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iMOB Mobilya Sektör Dergisi, PARA Dergisi
tarafından EREM YAYINCILIK ve

TANITIM HİZMETLERİ’ne yaptırılmıştır.

Türk mobilya sektörünü bir kez daha CNR Expo’da buluşturacak
olmanın heyecanıyla, İMOB&Furniture Mobilya Sektör Dergi-
si’nden merhaba.

7-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Furniture İstanbul-
İstanbul Mobilya Fuarı, Türkiye’nin dev firmalarının 2018 koleksiyon-
larına sahne olacak. Geniş ziyaretçi katılımının beklendiği, uluslararası
kategorizasyonuyla fark yaratacak olan fuarda sizleri de görmekten
memnuniyet duyacağız. Bildiğiniz üzere, CNR İMOB 14. Uluslararası İs-
tanbul Mobilya Fuarı da yaklaşmış bulunmaktadır. 23-28 Ocak 2018
tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek olan fuar için sektörün
öncü firmaları koleksiyon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Sektöre güç
katan fuarlar ile hareketli bir dönem geçiren tüm mobilya sektörüne
başarılar diliyoruz.

Dergimizin bu sayısında Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı’na
ilişkin tüm detayları, sektöre ve firmalara dair güncel haberleri oku-
yabilirsiniz. İMOB&Furniture Mobilya Sektör Dergisi olarak sektöre ışık
tutan röportajlarımıza da devam ediyoruz. Bu sayımızda Doğtaş Kele-
bek CEO’su Ersin Serbes ile firmanın büyüme hedeflerini ve yeni yatı-
rımlarını konuştuk. İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Ars-
lan’dan firmanın büyüme politikalarını ve mobilya sektörü hakkındaki
değerlendirmelerini dinledik. Lazzoni ABD Kurucu CEO’su Efe Karabu-
lut ile Lazzoni’nin hikâyesini ve tasarım anlayışını konuştuk. Şahin
Sandalye Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Şahin ise firmanın faaliyet-
lerini dergimize anlattı.

Türk mobilya sektörünün istikrarlı büyümesine hız kesmeden devam
etmesi dileğiyle, bir sonraki sayımızda görüşmek üzere…

İyi okumalar…

İlhan EREM
ilhan.erem@eremyayincilik.com

Merhabalar…
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Furniture İstanbul, yepyeni bir an     
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CNR Holding kuruluşlarından Pozitif
Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Mo-
bilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)
iş birliği ile organize edilen Furnitu-

re İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı, 7 - 12 Ka-
sım tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de
düzenlenecek. Türkiye’nin önde gelen mobil-
ya firmalarını bir araya getirecek olan fuar;
Türk markalarını yabancı müşteriler ile bu-
luşturacak.
Türkiye mobilya sektörünü bir üst skalaya ta-

şımak için bugüne dek gerçekleştirilen proje-
lerden farklı olarak hayata geçirilecek olan fu-
ar; fiziksel imkânların geliştirilmesi, yurt içi ve
yurt dışı tanıtımlarının daha doğru şekilde ya-
pılması amacıyla ürün gruplarının kategorilere
ayrıldığı bir yerleşime sahip olacak. 

Uluslararası standartlarda 
kategorizasyon
Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı; ev
mobilyası ve aksesuar, bebek-çocuk-genç, uy-

Türk mobilyacılığının saygınlığını ve başarısını uluslararası alana taşımak   
İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı yepyeni bir anlayışla kapılarını dünyaya     
arasında CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.
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ku, lüks mobilya, ofis ve bahçe gruplarına özgü
temalara ayrılan uluslararası standartlardaki ka-
tegorizasyonuyla fark yaratacak. Bu sayede ziya-
retçiler aradıkları ürünlere zaman kaybetmeden
ulaşabilecek ve benzer ürünleri bir arada görerek
kolayca karşılaştırma yapabilecek.

Mobilya sektörü için 
zamanlama avantajı
Furniture İstanbul, mobilya sektöründe bir mar-
kanın kimliğini oluşturan en önemli unsurlar olan

tasarım ve inovasyon odağında organize edilecek.
Sektörün gelişimini ve yaratıcılığını ortaya koya-
cak olan Furniture İstanbul, yeni koleksiyonların
ilk kez sergilenmesine olanak sağlaması nedeniy-
le markalar, ziyaretçiler ve tüketiciler için ayrı bir
önem taşıyor. Zamanlama olarak mobilya sektörü
için avantaj sağlayan fuar, her yıl bir sonraki se-
zon için tasarlanan koleksiyonları sergilemek için
en uygun ay olan Kasım ayında düzenlenecek.
Kasım ayında sektör profesyonelleriyle buluşacak
olan yeni koleksiyonlar, Ocak ve Şubat aylarında
hayata geçirilerek Mart ayında mağazalarda ye-
rini alacak.  

Öncelikli hedef yurt dışı
Türk mobilyacılığının saygınlığını ve Türk mar-
kalarının başarısını uluslararası alana taşımayı
öncelikli hedef olarak alan Furniture İstanbul
için 104 farklı ülkeye pazarlama çalışmaları ger-
çekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında fuara
gelecek ziyaretçilerin yanı sıra Furniture İstan-
bul için özel olarak hazırlanacak alım heyeti
programı kapsamında yurt dışından mağaza sa-
hipleri ve yetkilileri fuara getirilecek. B2B ikili iş
görüşmeleri oturumlarıyla birlikte Furniture İs-
tanbul, katılımcılarına ve ziyaretçilerine iş po-
tansiyelini artırmak ve güncellemek için ortam
oluşacak.

Türkiye’nin öncü markaları 
Furniture İstanbul’da
Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı’na Tür-
kiye’nin önde gelen mobilya firmaları katılım gös-
terecek. 
Fuarda yerini alacak firmalar arasında; Yataş, İs-
tikbal, Alfemo, Kilim, Mondi, İşbir, Bellona, İpek,
Tepe Home, Teleset, Gala, Konfor, Yatsan, Ladin,
İdaş, Loda, Bambi, Biev, Buka Sofa, Tutku gibi
markalar yer alıyor.
Furniture İstanbul 2017 kapsamında yalnızca fu-
ardaki katılımcı firmaların fuarda sergileyecekleri
ürünlerinin yarışacağı Furniture İstanbul 2017 Ta-
sarım Yarışması düzenlenecek. Yarışma, mobilya
üreticilerinin tasarım alanındaki başarılarının sek-
törce tescilini amaçlıyor.

    layışla kapılarını dünyaya açıyor 

mobi lya sektör dergis i

Furniture İstanbul-
İstanbul Mobilya

Fuarı; ev mobilyası
ve aksesuar,

bebek-çocuk-genç,
uyku, lüks mobilya,

ofis ve bahçe
gruplarına özgü
temalara ayrılan

uluslararası
standartlardaki

kategorizasyonuyla
fark yaratacak.

       amacıyla projelendirilen Furniture
        açacak. Fuar, 7-12 Kasım tarihleri
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Yataş Grup; Yataş Bedding, Enza Home ve Selena markalarıyla
Furniture İstanbul’da yer alacak. Yataş Grup’un 2018 koleksiyonları ve 

yenilikçi tasarımları merakla bekleniyor.

yenilikçi tasarımlarla geliyor

Yataş Grup, Yataş Bedding, Enza Home ve
Selena markalarıyla Furniture İstanbul-İs-
tanbul Mobilya Fuarı’na katılıyor. Fuarda

2018 koleksiyonları ve yenilikçi tasarımlarını ser-
gileyecek olan Yataş Grup, 2018 trendlerini ziya-
retçilere sunacak. Yataş Grup markalarından Ya-
taş Bedding Hall 6, Enza Home Hall 4, Selena ise
Hall 2’de yer alacak.

45’i aşkın ülkeye ihracat
Kuruluşundan bu yana her geçen gün gelişen tek-
nolojisi ve artan kalitesiyle dış pazarlara açılma
serüveninde önemli yol kat eden Yataş, 45’i aşkın
ülkeye ihracat yapıyor. ABD, Kıbrıs, Romanya, Su-
riye, Hollanda, Libya, Fas, Gürcistan, Irak, Kenya,

Suudi Arabistan, İran, Yemen, Yunanistan, Cezayir,
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Maldivler,
Mısır, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Rusya ve
Romanya’ya ihraç edilen Yataş ürünleri, Avrupa
ve Amerika’da dünyaca ünlü markaların adı altın-
da satılıyor.

Türkiye’nin perakende devi
40 yılı aşkın tecrübesiyle sektörün lider firmala-
rından olan Yataş Grup, 2016 yılında yüzde 54 bü-
yüdü. Bu büyümesini 2017 yılının ilk 3 ayında da
sürdüren Yataş Grup, geçen yılın ilk çeyreğine
oranla yüzde 61 büyüme sağladı. Yataş Grup, sa-
tışlarının yüzde 90’ından fazlasını perakendeden
sağlıyor.  
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Buka Sofa, fonksiyonel 5 yeni ürünü ile birlikte yeni çocuk odası ve yatak odası
takımını Furniture İstanbul’da ziyaretçilerle buluşturacak.

ilk mağazasını geçen yıl Avcılar’da açan Kasım
ayı itibariyle de 9 mağazaya ulaşan Buka Sofa,
mobilya sektörünün profesyonellerini bir araya

getirecek olan Furniture İstanbul Mobilya Fua-
rı’nda modüler ve fonksiyonel mobilyalarını ziya-
retçilerle buluşturacak. Türkiye’de 10 milyar do-
larlık pazar büyüklüğüne ulaşan mobilya sektörü-
nün yeni oyuncularından Buka Sofa; modüler ve
fonksiyonel 5 yeni ürünü ile birlikte yeni çocuk
odası ve yatak odası takımını da Furniture İstan-
bul’da tanıtacak. Buka Sofa, fuar süresince 8.
Hall’de A08 numaralı stantta yer alacak.

