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iMOB Mobilya Sektör Dergisi, PARA Dergisi
tarafından EREM YAYINCILIK ve

TANITIM HİZMETLERİ’ne yaptırılmıştır.

iMOB Mobilya Sektör Dergisi’nin yeni sayısından merhaba. Mobilya
sektöründeki yoğun gündemin heyecanıyla ikinci sayımızla karşınız-
dayız. Bildiğiniz üzere, sektör son dönemde önemli gelişmeler yaşadı.
Mobilyaya getirilen ve ardından süresi uzatılan KDV indirimi, iç pa-

zarda önemli hareketliliğe neden oldu. CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı’nda buluşan Türk mobilya sektörü, 2017 hedefi için büyük
ivme kazandı. 750 milyon dolarlık iş bağlantısına imza atılan fuarı, CNR
İMOB Ankara Mobilya Fuarı izledi. Mobilya sektöründe önemli paya sahip
olan Ankara’da;  binlerce ürün, dünyanın dört bir yanından gelen alım he-
yetlerinin beğenisine sunuldu. İMOB Mobilya Sektör Dergisi olarak; biz de
sektördeki bu heyecanın ortağı olduk.

Dergimizin yeni sayısında tüm bu gündem maddelerini detaylı olarak siz-
lere sunuyoruz. Bu sayıda, sektörün öncüsü dernek ve firmalardan güncel
haberlerin yanı sıra mobilya ve dekorasyon alanındaki son trendleri de
okuyacaksınız. Ülkemizde ve dünya genelinde popülerleşen masif mobil-
yalar ile tasarımın tüm alanlarında etkisini hissettiren yeşil tonları da der-
gimizin sayfalarında.

İMOB Mobilya Sektör Dergisi olarak sektöre ışık tutan röportajlarımıza
da devam ediyoruz. İkinci sayımızda; Loda Mobilya Yön. Krl. Bşk. Davut
Karaçak ile tüm dünyada yükselişe geçen loft tarzı, Güreler Mobilya Genel
Müdürü Metin Güreler ile ofis mobilyacılığını, Pons Home Design’dan Ke-
rim Gülmez ile farklı ürünlerini konuştuk. Endüstriyel tasarımcı Özlem Ya-
lım ile yaptığımız röportajda ise endüstri ile tasarımcı ilişkisine dair
önemli anekdotlara yer verdik.

İlk sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da mobilya sektörünün birbirinden
ayrılamaz unsurları olan endüstri ve tasarımı birlikte ele aldık. Türk mo-
bilya sektörünün yükselişine tanıklık ve ortaklık etmekten duyduğumuz
mutluluk ile sektöre dair her şeyi sunmaya devam edeceğiz. 

Mobilya sektörüne başarı dileklerimizle, bir sonraki sayımızda buluşmak
üzere…

İyi okumalar…

İlhan EREM
ilhan.erem@eremyayincilik.com

Merhabalar…
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İÇİNDEKİLER
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alanda 500’ün üzerinde firmanın katılımıyla ger-
çekleşen fuar ile mobilya sektörü 2023 hedefine
biraz daha yaklaştı.

114 ülkeden VIP alım heyeti ağırlandı
CNR İMOB, Türkiye’nin en kapsamlı alım heyeti
organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı.
CNR İMOB bünyesinde organize edilen alım he-
yetleri B2B Eşleştirme Programı kapsamında,
mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya,
Avusturya, İsviçre’nin yanı sıra sektörün hedef
pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Ka-
tar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında ol-
duğu 114 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini
ağırlandı.

6

FUAR

Geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30’luk artış
yakalayan CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı,
beş kıtadaki mobilyacıları Türkiye’de buluşturdu.

CNR İMOB’dan 
gövde gösterisi

CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul Mobil-
ya Fuarı, 24-29 Ocak tarihleri arasında
İstanbul Yeşilköy’de bulunan CNR Expo
Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 

Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı olan CNR
İMOB; CNR EXPO kuruluşlarından İstanbul Fuar-
cılık ile Türkiye mobilya sektörünün çatı örgütü
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş bir-
liğinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul İhra-
catçı Birlikleri’nin (İİB) desteğiyle düzenlendi. Beş
kıta ve 114 ülkeden katılımcının yer aldığı fuarı 46
bin 875’i yabancı olmak üzere toplam 166 bin 23
profesyonel ziyaretçi gezdi. 2016’da düzenlenen
CNR İMOB’a göre bu yıl yabancı ziyaretçi sayısın-
da yüzde 30’luk artış oldu. 150 bin metrekarelik
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Ofis mobilyasından çocuk odasına kadar bu
yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürü-
nün sergilendiği CNR İMOB'un açılış töreni

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda
Erem'in ev sahipliğinde İstanbul Valisi Vasip Şa-
hin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu,
MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Güleç ve sektör temsilci-
lerinin katılımı ile yapıldı. 
Fuarın açılış konuşmasını ya-
pan CNR Holding Genel Koor-
dinatörü Cem Şenel, “Bu yıl
fuarımız için çok başarılı bir yıl
oldu. Bölünen mobilya sektörü
2018’de CNR İMOB çatısı altında
birleşecek. Sektördeki birlikteliğin
de etkisi ile şu an mobilya alanında
dünyanın ikinci büyük fuarı olan CNR
İMOB, önümüzdeki yıl dünyanın en iyi fuarı ol-
maya aday olacak” dedi.
CNR İMOB’un sektörün yıllık ihracat hedefine yüz-
de 25 oranında katkı sağladığını belirten Şenel,
“Fuarımızı 500'ün üzerinde firmanın katılımı, 150
bin ziyaretçi hedefiyle, 150 bin metrekare alanda
düzenliyoruz. İdeal bir fuarda olması gereken her
şey fuarımızda var. Türkiye'nin en kapsamlı alım

heyeti organizasyonlarından birine ev sahipliği ya-
pıyoruz” dedi. 
Şenel, “Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı
kapsamında, mobilya sektörünün lider ülkeleri
İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre'nin yanı sıra,

sektörün hedef pazarları olan Suudi
Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birle-

şik Arap Emirlikleri'nin de arala-
rında olduğu, 114 ülkeden ziya-
retçi ve VIP alım heyetlerini
ağırlıyoruz" diye konuştu. 

750 milyon 
dolarlık iş bağlantısı
MOSFED Başkanı Ahmet Gü-

leç, yaptığı konuşmada "2023
hedefimiz mobilya ihracatında

dünyanın ilk beş ülkesi arasında ol-
mak. Sektör, 2017 için hedeflediği 3

milyar dolar ihracatın 750 milyon dolarlık kıs-
mını fuarda oluşturulacak iş bağlantıları ile ger-
çekleştirecek” dedi. 
Mobilya sektörünün 2016'da 2 milyar 300 milyon
dolarlık ihracat yaptığını belirten Güleç, "Bu yıl ilk
kez ABD mobilya ihracatımızdaki ilk 10 pazar ara-
sına girdi. Sektör olarak pazar çeşitliliğine odak-
lanıyoruz” dedi.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu

"2016 yılında 2.7 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren mobilya
sektörümüz, Cibuti'den Kanada,
Yeni Zelanda'dan Uganda'ya ka-
dar 200'den fazla ülkeye ihracat

gerçekleştiriyor" dedi.  
Çıkrıkçıoğlu, CNR İMOB'un Avrupa'nın

en kapsamlı dünyanın ise sayılı büyük
fuarlarından olduğunu belirterek, fuar-

da yeni tasarımlı ürünlerin dikkat çek-
tiğini ifade etti.
CNR İMOB'un açılış töreninde konuşan
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise “Bu fua-
rın yerli-yabancı ziyaretçisi ile daha da
büyüdüğünü İstanbul görecek. Fuarın
sektöre ve ülkemize bereket getirme-
sini temenni ediyorum. 2.7 milyon ih-
racat azımsanacak bir rakam değil an-
cak hedeflenen rakamlar da takdir edi-
lecek boyutta” diye konuştu.

Cibuti’den Kanada’ya 200’den 
fazla ülkeye ihracat

Afrika Evi, CNR İMOB’da açıldı

CNR İMOB açılışının ardından Cum-
hurbaşkanı  Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye-
sinde Ankara'da hayata geçirilen Afri-
ka El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’nin
de açılışı yapıldı. Afrika kıtasının barış
ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla
hayata geçirilen Afrika Evi’nin CNR EX-
PO'daki açılışı Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız'ın
katılımıyla gerçekleştirildi.  

17 Afrika ülkesinin kültürünü yansıtan el emeği dekoratif ürünlerin 
sergilendiği Afrika Evi, CNR’daki tüm fuarlarda yer alacak.
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Finlandiyalı tasarımcılardan İMOB sunumu

CNR İMOB 13. İstanbul Mobilya
Fuarı, mobilya alanında dün-

yaca ünlü tasarımcılara da ev
sahipliği yaptı. Fuarda sektörün
katma değerli ürün ihraç etme

hedefine destek olmak amacıyla
Finlandiyalı tasarımcılar Mikko
Laakkonen, Yuki Abe, Samuli
Naamanka ve Sebastian Jans-

son fuar katılımcıları ile bir araya
geldi.

Hafif, geri 
dönüşüm ve renkli
Dünyada tasarımlarda ön plana
çıkan unsurlar hakkında bilgi ve-
ren tasarımcılar; ofis mobilyala-
rında hafif, geri dönüşüm, renkli
tasarımların ön plana çıktığını
söylediler. Amaçlarının yeni ofis
mobilyaları keşfetmek olduğunu
belirten tasarımcılar, ofislerde
önümüzdeki yıllarda materyalin
yanında görselliğin de önemli
olacağını ve artistik tasarımların
ofislerde göz dolduracağını be-
lirttiler. Tasarımcılar gerçekleş-
tirdikleri sunumun ardından B2B
ikili görüşmelerin gerçekleştiği
özel alanda ofis mobilyaları baş-
ta olmak üzere pek çok alanda
yaptıkları tasarımları fuar katı-
lımcıları ile paylaştı.

SEBASTİAN JANSSON

YUKİ ABE SAMULİ NAAMANKA

Sebastian Jansson; form, materyal ve
sunumun çağdaş yorumu üzerine

çalışmalarıyla ön plana çıkmakta. Aalto
Üniversitesi’nin ardından eğitimi Politecnico di
Milano’da tamamlayan tasarımcı; endüstri ile
iyi entegre olmuş günlük yaşama dair ürünleri

tasarlıyor. Ödülleri arasında 2014 GOOD
DESIGN Athenaeum Mimarlık ve Tasarım

Müzesi Ödülü, Yükselen Yıldız Ödülü (2013) ve
2010 yılında kazandığı Salone Satellite Milano

Ödülü bulunmakta.

Dünyaca ünlü Finlandiyalı tasarımcılar, CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı kapsamında fuar katılımcıları ile buluştu.

MİKKO LAAKKONEN
Yuki Abe, Helsinki Sanat ve

Tasarım Üniversitesi’nde Master
derecesini tamamlamasının

ardından 1999 yılından bu yana
Finlandiya’da birçok projeye imza

attı. Mobilya ve Obje tasarımı
üzerine yaptığı çalışmaları

dünyada birçok ülkede ilgi gören
Yuki Abe, 2009 yılında ortağı

Anna Salonen ile birlikte
mottoWASABI Ltd. Tasarım

ofisini kurdu.

Kymenlaakso Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler bölümünde mobilya tasarımı

eğitimi aldıktan sonra master
derecesini Helsinki Sanat ve Tasarım

Üniversitesi’nde tamamlayan tasarımcı,
2004 yılında kendine ait Mikko

Laakkonen Studio adlı şirketi kurdu.
Aralarında Alman Tasarım Ödülü

(2017), Türkiye Tasarım Ödülü (2016),
Chicao Athenaeum İyi Tasarım Ödülü
2014 Yılı En İyi Tasarımcı Ödülü’nün

aralarında bulunduğu çok sayıda
ödülün sahibi.

İç mimar Samuli Naamanka,
ürün tasarımlarının yanı sıra
çevre tasarımlarıyla da ün

salmış çok yönlü bir tasarımcı.
Kazandığı ödüller arasında

Julkisivuyhdistys Cephe
Tasarım Ödülü (2005), Unichair

adlı çalışmasıyla 2008 yılı
Nordiska ve EcoDesign ödülleri,
Habitare 1.lik ödülü (2010) ve

Finlandiya Sanat Konseyi
tarafından verilen 5. Yıl Sanatçı

Ödülü bulunmakta.
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CNR İMOB’da Katar kraliyet ailesinin bir üyesi için tasarlanan dev koltuk dik-
kat çekti. Hakan & Ayhan Mobilya’nın hazırladığı dev koltuk, 200 bin dolar

değerini taşıyor. Tamamen el işçiliğiyle üç ayda üretilen koltuğun en büyük
özelliği ise demonte oluşu. 
Dev koltuk, fuarda dolaşmaktan yorulanların enerjisini de taç kısmında bulunan
şifa kaynağı ametist taşıyla tazeledi. Uruguay’dan özel olarak getirtilen şifa
kaynağı ametist taşıyla süslü, altın varaklı ve ipek kumaşlı koltuğun üzerinde
tam 25 kişi oturabiliyor. Altı ustanın tamamen el işçiliği ile tamamladığı koltu-
ğun boyu 2 metre 70 santimetre, eni ise 1 metre 20 santimetre.

CNR İMOB’a özel olarak tasarlanan 4X4 arazi aracı
tasarımlı yataklar fuarda yoğun ilgi gördü. Türki-

ye’de 4-14 yaş arası çocuklar için üretilen araba ta-
sarımlı yatak, uzaktan kumanda ile komut edilebili-

yor. Çeşitli özelliklere sahip yatağa komut verildiğin-
de, Görevimiz Tehlike film müziği eşliğinde yatakta

bulunan farlar yanıp sönerek çevreyi aydınlatıyor.
Arap ülkeleri tarafından fuarda yoğun ilgi gören ya-

tağın fiyatı ise 700 $ civarında.

Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) kapsamında tasarlanan
mobilyalar  CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergilendi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçen, 7.3 milyon Euro yatı-
rımla hayata geçirilen projenin ildeki
mobilya üreticilerine ve bölgenin sos-
yo-ekonomik kalkınmasına katkı sağ-
layacağını söyledi. Çinçin, "Antakya
mobilyacılığı bugün sadece Hatay’a
değil, ülke ekonomisine de katkı sağ-
lamaktadır. Geçmişten günümüze
farklı medeniyetlerin ustalıklarını, kül-
türünü ve estetiğini bir araya getiren
Antakya mobilyasının hak ettiği yere
gelebilmesi için başlattığımız bu pro-
jenin, sektörün gerçek potansiyelini
ortaya koyabilmesi için önemli bir fır-
sat olduğuna inanıyoruz" dedi. TÜSİ-
AD Başkanı Erol Bilecik de Çinçin’den
projenin gelişimi ve sergilenen mobil-
yalar hakkında bilgi aldı.

200 bin dolar değerinde dev koltuk

Antakya Mobilyası’na büyük ilgi

4x4 tasarımlı yataklarFuarda canlı renkler öne çıktı

2017’nin mobilya trendlerinin sergilendiği CNR İMOB 13. Ulus-
lararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda, tasarımlarda canlı renkler

ve konfor ön plana çıktı. Sarı, mavi, yeşil, turkuaz renklerin hakim
olduğu mobilyalar modüler olma özelliğiyle de kişiye özel dizayn
imkanı da sağlıyor. Fuardaki mobilyalarda bir başka ön plana çı-
kan özellik geri dönüşüm. Yüz yıllık ömrü dolmuş ağaçlardan ve
ahşap kalasların dönüştürülmesi ile tasarlanan rengarenk mobil-
yalar da ziyaretçilerin beğenisini topladı.
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inegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) protokolü CNR İMOB
13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na ziyarette bulundu.
İTSO tarafından fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen ziya-

rete İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, İTSO Başkanı
Metin Anıl ile AKP İlçe Başkanı Adem Demirel katıldı. İTSO Baş-

kanı Metin Anıl, İnegöl’ün yüksek katma değerli üretimi ile yıl-
lardır cari fazla verdiğini söyledi. İnegöl’de Türkiye’nin ilk ilçe
OSB’sinin ve Türkiye’deki ilk Ağaç İşleri ve Mobilya İhtisas
OSB’sinin kurulduğunu söyleyen Anıl, Yenice Sanayi Bölgesi’nin
bir süre önce Islah OSB statüsü kazandığını, Cerrah Sanayi
Bölgesi’nin de yakında  Islah OSB olmasını beklediklerini vur-
guladı. İTSO Başkanı Anıl, İnegöl ekonomisinde önemli bir paya
sahip olan mobilya sektörünün gelişmesi için çaba harcadık-
larını da söyledi. Anıl, “Bu fuarda sektördeki birçok yenilik vit-
rine çıkıyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki trendlerin belirlenme-
sine katkıda bulunuyor” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası protokolü CNR İMOB’u ziyaret etti. 
İTSO Başkanı Metin Anıl, “İMOB ülke ve dünya trendlerinin 

belirlenmesine katkıda bulunuyor” dedi.

İTSO protokolünden İMOB’a ziyaret
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Siteler esnafı İMOB’a sığmadı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası,
Sitelerdeki mobilyacı, usta esnaf ve sanatkârlar ile birlikte
CNR İMOB 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı ziyaret

etti. Katılımın yüksek olması sebebiyle iki ayrı tur düzenlendi.
Yaklaşık 350 esnafın, katılımıyla İstanbul'a giden Siteler esnafı;

bu tür organizasyonlar-
dan memnun oldukları-
nı, yeni teknoloji ve son
mobilya trendlerini ye-
rinde görme imkanı
bulduklarını ve ülkenin
kalkınmasında katkıda
bulunmak için her za-
man gördüklerinin daha
iyisini yapmaya çalıştık-
larını söylediler.

Ev ve ofis dekorasyon firmalarını 
tek çatıda toplamayı hedefleyen

firma, sektör temsilcileriyle buluştu.

Eroğlu Gayrimenkul, CNR İMOB 13. Uluslararası İs-
tanbul Mobilya Fuarı’na Skyland İstanbul Projesi
kapsamında hayata geçirilen ev ve ofis dekoras-

yonuna yönelik tüm markaları tek çatı altında toplamayı
hedefleyen HOM Design Center ile katıldı. 
2017’de kapılarını açacak olan, 40 bin metrekarelik ki-
ralanabilir alana sahip olan HOM Design Center, İMOB
fuarında 74 ülkenin profesyonel sektör temsilcileriyle bir
araya geldi. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nu-
rettin Eroğlu, “İMOB İstanbul Mobilya Fuarı sektörünün
lider markalarının profesyonel temsilcileriyle buluşma
imkanı sağlayan en büyük fuarlardan biri. Mobilyadan
dekorasyon aksesuarlarına, perdeden zemin kaplama-
ya, beyaz eşyadan aydınlatmaya ev ve ofis tasarımına
yönelik markaların bulunacağı HOM Design Center ile
fuarda yerimizi alarak mobilya endüstrisindeki önemli
isimlerle tanışma ve farklı iş olanakları sağlamayı
amaçladık. Standımıza olan yoğun ilgiden çok memnu-
nuz” dedi. 
Seyrantepe’de konumlanan HOM Desingn Center’da
100’ün üzerinde mağaza açılması planlanıyor.

HOM Design Center, 
CNR İMOB’da tanıtıldı
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Türkiye mobilyacılığına yön veren
firmaların yer aldığı CNR İMOB 13.

Uluslararası Mobilya Fuarı’nda, firma-
lar yeni ve özel koleksiyonlarını sergi-
ledi. Katılımcı firmalar, CNR İMOB’dan
ihracat açısından önemli bağlantılar ve
anlaşmalar ile döndü. CNR İMOB’a ka-
tılan firmalar, dergimize fuar değerlen-
dirmesi yaptı  ve fuarda sergiledikleri
ürünleri anlattı.

Allegro Satış Md. 
Fahri Demir:
“Fuarda 18 yeni modelimizi sergiledik.
Ürün grubumuz yatak odası, yemek

odası ve TV ünite-
sinden oluşuyor.

Üç segmentte
ürün üretiyo-
ruz; ucuz, or-
ta ve yüksek
fiyatlı. İhracat-

ta düşük fiyatlı
ürünler, iç pazar-

da ise daha nitelikli
ve yüksek fiyatlı ürünlerimiz daha çok
talep görüyor. Ağırlıklı olarak Arap ül-
kelerine ihracat gerçekleştiriyoruz.
İMOB fuarında önemli müşteriler edin-
dik. Önceki yıllara göre çok daha nite-
likli ve iş odaklı bir fuar geçirdiğimizi
söyleyebilirim.”

Mooze Consept kurucusu,
iç mimar Adem
Yılmaz:
“Fuar bizim için
güzel geçti,
önemli bağ-
lantılar sağla-
dık. Yurt içi
satışlarımızın
yanı sıra Bah-
reyn, Lübnan, Ür-
dün, Libya, Irak’a ihracatı-
mız var. Ürünlerimiz doğal ahşaptan
üretiliyor. Fuarda sergilediğimiz kolek-
siyonumuzda iroko ağacından yapılan
salon takımımız, ceviz ağacından ya-
pılan büyük masamız, nubuk kumaş

kullanılan oturma grubumuz ile masif
ahşaptan kitaplık, abajur, sehpa gibi
ürünlerimiz yer aldı.”

Avonsofa Satış Müdürü 
Hüseyin Avlıyan:

“Fuar beklentile-
rimizin üzerin-
de gerçekleşti.
Yurt dışından
çok fazla yeni
müşteri ka-

zandık. Bu da
Türkiye’ye olan

güveni gösteriyor.
Türkiye mobilya anlamında Ortadoğu
ve Balkanlar’ın cazibe noktası halinde.
Bunun daha da aratacağına inanıyo-
rum. Salon takımları, yatak odaları,
yemek odaları, kitaplıklar, sehpalar
ürün çeşitliliğimiz arasında. Tasarım-
larımız modern ve renkli tarzda. Mo-
bilyada renkli konsepti gün yüzüne çı-
karan bir firmayız. Aslen İnegöl firma-
sıyız, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 9
mağazamız bulunuyor.”

Hotel Consept 
Gen. Md. Tuğba Taşdemir:
“Otellere özel projeler yapan bir firma-
yız.  Arabistan, Fas, Cezayir, Katar, Hol-
landa gibi ülkelerle çalışıyoruz. Daha

çok Ortadoğu’ya
ça l ı ş t ı ğ ım ı z ı
söyleyebilirim.
Son projemizi
sergilediğimiz
fuarda önemli
bağlantılar ve
sonuçlar edin-
dik.“

LODA Müşteri 
Temsilcisi Yiğit Ülkü:
“İstanbul firmasıyız, 200’ü aşkın per-
sonelimiz var, hedeflerimiz büyük. Şu
an İstanbul’da üç mağazamız var;
Bostancı, Modoko ve Masko’da. Yurt
dışında Belarus, Kazakistan ve Azar-
baycan’da mağazalarımız var. Ankara

ve İzmir’de mağaza-
laşmak için gö-

rüşmelere de-
vam ediyoruz.
Loda için çok
olumlu bir fu-
ar geçirdik.

Önemli ihracat
bağlantıları sağ-

ladık.  Yeni koleksi-
yonlarımızdan form yemek odasını ve
farklı koltuk takımlarımızı sergiledik.
Bütün ürünlerimiz fuara özel olarak
hazırlandı.”

Firmalar yeni pazarlara açıldı
CNR İMOB katılımcısı firmalar, dergimize yaptıkları değerlendirmelerde

fuarda yeni müşteriler kazandıklarını belirttiler.





Modern tasarımları ile dikkat çeken Loda Mobilya’nın Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Karaçak ile firmanın tasarımlarını konuştuk.
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İskandinav ve loft 
stilinde mobilyalar…



mizi kullanarak ortaya çıkardığımız Loda ile ulusal
bir marka yaratma yolunda ilerliyoruz. 

Ürün gruplarınızda neler yer alıyor?
Yemek odası, yatak odası, berjer, kanepe, TV üni-
tesi, aydınlatmalar ve ev dekorasyonunda ta-
mamlayıcı modeller Loda’nın ürün grupları ara-
sında yer alıyor. Sayısı yüzlerce olan ürün çeşitli-
liğimiz ile tüketicilerimize ulaşıyoruz.

Ürünlerinizde hangi malzemeleri 
tercih ediyorsunuz?
Koleksiyonlarımızda  genellikle vintage ve retro
kumaşlar ile deri ağırlıklı döşeme ürünler kulla-
nıyoruz. Ayrıca mobilyalarımızda masif ahşabı ve
cevizi de sıkça görebilirsiniz. Natürel cilalar ve do-
ğal renkleri kullandığımız bu mobilyalarla, yaşam
alanlarında rustik bir etki yaratıyoruz. 

Tasarımlarınız daha çok modern tarzda.
Loda Mobilya’nın tasarıma bakış açısı 
ve stilini anlatır mısınız?
Loda’nın tasarım çizgisi İskandinav ve loft stil an-
layışını yansıtırken, ürün gamında yaşam alanla-
rının tüm bölümleri için mobilya bulmak mümkün
olabiliyor. Minimalist ve modern çizgisi ile kendi
kulvarının lider markaları arasında dikkat çeken
konseptinin en önemli yanı ise özgün olması.
Sektördeki 16 yıllık deneyimimizden şunu öğren-
dik ki; Loda Mobilya olarak tüketicilerimizin bek-
lentilerini çok iyi bilen bir markayız. Kullanıcılar,
bir mobilyadan sadece fonksiyonları ile sınırlı bir
beklenti içinde olmuyor. Mobilyayı yaşam biçimini,
dünya görüşünü yansıtmak için bir araç olarak da
görüyor. Biz de tüketicinin kendini mutlu hissede-
ceği ürünler tasarlıyoruz. Loda’nın her kesimden

Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, “Tüketici mobilyayı
yaşam biçimini yansıtmada araç olarak kullanıyor” diyor.

röportaj
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2000 yılından bu yana mobilya sektörün-
de faaliyet gösteren Tech Design’ın işti-
raki olarak ilk mağazasını 2013 yılında
İstanbul Modoko’da açan Loda Mobilya,

geçen ocak ayında Belarus’ta açtığı mağazasıyla
şube sayısını 7’ye çıkardı. Minimalist ve modern
çizgisiyle dikkat çeken Loda Mobilya’nın Yönetim
Kurulu Başkanı Davut Karaçak ile Loda Mobilya’yı
ve mobilya sektörünü konuştuk. Loda’nın tasarım
çizgisini “loft stil anlayışı” ile tanımlayan Karaçak,
“İstanbul; New York, Londra, Paris ve Stockholm
gibi loft mimarisinin ön plana çıktığı şehirlere ra-
kip olmaya başladı” diyor.

