla gelen ilk fir-
malardan biri Fatih Kıral Mobilya ve Dekoras-
yon. 
Türkiye mobilya sektöründe önemli bir yere
sahip olan firma, bugün 50’yi aşan Ameri-
kan, İtalyan ve diğer dünya markalarına ait
klasik ve modern koleksiyonlarıyla müşteri-
lerine farklı seçenekler sunuyor. Ev ve ofis

mobilyalarının yanı sıra bahçe, mut-
fak ve banyo mobilyalarına da ko-
leksiyonlarında yer veren Fatih Kıral
Mobilya ve Dekorasyon’un tasa-
rımlarında avant-garde tarzdaki
ürünler göz dolduruyor. Lüks mo-
bilya üretimi yapan firma, klasik
tarzı yeniden yorumlayarak tasa-
rım, işçilik ve kaliteyi bir araya
getiriyor.

Mobilyada oymacılık
yeniden yorumlanıyor
Arif Yüksel Mobilya, mobilyaları ince işçilik ve oyma za-
naatı ile sanata çeviriyor.  Günümüz modasını klasik çiz-
giler ile başarıyla bir araya getiren Arif Yüksel Mobilya,

ürünlerini çarpıcı kumaşlar ile renklendiriyor. 45 yıldır Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki müşterilerini nitelikli mobilya
ile buluşturan firma, tasarımlarında klasik tarzı yeniden
yorumluyor.
Klasik mobilya alanında üretim yapan Ardas mobilya da
koleksiyonlarında avant-garde tarza yer veren firmalar-

dan. Klasik mobilyaya özgün yorum kazandıran modellere
yer veren firma, yemek ve yatak odaları ile koltuk takım-
ları üretiyor. 
Oyma işçiliğini ve farklı cila tekniklerini gösterişli tasarım-
larla bir araya getiren Sofaline Mobilya avant-garde mo-
bilya sevenlere farklı seçenekler sunuyor. 1997 yılında
İstanbul’da kurulan Sofaline’ın tasarımlarında kullandığı
slogan ise “karakteristik, zarif ve soylu.” Sofaline Mobil-
ya, “Benzersiz ve şiirsel olarak karakterize ettiğimiz mo-
bilyalarımızda otantik bir seçim sunmak için çalışıyoruz.
Neoklasik çizgimizi korurken, detaylarda sürekli bir yenilik
içinde her zevke uygun formlar tasarlıyoruz” diyor.



Genç tasarımcılar Ekin Varon ve Begüm Cemiloğlu ile
atölyelerinde buluştuk, 15WEST ile tanıştık ve 

tasarım dünyasını konuştuk. 

‘Merak edip dokunulan 
ürünler tasarlıyoruz’
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Begüm Cemiloğlu Ekin Varon



Y
Yolları ABD’nin tasarım ve mimari alanında önde ge-
len üniversitelerinden olan Rhode Island School of
Design'da eğitim aldıkları dönemde kesişen Ekin
Varon ve Begüm Celimoğlu, yıllar sonra birlikte ça-
lışma hayallerini kendi markaları 15WEST ile ger-
çekleştirdi. 
Genç tasarımcılar Varon ve Celimoğlu ile atölyele-
rinde buluştuk, 15WEST ile tanıştık ve tasarım dün-
yasını konuştuk. 

15West’ten önce neler yaptınız?
Begüm Cemiloğlu: Rhode Island School of De-
sign’da (RISD) Endüstriyel Tasarım eğitimimi ta-
mamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. 3 yıl Auto-
ban Mimarlik firmasinda ürün tasarımı ekibinde ça-
lıştım. Yaklaşık iki yıl önce Ekin ile kendi işimizi kur-
maya karar verdiğimizde işlerimizden ayrılıp beraber
bu yola çıktık.

Ekin Varon: Ben de RISD'de Mobilya Tasarımı bölü-
münü bitirdim. Okuldan sonra yaklaşık 1 yıl New
York'ta çocuk mobilyası tasarımı yapan bir firmada
çalıştıktan sonra İstanbul’a döndüm. 3.5 yıl Zeynep
Fadıllıoğlu'nun mobilya koleksiyonunu yaptıktan
sonra Begüm ile kendi firmamızı kurduk.

Yollarınız nasıl kesişti?
B.C.: Üniversitenin ikinci yılında tanıştık. Aynı evde
yaşamaya başlayıp arkadaş olduk. İleride beraber
çalışma hayallerimiz vardı ama nasıl ve ne zaman
olacağını o zamanlar bilmiyorduk. Zaten markamızın
ismini de beraber yaşadığımız binanın adresinden
ilham alarak verdik.

Marka fikri nasıl ortaya çıktı, oluşum 
sürecinde ne gibi çalışmalar yaptınız?
E.V.: Markayı oluşturmamız zamanımızı aldı. Yaptı-
ğımız işleri eninde sonunda bir marka altında buluş-
turmamız gerektiğini biliyorduk. Başta bir yandan ta-
sarımlar yapıp üretimi takip ederken, bir yandan da
marka kimliğimizi oluşturuyorduk. Bir süre sonra
markanın önemini kavrayıp, profesyonel yardım ala-
rak bolca düşündük. 
Marka oluşum sürecinde ürünlerimizin yansıttığı
kimliği ve tasarıma olan bakış açımızı kurumsal kim-
liğimize, logomuza    , yarattığımız ortamlara yansıtma-
ya özen gösterdik. 

Hangi ürünlerle başladınız, bugünkü ürün
çeşitliliğiniz nedir?
B.C.: İlk olarak yan sehpa, zigon sehpa gibi küçük

15WEST ile öğrencilik yıllarında kurdukları hayali gerçekleştiren 
genç tasarımcılar Ekin Varon ve Begüm Cemiloğlu, tasarımlarını

“kullanışlı ve çarpıcı” olarak tanımlıyor.
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ürünlerle başladık. Zamanla aldığımız özel ürün ve
siparişlerin bizi yönlendirmesiyle orta sehpa, yemek
masası, kitaplık gibi özel ürün tasarlamaya ve üret-
tirmeye geçtik. Şu an kendi koleksiyonumuzda bu
tip ürünlerin yanı sıra koltuk, konsol, dresuar gibi
ürünler yer alıyor.

Materyal tercihiniz nasıl?
E.V.: Materyal olarak doğal malzemeler en çok kul-
landığımız ürünler. Özellikle ahşap, metal ve camı
sıklıkla kullanıyoruz. 

