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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. Üçüncü
sayımızda, sektör adına güzel bir haberle karşınıza çıkıyoruz. Tür-
kiye mobilya sektörünün, fuar alanındaki kısa süreli bölünmesi son
buluyor; böylece mobilya sektörü yeniden yuvası olan CNR Expo’da

buluşuyor. CNR Expo, İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nın yanı sıra;
artık Furniture İstanbul’a da ev sahipliği yapacak. Furniture İstanbul, ilk
olarak 7-12 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu gelişme ve-
silesiyle de dergimiz; artık İmob&Furniture adıyla yayın hayatına devam
edecektir.

Sektördeki bir diğer olumlu gelişme ise, mobilyada KDV indiriminin iç
pazarda büyük bir satış artışını beraberinde getirmesi oldu. Markalar, iç
pazarda cirolarını yüzde 40’a varan oranlarda artırdı. Bu durumun, sek-
törün istihdam hacmini de olumlu yönde etkilemesiyle birlikte; iç pazar-
da güçlenen firmalar ihracatta da bir adım öne geçmiş oldu. Bu tablodan
memnuniyet duyduğumuzu ayrıca belirtmek isteriz.

Dergimizin yeni sayısında; sektörün gündem maddeleri ve öncü firma-
larından haberleri sunmaya devam ediyoruz. İMOB Mobilya Sektör Der-
gisi olarak bu sayımızda da sektörel röportajlara imza attık. Wernik Ate-
lier’in kurucusu Tuğçe Durak ile yeni projelerini, Buka Sofa Genel Müdürü
Gamze Stöger ile müşteriye mobilyaları kendi zevklerine göre uyarlama
imkânı sunan mobilyalarını konuştuk. MOBSAD Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, dergimize Türk ve dünya bahçe mobilyası sek-
törünü değerlendirdi. Ergada Yönetim Kurulu Başkanı Ali Er ise firmanın
hedeflerini dergimize anlattı. Ayrıca, bahçe mobilyası dosyamızda;
2017’nin bahçe mobilyası trendleri ile markaların yeni koleksiyonlarını
sayfalarımıza taşıdık.

Türk mobilya sektöründe yaşanan olumlu gelişmeleri sizlere sunmanın
verdiği mutlulukla, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere…

İyi okumalar…

İlhan EREM
ilhan.erem@eremyayincilik.com

Merhabalar…

Temmuz 2017 / Sayı: 03



4

bu saYIDA

mobi lya sektör dergis i

Fuar

06 Furniture İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy’de

07 Mobilya sektörüne CNR İMOB Mersin desteği

50 2017 Dünya Franchise Zirvesi İstanbul’da

Firmalardan

12 Doğtaş Kelebek’in 2018 hedefi 1 milyar TL 

13 Koleksiyon’dan ani toplantılar için Poema

14 Estetik ve sağlık Kapriss’te buluşuyor 

26 Ersa’da ‘Ideation’ buluşması

38 Çilek’ten akıllı mobilyalar: Dark Metal 

39 Yataş’tan ilk çeyrekte yüzde 61 büyüme

Dosya

20 Bahçelerde renkli yaz

Bahçeler için yeni koleksiyonlarÇilek Mobilya, derinin tüm sofistike dokusunu 
ve minimalist çizgilerle buluşturdu.

Yataş Grup, 2017’nin ilk çeyreğinde, 
2016 yılına göre yüzde 61 büyüdü.

07

38

06

39

Temmuz 2017 / Sayı: 03

CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı'nda 200’e yakın markanın alım heyetleri bir araya geldi.
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Kapak Dosyası
Yazın gelmesiyle birlikte; 

bahçe, teras ve balkonlar hareketlendi. 
Bahçe mobilyasında sezonun trendleri

doğal görünümlü ve rengarenk
mobilyalar. Doğal mobilyalar ise etkisini

hala sürdürüyor.

Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon, geleneksel “Yaza 
Merhaba” partisiyle Natuzzi’nin yeni koleksiyonlarını tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Siteler’de mobilya 
üretimi yapan esnafın ürünlerini satacağı “ANKAMOB AVM” açıldı.
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bul, tasarım ve inovasyon odaklı yaklaşımı
ve uluslararası standartlardaki kategori-
zasyonuyla fark yaratmaya hazırlanıyor.

Tasarım ve inovasyon odaklı 
organizasyon
Furniture İstanbul, mobilya sektöründe bir
markanın kimliğini oluşturan en önemli
unsurlar olan tasarım ve inovasyon oda-
ğında organize edilecek. Sektörün gelişi-
mini ve yaratıcılığını ortaya koyacak olan
Furniture İstanbul, yeni koleksiyonların ilk
kez sergilenmesine olanak sağlaması ne-
deniyle markalar, ziyaretçiler ve tüketiciler
için ayrı bir önem taşıyor.
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FUAR

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından
MOSDER işbirliği ile organize edilecek Furniture İstanbul -
İstanbul Mobilya Fuarı, bu sonbaharda düzenlenecek.

Furniture İstanbul, 
Yeşilköy’de

mobi lya sektör dergis i

Furniture İstanbul - İstanbul Mobil-
ya Fuarı, Türkiye mobilya sektörü-
nü bulunduğu konumdan bir üst
skalaya taşımak için bugüne kadar

gerçekleştirilen projelerden farklı olarak
hayata geçirilecek. Furniture İstanbul; fua-
rın fiziksel imkânlarının geliştirilmesi, yurt
içi ve yurt dışı tanıtımlarının daha doğru
şekilde yapılması amacıyla ürün grupları-
nın kategorilere ayrıldığı bir yerleşime sa-
hip olacak. Fuarda ev mobilyası ve akse-
suar, bebek-çocuk-genç, uyku, lüks mobil-
ya, ofis ve bahçe kategorileri yer alacak.
Farklı ürün gruplarına özgü, temalara ay-
rılan bölümlerden oluşan Furniture İstan-



FUAR
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CNR İMOB Mersin Mo-
bilya Fuarı, CNR Hol-
ding kuruluşlarından

İstanbul Fuarcılık A.Ş.'nin
organizasyonuyla 8-14 Ma-
yıs 2017 tarihleri arasında
gerçekleşti. Mersin Yenişe-
hir CNR EXPO Fuar Merke-
zi’nde 15 bin metrekarelik
alanda ziyaretçilerini ağır-
layan fuarda sektörün ön-
de gelen 70 firmasından 200'e yakın marka yer aldı. Fuarda
Azerbaycan, Ortadoğu ve Irak'tan gelen alım heyetleri; Mer-
sin, Adana, Kayseri, Bursa, İzmir, Hatay, Gaziantep, İstanbul,
Denizli, Karaman, Zonguldak'tan fuara katılan mobilya firma-
ları ile bir araya geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOS-
FED), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Büyük-
şehir Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Pera-
kendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD), Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD), Mersin Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği (MESİAD) ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fu-
arda sektörün ticari hacmi arttı.
CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı, Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin Kocamaz, MEPİAD Başkan Vekili Sadık
Özkan, MUSİAD Mersin Şubesi Başkanı Hakan Kayacı, CNR
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve CNR Holding
Genel Koordinatörü Cem Şenel ile sektör temsilcilerinin ka-
tılımıyla açıldı. CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel,
açılışta yaptığı konuşmada "Mobilya alanında Türkiye'nin en
büyük ve tek uluslararası fuarı olan CNR İMOB'u Mersin'e ge-
tirmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Ev ve ofis mobilyalarından
ofis mobilyalarına ve mobilya yan sanayi ürünlerine kadar
mobilyaya dair her şeyin sergilediği fuarımızda Mersin, Ada-
na, Kayseri, Bursa, İzmir, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Denizli,

Türkiye ekonomisine önemli katma değer sağlayan mobilya sektörü, CNR İMOB
Mersin Mobilya Fuarı'nda buluştu. 200’e yakın markanın alım heyetleriyle

buluştuğu fuarda sektörün ticaret hacmi arttı.

Mobilya sektörüne
CNR İMOB Mersin desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Ko-
camaz, fuarın ülke ekonomisi açısından önemine

değinerek, şöyle konuştu: "Marmara'dan sonra Türki-
ye'nin parlayan yıldızı, Çukurova çanağı oldu. 

Bu çanakta gerçekten eskiden sadece tarımdan söz edi-
lirken bugün sanayi ürünlerinden ve hizmet sektöründen
çok fazla söz edilmeye başlandı. Bu nedenle fuarlara be-
lediye olarak çok önem ve destek veriyoruz. Biz üretim
konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Üretilenlerin hedef kitleye
ulaştırılmasında yani pazarlama konusunda sıkıntı çeki-
yoruz. Üreticilerimiz, ürettiklerini pazarlayacak mecra
bulamayınca, dökülen alın teri karşılığını bulamıyor. Bu
anlamda Mersin halkı olarak bu fuarı çok önemsiyoruz."

Karaman ve Zonguldak'tan
katılan firmalar birbirinden
değerli koleksiyonları bir ara-
da sergiliyorlar" diye konuştu.
MEPİAD Başkan Vekili Sadık
Özkan, “Mersin’de peraken-
deyi canlandıracak AVM’ler
dışındaki tek enstrümanın fu-
arlar olması nedeniyle bu or-
ganizasyonu önemsiyoruz”
dedi.  MÜSİAD Mersin Şube

Başkanı Hakan Kayacı ise “Mobilya sektöründe üretim kali-
tesi çok yüksek, ancak önemli olan tanıtımdır. Bunun en
önemli ayağı da fuarlardır. Üretmek ne kadar önemliyse üret-
tiklerimizi sunmak ve tanıtmak da bizler için önemlidir” ifa-
delerini kullandı.

‘Mersin halkı olarak bu 
fuarı çok önemsiyoruz’

mobi lya sektör dergis i



Masif ahşaptan mobilya ve dekoratif ürün tasarımları yapan Wernik
Atelier’in kurucusu Tuğçe Durak ile projelerini konuştuk.
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‘Hayal edilebilen her şeyi 
ağaçtan yapıyoruz’



için gittiğim yerlerden bir şeyler toplayarak, etki-
lenerek yeni şeyler yapmaya başladım. Pinte-
rest’teki ürünler neden hiç burada yapılmıyor der-
ken kendim yapmaya başladım. Bir arkadaşımın
“Ben bundan almak istiyorum bana da yap” de-
mesi üzerine arkadaşlarıma yapmaya başladım.

Başladığınızda neler yapıyordunuz?
Bu işe başladığımda ahşaptan yılbaşı ağaçları ya-
pıyordum. Instagram’da paylaşmamla birlikte ne-
reden bulabiliriz soruları almaya başladım. Neden
bunu satmıyorum dedim ve Wernik’in hikayesi
başladı.

Şu an ürün gamınızda neler var?
Masa, sehpa, raf gibi ürünlerin yanı sıra; denizin
sürüklediği ya da bir gemiden düşen dal parçala-
rıyla ağaç şeklinde lambalar gibi dekoratif ürün-
lerimiz var.

Tasarım ve üretim süreci nasıl işliyor, 
bir ekip var mı?
Aslında var gibi. Yakın bir arkadaşım ile birlikte
çalışıyoruz. Onunla internette dolaşırken Salvador
Dali’nin Melting Clock tablosuna rastladık, bunu
masaya çevirelim dedik ve ağaçtan masaya çe-
virdik. Türkiye’nin en iyi üç ağaçcısından biri ile
çalışıyorum, ağaçlarımı ondan alıyorum. Daha ön-
ce bu konuda çok sıkıntı yaşadım. Ağaç canlı bir
nesne olduğu için iyi kurutulmadığında çatlamalar
oluyor. Ağaçlar ya 1-2 sene kendi kendine kuru-
malı ya da çok iyi fırınlanmalı. Bu yüzden ağaç
seçimi çok önemli.

Wernik Atelier’in kurucusu Tuğçe Durak, “Genç tasarımcıları ortak
bir showroom’da buluşturmak istiyorum” diyor.

röportaj
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Masif ahşaptan masa, sehpa, raf ve de-
koratif ürün tasarımları yapan; 3 yıl ön-
ce temelleri atılan Wernik Atelier’in ku-
rucusu Tuğçe Durak ile tasarımlarını ko-

nuştuk.  Wernik Atelier’in kurucusu Tuğçe Durak
kişiye özel üretim yaparak, “Hayal edilebilen her
şeyi ağaç ile yapıyoruz. Ağaçtan araba bile dese-
ler onu bile yaparız” diyor. Durak, yeni ürünlerinde
ahşabın doğallığını bohem tarz ile birleştirecek-
lerini söylüyor. Genç tasarımcılar için bir çatı oluş-
turmayı da planlayan Durak’ın hedefi farklı tasa-
rımcıları bünyesinde birleştirerek showroom’unda
yer vermek.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Yeditepe Üniversitesi’nde tercümanlık okudum.
Şu anda Wernik Atelier’in yanı sıra seyahat ya-
zarlığı yapıyorum ve bir influencer marketing
ajansında çalışıyorum. 
Wernik’in temelleri üç yıl önce atıldı ancak iki se-
ne önce markalaştı. Benim mobilya ve dekoras-
yona her zaman ilgim oldu. Çok seyahat ettiğim



Bu nedenle Wernik’in yeni ürünlerinde ağaç ile
bohem tarzı birleştirmek istiyorum. Buna jungle
tarz da diyebiliriz. Ağaç ve yaprak desenleri sıkça
yer alıyor. Yurt dışında bu tarz yavaş yavaş ken-
dini gösteriyor. 
Türkiye’de bu ürünleri alacak pek fazla yer
yok. Yalnızca masa, sehpa gibi ürünlerde değil
ev dekorasyon ürünlerinde de bu tarzı kulla-
nacağız. 
Mesela Afrika’dan hasır sepetler getireceğim.
Türkiye’ye gelmesi için birilerinin adım atması
gerekiyor. İnsanlar benden ürün aldığı zaman ye-
rinden almış olacak.