Loda Mobilya’nın kuruluşundan bugüne
geçirdiği süreçten bahseder misiniz?
2000 yılında İstanbul’da Tech Design oluşumuyla
adım attığımız sektörde, Loda Mobilya olarak ilk
şubemizi 2013’te İstanbul’da açtık. İstanbul'da;
Modoko, Masko ve Bostancı’da showroomlarımız
bulunuyor. Geçen yıl mart ayında Bursa'da yeni
mağazamızı hizmete açtık.  Yurt dışındaki ilk ma-
ğazamızı ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
2015 yılında açtık. 2017 Ocak ayında ise Bela-
rus’ta mağaza açarak şube sayımızı 7’ye çıkarttık.
16 yıldır aynı heyecan ve motivasyon ile faaliyet
gösteriyoruz. Uzun yıllar Tech Design bünyesin-

de avangart ve klasik mobilya tarzında yatak
odaları, yemek odaları, TV üniteleri ve

mobilya aksesuarları ürettik.
İhracat ağı ile sektörün
önde gelen firması duru-
mundaki Tech Design ile

aynı zamanda iç pazarın cid-
di bir kısmına ulaşarak geldiğimiz

noktada bugün, tüm bilgi ve birikimi-



tüketicinin kendisini ifade et-
mek için kullanmak iste-
yeceği bir “dil” olmasını
önemsiyoruz. Bu bizi hedef
anlamında kaliteli ve ulaşılabilir
marka haline getirmenin ötesin-
de, aynı zamanda bir tarzın
öncüsü de yapıyor. New
York, Londra, Paris ve
Stockholm gibi loft mimarisi-
nin ön plana çıktığı şehirlere artık İs-
tanbul da rakip olmaya başladı. Basit, modern
ve kullanışlı yaşam alanlarıyla loft daireler, son
dönemde lüks daire seçiminde trend olarak göze
çarpıyor. Bu dairelerin dekorasyonunda ise özgür
bir anlayış hakim. Bu stilde maskülen bir yapı el-
de etmek için yapılması gereken ise; vintage retro
kumaşlara ve deri ağırlıklı döşemelere yer ver-
mek. Loda’nın tasarım çizgisi de İskandinav ve
loft stil anlayışını yansıtıyor.

Loda olarak geçen yılı nasıl geçirdiniz?
2016 yılı genel olarak markamız için olumlu geçti.
İMOB Fuarı’nda MOBSAD tarafından 12 yıldır dü-
zenlenen; ‘MOBSAD Tasarım Yarışması’nda bu yıl

‘En İyi Modern Konsept’
ödülüne Loda Mobilya
layık görüldü. Bu ödül

tasarım ve konsept odaklı
mottomuzu tam olarak yan-

sıttığı için oldukça mutlu olduk.
Bursa, mobilya sektörü için

başkent olmaya aday bir
şehir bu nedenle Mart
2016’da Bursa’da ilk ma-

ğazamızı açtık. Bu yaz, İstanbul Mo-
doko’da bulunan mağazamızı baştan sona

yeniledik. Diğer mağazalarımızda da bu yenilik
hareketi devam edecek. Sezon başında showro-
omlarımızda yeni koleksiyonlarımızı  satışa sun-
maya başladık. 

2017 hedefiniz için neler söylersiniz?
Ekonomik olarak ülkede bir kriz durumu olmadığı
sürece hem üretimde hem de satışta ciro hede-
fimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anki göster-
geler geçen yıldan daha iyi bir konumda olduğu-
muzu gösteriyor. Yıl sonuna kadar yüzde 25’lik
bir büyümenin üzerine çıkmayı hedefliyoruz.

Yeni yatırım planlarınız var mı?
Loda Mobilya olarak yurt içi ve yurt dışı olmak
üzere önümüzdeki 3 yılda 5 ila 10 arası mağaza
açmayı planlıyoruz. Yurt dışında önem verdiği-
miz pazarlar Avrupa’nın ardından Afrika ve Or-
tadoğu. Loda, tarzı ve kalitesi anlamında bu pa-
zarlarda çok beğeniliyor. Franchising konusunda
ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Ancak bu ko-
nuda çok titiz çalışıyoruz. Yalnızca yurt içinde
değil yurt dışında da franchising görüşmelerimiz
devam ediyor. Yurt dışındaki en önemli çalışma-
mız fuarlar. Fuarlarda yaptığımız görüşmeleri,
devamında sıkı bir takiple siparişe ve uzun vadeli
çalışmaya dönüştürüyoruz.

Türkiye’nin mo bilya sektöründe dünyadaki
konumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Bölgemizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen
büyük bir başarı gösteren mobilya sektörü ihracat
rakamlarına göre Avrupa'da 5, dünyada da 13'ün-
cü sırada yer alıyor. Son 10 yılda dış ticaret açığı
vermeyen sektörlerin başında gelen mobilya sek-
töründe hedef; 2023'te 10 milyar dolar ihracatı
yakalamak ve gelecek 5 yıl içerisinde Avrupa'da
3, dünyada ise ilk 10 ihracatçı ülke içinde yer al-
mak. Sektörün son dönemde öne çıkan bir başka
gücü ise tasarım. Son verilere göre büyük çoğun-
luğu KOBİ'lerden oluşan mobilya sektörü tasarım
ve patent başvurularında Avrupa'nın ilk 5 ülkesi
arasına girmeyi başardı. Sektör bu alanda en faz-
la başvuruda bulunan İtalya'ya bile mobilya sat-
mayı başardı.
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“Loda Mobilya 
olarak yurt içi ve
yurt dışı olmak 
üzere önümüzdeki 
3 yılda 5-10 arası
mağaza açmayı
planlıyoruz.”
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inegöl Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Metin
Anıl, Türkiye ile Serbest

Ticaret Anlaşması bulunan
Ürdün’ün, İnegöllü iş adam-
ları için önemli bir fırsat ol-
duğunu söyledi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) öncülüğündeki 50
kişilik Türk İş adamları he-
yeti, ticari ilişkilerin gelişti-
rilmesine yönelik görüşme-
ler yapmak üzere Ürdün'e çıkarma yaptı. TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette İnegöl'ü temsilen
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl da
yer aldı. 
Türkiye ile 2011 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzala-
yan Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Türkiye-
Ürdün İş Forumu'nda, iki ülke arasında ticaretin geliştiril-
mesine yönelik adımlar atıldı. Ürdün Başbakanı Hani Al
Mulki tarafından kabul edilen TOBB heyeti, Ürdün ile eko-

nomik ilişkileri ve sorunları
masaya yatırma fırsatı buldu.
Görüşmelerde Ürdün'ün Ma-
liye, Su İşleri, Ulaştırma, Sa-
nayi, Ticaret ve Ekonomi ba-
kanları, Ürdün Ticaret Odası
Başkanı Senatör Nael Al Ka-
bariti ve Amman Büyükelçisi
Murat Karagöz ile birlikte 145
civarında da Ürdünlü iş ada-
mı da yer aldı.

‘Ürdünlü iş adamlarıyla ortaklık kurabiliriz’
İTSO Başkanı Anıl, Ürdün'ün Türk işadamları için önemli bir
yatırım fırsatı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ürdün'deki 1
milyar dolarlık yatırımının daha da geliştirilebileceğini vur-
gulayan Anıl, "Ürdün'de yatırım ve ticaretin geliştirilmesinin
yanı sıra, Ürdünlü iş adamları ile ortaklıklarda da kurulabilir.
Ürdün'de önemli yatırım fırsatları var. İnegöl'ün mobilya ih-
racatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Ürdün de var. Tica-
retimizi daha da geliştirebiliriz” dedi.

TOBB öncülüğünde Ürdün’e giden iş adamları ticaret masasına oturdu

‘Ticaret için Ürdün önemli bir fırsat’
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nı sıra diğer şehirlerden de firmalar katılım gös-
terdi.

‘Sektörünün başarısında 
en büyük destek CNR İMOB’un’
Fuarın resmi açılış töreni CNR Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin,
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, An-

Mobilya sektörünün en büyük uluslararası fuarı olan CNR
İMOB, İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da sektör
temsilcilerini buluşturdu. 

Mobilya’nın kalbi 
ANKARA’da attı

CNR Holding tarafından Ekonomi Bakanlı-
ğı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Ankara Şubesi’nin desteğiyle düzenlenen

CNR İMOB Ankara Mobilya Fuarı, 30 Mart - 2 Ni-
san 2017 tarihleri arasında ATO Congresium’da
gerçekleşti. 
Binlerce ürünün sergilendiği CNR İMOB Ankara
Mobilya Fuarı; Bulgaristan, Katar, Filistin ve Ko-
sova başta olmak üzere pek çok ülkeden gelen
alım heyetlerini ağırladı. 
CNR İMOB Ankara Mobilya Fuarı’nda modern
mobilyalardan klasik mobilyalara, modüler mobil-
yalardan ofis mobilyalarına, oturma gruplarından
bebek, çocuk, genç mobilyalarına, yataklardan
aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün
grupları sergilendi. 
20 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuara
Ankara Siteler’de faaliyet gösteren firmaların ya-

Mobilya sektöründe
istihdam
sıralamasında ilk
beş şehirden biri
olan Ankara,
mobilya üretiminde
her zaman önemli
bir merkez olarak
yer aldı. 1960’lı
yıllarda kurulan
Siteler, bugün 7 bin
dönüm arazisinde
birçok işletmeyi
barındırıyor.
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kara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği Ankara Başkanı
İlhan Erdal, Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları
Derneği Başkanı Ercan Ata, Mobilya Dernekleri
Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ve CNR Hol-
ding Genel Koordinatörü Cem Şenel’in katılımı ile
yapıldı. 
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç açılışta yaptığı ko-
nuşmada, mobilya sektöründe 15 yıldaki büyüme-
ye dikkati çekerek “2000 yılında 160 milyon dolar
ihracat yapan mobilya sektörü, bugün 2 milyar
650 milyon dolar ihracat yapıyor. Bu başarının ar-
kasındaki en büyük destek CNR İMOB Fuarı’dır.
Buradan Ceyda Erem Hanım’a ve sektör temsilci-
lerimize teşekkür ediyorum” dedi. 
Türkiye’de mobilya ticaretinin kalbinin fuarlar ol-
duğunu ifade eden Güleç, “CNR İMOB’la Türkiye’yi
mobilya sektörünün merkezi yapmaya çalışıyoruz.
Türkiye mobilya sektörünün anası Ankara Site-
ler’dir” diye konuştu. 

İstanbul’daki başarı 
Ankara’ya taşındı
CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de
Türkiye’nin en büyük ve tek uluslararası mobilya
fuarının CNR Expo Yeşilköy’de organize edildiğini

hatırlatarak “CNR İMOB İstanbul Uluslararası Mo-
bilya Fuarı, her yıl oldukça başarılı ve verimli ge-
çiyor” dedi. 
Şenel, “Aynı başarıyı Ankara'ya taşımak istedik.
Fuarımızda sektöre büyük katkılar sunacak mo-
bilyanın tüm yönleriyle masaya yatırılacağı çalış-
tayımız hayat bulacak. Bu fuarı mobilyanın baş-
kentinde organize ediyor olmamız CNR İMOB An-
kara’yı, mobilya sektörünün nabzının attığı bir et-
kinlik haline getirdi” diye konuştu.

Maliye Bakanı 
Naci Ağbal da 

CNR İMOB Ankara
Mobilya Fuarı’nı

ziyaret etti. Ürünleri
inceleyen Ağbal,

firma temsilcileriyle
sohbet etti. 
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(MBB), Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği
(MEPİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD), Mersin Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (MESİAD), Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi ile KOSGEB, fuarı destekleyen kurum ve
kuruluşlar arasında yer alıyor.

Ev, ofis ve bahçe mobilyaları
İMOB Mersin’de
Geniş ürün yelpazesine sahip fuarda, katılımcı fir-
malar ziyaretçilere, fuara özel kampanya ve fiyat
avantajı sunacak. Ev ve ofis mobilyaları, ev akse-
suarları, bahçe ve yazlık mobilyaları, ofis mobil-
yaları, yataklar ve mobilya yan sanayi ürünleri
CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı’nın ürün grupları
arasında bulunuyor. Arzum, Bambino, Bella, Ben-
simo, Bey Concept, Brillant, By Gökhan Sofa De-
sign, Cici Mobilya, Caploonba,  Çukurova, Dia-
moss, Dr. Otto, Edaş Yatak, Eren Yatak, Fenomen,
Forev, Indesit, İpek, İsse, Kilim, Korkmaz, Lake,
Milenyum, Lavelli, Mimoza, Modes, Mopateks,
New Joy, Nükte Mobilya, Onur Mobilya, Örnek Mo-
bilya, Rendi, Rengarenk, Rosas Mobilya, Selen,
Starduş, Taç, Viscopower, Volgiz ve Yataş fuarda
ziyaretçiler tarafından görülebilecek markalardan
bazılarını oluşturuyor.

8-14 Mayıs tarihleri arasında Mersin Yenişehir CNR EXPO Fuar
Merkezi’nde gerçekleşecek olan CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı,
İMOB İstanbul’un gücüyle bu yıl daha da büyüyor.

İMOB Mersin 
gücüne güç katıyor

CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı, CNR Hol-
ding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
A.Ş. tarafından 8-14 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Mersin Yenişehir CNR EXPO Fu-

ar Merkezi’nde 15 bin metrekarelik alanda düzen-
lenecek. CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı’na 70
firma, 200’e yakın marka ile katılım gösteriyor.
Geçen yıl 40 bin kişinin ziyaret ettiği fuara bu yıl
50 bin ziyaretçi bekleniyor. Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası (MTSO), Mersin Büyükşehir Belediyesi





‘Hammaddeden sevkiyata 
kaliteden ödün vermiyoruz’
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Ofis mobilyacılığı alanında faaliyet gösteren Güreler Mobilya’nın
Genel Müdürü Metin Güreler ile firmayı ve yatırımlarını konuştuk.



ler’e dayanıyor. Fahrettin Bey, mesleğe ilk olarak
İzmir’de 1968 yılında 1. Sanayi Sitesi’nde yemek
ve yatak odası takımı üretimiyle başladığında
Türkiye’de pek ofis mobilyası anlayışı yoktu ve
masalar genelde metal saçtan üretilmekteydi.
1984 yılından itibaren Türkiye’de ofis anlayışı ge-
lişim göstermeye başlamasıyla Fahrettin Bey de
1985 yılında ofis mobilyası üretimine başladı.
1989 yılına geldiğimizde Almanya’dan kesin dö-
nüş yapan kuzeni, oradan getirdiği mobilyaların
kurulması konusunda Fahrettin Bey’den yardım
istemiş kuruluma gittiğinde farklı bir malzeme ile
karşılaşmış. 
Bu malzeme Türkiye’de şu an “suntalam” diye bi-
linen melamin kaplı yonga levha. Kuzeninden
malzeme hakkında bilgi alan Fahrettin Bey, Tür-
kiye’deki üretimi ile alakalı araştırmalara başla-
mış ve malzemenin Türkiye’de de ender üretimin
olduğunu tespit etmiş. Büyük zorluklardan sonra
malzemeyi tedarik ederek Türkiye’de ilk sunta-
lamdan ofis mobilyasının üretimine başlamıştır.
Firma 2006 yılında şirketleşmiş ve bugünkü ku-
rumsal yapısına kavuşmuştur.