Sizi diğer markalardan ayıran nedir?
B.C.: Tasarımlarımız görsel açıdan zengin, yerleşti-
rildikleri mekanlara özellik katan, ilgi çekici ürünler.
İnsanların genellikle merak edip dokunduğu, incele-
diği ürünler. 
Bu şekilde merak uyandırmaları da bizi mutlu edi-
yor. Sıradan olmamaları ve kullanışlı oldukları kadar
çarpıcı olmalarının onları diğer ürünlerden ayırdığını
düşünüyoruz. Yaptığımız ürünlerin her bir küçük de-
tayına dikkat ediyoruz çünkü detayların ürünlere asıl
karakterini kattığını düşünüyoruz.

Müşteri portföyünüzden 
bahseder misiniz?
E.V.: Müşteri portföyümüz oldukça geniş. Kendi
showroomumuzdan satış yapıyoruz. Buradaki ürün-
lerin malzeme ve ölçüleri ile oynayabildiğimiz için bir
nevi kişiye özel mobilya oluyor. Ayrıca ürünlerimiz
Beymen Home mağazalarında da satılıyor. Bunların
dışında mimari firmalar ile ortak projelerimiz oluyor.
Kafe, otel, konut gibi projelerde ihtiyaçları olan mo-
bilya tasarımları üzerine çalışıyoruz. Sadece tasarı-
mını da üstlenebiliyoruz, üretim ve teslimat da ya-
pabiliyoruz. Kahve Dünyası ile süregelen bir çalışma
içerisindeyiz.

“Müşteri portföyü-
müz oldukça geniş.
Kendi showroomu-
muzdan satış 
yapıyoruz. Buradaki
ürünlerin malzeme
ve ölçüleri ile oyna-
yabildiğimiz için bir
nevi kişiye özel mo-
bilya oluyor. Ayrıca
ürünlerimiz Beymen
Home mağazaların-
da da satılıyor.
Bunların dışında
mimari firmalar ile
ortak projelerimiz
oluyor.”

Türkiye’de mobilya tasarımı alanını 
nasıl değerlendirirsiniz?
B.C.: Türkiye’deki mo-
bilya tasarım alanı-
nın gün geçtikçe
geliştiğini düşü-
nüyoruz. Yeni
tasarımcılar
çok girişken,
yeni üretim
teknikleriyle,
yeni malze-
melere çok
açıklar. Bu gü-
zel bir şey. Ayrı-
ca ülkemizde ta-
sarıma verilen değe-
rin gün geçtikçe arttığının
bilincindeyiz. İnsanları tasarım
ve estetik açısından bilinçlendirmenin bizim gi-
bi genç tasarımcıların görevi olduğunu düşünü-
yoruz.

Sizce 2017’de mekanlarda nelerle 
sık karşılaşacağız?
E.V.: 2017'de metalik
renkler, satine me-
tal yüzeyler, tek-
nolojinin tasa-
rımla buluştu-
ğu ürünler
olacak. Tabi
ki doğallığa
dönüş trendi
de ahşap ve
mermer gibi
malzemelerin
kullanımıyla de-
vam edecek.



lirten ve bizler kadar heyecan
duyan herkese çok teşekkür
ederim” dedi.

Siteler, eğitim ve kültür
merkezi olacak
Doğan, küçük, orta ve büyük ölçekte 450’den fazla mağazaya

ev sahipliği yapabilecek yeni Siteler’in bir kültür
ve eğitim merkezi olarak da hizmet vereceğini
söyledi. Doğan, “Mobilya sektörünün çözüm
bekleyen kalifiye eleman sorununu, burada ve-
rilebilecek eğitimlerle çözebilir, yeni istihdam
alanları oluşturabiliriz. Aynı zamanda büyük bir
fuar merkezi olarak da hizmet verebilecek 4
milyon metrekare büyüklüğündeki bu dev kom-
pleks, üretim tesislerine de ev sahipliği yapa-
bilir. Ankara Siteler'i eski hareketli günlerine,
modern kurgular ve sektörün sorunlarını da çö-
zebilecek çalışmalarla döndürebileceğimize yü-
rekten inanıyorum” diye konuştu.
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Siteler girişimine iş dünyasından destek

TÜSİAV Genel Sekreteri Yılmaz Doğan, Ankara Siteler’i
canlandırma projesinin beğeniyle karşılandığını söyledi.

A
Ankara Siteler’in yaklaşık 8 kilometrelik bir cadde-fuar merkezi
olarak yeniden düzenlenmesini öngören proje, sektörde büyük
yankı uyandırdı. Projenin mimarı, Türk Sanayici ve İş Adamları
Vakfı (TÜSİAV) Genel Sekreteri Yılmaz Doğan, uzun çalışmalar
ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan projeyle ilgili çok sayıda teb-
rik ve destek mesajı aldıklarını ifade etti. Siteler’in çok uzun yıl-
lardan bu yana beklediği yenilenmenin gündeme gelmesinin,
Başkent sivil toplum kuruluş-
ları, iş adamları ve Siteler es-
nafının büyük beğenisini ka-
zandığını ifade eden Yılmaz
Doğan, “Siteler’i 4’üncü Kol-
ordu’nun bulunduğu araziyle
beraber, Turgut Özal Bulvarı,
Bostancık Caddesi ve sanayi-
nin mevcut 2,20 kilometrelik
cephesi ile yaklaşık 8 kilomet-
re cepheyi bulan alanda yeni-
den kurgulanması projemize
ilgi gösteren, desteklerini be-
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Modern yatak ve yemek odaları tasa-
rımlarıyla yola çıkan Calitelli, 25

Ocak’ta ilk mağazasını açıyor. 
Calitelli’nin hikayesi, satış ve pazarla-
ma tecrübesiyle Selçuk Küçük ile üre-
tim ve Ar-Ge tecrübesiyle Cihan Yaran’ın
sektörde uzun yıllardır biriktirdikleri tec-

rübelerini birleştirmeleriyle 2013 yılında
başladı. 
Genç bir marka olmasına rağmen şimdi-
den birçok ülkede ürünleri satılmaya baş-
lanan ve Türkiye içinde de çok sayıda satış
noktasına ulaşan Calitelli’nin ilk mağazası
İnegöl Mobiliyum’da açılacak.