Wernik için geleceğe yönelik
planlarınız neler?
Müşteriler ürünlere dokunmak istiyor. Bir ürünü
rafta görüp beğenmezsiniz ama başka birinin
evinde gördüğünüzde bayılabilirsiniz. Showro-
om’umuzu küçük odalar gibi yeniden düzenleye-
ceğiz. Böylece müşteriler ürünlerin nasıl kullanı-
labileceğini de görmüş olacak. Benim gibi çok
fazla tasarım yapan genç insan var. Çoğu internet
alışveriş platformlarından satıyor. Bu siteler ko-
misyon alıyor, buna ek olarak mağaza masrafına
giremiyorlar. 
Bu genç tasarımcılarla birlikte çalışmak istiyorum.
Şu anda tasarımcılarla görüşüyorum. Onların da
ürünleriyle showroom bir ev gibi olsun istiyorum.
İnternet sitemizde de genç tasarımcıların ürünleri
yer alacak. 
Az önce bahsettiğim yurt dışından getireceğim
ürünler için de ayrı bir bölüm yapacağız. 24 sa-
atlik online satış olacak. Örneğin Peru’ya gidip
el işlemeli kilim, Afrika’ya gidip maskeler koya-
cağım ve sipariş geldiği kadar bu ürünlerden
alacağım. Böylece benden ürün alan, yerinden
almış olacak.
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Özellikle hangi ağaçları 
kullanıyorsunuz?
Malzeme olarak genellikle ceviz ve kestane
kullanıyoruz. Ceviz ağaçları gördüklerinin
resmini çeker derler, ben buna inanıyorum.
Sürekli sincap ya da kuş görüyorsa kestiği-
nizde o motif çıkar. Bizim bir ağacımızda
kurt, kuş ve çiçek motifi var. O ağacımızı sat-
mıyoruz.  

Mekanlarla çalışıyor musunuz?
Bodrum Galen Türkbükü Otel ile çalıştım an-
cak genelde evlerle çalışıyorum. Kişiye özel
üretim de yapıyorum. Bize hayal ettikleri
ürünü anlatmaları yeterli. Hayal edilebilen
her şeyi ağaç ile yapıyoruz. Ağaçtan araba
bile deseler onu bile yaparız (gülüyor).

Masif ahşap mobilyalara eğilim 
oldukça arttı. Siz bu durumu nasıl 
gözlemliyorsunuz?
Evet, ben bu işe başladığımda oldukça azdı
ancak şu anda bu işi yapan çok kişi var ve
mekanlarda sürekli aynı ürünleri görüyo-
ruz. Şu anda oturduğumuz cafe de dahil ol-
mak üzere neredeyse her yerde ağaçtan
masalar var. 
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Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Ser-
bes, şirkette yaşanan olumlu ge-
lişmeleri paylaşmak üzere Marka

ve Satış Genel Müdür Yardımcısı İlhan
Tunçman ve marka ekipleriyle beraber
Çanakkale'de basın mensuplarıyla bir
araya geldi. Serbes, 2022 yılına, sektö-
rün lideri olarak girmeyi hedeflediklerini
belirtti. 

‘İlk üç ayda satışlarımız 
yüzde 41 arttı’
Doğtaş Kelebek'in 2017'de güçlü bir bü-
yüme hikâyesi yaratacağını söyleyen
Serbes, "Yılın ilk üç ayında satışlarımızı
yüzde 41 oranında artırdık. Bu büyüme
sektör ortalamasının çok çok üzerinde
ve bunun için de '41 kere maşallah' di-
yoruz. Yıl sonu ciro hedefimiz 600 mil-
yon TL. 2018 sonunda ise 1 milyar TL ci-
roya ulaşmak istiyoruz" dedi. 
Serbes, "Geçtiğimiz yıl, sektörel deneyi-
mi çok uzun yıllara dayanan güçlü bir
ekiple yeniden yapılandık. 2000'li yıllar-

da büyümeye devam ederken, Kelebek
Mobilya'yı çok yakından takip ediyor,
mobilya sektörüne getirdiği yenilikler ve
bakış açısını takdirle izliyorduk. Gitmek
istediğimiz yolculukta kendimize örnek
aldığımız markaydı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Davut Do-
ğan'la birlikte Doğtaş'ı ilerde Kelebek
Mobilya gibi değerli bir marka yapmanın
hayallerini kurardık. Ne mutlu ki 2012
yılında Kelebek Mobilya'nın bünyemize
katılmasıyla Davut Bey markanın sahibi,
ben de geçtiğimiz yıl yöneticisi oldum.
İki değerli markamız Doğtaş ve Kelebek,
Türk mobilya sektörünün en önemli
oyuncuları arasında, birçok ödülle de
başarısını tescil etmiş durumda” diye
konuştu. 

Bu yıl 92 yeni 
mağaza açılacak
Serbes, 2017 sonuna kadar yurtiçi ve
yurt dışında 92 yeni Doğtaş, Kelebek
Mobilya ve Kelebek Mutfak&Banyo ma-
ğazası açmayı planladıklarını açıkladı.

‘KDV indirimiyle 
istihdamı artırdık’
Mobilyada KDV’ye getirilen indirime de
değinen Serbes, "KDV indiriminin yanı
sıra bir o kadar daha indirim sunarak
avantajlı alışveriş fırsatını müşterilerimi-
ze yansıtıyoruz. Bu uygulamanın kalıcı
olması yönünde karar çıkmasını destek-
liyoruz. KDV indiriminin yarattığı olumlu
gidişin etkisiyle istihdam planlarımızı
yeniden düzenledik” diye konuştu. Ser-
bes, "Şirketimizin hedeflerine ulaşması-
nın ve gelişmesinin en önemli unsuru-
nun insan kaynağı olduğu bilinciyle ha-
reket ediyoruz. İstanbul'daki genel mer-
kezimizle Biga ve Düzce'de yer alan
üretim tesislerimize bu yıl için kararlaş-
tırdığımız 215 kişilik işe alım planını 300
kişiye çıkardık. Açılacak bayii mağaza-
larımız da ek istihdam demek. 2017 ba-
şından itibaren 197 kişilik işe alım ger-
çekleştirdik. Bayilerimizle birlikte bu ra-
kam 280 oldu. Yıl sonuna kadar yakla-
şık 1000 kişiye istihdam yaratmış ola-
cağız" ifadelerin kullandı.

Doğtaş Kelebek’in 
2018 hedefi 1 milyar TL

Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes, yıl sonuna kadar 
bin kişiye istihdam sağlayacaklarını, 2018 hedeflerinin ise
1 milyar TL ciro olduğu açıkladı.
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Koleksiyon, yeni nesil ofis tasa-
rımlarını bir araya getirdiği ‘Self-
Organised Workplace / Kendini

Kurgulayan Çalışma Alanı’ temasında
alternatif çalışma kurguları için farklı
kompozisyonların yaratılmasını müm-
kün hale getiriyor. Seride yer alan Stu-
dio Kairos tasarımı Poema; alçak kol-
tukları ve sehpasıyla çalışma ortamın-
da mekansal zenginlik yaratıyor. Plan-
sız toplantılar veya yaratıcı ekip çalış-
maları için tasarlanan Poema, değişen
ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor.
Alternatif bir çalışma alanı kurgusuyla
tasarlanan Poema; modüler yapıdaki
koltuk ve bitki ünitesi, çok sayıda farklı
kompozisyona izin vererek kullanıcısı-

na açık bir sistem sağlıyor.

20’yi aşkın uluslararası noktada
1972 yılında mimar Faruk Malhan tara-
fından Ankara’da kurulan Koleksiyon;
mobilyadan cam, porselen ve tekstil

ürünlerine oldukça zengin bir ürün ga-
mını tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Koleksiyon, 1988 yılından bugüne Te-
kirdağ’da 86 bin metrekarelik alanda
kurulu kapasitesi ile ev ve ofis mobil-
yası üretimi yaparak İngiltere’den New
York’a dünyanın 20’yi aşkın uluslarara-
sı noktasında faaliyet gösteriyor.

Koleksiyon’un yeni
nesil ofis

tasarımlarını bir
araya getirdiği

‘Kendini Kurgulayan
Çalışma Alanı’

serisinde yer alan
‘Poema’, plansız

toplantılar ve yaratıcı
ekip çalışmaları için

tasarlandı.

’dan ani 
toplantılar için Poema

mobi lya sektör dergis i

Ahşap ve seramiği bütünleştiren,
tamamen el yapımı ürünler ta-
sarlayan Stil44, ‘Natur’ serisinde

anneanne ve babaannelerimizin kullan-
dığı tel dolaplara yeni yorum katarak
müşterilerinin beğenisine sunuyor. Slo-
gan olarak “Binyılların Mirası”nı kulla-

nan Stil44, geçmişimize bir saygı duruş
niteliğinde tel dolap gibi eski zamanla-
rın ikonik ürünlerini yeniden yorumlu-
yor. Seride ayrıca aynadan vazoya,
sehpadan duvar tabağına, karolardan
dresuara, banyo lavabosundan tabure-
ye kadar pek çok seçenek yer alıyor.

Markanın yaratıcısı mimar Ayşe Elçi,
“Binyılların mirası söyleminin arkasında
duracak ürünler tasarlamaya ve özgün
ürünlerimizi bu felsefe ile yaratacağız”
diyor. Seramik sanatının herkes için
ulaşılabilir olmasını ilke edinen Stil44,
kişiye özel üretim de yapıyor. 

Tel dolaplar
ile geri döndü

Ahşap ve seramiği harmanlayan ürünler
tasarlayan Stil44, ‘Natur’ serisinde tel

dolaplara yeni yorum katarak müşterilerinin
beğenisine sunuyor.
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Kapriss Mobilya, özel tasarım ürünlerinde malzemeleri özenle seçerek,
müşterilerine sağlık dostu ürünler sunuyor.

Estetik ve sağlık 
’te buluşuyor

1985 yılında kurulan Kapriss Mobil-
ya, bugün 7 bin 500 metrekare açık,
5 bin metrekare kapalı alanda ka-

nepe, çekyat, koltuk takımı, oturma gru-
bu, yatak ve baza üretimi gerçekleştiri-
yor. Müşteri memnuniyeti ilkesi ile büyü-
me devam eden firma, özel dizayn ve
özel müşteri siparişi imalatlarıyla, kaliteli
ve uygun fiyat politikasıyla müşterilerini
hizmet veriyor. 
Üretim kapasitesini her yıl gelişen tek-
nolojiye paralel olarak yenileyen ve ge-
nişleten Kapriss Mobilya, ana malzeme-
lerini özenle seçerek insan sağlığı dostu
ürünler üretiyor. Kapriss, 2017 koleksi-
yonunda yer alan mobilyalar ile göz dol-
duruyor.

El işçiliği ile oluşturulan geometrik kapitoneli deri
uygulamalarıyla şık bir görünüm sunan Royal Köşe
Takımı; kuş tüyü ve elyaf destekli soft süngeri ile sırt
bölümündeki özel sünger yapısı sayesinde
maksimum konfor yaşatıyor.

Santana Oturma Grubu, doğanın sıcaklığını hissettiren ahşap ve doğanın 
ilham verici tonlarını, prestijli tasarım anlayışlıyla birleştiriyor.

İhtişam ve rahatlığın buluştuğu Hürrem Koltuk
Takımı’nda asaletin en iyi temsilcilerinden

lacivert kullanılmış. 



   
 



‘Çocuklar ve gençler için
renkli bir dünya yaratıyoruz’
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Hilal Genç Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gündüz ile firmanın 
faaliyetlerini ve ihracat hedeflerini konuştuk.



ve çocuklarımızın bizler için olan önemini gayet
iyi biliyoruz. Bu yüzden kendi çocuklarımız için ne
kadar kaliteli bir ürün istiyorsak o kalitede ürünler
üretmek için çıktık bu yola. O tarihten günümüze
tamamen birinci sınıf malzeme kullanarak, çocuk-
larımızın içerisinde anılarını saklayacakları uzun
ömürlü mobilyalar üretiyoruz.

Hilal Genç Odası’nın dünden bugüne 
gelişiminden bahseder misiniz?
Hilal Genç Odası’nı kurduğumuzda amacımız ba-
badan gelen mobilya sektöründeki 35 yıllık tec-
rübemizi, kalite ve konforla birleştirerek, çocuk-
larımız ve gençlerimiz için renkli bir dünya yarat-
maktı. Kurulduğunda sadece 200 metrekarelik
atölyede 5 kişinin çalıştığı firmamızda, bugün 2
bin 500 metrekare kapalı alanda, en gelişmiş tek-
nolojileri kullanılarak, çocuklarımızın beğenilerine
uygun, modern ve fonksiyonel mobilyalara imza
atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ürün gamınızda hangi mobilya 
grupları bulunuyor?
Firmamızın adından da anlaşılacağı üzere genç,
çocuk ve bebek odaları üretiyoruz. Bu büyük so-
rumluluk isteyen bir sektör. 
Bu işi gerçekten severek yapmazsanız başarılı
olamazsınız. Biz ailelere basit bir oda değil, ço-
cukların içerisinde hayaller kurabilecekleri, oyun
oynayacakları, yeni şeyler keşfedecekleri, yıllarca
anılarının olacağı bir dünya vermek istiyoruz.
Çünkü yarınları güzelleştirecek bireylerin, bugün

Hilal Genç Odası Yön. Krl. Bşk. Turgut Gündüz, “Biz ailelere basit bir oda değil,
çocukların içerisinde oyun oynayacakları, yeni şeyler keşfedecekleri,

yıllarca anılarının olacağı bir dünya vermek istiyoruz” diyor.

Bebek, çocuk ve genç odaları üretimi yapan
Hilal Genç Odası, başta Kuzey Afrika, Orta
Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere dünya-
nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

Hilal Genç Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gün-
düz ile firmanın faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle sizi ve Hilal Genç Odası’nı 
tanıyabilir miyiz?
1976 Bursa doğumluyum ve İnegöl’de yaşıyorum.
Evli ve 3 çocuk babasıyım. Mobilyacılık bizde baba
mesleği, bu yüzden okulu bitirdikten sonra üre-
timde çalışmaya başladım. O gün bugündür sek-
törün içerisindeyim. Hilal Genç Odası’nı 1996 yı-
lında rahmetli ağabeyim Turan Gündüz ile birlikte
kurduk. Her şeyden önce biz de birer ebeveyniz
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sağlıkla, güvenle büyü-
yen gençler arasından
çıkacağını çok iyi bili-
yoruz. Bu yüzden kimin
için ürettiğimizi aklı-
mızdan çıkarmadan,
şık ve konforlu ürünle-
ri, sağlıklı materyallerle
birleştiriyoruz. Şu an
üretimine devam etti-
ğimiz ve stoklarımızda
bulundurduğumuz, 20
farklı modelde genç,
çocuk ve bebek odası
vardır.