Bugün Güreler’i ofis mobilyacılığı alanında 
nasıl bir konumda görüyorsunuz?
Kendi kulvarımız olan ofis mobilyacılığında Türki-
ye’deki ilk 15 üretici firma içerisinde sıra belirt-
meden konumlandırabiliriz.

Ürün gamınızda neler yer alıyor?
Ofis mobilyasında yumuşak grup hariç ofis ile il-
gili her türlü mobilya ihtiyacını üretiyoruz. Yöne-
tici masaları, toplantı masaları, dolaplar, çoklu
çalışma istasyonları, ahşap arşiv sistemleri gibi
ürünler.

Güreler Mobilya Genel Müdürü Metin Güreler, “Hedefimiz ihracat 
yaptığımız ülkelerde aranılan marka olmak” diyor.

G   üreler Mobilya Genel Müdürü Metin Gü-
reler ile firmalarını, yatırımlarını ve mo-
bilya sektörünü konuştuk. Ofis mobilya-
cılığı alanında faaliyet gösteren Güreler

Mobilya, inşası süren yeni tesisinde sofistike
ürünler üreterek piyasaya sürme hazırlığı içinde.
Güreler Mobilya genellikle Körfez ülkeleri, Kuzey
Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri ile çalışı-
yor. Metin Güreler, ofis mobilyası sektörünün
doğrudan ekonomik büyümeye dayalı olduğunu
söylüyor.

Güreler Mobilya’nın tarihçesinden 
bahseder misiniz?
2006’da kurulan Güreler Mobilya’nın kökleri şir-
ketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Güre-
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Malzeme olarak neleri tercih 
ediyorsunuz?
Modüler mobilya imalatı yaptığımız için ürünleri-
mizde ana hammadde olarak melamin kaplı yon-
ga levha kullanmaktayız. Bunun yanı sıra yardım-
cı malzemeler olarak da ürün görselliğini arttır-
mak anlamında deri, cam, alüminyum ve metal-
leri de kullanıyoruz.

Tasarım anlayışınız için 
neler söylersiniz?
Bugüne kadar tasarımlarımıza tüketicilerin ve ba-
yilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yön verdik.
Ancak yeni tesis yatırımımızla beraber iki üretim
hattına geçiriyoruz. Böylece bir üretim hattımızda
bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ürünler üretirken,
diğer hattımızda ise sofistike ürünler üretip piya-
saya sunacağız.

Ürünlerinizde kaliteyi nasıl 
yakalıyorsunuz?
Kalite kontrol edilmez, üretilir anlayışına sahibiz.
Konusunda uzmanlaşmış, uzun süredir birlikte
hareket ettiğimiz çalışanlarımız ve tedarikçileri-
mizin üretmiş olduğu birinci sınıf hammaddeler
ile satın almadan sevkiyata kalite anlamında hiç-
bir şeyden ödün vermiyoruz.  

İhracatta hangi pazarlarla çalışıyorsunuz?
Genelde Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve
Türki Cumhuriyetleri ile çalışmaktayız. Dönem dö-
nem çok ilginç ülkelere de ihracat yaptığımız ol-

du. Bunlardan en ilginci Türkiye’den ilk defa ofis
mobilyası ihracatı tarafımızdan yapılmış olan
Mauritius’tur. Bunların yanı sıra Avustralya, Afga-
nistan, Gabon, Panama, Nijerya gibi ülkelere de
ihracatımız oldu. Mobilya ihracatçı birliklerinin de
hedef pazar olarak seçmiş olduğu ABD’ye geçen
hafta itibari ile ilk deneme siparişinin sevkiyatını
da yapmış bulunmaktayız ve devamı için de ol-
dukça umutluyuz.

Yeni yatırım planlarınız var mı, Güreler 
olarak geleceğe yönelik hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Şu an Torbalı’da 12 bin 500 metrekaresi kapalı 7
bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplamda
20 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni
üretim tesisimizin inşaatı devam etmekte. Gele-
ceğe yönelik hedefimiz Türkiye’de olduğumuz gibi
ihracat yaptığımız ülkelerde de aranılan marka
haline gelmek.

Türkiye’de mobilya sektörünün 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülke olarak zor bir dönemden geçmekteyiz, sektör
olarak da bu zor günlerde etkileniyoruz. Hatta
şöyle söyleyebilirim ki ofis mobilyası tamamen
ekonomik büyümeye dayalı bir sektör. Satış yapa-
bilmesi için yeni yatırımlar olmalı ve mevcut işlet-
melerin para kazanması gerekli ki mobilya satışı
sağlanabilsin. Ancak yine de yılmamalı, çok çalış-
malı ve pazar çeşitliliğini arttırarak bu süreçleri aş-
malıyız, aşacağımıza da gönülden inanıyoruz.

“Torbalı’da 12 bin
500 metrekaresi
kapalı 7 bin 500
metrekaresi açık
olmak üzere
toplamda 20 bin
metrekare kullanım
alanına sahip yeni
üretim tesisimizin
inşaatı devam
ediyor.”



Pantone Renk Enstitüsü her yıl modanın, teknolojinin,
tüketici tercihlerinin ve sosyal medyanın yönelimine
göre yılın rengini belirliyor. Pantone renkleri basım ya-

yın ve reklamcılık sektörünü yakından ilgilendirirken; katalog,
ev dekorasyonu, mobilya ve modaya gibi pek çok alanda sık-
lıkla başvurulan bir kaynak.  2016 yılında “rose quartz (soluk
pembe)” ve “serenity (bebek mavisi)” olan yılın moda rengi,
2015’te bordonun şarabi tonu “marsala”ydı. Toplumun ruh
halini yansıtan seçimlere göre 2017 yılının trend rengi “gree-
nery”, yani yeşillik. Greenery tonu sarı ve yeşilin karışımından

oluşuyor. Bu yıl
renk seçimlerinde
dünyada yaşanan
stres ve gerginliğin
dikkate alındığını
söyleyen enstitü
yetkilileri, yeşil ren-
gin tüm dünyaya iyi
geleceğini belirti-
yorlar.

Doğaya özlem,
dekorasyona
yansıdı
Doğanın rengi olan
yeşil ayrıca dünya-
daki betonlaşma ve
kentleşmeye de

dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde doğaya özlem gi-
derek artarken; bu özlem kentsel planlama, mimari, yaşam
tarzı, tasarım ve dekorasyon seçenekleriyle yaşam alanla-
rında yeşil renginin artmasına neden oluyor. Natürelliğin sim-
gesi olarak kabul edilen yeşil, kullanıldığı yaşam alanlarını
tazeleyici etkisi ile ferahlatıyor. Huzurun rengi olarak da gös-
terilen greenery, canlılığı ve enerjisiyle kullanıldığı her alanda
dengeyi sağlıyor. Greenery trendi, mobilya ve dekorasyon
alanında kendini gösterdiği gibi moda alanında defilelerde de
sıklıkla karşımıza çıkıyor. 
Pantone Renk Enstitüsü, greenery’i şöyle tanımlıyor: “Gree-
nery, yeni başlangıçların sembolüdür. Doğanın yeşillikleri ye-
niden canlandığında, restore edip yenilendiği ilkbaharın ilk
günlerini hatırlatan, taze ve lezzetli sarı-yeşil bir gölgedir. Ye-

Yılın rengi YEŞİL, 
evleri tazeliyor

Global renk otoritesi Pantone’nin 2017 yılının rengi olarak 
seçtiği greenery (yeşillik), mobilya ve dekorasyon 
alanında kendini sıklıkla gösteriyor.
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Greenery’e uyumlu renkler
Greenery; koltuklarda, yastıklarda, halılarda,
perdelerde ve küçük dekor ürünlerinde rahatlıkla
kullanılabilirken duvar rengi olarak da önemli bir
alternatif olarak karşımıza çıkıyor. “Doğaya
dönüş” temasıyla mobilya ve dekorasyon
ürünleri yeşile boyanırken, greenery’i sadece
eşyalarda kullanmayıp canlı bitkilerle de
desteklemek mümkün.  Pantone Renk
Enstitüsü’ne göre greenery rengine uyumlu
renkler ise Hazelnut (Fındık), Primrose Yellow
(Çuha Çiçeği Sarısı) ve Pale Dogwood (Soluk
Kızılcık.) Bu renkler dekorasyonda greenery ile
birlikte uyumla kullanılabilir.

şillikteki gelişen yeşillik ve açık havanın gösterişi ile gree-
nery’nin güçlendirici özellikleri, tüketicileri derin nefes alıp
oksijenlenmeye ve canlanmaya yönlendiriyor. Yaşam tazele-
yen bir gölge olan greenery, kişisel tutkuların ve canlılığın
peşinde olduğunu da simgeliyor.”



2017 mobilya trendlerinde ahşap mobilya
ve detaylar oldukça dikkat çekiyor. Ağa-
cın en doğal halini yansıtan masifin, ev
dekorasyonundaki hakimiyetini yeniden

sağladığı görülüyor. Masif ahşabın en önemli
özelliği ise dayanıklı ve sağlıklı olması. Tüketici
araştırmalarına göre Türk halkı ortalama olarak
9 yılda bir mobilyasını değiştiriyor. Dayanıksız

malzeme kullanılarak yapılan bir mobilyada kısa
süre sonra tahribatlar yaşanması ise kaçınılmaz.
Bu durumda mobilya tercihlerinde “dayanıklılık”
oldukça önem kazanıyor. Tüketiciler dayanıklılığın
yanında sağlıklı, kullanışlı, rahat ve dekoratif mo-
bilyaları da istiyor. Masif ahşap ise mobilyalar bu
beklentileri bir arada karşılayan bir seçenek ola-
rak karşımıza çıkıyor.

Bebek ve çocuk odalarının 
vazgeçilmezi
Son dönemde hemen hemen her markanın ko-
leksiyonunda masif malzeme ön plana çıkıyor.
Yüzde yüz doğal olan masif mobilyada ağaç ta-
mamen saf halde kullanıldığı için mobilyanın öm-
rü daha uzun oluyor. 
Masif ahşap mobilya, özellikle bebek ve çocuk
odalarında vazgeçilmez seçeneklerin başında ge-
liyor. Çünkü doğal ahşap, çocuklar için zararlı ola-
bilecek kimyasalları içermiyor. Ayrıca masif ahşap
mobilya, evlerde bulunan bağıl nemi muhafaza
ederek bakteri, mantar ve böceklerin üremesini
engelleyecek bir ortam sunuyor. Mobilya sektö-
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Doğallık trendi kendini her alanda hissettirirken, mobilya sektörüne
yansıması masif ahşap ile oldu. Hemen hemen her markanın

koleksiyonlarında masif ahşaptan yapılan mobilyalar görmek mümkün.

Selim Kaya Mobilya, doğal ahşap alanında
üretimde bulunan mobilya firmalarından.

Kaliteli ağaçlardan yapılan yüzde yüz doğal
ahşap mobilya ürünleri, uzman mobilya

ustalarının elinden geçiyor.

Masif ahşap modası yeniden döndü:     

Ofis mobilyacılığı alanında faaliyet 
gösteren Zivella, masif ahşap yönetici rupları ve 
masif ahşap ayaklı özel tasarımlı koltuklarıyla dikkat çekiyor.



rünün önde gelen markaları da müşterilerine ma-
sif mobilyayı öneriyor. Masif mobilyalarda her
zevke uygun tasarım bulmak mümkün.

Salonda, mutfakta, ofiste…
Mutfak dolaplarından şifonyere, mermer ve çelik
ile uyumlu kullanıldığı yatak odalarına kadar ge-
niş bir yelpazede her noktada kullanılabilen ah-
şap; suyla temasın olduğu banyo gibi noktalarda

da doğru bir
bakım ile kulla-
nılabiliyor. Ma-
sif ahşap mo-
bilya trendi, ev-
lerde olduğu
kadar ofislerde
de kendini gös-
teriyor. Masif
ahşap mobilya-
larda sade ve
modern tasa-
rımları ya da el
işçiliği lüks ta-
sarımları tercih etmek ise kullanıcılara kalıyor.
Masif ahşap mobilyalar hem soft renklerle hem
de canlı renklerle birlikte kullanılabiliyor. 
Ahşap mobilyaların temizliği için ise en iyi tercih
ahşap temizleyiciler. Ahşap yüzeylerin temizliğin-
de içeriğinde ağır metaller içeren kimyasal temiz-
leyicilerin kullanılması ahşabın görünümünü etki-
leyerek cilasını alabiliyor. 
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Orix Mobilya; masif
ahşap malzemeden

üretilen duvar
üniteleri, mutfak

masaları, zigon ve
orta sehpalar ile

ahşap sevenlere bir
alternatif

oluşturuyor.

Ndesign’ın ahşap mobilya 
koleksiyonunda; yüzde yüzde masif ahşap,

estetik ve kaliteyi buluşturuyor.

      doğal, dekoratif ve dayanıklı…



Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar ile mo-
bilyada yüzde 18 olan KDV oranı, önce
üç aylık bir süre için yani nisan ayı so-
nuna kadar yüzde 8’e düşürüldü. Ardın-

dan geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile indirim
eylül ayı sonuna kadar uzatıldı. KDV indirimi ka-
rarı mobilyacıları sevindirirken satışlarda artış
yaşandı. İndirim mobilya fiyatlarına yüzde 10’luk
bir indirimle yansırken, iç pazarı oldukça hare-
ketlendirdi.