“Yeni koleksiyonlarımızı
beğeniye sunacağız”
Furniture İstanbul’un sektör için büyük önem ta-
şıdığını ifade eden Buka Sofa Genel Müdürü Gam-
ze Stöger fuarla ilgili olarak “Mobilya sektörüne
farklı bir anlayış getirme amacıyla kurulan Buka
Sofa olarak Furniture İstanbul Mobilya fuarına ka-
tılmaktan dolayı mutluyuz. Sektörün önde gelen
firmaları mevcut portföylerini ve yeni ürünlerini bu
fuarda sektörle buluşturuyor. Biz de Buka Sofa

olarak modüler çözümlerimizi, farklı tasarımları-
mızı ve değiştirilebilir renkli kılıf sistemimizi müş-
terilerimize tanıtma fırsatı yakalıyoruz. Bu yıl fu-
arda, ürün grubumuza yeni eklediğimiz çocuk
odası, yatak odası ve oturma odası koleksiyonu-
muza eklediğimiz 5 yeni modelimizi de ziyaretçi-
lerimizin beğenisine sunacağız” dedi.

Cardin Concept yeni 
koleksiyonlarıyla fuarda

Geniş bir ürün yelpazesinde sahip olan Cardin Concept, yeni koleksiyonlarını 
ve tasarım yaklaşımlarını Furniture İstanbul’da tanıtacak.

Furniture İstanbul Fuarı
katılımcılarından Cardin
Concept, 8. Hall’de A05

numaralı stantta ziyaretçilerle
buluşacak. Ürün yelpazesinde
oturma grupları, yemek odala-
rı, yatak odaları, TV üniteleri ve
vestiyer grupları bulunan firma,
yeni koleksiyonlarını beğeniye
sunacak. Eskişehir’den tüm

Türkiye’ye, Türkiye’den de adım adım
dünyaya yayılan Cardin Concept’in yurt
içinde 65’den fazla şubesi ve 30 yurt dışı
bayiliği bulunuyor. Cardin Concept; Al-
manya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Her-
sek, Bulgaristan, Cezayir, Danimarka, Fas,
Fransa, Gürcistan, Irak, İran, Kıbrıs, Kaza-
kistan, Libya, Lübnan, Mısır, Ürdün ve Ve-
nezüella’nın da aralarında bulunduğu ül-
kelerde satış noktalarına sahip.

“Furniture İstanbul’a 
katılmaktan dolayı mutluyuz”
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60 yıllık tecrübesiyle 
Furniture İstanbul'da

ürün çeşitliliği, özgün tasarımları, kalite an-
layışı ve satış sonrası hizmetleri ile Türki-
ye'nin saygın markaları arasında yer alan

İstikbal Mobilya, Furniture İstanbul Fuarı'nda yeni
koleksiyonlarını sergileyecek. İstikbal Mobilya, 8.
Hall'de yer alan standında 2018 mobilya kolek-
siyonunu, 6. Hall'de yer alan standında ise yeni
yatak koleksiyonunu ziyaretçilerin beğenisine
sunacak.

Trendleri öngören tasarımlar
1957 yılından bu yana mobilya sektöründe olan
İstikbal Mobilya, 60 yıllık tecrübesiyle ev deko-
rasyonunda yeni eğilim ve trendleri öngörerek
tüm üretim ve hizmet süreçlerini sürekli olarak
geliştiriyor. 
Yenilikçi çizgisi ile modern üretim ve pazarlama
anlayışını sektördeki deneyimi ile birleştiren İs-
tikbal, aynı zamanda mobilya sektöründe stan-
dartları sürekli yükseltmeyi de hedefliyor. Rahat-
lık ve kaliteden ödün vermeden tasarlanan ürün-
lerini evlerde farklılık yaratmak isteyenler için
şıklık ve konforla birleştiren İstikbal, birbirinden
özel modellerini geniş ürün gruplarında yansıtı-
yor. Oturma gruplarından yatak odasına, yemek
odasından panel mobilyaya, çocuk ve genç oda-
larından ev tekstiline, aydınlatmadan halıya,

bahçe mobilyalarından aksesuarlara kadar bir-
birinden özel koleksiyonlar sunan İstikbal, bin-
lerce ürünü farklı zevkler ve mekânlar ile buluş-
turuyor.

Ev Concept mağazalarıyla 
sektöre ivme kazandırıyor
Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran uygulama-
ları ile de farklılık yaratan İstikbal, ev dekorasyo-
nuna yönelik her türlü ihtiyacı da aynı çatı altında
sunan binlerce metrekarelik yeni "Ev Concept"
mağazaları ile sektöre ivme kazandırmayı sür-
dürüyor ve ev konsept anlayışı çerçevesinde tü-
ketici ile buluşuyor. 

5 bini aşkın satış noktası 
ile yurt dışında
İstikbal, bine yakın mağazası ve ürünü ile Türki-
ye’yi sararken bir dünya markası olma yolunda
da hızla ilerliyor. Şu an 70'i aşkın ülkeye İstikbal
markası ile ürün sunan İstikbal, Yunanistan, Bul-
garistan, Rusya, Mısır, Almanya, Kazakistan, Ro-
manya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede 110
mağazası ve 5 bin satış noktası ile Türk kalite-
sini yurt dışına taşıyor. New Jersey'deki lojistik
merkezi aracılığıyla ABD'de birçok mağazaya
ürün satışı yapan İstikbal, sektördeki yenilikleri
ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek,
ürün tasarımında ve kalitesinde çıtayı sürekli
yükseltiyor.

1957 yılından bu yana yılların tecrübesi ve 60 yıllık başarı hikâyesi ile mobilya
sektörünün lider kuruluşlarından İstikbal Mobilya, Furniture İstanbul Fuarı'nda iki
stantta 2018 mobilya ve yatak koleksiyonlarını tanıtacak.

İstikbal, bine yakın
mağazası ve ürünü

ile Türkiye’yi
sararken bir dünya

markası olma
yolunda da hızla

ilerliyor. Şu an 70'i
aşkın ülkeye

İstikbal markası ile
ürün sunarken 110
ülkede mağazası

bulunuyor.
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Trendlere hâkim, yenilikçi
ürünler Mondi'de

Ev dekorasyonu için kaliteli, trendlere hâkim, yenilikçi, şık ve ekonomik çözümler
sunan Mondi, 2018 koleksiyonunu Furniture İstanbul'da sergileyecek.

1993 yılından beri mobilya sektöründe hizmet
veren Mondi, son yıllarda istikrarlı olarak her
yıl büyüme kaydediyor. Oturma gruplarından

yemek odalarına, yataktan ev tekstili ürünlerine,
yatak odasından bebek odasına ve halıya kadar
bir evin tüm mobilya ihtiyaçlarını uluslararası kalite
standartlarında üreten Mondi, 300’ü aşkın satış
noktasında tüketicileriyle buluşuyor. “Evini Mondile,
hayatı yenile” sloganıyla yoluna devam eden Mon-
di, ev dekorasyonu için kaliteli, trendlere hâkim,
yenilikçi, şık ve ekonomik çözümler sunuyor. 

60 ülkeye ihracat yapıyor
Mondi, yüksek teknoloji ürünü, insan sağlığına
dost, fonksiyonel, estetik, zarif ve dekoratif ürün-
lerle yurt içi pazarda istikrarlı büyüme gerçekleş-
tirirken yurt dışında da varlığını her yıl daha fazla
hissettiriyor. Mondi başta ABD, Almanya, İtalya ve
İngiltere olmak üzere 60’a yakın ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor. Açılan yeni mağazaları ve sürekli
yenilenen ürün gamı ile Mondi, mobilya pazarında
yeniliklerin öncüsü olmayı hedefliyor. Mevcut üre-

tim tesislerinde modernizasyon ve makine parkı
açısından yenileme, genişletme, yeni model ve
ürün çeşitliği için Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi bir
yol izliyor. Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya
Fuarı'na katılacak olan Mondi, 4. Hall'de yerli ve
yabancı ziyaretçilerle buluşarak 2018 koleksiyo-
nunu sergileyecek.

Bebek ve genç odası takımları ile dikkat çeken Rengarenk Genç Mobilyası,
Furniture İstanbul’da yeni ürünlerini tanıtacak.

Çocuklar ve gençler için 
rengarenk tasarımlar
Tasarımlarının “renkli ve özgün” ol-
masına önem veren firma, “Mobilya-
larımızla çocuklarımız ve gençlerimiz
için rengarenk bir dünya yaratıyoruz.
Ar-Ge departmanımızla sadece ülke-
mizdeki değil, dünyadaki tasarımsal
gelişmeleri de yakından takip ederek
her zaman özgün tasarımlar ortaya
koyuyoruz” diyor.

Rengarenk Genç Odası, 
ürünleriyle fuara renk katacak

Bebek ve genç odası takım-
ları ile aksesuarlarını ürün
yelpazesinde bulunduran

Rengarenk Genç Mobilyası, Fur-
niture İstanbul Fuarı’nda yeni
ürünleriyle yer alacak. 7. Hall,
A02 numaralı stantta ziyaretçi-
lerle buluşacak olan Rengarenk
Genç Odası, yeni koleksiyonlarını
yerli ve yabancı alıcıların beğeni-
sine sunacak.
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Modern ve şehirli tasarımlarıyla dikkat çeken Teleset Mobilya, Furniture İstanbul-
İstanbul Mobilya Fuarı’nda yeni koleksiyonlarını tanıtacak.

modern ve şehirli 
tasarımlarıyla Furniture İstanbul’da

Modern ve şehirli tasarımlarıyla
dikkat çeken Teleset Mobilya,
Furniture İstanbul-İstanbul
Mobilya Fuarı’nda 4. Hall 667
numaralı stantta ürünlerini
beğeniye sunacak.