Yurt içi satışlarınızı 
hangi ağlar ile yürütüyorsunuz?
Yurt içinde benim iş ortaklarımız diye adlandırdı-
ğım; bulundukları şehirde bilinirliği olan, iş hayat-
larında bizimle aynı hedefleri kendilerine ilke
edinmiş, seçkin firmalara bayilik sistemiyle ürün
veriyoruz.
İş ortaklarımızla karşılıklı faydaya ve saygıya
dayalı bir ilişki içerisinde müşterilerin beklenti-
lerini karşılamak ilk önceliğimiz. Müşterilerimiz
bugün itibariyle, Türkiye'de 65 şehirde, 210
seçkin mağazada mobilyalarımızı teşhirde gö-
rebiliyorlar.

İhracatta hangi pazarlar ile 
çalışıyorsunuz, hedef kitleniz 
hangi pazarlar?
Başta Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya olmak
üzere dünyanın birçok ülkesine ihracatımız var.
Bu bölgelerde Türk malları kalitesiyle biliniyor. Bu
yüzden her zaman revaçta ve rağbet görüyor. An-
cak ne yazık ki Amerika ve Avrupa’da aynı durum
söz konusu değil. 

“Başta Kuzey
Afrika, Orta Doğu
ve Asya olmak
üzere dünyanın
birçok ülkesine
ihracatımız var. Bu
bölgelerde Türk
malları kalitesiyle
biliniyor. Ancak ne
yazık ki Amerika ve
Avrupa’da aynı
durum söz konusu
değil. Haliyle
hedefimiz oradaki
tabuları yıkarak
Türkiye’de de
kaliteli işler
yapıldığını
gösterebilmek.”

Haliyle hedefimiz oradaki tabuları yıkarak Tür-
kiye’de de kaliteli işler yapıldığını gösterebilmek.
Bu amaçla son yıllardaki yurt dışı gezilerimizin
çoğunluğunu Avrupa ülkelerinden yana kullanı-
yoruz.

Firma olarak geleceğe yönelik 
hedefleriniz neler?
Hilal Genç Odası olarak tüketicilere uygun fiyat-
larla katma değeri yüksek, gençlerimizin tüm ih-
tiyaçlarını karşılayabileceği, kolayca ulaşabilecek-
leri yüksek kalitede ürünler sunarken iyi hizmeti
sağlayıp marka değerimizi dünya çapında hak et-
tiği noktaya taşımak ilk hedefimiz. İstikrarlı ve
yüksek standartlarda üretim yaparken çalışanla-
rımızın, toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlı-
ğına itibar ediyoruz.
Kurumsal ve sosyal sorumluluklarımızı yerine
getirirken çevreye saygılı bir şirket olarak faali-
yet gösterebilmenin mutluluğu, bizi uzun yıllar
bu işi layığıyla yapmamıza motive eden en
önemli etken.
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Yaz mevsimin-
de bahçe, bal-
kon ve teras
gibi açık hava

mekânları, en çok za-
man geçirilen alanları
oluştururken; bu alan-
lardaki keyifli anlar için
mobilyalar da büyük
önem taşıyor. 2017
bahçe mobilyası trend-
lerine bakıldığında do-

ğal malzemelerin hala
etkisini gösterdiği gö-
rülüyor. Doğal görü-
nümlü ahşap oturma
grupları da bu yıl ol-
dukça trend. Renkli
mobilyalar da bu yaz
sık sık bahçelerde ye-
rini alacak. Özellikle de
rengarenk sandalye
grupları. Palmiyeler,
geniş yapraklı bitki de-
senleri, flamingo ve
papağan figürlerinin
yer aldığı tropikal de-
senli yastıklar; bambu
ve hasır mobilyalarla
kombin oluşturuyor. 

Estetik kadar dayanıklılık da önemli
Estetiğin yanı sıra dayanıklılık ve konfor da bahçe
dekorasyonunda oldukça önemli. Dış mekânda
kullanılacak mobilyaların öncelikle hava şartlarına
dayanıklı olması gerekiyor. 
Doğal ve sudan etkilenmeyen malzemeler için tik,
sedir ve iroko ağaçlarından üretilen mobilyalar
tercih ediliyor. Dayanıklılık için ise en çok tercih
edilenler sedir, rattan ve iroko oluyor. Dış mekân
mobilya ve aksesuar yapımında da tercih edilen
bambu ise kullandıkça eskiyen bir ağaç olduğu
için zımparalama ve boyama işlemiyle yenilen-
mesi gerekebiliyor.

Bahçelerde 
renkli yaz

Yazın gelmesiyle birlikte; bahçe, teras ve balkonlar hareketlendi. 
Bahçe mobilyasında sezonun trendleri doğal görünümlü ve rengarenk
mobilyalar. Doğal mobilyalar ise etkisini hala sürdürüyor.
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Kullanım ömrü uzun mobilyalar
Bahçe, balkon, havuzbaşı, otel ve restaurant alanlarında
kullanılabilecek mobilyaları ürün gamında bulunduran Papatya;
ürünlerin periyodik bakıma ihtiyacı olmaması, kullanım ömrünün
uzun olması, UV koruma özelliği, kullanılmadığı zamanlarda
istiflenerek saklanabilmesi gibi avantajlar sunuyor.

Trend mobilyalar ve tamamlayıcı ürünler
Tepe Home’un birbirinden şık ve trend bahçe mobilya grupları ile bahçelere sıcacık yaz
ortamını getirmeye aday. Tepe Home 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan dekoratif
fener ve renkli vazolar da bahçe dekorasyonunu tamamlıyor.

Bahçede keyifli anlar
İstikbal, oturma - yemek grubu ürünleri ve salıncaklarıyla
bahçelerde yerini alıyor. İstikbal Mayorka Salıncak,
kullanıcılara keyifli anlar sunarken, bahçelere estetik bir
görünüm katıyor.

Her zevke uygun, kullanıcı dostu
L’unica’nın 2017 İlkbahar-Yaz
koleksiyonunda, tasarımı ve kalitesi ile öne
çıkan kullanıcı dostu pek çok iddialı ürün yer
alıyor. Lunica ürünleri teak, metal ve
sentetik rattan çeşitleriyle farklı zevklere
hitap ediyor. Coco Sandalye ve Meridien
Oturma Grubu ürünleri koleksiyonun dikkat
çeken ürünlerinden.

Konforlu ve estetik:
Vitello Garden Concept, 2017 koleksiyonuyla sezona iddialı bir giriş yapan
markalardan. Spartan koleksiyonu; masa, sandalye, şezlong, keyif ürünleri ve
oturma gruplarının yer aldığı dış mekan ürünleriyle dikkat çekiyor.



‘Bahçe mobilyaları 
vazgeçilmez olmalı’
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MOBSAD Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu ile dünya ve Türkiye
bahçe mobilyası sektörünü konuştuk.



hammaddenin üretiminden dolayı Uzakdoğu pa-
zarından ithalat ağırlık kazanmaktadır.

Çin, Türk bahçe mobilyası 
firmalarını nasıl etkiliyor?
Dünyada ve Türkiye’de dış mekan mobilyaları ka-
tegorisinde önde gelen alt katmanlardan biri olan
bahçe mobilyaları ülkemizde maalesef haksız re-
kabetin baskısı altında eziliyor. 5-6 yıl öncesine
kadar masif ahşap da dahil olmak üzere bahçe
mobilyalarında ciddi bir üretimi olan ülkemiz mo-
bilya sektörü, özellikle Çin ile kategorize edilen
Uzakdoğu menşeli ithalata karşı koymakta güçlük
çekmektedir. Çin öncesi dönemde de bahçe mo-
bilyası üretimimiz iç piyasamıza yetmezken; eksiği
genelde yüksek katma değere sahip Alman, İtal-
yan ve İspanyol kökenli ithalat ile kapatan sektör
rekabet koşullarını da buna göre belirlemiş ve ba-
şarılı bir fiyat-kalite dengesi oluşturmuştu. Hızla-
nan otel ve tatil köyü yatırımlarının da ivmesi ile
kısa sürede büyüyen yerli üretim kalite olarak Av-
rupalı rakipleri ile başa baş mücadele eder hale
gelmişti. Yerli ağaçlardan mamul masif ahşap dı-
şında ülkemizden başarılı kimya ve demir-çelik
sektörlerinin de etkisiyle metal ve plastik ağırlıklı
bahçe mobilyasında da önemli üretim hacimlerine
ulaşıp katma değer oluşturulmaya başlanmıştı.
Fakat pek çok sektörü etkilediğinden çok daha
güçlü bir şekilde bahçe mobilyacılarını vuran Çin
faktörü, tüm fiyat-kalite-maliyet-pazar dengelerini
altüst etti. Bir anda Türkiye’de üretilen bahçe mo-
bilyasının önemli bir kısmı göreli olarak çok pahalı
hale geldi. Oysa yerli firmaların üretim maliyetleri
artmasına rağmen fiyatları aynı kalmış, ciroları ise
hızla düşmeye başlamıştı. Bu süreçte kısa sürede
belli başlı bazı bahçe mobilyası üreticileri sektör-
den çekilmek zorunda kalırken devam edenler

Cüneyt Yanıkçıoğlu, Türkiye bahçe mobilyası sektörünün büyümesi için
mobilyaların ‘yılın tamamında yeri olan, vazgeçilmez bir dekoratif

kombinasyon’ olarak sunulması gerektiğini söylüyor.

Bahçe ve balkon mobilyaları alanında yılın
trendlerini ve Türkiye bahçe mobilyası
sektörünü Mobilya Sanayi İş Adamları
Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt

Yanıkçıoğlu ile konuştuk. Konut dışı bina yatırım-
larındaki büyümenin ve ikincil konutlardaki artışın
sektörü olumlu etkilendiğini söyleyen Yanıkçıoğ-
lu’ndan bahçe mobilyası seçilirken dikkat edilmesi
gerekenleri de dinledik.

Türkiye’de bahçe mobilyası sektörünün ge-
nel bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Türkiye’de mobilya tüketimi özellikle 2000’li yılla-
rın başından itibaren hızlı bir büyüme göstermeye
başlamıştır. Bu hızlı büyümenin arkasında birçok
önemli unsur bulunmaktadır. Dış mekan-bahçe
mobilyaları sektörü özelinde değerlendirme yapa-
cak olursak; konut dışı bina yatırımlarında hızlı ge-
nişleme görünmektedir. Ofis binaları, oteller, kül-
tür-sanat-eğlence binaları, alışveriş merkezleri, ti-
cari binalar ve organize perakende ile mağazalar
alanında yaşanılan hızlı büyümeler bu alandaki
mobilya talebini tetiklemiştir. Bir diğer unsur ise
ikincil konutlardaki artış ile birincil konutlardaki
bahçe, asma kat, balkon, teras vb. alanların ge-
nişlemesi ile bahçe mobilyalarına yönelik ortaya
çıkan ve hızla artan taleptir. Türkiye’de orta sınıf
büyümekte, konut talepleri gündeme gelmekte,
konutlarda ise balkon aranan bir konfor unsuru
olarak ön plana çıkmaktadır. Yine tüketimin büyü-
mesi ve insanların dış mekanlarda daha çok za-
man geçirmesiyle birlikte bahçe mobilyalarına ta-
lep yükselmektedir. Bahçe mobilyaları konusunda
ülkemizde bambu, kamış, sepetçi söğüdü gibi
Türkiye’de yetişmeyen ağaçlardan dolayı ham-
madde sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu yüzden bahçe
mobilyasında yerli üretimden ziyade özellikle
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karlılıklarını önemli oranda kaybetmeye razı oldu-
lar. Fakat özellikle Uzakdoğu ve Güney Asya’ya
has bazı egzotik ağaç, çalı ve otlarının bahçe mo-
bilyalarında kullanımının dünyada ve ülkemizde
kabul görmesi ile yerli üreticinin bu alandaki re-
kabet şansının zayıflamasına neden oldu. 

Sektörün sorunlarının çözümü 
yolunda önerileriniz neler? 
Fonksiyonel ve mevsimlik olarak algılanan bahçe
mobilyasının ülkemiz gibi güneş ısısı ve ışığından
yılın büyük bölümünde yararlanılabildiği gerçeği-
nin de etkisiyle önündeki önemli bir fırsatı da he-
nüz değerlendiremediğini hatırlatarak konuya gi-
recek olursak bazı gözden kaçan noktaları da ir-
delemiş oluruz. Ülkemizin artık mobilyada bölgesi
için trend belirleyici hale gelmesinde katkısı olan
faktörlerden TV dizilerimizin dahi rolünü asla ih-
mal etmemek gerekiyor. Zira artık sadece fonk-
siyonel ve mevsimlik değil aynı zamanda deko-
ratif bir kimliği de bünyesinde taşıdığının tespiti-
nin yapılması gerekir. Mevcut pazarın büyütülme-
sinin ve niteliği farklı yeni bir pazarın açılmasında
temel belirleyici algının yönetilip artık bahçe mo-
bilyasının yılın sadece birkaç ayında yazlıklarda,
büyük bahçeli evlerde ya da otellerde kullanılabi-
len “ertelenebilir” bir ihtiyaç olmaktan ziyade yılın
hemen tamamında kişilerin hayatında yeri olan
“vazgeçilmez” bir dekoratif kombinasyon olarak
sunulmasıdır.  Görünen o ki yerli bahçe mobilyası
üreticilerinin çıkış yolunu bulması birkaç özel ko-
şula bağlı. Buna göre ilk olarak mukayeseli üs-
tünlük kurulan alanlardaki üretime yoğunlaşılma-
sı; takiben asla maliyet avantajı yakalanamayacak
bir kısım ithal hammaddeye dayalı alanların terk
edilmesi; üçüncü olarak inşaat ve proje firmaları
ile eşgüdümlü çalışma; ilaveten toplu konut ve
otel/tatil köyü projelerinde temerküz edilmesi gi-
bi başlıklar önemlidir. Ancak bunların da öncesin-
de genel anlamda mobilya sektörümüzün de dik-
kate alması gereken tasarım, Ar-Ge ve katma de-
ğerli ürün imalatına ağırlık verilip markalaşmaya
yatırım yapılması şarttır. 