Mobilya Sanayicileri Dernekleri 
Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Güleç:  
Mobilyada KDV indiriminin başladığı şubat ayının
ilk günlerinden itibaren satışlar yüzde 40 oranın-

da arttı. KDV indiriminin
eylül sonuna kadar uza-
tılması ise harika oldu.
Dünya pazarından
pay alan, ihracatı sü-
rekli artan mobilya
sektörünün beklentisi
KDV indiriminin sür-
mesiydi. Bu beklentiye
olumlu cevap almak tüm
sektörde heyecan yarattı.
Devletin KDV'den bir kaybı var gibi gözükse de
kayıt içine giren üretim ve satışlar sayesinde ciddi
gelir elde ediliyor. KDV indiriminin başladığı şubat
ayından beri 15 bin istihdam yarattık. Bu rakamın
yılsonuna kadar 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz.

Mobilya Sanayi İş Adamları Başkan 
Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu: 
Doğrudan tüketiciye yansıyan yüzde 10’luk indiri-
min yanı sıra mobilyacıların üretim maliyetleri de
düştü ve piyasanın tıkanıklığına çare bulunmuş
oldu. 
KDV indirimi, 2009 krizinden sonra da gündeme
gelmiş ve genel olarak çok başarılı olmuştu. 2009
yılında yapılan düzenleme birçok firmanın kayıt
dışından kayıt içine geçişini teşvik etti ve kolay-
laştırdı. Sektör açısından bu yüzden KDV indiri-

mini olumlu karşılıyoruz. 
Nisan ayı bizim için sezon

açılışı da demek. Düğünler
ve ev taşınmaları bu ayda
başladığı için bizim de sa-
tışlarımız nisan ayında
artışa geçiyor. Eylül sonu-
na kadar KDV indirimi, fir-

maların özel kampanyala-
rıyla birleşince satışlarımıza

olumlu yansıyacaktır. Sektörü-

KDV indirimi 
sektörü hareketlendirdi
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Mobilyada yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesi, mobilya
sektöründe hareketlilik ve satışlarda artış sağladı. Mobilya sektörü, 
KDV indiriminin direkt olarak satış fiyatlarına yansıdığını belirtti.
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müzün en büyük sorunlarından olan, yüzde
60'lara varan kayıt dışılığın önüne geçilmesi için
de KDV'nin yüzde 8 olması büyük önem teşkil et-
mektedir. Kayıt dışılık haksız rekabeti oluşturur-
ken, ihracat yapan marka firmaları da olumsuz
etkilemektedir. Bu yüzden KDV'nin kalıcı olmasını
istiyoruz.
KDV indirimi; 20 bin TL’lik bir mobilya ürününde
2 bin TL’lik bir indirimi getirdi. Bu da insanlarda
mobilya alma alışkanlığını da tetikledi.

Modoko Yönetim 
Kurulu Başkanı 

İ. Etem Özçelik: 
Daha önce 2008 krizin-
de KDV yüzde 8’e indi-
rilmişti. Bu KDV indirimi
çok faydalı olmuştu ve
devlet iyi oranda vergi

toplamıştı. KDV indirimi
ile daha çok vergi toplana-

cağını biz zaten ön görmüştük.
Bugün de yine aynısı oldu ve KDV İndirimi esnaf
için can suyu oldu. 
KDV indirimi birçok kişinin işine yaradı. Bugün
birçok kişi KDV indiriminden faydalanıyor hem
esnaf fayda gördü hem yeni evlenecek çiftler.
Bugün 2 ürün satan 5 ürün satacak bu da isti-
damı artıracak.

İnegöl Ticaret ve Sanayi 
OdasıBaşkanı 
Metin Anıl: 
KDV oranının düşme-
siyle satışların artma-
sı üreticiye, fiyatların
düşmesi de tüketici-
ye yarayacak. Yüzde
18'lik KDV oranı istih-
dam ağırlıklı çalışan
mobilya sektörü için çok

fazla. Hükümetten mobilyada KDV oranının kalıcı
olarak yüzde 8'e indirilmesini talep ediyoruz.

İnegöl Mobilya 
Sanayicileri 
Derneği Başkanı 
Yavuz Uğurdağ:
Bakanlar Kurulunun
yaptığı düzenleme
tüm sanayici dostları-
mız tarafından gayet
olumlu karşılandı. Önce-
likle bu düzenlemeyi yapan
devlet büyüklerimize teşekkür
etmek isterim. Bu uygulamanın sezonun hareket-
lenmeye başlayacağı bir dönemde olması da bize
umut verdi. 2009 senesinde bu uygulama yapıl-
mıştı ve sektörümüz bundan çok ciddi fayda sağ-
lamıştı ve ekonomik canlanmaya büyük katkıları
olmuştu. Ancak bu uygulamanın daimi bir uygu-
lamaya dönüştürülmesi bizim asıl talebimizdir.

İnegöl Mobilyacılar Odası 
Başkanı Özcan Ayhan: 

Bakanlar kurulu kararıyla KDV
oranlarındaki indirim süre-

sinin uzatılması mobilya-
cılarımızı memnun etti.
Temennimiz indirim
uygulamasının sabit-
lenmesi. Hammadde
girişlerinin aynı oran-
da eşitlenmesi talebi-

miz de var. Bu uygulama
ile vatandaşlar ucuz şekil-

de hem evlerindeki mobilya-
ları yenileyebilirler, hem de yeni evlenen çiftler
daha ucuz bir şekilde mobilya alırlar. Ekonomiye
canlılık getirecek bir adım. Sektörümüzün durgun
geçen dönemlerine olumlu yönde etki edecektir.
Dilerim kalıcı bir uygulama olur.

Mobilya sektörü;
KDV indirimi ile
yasa dışılığın da
azaldığını ve kayıt
içine giren
satışlardaki artış
ile devletin
gelirinin arttığını
belirtiyor.



“Teknolojiyi yakalayamayan 
tasarımcının rekabet şansı sıfır”

Endüstriyel tasarımcı Özlem Yalım ile çalışmalarını ve endüstri ile
tasarımcıların ilişkilerini konuştuk.
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liklerinin oluşumunda öncü ve katkı sağlayan rol-
lerini üstlendi. Yalım, Türkiye’de endüstri ve tasa-
rımcı arasında kopukluk olduğunu ve bunda her
iki tarafın da hataları olduğunu belirtiyor.

Tasarım kelimesi kuşkusuz ki 
çok popülerleşti. Sizce bunun nedeni 
nedir, bir farkındalık söz 
konusu mu yoksa içi boş mu?
Keşke tasarım kelimesi yaygınlaşsa. Şu anda
asıl yaygınlaşan “dizayn” kelimesi. Siyaset de
kaş ve saç da “dizayn ediliyor”. Bana bir e-bülten
geldi bir dişçi, “Gülüşünüzü tasarlıyoruz” diyordu.
Her kavram dönemsel olarak moda kavram ola-
biliyor. Bu dönemde de tasarım kelimesi oldukça
havalı geliyor herhalde insanlara. Elbette farkın-
dalık yok.

Son yıllarda estetik kaygılar ve evlere 
verilen önem arttı mı?
Tüm dünyada insanın kendisine, yaşam alanlarına
ve doğal çevresine verdiği önem arttı. Sosyalleş-
menin türü değişti; insanlar biraz daha kendileri-
ne döndüler. Yoğun kent yaşamı, evlerimizi ken-
dimizle baş başa kaldığımız güvenli, konforlu, özel
kozalar haline dönüştürdü. Böylece hem evlerimiz
hem de çalışma ortamlarımız artık daha büyük
önem kazandı.

Peki teknolojinin gelişmesi 
endüstriyel tasarımı nasıl etkiliyor?
Bugün yaşadığımız dünyada teknoloji ve tasarım
doğrudan ilişkili. Akıllı evlerin, akıllı mobilyaların,
otonom araçların ve VR dünyasındayız. Bunun dı-
şında kalan tüm tasarımcıların ve tüm sektörlerin

Endüstriyel tasarımcı Özlem Yalım, “Bugün yaşadığımız dünyada teknoloji 
ve tasarım doğrudan ilişkili. Akıllı evlerin, akıllı mobilyaların, 

otonom araçların ve VR dünyasındayız” diyor.

Endüstriyel tasarımcı Özlem Yalım, 22 yıl-
dır tasarım alanında çalışıyor. Özel ve se-
ri üretim ürün tasarımının yanı sıra me-
kân, sergileme ve etkinlik tasarımı da ya-

pan Yalım, iki yıldır TEPTA Aydınlatma’nın stratejik
marka direktörlüğünü yürütüyor. Yalım, Türkiye’de
çalışan bir endüstriyel tasarımcı olarak 20 yıl ön-
cesinde ilk karşılaştığı sorunun mesleğinin nere-
deyse hiç tanınmaması olduğunu söylüyor. Sana-
yinin farklı alanlarında tasarımcının kim olduğunu
anlatan özel projeler geliştiren Yalım; ambalaj,
asansör, İMMİB tasarım yarışmaları ve Türk Mucit
gibi çeşitli tasarım yarışmalarının; tasarım hafta-
ları, uluslararası tasarım sergileri, tasarım festi-
valleri, İstanbul tasarım bienali gibi tasarım etkin-
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gelecekte rekabet şansını sıfıra yakın görüyorum.
Teknoloji ile malzemeler bile evrim geçiriyor. Biz-
lerin genel eğilimi, bir şeyler çoktan yapılıp da fu-
arlarda, veya kataloglarda gün yüzüne çıktıktan
sonra fark etmek ve o yeniliği, malzemeyi vb. ta-
kip etme alıp kendimize uyarlamak yönündedir.
Ama o ürün  o yenilik aslında oraya konmadan
2-3 yıl önce o teknik, o malzeme, o teknoloji za-
ten farklı ortamlarda sunuluyor. Teknoloji o aşa-
mada yakalanması gereken bir şey.

Siz mobilya tasarımlarınızı 
nasıl tanımlarsınız?
2000’lere kadar, daha çok iç mimarlık projeleri
için çokça özel üretim mobilya tasarladım. Ço-
ğunlukla klasik tarzı, teknikleri ve malzemeleri o
zaman öğrendim. Bu arada bir yanım oldukça
ağır bir klasikçidir. Klasik tarafım barok ve aristo-
krat tarzı çok beğenir. Daha sonraları hem kendim
için hem de  çeşitli talepler doğrultusunda tasa-
rımlarım oldu. 2004 yılında New York’da ve
Prag’da sergilediğim “Kadın“ isimli sehpa tasarı-
mım, döner tablası ve bunun altından görünen
farklı desenleri ile o dönem için bir yenilik sunu-
yordu. Bu nedenle yurt dışındaki sergilerden de
davet aldı. 2005’te Damat Tween için tamamen
erkeklere özel bir mobilya koleksiyonu hazırla-
mıştık. Batman koltuk, G chair, boynuz askılık,
metal yönetici masası ve büfe seti, içki dolabı ve
fonksiyonel içki sehpaları gibi tasarımlarım tama-
men erkeklerin yaşam stiline ve belirli ruh halle-
rine özel olarak geliştirilmişti. En son 2012-2013
yıllarında piyasaya yeni atılacak bir panel mobilya
firmasının hem konsept / pazarlama çalışmalarını
gerçekleştirdim hem de bu firma için panel mo-
bilya pazarında hiç olmayan tasarımlar ile 4 farklı
seri oluşturdum; smart mobilya kavramını öner-
dim. Ancak firma bu riski almaya istekli görünse
de gerçekler öyle olmadı, maalesef koleksiyonları
sunamadık. Kimse kızmasın ama hala mevcut
mobilyaların köşesini bükelim, kulbunu değiştire-
lim gibi bir bakış açıları vardı. Bu durumda doğru
kişi ben olamam.

Türkiye’de endüstri ile tasarımcılar 
arasında bir kopukluk olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Evet düşünüyorum. Meslekteki 22 yılımın sanıyo-
rum en az 18 yılını bu işe kafa yorarak, tarafları
birbiri ile buluşturacak çalışmalar yaparak geçir-
dim ama halen olması gereken noktada olunma-
dığını görüyorum. Bundaki en büyük eksikliğin
başta bizlerden geldiğini düşünüyorum. Kendimizi
sanayicinin istediği kadar profesyonel sunamadık.
Kobi ile tasarımcı buluşturuluyor; ama tasarımcı
henüz imalata yönelik hiç bir şey bilmiyor; detay
çizim bile yapamıyor; malzeme tanımıyor. KO-

Bİ’nin zaten imkanları sınırlı, tasarımcı kaprisi ile
uğraşamıyor. Sanayi tarafı da çok başarılı olamadı
bu adımları atmakta. Tasarımcılara gereken üc-
retlendirmeyi yapmazsanız, gerekli saygıyı ve en
önemlisi sabrı göstermezseniz olmaz. 3 günde
tasarımlar bitsin isteniyor. Yani tasarımcı en kısa
sürede en iyi tasarımı en ucuza hatta yok paraya
yapacak; bir tür mucize yaratacak ama aç kala-
cak. Ülkede bunca tasarımcı varken onlardan
esirgenen tüm imkanları sırf daha iyi PR gücü ol-
duğu için yabancı isimlere veya hiç mobilya ta-
sarımla ilgili olmayan modacıya, TV yıldızına ve-
riliyor.

Türkiye mobilya sektörünün dünyadaki 
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçmiş yıllara göre çok iyi ancak dünya ile kıyas-
landığında aramızda uçurumlar olduğunu görü-
yorum. Bu uçurumlar eskisi gibi teknik veya eko-
nomik yetersizliklerden kaynaklanmıyor. Büyük
bir yönetimsel bakış açısı farkımız var. Bahsetti-
ğim gibi tasarımcı ile nasıl çalışmamız gerektiğini,
onlara ne tür imkanlar sunmamız gerektiğini bil-
miyoruz. Oysa iyi işler çok büyük emek ve zaman
ister.