Alanya Bilal Mobilya (ALBİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Bi-
lal Gömeç'in, Alanya'da küçük bir mobilya döşeme atöl-

yesi ile başladığı büyüme serüveni Türkiye'deki 81 ilin ardın-
dan yurt dışına ulaştı. Merkezi Alanya'da bulunan ALBİMO,
Alanya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturduğu çok sayıdaki ma-
ğazasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurduğu ALBİ-
MO Mobilya Üretim Fabrikası ile büyümesini sürdürdü. 
Firma, son olarak Bahreyn Bayisi'ni açarak yurtdışına açıldı.

Bahreyn merkezdeki bin 500 metrekarelik dev ALBİMO  Ma-
ğazası'nın açılışında kurdeleyi ALBİMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bilal Gömeç ve Bahreyn protokol üyeleri kesti. Bahreyn
basını da mağaza açılışına yer verdi. 
Gömeç, "Bahreyn'de Türkiye ürünlerine yoğun ilgi olduğunu
gözlemledim. Bahreyn'in ardından Azerbaycan'ın başkenti
Bakü'de de ALBİMO açılacak. Hedefimiz, ilk etapta en az 30
ülkeye bayilik vermek” dedi.

Yurt dışına açıldı

Ofis mobilyası sektöründe önemli bir yere
sahip olan Güreler Ofis Mobilya, Ege Böl-

gesi’nin en büyük modüler ofis mobilya üretim
tesisini inşa ediyor. 
İzmir’in Torbalı İlçesi’nde konumlanan ve 2016
Ağustos ayında temeli atılan tesisin inşaatı
2017 Temmuz’da bitecek. 

Tesisin 2017 Ekim’de ise faaliyete geçmesi
planlanıyor.
Tesis 7 bin 500 metresi açık, 12 bin 500 met-
resi ise kapalı olmak üzere toplam 20 bin met-
rekarelik bir alana sahip olacak. 
Üretim tesisinin yatırım maliyeti ise 8-10 mil-
yon lira arasında.

Ege’nin en büyük
tesisini kuruyor

İlk mağazasını 
İnegöl’de açıyor
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Mobilya ve ev dekorasyonu alanında Türkiye’nin en büyük
e-ticaret siteleri arasında yer alan Evidea.com, 2 milyon

TL’lik yatırımla ilk mağazasını açtı. İstanbul Maltepe’deki ma-
ğazanın açılışına ilgi büyüktü. Açılışa özel indirimli ürünleri sa-
tın almak isteyen bin-
lerce kişi mağazaya
akın etti. 2 bin 500
metrekare büyüklü-
ğündeki mağazasında
internetteki fiyatları
müşterilere sunarak,
avantajlı alışveriş key-
fi yaşatacak olan Evi-
dea.com, ürüne do-
kunmak isteyen müş-
teriler için bir alternatif olacak. Türkiye’de ilk defa peraken-
deyi teknoloji ile buluşturacak ürünmatikler sayesinde müş-
teriler mağazaya sığmayan binlerce ürünü, ürünmatikler ara-
cılığıyla seçerek evlerine teslim alabilecekler. 
Evidea.com kurucu ortağı Tuğberk Keselioğlu, “2016 yılı iti-

bari ile hedeflediğimiz büyüme hedeflerini gerçekleştirdik.
Mobilya ve ev dekorasyonu kategorilerinde e-ticarette sektör
lideri olmaya devam ediyoruz. Mağazamızla birlikte 2017’ye
güçlü bir giriş yapıyoruz. Mağaza sayımızı hızlıca arttırarak,

e-ticaretteki gücümüzü
mağazalarımıza yansıta-
cağımıza inanıyoruz” de-
di.  
E-ticaret genelinde de ilk
5’te yer aldıklarını hatır-
latan Evidea.com Kuru-
cu Ortağı Timur Tando-
ğar ise “Hiçbir yerde bu-
lunmayacak kadar ürün
çeşitliliğine sahip Evi-

dea.com, geniş tedarik ağı ve üreticilerle yaptığı özel anlaş-
malar ile en uygun fiyat avantajlarını sunuyor. Dijital pazarla-
ma ve teknoloji alanındaki trendleri yakından takip eden bir
şirket olarak, müşterilerimize avantajlı fiyatları mağazamızda
da sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlk mağazasını Maltepe’de açtı

Çoruh Üniversitesi’nden mobilya dekorasyon atölyesi

Geçtiğimiz yıl Casa Mobilya’yı Gazian-
teplilerle buluşturan Eser Möble, ye-

ni bir yatırımla sektörün öncü markaların-
dan Stella Mobilya’yı Gaziantepliler ile bu-
luşturdu. Stella Mobilya’nın açılış töreni-
ne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka-
nı Fatma Şahin de katıldı. Eser Mobilya
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Alper

Eser ile Stella Mobilya Gazi-
antep Yetkilisi Tuncer Eser,
marka değeri, tasarımları, kalitesi ve
estetiği nedeniyle Stella Mobilya’yı tercih
ettiklerini söyledi.  
Şehitkamil İlçesi’nde yer alan 3 katlı 750
metrekarelik showroom, Stella’nın en ye-
ni modellerini içeriyor. 

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ)
Artvin Meslek Yüksekokulu bün-

yesinde mobilya dekorasyon atölyesi
açıldı. Seyitler Yerleşkesi’nde hizme-
te giren atölyenin açılışına Artvin Ço-
ruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Duman, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Prof. Dr. Ay-
dın Tufekçi, Prof. Dr. Abdulkuddüs
Bingöl, Artvin Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Bülent Sağlam ve
çok sayıda davetli katıldı. Sağlam, ye-
ni mobilya dekorasyon atölyesinin,

toplamda bin 500 metre kare kapalı
alana sahip olduğunu belirterek
"Atölyemiz mobilya ve dekorasyon
programı uygulama ve montaj hattı,
makine programı uygulama atölyesi,
öğretim elamanları odalarının bulun-
duğu yönetim katları, teknik ofis, ka-
zan ve yangın güvenlik sistemlerinin
bulunduğu kazan dairesi gibi bölüm-
lerden oluşuyor" dedi. 
Konuşmanın ardından Rektör Prof.
Dr. Mehmet Duman ve beraberinde-
kiler atölyenin açılışını yaptı.

Stella Mobilya Gazianteplilerle buluştu



Ham:m’ın kurucu ortaklarından Muhammet Taşlı ile Ham:m’ın
hikayesini, ürünlerini ve geleceğini konuştuk.

‘Hayalimiz tasarım 
alanında çatı marka olmak’
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rucu ortaklarından Taşlı ile Ham:m’ın hikayesini,
ürünlerini ve geleceğini konuştuk.