Sektörünün 2017 hedefi nedir?
2020’de yaklaşık 28 milyar dolarlık bir hacim he-
deflenen dünya dış mekan mobilyası pazarının

büyüme ivmesi ev ve
ofis mobilyasına gö-
re çok daha yüksek-
tir. Örneğin, en büyük
tüketici ABD’deki 1
milyar Dolar’ı aşkın
bir üretim ile 5 bin-
den fazla bu alanda
çalışan sayısı göz
önüne alınınca önü-
müzdeki fırsatları ve
tehditleri daha dik-

katli analiz etme gereği ortaya çıkıyor. Üretimde
Vietnam, Çin ve Endonezya ön plana çıkarken,
aynı zamanda önemli bir ihracatçı konumundalar.
Avrupa’da ise önde gelen üreticilerden Almanya
ve İtalya ihracata ağırlık verirken Fransa ve Bir-
leşik Krallık daha çok iç pazara yönelik üretim
yapmaktadır. Ülke olarak 2023 yılı için 500 milyar
Dolar ihracat hedefine kilitlenmiş olmamız nede-
niyle her sektör kendi hedeflerini de beyan etti.
Mobilya sektörü de devletin kendisine biçtiği 6
milyar Dolar ihracat rakamını az görüp 10 milyar
Dolar olarak revize etti. Genel mobilya sektörü
olarak 2016 yılını 2 milyar 500 milyon Dolarlık bir
ihracat rakamıyla kapattık. 2017 yılını ise yüzde
20’lik bir ihracat artışıyla kapatmak istiyoruz ki,
yılın ilk ayındaki ihracat rakamları bunu doğrular
nitelikte. Sektörümüz 13 yıldır dış ticaret fazlası
veriyor. Sektör olarak 2023 ihracat hedeflerimizi
tutturabilmek için odak noktamızı Hindistan, Çin,
Nijerya, İran gibi alternatif pazarlara vermiş du-
rumdayız.  

Bahçe mobilyalarında yeni trendler neler?
Her yaz olduğu gibi bu yaz da bahçe dekorasyo-
nunda, çok renkli bir moda bekliyor bizi. Rahatlığı
ve şıklığı bir arada arayanlar için bahçeler, turun-
cudan maviye, kırmızıdan sarıya gökkuşağının
tüm renklerinin kullanıldığı mobilyalarla renkle-
necek. Renk çeşitliliğin yanı sıra tasarımlardaki
farklılıkların da ön plana çıkacağı bahçe mobilya-
larında, geometrik desenler ile natürel cilalı ah-
şaplar bir arada kullanıldı. Doğal görünümlü ah-
şap oturma grupları da yine bu sene trendler ara-
sında yerini alacak. Özellikle son yıllarda tüketi-
cilerin mobilya satın alırken fonksiyonellikten da-
ha çok tasarıma önem vermeleri, bazı yanlış ter-
cihler yapmalarına neden olabiliyor.

Bahçe mobilyası seçilirken nelere 
dikkat edilmeli?
Geniş ürün yelpazesi arasında doğru seçimi yap-
mak için ise bazı püf noktalarının bilinmesi gere-
kiyor. Tüketicilerin almayı düşündükleri ürünlerin,
bahçedeki doğal şartlardan etkilenmeyecek mal-
zemelerle üretilmiş olmaları gerekiyor. Dış me-
kanlarda en yaygın kullanıma sahip olan mobil-
yalar, hasırdan ve tik ağacından üretilen mobilya-
lardır. Suya, neme ve her türlü iklim koşuluna kar-
şı dayanıklı olması sebebiyle bahçe mobilyaların-
da sıkça kullanılan tik ağacı mobilyalar, modern
görüntüsüyle de bahçeleri farklı kılmaktadır. Ter-
cih edilecek mobilyadaki döşemelik malzemenin
ve minderlerin iskeletle uyum içinde olması, kolay
yanmayan, terletmeyen ve kolay temizlenen özel-
likte olması, mobilyanızın kullanım süresini uza-
tacaktır. Bununla birlikte çok açık ve geniş bir
bahçeye sahip olanlar güneşlik kısmı olan hasır
bahçe mobilyaları tercih ederlerse tüm yazı rahat
bir şekilde geçirebilirler.

“Her yaz olduğu
gibi bu yaz da
bahçe
dekorasyonunda,
çok renkli bir moda
bekliyor bizi.
Rahatlığı ve şıklığı
bir arada arayanlar
için bahçeler,
turuncudan maviye,
kırmızıdan sarıya
gökkuşağının tüm
renklerinin
kullanıldığı
mobilyalarla
renklenecek”
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Masallardan ilham alarak, masal tadında yaşamlar sunmak için yola çıkan 
yeni koleksiyonunu İMOB 2018’de sunmak için hazırlanıyor.

iç piyasada sektörün trend ön-
cülerinden Lucky Art, 2018 İlk-
bahar - Yaz koleksiyonunu

2018 İMOB Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı’nda sunmak için
hazırlanıyor. 
2017 yılında İMOB fuarında yeni
pazarlara ulaşan Lucky Art; yenilik-
çi tarzı hızlı entegrasyon süreci ve
genç bir ekip ile çalışmanın vermiş
olduğu dinamizm ile 2018’de ihra-
catını artırmayı hedefliyor. 
Birbirinden zarif dekoratif ürünleri-
ni, ihtişamlı SD Luxury yemek ta-
kımlarıa eşlik eden sunum parça-

larını 2018’de ilk kez müşte-
rileriyle buluşturacak olan
Lucky Art, İMOB Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı süre-
since 4. Hall, 4-B04 numaralı
stantta olacak. 
Masallardan ilham alarak,
masal tadında yaşamlar
sunmak için yola çıkan
Lucky Art, 12 binin üzerinde
sengin ürün gamı, 5 mağa-
zası, 20’nin üzerinde franc-
hise ve 300’ü aşkın toptan
bayii ağıyla müşterilerine
ulaşıyor. 

Masallardan ilham alan yaşamlar

Mobilya sektöründe tasarım
ve kalite anlayışını, rahatlık
ve konforla birleştiren Art

Design, art deco modelleri ile en sade
yaşam alanlarını göz alıcı hale getiri-
yor. 
Art Design, Pera salon takımı ile güçlü
ve göz alıcı görüntüsüyle her kesim-

den zevke hitap
ediyor. Pera Salon
takımı, ağırladık-
ları misafirlerine
konfor ve rahatlı-
ğın yanı sıra şık
bir ambiyans ya-
ratmak isteyenler
için öne çıkan bir
tasarıma sahip.
Krem ve mavi
renklerindeki ka-
nepelerin dışında
2 adette berjerin
yer aldığı takımda, ince işçilik ve kul-
lanılan malzemelerin kalitesi de dikkat
çekiyor. 
Çatlamalara ve darbelere karşı daya-
nıklı olduğu için fırınlanmış birinci sınıf
gürgen ağacının kullanıldığı salon ta-
kımında, renkler ise yılın trendlerine

göre belirlenmiş. Saten kumaşın par-
laklığı ile takımın göz alıcılığı ortaya
çıkarken, kadife ile de sezon trendi ya-
kalanmış. Görüntü olarak kalite ve ta-
sarımı birleştiren Pera Salon takımı,
konfor açısından da ergonomik yapısı
ile farkını ortaya koyuyor.

Güçlü ve şık: Pera
Art Design, Pera Salon takımı ile güçlü ve göz alıcı görüntüsüyle 

her kesimden zevke hitap ediyor. Çatlamalara dayanıklı gürgen ağacının
kullanıldığı takım, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.
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Tasarım mobilya markası Nurus’un
İstanbul Levent’teki binası artık
bir ‘deneyim merkezi’ olarak çalı-

şacak. Deneyim Merkezi açılışında; Nu-
rus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gök-
yay, Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gök-
yay ve Nurus CEO’su Dinçer Sinici, mi-
safirleriyle ve basın mensuplarıyla bir
araya geldi. Nurus Yönetim Kurulu Baş-
kanı Güran Gökyay yaptığı konuşmada,
“Teknoloji geliştikçe yaşam alanlarımız
ve standartlarımız değişiyor. Bir gün ha-
yat herkes için farklı akacak. Bu değişi-
me ve dönüşüme siz ne kadar hazırsı-
nız? Herkesi bunu keşfetmeye davet
ediyoruz. Burası aynı zamanda bir keşif

merkezi. Tematik anlayışla düzenlediği-
miz alanlarda bugün ve yarın nelere ih-
tiyaç duyulabileceğini gösteriyoruz” de-

di. Gökyay, “Nu-
rus’un ‘Sanayi 4.0’
vizyonunu yansıtan
gelişmiş teknolojili,
akıllı mobilyalarıyla
tanıştırmak, bizim
rehberliğimizde me-
kanları ihtiyaçlara
göre en uygun çö-
zümlerle donatmak
için fikir alınabilecek
bir yer oluşturduk”
ifadelerini kullandı.

Yüksek teknolojili 
tasarım objeleri
‘Mobilyanın sadece mobilya değil, yük-
sek teknolojili birer tasarım objesi oldu-
ğu’ fikrinden hareket eden Nurus Levent
Deneyim Merkezi’nde Arçelik, Logitech,
Dreamline gibi markalarla da işbirliği
yapıldı. Eğitim, ev, çalışma alanı ve bek-
leme salonu mobilyalarıyla her katı
farklı bir temada düzenlenen Deneyim
Merkezi’nin altı katında; toplantıların,
ekip çalışmalarının ve buluşmaların ger-

çekleştirilebileceği ‘Co Working Coffee’
bulunuyor. Bir yaşam ve buluşma mer-
kezi olma hedefiyle oluşturulan Nurus
Levent Deneyim Merkezi’nde ziyaretçi-
ler mobilya, aydınlatma, renk, akustik ve
malzemenin bir arada kullanıldığı kurulu
dekorasyonu incelemenin yanı sıra ken-
di kombinasyonlarını oluşturabiliyor,
teknolojik yenilikleri takip edebiliyor, ye-
ni nesil yaşam ve çalışma alanı trend-
lerini gözlemleyebiliyor ve tamamını de-
neyimleyebiliyorlar. Levent Deneyim
Merkezi’nde deneyimlenen ürünlerin
her biri farklı genişliklerdeki çalışma ve
yaşam alanlarına uygulanabiliyor.

Bu yıl ciro hedefi 225 milyon lira
90 yıl önce Ankara’da Güran ve Renan
Gökyay’ın dedeleri marangoz Nurettin
Usta’nın çalışmaları ile üretime başla-
yan Nurus, üretiminin yüzde 30 ila 40’lık
kısmını Almanya, Belçika, Suudi Arabis-
tan ve Kuveyt başta olmak üzere çok
sayıda ülkeye ihraç ediyor. 2016 yılını
yüzde 30 büyüme ve 195 milyon TL’lik
ciro ile kapatan şirketin bu yılki ciro he-
defi 225 milyon lira. Nurus cirosunun
yaklaşık yüzde 6’sını Ar-Ge faaliyetleri-
ne ayırıyor. 

Nurus Levent, artık “Deneyim Merkezi”

Ersa, 2014 yılından bu yana Türkiye’deki
tek yetkili temsilciğini yürüttüğü Haworth
iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Ideation” bu-

luşmasında sektörden önemli isimlerle bir ara-
ya geldi. Haworth Ideation Avrupa ekibinden
Çalışma Alanı Stratejisti Robert Mokosch-Wab-
nitz’in konuşmacılığını üstlendiği buluşmada;
günümüz çalışma alanları, çalışma kültürü ve
akıllı teknolojilerin geleneksel ofis tasarımı üze-
rindeki etkisi konuşuldu. Türkiye’nin önde gelen
mimarlık ofisleri ve proje yönetimi firmalarının

katıldığı “Ideation” buluşması; Ersa’nın sos-
yal etkileşim, mağaza deneyimi ve çalışma
alanı için “Core Ideas” fikrinin yansıtan SA-
NALarc imzalı Ersa Ideas House’da gerçek-
leşti. Mimarisi ve iç mekân uygulamalarıyla
yaratıcı süreci destekleyen Ersa Ideas Hou-
se, bu yıl Türkiye Mimarlık Yıllığı listesinde
yer almıştı. Ofis mobilyası alanında geliştir-
diği çözümlerle dünya çapında üne sahip
olan Haworth, inovasyon ve verimliliği oda-
ğına taşıyan mekânlar sunuyor.

Ersa’da ‘Ideation’ buluşması
Haworth iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Ideation’ buluşmasında akıllı
teknolojilerin geleneksel ofis tasarımı üzerindeki etkisi konuşuldu.

Nurus’un Levent’teki binası, bir yaşam ve buluşma
merkezi olma hedefiyle Deneyim Merkezi’ne dönüştürüldü.
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Ham:m, İstanbul’daki altıncı mağazasını Göktürk’te açtı.
Açılışa mobilya ve mimarlık sektörlerinden temsilciler katılım gösterdi.

2010 yılından bu yana mobilya ve
dekorasyon ürünleri alanında
faaliyetini sürdüren Ham:m, İs-

tanbul’daki altıncı mağazasını Gök-
türk’te açtı. Bugüne kadar sunduğu
farklı ürün konsepti ve projeleriyle öne

çıkan Ham:m’ın Gök-
türk mağazası açılı-
şında, mimarlık ve
mobilya sektörünün
temsilcileri katıldı.
Şehrin önemli lokas-

yonlarında
yer alma
h e d e f i y l e
h a r e k e t
eden marka,
Göktürk ’ te
açılan yeni
mağazasın-
da koleksi-
yonunda yer
alan çok sayıda ürünle faaliyet
gösterecek. 125 metrekarelik
tek kata yayılan mağazada, ya-
tak odası takımlarından oturma
odalarına, kitaplıklardan aydın-
latma ve aksesuarlara kadar
pek çok ürün konseptiyle tüke-
ticiye ulaşılacak. 

İç mimar ortaklar İdil Özbek ve Mu-
hammet Taşlı tarafından kurulan
Ham:m, İstanbul Göktürk’teki yeni ma-
ğazasının yanı sıra merkez mağazası
Bomonti, Tophane, Nişantaşı, Cadde-
bostan, İstinye Park ve yurtdışında
Hollanda’daki mağazaları ile kullanıcı-
ya ulaşıyor.

mobi lya sektör dergis i

Türkiye'nin hızlı büyüyen markalarından Mondi’nin Çerkezköy’deki 
yeni mağazasının açılışına halk ilgi gösterdi.