Sağlıklı, ergonomik ve kaliteli mobilyalarıyla
hayatı kolaylaştıran ürünler sunan; modern
ve şehirli tasarımlarıyla dikkat çeken Tele-

set Mobilya, Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya
Fuarı’nda ürünlerini beğeniye sunacak. Teleset
Mobilya, fuar süresince 4. Hall’de 667 numaralı
stantta yer alacak. Zamanın ruhunu yakalamak
adına değişime inanan ve değişimin öncüsü ol-
mak için sürekli olarak yeni yatırımlar yaparak
üretim hattını, fabrika ve showroom'unu yenileyen
firma, yeni koleksiyonunu Furniture İstanbul’da
tanıtacak. Her yıl hazırladığı özel koleksiyonuyla
ürün gamını yenileyen Teleset Mobilya, modern
ve minimalist çizgilerde yaşamayı sevenlerin ter-
cihi konumunda.

Zamanın ötesinde tasarımlar
Klişelere boyun eğmeyen, kendine özgü ve zama-
nının ötesinde tasarımları ile dikkati çeken Teleset
Mobilya, tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun çö-

zümleri en yakın yerde sunuyor ve müşteri mem-
nuniyetini satış sonrası destekle tamamlıyor. Te-
leset Mobilya’nın geniş ürün yelpazesinde yemek
ve yatak odaları, oturma grupları, genç odaları,
TV üniteleri ve kitaplık, sandalye, sehpa gibi tekil
ürünler yer alıyor. Teleset, ev aksesuarları ile ya-
şam alanlarının dekorasyonunu tamamlıyor. Uyku
grubunda yer alan yatak, yastık, puf, baza ve baş-
lıklarıyla ise müşterilerine uyku konforu sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışı geniş satış ağı
Yurt içi ve yurt dışı bayi ağıyla müşterilerine ulaşa
Telesef Mobilya, bayi ağını her geçen gün büyü-
tüyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya,
Konya, Trabzon ve Düzce’nin aralarında bulundu-
ğu çok sayıda ilde satış noktasına sahip olan Te-
leset Mobilya; yurt dışında ise ABD, İngiltere, Ar-
navutluk, Cezayir, Azerbaycan, Belçika, Mısır, Al-
manya, Hindistan, İran, BAE gibi çok sayıda ülke-
de satış gerçekleştiriyor.
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Türkiye'de yaklaşık 300 satış noktasında ürünlerini müşterilerine sunan,
Avrupa ve Asya’da çok sayıda ülkeye ihracat yapan Arno, yeni koleksiyonlarıyla
Furniture İstanbul’a katılacak.

1980 yılında kurulan Arno, güç-
lü teknolojik alt yapısı ile İz-
mir'in Torbalı ilçesinde üretim

faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de
yaklaşık 300 satış noktasında
ürünlerini müşterilerine sunan Ar-
no, Avrupa ve Asya'da birçok ülke-
ye ihracat yapıyor. Ürün gamında

salon takımları, oturma grupları,
yatak ve yemek odaları, köşe ta-
kımları, genç odaları ile yaşam üni-
teleri yer alan Arno, yeni koleksi-
yonlarını Furniture İstanbul Fua-
rı’nda tanıtacak. Arno, fuar boyunca
4. Hall’de B-08 numaralı stantta
yer alacak.

tasarımları, Furniture İstanbul’da 

için yola çıktı. Müşterilerine fonksiyonel,
doğa dostu, ihtiyaçlarını karşılayan ve
trend mobilyalar sunmayı amaçlayan fir-
ma, yeni ürünleriyle Furniture İstanbul’da
yer alacak. Derman Mobilya, fuar süresin-
ce Hall 5’te, H08 numaralı stantta ürünleri
sergileyecek.

Doğa dostu ve fonksiyonel sehpalar

39 yıllık sektörel tecrübesiyle modüler mobilya üretimi yapan Nevi Mobilya, 
2018 koleksiyonlarıyla Furniture İstabul’da yerini alacak.

2018 koleksiyonlarını tanıtacak

izmir Karabağlar’da kurulan Derman
Mobilya, son teknolojiyi yakından takip
ederek, deneyimli personeli ile demonte

ve cilalı; zigon ve orta sehpalar üretiyor.
20 yıllık sektörel tecrübe üzerine 2014 yı-
lında kurulan firma, bölgedeki endüstriyel
sehpa üretimi eksikliğine çözüm üretmek

Fonksiyonel, trend ve doğa dostu sehpalar üreten 
Furniture İstanbul’da yeni ürünlerini ziyaretçilere sunacak.

Yatak odası, yemek odası,
genç odası ve TV ünitesi
üretimlerinde bulunan Nevi

Mobilya, ürünlerinde yenilikçiliği ve
kaliteyi ön plana alıyor. 39 yıllık
sektörel tecrübesiyle hizmet veren
firma, Çankırı’da 10 bin metrekare-
lik kapalı alanda uzman personeliy-
le modüler mobilya üretimini sür-
dürüyor. 

Nevi Mobilya, satış sonrası destek
hizmetleriyle de müşteri memnuni-
yetini sağlıyor. Yeni ürünleriyle Fur-
niture İstanbul Fuarı’na katılacak
olan Nevi Mobilya, 4. Hall’de, A09
numaralı stantta ziyaretçilerle bu-
luşacak. Nevi Mobilya, fuarda yerli
ve yabancı ziyaretçilerle iş birlikleri
kurarak ihracat ağını genişletmeyi
hedefliyor.
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CNR İMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23-28 Ocak 2018 tarihleri
arasında CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek. Türkiye’nin dev firmaları, yabancı

alıcılarla buluşacakları fuar için hazırlıklara başladı.

CNR İMOB 2018 heyecanı başladı

CCNR İMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı, 23-28 Ocak 2018 tarihleri arasında
İstanbul Yeşilköy’de bulunan CNR Expo Fu-

ar Merkezi’nde düzenlenecek. CNR Holding kuru-
luşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. ile Türkiye mo-
bilya sektörünün çatı örgütü Mobilya Dernekleri
Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde KOSGEB des-
teği ile düzenlenecek fuarda sağlanacak iş birlik-
leri ile Türkiye mobilya sektörünün hedeflerine bir
adım daha yaklaşması hedefleniyor.

2017’de ziyaretçi rekoru kırılmıştı
2017 Ocak ayında düzenlenen 13. Uluslararası İs-
tanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçi rekoru kırılmış
ve yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre

yüzde 30 oranında artmıştı. 150 bin metrekarelik
alanda düzenlenen fuara 500’ün üzerinde firma
katılmış ve fuarı 114 ülkeden 46 bin 875’i yabancı
olmak üzere toplam 166 bin 23 profesyonel ziya-
retçi gezmişti.  Fuarın 2018’de de büyümesini
sürdürerek yeni bir ziyaretçi rekoruna imza at-
ması bekleniyor.

Sektörün öncüleri fuara hazırlanıyor
Türkiye’nin dev firmaları, mobilya sektörünün li-
der ülkelerinden VIP alım heyetlerinin de ağırla-
nacağı fuar için hazırlıklarına başladı. Mobilya
sektörünün öncü firmaları, yeni koleksiyonlarını
CNR İMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fua-
rı’nda beğeniye sunmaya hazırlanıyor.





Lazzoni’nin 4. kuşak temsilcisi, Lazzoni ABD’nin Kurucu CEO’su Efe Karabulut
ile firmanın hikâyesini, tasarımlarını ve yeni yatırım planlarını konuştuk. 

16

röportaj

mobi lya sektör dergis i

“Butik çalışan 
dev bir fabrikayız”



tığımız mağazalar ile dünya markası olma yolun-
da emin adımlarla ilerliyoruz. 

Lazzoni ismi nereden geliyor?
Çok güzel bir soru sordunuz. Bugün Lazzoni’nin
Lazzoni olma sebebinin büyük bir kısmında ismi-
nin etken olduğunu; Amerika’daki yapılanmamız-
da, Avrupa yapılanmamızda, Asya’ya gidip kendi-
mizi sunduğumuzda insanların verdiği tepkiye ba-
karak çok net bir şekilde görebiliyoruz. İsminin
büyük önemi var. Mağazadan içeriye giren müş-
terilerimiz de aynı soruyu soruyor. “Lazzoni ismi
nerden geliyor, Laz mı İtalyan mı?” diye. Lazzoni
İtalyanca bir soy isim ve aynı zamanda bizim ilk
çalıştığımız tasarımcının soyadı. Bu ismin fayda-
sını 8 yıl önce New York’ta yurt dışında ilk mağa-
zamızı açtığımızda gördük. Yurt dışındaki ilk ma-
ğazamızı burada yapılandırdığımızda, müşterile-
rimizin kapıdan içeriye girip İtalyan çizgisini, İtal-
yan algısını görüp Avrupa fiyatından çok daha dü-
şük fiyatlara bizi tercih etmelerinin sonucunda 20
yıl önce doğru bir karar aldığımızı görmüş ve ka-
nıtlamış olduk.

Lazzoni’nin dördüncü kuşak temsilcisi, Lazzoni ABD’nin Kurucu CEO’su Efe
Karabulut, “Biz müşterinin evini birebir tasarlayan aslında çok butik

çalışan bir fabrikayız, dev bir atölyeyiz” diyor.
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Lazzoni ABD’nin Kurucu CEO’su Efe Kara-
bulut, yurt dışında Amerika, Kıbrıs, Bakü
ve Ürdün’de mağazalarının bulunduğunu
belirtiyor. Karabulut, “Bir Türk mobilya

markası olarak dünya markası olma yolunda iler-
liyoruz” diyor. Karabulut, yurt dışı mağazalarında
kapıdan içeri giren müşterilerinin İtalyan çizgisini
görüp, Avrupa fiyatından çok daha düşük fiyatlara
kendilerini tercih ettiklerini söylüyor.