Ham:m’ın hikayesi nasıl başladı?
İlk ürünlerimizi 2010 yılında ürettik ve Dank satış
modülünde satmaya başladık. Ürünlerimiz beğeni-
lince “Biz de bir marka olabilir miyiz?” diye düşün-
meye başladık. 2011'nin sonunda Tophane'de ilk
mağazamızı açtık. Tophane turistik ve çok kültürlü
bir yer olduğu için sokağımızdan geçen ve sanatla
ilgilenen turistler müşterimiz olmaya başladı. Böy-
lece Ham:m’ın daha çok Avrupalı müşteriyi kapsa-
yan bir marka olduğunu anladık. Yerli müşterilerimiz
de “Bunlar ithal değil mi?” diye soruyordu. Bu sü-
reçte nelerin daha çok sevildiğini gördük. Ardından
2014’te Nişantaşı mağazasını açtık. Artık Ham:m
tekil ürün satmak yerine evler yapmaya, cafeler ve
restoranlara hizmet vermeye başladı. Nişanta-
şı'ndan Tophane’ye gelen müşteri, kendi yaşam ala-
nında bizi bulmuş oldu. Nişantaşı mobilyacılık açı-
sından önemli bir bölge, 50-60 yıldır orada bulunan
markalar var. Bizim de amacımız Nişantaşı’nda ka-
lıcı olmaktı. Nişantaşı'nın ardından Tophane'deki
mağazamızı büyüttük. 2016 ortalarında ise Cadde-
bostan mağazamızı açtık. Hollanda Deen Hag'ta da
bir satış yerimiz var. Küçük bir şehir olmasına göre
satışlarımız iyi gidiyor.

Tasarım ekibinizden 
bahseder misiniz?
Başta çok programlı bir yol izlemedik, ben ve orta-
ğım tasarımları yapıyorduk. Şu an 19 tasarımcımız
var. Mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımız dahi
tasarımcılardan oluşuyor. Ekip büyüdükçe tasarımcı
sayımız da büyüdü. Dışarıdan tasarımcıları davet et-
tik ya da onlar bizim kapımızı çalarak bize katıldı.
Hepsiyle kurumsal anlaşmalar yaptık, Ham:m tasa-
rımcılara ürünler üzerinden paylaşım modeliyle be-

“Ham:m Plus” projesiyle müşterilerine ücretsiz mimarlık hizmeti veren Ham:m’ın
ortaklarından iç mimar Muhammet Taşlı, “Ürünlerimizin müşterilerin yaşam

alanlarında nasıl durduğunu göstermek istiyoruz” diyor.

M
Muhammet Taşlı ve İdil Özbek tarafından 2010 yı-
lında Tophane’de kurulan Ham:m; bugün Topha-
ne’nin yanı sıra Nişantaşı, Bomoni ve Caddebos-
tan’daki mağazalarıyla da müşterileriyle buluşuyor.
“Ham:m Plus” projesiyle ise müşterilerine ücretsiz
iç mimarlık hizmeti veriyor. Ürünlerinde doğal mal-
zeme ve el işçiliği ile dikkat çeken Ham:m; “gelece-
ğin antikalarını tasarlama” iddiasında. Ham:m’ın ku-
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del ödüyor. Ayrıca porselen, cam, bakır ve seramik
atölyelerinde üretilen küçük ürünleri de Ham:m’da
değerlendiriyoruz. Onlara “Müşterekler” diyoruz. Bu-
rada amacımız hem müşterimize daha çok seçenek
sunmak hem de Türk tasarımcısına destek olmak.
Bütün hayalimiz Türkiye’de tasarım alanında demo-
kratik bir çatı marka olmak. 
Ürünlerimizi tasarlayanların tamamı yerli. Böyle bir
şartımız yok ama illa yabancı da olsun arayışımız
olmadı. Türkiye'de palazlanan bir marka, İtalyan ta-
sarımcı ile anlaşmayı marifet sayıyor, onun rekla-
mını yapmak da daha kolay oluyor. Biz içimizdeki
potansiyele inanıyoruz. Aramızda henüz üniversite-
de okuyan ama bizde ürünü olan arkadaşlarımız da
var.

Tasarımlarınızın üretimi 
nasıl gerçekleşiyor?
Ham:m’ın üretim yeri yok. Avrupa'daki fuarlarda
markaların yüzde ellisi üretimini kendi yapmadığı
ürünleri satıyor. Tasarımı yapıyor, üretimi ise yaptı-
rıyor. Biz de aynı mantıktayız. Ham:m’daki ürün çe-
şitlerimiz bini geçti. Bizde mumluk da var çay bar-
dağı da, halı da var koltuk da. OEM anlaşması ile
işlerimizi yürütüyoruz. Buna göre; üretilecek malın
tasarım hakkı bizde oluyor, bir firma ile anlaşıyoruz
ve ürünü yalnızca bize üretiyor. Dünyada bizim takip
ettiğimiz iyi firmaların tamamı bunu uyguluyor. Odak
noktanız tasarımsa bu size daha çok vakit kalması-
nı sağlıyor.

Üretici firmalar Türkiye’de mi?
Yirminin üzerinde üreticimiz var ve hepsi Türkiye’de.
Ağacımız dahi yerli. Sadece meşe ağacı kullanıyo-
ruz. “Yerli malı yurdun malı" anlayışıyla hareket et-

miyoruz ama ülkemizin meşesi o kadar güzel ki dı-
şarı gitmeye gerek kalmıyor. Dokusu güzel, cilayı
çok iyi kabul ediyor.

Ham:m olarak, “Geleceğin antikalarını
tasarlıyoruz” diyorsunuz. Büyük bir 
iddia, biraz açabilir misiniz?
Ham:m’ın ürünlerinin kullanılıp atılacak ürünler olma-
dığına inanıyoruz. İnsanlar kullanıp atmaya çok alıştı.
“Eskisini atıp yenisini alayım” diyorlar. Bize kimse
“Bu ürünü al ve uzun yıllar kullan” demiyor. Biz yap-
tığımız şeyin uzun süre kullanılmasını istiyoruz. Za-
mansız olsun istiyoruz. Ürünlerimiz 10 yıl sonra da
sevilecek. Dönem mobilyaları yapmadığımız için
ürünlerimizin antika değeri göreceğine inanıyoruz.