Mondi, yeni bayi mağazasını
Çerkezköy'de açtı. "Reel Mobil-
ya" adıyla açılan mağazanın

açılış törenine halk ilgi gösterdi. Açılış
konuşmasını Reel Mobilya firması adına
Abdurrahim Yurt yaptı. Yurt, "2016 yı-
lında Silivri'de açtığımız mağaza ile
Mondi ailesine dahil olduk. Şimdi de
Çerkezköy'de ikinci mağazayı açmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Mondi marka-
sının kurumsallığı ve marka prensiple-
rine uygun bir şekilde çalışmaya ve bu
markaya layık olmaya devam edeceğiz"
dedi. Mondi Marka Pazarlama Müdürü

Volkan Yücedağ ise "Mondi
markası her geçen yıl geli-
şim sağlıyor. Ev dekorasyonu
için kaliteli, yenilikçi, şık ve
ekonomik çözümler sunan
birbirinden özel koleksiyon-
ları Mondi markasının bün-
yesinde bulundurmanın gay-
reti içindeyiz. Mobilyaya dair
tüm ihtiyaçların karşılanaca-
ğı bu güzel mağazayı Çer-
kezköy halkı ile buluşturma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz"
diye konuştu.

’den yeni mağaza

İstanbul Göktürk’te açıldı



GKM Mobilia Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gönül ile firmanın
geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk.

Usta ellerden 
klasik mobilyalar
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Firma olarak üretim politikanızdan 
bahseder misiniz?
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve konu-
sunda uluslararası pazarda saygın bir yer edin-
miş GKM Mobilia, ürünlerinde daima ön planda
olan estetik ve kalite anlayışını, mimari bakış açı-
sı ve usta ellerin becerisi ile harmanlamaktadır.
Firma olarak klasik ve avangart tarzdaki ürünle-
rimizde birinci sınıf malzeme kullanıyor, işçiliğe
önem veriyoruz.

Ürün gamınızda hangi mobilya 
grupları bulunuyor?
Firmamız, kalite ve konfor unsurlarını ön planda
tutarak; yemek odası, yatak odası ve oturma oda-
sı takımları üretimini sürdürmektedir.

Hammadde tercihinizden 
bahseder misiniz?
Ürünlerin uzun ömürlü oluşunun tesadüf olmadı-
ğına inanan GKM Mobilia, ürünlerinde kalite ye-
terlilik belgelerine sahip birinci sınıf malzemeler
kullanılmaktadır. 
Doğanın cömertçe sunmuş olduğu ve ahşabın do-
ğalığında gizli olan tasarım detayları, kalite mal-
zeme kullanarak tüm gerçekçiliği ile gün yüzüne
çıkarmaktadır. 
Mobilyada tasarım ve işçilik kadar malzeme se-
çimi de oldukça önemli. Özenle seçilen malzeme-
lerin kullanıldığı uzun ömürlü mobilyalarımızla
müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. 

İhracatta hangi pazarlar ile çalışıyorsunuz,
hedef kitleniz hangi pazarlar?
Azerbaycan ve Irak ağırlıklı olarak ihracat yaptı-

GKM Mobilia Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gönül, “Estetik ve kalite anlayışını;
mimari bakış açısı ve usta ellerin becerisi ile harmanlıyoruz” diyor.

K lasik ve avangart tarzda mobilya üre-
timi yapan GKM Mobilia’nın Yönetim
Kurulu Başkanı Ramazan Gönül ile
ürünlerini ve firma hedeflerini konuş-

tuk. Gönül, yurt içinde toptan ve perakende satış
faaliyetleri yürüttüklerini, yurt dışında ise Azer-
baycan, Irak gibi pazarlarla çalıştıklarını anlattı.
Gönül, “Asya ve Afrika ülkeleriyle de çalışmak
istiyoruz. Pazarlarımızı genişletmek için çalış-
malar yürütüyoruz” diyor.

GKM’nin dünden bugüne gelişiminden 
bahseder misiniz?
Çeyrek asırlık bir çınar olan GKM Mobilia, 1994
yılında on yıllık bir birikimin ardından Ankara’da
kuruldu. 
Bugün Ankara’dan tüm Türkiye’ye ve dünyanın
önemli pazarlarına mobilya üretimi yapmaya de-
vam etmektedir. 

röportaj
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rına önem vererek hep daha ileriye gitmeyi
amaçlıyoruz.

Sizce Türkiye mobilya sektörünün daha 
çok gelişmesi için neler yapılmalı?
Hammaddede dışa bağımlılık azalmalı, mobilya
hammaddesinin üretimine önem verilmeli. Fir-
malar Ar-Ge çalışmalarına önem vermeli, dün-
ya trendlerini takip etmeli ve tasarıma yoğun-
laşmalı. Türkiye mobilya sektörünün markalaş-
ması yolunda adımlar atılmalı, projeler gelişti-
rilmelidir.

ğımız ülkeler. Asya ve Afrika ülkeleriyle de çalış-
mak istiyoruz. Pazarlarımızı genişletmek için ça-
lışmalar yürütüyoruz.

Firma olarak geleceğe yönelik 
hedefleriniz neler?
Markalaşma yolunda ilerleyerek dünya mobilya
sektöründe önde gelen sayılı firmalardan olmak
istiyoruz. 
Geniş ihracat ağımızı daha da genişleterek, yeni
pazarla çalışmayı hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmala-
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Samsun
Yolu üzerinde inşa edilen

ve Siteler’de üretim yapan esna-
fın ürünlerini satacağı “ANKA-
MOB AVM” düzenlenen törenle
açıldı. ANKAMOB AVM’nin açılı-
şını Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Mamak Belediye Başka-
nı Mesut Akgül, ANKESOB Baş-
kanı Mehmet Yiğiner ile oda
başkanı Hüseyin Taklacı birlikte yaptı.
Bakan Tüfenkci, “Ankara için mobilya sektörü önemli sek-
törlerden birisi. Buradaki AVM’nin fiyatlarının çok düşük tu-
tulması, mekânın çok düşük fiyatlarla kiralanması nedeniyle
özellikle bu sektör içinde faaliyet gösteren esnaflarımız bu-
rada teşhir edeceği ürünlerle yurt içi rekabette öne çıkmış

oluyor. Mobilya sektöründe
ihracatımız 2002’ye göre
tam 8 kat arttı. Şu anda 2
milyar 200 milyon civarların-
da bir ihracat rakamına sa-
hibiz. Bu rakamları 2023’te 5
milyarın üzerine çıkarma he-
deflerimiz var” diye konuştu.
ANKAMOB AVM’deki ürünle-
rin piyasaya göre yüzde 50
düşük fiyatlı olduğuna dikkat
çeken Gökçek ise şöyle ko-
nuştu: “Burada esnaf direk

ürettiğini getiriyor ve satıyor. Arada aracı olmadığı için mo-
bilyalar son derece ucuz. 86 tane esnaf var. Gelip çeşidi
bulmamanız söz konusu değil. Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi olarak biz bu showroom’u son derece sembolik fiyat-
larla esnafımıza verdik. Burası Ankara’da dar gelirli vatan-
daşa ve mobilyacıya nefes aldıracak.”

Siteler esnafına mobilya AVM'si
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Siteler’de mobilya

üretimi yapan esnafın ürünlerini satacağı “ANKAMOB AVM” açıldı.

Hatay mobilyası bu tesisle gelişecek
Hatay’da mobilyacılığı geliştirmek amacıyla oluşturulan Antakya Mobilyacılığını
Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Ortak Kullanım Tesisi’nin geçen yıl 
başlayan inşaatı sona erdi.

Hatay’da mobilyacılığı geliştirmek
amacıyla oluşturulan Antakya
Mobilyacılığını Geliştirme Projesi

(ANMOGEP) Ortak Kullanım Tesisi’nin
geçen yıl başlayan inşaatı sona erdi ve
tesise kurulacak olan 20 makineden
16’sının teslimi yapıldı. Tesisin yanında
oluşturulan ahşap kurutma makinesi ile
de yaş olarak gelen odunlarının ısıtıla-
rak üretime daha çabuk yetiştirilmesi-
nin sağlanacağı bildirildi. Antakya Tica-
ret ve Sanayi Odası, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği fi-
nansal desteği ile gerçekleştirilen AN-
MAGEP Projesi, 7 milyon TL’lik hibe des-
teği gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki
tesisin, sadece Hatay mobilyacılığı için
değil Türkiye’de mobilyacılık sektörü
içinde de bir yapı taşı görevi görmesi
bekleniyor. Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Başkanı Hikmet Çinçin,

ANMOGEP Ortak Kullanım Tesisi’ni, An-
takya Mobilyacılığını Geliştirme Merkezi
adı altında oluşturduklarını söyledi. Çin-
çin, 4 bin 500 metrekare kapalı alan yer
alan son teknoloji ürünü makinelerin ve
özellikle el mobilyası, el oyma mobilya-
sında kullanılacak tezgahların yardımı
ile aynı çatı altında Hatay mobilyacılığı-
na hizmet vereceğini belirtti.

Markalaşmaya yönelik 
eğitimler düzenlenecek
Çinçin, “100 bin Euro’ya yakın değerde
olan makine ekipmanlarını, orta ölçekli
ve küçük ölçekli kobilerin almasının
mümkün olmadığından dolayı projeyi
hayata geçirdik. Bu makineleri alama-
yan KOBİ’lere hizmet vereceğiz. Hatta
bu makineye sahip olan ancak fazla si-
pariş almış büyük işletmelerimize de
hizmet vereceğiz. Bu çatı altında mar-

kalaşma eğitimleri, eğitim, mobilyacılı-
ğa dönük birçok faaliyet yapmak müm-
kün” dedi. 7 milyon TL hibe desteğine
ek Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ola-
rak 2 milyon TL’nin üzerinde bir harca-
ma yaptıklarını söyleyen Çinçin, 1-2 ay
içerisinde tüm makinelerin kullanıma
açılacağını açıkladı.
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KDV indirimi istihdama yaradı

Mobilya Sanayicileri ve İş Adam-
ları Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) Başkanı Ahmet Gü-

leç, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri
sektörünün, yılın ilk yarısını yüzde
3.3'lük artış ve 2 milyar 139 milyon 190
bin dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.
Sektörün en önemli pazarlarındaki so-
runların devam ettiğini, buna rağmen iyi
bir performans sergilediklerini belirten
Güleç, "Pazarı dünya olarak kabul ettik.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çok
önemli bir öğüdü vardı. 'Dünyada toka-
laşmadığınız iş ortağı, müşteri, iş adamı

ve adım atılmadık yer bırakmaya-
caksınız' demişti. Dolayısıyla bütün
dünyayı dolaştık" diye konuştu. KDV
indiriminin mobilya sektörüne son
derece olumlu yansıdığını söyleyen
Güleç, sektörün önünün açıldığını
ve kayıt dışılığın önlendiğini be-
lirtti. İndirim sayesinde hem
devletin hem üreticinin hem de
tüketicinin kazandığını vurgula-
yan Güleç, mobilya sektörünün
iç pazar cirosunda yüzde 40'ın
üzerinde artış olduğunu be-
lirtti. Güleç, KDV indiriminin

istihdama da katkı sağladığına
dikkat çekerek, “Bütün üretici-
lerimiz işçi arıyor. Bugün mo-
bilya sektörü olarak her yerde,

İnegöl'de, Kayseri'de, Anka-
ra'da, İstanbul'da işçi

arıyoruz. Yıl sonu-
na kadar 50 bin ek
istihdam sağlamış
olacağız. Şu anda
tahmin ediyorum
18-20 bin civarın-
da ek istihdam ol-
du” dedi.

inegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu öncülüğünde mobilya sektörü için
uygulanacak olan ’Hezarfen’ projesinin açılışı gerçekleş-

tirildi. İnegöl’de faaliyet gösteren sanayicilerin ufkunu ge-
nişletme ve katma değer sağ-
laması için hayata geçirilen
projenin protokolü de imza-
landı. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı, Türk Patent ve
Marka Kurumu, İnegöl Ticaret
ve Sanayi Odası, İnegöl Mobil-
ya Sanayicileri Derneği, İnegöl
Organize Sanayi Bölgesi, İne-
göl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi, En-
düstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu iş birliğiyle gerçek-
leştirilen projeyle mobilya sanayindeki KOBİ’lerin kalkınma-
sı sağlanacak. Açılış töreninde konuşan İTSO Başkanı Anıl,
“Ülkemizdeki kalkınmanın lokomotifi olan kurum ve kuru-
luşların yüzde 90’ı KOBİ’lerden oluşuyor. Küçük ve orta öl-
çekli işletmeler, yeni yeni kalkınmaya çalışan, fabrika ve
sermaye altyapısını yeni oluşturan, AR-Ge ve inovasyonu
daha ileriye bırakan kuruluşlardır ama bu çağda sanayi
4.0’ı başlatan ülkelerden olacak ve onlarla yürüyeceksek
bu konular bizim için çok önemlidir. Üreteceğiz, en ucuza

üreteceğiz, kaliteli olacağız, marka olacağız. Eğer bu dört-
lüyü bir araya getiremiyorsak dünyada rekabet etme şan-
sımız yok. Marka olmuş bir firmayla olmamış bir firma aynı
ürünü aynı kalitede üretiyor, marka olan 5 liraya satıyor, ol-

mayan 2 liraya satamıyor” dedi.

‘Mobilyada tasarım 
başvurusu %60 arttı’
Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Hasan Asan ise, “He-
zarfen çok şey bilen anlamında
bir kelimedir. Bu projeyi başlat-
tığımızda tarihimizden böyle
güzel bir örneği almak istedik.
Yaklaşık 10 senedir uyguluyo-
ruz. Farklı illerimizde uygulama
gerçekleştirdik. Şu ana kadar 3

bin kişilik girişimci sanayicimiz faydalandı. Bunun yanında
300 firmaya birebir danışmanlık yapıldı. Ne kadar doğru bir
seçim yaptığımızı İnegöl’ü daha da yakından tanıdıktan
sonra anladım. Türkiye’de toplam tasarım başvurularında
son 10 yılda yüzde 13’lük artış görülürken mobilyada yüzde
60 artış gösterdi ve tasarım sayısı mobilyada 9 bine yak-
laştı” diye konuştu. Konuşmaların ardından İnegöllü sana-
yicilere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi
takdim edildi.

Hezarfen Projesi start aldı
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından KOBİ’lere yönelik olarak hazırlanan

teknoloji ve tasarım geliştirme projesi ‘Hezarfen’, açılış töreniyle başladı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin istihdama olumlu 
yansıdığını belirterek "Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de,

Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz" dedi.



“Müşterilerimiz özgün 
tasarımlara ulaşıyor”

Ergada Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Er ile firmanın ürünlerini
ve hedeflerini konuştuk. 
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yasalardaki daralma nedeniyle de iç pazara yö-
nelim olduğunu belirtiyor.