Milano Tasarım Haftası’nı takip 
ettiniz sanırım, izlenimleriniz nasıl?
Ürünler, koleksiyonlar ve sergiler gerek yenilik ba-
kımından gerekse bütçeler bakımından geçmiş
yıllara göre daha zayıftı, bunda yaşanan ekono-
mik krizlerin etkisi olabilir ya da artık büyük büt-
çeler gereksiz görülüyor olabilir. Değişen tasarım
eğilimleri ise doğa, bahar, mutluluk. Yeşilin bin bir
tonu etrafında şekilleniyordu.

Tasarım
sürecinizde
nelerden
besleniyorsunuz?
Çok yönlü olmak,
hayatın her yanına,
her kesimine
dokunabileceğim
fırsatları
kaçırmamak,
insanlarla iç içe
olmak, iyi bir
gözlemci olmak,
çok okumak ve
araştırmak,
dinlemeye ve
anlamaya çalışmak
başlıca çalışma
prensiplerim. Diğer
yandan kişisel
olarak özellikle
yalnız kaldığım
zamanlarda veya
örneğin çok iyi bir
müzik eserini
dinlerken, ya da
harika bir
mevsimde farklı
duyularımın
açıldığını, daha iyi
çalışabildiğimi
söyleyebilirim.
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Fuarda değerlendirmede bulunan Mobilya Sana-
yicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Güleç, Köln'de her yıl düzenlenen
bu fuarın alanında dünyanın en önemli fuarların-
dan biri olduğunu aktardı. 
Türkiye’nin 204 gümrük bölgesine mal sattığını
belirten Güleç, "Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD
başta olmak üzere büyük ülkelere mal satmaya
başladık. Bugün ihracatçımız Japonya'ya, Güney
Kore'ye mal satmaya başladı” dedi. 
Güleç, "Buradaki birinci hedefimiz Türkiye'nin
bir mobilya ülkesi olduğu imajını vermek. İkinci
önemli hedefimiz Türkiye'nin aslında firmaları-
nın kalitesini, teknolojisini, yeniliklerini, tasa-
rımda ne kadar büyüdüklerini ve Türkiye'nin
bütün potansiyelini dünyaya tanıtmak" şeklinde
konuştu.

Almanya’da düzenlenen IMM Uluslararası Mobilya Fuarı’na
Türkiye’den 31 firma katılım gösterdi.

Türk mobilyacılardan 
KÖLN çıkarması

Almanya'nın Köln kentinde her sene dü-
zenlenen ve global çapta mobilya fir-
malarının yoğun ilgi gösterdiği IMM
Uluslararası Mobilya Fuarı, 16 Ocak- 22

Ocak tarihleri arasında ger-
çekleşti.  
Fuara 50 ülkeden bin 200
firmanın katıldığı açıklandı.
Mobilya sektöründe küre-
sel çapta bilinilirliği olan
Türkiye ise IMM Mobilya
Fuarı’na 31 firma ile iştirak
etti. Türk mobilya sektörü-
nün önde gelen temsilcile-
rinin katıldığı fuarda, birbi-
rinden ünlü dünyaca mar-
kalar ürünlerini tanıtma ve
yeni pazarlar keşfetmeyi
amaçladı. 
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inegöl Mobilya Sanayicileri Derneği ve Weltew Mobilya
iş birliğiyle verilen bursla mobilya üzerine eğitim almak
üzere Isparta’dan Bursa'nın

İnegöl İlçesi’ne gelen öğrenciler,
Weltew Mobilya’nın sahibi Musta-
fa Balcı ve İnegöl Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş ile bir araya geldi.
Doğa Sporları ve Turizm Merke-
zi’nde gerçekleşen buluşmada
Balcı, 7 öğrencinin Hacı Sevim Yıl-
dız Mesleki Eğitim Kampüsü’nde
eğitim gördüğünü kaydederek,
“Öğrencilerimiz Isparta’dan geldiler. Mobilya sektörüne
şimdiden eleman yatırımı yapılıyor. Öğrencilerimiz ilk etap-
ta 12 kişiydi, şu anda sayıları 9’a düştü. İMOS aracılığıyla

Yalvaç’ta bir davet verdik. Gençlerimizin babalarıyla gör-
üştük. Onlara çocuklarını İnegöl’e götüreceğimizi, okuta-

cağımızı; mobilya ustası, fabrika mü-
dürü yapacağımızı söyledik.  Kendileri
patron olacaklar, iş adamı olacaklar
dedik. Şuanda da İnegöl’de bu genç-
lerimizi mobilyacı yapmak için oku-
tuyoruz” dedi. Belediye Başkanı Ak-
taş ise “Mobilyanın başkenti İne-
göl’ümüzde Türkiye’nin farklı şehirle-
rinden gelmiş öğrencilerin eğitim
görmesi gurur verici. Emeği geçen-

lere teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz gelecekte
İnegöl’ün lokomotif sektörü olan mobilya alanında önemli
başarılara imza atacaklar” diye konuştu.

Weltew Mobilya’dan eğitime destek
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği ve Weltew Mobilya iş birliğiyle 

İnegöl’de mobilyacılık eğitimi alan öğrenciler, Weltew Mobilya’nın sahibi 
Mustafa Balcı ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile buluştu.

Teknolojinin hızıyla birlikte evler yaşam alanları olması-
nın yanı sıra pratik çözümler aranılan mekânlar haline
dönüştü. Müşteriler artık mobilya tercihlerinde de tek-

nolojik gelişmelerden faydalanmak, akıllı mobilyalar ile evle-
rini daha rahat bir yaşam alanına dönüştürmek istiyor. Evler
küçüldükçe yaşam alanlarını geniş gösteren ve pratik kulla-
nım sağlayan mobilyalar daha da önem kazanıyor. Küçük ev-
ler, teknolojik mobilyalar ile çok daha kullanışlı hale geliyor.
20 metrekarelik evlere yapılan özel mobilya kombinasyonları
ile mutfak, banyo, dinlenme ve beslenme alanları birbirinden
pratik ve teknolojik mimari çözümlerle müşterilere yetecek
forma kavuşuyor. Mobilyalarda yaşanan ilk teknolojik gelişme
akıllı koltuklarla başlamıştı. Kumanda ile çalışan akıllı koltuk-
lar istenilen şekilde açılıp kapanıyordu. Günümüzde ise yeni
gelişmeler ile koltuklar; telefon şarj edebilen, masaj yapabi-
len, tek tuş ile açılan portatif yatak ve sehpa özellikli mobil-
yalar haline dönüştü.

Hem modaya uygun hem akıllı mobilyalar
Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik de “Teknolo-
jinin hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmesiyle ve

değişimle birlikte biz sektör temsilcileri olarak mobilyadaki
akıllı teknolojinin kullanımına yönelik mühendis ve mimarla-
rımızla görüşmeler yapıyoruz” diyor.
Özçelik, “Mobilya severler, artık evlerinde hem modaya uygun
hem de teknoloji ile birleştirilmiş pratik ürünleri tercih edi-
yorlar. Talep bu yönde olunca mobilyanın ilerleyişi de mekân-
lara pratik çözümler sunmak oluyor” ifadelerini kullanıyor.

Mobilyada teknolojinin önemi artıyor
Günümüzde pek çok ürün akıllanırken, mobilya sektörü de teknolojinin 

hızına uyuyor. Artık koltuklar telefon şarj ediyor, masaj yapıyor, 
tek tuş ile portatif yatağa dönüşüyor.
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satı sunuyor. Türkiye genelindeki 23 mağazasının
yanı sıra web sitesi üzerinden online alışveriş im-
kanı sunan Kupa, farklı tasarımlarıyla dikkat çe-
kiyor. Özellikle araba yataklar çocuklar tarafından
çok seviliyor. Genç odaları ise modern, country,
klasik gibi farklı tarzlarda seçenekler sunuyor.
Korsan çocuk odası, çocukların hayal güçlerini
geliştiren bir yaşam alanı sunuyor.

Çocuk odasında 
okyanus esintisi
Ürün yelpazesinde çocuk ve genç odalarını da bu-
lunduran Gala Mobilya, farklı konsept ve renkler
kullanan markalardan biri. Ocean çocuk odası,
mobilyalar üzerindeki detaylar ve mavi rengi ile
okyanus havasını hissettiriyor.

Çocuklara doğal ve sağlıklı odalar
Hamm Dizayn, 23 Nisan’ı yeni çocuk koleksiyon-
larıyla karşılıyor. Doğal malzemelerle ürettiği ko-
leksiyonlarıyla çocukların yaşam alanlarına katkı
sağlayan marka;  beşik, şifonyer ve dolap tasa-
rımlarıyla çocuk odalarına neşe katıyor. Farklı renk
seçeneklerine sahip tasarımlar, ayak ve kulp de-
taylarıyla da çocukların eğlenceli dünyasına uyum
sağlıyor. Bebek beşik serisi koleksiyonun önemli
bir parçası olarak öne çıkıyor. Doğal malzeme se-
çimi olan masif meşeden yapılmış dikey çubukları
ile de küçük kullanıcıları güvende tutuyor.

Mobilyacılar; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
yeni koleksiyon ve indirimleriyle karşıladı.

Mobilyada çocuk bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı, çocuk bayramını mobilyaya da ge-
tirdi. Mobilyacılar, 23 Nisan’ı yeni kolek-
siyon ve indirimlerle karşıladı. Bebek, ço-

cuk ve genç odası alanlarında faaliyet gösteren
markaların ürünlerini sizler için inceledik.

Minik pilotları uçuran oda
Meltem Bebek & Genç Odası, farklı tarzlardaki be-
bek, çocuk ve genç odaları ile geniş bir seçenek
yelpazesi sunuyor. Bebek mobilyalarında daha
çok soft renkler tercih edilirken; çocuk odalarında
spor araba karyolalar, yelkenli başlıklı karyolalar,
kaptan kamarası şeklinde tasarlanan odalar, mi-
nik pilotlar ve prensesler için odalar gibi pek çok
seçenek mevcut. Co-Pilot çocuk odası, çocukları

sevinçten havalara uçu-
racak yepyeni bir kon-
sept. 

Kupa’dan 
yüzde 50’ye 
varan indirim
Bebek, çocuk ve genç
odaları alanlarında üre-
tim yapan Kupa Mobil-
ya, müşterilerine Nisan
ayı sonuna kadar yüzde
50’ye varan indirim fır-



Lido Mobilya, 
avant-garde
tarzdaki

mobilyalarında, her zaman en iyiyi
sunmayı hedefliyor.
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Aura köşe takımı, baharı ve konforu evlere taşıyor.

Odessa koltuk takımı, şık ve ferah bir seçenek sunuyor.

My Life Sofa, koltuk
gruplarında İtalyan
tasarımı ve Türk ailesinin
yaşam stilini harmanlıyor.  

Avant-garde tarzda yatak ve yemek odaları üretimi ya-
pan Lido Mobilya; ürünlerinde kaliteli malzeme seçimi,
estetik uyumu ve sağlamlık özelliklerini bir araya geti-

riyor. İnegöl’de faaliyet gösteren firmanın temel ilkesi müşteri
memnuniyeti. 
Kalitesini sürekli olarak artırmayı ve her zaman en iyiyi sun-
mayı hedefleyen Lido Mobilya, “kimsenin yaptığını yapmama”
felsefesine sahip. Lido Mobilya, yurt içi ve yurt dışında mem-
nun edilmiş müşteri sayısını artırmak yolunda ilerliyor.

Ceylan yemek odasında, metalik inci ve 
altın şık bir tasarımla bir arada.

Krem sedef renkteki Klass yatak odası, 
klasik detaylar ile hareketlendirilmiş. Kapitoneli yatak 

başlığı ise oldukça lüks bir duruşa sahip. 

Kaliteli, rahat, güvenilir ve özgün tasarımlar yap-
mayı kendine öncelikli hedef olarak edinen My
Life Sofa; İtalyan tasarımını ve Türk ailesinin

yaşam stilini, teknolojinin tüm olanaklarıyla harman-
lıyor. 
Her yıl ürünlerini yüzde 70-80 oranında güncellemeyi
amaçlayan My Life Sofa, “Siz eviniz için satın alaca-
ğınız ürünü seçmede ne kadar titiz davranıyorsanız,
biz de malzeme seçiminde aynı ölçüde titiz davranı-
yoruz” diyor. İnegöl’de üretim faaliyetlerini sürdüren
firma, genç ve dinamik kadrosuyla siparişlerin söz ve-
rilen günde, hatta daha da önce teslim edileceğini ga-
ranti ediyor.

İtalyan tasarımı 
ve Türk yaşam 
stili MY LIFE 
SOFA’da birleşti

Şık ve özgün 
mobilyalar, LİDO’da
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2008 yılında mobilya aksesu-
arları ile üretime başlayan D.
STILL,  2012 yılında yaşam

odalarını, 2016 yılında ise yatak
odalarını bünyesine kattı. 
D.STILL, profesyonel eleman kad-
rosu, tam otomatik makine parku-
ru ile iyi tasarımı iyi kalite ile müş-
terilerini sunmaya hedefliyor. Bu-
gün 4 bin 500 metrekaresi kapalı
olmak üzere toplam 7 bin metre-
karelik alanda hizmet veren
D.STILL, perakende ve toptan satı-

şında Ortadoğu ve Orta Asya baş-
ta olmak üzere, dünya çapında li-
der markalardan biri olmayı he-
defliyor.  
D.STILL, ürün kalitesinin yanı sıra
satış ve satış sonrası hizmette de
kaliteyi ön planda tutarak müşteri
memnuniyetini sağlamayı olmaz-
sa olmaz görüyor. İnegöl Mobili-
yum AVM’deki mağazasında müş-
terileriyle buluşan D.STILL, toptan
ve perakende satışın yanı sıra
otellere özel projeler de yapıyor.