Lazzoni’nin hikâyesi nasıl başladı, 
sizden dinleyebilir miyiz?
Lazzoni’nin hikâyesi, 1897 yıllarında serender us-
tası Hasan Usta’nın ellerinde doğuyor. Ailenin
ağaç işleri ile uğraşan ilk kuşağıdır, oğlu Osman
Usta da bir ağaç ustası olarak yetişir. 1947 yılında
Ankara’ya gelen Osman Usta, kapı ve pencere
doğramacılığı ile mobilyacılığın temellerini atar.
Bulut Kolektif şirketi kurularak Türkiye’nin ilk mo-
düler mutfak üretimine başlanır ve Ankara’nın
her üç evinden birine girme başarısı yakalanır. Ai-
lenin üçüncü kuşak temsilcisi Yaşar Kababulut
Ankara Akyurt’ta 25 bin metrekarelik modern
üretim tesisini açar. İtalya’nın en köklü mobilya
firması Nicoletti Home ile yapılan ortaklık, Gusep-
pe Nicoletti ve diğer İtalyan tasarımcılar ile ha-
zırlanan koleksiyon; Lazzoni markasının çizgile-
rini belirler ve devam eden süreçte Ankara dışın-
da açılan mağazalar ile markamız hızla ulusal
boyut kazanır. Lazzoni’nin dördüncü kuşak tem-
silcisi olarak, uzun yıllar süren bir ABD deneyi-
minden sonra, New York’ta ilk mağazamızı aç-
mamla birlikte, markamıza uluslararası bir kimlik
kazandırdık. Ardından New Jersey, Paramus ve
yine New York’ta modanın kalbinin attığı yer ola-
rak bilinen Soho’da dünyanın dev mobilya mar-
kalarının bulunduğu Green Street caddesinde aç-



sarım hizmetimiz ile birlikte kaliteli hizmet anla-
yışımızla fark yaratıyoruz. Ürün koleksiyonumuz-
da tasarımı bozmadan müşterimizin evine özel
ölçülere göre dekorasyon yapıyoruz. Müşterileri-
mizin evinin ücretsiz olarak rölövesini çıkartıyoruz
ve ihtiyacına uygun ürünleri kombine ederek, mo-
bilyaları eve geldiğinde görebileceği en yakın tab-
loyu kendilerine 3 boyutlu olarak hazırlıyoruz. Bu
hizmet kalitemizi ürün kalitemizin devamı olarak
görüyoruz ve koşulsuz müşteri memnuniyetinin
olmazsa olmazı olarak değerlendiriyoruz. Tam
zamanında ve eksiksiz teslimat, montajda beyaz
eldiven hizmeti, ömür boyu servis desteğimiz ile
müşteri değil dost biriktiriyoruz. Biz sunduğumuz
kişiye özel ücretsiz tasarım hizmetimiz ile yaşam
alanlarını müşterilerimiz için en uygun hale geti-
rip tasarlıyoruz. Yaşam alanlarında maksimum
kaliteyi, konforu, sağlığı; şıklık ve özgün tasarım-
larla birleştirerek sunuyoruz.

2017 hedefiniz için neler söylersiniz?
2016’yı 80 milyon TL ciro ile tamamladık. 2017’de
hedefimiz ise 100 milyon TL barajını aşmak.

Yeni yatırım planlarınız var mı?
Kısa vadede Akyurt fabrikamızı büyüterek, üretim
alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. 3.Köprü ve
hava alanı civarlarında otel yatırımı için arazi bak-
maya başladık,  doğru yer ve zamanda otel yap-
mak istiyoruz. Lazzoni olarak 25 metrekare üre-
tim tesisimiz ile panel, ahşap ve döşeme grupla-
rının hepsini bünyemizde yapabilecek teknolojiye
sahibiz. Yaptığımız doğru yatırımlarla istikrarlı bir
büyüme gösteren Lazzoni şu an sektöründe lider
konumda. Asırlardır süregelen 4 kuşak boyunca
devam eden tecrübeyi bilgi ve teknoloji ile har-
manlayarak, geniş ürün yelpazemiz, özgün tasa-
rımlarımız, profesyonel yöneticilerimiz, uzman
kadromuz, kaliteli, esnek üretim kabiliyetimiz ile
500’e yakın çalışanımızla yurt içinde ve dışında
her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

Türk mobilya sektörünün dünyadaki 
konumunu nasıl görüyorsunuz?
Mobilya 300 bin insanı istihdam eden, 35 bine ya-
kın iş yeri varlığı ile kendini sürdüren çok önemli
ve emek yoğun bir sektör. 1980’lerden sonra Tür-
kiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeler, özellikle
büyük metropollerde kaliteli, fonksiyonel ve mo-
dern mobilya taleplerini artırmış, bu gelişmeler
sektöre ve ülke ekonomisine ivme kazandırmıştır.
Türkiye 2014 yılında 228 ülke arasından dünyanın
en fazla mobilya ihracatı yapan 15. ülkesi olarak
başarıyla yerini almıştır. 2016’nın verilerine baktı-
ğımızda 2 buçuk milyarı aşan bir mobilya ihraca-
tımız var. Mobilya sektörü aslında dış ticaret açığı
vermeyen Türkiye’deki nadir sektörlerden biri.
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Yurt dışında hangi ülkelerde mağazanız var?
Lazzoni olarak ülkenin en seçkin noktaların-
daki mağazalarımız ile tüketicilerimize ula-
şıyoruz. Artan rekabet koşulları, küçülen
dünya, dış pazarların kaliteli ürün ihtiyacı bizi
yeni dış pazarlara yönlendiriyor ve yurt dışı
bizim rekabet gücümüzü oluşturuyor. Bir
Türk mobilya markası olarak dünya markası
olma yolunda ilerliyoruz. Amerika dışında
Kıbrıs’ta, Bakü’de ve Ürdün’de de mağazala-
rımız bulunmakta. Kaliteli hizmetimiz ve ko-
şulsuz müşteri memnuniyeti bakış açımız ile
Lazzoni markasını dünyanın her noktasında
aranılan bir marka yapmayı hedefliyoruz. 

İhracatta hangi pazarlarla çalışıyorsunuz?
Orta Doğu’ya biraz daha odaklanarak ilerle-
meye devam ediyoruz. Biz stoksuz müşteriye
özel üretim yapan ve müşterinin evini birebir
tasarlayan aslında çok butik çalışan bir fabri-
kayız, dev bir atölyeyiz diyebiliriz. Bu bağlam-
da genişleme politikamız tamamen tasarım
odaklı ve yine stoksuz çalışarak olacak. Sek-
törde de bu segmentte Turquality alan ilk
marka olacağız, şu an sürecimiz devam edi-
yor. Turquality aldığımız anda Avrupa ve G.
Amerika’daki büyüme hedeflerimize hız ve-
receğiz. Çizgimiz, kalitemiz ve satış sonrası
hizmetlerimizle Türkiye’nin önde gelen mo-
bilya markaları arasında yer almanın yanı sı-
ra, 8 yıl önce rekabetin en yoğun olduğu ABD
pazarına girmemiz ile uluslararası arenada
önemli bir mesafe kat ettik. Hedeflerimiz ara-
sında Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Bogo-
ta gibi Latin Amerika ülkeleri bulunmakta. İlk
durağımız olan Kosta Rika’da görüşmelere
başladık. G. Amerika’da ciddi bir pazar payına
sahip olacağımıza inanıyoruz.

Lazzoni’nin tasarıma bakış açısı 
ve stilini anlatır mısınız?
Koşulsuz müşteri memnuniyeti bakış açımız
ile kişiye özel üretim yapıyoruz. Ücretsiz ta-
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2017 Sonbahar dekorasyon trendlerinde
sakin ve huzurlu yaşam alanları dikkat
çekiyor. Yalın tasarıma sahip, doğal ve
pastel renklerdeki mobilyalar sonbahar

renklerindeki dekoratif ürünlerle birlikte kullanı-
lıyor. Doğadan ilham alan toprak tonları sofistike
ve modern bir tarzla karşımıza çıkıyor. 

Turuncu ve kırmızı ortamı ısıtıyor
Açık renklerdeki mobilyalar, koyu turuncu ve top-
rak tonlarıyla bir bütün oluşturuyor. Turuncu
renk, ortamı ısıtırken enerji de veriyor. Turuncu
tonlardaki kırlentler, koltuk örtüleri ve şallar or-
tama sıcak bir hava katıyor. Turuncunun yanı sıra
koyu tonlardaki sarı ve kırmızı aksesuarlar da
sonbahar dekorasyonunu tamamlıyor.

Kadife kumaş ön plana çıkıyor
Sonbahar dekorasyon trendlerinde kadife kumaş
da ön plana çıkıyor. Kadife kumaş gerek koltuk-
larda gerekse kırlent gibi dekoratif ürünlerde kul-
lanılabiliyor. Kadife perdeler ise hem ev dekoras-
yonuna derinlik katıyor hem de soğuk havanın
içeri girmesini engelliyor. Ahşap sehpa gibi yar-
dımcı mobilyalar da sonbahar dekorasyonunu ta-
mamlayıcı ögelerden.

Dekorasyonda 
sonbahar etkisi

Sonbaharın gelişiyle birlikte mobilya 
ve dekorasyon ürünlerinde mevsimin 
zengin renkleri öne çıkmaya başladı.
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"Toprak ve pastel tonlara eğilim artıyor"
Mobilyaların artık eskisi gibi çok uzun süre kullanılmadığına ve süreklileşen
değişim isteğine değinen Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik,
“Günümüzde insanlar artık mobilyalarını sık değiştirmek, değiştirmeseler
bile minik dokunuşlarla mekânlarını yenilemek istiyor. 350 mağazasıyla
faaliyet gösteren Modoko’da mobilyadan aksesuara, döşemelik kumaştan
tül-perdeye kadar pek çok ürünü bir arada bulunmak mümkün. Yaz mev-
siminin ardından sonbaharla birlikte mobilya seçimler de değişti. Renkli
ve canlı bir mevsimin ardından sonbaharın gelişiyle toprak ve pastel ton-
larına eğilim artıyor” dedi.