Ergada Mobilya’nın dünden bugüne 
gelişiminden bahseder misiniz?
2001 yılında Merhum İbrahim Er, “güzeli almanın
doğru adresi” olarak belirlediği standartlar doğ-
rultusunda İstanbul’da Modoko çevresinde 200
metrekare mobilya atölyesini kurar. 2003 yılında
babaları gibi girişimci, çalışkan ve azimli üç erkek
kardeş, babalarının izinden gider. 200 metrekare
ile başlanan mobilya atölyesini genişletip, Erga-
da’yı kurumsallaştırma adına ilk adımı atarlar.
800 metrekare kapalı alana sahip mobilya atöl-
yesini büyütüp ürettikleri mobilyaları, İstanbul pa-
zarında satışını hızlandırırlar. Ergada, 2005 yılında
üretim tesislerini 6 noktaya taşıyıp toplamda 2
bin metrekare alana çıkartıp bu sektörde söz sa-
hibi olmaya başlamıştır. 2006 yılında iş ortakla-
rıyla birlikte Kanada ve Azerbaycan piyasalarına
toplu üretim sağlayıp yurtdışında ki ilk adımlarını
atmıştır. 
2009 yılında daha kapsamlı çalışma olanaklarının
sahip olduğu 5 bin metrekarelik tesisi Sakarya’nın
Kaynarca ilçesinde üretimlerine devam ettirdi.
2012 yılında sadece İstanbul’da değil tüm Türki-
ye’ye üretim yapıp satışını sağlayan bir firma ha-
line geldi. Günümüzde, çalışmalarıyla sektöründe
takip edilen ve örnek alınan Ergada; kalite ve ta-

Ergada Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Er, tüm tasarımlarının 
kendilerine ait ve patentli olduğunu söyledi.

Ergada Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Er ile firmanın ürünlerini, gelişimini ve
hedeflerini konuştuk. Er, tasarımların ta-
mamının kendilerine ait olduğunu belir-

terek “Böylece müşterilerimiz özgün tasarımlara
ulaşıyor” diyor. Konut sektöründeki canlılık nede-
niyle iç pazarın büyüdüğüne dikkat çeken Er, pi-
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Başta İstanbul olmak üzere çoğu büyük firma-
lara toplu üretim yapıp satışını kendimiz sağlı-
yoruz.

Firma olarak geleceğe yönelik 
hedefleriniz neler?
Bizim her zaman kendimize belirlediğimiz en bü-
yük hedef sürekli kendimizi yenilemektir. Aktif bir
şekilde piyasada rol almak, bayii sayısını arttır-
mak, yurt dışına daha fazla ürün satabilmek he-
deflerimiz arasında.

Türkiye’de mobilya sektörünün 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Birkaç yıldır piyasalarda gözle görülür düşüş ya-
şanıyor bu nedenle iç pazara yönelmek lazım,
uçak bazen zorunlu iniş nasıl yapıyorsa ekono-
mide de zorunlu inişi iç pazara satarak yaşaya-
biliyoruz. 
İnşallah zor günlerimiz geride kalır büyüme ve
kalkınma gerçekleşir. Ülkemiz her şeyi hak
ediyor.

sarım anlayışıyla yaşam tarzlarını belir-
leyen ve dünya markası

olma yolunda hızlı
adımlarla ilerleyen
güçlü bir konumda.

Ürün gamınızda
hangi mobilya
grupları 
bulunuyor?

Ürün gamımızda orta sehpa, zigon
sehpa, aksesuar ve yan ürünler bu-
lunuyor. 
Tasarımlarımızın tamamı kendimize
ait ve patentli olarak müşterilerimi-

ze sunuluyor. Böylece müşterilerimiz özgün tasa-
rımlara ulaşıyor.

Hammadde tercihinizden 
bahseder misiniz?
Ürünlerimizi hayata geçirirken olabildiğince has-
sas ve kaliteli bir şekilde çalışıyoruz. Kaliteyi ya-
kalayabilmek için kaliteli malzemeler ve işçilik ge-
rekiyor. 
Malzemelerimiz birinci sınıf kalite olup çeşit ola-
rak MDF, suntalam ve lake - cilalı ürünler kullanı-
yoruz.

Satışlarınızı hangi ağlar ile 
yürütüyorsunuz?
Satışlarımızı çoğunlukla geniş müşteri portföyü
sayesinde tanıdık/tavsiye yoluyla sağlıyoruz. İn-
ternet üzerinden çalışmalarda da gerekli seviyeye
gelmek üzereyiz. 
Mobilya sanayi, Türkiye’de büyüyen bir pazara
sahip. Konut sektöründeki canlılık nedeniyle iç
pazar büyüyor. 

“Bizim her zaman
kendimize
belirlediğimiz en
büyük hedef
sürekli kendimizi
yenilemektir. Aktif
bir şekilde
piyasada rol
almak, bayii
sayısını arttırmak,
yurt dışına daha
fazla ürün
satabilmek
hedeflerimiz
arasında.”
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Çilek, gençlerin yaşam tarzları, ki-
şilikleri, istekleri ve ihtiyaçlarından
yola çıkarak tasarladığı Dark Me-

tal Genç Odası ile yaşam alanlarına yeni
bir soluk getiriyor. Derinin tüm sofistike
dokusunu minimalist çizgilerle buluştu-

ran Dark Metal, odalarında uzun süre
vakit geçirmeyi seven gençlerin hayata
bakış açılarının dışa vurumu olarak kar-

şımıza çıkıyor. Dark
Metal’de modüler
kullanım ve günlük
yaşamdaki ihtiyaç-
lar, fonksiyonel de-
taylarla birleşiyor.
Sunduğu ekstra çö-
zümlerle de genç-
lerin hayatını kolay-
laştıran Dark Metal,
karyolasındaki el işi
deri detaylarıyla si-
yahın gücünü ya-
şam alanlarına ta-
şımaya yardımcı

oluyor. İstenildiği takdirde karyolaya ila-
ve arkadaş yatağı modülünü rahatlıkla
kullanma şansı sunan Dark Metal, ko-

modinleriyle de gece uyurken yanı ba-
şınızda olmasını istediğiniz eşyalarınızı
muhafaza ediyor. 

Gençler için 
her şeyi düşünen oda
Kitapsever gençleri de unutmayan Çi-
lek Dark Metal Genç Odası, açık kitap-
lığını aynı zamanda askılık olarak da
kullanma şansı sunuyor. Çalışma ma-
sasının üzerinde de gelenekselliği se-
venler için kara tahta bulunduran Dark
Metal, kullanıcısına masa yanında ki-
tapların ve projelerin konulabileceği,
usta el işçiliğiyle deriden yapılmış por-
tatif yan cep sunuyor. 
Öte yandan tablet ve akıllı telefonlar gi-
bi ürünleri şarj edebilen USB portala
sahip olan Dark Metal, gençlerin oda-
sında iyi vakit geçirmeleri için her şeyi
düşünüyor.

Çilek’ten akıllı mobilyalar: Dark Metal

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından
Kelebek, günümüzün daralan yaşam alan-
ları için çözüm üretmeye devam ediyor.

Evlerde ofis profesyonelliğinde çalışma ortamı
yaratmak amacıyla tasarlanan Hesperia Home
Office; yalın ve maskülen tarzı ile farklı kullanı-
mıyla öne çıkıyor. Ofisi evine taşıyanlara ve evde
daha fazla zaman geçirenlere pratik çözümler
sunan Hesperia Home Office, hem çalışma hem
depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Modern ve fonksiyonel
Hesperia Home Office tasarımında kullanılan grafik detay-
lar, dikey ve yatay geometriler, koleksiyona fonksiyon un-
surları ve estetik katıyor. Meşe ve gri ile birlikte kullanılan

pirinç kulplar ise ko-
leksiyonun ruhunu
şekillendiren en dik-
kat çekici detay ola-
rak öne çıkıyor. Kolek-
siyonun ana modülü
olarak dikkat çeken
konsol, depolama ve
sergilemeyi birleşti-
ren açık ve kapalı böl-
melere sahip. Konso-
lun ortasında yer alan

gri, açık raf; konsola farklı bir fonksiyon ekliyor. TV modülü
de yine açık-kapalı, yüksek-alçak rafları ile konsolun yarat-
tığı modern havayı devam ettiriyor.

Çilek Mobilya, derinin tüm sofistike dokusunu ve minimalist
çizgileri Dark Metal’de buluşturdu.

Evlerde ofis ortamı için 
Hesperia Home Office

Evlerde ofis profesyonelliğinde çalışma ortamı için tasarlanan Hesperia 
Home Office; çalışma ve depolama ihtiyacını karşılıyor.
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5yıldır sürdürdüğü marka dönüşüm
ve konumlandırma çalışmalarında
büyük başarı elde ederek, mobilya

sektöründe en çok büyüyen firmalar
arasında yer alan Yataş Grup, 2016 yı-
lında yüzde 54 büyüdü. Bu büyümesini
2017 yılının ilk 3 ayında da sürdüren Ya-
taş Grup, geçen yılın ilk çeyreğine oran-
la yüzde 61 büyüme sağladı. Satışlarının
yüzde 90’ından fazlasını perakendeden
sağlayan Yataş Grup, dünya markası ol-
mak için Turquality Programı’na başvur-
du. Ürünlerinin yüzde 85’inden fazlasını
Kayseri ve Ankara’daki fabrikalarında
üreten Yataş Grup, 40 Milyon TL’lik ya-
tırımla 52 saniyede bir yatak üreterek
ilklere de imza atmaya hazırlanıyor.

Bu yıl da satışlarını yüzde 50’ye yakın
artırarak 750 Milyon TL ciroya ulaşmayı
beklediklerini söyleyen Yataş Grup
CEO’su Nuri Öztaşkın, hem il hem de il-
çelerde yüksek oranda bayilik talebi al-
dıklarını belirterek, “Enza Home ortala-
ma bin 700 metrekare mağazalardan
oluşurken, Yataş Bedding mağazaları-
mızın ortalaması 250 metrekare. Hem
Yataş Bedding hem de Enza Home
ürünlerinin trend ve ulaşılabilirliği saye-
sinde iller haricinde birçok ilçeden de
yüksek bayilik talebi alıyoruz. Anlaşma-
larımız neticesinde yıl sonunda 120 yeni
satış noktası daha açmış olacağız. Yurt
dışında ise 26 ülkede 47 konsept mağa-
zamız var. Bu sayı, yılsonunda 60’a ula-
şacak. Dünya markası olmak için de
Turquality Programı’na başvuru aşama-
sındayız. Başvurumuzun olumlu sonuç-
lanması durumunda yurt dışında 2021
yılına kadar 200 mağazaya ulaşmayı
amaçlıyoruz” di-
ye konuştu.

Hedef; 
240 mağaza
Dünya dekoras-
yon trendlerini

büyük danışmanlık firmalarıyla takip
eden Enza Home; mobilyadan halıya,
aydınlatmadan yatak tekstil ürünlerine
kadar geniş bir dekorasyon dünyası
sunmasıyla dikkat çekiyor. Enza Ho-
me’un yurt içi ve yurt dışında 184’ü bu-
lan mağazalarının yılsonunda 240’a çık-
ması hedefleniyor.

Yataş, 52 saniyede bir 
yatak üretmeye hazırlanıyor
Ürünlerinin yüzde 85’inden fazlasını
Kayseri ve Ankara’daki fabrikalarında
üreten Yataş Grup, fabrikalarına yaptığı
40 Milyon TL’lik ek tesis ve makine parkı
yatırımlarıyla daha da büyümeyi hedef-
liyor. Söz konusu tesislerin Temmuz
ayında tamamlanmasıyla Kayseri’deki
yatak fabrikasında 52 saniye bir yatak
üretmeye hazırlanan Yataş, yatak üreti-
minde yıllık kapasitesini 1 milyon adete
çıkarmayı planlıyor.

Enza Home ve Yataş Bedding markaları ile 
son yıllarda büyük bir başarıya imza atan 

Yataş Grup, 2017’nin ilk çeyreğinde, 
2016 yılına göre yüzde 61 büyüdü.

’tan ilk çeyrekte 
yüzde 61 büyüme



Mobilyaya yeni 
bir yaklaşım: Akıllı değişim

Müşteriye mobilyalarını kendi zevklerine göre uyarlama imkânı
sunan Buka Sofa’nın Genel Müdürü Gamze Stöger ile markanın
merak edilenlerini konuştuk.
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çözüm seçenekleriyle öne çıkan Buka Sofa mar-
kamızın ilk mağazasını Avcılar’da, ikinci mağaza-
sını ise İzmit’te açtık. Daha sonra Bodrum ve İzmir
aramıza katıldı. Buka markası adını bukalemundan
alıyor. Bukalemunların renk değiştirmesi gibi Buka
kanepeler de aynı kolaylıkla kılıf değiştirme imkânı
sunuyor. Esasında kılıf görüntüsü olmayan döşe-
me görüntüsünde kılıflar da diyebiliriz, kılıf olduğu
anlaşılması çok zor ama değişimi çok kolay.

Buka’nın tasarımlarını nasıl tanımlarsınız?
Herkesin ulaşabileceği kaliteli mobilya üretmek
anlayışıyla yola çıkan Buka Sofa markamızın farklı
bir tasarım anlayışı bulunuyor. Buka Sofa, önce-
likli olarak kolayca değişebilen kılıfları ile sektörde
farklılaşıyor. Her bir ürün için belirlenen kumaş,
renk, ayak, kolçak, malzeme gibi parçaların seçi-
mi tamamen kullanıcıya bırakılıyor. Böylelikle kul-
lanıcılar arzuladıkları veya evlerinin boyutuna uy-
gun modeli oluşturmak üzere ilaveler yaparak is-
tedikleri model ve ölçüleri tasarlayabiliyor.  Ku-
maşların da kendi içinde fiyat kategorileri bulu-
nuyor. Dolayısıyla kullanıcılar beğendikleri modeli,
uygun fiyattaki kumaşla satın alabiliyor. Oturma
ve sırt minderlerinde farklı yumuşaklık seçenek-
leri, ayaklarda ahşap ve metal alternatifleri ile bir-
likte farklı ölçü ve kumaşlarda yastıklar ve seh-
palar ile müşterilerimizin isteklerine göre tama-
men kişiselleştirilebilir tasarımlar sunuyoruz. 