Ham:m Plus projenizden 
bahseder misiniz? 
Ham:m Plus hizmetimiz kullanıcıya direkt olarak ser-
vis veriyor. Müşterilerimizin ayağına giderek proje-
lendirme hizmeti veriyoruz ve onlara yepyeni bir ya-
şam alanı sunuyoruz. Ortağım da ben de iç mimarız
ve ürünlerin müşterilerimizin yaşam alanlarında na-
sıl durduğunu göstermek istiyoruz. Hangi ürün ne-
rede olacak, yakışacak mı gibi soru işaretlerini or-
tadan kaldırıyoruz. Müşterilerimize özel projeler üre-
tiyoruz ve tüm bunları ücretsiz yapıyoruz.

Türkiye’de mobilya tasarımı alanını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mobilya piyasasında çok üretici var ama özgün,
katma değeri olan ürün çok az. Üretim kapasitemiz
çok fazla ancak Ar-Ge ve tasarım yok. Mobilya işi
sadece para kazanma mantığı ile yapılacak bir iş
değil.

“Ham:m Plus
hizmetimiz
kullanıcıya direkt
olarak servis
veriyor.
Müşterilerimizin
ayağına giderek
projelendirme
hizmeti veriyoruz ve
onlara yepyeni bir
yaşam alanı
sunuyoruz. Ortağım
da ben de iç
mimarız ve ürünlerin
müşterilerimizin
yaşam alanlarında
nasıl durduğunu
göstermek 
istiyoruz.”



MOBİLYA SEKTÖRÜ

Dudullu’da inşa çalışmaları devam eden ve 2017
Eylül ayında açılması planlanan Interia, mobilya

sektörünün önde gelen firmalarını tek çatı altında toplayacak.

Interia’da bir
araya geliyor
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2 bilya,  modern, estetik ve fonksiyonel tasarım anlayışına
sahip. “Mobilya seçmek tutku ve zevk gerektirir. Hayata de-
ğer katacak ürünleri tasarlamayı ve üretmeyi kendimize
meslek olarak seçtik. Bu sanatsal arayışa ömrümüzü ada-
dık” diyen Vivanza Mobilya, yeni ürün konseptleri için ça-
lışmaya devam ediyor.

2014 yılında İnegöl’de faaliyete geçen Vivanza
Mobilya, üç yıllık kısa bir süre içerisinde yüzde
300 büyüme gerçekleştirdi. Yurt içi satışlarının
yanı sıra 8 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Suudi Arabis-
tan’da proje çalışmaları yürüten Vivanza’nın koleksiyonla-
rında yatak ve yemek odaları, koltuk takımları ile TV ünite-
leri yer alıyor. Vivanza Mobilya, yeni koleksiyonları ile 3. kez
CNR İMOB’ta yer alacak. 13.CNR İMOB Uluslarası İstanbul
Mobilya Fuarı’nda 1. Hall’de yer alacak olan Vivanza Mo-

Vivanza Mobilya, modern ve fonksiyonel
tasarımlarıyla CNR İMOB’ta yer alıyor.

3 yılda yüzde 300 büyüyen Vivanza, CNR İMOB’ta

“FİKRİM VAR” DİYENE KAPILAR AÇIK

Yenilikçi işletme modeliyle Interia, “Tasarım Kültürüne Des-
tek” programı kapsamında “İstanbul Tasarım Günleri” adıy-
la her yıl düzenlenecek uluslararası etkinliklere de ev sa-
hipliği yapacak. Interia Genel Müdürü Nadir Kayacan “Ta-
sarım etkinlikleri için 6 bin metrekarelik özel bir alan ayır-
dık. Bu alan ‘Mobilya sektörü için bir fikrim var’ diyen her-
kese açık. Yaratıcı gruplar, tasarımcılar, üniversite öğren-
cileri, akademisyenler, kendine alan yaratmak isteyen her
kişi ve oluşum bu uygulama alanında yıl boyu etkinlikler
gerçekleştirebilecek” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı mobilya merkezi olarak planlanan Interia,
Anadolu yakasının gelişen bölgesi Dudullu’da 110 bin m2’lik kapalı
alanda faaliyet gösterecek. Nobis A.Ş tarafından 100 milyon dolarlık
yatırım ile hayata geçecek olan Interia, sektörün öncü markalarını
tek bir çatı altında toplayarak mobilya alışverişini güvenli ve konforlu
hale getirmeyi hedefliyor. Mobilya ve ev dekorasyonunun tamamla-
yıcı ürünleri ev tekstili, aksesuar ve aydınlatma firmalarının da yer
alacağı Interia, 2017’nin Eylül ayında kapılarını açacak. Merkezde
toplam 100 marka satış yapacak. Interia, temsil edeceği firmaların
perakende ticaretinin yanı sıra ihracatını da geliştirmeyi hedefliyor. 



tecrübenin kalesi ola-
rak hizmet vermektir.
Vizyonumuz ise gele-
cekte de geçmişteki
ilkelerinden ödün
vermeden, gelişen
teknolojiye ve çağa
ayak uydurarak,
dünya piyasalarına
entegre olarak faa-
liyetlerimizi sürdür-
mek.

Değişen teknoloji ve yeniliklerle ısıtma
sektöründe neler değişti?
Günümüzde doğalgaz ve klima ile ısıtılıp soğutulan
binaların yalıtımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Uzertaş yalıtım konusunda da en kaliteli ve zararlı
kimyasallar içermeyen çevreci ürünleri ithal ederek
piyasaya sürmenin gururunu taşımaktadır.

Farklı projeleriniz var mı?
Yurt dışına, özellikle Ortadoğu ve Türk Cumhuriyet-
lerine açılma projelerimiz var. Ayrıca Türkiye’de ol-
mayan inovatif ürünleri Türk boya ve vernik sektörü-
ne tanıtmayı da planlıyoruz.

Camilerini boyatmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
İskeleyi bir kere kurmalarını, yani kaliteli ürün kul-
lanmalarını tavsiye ediyorum. Binaları uzun yıllar ısı
ve ışık değişimlerine ve yağışlara karşı koruyacak
ürünlerin seçimi konusunda tecrübelerimizi herkes-
le paylaşmaya hazırız. Ayrıca tarihi binaların iç de-
korunda kullanılan kalem işi boya çeşitlerimizin ka-
litesi ve renkleri konusunda da oldukça iddialıyız.

Boya sektörünün en zor yanı nedir?
Sektördeki en önemli sıkıntımız ve zor taraf, kalifiye
eleman teminidir. Başarılı bir boya uygulaması için
doğru ürün ve eğitilmiş eleman gerekir. Bu amaçla
Uzertaş’ta bilgilendirme ve uygulama eğitimleri sık
sık yapılmaktadır.