“Küçük dokunuşlarla 
büyük etki yaratılabilir”
Yaşam alanlarında ufak dokunuşlarla yapılan
değişimle evlerde büyük etki oluşturmanın
mümkün olduğunu belirten Özçelik, “Modo-
ko’nun sunduğu yüzlerce mobilya ve dekoras-
yon seçeneği ile sonbaharın romantik havasını
evinize taşıyabilir. Evlerinde veya ofislerinde
ufak değişikliklerle yenilik isteyenler, Modoko’da
her zevke ve bütçeye uygun mobilya dekoras-
yon ürünü bulabilir” diye konuştu.

Modoko Yön. Krl. Bşk. İ. Etem Özçelik
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Bambi Marvel Oturma Grubu,
tasarımı ve sunduğu konfor-
la fark yaratıyor. Zengin de-

senli ve düz kumaş seçeneğine sa-
hip olan oturma grubunda, kolay
temizlenebilen ve dayanıklı nubuk
kumaş kullanılıyor. Oturumda yük-
sek konfor sağlayan Marvel’in kol
üzerinde özel dikişli konfor pedi ile

sırt minderi ve kasa bölümünde
kapitone uygulaması bulunuyor.
Yatak ve sandık olabilme özelliği
taşıyan Marvel, duvara sıfır me-
safede açılabilmeyi sağlayan Ze-
ro-Wall mekanizmasına sahip.
Marvel, özel tasarım ahşap alt
baza ve ayaklarıyla şık bir duruş
sergiliyor.

Ersa Mobilya’nın Japonca
“okyanus kokusu” anla-
mına gelen Yoka adlı

ofis sistemi, yalın tasarımı ve
ergonomik yapısıyla dikkat çe-
kiyor. Çapraz açılı genişleyen
ayakları çalışma alanlarındaki
tekdüzeliği kırarken, sahip ol-
duğu elips formu sayesinde

farklı açılardan bakıldığında
mekâna sıra dışı illüzyonlar
kazandırıyor. Yoka; özellikli
ayak yapısı, kenar bitişleriyle
dikkat çeken masa tablası ve
gövdesine eklenebilen depola-
ma üniteleri sayesinde hem
yenilikçi hem de işlevsel bir
tasarım sunuyor.

Ersa’dan ofislere okyanus esintisi
Ersa’nın Japonca “okyanus kokusu” anlamına gelen Yoka adlı ofis sistemi, 

yenilikçi bir tasarım sunarak çalışma alanlarındaki tekdüzeliği kırıyor.

Mermer ve ahşabın asaletini
göz alıcı bir tasarımla bu-
luşturan Loda Mobilya,

Form Yemek Odası ile yaşam alan-
larına modern ve özgün bir kimlik
katıyor. Yemek masası, konsol, dre-
suar, 6 adet sandalye, orta ve yan
sehpadan oluşan Form Yemek
Odası, zarif çizgileri ile göz doldu-
ruyor. Freze ceviz kaplaması ve kla-

pası mermer çekmecesi ile farklı
görünüm yaratan yemek odası,
evinde özgün bir tarz yaratmak is-
teyenlere alternatif oluşturuyor.
Açık kısmı lake olan konsol, depo-
lama alanıyla da oldukça fonksiyo-
nel. Müşterinin istediği renk ve ku-
maşı uygulatabileceği Form Yemek
Odası, Loda mağazalarında tüketi-
ciyle buluşuyor.

Mermer trendi yemek odasında
Loda Mobilya, Form Yemek Odası ile mermer ve ahşabı göz alıcı 

bir tasarımla buluşturuyor.

Konforlu şıklık Marvel’de
Yüksek konfor sağlayan Bambi Marvel Oturma Grubu, tasarımı 

ve kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.





“Türkiye mobilyanın üretim
üssüne dönüşebilir”

24

röportaj

mobi lya sektör dergis i

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan ile firmanın
hedeflerini ve mobilya sektörünü konuştuk.



geçirdiğimiz A Plus yeni bayilik yapılanmamız ile
2018 yılı sonuna kadar hedeflediğimiz bayilik olu-
şumu gerçekleştirmektir. Ayrıca yenilik ve tekno-
lojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini ve
çeşitliliğini artırarak, pazarda üst sıralardaki ye-
rimizi muhafaza etmekteyiz.

Ürünlerinizde kaliteyi nasıl yakalıyorsunuz?
Sektördeki tecrübemiz ve birikimimizi, tüketici ih-
tiyaçlarına karşılayacak bilgimizi teknolojiyi ve ta-
sarım ekibimizin hayallerini birleştirerek kaliteli
ve kullanışlı ürüne dönüştürmekteyiz.

İpek Mobilya için Ar-Ge çalışmalarının 
önemi nedir? Bu konuda nasıl 
çalışmalar yürütülüyor?
Modüler mobilya ve koltuk olarak 2 Ar-Ge bölü-

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, sanayi-üniversite iş birliğinin
artması ve uluslararası fuarlar ile Türkiye'nin mobilya üretiminin üssü 

haline dönüşebileceğini söylüyor.

1991 yılında kurulan İpek Mobilya, bugün
Türkiye'de 203 noktada bulunan satış ağıyla
tüketicilerine ulaşıyor. Fransa, Almanya, İn-

giltere, Kazakistan gibi çok sayıda ülkede de ba-
yiliği bulunan firma, bayileşme politikasına hız
vermiş durumda. İpek Mobilya Yönetim Kurulu
Başkanı Saffet Arslan firmanın faaliyetlerini ve
hedeflerini dergimize anlattı. Arslan, 7-12 Kasım
tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de düzenle-
necek olan Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya
Fuarı için "Ülkemizde endüstriyel üretim yapan
markaların katılması nedeniyle sektörümüz adına
en önemli fuar olma özelliğini taşıyor. Doğru
zamanlaması ve sürekliliğinin olması ile daha
fazla tercih edileceğini ve itibar kazanacağını dü-
şünüyoruz" diye konuştu.

İpek Mobilya olarak 2017’yi nasıl 
geçiriyorsunuz yıl sonu hedefiniz neler?
2017 yılında beklenen sezon açılışının biraz ge-
cikmiş olmasına rağmen, mobilya pazarındaki bü-
yümenin devam edeceğini ve gecikmedeki farkın
kapatılacağına tahmin ediyoruz.

Yurt içi ve yurt dışında kaç mağazanız 
bulunuyor, mağazalaşma planlarınızdan
bahseder misiniz?
Yurt içinde 203 satış noktası ile tüketicilerimize
hizmet vermekteyiz. Yurt dışında ise Avusturya,
Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Irak, Türk-
menistan, Tacikistan, Kıbrıs, Kosova ve Kazakis-
tan ülkelerinde bayilerimiz bulunmaktadır. Temel-
lerini 2016 yılında attığımız, 2017 yılında faaliyete
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mümüz bulunmaktadır. Tasarımcıların İpek Mobil-
ya için tüketicilerimizin ihtiyaçlarına göre tasar-
ladıkları ürünlerin Ar-Ge ve Ür-Ge'lerini gerçekleş-
tiriyoruz. İpek Mobilya kurulduğu günden beri Ar-
Ge bölümümüz özgün tasarımlarıyla mobilya pa-
zarında trendleri belirleyerek etkin faaliyet sür-
dürmektedir.

İhracatta ağırlıklı olarak hangi 
pazarlarla çalışıyorsunuz?
Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar ol-
mak üzere yaklaşık 45 ülkeye ihracat gerçekleş-
tirmekteyiz.

Türkiye mobilya sektörünün mevcut 
durumunu nasıl yorumluyorsunuz sizce
sektör ihracattaki önemli hedeflerine 
nasıl ulaşabilir?
Türkiye'nin mobilyacılık sektöründe var olan so-
runları minimuma indireceğine, sektörün istikrar-
lı büyümesini sürdüreceğine ve dünyada marka
olma yolundaki hedefine yaklaştığına inanıyoruz.
Mobilyalarda artık tasarım, yenilik ve kalite ön
planda. Bu bağlamda üniversite ve sanayici iş
birliğini daha çok kuvvetlendirmek gerekiyor. Ka-
lifiye eleman, sektörünün en büyük sorunların-
dandır, çözümü için çalışmalar yapılmalı. Türk
mobilyasını bütün platformlarda, uluslararası fu-
arlarda tanıtmamız gerekiyor. Bu konulara önem
verilmesi halinde Türkiye mobilyanın üretim üs-
süne dönüşebilir. 

Furniture İstanbul Fuarı katılımcı
firmalarından olarak fuar için neler 
söylersiniz?
Sektörümüzün uluslararası gelişimi ve bilinirliği,

“Kalifiye eleman,
sektörünün en

büyük
sorunlarındandır,

çözümü için
çalışmalar yapılmalı.

Türk mobilyasını
bütün platformlarda,

uluslararası
fuarlarda

tanıtmamız
gerekiyor. Bu

konulara önem
verilmesi halinde

Türkiye mobilyanın
üretim üssüne
dönüşebilir.”

uluslararası fuarlarla önem kazanmaktadır. Fur-
niture İstanbul da onlardan birisidir. Ülkemizde
endüstriyel üretim yapan markaların katılması
nedeniyle sektörümüz adına en önemli fuar olma
özelliğini taşıyor. 
Doğru zamanlaması ve sürekliliğinin olması ile
daha fazla tercih edileceğini ve itibar kazanaca-
ğını düşünüyoruz.  Bütün katılımcılara hayırlı ol-
masını temenni ederiz.
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Estetik ve ergonomik
Bellona Sierra Yemek Odası Takımı, estetik ve
ergonomiyi bir arada sunuyor. Konfigürasyonunda
meşe ve fildişi renkte paneller kullanılan ürünün
kapaklarında kullanılan yavaşlatıcı mekanizma, ürünün
ömrünü uzatmakla kalmayıp, kullanım kolaylığı da
sağlıyor. Takım, genelinde yer alan klapa uygulaması,
klapalar üzerinde kullanılan çizgisel lazer uygulamaları
ve farklı açılı ayak yapısı sayesinde zengin bir
tasarıma sahip.