Değiştirilebilir kılıfların 
müşteriye avantajı nedir?
500’den fazla kumaş seçeneği sunan Buka Sofa
olarak kullanıcıların koltuk kılıflarını istediği zaman
değiştirmesine olanak sağlıyoruz. Koleksiyonu-
muzda her mevsim için hem renk hem doku ola-
rak farklı kitlelere hitap edebilecek birçok kumaş

Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger ürünlerinin değiştirilebilen kılıfları,
tasarım seçenekleri ve modüler olmasıyla dikkat çektiğini belirtiyor.

istanbul, İzmit, İzmir ve Bodrum’daki mağaza-
larıyla iç pazara hizmet veren Buka Sofa; Al-
manya, Fransa, Cezayir, Fas gibi ülkelere de
ihracat yapıyor. “Akıllı değişim” sloganıyla yola

çıkan Buka Sofa, bu ay Adana ve Mersin’de ma-
ğaza açacak. Yıl sonuna kadar ise 15 mağaza ol-
mayı hedefliyor. Markanın Genel Müdürü Gamze
Stöger ile yaptığımız söyleşide Buka Sofa hakkın-
da merak edilenleri sorduk. Stöger, “Müşterilerimiz
bizden aldıkları ürünleri, kendi zevklerine ve or-
tamlarının ebatlarına, istedikleri şekilde uyarlaya-
bildikleri için bizden çok mutlu ayrılıyorlar” diyor.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Tekstil mühendisiyim. Kariyerime Tiffany & Toma-
to’da koleksiyon sorumlusu olarak başladım ve
daha sonra 15 yıllık bir Ikea geçmişim oldu, Ikea
İstanbul satın alma ofisinde değişik görevlerde
bulundum. Teknik bölümden yöneticiliğe kadar gi-
den bir yolculuktu. 2015 yılında Buka ailesine ka-
tıldım. Bu projeyi ve konsepti oluşturan eşim Hans
Jörg Stöger ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi tasarım,
Ar-Ge ve üretimin başında. Ben ise satın alma, sa-
tış ve pazarlama departmanlarını yönetiyorum.

Buka Sofa yola nasıl çıktı, markanın 
adı nereden geliyor?
Döşemelik kılıf üretimi konusunda uzun yıllardır
faaliyet gösteren Suat Erdoğan, mobilya markası
yaratma hayaliyle çıktığı yolda; kişilerin erişebilir
kalite, iyi tasarım ve özelleştirme hizmetlerini bir
arada almayı hak ettiklerine inanarak, bu hayalini
gerçekleştirme yönünde bize bir teklifte bulundu.
Bu inanç ve hayal doğrultusunda 2014 yılında pro-
je çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirilen çalışma-
lar sonucunda Buka Sofa, 8 milyon Euro’luk bir ya-
tırımla 2015 yılında kuruldu. Özelleştirilebilir akıllı
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alternatifi mevcut. Bu sayede kullanıcılarımıza
mevsimlere göre mobilyalarda kışın sıcak, yazın
serin dokuyu yakalama fırsatı sunuyoruz. Tüm ka-
nepe ve koltuklarımızda kılıf sistemi sabit görü-
nümlü olup değiştirilebilir ve çıkarılabilir. Kumaş-
larımız, makinede yıkanabilen, kuru temizlemeye
uygun ve teflon özellikli leke tutmayan türde ol-
duğu için kullanıcılarımız ürünleri gönül rahatlı-
ğıyla kullanabilme şansına sahip. Kolaylıkla değiş-
tirilip, yıkanabilen kılıflar için teknik bir ekibe ve
tecrübeye ihtiyaç duyulmaması da kılıfların kulla-
nımını pratik hale getiriyor. Kullanıcılar kanepele-
rini değiştirmek istediklerinde yüksek bir bütçeyle
tüm mobilyayı değiştirmek yerine kılıflarını değiş-
tirerek hem bütçelerini koruyor hem de istedikleri
zaman değiştirme özgürlüğünü kazanıyorlar. 

Modüler mobilyalar, kullanım pratikliği ne-
deniyle tercih sebebi. Siz müşterileriniz-
den nasıl yorumlar alıyorsunuz? 
Buka Sofa olarak farklı kullanıcıların beğenilerine
hitap eden, kılıflarını kolayca değiştirebilecekleri,
ölçü çeşitliliğine sahip ürünlerimizin yanı sıra, is-
tedikleri ebatta  şekillendirebilecekleri, modüler
sistem olarak adlandırdığımız  daha esnek bir
ürün grubu da sunuyoruz. Müşterilerimiz bizden
aldıkları ürünleri, kendi zevklerine ve ortamlarının
ebatlarına, istedikleri şekilde uyarlayabildikleri
için bizden çok mutlu ayrılıyorlar. Özellikle modü-
ler sistemimizin esnekliği ve kolaylığı bunu sağ-
lamakta çok yardımcı oluyor. Alışılagelmiş modü-
ler mobilyalardan farklı olarak, kolçaklarımızı bile
bir modül olarak sunmamız, kullanıcılarımızın
farklı tasarımda ürünler yaratmalarını mümkün
hale getiriyor. Yani kullanıcı evine doğru ebatı be-
lirlerken tarzını da belirleyebiliyor. 

Tasarım ve üretim süreciniz nasıl gerçekleşiyor?
Buka Sofa olarak İstanbul’da Esenyurt ve Kıraç’ta
olmak üzere toplamda 7 bin metrekarelik iki üre-
tim tesisimiz ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ko-
leksiyonumuza katmak istediğimiz ürüne ait oluş-

turduğumuz tasarım fikirlerinden, ürünün satışa
sunulmasına kadar 3 ile 6 ay gibi bir süreçten
bahsedebiliriz. Kaliteyi de bir standart haline ge-
tirmek için detaylı bir dosyalama sistemi hazırlı-
yoruz. Yani tasarım sürecinden itibaren, detaylı
teknik çizimlerin hazırlanması, prototip çalışma-
ları, testler ve referans ürünlerin üretilmesi gibi
süreçleri dökümanlarda kayıt altına alıp, bütün
üretim sürecini takip edilebilir hale getiriyoruz.
Buka olarak altına imzamızı attığımız her bir ürün
için, yüksek kalite beklentilerimiz var. Ürünlerimizi
kullanıma sunmadan önce birçok testten geçirip,
kalite standartlarına uygunluğundan emin oluyo-
ruz. 

Ürün gamınızda neler yer alıyor?
Ürün gamımız kanepe, yataklı kanepe, koltuk ta-
kımları, tekli koltuklar, sehpa, puflar, masa, deko-
ratif yastıklar, halı, kilim ve ev aksesuarlarından
oluşuyor. Bunların yanı sıra ürün gamımıza ye-
mek odası takımını da ekledik.

Yeni mağaza ve bayilik gibi planlarınız var mı?
Şu anda İstanbul, İzmit, İzmir ve Bodrum’da ol-
mak üzere 4 mağazamız var. Temmuz’da ise
Adana ve Mersin’de mağaza açacağız. Ayrıca
2017 içinde 15 mağaza olma hedefimiz var. Ro-
dos, Edirne, Ankara, Bursa, Konya, Samsun gör-
üştüğümüz bölgeler arasında. İstanbul’da da 2.
mağazamızı açmayı planlıyoruz.  2018 yılının
Mart ayında ise Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde
mağaza açma hedefimiz var. 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Kıbrıs, Yunanistan, Almanya, Fransa, Cezayir, Fi-
listin, Fas ihracat yaptığımız ülkelerin başında.

Dünya mobilya sektöründe Türkiye'nin ko-
numunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyada mobilya üretiminde birinci sırada Çin
var. Çin’i sırasıyla; ABD, İtalya, Almanya, Japonya
gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye bu sıralamada 12.
sırada yer alıyor. Türkiye mobilya sektörü büyü-
yen sektörler arasında. Türkiye mobilyada üretim
ülkesi olmanın yanı sıra marka ülke olmayı he-
defliyor. Mobilya sektöründe markalaşma konu-
sunda gelişme olduğunu ve son yıllarda marka-
laşama çalışmalarına ağırlık verildiğini yoğun ola-
rak görüyoruz. Mobilya sektöründe üretim hac-
mini arttırmanın yanında artık tasarıma da ağırlık
veriliyor. Biz de Buka Sofa olarak tüm bu geliş-
melerle beraber kalite ve fiyattaki rekabetimizi
uluslararası düzeyde ve gözle görülür biçimde ar-
tırdık. Mobilya sektörü net ihracatta yükselen bir
ivme gösteriyor. Dünyadaki şartlara bağlı olarak
ihracatımızı arttırmaya yönelik faaliyetlere devam
edebileceğimizi söyleyebiliriz.
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Türkiye’nin önde gelen mobilya ve dekorasyon firmalarından Doğtaş,
A.L.F.A Awards 2017’de mobilya sektörü ödülüne layık görüldü.

’a müşteri deneyimi ödülü

‘Modern ve geometrik bir 
stil yakalamaya çalıştım’
Moda tasarımcısı Bekrek, Enza
Home ile gerçekleştirdiği bu iş-
birliği hakkında şunları söyledi:
“Enza Home konsept ürünler su-
nan bir mobilya ve dekorasyon
markası olduğu için, endüstriyel
tasarıma atıfta bulunarak; kendi
koleksiyonlarımdan farklı olarak
daha modern, geometriksel ve
çağdaş bir stil yakalamaya çalış-
tım. Bu özel bir defile olduğu
için, Enza Home’un 16 farklı kon-
septinden 16 farklı kıyafet tasar-
ladım. Yine kendi çizgimde, sa-
dece daha az renk kullanarak
Enza Home’un kendini detaylar-
da gösteren felsefesini modaya
yansıttım. Tasarım, aslında bir-
çok farklı alanı buluşturan engin
bir deniz. Enza Home’la birlikte
hayata geçirdiğimiz bu proje be-
nim için de bir ilkti ve çalışırken
büyük keyif aldım.”

Moda tasarımcısı Burçe Bekrek'in Enza Home koleksiyonundan esinlenerek
tasarladığı kreasyon, Antalya'daki defileyle tanıtıldı.

Mobilya kumaşından kıyafet defilesi

Doğtaş, Marketing Türkiye
Dergisi tarafından yapılan
araştırma sonucunda veri-

len, en iyi müşteri deneyimini ya-
şatan markaların ödüllendirildiği
A.L.F.A Awards ödülüne layık gö-
rüldü. Doğtaş, mobilya sektörün-
de müşterilerine en iyi deneyimi
yaşatan marka seçildi. Kemer Co-
untry Club’da gerçekleşen tören-
de A.L.F.A Awards Müşteri Dene-
yimini En İyi Yöneten Marka Ödü-
lü’nü Doğtaş Marka ve Satış Genel

Müdür Yardımcısı İlhan Tunçman
marka ekibiyle birlikte aldı. Tunç-
man, odaklarında her zaman
müşteri memnuniyetinin bulun-
duğunu, mobilya üretip satan bir
üretici olmanın çok ötesinde, in-
sanların yaşam alanlarına keyif
kattıklarını ve buna uygun çö-
zümler sunduklarını belirtti. Doğ-
taş, geçen aylarda Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı tarafından verilen
Tüketici Memnuniyetini İlke Edi-
nen Firma Ödülü’nü almıştı.

Yatak, mobilya ve ev tekstili alan-
larında hizmet veren Yataş Grup
ve Enza Home işbirliğiyle mobil-

ya kumaşlarından tasarlanarak hazırla-
nan kıyafet defilesi düzenlendi. 
Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki
Titanic Deluxe Otel'deki defilede, moda
tasarımcısı Burçe Bekrek'in Enza Home
koleksiyonlarından esinlenerek hazırla-
dığı 16 kıyafet beğeniye sunuldu. Mobil-
ya ve modanın ortak konseptte bir ara-
ya getirildiği defileyi firma yöneticileri
ile yurtiçi ve yurt dışı bayilik temsilcileri
izledi.

İnce detaylar ön plana çıktı
Defiledeki tasarımlar, Enza Home’un
yeni çıkarttığı 16 mobilya serisi ve Bek-
rek’in özgün stiliyle harmanlandı. Tasa-
rımcı Bekrek, Enza Home’un bu seneki
konseptlerine uygun renkleri, kumaşları
ve dokuları kullandı. İnce detayların ön
plana çıktığı tasarımlar, Enza Home’un
dekorasyon felsefesini yansıtan çağdaş
bir stili podyumlara taşıdı.

Enza Home 2017 Koleksiyonu özel tanıtım 
defilesinden Praga serisinin yorumu.
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sa, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM)’nin yürüttüğü, Küresel Çevre
Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkın-
ma Örgütü (UNIDO), Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkan-
lığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı (TTGV) işbirliği ile yürütülen Sana-
yide Enerji Verimliliğinin Artırılması pro-
jesi kapsamında “Enerji Yönetim Siste-
mi Başarılı Uygulama Sertifikası” alma-
ya hak kazanmıştı.

TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi, çevre
dostu üretim

faaliyetleri nedeniyle
Ersa’ya ‘2017 Yılının
En Çevreci Firması’

ödülünü verdi.

“Çevreye duyarlılık, bireyler için olduğu
kadar her sektörden kurumlarından da
çok çeşitli sorumluluklara sahip olduğu,
küresel anlamda önem taşıyan bir ko-
nudur. Ersa Mobilya olarak sürdürülebi-
lir kalkınma ve yeşil büyüme politikala-
rını destekliyor, bu anlamda çevreci
yaklaşımlar dahilinde faaliyet göster-
meye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Atık malzemeler 
enerjiye dönüştürülüyor
Kurumsal sürdürülebilirlik politikaları
çerçevesinde çevre ve doğaya duyarlı
bir üretim anlayışını benimseyen Ersa,
bu doğrultuda üretim sonrası geri dön-
üştürülebilir atık malzemeleri enerji ve

ısınma amacıyla tekrar de-
ğerlendirilerek doğal gaz kul-
lanımını engelleniyor, özel
filtre sistemleriyle geliştiril-
miş bacalar sayesinde doğa-
ya zararlı gaz salınımının
önüne geçiyor. Üretim tesi-
sinde uygulanan yeni nesil
şeffaf panel tavan yapısı ise
tesis bünyesinde aydınlatma
ihtiyacını karşılarken en yük-
sek oranda enerji tasarrufu
elde edilmesini sağlıyor. Er-

mobi lya sektör dergis i

‘Yılın En Çevreci Firması’ seçildi

femo’nun yatak odalarından yemek
odalarına, yaşam ünitelerinden köşe
takımlarına kadar tüm mobilyalarında
20’inci yıla özel net yüzde 20 indirim
uygulanırken sehpa, aydınlatma, halı,
kitaplık gibi “Home Decor” ürünlerinde
net yüzde 50
indirim sunulu-
yor. Alfemo’nun
genç, çocuk ve
bebek odası
markası Kids &
Teens’in tüm
ürünlerinde net
yüzde 20 indi-
rim, yatak ve
ak sesua r l a r
ürünlerinde ise
yüzde 50 indi-
rim bulunuyor.