Piyasada olumlu ya da olumsuz 
eleştiri alıyor musunuz?
55 yıldır hakkımızda söylenen “iyi fiyat ve kaliteli
mal veren şirket” sözü olumlu eleştiridir.

Uzertaş Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erem, “Cami ve
minare boyama işi uzmanlık ister” diyor.
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“Uzertaş, sektörde
gerek ürün, gerekse
dağıtım dinamikleri
açısından, trendleri
sadece takip
etmekle kalmayıp,
gelişim ve değişim
konularında
gösterdiği liderlikle
pazarın büyümesine
katkı sağlamıştır.”

U
Uzertaş Yön. Krl. Bşk. İlhan Erem

“İlk Avrupa boyayı
Türk pazarıyla tanıştıran firmayız”

Uzertaş’ı kısaca anlatır mısınız?
Türk boya pazarında çok sayıda ürün çeşidiyle 55 yıl-
dır hizmet veriyoruz. Karaköy, Perşembepazarı'ndaki
ilk işyerimizden bugünkü şirket binamıza gelinceye
kadar mekanlar değişse de düsturumuz hep en iyiyi
en uygun şekilde müşterlerimize zamanında ulaştır-
mak olmuştur. Uzertaş, sektörde gerek ürün, gerek-
se dağıtım dinamikleri açısından, trendleri sadece
takip etmekle kalmayıp, gelişim ve değişim konula-
rında gösterdiği liderlikle pazarın büyümesine katkı
sağlamıştır. Bu süreçte birçok markayı pazara sok-
muş; onların ünlü ve başarılı markalar haline gelip
pazarda güvenli bir yer edinmelerine imkân sağlamış-
tır. Özellikle perakendeciler ve uygulamacılar üzerin-
de, “Uzertaş’ın sattığı ürün, mutlaka iyidir, doğrudur,
yeniliktir” ön kabulünü yaratmış, müşteri odaklı satış
kuralları ve sözünde duran iradeli yaklaşımıyla, her
zaman müşterilerilerinin güvenine layık olmuş, güve-
nin ve tecrübenin kalesi olarak anılmıştır.

Tarihi binaların temizlenmesi 
ve koruma altına alınması konusunda 
ne gibi çalışmalarınız oldu?
TC Kültür Bakanlığı binası, taş yüzeyleri olmak üzere
birçok resmi kurumun restorasyonunu sosyal so-
rumluluk çerçevesinde başarıyla tamamladık. Dini
yapıların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde nakli
için aktif potasyum silikat esaslı, mineral bazlı Be-
eck boyasını kullanıyor, SP Plus ile koruyoruz. Bu
şekilde yaptığımız işlere II. Mahmut Türbesi, Ataşe-
hir Mimar Sinan Camii ile Büyük Çamlıca Camii mi-
narelerini örnek verebilirim. Ayrıca tarihi eserlerimizi

koruma adına Tarihi Beyazıt Hama-
mı ve Hürrem Sultan Hamamı başta
olmak üzere birçok tarihi binanın ge-
rek restorasyonunda gerekse bakım
çalışmalarında Beeck ve SP Plus
ürünleri kullanılmıştır.

Yaptığınız işte en önemli 
ayrıntılar sizce nedir?
Doğru ürünü, doğru yerde, doğru şe-
kilde kullanmak en önemli ayrıntıdır.

Firmanızın misyonu 
ve vizyonu nedir?
Misyonumuz, boya ve vernik sektö-
ründe daima kalite, güven, yenilik ve
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2011 yılında Milano Tasarım Haftası’nda Salone Satellite’a 
katılım hakkı kazandıktan sonra yabancı tasarımcıların 

dikkati çeken Gotwob’un kurucu ortaklarından mimar 
Begüm Çelik ile markalarının hikayesini ve tasarımlarını konuştuk.

Çağdaş mekanlar 
için işlevsel ürünler…
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Begüm Çelik ve Berk Şimşek tarafından kurulan
Gotwob, modern mobilya alanında bir alternatif
oluşturuyor. Sehpa ve aydınlatma gibi tamamlayıcı
mobilyalar ile yola çıkan Gotwob’un bugünkü ürün
skalasında koltuk  ve kanepe de bulunuyor.  2011
yılında Milano Tasarım Haftası’nda Salone Satelli-
te’a katılım hakkı kazandıktan sonra yabancı tasa-
rımcıların dikkati çeken Gotwob’un kurucu ortakla-
rından mimar Begüm Çelik ile markalarının hikaye-
sini ve tasarımlarını konuştuk.

Gotwob markası nasıl doğdu, 
dünden bugüne nasıl geldi?
2008 yılında, Berk Şimşek’le birlikte, iki mimarın
bir hayali olarak başladı diyebiliriz. “Complimentary
furniture” olarak adlandırabileceğimiz tamamlayıcı
mobilyaların eksikliğini görüp bu konuda farklılık ya-
ratmak için yola çıktık. Kendi tasarım anlayışımızı
yansıtan bir marka yaratmak istedik. Çok kısıtlı bir
ürün skalası ile başladığımız süreç, 2012 yılında Be-
ril Aran’ın kurumsal yapımızı geliştirmek amaçlı or-
tak olarak Gotwob’a katılmasından sonra bugünkü
çizgisine geldi.

Tamamlayıcı ürünler ile başlayan kolek-
siyonunuzu kanepe ve koltuk ile geniş-
lettiniz. Ürün çeşitliliği konusunda baş-

ka planlarınız da var mı?
Her geçen gün ürün çeşitliliğimiz ar-
tıyor. Yakın zamanda daha geniş bir
ürün yelpazesini içeren bir koleksi-
yon üzerinde çalışıyoruz. Yatak başı,
komidin, dresuar vb. Ürünlerde pro-

totiplerimiz üzerinde çalışıyoruz.

Ürünleriniz tek tek elde 
üretiliyor. Üretim süreciniz 
nasıl işliyor?

Üretim sürecinde önceliğimiz tasarladığımız ürünü
ustalarımıza tek tek doğru bir şekilde anlatmaktan
geçiyor. Sadece çizim ile değil, süreçte de bir fiil için-
de bulunuyoruz. İlk prototip sonrası detayları gözden
geçirip deneme amaçlı sınırlı sayıda ürün üretiyoruz.
Sonra hem kendimiz hem de müşterilerimizin yorum-
larına göre nihai üretim sürecine giriyoruz.