Tepe Home’dan doğal country
Tepe Home Marsilya Yatak Odası, country şıklığı ile
masif ahşapla gelen doğallığı buluşturuyor. Marsilya
Yatak Odası, doğanın hayat enerjisi ve sıcaklığını
yaşam alanlarına taşıyor. Geçmişten günümüze
gelen country tarz, modernize edilerek özgün bir
tasarımla kullanıcılara ulaşıyor. Takımın içerisindeki
6 kapaklı gardırop ve geniş şifonyer kullanım
kolaylığı sağlıyor. Marsilya puf ise yaşam alanlarına
şık bir dokunuş getiriyor.

Sonbahar ve kış ruhunda
Tamamen el yapımı seramik ürünler tasarlayan Stil44, sonbaharın
ruhuna uygun Fosil serisi ile yaşam alanlarına özgün ve romantik

bir şıklık getiriyor. Fosil serisinde; zigon
sehpa, yan sehpa dresuar, gazetelik,
tabure, ayna, vazo ve dekoratif tabaklar
yer alıyor. “Binyılların mirası” sloganıyla
yola çıkan arkanın yaratıcısı mimar Ayşe
Elçi, “Binyılların mirası söyleminin
arkasında duracak ürünler tasarlamaya ve
özgün ürünlerimizi bu felsefe ile
yaratmaya devam edeceğiz” diyor.

Derinin zerafeti
Lazzoni Dorian Koltuk, kusursuz deri görünümü ve
ergonomik yapısı ile Nicoletti Home koleksiyonunun en
dikkat çekici ürünlerinden. Derinin elegan görünümüne
uygun metal ayakları ise Dorian’a farklı bir atmosfer
katıyor. 





Andaç Mobilya’dan 23 ülkeye ihracat
Ürünlerini 23 ülkeye ihraç eden Andaç Mobilya, yeni satın almalarla 

büyümeye devam ediyor. 
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1972 yılında Sakarya’da kurulan
Fidanoğlu Mobilya, Sakarya’daki
merkez tesisin yanı sıra Bursa ve

İnegöl’deki tesisleriyle de hizmet veri-
yor. Fidanoğlu Mobilya’nın ürün gamın-
da yatak odası, yemek odası, duvar
ünitesi, koltuk takımları, oturma grup-
ları, yaylı yataklar, bazalar ve yatak
başlıkları yer alıyor. Fidanoğlu Mobilya;
Novak Home Concept, Fidanlı Mobilya, Hypnose Yatak ve Si-
daş / Piantina tescilli markalarıyla müşterilerine ulaşıyor. Fir-

ma, Sakarya ve İnegöl'de bulunan pe-
rakende mağazaları, yurt içi ve yurt dı-
şı bayileri ile ürünlerini sunuyor. Fida-
noğlu Mobilya, modern çizgisi, tekno-
loji ve kaliteyi bir araya getiren trend
koleksiyonları ile müşterilerine konfor
sunuyor. Dünya tüketim eğilimlerini ve
gelişmeleri yakından takip eden firma,
trendler ile estetik tarzını harmanlaya-

rak ürettiği koleksiyonları dünyanın birçok noktasına ulaştı-
rarak global bir vizyon ile büyümesini sürdürüyor.

Dünya trendleri Fidanoğlu koleksiyonlarında
Novak Home Concept, Fidanlı Mobilya, Hypnose Yatak ve Sidaş/Piantina

markalarıyla müşterilerine ulaşan Fidanoğlu Mobilya, koleksiyonlarını dünya
tüketim trendlerini takip ederek hazırlıyor.

1994 yılında Ankara’da kurulan
GKM Mobilya, klasik ve avan-
gart tarzda mobilya üretimi

gerçekleştiriyor. 
Ürünlerin malzeme kalitesine, tasa-
rıma ve işçiliğe önem veren firma,
uzun ömürlü mobilyalar üretiyor.
GKM Mobilya Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ramazan Gönül, “Ürünlerimi-
zin uzun ömürlü oluşunun tesadüf
olmadığına inanıyoruz. Tüm ürün-
lerimizde kalite yeterlilik belgeleri-
ne sahip birinci sınıf malzemeler
kullanıyoruz. Mobilyada tasarım ve
işçilik de malzeme seçimi kadar
önemli” diyor.

GKM Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gönül, birinci sınıf malzemeler
kullanarak uzun ömürlü mobilyalar ürettiklerini söylüyor.

“Ürünlerimizin uzun ömürlü oluşu tesadüf değil”

Modern ve avangart kol-
tuk takımları, masa ve
baza üretiminde bulu-

nan Andaç Mobilya, üretiminin
yüzde 80’ini ihraç ediyor. Irak,
Romanya, Fas ve Suudi Arabis-
tan başta olmak üzere 23 ülkeye
ihracat yapan firma, 2016 yılında
yaklaşık 6 milyon TL makine ya-
tırımı ile Pandor Dijital firmasını

şirket bünyesine ekledi. Andaç
Mobilya, masa üretimi yapan fir-
malar için dijital baskılı cam
üretmeye başladı. 
Bugün itibarıyla 23 bin metreka-
relik kapalı alana sahip üretim
tesislerinde faaliyet gösteren
Andaç Mobilya, ürün çeşitliliği ve
tasarım alanında da çalışmalar
yapıyor.
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2018'de İran ve Arabistan'da showroom açmayı planlayan By Kepi, 
"Showroom-Gallery" konseptiyle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

K işiye özel mobilya üretimi ile
1994’den bu yana sektörde ön-
cü isimlerden biri olan By Kepi,

yeni yatırımlarıyla ve genişle-
yen ağıyla her gün daha da
büyüyor. 1994 yılında 60 met-
rekarelik bir atölye ile yola çı-
kan By Kepi, bugün 12 farklı
ülkeye ihracat yapan, 380 ki-
şiye istihdam sağlayarak İz-
mir’in ve Türkiye’nin alanında
öncü isimlerinden biri konu-
munda. By Kepi'nin yurt dışın-
da da mağazalaşma projeleri
bulunuyor. İlk yurt dışı show-
room'unu 2017 yılında Bakü'de
hayata geçirerek üretimlerini ülke sı-
nırları dışına taşıyan firma, 2018'de
İran ve Arabistan'da da showroom aç-
mayı planlıyor. Türkiye’deki mağaza

sayısını her geçen gün artıran By Kepi,
"Showroom-Gallery" konseptiyle müş-
terilerinin karşısına çıkmak için çalış-

malarına başladı. Firma, doğduğu yer
olan İzmir'de hayata geçecek olan bu
proje ile hem yurt içi hem yurt dışın-
dan pek çok konuğu ağırlayacak.

By Kepi'nin İstanbul'da Etiler, Florya ve
Bağdat Caddesi olmak üzere üç mağa-
zası; İzmir'de iki, Bursa'da ise bir ma-

ğazası bulunuyor. By Kepi 2017
Ocak ayında ise Bakü'de ilk yurt
dışı mağazasını açtı. 

Özgün tasarımlarla 
yaşanası mekânlar
Özgün tasarımlarını yaşanası
mekânlar yaratmak için kurgula-
yan By Kepi, kendine özgü ya-
şam alanları isteyen müşterile-
rine yepyeni bir yaşam tarzı su-
nuyor. Konut projelerinde en in-
ce detaylara kadar alternatif su-

nan By Kepi, peyzaj düzenlenemelerine
kadar özel çözümler üretiyor. By Kepi
özel koleksiyonlarının yanı sıra özel
mekânlar ve ürünler de tasarlıyor.

İran ve Arabistan'a showroom



“CNR İMOB Fuarı, sektörün
olmazsa olmazlarından”
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Şahin Sandalye Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Şahin ile firmanın
faaliyetlerini ve ürünlerini konuştuk.



inegöl’de üretim faaliyetlerini sürdüren Şahin
Sandalye, 1984 yılından beri sandalye üretimi
gerçekleştiriyor. Şahin Sandalye Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hamza Şahin, sektörde ve alan-

larında iddialı olduklarını belirterek, “Şahin San-
dalye üretime başladığı günden bu yana 1. sınıf
malzeme ve işçilikten; koşulsuz müşteri memnu-
niyeti ve çalışma disiplininden asla ödün verme-
miştir” diyor. CNR Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı’na 2010 yılından beri katıldıklarını ifade
eden Şahin, fuarın sektörün olmazsa olmazların-
dan olduğunu söylüyor.

Şahin Sandalye ne zaman kuruldu?
Şirketimiz 1984 yılında İnegöl’ün Tahtaköprü Ka-
sabası’nda Selim Şahin tarafından kurulmuştur.

Ürün gamınızdan ve müşteri 
portföyünüzden bahseder misiniz?
1984 yılından 2004 yılına kadar firmamız müşteri
pörtföyünün talebi olan modern ahşap sandalye-
leri üretip yarı mamül olarak, boyasız ve kumaşsız
satışını yapmaktaydı, 2004’de üretimimizi mobil-
yanın başkenti olan İnegöl’e taşıdık. Müşteri ağını
genişletme çalışmaları ile birlikte ürünlerimiz de
yeni müşteri taleplerine göre değişti. Firmamız

2005’den itibaren nihai tüketicinin de kabul
ettiği giydirme ağırlıklı ürünleri üretiyor. 