D.STILL, genişleyen ürün gamıyla müşterilerine özgün 
tasarım ve kaliteyi birlikte sunuyor.

Tasarımda yenilikler D.STILL’de

D.STILL’in Libya’da bir otel için yaptığı proje.

D.STILL’in yeni koleksiyonuından Hera’da retro stil öne çıkıyor.

Bermuda orta sehpa,
eski görünümü ve

çağdaş dinamiğiyle
zamanlar arası

kurguyla tasarlanmış.

Kurulduğu günden bu yana ka-
liteyi ve güveni esas alan Da-
sell Mobilya, hizmette kalite

ve güven esasına dayanarak büyü-
meyi hedefliyor. Tasarımlarında fark-
lılığa ve yenilikçi olmaya önem veren
Dasell Mobilya, ürünlerinin kalitesiy-

le de dikkat çekiyor. İnsanı ve aileyi ön
planda tutarak; onların yaşam stilleri-
ne uygun, farklı, ve ekonomik ürünler
üreten Dasell Mobilya, ürünlerini yük-
sek hizmet kalitesi ile sunuyor. Dasell,
global standartlarda bir dünya marka-
sı olmayı hedefliyor.

Hizmette kalite ve güven...
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Yatak odasından yemek odasına, genç odasından duvar ünitelerine geniş
ürün yelpazesi ile bir evin ihtiyacı olan tüm mobilyaları üreten Tiosis,

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bayiye sahip.

1989 yılından günümüze panel mo-
bilya ürünlerini tüketicilerin beğe-
nisine sunmaya devam eden Tio-

sis, "Farklı tasarımlarıyla mobilya paza-
rında tarz belirleyen etkin bir marka ol-
mak" vizyonuna sahip. Tiosis, Mobilya-
da modayı belirleyen, fonksiyonel, es-
tetik, kaliteli ve şık tasarımlı ürünlerini;
uygun fiyat politikasıyla, hızlı ve zama-
nında hizmet anlayışıyla sunuyor. Yatak
odasından yemek odasına, genç oda-
sından duvar ünitelerine geniş ürün yel-
pazesi ile bir evin ihtiyacı olan tüm mo-
bilyalar; 15 bin metrekaresi kapalı ol-
mak üzere toplam 65 bin metrekarelik
alanda konumlanan üretim tesisinde
hayat buluyor. Tiosis üretim tesislerinde
tamamen otomasyona dayalı, SAP sis-
temine entegre edilmiş yeni nesil tek-

nolojiye sahip, Alman menşeili, CNC ve
PLC kontrollü full otomatik, modern
üretim teknikleri ile üretim yapıyor. Tür-
kiye’de 150’ye yakın bayisi ve 5 kıtada

60’ı aşkın ülkeye yayılmış olan satış
noktası ile tüketicilere ulaşan Tiosis’in
önceliği müşteri memnuniyeti  ve çevre
kirliliğini engelleme duyarlılığı.

bayileriyle büyüyor
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Koyunluk Koltuk, 44 yıllık deneyimi ile klasik tarzdaki koltuk 
ve yemek takımlarında şıklığı en üst düzeye taşıyor.

Chester koltuk takımında saraylı renkler, beyaz ile
kombinlenerek şık bir denge sağlanmış.

KOYUNLU KOLTUK’tan klasik zarafet  

62 yıllık deneyime sahip Seçme
Mobilya, katıldığı CNR İMOB An-
kara Mobilya Fuarı’nda yeni ko-

leksiyonuyla ilgi odağı oldu. 2018 yılında
da CNR İMOB’a katılacağını belirten fir-
ma, sahip olduğu tecrübe ile sektörün
iddialı markalarından. Kalite, konfor ve
ergonomiyi her tasarımında bir araya
getirmeyi başaran Seçme Mobilya, her

ürüne aynı hassasiyeti ve özeni göste-
riyor. Firma, tasarımlarının tamamı ken-
dine ait ve patentli olarak üretiyor. Ürün-
lerinin tamamında aynı kaliteyi yakala-
yabilmek için son teknolojilerden fayda-
lanan firma, ürünlerin ham madde olu-
şumundan üretim aşamasına ve müş-
terilerin mekânına ulaşımına kadar 8
farklı aşamadan-incelemeden geçtiğini

ve bu sayede müşterilerin ürünlerini ha-
tasız ve eksiksiz bir şekilde ulaştığını
belirtiyor.

Geniş ürün seçeneği
Firmanın modern koleksiyonunda yatak
odası, yemek odası, TV üniteleri, koltuk
takımları, köşe oturma grupları, sehpa-
lar ve aksesuarlar yer alıyor. Seçme
Mobilya, Ankara Siteler’de bulunan 3
mağazası ile Adana, Konya, İzmir, Urfa
ve Rusya-Moskova’ da bulunan mağa-
zalarında yurt içi ve yurt dışı pazardaki
yerini koruyor. Tamamen masif malze-
melerden üretilen ve her biri farklı kon-
septlerden oluşan dekorasyon ürünle-
rinde istenilen her renk bulunabiliyor. 

Kişiye özel tasarım ve projeler
Seçme Mobilya, bünyesinde bulunan
deneyimli iç mimarlarla mimarlık hiz-
metleri vererek; projelerde, kişiye özel
tasarım ve uygulamalarla müşterileri-
nin akıllarındaki stili evlerine yansıtıyor.

CNR İMOB Ankara Mobilya Fuarı’nda yeni koleksiyonuyla boy gösteren Seçme
Mobilya, sektördeki birikimi ve zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

SEÇME MOBİLYA, yeni 
koleksiyonu ile ilgi odağı oldu

1973 yılında başladığı mobilya ve dekorasyon üretimi-
ne 44 yıldır devam eden Koyunlu Koltuk, değişen za-
manın yenilik ve gelişimini takip ederek deri ile mo-

bilyayı birleştirerek yeni bir tarzın öncülüğünü yapmış bir
firma. Ürünlerinde klasiği ve zarafeti birleştiren Koyunlu
Koltuk, üretim faaliyetlerini İnegöl’de sürdürüyor.  Koyunlu
koltuk, klasik tarzdaki koltuk ve yemek odası takımlarıyla
göz dolduruyor.



80’li yıllardan itibaren Türkiye'nin sayılı mobilya ku-
ruluşları arasında yer alan ve yılda 500 bin met-
rekare üzeri modüler ve ahşap mobilya üretim

kapasitesine sahip olan İdol Mobilya, üretiminin yüzde
70’ini 32 ülkeye ihraç ediyor. 
İdol Mobilya, müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını ve bek-
lentilerini belirlemek ve uygun çözümler üretmek için
yatırımlarına devam ediyor. İdol Mobilya toptan satışının
yanı sıra İnegöl’deki perakende mağazası ile de hizmet
veriyor.

İdol Mobilya, müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını ve
beklentilerini belirlemek ve uygun çözümler üretmek için
yatırımlarına devam ediyor.

İDOL, üretimin yüzde 70’ini ihraç ediyor
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1847 yılına dayanan tarihi boyunca
kalitesinden taviz vermeyen ve bu-
gün dünya genelinde beğeni kaza-

nan özel tasarımlara imza atan Lazzoni,
İtalyan ve Amerikan tasarımcıların da
aralarında bulunduğu profesyonel bir
tasarım ekibine sahip. Modern tasarım-
ları ile dikkat çeken koltuk grupları, ya-
şam alanlarına dinamizm katan özel
modüler ürünler, estetik ve konforu bir-
likte yaşatan yatak odası ürünleri ile
bunları tamamlayan yemek grupları;

Lazzozi’nin geniş ürün yelpazesinde yer
alıyor. 11’i yurt içi 5’i yurt dışı olmak
üzere toplam 16 mağazada müşterile-
riyle buluşan Lazzoni, müşterilerine üc-
retsiz iç mimarlık hizmeti veriyor. Müş-
teriler Lazzoni’de kahvelerini yudumlar-
ken, iç mimarlar evlerinin ücretsiz ola-
rak rölövesini çıkarıyor. Müşterinin ihti-
yaç ve beğenilerinden yola çıkılarak en
uygun ürünler kombin ediliyor ve mo-
bilyalar üç boyutlu olarak yaşam alanı-
na yerleştiriliyor.

Online mağazadan 
kapıya teslimat
Lazzoni’nin ücretsiz mimarlık hizmeti-
ne, mobilyada KDV indiriminin uzatıl-
masıyla bu indirim de eklendi. Müşteri-
ler yüzde 18’den 8’e düşen KDV indirimi
ile Lazzoni kalitesine sahip olma fırsatı
buluyor. 
Lazzoni ürünleri mağazalardan alına-
bildiği gibi, online olarak da satın alı-
nabiliyor. Web adresinden alınan ürün-
ler kapıya kadar teslim ediliyor.

Özgün tasarımları ve
zengin ürün çeşitliliği
ile Lazzoni, ücretsiz
iç mimarlık hizmeti

ve KDV indirimi fırsatı
ile müşterilerini

bekliyor.

LAZZONI ile evleri 
yenilemenin tam zamanı
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Denizli mobilya sektörünün köklü
firmalarından Kordon Mobilya,
butik projelerin yanı sıra toplu

konut, okul, hastane, otel, AVM gibi pro-
jelere de imza atıyor. Ayrıca kendi mar-
kası olan La Corda Mutfak  başta olmak
üzere, 10 yıldır bayiliğini yaptığı Dupont
Corian akrilik yüzeyleri kullanarak üret-
tiği mutfak ve banyo tezgahları ve sıra

dışı tasarım ürünleri ile sektörün dikkat
çeken markalarından. 2012 yılında faa-
liyete geçirdiği yeni tesisinde toplamda
3 bin metrekarelik kapalı alanda üreti-
mine devam eden Kordon Mobilya,
özellikle makineleşmeye hız veriyor ve
bu doğrultuda üretimin gerekliliği olan
bilgisayar kontrollü ebatlama, kalibre ve
CNC tezgahlarda üretimini sürdürüyor.

Kordon Mobilya, Denizli’de bulunan ma-
ğazası ile müşterilerine ulaşıyor. Denizli
bölge  bayiliğini yaptığı Dupont Corian
ve Dupont Basic Surfaces katı yüzeyler
ile çalışmalarını sürdüren Kordon Mo-
bilya, Rixos Belek Temapark ,Konya Ra-
mada, Bodrum Swissotel, İzmir Hilton
projeleri gibi Türkiye'nin önemli proje-
lerinde yer aldı. 

KORDON MOBİLYA, önemli otel 
projelerine imza atıyor

Ev mobilya grupları ile mutfak ve banyo
tezgahları üretiminde bulunan Kordon Mobilya,
bayiliğini yaptığı Dupont Corian akrilik yüzeyler

ile önemli otel projelerinde yer alıyor.

inegöl’de faaliyetlerini sürdüren Ada-
ra Mobilya, yemek ve yatak odası ta-
kımları üretimi yapıyor. Modaya uy-

gun çizgide üretilen mobilyalar, modern
ve estetik tasarım anlayışıyla müşteri-
lere sunuluyor. 

Üretimden satış sonrası hizmetlere ka-
dar yüksek kaliteli hizmet sunmayı he-
defleyen Adara Mobilya, satış sonrası
hizmet ve zamanında teslim ilkesine
verdiği önemle müşteri memnuniyetini
ön planda tutuyor. 

Her kaliteli işin ardında mutlaka orga-
nize, dinamik ve takım ruhuna sahip
bir ekibin olması gerektiğini düşünen
firma; bu düşünceyle çalışanlarını ve
tedarikçilerini firma ortağı olarak gö-
ren bir anlayışa sahip.

Adara Mobilya, satış
sonrası hizmet ve
zamanında teslim

ilkesine verdiği
önemle müşteri

memnuniyetini ön
planda tutuyor.

ADARA MOBİLYA’da hizmet 
satışla bitmiyor
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Ahşap ve dekorasyon konu-
sunda tam teşekküllü üre-
tim tesisleri ile hizmet ve-

ren Serdaş Mobilya, teknolojik ge-
lişmelere paralel olarak değişiklik
gösteren sektörü yakından takip
ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına
uygun çözümler sunan Serdaş,

Bursa İnegöl’deki mağazasının ya-
nı sıra web adresi üzerinden de
müşterileriyle buluşuyor. Serdaş’ın
ürün yelpazesinde yatak, genç ve
yemek odaları; koltuk takımları, ka-
nepeler, yaşam üniteleri, TV seh-
pası gibi ürünlerin yanı sıra mobil-
ya aksesuarları da bulunuyor.

Serdaş Mobilya, Bursa İnegöl’deki
mağazasının yanı sıra internet üzerinden

güvenli alışverişle de müşterilerine ulaşıyor.

Kalite tek tıkla kapıda:
SERDAŞ MOBİLYA

Klasik ve avant-garde tarzda mobilya
alanında faaliyet gösteren Spor Mobil-
ya, ileriye yönelik sürekli büyüme ya-

tırımlarını hedefli-
yor. Geniş ürün
yelpazesi ile müş-
terilerine kalite
öncelikli hizmet
sunan Spor Mobil-
ya, yüksek stan-
dartlarda işçilik ve

yüksek teknolojiyi bir araya getiriyor. Spor
Mobilya’nın ürün gamında yatak ve yemek
odaları ile oturma grupları yer alıyor. 

Yüksek işçilik
ve teknoloji 
ile üretiyor



Pons Home Design ile 
yaratıcı evler

Ev dekorasyonu alanında özel tasarım ürünler 
tasarlayıp üreten Pons Home Design’ın kurucularından 
Kerim Gülmez ile ürünlerini konuştuk.
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Pons Home Design; bugün dolaplar, konsollar, TV
üniteleri üretiyor. 
Marka, kendi web siteleri (ponshomedesign.net)
ve dekoratif mobilyalar satan siteler üzerinden
satışını gerçekleştiriyor. Ev dekorasyonu üzerine
bir e-ticaret sitesi olarak müşteri kitlesini geniş-
letmeye devam ediyor. 2013’ün başında çalıştığı
işten ayrıldıktan sonra eşi ile birlikte Pons Home
Design markasını yaratan Kerim Gülmez ile süreci
ve ürünlerini konuştuk.