Tasarımlarınızda ana malzeme olarak 
metal dikkat çekiyor. Neden böyle 
bir tercihte bulundunuz?
Doğal malzeme önceliği-
miz ama metali diğer
malzemelerden daha
çok sevmemiz bir sır
değil. Metal hem da-
yanıklılık hem de iş-
lenmesi açısından ta-
sarımcıya çok fazla olanak
tanıyan bir malzeme. Aslında
metal bu toprakların bir mirası
diyebiliriz. 
İlk tunç çağından beri metal
günlük hayatın bir parçası ol-
muş ve yine bu topraklar me-
tal işçiliği konusunda çok iyi us-
talar yetiştirmiş. Günümüzde kay-
bolmuş bu değeri canlandırmak bizim önem verdi-
ğimiz konulardan biri.

Gotwob’un tasarımlarında 
ön plana çıkan nedir?
Her ikimiz de modern mimarlık eğitimi aldık. Bu bi-
rikimin tasarımlarımızın genel çizgisini belirlediğini
düşünüyoruz. 
Çağdaş mekanlar için işlevsel ürünler yaratmanın
temel amacımız olduğunu söyleyebiliriz. Doğal mal-
zeme ve el emeği bizim için çok değerli. 

Gotwob’un kurucu ortaklarından mimar Begüm Çelik,  
“Mobilya tasarımını mimarlık, sanat, el işçiliği gibi kavramlardan 

bağımsız olarak ele almak mümkün değil” diyor. 
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2011 Milano Tasarım Haftası’nda 
Salone Satellite’a katılım hakkı 
kazanarak yer almışsınız. Bu fuarın 
yurt dışına açılmanız açısından 
size katkısı nasıl oldu?
Bu fuar bizim için çok eğlenceli ve verimli bir dene-
yim oldu. Hem yurt dışında bizim gibi iş yapmaya ça-
lışan tasarımcılar ile tanışma imkanımız hem de di-
rekt fuara gelen yabancı müşterilere kendimizi ta-
nıtma imkanımız oldu. 
Fuar sonrası gelen olumlu dönüşler doğru bir çizgide
olduğumuzu gösterdi ve yurt dışı satışları için bizi
cesaretlendirdi.

Müşteri portföyünüzden 
bahseder misiniz?

Müşteri portföyümüz
çok çeşitlilik gös-
teriyor. Ancak
ağırlıklı olarak
Türkiye’de yaşa-

yan yabancılar ve
25-45 yaş arası kendini
geliştirmeyi seven, yeni-
liklere açık genç profes-
yoneller diyebiliriz. 

Geleceğe yönelik
planlarınız neler?

Gelecek ile ilgili önceliği-
miz koleksiyonumuzu geliştirmek.  

İstanbul’da ikinci bir mağaza ve yurt dışında bir ma-
ğaza açmak da planlarımız arasında.

Tasarım dünyasındaki yeni trendleri 
nasıl takip ediyorsunuz?
Sadece işimiz gereği değil gündelik hayatımıza işle-
miş bir süreç bu. 
Fuarlar, yurtdışı gezilerimiz hatta tatillerimiz bile bir
şekilde tasarım dünyasının yeniliklerini takip ede-
bilmek üzere kurgulu dersek yanlış olmaz. Katalog-
lar, internet size takip etmek için iyi bir imkanlar
sunuyor olsa da güncel tasarımı mümkün olduğun-
ca gezerek tasarım kültürünün tüm ögeleri ile ya-
şamaktan geçiyor.

Türkiye’de mobilya tasarımı 
alanını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye bu konuda geniş imkanlara sahip bir ülke.
Ancak bir şekilde ekonomik gerçekler ve kültürel
alışkanlıklarımız bizim önümüzde bir engel oluştu-
ruyor. 
Bu işe çok emek harcayan ve standartlarını her ge-
çen gün artıran firmaların sayısı hala çok az. Mobil-
ya tasarımını mimarlık, sanat, el işçiliği gibi kavram-
lardan bağımsız olarak ele almak mümkün değil. Bir
bütündeki eksikliklerimiz kendini mobilya tasarımın-
da da gösteriyor ve bir üst lige geçmemize engel
oluyor. Ancak tasarıma değer veren kullanıcıların ar-
tan talebine cevap vermek için, önümüzdeki dönem-
lerde bu yönde çalışmalar yapan firmaların artaca-
ğını düşünüyorum.

“Müşteri
portföyümüz çok
çeşitlilik gösteriyor.
Ancak ağırlıklı
olarak Türkiye’de
yaşayan yabancılar
ve 25-45 yaş arası
kendini geliştirmeyi
seven, yeniliklere
açık genç
profesyoneller
diyebiliriz.”



Nurus’tan uçak koltuğu

SEKTöRDEN
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Üretimini Kayseri Orga-
nize Sanayi Bölge-

si’nde ağırlıklı olarak pa-
nel mobilya, yatak ve ye-
mek odası, oturma grup-
ları, çek-yat baza ve yatak
alanında gerçekleştiren
Serhat Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı
Nuh Mehmet Akkaş, ürün çeşitliliğini artırmak
adına otel konsepti üzerine üretime başladık-

larını belirterek, "Ar-Ge çalışmala-
rına önem veriyoruz. Bünyemizde-
ki mimar ve mühendislerimizin ya-
nı sıra dışardan da tasarım des-
teği alıyoruz” dedi. İç pazardaki
faaliyetlerine, yeni şubelerin sayı-
sını artırarak devam etmeyi plan-

ladıklarını belirten Akkaş, "2017 yılı sonuna
kadar üçü Ankara’da olmak üzere sekiz şube
daha açmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı
birçok markayı tek çatı al-

tında toplayan ev dekorasyon
merkezi addresistanbul, Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜR-
SAB) ile birlikte turizm acentele-
rini ağırladı. TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy’un da katılımı
ile gerçekleşen lansmana tu-
rizmciler yoğun katılım gösterdi. 
addresistanbul’un Genel Müdü-
rü Derya Devrim “Turizmde baş-
ka bir yol açıp 'exclusive consul-
ting' dediğimiz dekorasyonda da-
nışmanlık hizmetini vermek isti-
yoruz. Acentelerimizle yapacağı-
mız geliştirme toplantılarından
sonra dekorasyon ve mobilyaya
özel bir turizm başlatmak istiyo-
ruz” dedi.