Üretim kapasitenizden 
bahdeser misiniz? 
Firmamız bugün günlük olarak 650 adet
paket ambalajlı bitmiş sandalye üretmek-
tedir. Ürünlerimizin satışı ülkemizin ku-
rumsal mobilya üreticilerine ve dünya ge-

nelindeki mobilya toptancılarına yapılmaktadır.
Ciddi bir müşteri pörtföyüne sahibiz ve alanımız-
da, sektörde iddialı firmayız. İddialı olmamızda en
büyük etken, ürünlerimizin kaliteli olması. Firma-
mızın ürün kalitesinden taviz vermeden seri bir
şekilde üretebilmesi ve doğru fiyatlar ile toptan-
cıların karşısına çıkmasıdır. Şahin Sandalye üreti-
me başladığı günden bu yana 1. sınıf malzeme ve
işçilikten; koşulsuz müşteri memnuniyeti ve ça-
lışma disiplininden asla ödün vermemiştir.

Şahin Sandalye olarak gelecek 
hedefleriniz neler?
Kurumsallaşma adına yeni adımlar atarak firmamızı
bir sonra nesle taşımayı hedefliyoruz. İşimizi seve-
rek yaptığımız sürece başarı kaçınılmaz olacaktır.

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı hakkında ne düşünüyorsunuz, bu yıl
da katılım gösterecek misiniz?
CNR İMOB Fuarı’na 2010 yılından bu yana katılı-
yoruz. Sektörün olmazsa olmazlarından ve bu
alanda kendinden söz ettiren bir fuar organizas-
yonu olduğunu düşünüyorum. İMOB Fuarı, şirke-
timizin reklam bütçesinde her zaman ilk üç sırada
yer alıyor.

Türk mobilya sektörünün bugünkü 
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde mobilya sektöründe üreticilerin her il-
de hızla arttığını görmek şahsım ve şirketimiz
adına heyecanımızı fazlasıyla katlamaktadır. Türk
mobilya firmalarının yeni pazarlarla çalışarak ül-
kemize katma değer katması ve dünyada mobilya
alanında ses getirmesi bizi gururlandırmaktadır.

Şahin Sandalye Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Şahin, “CNR İMOB Fuarı’na 
2010 yılından bu yana katılıyoruz. Sektörün olmazsa olmazlarından 

olduğunu düşünüyorum” diyor.
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Ham:m, masa serisinin ardından mermer tabla seçe-
neklerini masif meşe, siyah metal ve pirinç ile çe-
şitlendirdi. Oturma gruplarıyla ya da bahçe mobil-

yalarıyla birlikte rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarla-
nan tablalar, mermerin zarafetini ve doğallığını aynı üründe
buluşturuyor. Mermerin şıklığı ve albenisi ön planda tutu-
larak hazırlanan koleksiyon, kullanılacak destekleyici ürün-

lerle oluşturulacak kompozisyonlarla,
evin her alanına uyum sağ-
lamasıyla fark yaratıyor.

Beş farklı 
desen seçeneği
Girift ve Neos adı verilen iki
adet tasarıma sahip olan bu

mermer tablalar ergonomik
yapısıyla ön planda. Aynı za-
manda yemek masası da bulu-
nan Girift, zarif görünümlü ma-
sif meşeden yapılmış üç adet
ayakla tamamlanıyor ve bu sa-
yede daha dayanıklı bir tasarı-
ma sahip oluyor. 
Kullanıcının kişisel zevklerine
göre de pirinç, metal ya da ba-
kır kenet detaylarıyla ayaklar

birbirlerine bağlanıyor. Ayrıca
Carrara, Tiger Way, Toros, Purple ve Forest Green adı ve-
rilen beş adet mermer deseniyle de her ev dekorasyonuna
rahatlıkla uyum sağlıyor.
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Koleksiyon’un yeni nesil ofis tasa-
rımlarını bir araya getirdiği ‘Self-
Organised Workplace’ temasında

yer alan Tola ofis koltuğu, dünyanın dört
bir yanından ödül almaya devam ediyor.
Ünlü tasarım stüdyosu f/p design’ın
eseri olan Tola ofis koltuğu,  German
Design Council 2018’in ofis mobilyaları
kategorisinde Excellent Design ödülü-

nün sahibi oldu. Koleksiyon ve Alman
tasarım stüdyosu f/p design ortaklığın-
da vücut bulan Tola ofis koltuğu serisi,

zamandan bağımsız
tasarımıyla çalışma
ve yaşam alanlarına
uyum sağlayan bir
yapıya sahip.

2016 Green 
Good Design
ödülünü de 
almıştı
Dinamik çalışma
alanlarını tamamla-
mak amacıyla geliş-
tirilmiş bir seri olan
Tola, karakterini üst

üste yükselerek birbirini saran yumuşak
kabuklardan alıyor ve bu modüler yapısı
sayesinde yüksek sırtlı yönetici koltu-
ğundan alçak sırtlı seminer ve bekleme
koltuklarına kadar çeşitleniyor. Tama-
mıyla Koleksiyon’un üretim tesislerinde

üretilen ofis koltuğu serisi, daha önce
de tasarım dünyasının önemli uluslar-
arası taşlarından olan 2013 Red-Dot:
Ürün Tasarımı, 2014 IF Ürün Tasarımı ve
2016 Green Good Design ödüllerine de-
ğer görülmüştü.

German Design Council’den Koleksiyon’a ödül

Mobilya sektöründe farklı tasarımlarıyla öne çıkan Ham:m, mermer tabla
seçeneklerini masif meşe, siyah metal ve pirinç ile çeşitlendirdi.

Koleksiyon’un Tola ofis koltuğu, dünyaca ünlü German Design Council 2018’ın ofis
mobilyaları kategorisinde Excellent Design ödülünün sahibi oldu.

Zarafet ve doğallık mermerde
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Bu yıl endüstriyel tasarım ve mo-
bilya sektöründeki 90’ıncı yaşını
kutlayan Nurus, Alman Tasarım

Ödülleri’nde (German Design Awards) 6
ayrı ödüle değer görüldü. Dünya gene-
linde tasarım farkındalığını arttırmayı
ve markaları bu konuda desteklemeyi
amaçlayan Alman Tasarım Konseyi,
her yıl değişik sektörlerden, on binlerce
tasarımı disiplinlerarası değerlendirme-
ye tabi tutuyor. Bu yıl 48’incisi düzen-
lenen German Design Awards 2018’in
jürisinde yüzlerce uluslararası tasarım
uzmanı yer alıyor. Alman Tasarım Kon-
seyi, bu yıl, Nurus tasarımlarından;
Lips, Diadem ve Take Five’ı ‘Winner’;
Alava Bench, Eon Terminal ve Mio’yu da ‘Special Mention’
ödülüne değer buldu.

“Tasarım tarihindeki yerimizi
yükseltmek için çalışıyoruz”
Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay,
“Bilginin paylaşılarak çoğaldığına ve ku-
şaktan kuşağa aktarıldığına inanan bir
markayız. 90’lı yıllardan beri bu sorum-
lulukla hareket ederek, çok sayıda tasa-
rım buluşması ve organizasyonun dü-
zenlenmesine katkı sunduk. Akademik
ve sosyal girişimlere destek vermeyi
sürdürerek Türkiye’nin tasarım tarihin-
deki varlığımızı daha anlamlı bir düzeye
yükseltmek için çalışıyoruz” dedi. Gök-
yay, “Markalarımız, paylaşım platformla-
rının yaygınlaşması ile küresel pazarda
rekabet edebilme özgüvenini kazanabilir.

Bu konuda, öncü markalara büyük görev düştüğüne inanıyo-
ruz” diye konuştu.

Nurus, tasarım farkındalığını arttırmayı amaçlayan, Alman 
Tasarım Konseyi tarafından verilen ve bu yıl 48’incisi düzenlenen Alman 

Tasarım Ödülleri’nde 6 ödüle değer bulundu. 

Nurus, Alman Tasarım Ödülleri’nde 6 ödül aldı



Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes ile yeni yatırım planlarını,
mağazalaşma politikalarını ve hedeflerini konuştuk.

“2017 yıl sonu büyüme 
hedefimiz yüzde 50”
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15’e çıkarmak istiyoruz. Güçlü iş ortaklarıyla gö-
rüşmelerimiz devam ediyor ve mağazalaşma ko-
nusunda yeni yatırım taleplerini titizlikle değer-
lendiriyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyük illerde kentsel dönüşümle beraber fırsatlar
arttı, tüm bu fırsatları değerlendiriyoruz. Hem
yurt içi hem yurt dışında hedef pazarlara yönelik
stratejilerle başarılı bir bayi ağı geliştiriyoruz.
Düzce'de bulunan fabrikamıza yaptığımız yatı-
rımla üretim kapasitesini yüzde 25 artırdık. Bu
vesileyle ek istihdam da sağlamış olduk. Yeni
mağaza konseptlerimiz üzerinde çalışıyoruz. Mo-
bilyadaki deneyim ve ustalığımızı, ürettiğimiz bir-
birinden farklı özelliklere sahip yataklarda da ka-
nıtlıyoruz. Yatak sektörüne yeni bir markayla id-
dialı bir şekilde hazırlık yapıyoruz.