Mobilya trendlerini, fonksiyonel,
estetik, kaliteli ve şık tasarım-
lı ürünleriyle buluşturan Alfe-

mo, 20’inci yılını birbirinden cazip in-
dirimlerle kutluyor. Alfemo, yeni evle-
necekler ve evini yenilemek isteyenler
için, tüm ürün gruplarında birbirinden
cazip indirim seçenekleri sunuyor. Al-

Alfemo, mobilya
gruplarında yüzde 20,

ev dekorasyon
ürünlerinde yüzde 50

indirim fırsatıyla
müşterilerini bekliyor.

Çevreci üretim anlayışıyla sektörün
öncüleri arasında yer alan Ersa, 5
Haziran Dünya Çevre Günü kap-

samında TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası Ankara Şubesi tarafından düzen-
lenen “Üretime Çevreci Bakış” semine-
rinde ödüle layık görüldü. Toplam 60
bin metrekare alana yayılan üretim te-
sisiyle Türkiye’nin en büyük mobilya
üreticileri arasında yer alan Ersa, Anka-
ra’da çevreye en iyi yatırım yapan 3 fir-
madan biri olarak derecelendirilirken, 1.
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren 351 firma arasından ise 2017
Yılının En Çevreci Firması seçildi. Ersa
Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Ata, firma adına ödülü teslim alırken,

Alfemo Yatak Merkezi’nde ise kişiye
özel uyku konforu sunan geniş yatak
seçeneklerinin yanı sıra baza ve baş-
lıklar ile yastık ve yorganlar gibi uyku
ürünlerinin tamamı net yüzde 50 indi-
rimle satışa sunuluyor.

20. yılını indirimle kutluyor



‘Mobilyanın başkentinden
28 ülkeye ihracat yapıyoruz’

İmac Mobilya Genel Müdürü Muammer Ünalan, hedeflerinin dünyanın
önemli pazarlarındaki tanınırlıklarını artırmak olduğunu söylüyor.
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İmac Mobilya’nın dünden bugüne 
gelişiminden bahseder misiniz?
1992 yılında küçük bir boya atölyesinde Barış Pol-
yester atölyesi olarak sektöre adım attık. Daha
sonra 1994 yılında 80 metrekarelik küçük bir ma-
ğazada Barış Mobilya olarak Ankara’dan getirdi-
ğimiz ahşap mobilyaları boya atölyesinde boyayıp
müşterilere sunmaya başladık. 1997 yılında artık
İnegöl mobilyasının yavaş yavaş markalaşmaya
adım attığı tarihlerde, biz de Barış Mobilya olarak
ilk imalatlarımıza başladık. 
Ahşap mobilya üretimimiz 280 metrekarelik ka-
palı alanda başladı. İlk zamanlar 280 metrekare-
de aylık ortalama 60 ile 80 takım üretmiş olsak
da zamanla tüketicilerin taleplerini karşılamakta
zorlanmaya başladığımız 2005 yılında, üretim
alam  ızı bin metrekareye çıkarttık. 2005 yılından
sonra üretime ve ihracata verilen destek ile İne-
göl mobilyası kalitesini Türkiye ve Doğu pazarına
kanıtladı. Bugün İmac markası adı altında 2 bin
5500 metrekare kapalı alanda 120 kişiye istih-
dam sağlamakta olup, yaklaşık 28 ülkeye ihracat
yapıyoruz.

Ürün gamınızda hangi mobilya 
grupları bulunuyor?
Klasik ve avangard koltuk takımları, modern, mo-
düler yatak  ve yemek odaları, avangard yemek
odaları ve TV üniteleri.

Firmanızı mobilya sektörünün 
neresinde görüyorsunuz?
Türkiye’nin mobilya başkentini İnegöl olarak gö-

İmac Mobilya Genel Müdürü Muammer Ünalan, “Firma olarak
her geçen gün ülkemiz için ekonomik anlamda ihracata

yönelik katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

imac Mobilya Genel Müdürü Muammer Üna-
lan ile firmanın faaliyetlerini ve geleceğe yö-
nelik hedeflerini konuştuk. Ünalan, 1992 yı-
lında küçük bir atölye olarak faaliyete geç-

tiklerini, bugün ise 28 ülkeye ihracat yaptıklarını
anlattı. 
Ünalan, firma hedeflerini ise şöyle anlattı: “İmac
Mobilya olarak her geçen gün ülkemiz için eko-
nomik anlamda ihracata yönelik katkı sağlamak,
her geçen gün üretimi artırarak sürekli ve de-
vamlı olarak üretmeyi hedefliyoruz.”

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nin mütevazı bir kasaba-
sında 1971 yılında beş erkeğin ortanca kardeşi
olarak doğup, 1984 yılında Ankara’da çıkarak ola-
rak mobilya sektörüne adımımı attım. 1992 yılın-
da ise İnegöl’de kardeşlerimle beraber küçük bir
boya atölyesinde ticaret hayatına girdim.

röportaj
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Hedefimiz nasıl ki Türkiye’de “İmac Mobilya” ta-
nınıyorsak; dünya da en önemli pazarlarda o denli
tanınmak. Türkiye mobilyacılığını iyi bir şekilde
temsil ettiğimize inanıyorum. 

İmac Mobilya olarak geleceğe yönelik 
hedeflerinizden ve planlarınızdan 
bize bahseder misiniz?
İmac Mobilya olarak her geçen gün ülkemiz için
ekonomik anlamda ihracata yönelik katkı sağla-
mayı, her geçen gün üretimi artırarak devamlı
olarak üretmeyi hedefliyoruz. Firma olarak ihracat
ağımızı genişleterek farklı pazarlarla çalışmak da
hedeflerimiz arasında. 

Türkiye’de mobilya sektörünün 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Daha çok gelişmesi için sizce 
neler yapılmalı?
Türkiye mobilya sektörü şu anki verilere göre
dünya mobilya ihtiyacının yüzde 6’sını karşılıyor.
Sektörün daha çok gelişmesi ve dünya pazarında
daha büyük bir pay alması için üretimin artırılma-
sı ve sürekli olarak Ar-Ge çalışmalarının yapılması
gerekiyor. 
Yeniliklere açık olunmalı, fuarlardan taviz veril-
memeli ve Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da
fuarlar yapılmalı. Son olarak mobilya üreticisine
destek verilmeli ve teşvik edilmelidir diye düşü-
nüyorum.

rüyoruz ve bu bakımdan kendimizi de bu başken-
tin bir ilçesi olarak görmekteyiz.

Yurt içi satışlarınızı hangi ağlar ile 
yürütüyorsunuz?
Gerek fuarlar gerekse pazarlama bölümündeki
arkadaşlarımızın müşteri ziyaretleriyle bunu sağ-
lıyoruz. Çünkü müşteriler ürünleri birebir görmeyi
tercih ediyor.

İhracatta hangi pazarlar ile çalışıyorsunuz,
hedef kitleniz hangi pazarlar?
Şu anda genel olarak Orta Doğu ülkeleri, Arap ül-
keleri ve Avrupa ülkeleriyle ticaret yapmaktayız.
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olarak 40 yıla yakın bir süredir mobilya
dünyasının en seçkin markalarını ve en
seçkin ürünlerini Türkiye’ye sundukları-
nı vurguladı. Natuzzi markasının bu yel-
paze içinde ayrı bir yeri bulunduğu ifade
eden Oğuz Kıral, İtalyan tasarımının bü-
tün üstün özelliklerini taşımasıyla bir-
likte her bütçeye uygun mobilya seçe-
nekleriyle dünyada ve Türkiye’de büyük
ilgi gördüğünü belirtti.

Yeni mağaza 
Emaar AVM’de açılacak
Oğuz Kıral, Fatih Kıral Mobilya & Deko-
rasyon olarak İtalyan mobilya tasarım
ve üretiminin önde gelen markaların-
dan Natuzzi ile güçlü bir şekilde büyü-
meye devam edeceklerini söyledi. Bu-
gün itibarıyla ünlü İtalyan markasının
ismini taşıyan Cemil Topuzlu ve Levent
mağazalarına, çok yakında Üskü-
dar’daki Emaar AVM’de yer alan yeni
bir Natuzzi mağazasını daha ekleye-
ceklerini açıklayan Oğuz Kıral, Bodrum,
Antalya ve Florya’daki Fatih Kıral ma-

Türkiye mobilya sektörüne kaliteli
üretimi ve özgün modelleriyle
farklı bir yaklaşım getiren Fatih

Kıral Mobilya & Dekorasyon, Levent
mağazasında düzenlenen geleneksel
“Yaza Merhaba” partisiyle yeni açılım-
ların da sinyalini verdi. Davetliler, Natuz-
zi Mağazalardan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Oğuz Kıral rehberliğinde, ya-
şam alanlarına İtalyan dokunuşu niteli-
ğiyle öne çıkan Natuzzi’nin yeni kolek-
siyonlarını da tanıma fırsatı buldu. Oğuz
Kıral, Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon

Fatih Kıral Mobilya &
Dekorasyon,

geleneksel “Yaza
Merhaba” partisiyle

Natuzzi’nin yeni
koleksiyonlarını tanıttı.

’nin yeni koleksiyonu tanıtıldı
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göl sanayicimiz hem İnegöl hem de
Türkiye mobilya sektörüne ve ekono-
misine ciddi katkı sağlıyor. İhracat an-
lamında hep artış gösteren bir ivme
çiziyoruz. İhracatın yükselmesinde
katkısı olan firmalarımızı es geçeme-
yiz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından en fazla ihracat
yapan ilk 5 sıradaki Çilek Mobilya, İdol
Mobilya, Weltew Mobilya, ÇMS Mobil-
ya, Gala Mobilya ile ihracatını en fazla
artıran ilk 5'te yer alan İberba Mobilya,
Hürarslan Mobilya, Homezza Mobilya,

İnmoda Mobilya ile DMS Mobilya firmalarının temsilcilerine
ödülleri verildi.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derne-
ği’nin (İMOS) bu yıl 3. kez verdiği
İnegöl Mobilyası Yıldızları Ödülleri,

düzenlenen törenle sahiplerine takdim
edildi. Ödül törenine Kaymakam Ali
Akça, AK Parti Bursa Milletvekili Hüse-
yin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı
Alper Taban, oda ve dernek başkanları
ile mobilyacılar katıldı. İMOS Başkanı
Yavuz Uğurdağ, "İnegöl mobilyanın
başkentidir. Bizler de İMOS olarak sek-
törümüze ve İnegöl'ümüze hizmet edi-
yoruz. Bu programın bu yıl 3'üncüsünü
düzenliyoruz. İnegöl, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 16'sı-
nı, Türkiye mobilya üretiminin de yüzde 35'ini karşılıyor. İne-

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen
3. İnegöl Mobilyası Yıldızları Ödülleri’nde en fazla ihracat yapan ve

ihracatını en fazla artıran firmalar ödüle layık görüldü.

İnegöl Mobilyası Yıldızları Ödülleri 
sahiplerini buldu

ğazaları içinde ise Natuzzi’ye özel bö-
lümlerde hizmet verdiklerini vurguladı. 
Bir marangozun oğlu olarak iş yaşamı-
na başlayan Pasquale Natuzzi tarafın-
dan 1959 yılında kurulan marka, bugün
5 kıtada 123 ülkeye mobilya ihraç edi-
yor. Dünya pazarına başta kanepe, kol-
tuk ve yatak olmak üzere ev döşemesi,
aydınlatma, aksesuar, oturma odası
mobilyalarından oluşan “Natuzzi Italia”
ile geniş bir yelpazeye yayılmış deri
kanepe seçeneklerinden oluşan “Na-
tuzzi Editions” markalarını sunuyor.
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Medyafors Fuarcılık Gen. Md.
Aycan HELVACIOĞLU

Bu yıl fuarda Dünyaca ünlü üç önemli franchise
zirvesi gerçekleştirilecek. Cakarta’da düzenle-
nen Dünya Franchise Konseyi ve Asya Pasifik
Konfederasyonu toplantılarına katılan Ufrad

Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve APFC Dönem Baş-
kanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. 
Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya
Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federas-
yonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev sa-
hipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın büyük des-
tek ve uğraşlarıyla İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak
gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında Amerika’dan
Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 45 ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ve yetkilileri, ekonomi
bakanları, yetkilileri İstanbul’da bir araya gelecekler. Dün-
ya franchise sektörünün masaya yatırılacağı toplantılara
Ufrad üyeleri ve fuar katılımcıları da iştirak edebilme fır-
satı bulacaklar.
Her sektörden 300’den fazla katılımcının yer aldığı fuar-
da bu yıl franchise veren markalara ürün ve hizmet te-
dariki sağlayan markalar da standları ile yer alacak ve
fuarda ‘’Tedarikçi özel bölümü’’ olacak. Tedarikçiler, fu-

arda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar
ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu saye-
de, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müşterilerini aynı
ortamda görecek.
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu;
‘’Medyafors Fuarcılık olarak, franchising sistemine ve ge-
lişimine önem veriyor, bu konuda yurtiçinde ve yurtdı-
şında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yurt içinde dü-
zenlediğimiz Bayim Olur musun Fuarı ve yurt dışında
yetkili acentesi olduğumuz Franchising Fuarları ile mar-
kaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına ve et-
kin rol oynamasına katkıda bulunuyoruz. 
Fuarın bu yıl 15. yılı ve gerçekleştireceğimiz Dünya
Franchise Zirvesi sektörün gelişimi adına çok büyük
önem taşıyor.  Ufrad Başkanı Sn. Dr. Mustafa Aydın’a
Dünya Franchise Zirvesinin İstanbul’a taşınması konu-
sundaki destekleri ve üst düzey uğraşları için çok teşek-
kür ederiz. Bu tür gelişmeler Türkiye ekonomisinin ölçe-
ğinin büyümesini sağlıyor, ölçek büyüdükçe de sektör-
lerdeki gelişimin daha da artacağına inanıyorum. Rota-
mız, başarılı bir şekilde gelişmek ve markalarımıza değer
katmak” dedi.

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve 
Ortadoğu’nun birincisi olan fuar; Medyafors Fuarcılık 

organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye 
Ana Sponsorluğunda 12-15 Ekim 2017’de CNR’da…

2017 Dünya 
Franchise Zirvesi 

İstanbul’da...