Mobilya Sanayi İş Adamları
Derneği (MOBSAD) Başkan

Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, Türki-
ye’nin ihracat başarısını iç pazar-
da yabancılara yaptığı satışlar ile
güçlendirdiğini söyledi. Yanıkçı-
oğlu, “2016 yılının 11 ayında
toplamda 16 bin 549 yabancıya
konut satıldı, haliyle konut alan-
lar mobilya tercihini de buradan
yapıyor. Özellikle Ortadoğu ve
Körfez ülkeleri vatandaşlarının
lüks mobilya harcaması sektörü
hareketlendiriyor” dedi. Yanıkçı-
oğlu yeni konut alan Türk ailenin
mobilya için ortalama 16 bin lira,
yabancıların ise 64 bin lira har-
cadığını söyledi.

Mobilya ve koltuk üreticisi Nurus; Türk
Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik

A.Ş. ve Assan Hanil ortaklığında kurulan Tur-
kish Seats Industries (TSI) ile birlikte yürü-
tülen çalışmalar sonucunda hem ekonomi

hem de business
class için tasarla-
nan koltukların
prototip üretimle-
rine başladı. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı
Güran Gökyay, “Uzmanlığımız, çalışma ve
yaşam alanı mobilyaları üretmek. Ancak tek-
noloji ile mobilyayı birleştirdik ve bugün uçak
koltuğu üretir hale geldik. Dar gövdeli uçak-
larda kullanılan koltukların ergonomisini iyi-
leştirmek, konforunu artırmak ve hafiflete-
bilmek için çalışmalarımız tamamlandı” de-
di. Gökyay, “Yolcuların aynı hacimde çok da-
ha rahat seyahat etmesi mümkün kılınacak
ve hafifleme ile yakıt sarfiyatı beklenenin al-
tına düşmüş olacak” diye konuştu. 

Nurus Yön. Krl. Bşk. Güran Gökyay, “Yolcular aynı 
hacimde daha rahat seyahat edebilecek” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(STSO), Ekonomi Bakanlığı Uluslararası

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı (UR-
GE) kapsamında, Samsun mobilya sektörü-
nün ihracat kapasite-
sinin artırılmasına yö-
nelik eğitim toplantısı
düzenlendi. Toplantı-
ya, TSO Yönetim Kuru-
lu üyeleri ve Samsun
Mobilyacı İşadamları
Derneği (MOBİD) yöne-
tim kurulu üyeleri katıl-
dı. Toplantıda konu-
şan STSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Salih Ze-
ki Murzioğlu, “Oda olarak, mobilya sektör
temsilcilerimizin teknolojik gelişmeleri ya-
kından takip etmeleri ve yeni pazarlar bul-
maları için önemli çalışmalar yapıyoruz.
Yaptığımız çalışmaların geri dönüşünü gör-

mek bizleri daha da mutlu ediyor ve heye-
canlandırıyor” dedi. STSO Meclis Üyesi ve
MOBİD Başkanı Erkan Malkoç ise “Mobilya
sektörümüzün üretim, mağazacı ve tedarik-

çilerini bir arada
hareket ettirebil-
mek adına çalışma-
lar yürütüyoruz. UR-
GE programı kapsa-
mında eğitimlerimiz
aralıksız sürüyor.
Bizim önemsediği-
miz iki tane konu
var. Bunlar, yerelde
çok daha güçlü ti-
caret yapmak ve ih-

racat payımızı daha da artırmak” dedi. 
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri
Enstitüsü’nden Ceyhun Yeşilyurt tarafından
katılımcılara, “İhracata Yönelik Esaslar ve
Uygulamalar” konusunda eğitim verildi. 

Mobilyacıların hedefi daha güçlü ticaret

Serhat Mobilya’nın hedefi 2017’de 8 şube

Salih Zeki Murzioğlu

Turizme açılıyor

İç pazarda yabancı
hareketliliği
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organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell 
Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda 

15. Bayim Olur musun Franchising Fuarı 12-15 Ekim’de,
CNR Fuar Merkezi 5-6-7-8. Hall’erde gerçekleşecek.

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında
Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini
taşıyan, franchising alanındaki ilk ve tek fuar
olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı rekorlara imza atarak sektörün nab-
zını tutmaya devam ediyor. 
13 - 16 Ekim 2016 tarihleri arasında 14. kez ka-
pılarını açan fuarda 378 marka girişimcilerle bir
araya gelerek franchise görüşmeleri gerçekleş-
tirdi; yeni anlaşmalara imza attı. 32.197 kişinin
ziyaret ettiği fuarda, Katar, Tunus, Suudi Arabis-
tan ve Ortadoğu’dan gelen diğer heyetler Türk
markalarına yoğun ilgi gösterdi. 
Gıdadan ev dekorasyonuna, güzellik merkezin-
den gayrimenkul danışmanlığına, spor merkez-
lerinden cafelere, kuru temizlemeden teknoloji-
ye kadar birçok sektörden katılımcının yer aldığı
Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 12-
15 Ekim  2017’de. 
Fuar, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD
işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsor-
luğunda CNR Fuar Merkezi’nde 15. kez düzen-
lenecek.

Tedarikçiler, markalar ile 
aynı platformda olacak
Bayim Olur musun Franchising Fuarı, mevcut 5-
6 ve 7. Hall’ere yenilerini ekleyerek, Internatio-
nal ve franchising sektörüne mal / hizmet veren
tedarikçileri kucaklayan 8. Hall ile, markalar ve
tüm sektör oyuncularını 32.500 m2 alanda ya-
tayda birleştirecek. Tedarikçiler, fuarda artık zi-
yaretçi olarak değil, franchise veren firmalar ile
aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu
sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müş-
terilerini aynı ortamda görecek.

50 Ülkenin franchise 
dernekleri İstanbul’a geliyor!
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helva-
cıoğlu Türkiye için büyük önem taşıyan gelişme-
leri şöyle anlattı: “Cakarta’da düzenlenen Dünya
Franchise Konseyi ve Asya Pasifik Konfederas-
yonu toplantılarına katılan Ufrad Başkanı Dr.
Mustafa Aydın, WFC ve APFC Dönem Başkanlık-
ları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. Üç
önemli franchise zirvesi; Asya Pasific Franchise
Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise
Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyo-
nu (EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad
ev sahipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Ay-
dın’ın büyük destek ve uğraşlarıyla İstanbul’da,
fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Toplantılar kapsamında Amerika’dan Çin’e, Gü-
ney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 50 ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ekonomi ba-
kanları ve yetkilileri İstanbul’da bir araya gele-
cekler. Rotamız, başarılı bir şekilde gelişmek ve
markalarımıza değer katmak.”

50

Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
Aycan HELVACIOĞLU

Dünya franchise sektörünün
kalbi ’da atacak

fuar

!