Pons Home Design’ın hikayesi 
nasıl başladı?
Web ve grafik tasarımcı olarak 10 yıl reklam
ajanslarında çalıştım. Güzel sanatlar öğretmeni
olan eşimin fikriyle, birlikte küçük dekoratif ürün-
ler tasarlamaya başladık. Böylece başka bir ala-
na geçmiş olsam da tasarımcı olduğum için her-
hangi bir zorluk yaşamadım. Sonuçta grafikerlik-
te de farklı parçaları bir araya getiriyorsunuz. Da-
ha sonra tasarlanan ürünler üretime geçti ve
2013 yılında tasarladığımız ürünlerin satışına
Zet.com’da başladık. Ardından kendi sitemizi kur-
duk. Dolap gibi büyük mobilyaların üretimine ise
Ocak 2016’da başladık.

İlk etapta yaptığınız dekoratif ürünler 
arasında neler vardı?
Bulut aydınlatma, hayvan figürlü ahşap heykeller
ve ahşap hediyelik eşyalar ile başlamıştık.

Pons Home Design’ın kurucularından Kerim Gülmez, “Nostaljik ürünler 
şu an çok popüler. 60’ların, 70’lerin tel dolapları hala çok güzel” diyor.

Pons Home Design, ev dekorasyonu ala-
nında yaratıcı dekoratif ev ürünleri tasar-
layıp üreten bir marka. 2013’te küçük de-
koratif ürünler ile yolculuğuna başlayan
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Ürünleriniz arasında tel dolaplar 
dikkat çekiyor. Nostaljik ürünlere olan 
talep mi sizi bu alana çekti?
Evet nostaljik ürünler şu an çok popüler. Telli do-
laplar, eskitme mobilyalar… 
Açıkçası bunda bizim antika merakımız da etkili
oldu. 60’ların 70’lerin tel dolaplarının hala çok gü-
zel olduğunu düşünüyoruz. Talep görmeleri de
bunun göstergesi.

Şu anki ürün gamınızdan 
bahseder misiniz?
Masif ahşaptan eskitme dolaplar, tel dolaplar,
konsollar, duvar rafları, TV üniteleri, dresuarlar ta-
sarlayıp üretiyoruz. Bunların yanı sıra ahşap niş-
ler, heykeller, masa lambaları, yaratıcı kitaplıklar
ve aydınlatmalar da ürün çeşitlerimiz arasında
yer alıyor.

Kişiye özel tasarım yapıyor musunuz?
Evet müşterilerin isteklerine göre tasarım yapa-
biliyoruz. Aynı zamanda isteğe göre mevcut
ürünlerimizin boyut ve renklerinde de değişikliğe
gidiyoruz.

Geleceğe yönelik hedefleriniz neler?
Müşteri talepleri ve trendlere göre ürün çeşitleri-
mizi güncelliyoruz. Bu şekilde sürekli yenilenerek
daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Pons Home Design, çocuk odalarını renklendiren özel
tasarım ürünleriyle çocukların hayal gücüne ışık tutuyor.
Özel tasarım aydınlatmalardan biri de bulut
aydınlatmalar.

Pons Home Design’ın duvar dekorasyonu ürünlerinden
biri de ahşap nişler. Farklı renk kombinasyonları ile

tamamen el yapımı olarak üretilen ahşap nişler, sade ve
şık bir tarza sahip.

Eskitme TV Sehpası’nda hammadde olarak masif çam ağacı kullanılmış.
Siyah ve beyaz akrilik boyalar kullanılarak doğal eskitme çalışması
yapılan TV ünitesinde ahşabın dokuları daha da belirginleştirilmiş.  
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Kendin Yap” akımının ardından gelen yeniliklere,
bu akımın tasarım kültürüne yansımalarına de-
ğindi. Gomez Paz, Setsu Ito, Maurizzo Favetta,
Alexis Şanal, Enrico Vianello ve Holger Kehne da
konuşmacılar arasındaydı. Son dönemin önemli
trendlerinden “tasarlanmamışlık” konusuna, Tür-
kiye’nin önemli endüstriyel tasarımcılarından Ta-
mer Nakışçı, “Undesigned” isimli sunumuyla de-
ğindi.

‘Endüstriyel tasarımcı, 
üreticinin koltuğundan bakmalı’
“Markaların Pazarlanmasında Tasarımın Etkisi”
başlıklı panelde ise endüstriyel tasarımcılar Şule
Koç, Serdal Korkut Avcı, Murat Erciyas ve Özlem
Yalım; tasarım ve markanın pazarlanması ilişkisi-
ni konuştu. Panelde bir üründeki küçük bir deta-
yın, bir çizginin ya da rengin o ürünün rafta fark
edilmesini ve satılmasını sağladığına değinildi. Ta-
sarımcılar, ürün kadar ürünün pazarlama iletişi-
minin de çok önemli olduğuna vurgu yaparak,
bunda sosyal medyanın önemli alan olduğunu
belirtti. Mobilya, aydınlatma, elektronik eşyalar gi-
bi alanlarda tasarımlara imza atan isimler; endüs-
triyel tasarımcının üretici koltuğuna oturarak, bi-
raz da bu açıdan bakıp tasarım yapması gerekti-
ğini vurgulayan konuşmacılar; bu şekilde tasarla-
nan bir endüstriyel tasarımın daha başarılı olaca-
ğını söyledi.  

Mimari Etkinlik Merkezi
tarafından ilki düzenlenen

Mimari ve Tasarım Zirvesi; dünyanın
dört bir yanından mimarlar ve
endüstriyel ürün tasarımcılarını
İstanbul’da buluşturdu.

Ünlü tasarımcılar İSTANBUL’dan geçti

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından bu
yıl ilki düzenlenen Mimari ve Tasarım
Zirvesi, 14 - 15 Nisan tarihleri arasın-
da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde

gerçekleşti. “Mimari tasarım sürecinde disiplinler
arası etkileşim” temasıyla düzenlenen etkinlik;
mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri
profesyonellerini buluşturdu. Mimari ve Tasarım
Zirvesi’nde dünyanın dört bir yanından Fabio No-
vembre, Gomez Paz, Maurizio Favetta, Nicola Gol-
fari, Péter Pozsár, Setsu Ito, Şafak Çak, Erdem Şe-
ker ve Tamer Nakışçı gibi yaratıcı işleriyle çığır
açan mimar ve tasarımcılar söz aldı. İki gün süren
etkinlikte mimari ve tasarımın farklı disiplinlerle
etkileşimlerine vurgu yapıldı; paneller, sergi ve
atölyeler düzenlendi. Binlerce ziyaretçiyi ağırla-

yan zirvenin odağında,
mimari ve tasarım dün-
yasının her geçen gün
daha fazla etkileşime gir-
diği farklı disiplinlere do-
kunan işler ve yeni trend-
ler vardı. Novembre, su-
numunda İtalyan tasarım
kültürünü anlatan ve ka-
şık tasarımından şehirler
tasarlamaya giden bir
ütopyayı aktardı. Nicola
Golfari “Do It Yourself -
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teknolojik açıdan geliştirilmiş ürünlerin sektöre kazandırıl-
ması hedefleniyor.

Atık malzemeler 
yeniden değerlendirilecek
Ar-Ge merkezi gerek sektörel
gerekse küresel fayda sağlama-
sı hedeflenen üretim sonrası atık
malzemelerin minimum seviye-
lere indirilmesi ve atık malzeme-
lerin yeniden değerlendirilmesi
için de çalışmalar sürdürecek.
Ersa, yaklaşık 3 milyon TL’lik ya-
tırımla faaliyete geçirdiği Ar-Ge
merkezi için her yıl cirosunun

yüzde 2’sini ayıracak. İlk etapta 29 kişinin görev alacağı Ar-
Ge merkezinde markanın sürdürülebilirlik politikasına uygun
teknolojik ve çevreci mobilyalar geliştirilecek. 

Türkiye ve dünyada çok sayıda sektörden kullanıcının
mobilya, tasarım, üretim, mimari ihtiyaçlarına yönelik
çözümler sunan Ersa, yeniliklere imza atacak Ar-Ge

merkezini açtı. Ar-Ge merkezi
sertifikasını Ersa İcra Kurulu
Başkanı Eralp Ata ve Genel Mü-
dürü Hasan Tici, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge
heyetinden teslim aldı. Ankara
Organize Sanayi Bölgesi’nde
60 bin metrekare alan üzerine
kurulu Ersa üretim tesisi bün-
yesinde yer alacak Ar-Ge mer-
kezinde; yenilikçi ürünlerin ge-
liştirilip üretilmesi, çevreci uy-
gulamaların yoğunlaştırılması ve yurt içi teknolojik mobilya
üretim payının artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda çevre-
sel faktörlere dayanıklı malzemeler üretilerek endüstriyel ve

Ersa’nın yeni Ar-Ge merkezi; yenilikçi, çevreci ve teknolojik mobilya üretimini
geliştirecek. Ersa, yıllık cirosunun yüzde 2’sini bu merkeze ayıracak.

Cironun yüzde 2’si Ar-Ge merkezine
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masında, NewYork’ta düzenlenecek
olan Franchise Fuarı hakkında bilgiler
verdi. Fuara katılmış olan firma görüş-
leri ve ziyaretçi rakamlarıyla birlikte
ABD’de yatırım olanakları ve ekonomik
potansiyel hakkında görüşlerini paylaş-
tı. Konferansta franchise sektöründe
yaklaşık 30 senenin üzerinde tecrübesi
olan, bireylere ve şirketlere koçluk ve
danışmanlık yapan Shery Christopher
ise Amerika pazarında 770 Bin franchi-
se işletme ve 839 milyar $ toplam
franchise hacmi olduğunu belirterek sa-
dece franchise işletmelerinden 8,5 mil-
yon iş gücü sağlandığını ve franchise
sisteminin toplam gayri safi milli hası-
laya 493 milyar $ katkıda bulunduğunu
anlattı.
IT & Turquality Direktörü Kadir Tophan
ise, markalar için Turquality desteği al-
manın önemini ve bu desteği alabilmek
için neler yapılması gerektiğini aktardı.
4G ile toplantıya Florida’dan canlı bağ-
lanan Int. Growth Properties Satış ve
Pazarlama Direktörü Dilek Oransal,
markaların ABD pazarına girerken ce-
saretli davranmaları gerektiğini anlattı
ve Amerika pazarına dair örnekler ver-
di. Son olarak yine Amerika’dan canlı
yayın ile bağlanılan, medya  İletişim şir-
keti Faselis’i Amerika San Francisco’ya
taşıyan Faselis Türkiye Yön. Krl. Bşk.
Aydın Sün, Amerika Halkla İlişkiler pa-
zarının büyüklüğüne değindi.  Hali ha-
zırda 4500 PR şirketi bulunan Amerika
‘da, yakın zamanda hizmet verecek.

Sadece ABD’deki hacim 1,5 trilyon dolar.
ABD’de franchise istihdam insan kayna-
ğı hacmi toplamı 18 milyon kişiye yak-
laşmıştır. Türk markalarının franchise
verme ve ABD pazarına açılma konula-
rında şansı yüksek” dedi.

“Amerika’da olmak çok önemli”
Konuşmacılar arasında yer alan Simit
Sarayı Onursal Kurucu Başkanı Haluk
Okutur ABD’ye açılma süreçlerini anla-
tarak, “Amerika’da olmanın çok önemli
olduğunu biz başladıktan sonra daha iyi
fark ettik.  İlk mağazamızı New York’da
açtık. Orada olduğunuzda markanızın
itibarı daha da artıyor. Türk markaları-
nın başta ABD olmak üzere dünyanın
her yerine gitmesi gerekiyor” dedi.
MFV International Franchise Expo
Events  Grup Direktörü James Mastan-
drea Stratejik Ortaklık başlıklı konuş-

Türk Markalarının İhracatı“ konu
başlığı ile Türk Markalarının Yurt
Dışı Global Atağı ve Amerika Pa-

zarı’nın Önemi ve dinamiklerinin konu-
şulduğu Ufrad, BMD ve Türes değerli
üyelerinin davetli olduğu toplantıda,
MedyaFors Fuarcılık A.Ş. Uluslararası
İlişkiler Koordinatörü Sayın Ferzan
Erem Escobedo moderatörlüğünde;
MFV Int. Franchise Expo Events Grup
Direktörü Mr. James Mastandrea, Dene-
yimli Franchise Danışmanı Ms. Shery
Christopher, Simit Sarayı Onursal Kuru-
cu Başkanı Sayın Haluk Okutur ve IT &
Turquality Direktörü Sayın Kadir Tophan
konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının
açılışını gerçekleştiren MedyaFors Fu-
arcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu,
15-17 Haziran’da  New York’ta düzenle-
necek International Franchise Expo’nun
önemine değindi. Fuarın, metrekare ve
katılımcı sayısı olarak Amerika’nın en
büyük franchise fuarı olduğunu dile ge-
tiren Helvacıoğlu, “International Franc-
hise Expo’yu Türk markalarının ABD’ye
açılan kapısı olarak değerlendiriyoruz.
Fuara, her sektörden, 120 ülkeden,
450’yi aşkın marka katılıyor” dedi.

“120 ülke, 450’yi aşkın marka”
MedyaFors Fuarcılık Uluslararası İlişkiler
Koordinatörü Ferzan Erem Escobedo, In-
ternational Franchise Expo’nun Türki-
ye’deki tek yetkili temsilcisi olduklarını
belirterek şöyle devam etti; “Dünyada
franchise ticaret hacmi 2 trilyon dolar.

Rüya pazar artık daha yakın
“Türk Markalarının İhracatı” konulu toplantı 
MedyaFors Fuarcılık A.Ş. ev sahipliğinde düzenlendi.