Kelebek Mobilya’yı bünyenize kattıktan
sonra nasıl bir yapılanma süreci geçirdiniz?
Birleşme sonrası her anlamda yeni bir organizas-
yon yapısı kuruldu. Dikey organizasyondan yatay
organizasyona geçildi. Kelebek Mobilya’yı satın
aldığımızda yönetim kadrosunda, pazarlamada,
mutfak mobilyasında, satışta, yatırımcı işlerinde
birer arkadaş çalışıyordu. En tepede ise bir genel
müdür bulunuyordu. Özetle, toplam 5-6 kişilik bir
yönetim ekibi kalmıştı. Eskiden bulunan ekip, ço-
ğu kemik kadro olduğu için halen bizimle birlikte.
Fakat bu ekip bugün en az 10 kat arttı. Her iki
markanın yönetimleri ve satış organizasyonları
da tamamen ayrıldı. Yani birbirlerinin kampanya-
larını görmüyorlar ve fiyatlama stratejilerini de
bilmiyorlar. İki marka da birbirlerini rakip olarak
izliyor. Piyasadaki diğer rakipler hakkında ne ka-
dar biliyorlarsa aynı şekilde. Teknolojileri yakın
olsa da üretimleri ve fabrikaları da ayrı, Doğtaş
Çanakkale’de, Kelebek ise Düzce’de üretiliyor.
Mali işler, lojistik ve İK birimlerindeki çalışanlar

Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes ile
yeni yatırım planlarını ve 2018 hedefle-
rini konuştuk. Yurt içi ve yurt dışında ye-
ni mağaza açılışlarının hız kesmeden

devam edeceğini belirten Serbes, ev tekstili yatı-
rımları hakkında da bilgi verdi. Serbes, "Bugüne
kadar yatak üretimi de gerçekleştiriyorduk ancak
bu alanda bilinirliğimiz mobilya kadar değildi. Ki-
şiye özel, son teknolojide, inovatif, insani faydayı
ön planda tutan yatak ve ev tekstili koleksiyonu
hazırladık, piyasaya yeni markamızla iddialı bir çı-
kış yapacağız. Markamız öncelikli olarak Doğtaş
ve Kelebek mağazalarımız içinde ayrı bir bölümde
sergilenecek" dedi.

2017’nin ilk 10 ayında nasıl bir dönem 
geçirdiniz, 2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 güzel başladı, sektör ortalamasının çok
üzerinde bir büyüme yakaladık. Geçtiğimiz yıla
göre ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüme gerçek-
leştirdik. 2017 yıl sonu büyüme hedefimiz yüzde
50. Global pazardaki konumumuz da her yıl güç-
leniyor. İhracata yönelik çalışmalarımıza hız kes-
meden devam edeceğiz. Şu an yüzde 10 civarın-
da yurt dışı payımız var. 2017’de bu payı yüzde
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Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes, 2016’ya göre 2. çeyrekte yüzde 46 büyüme
gerçekleştirdiklerini, yıl sonu büyüme hedeflerinin ise yüzde 50 olduğunu söylüyor.
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İhracatını ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya, İsviç-
re, Bosna Hersek, S. Arabistan, Cezayir ve Azer-
baycan’a gerçekleştiren Doğtaş Kelebek’in 32 ül-
keye aktif ihracatı bulunuyor. Önümüzdeki dö-
nemde ihracat miktarını artıracağız. Yakın dö-
nemde Yakın Doğu ve Uzak Doğu pazarına gir-
meyi hedefliyoruz. Hindistan pazarı çok hızla ge-
lişiyor. Brezilya ve Çin’de ürün satmak istiyoruz.
Beş yıl sonra yurt dışında toplam 120 satış nok-
tasına ulaşmayı hedefliyoruz.

Doğtaş Kelebek için Ar-Ge 
çalışmalarının önemi nedir, bu konuda 
nasıl çalışmalar yürütülüyor?
Tasarım ve Ar-Ge merkezimizde, sektördeki ye-
nilikler takip ediliyor, yeni fikirler üretiliyor. Tasa-
rım fikrinin oluşmasından, doğru ve farklı malze-
melerin seçimine, ürün projelendirmeden ürün
prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilebi-
lirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne
ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm
aşamaları özenle ve titizlikle ele alınıyor. Ar-Ge
merkezimizden çıkan yenilikçi ve inovatif tasa-
rımlarımız ile global pazarda yarışacak koleksi-
yonlar üretir hale geldik. Güçlü ürün portföyü, gü-
venilir imajı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle
Türk mobilya pazarında ayrıcalıklı bir yeri olan
şirketimizin her geçen yıl performansı daha da
yükseliyor ve sektör içindeki konumu güçleniyor.
Bu yıl, katma değeri yüksek tasarımların oluştu-
rulması ve korunması, ülkemizdeki tasarım ve
tasarımcıların dünya ile rekabet edebilir hale ge-
tirilmesi amacıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından verilen tasarım teşviklerin-
den faydalanacağız. Bakanlığın onayıyla Tasarım
Merkezi olan şirketimizin almış olduğu teşvik
kapsamında; gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta
prim desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek indi-
rimi, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi teş-
viki yer alıyor.

Türkiye mobilya sektörünün mevcut 
durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce
sektör ihracattaki önemli hedeflerine 
nasıl ulaşabilir?
Mobilya sektöründe dış ticaret açığı verilmemekle
birlikte dünya üretim sıralamasında da 17’nci ba-
samaktayız. Eğer sektör desteklenirse, dünyada
ilk beşte yer alabiliriz. Mobilya, sosyal ve göçü
önleyen bir sektör, emlak deposu. Yurdumuzun
her köşesinde bir mobilya imalatçısı görebilirsi-
niz. Ancak vergi kaçaklarının önlenmesi ve haksız
rekabet için sektörde KDV indirimi yapılması ge-
rekiyor. Mobilya teşvik edilirse, Türkiye için yeni
bir lokomotif sektör olabilir. 2023 yılında 10 milyar
dolar ihracatla dünyadaki en büyük beş ihracatçı
ülke arasında olmayı hedefliyoruz.

ise ortak. Bu durum verimlilik ve tasarruf sağlı-
yor. Kelebek’te önemli yatırımlar yaptık. Yeni ya-
tırımlarla Kelebek’in üretim kapasitesi arttı. Ayrı-
ca makineleri ve kullanılan teknolojiyi ciddi oran-
da yeniledik. Daha çok robot teknolojisi ağırlıklı
yatırımlara yöneldik. Bu yatırımların ardından Ke-
lebek’in daha önce yıllık 500 bin metrekare olan
modüler mobilya üretimi, bugün 700 bin metre-
kareye çıkmış oldu. Doğtaş’ın üretim kapasitesi
ise 1 milyon metrekare.

Yurt içi ve yurt dışında yeni mağaza plan-
larınızdan bahseder misiniz?
Doğtaş’ın yurt içinde 150, yurt dışında 50; Kele-
bek’in yurt içinde 110, yurt dışında ise 6 mağazası
bulunuyor. 50 tane de mutfak mağazası olmak
üzere grubun 366 mağazası bulunuyor. Önümüz-
deki dönemde, İngiltere, Avusturya, Almanya ve
Hırvatistan olmak üzere Avrupa’ya çok iyi yayılan
markalarımızla; İtalya ve Çin’de de mağaza açma
planımız bulunuyor. CRM yapımız, satış sonrası
destek ekibimize kadar uzanan her iş sürecimizi
perakendeci gözüyle ele alıyoruz. Yılın geri kalan
döneminde de mağaza açılışlarının süreceği Doğ-
taş Kelebek’te, yeni yatırımlarımız devam edecek.

Yatak ve ev tekstili alanındaki yeni yatırı-
mınızın ayrıntılarını öğrenebilir miyiz?
Şirketimiz, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda;
altyapı ve fabrika yatırımlarını güçlendirip üretim
hattını da genişletme yolunda ilerliyor. Mobilya ta-
sarım ve üretimindeki ustalığımız ve uzmanlığı-
mızla çok iyi bilinir markalara sahibiz. Bugüne ka-
dar yatak üretimi de gerçekleştiriyorduk ancak bu
alanda bilinirliğimiz mobilya kadar değildi. Kişiye
özel, son teknolojide, inovatif, insani faydayı ön
planda tutan yatak ve ev tekstili koleksiyonu ha-
zırladık, piyasaya yeni markamızla iddialı bir çıkış
yapacağız. Markamız öncelikli olarak Doğtaş ve
Kelebek mağazalarımız içinde ayrı bir bölümde
sergilenecek. 

İhracatta ağırlıklı olarak hangi pazarlarla
çalışıyorsunuz, Doğtaş Kelebek hangi
pazarları hedefliyor?
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EEkonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) işbirliğinde düzenlenen Tür-
kiye Tasarım Haftası, (Design Week Tur-

key), 8-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleşecek. Türkiye Tasarım Haftası, tasarı-
mın gücü konusunda farkındalık sağlamak, ta-
sarım kültürü oluşturmak, Türk tasarımcıları
dünyaya tanıtmak ve rekabetçi üstünlük sağla-
yarak ekonomimize sağlanabilecek katkının po-
tansiyelini vurgulamak üzere önemli bir plat-
form olma özelliğini taşıyor. Mobilya tasarımın-
dan modaya, grafikten aydınlatmaya kadar pek
çok disiplinden bağımsız tasarımcı ve tasarım
ofisleriyle üreticileri, genç yeteneklerle profes-
yonelleri ve tasarım tutkunlarını buluşturan
Türkiye Tasarım Haftası’nın bu yılki teması ise
"Tasarımın Potansiyeli (Potential of Design)"
olarak belirlendi.

Konuk ülke Finlandiya
Etkinlik, dünyanın saygın tasarım yarışmalarında ödül ka-
zanan tasarım merkezleri ve tasarım ofislerinin ulusal/
uluslararası projeleri ve konuk ülke Finlandiya’nın ünlü ta-
sarımcılarının ve markalarının katıldığı "Finlandiya Günü"
özel içeriğiyle zenginleşecek. Katılımcılar; Tasarım-Ekono-
mi İlişkisi, Görsel İletişim ve Moda Tasarımı, Endüstriyel
Tasarım başlıkları altında çeşitli sunum ve konuşmalara
katılacak. Tasarım çerçevesinde düzenlenen atölye
çalışmaları; Türkiye'nin farklı üniversitelerinden
genç tasarımcıları ve yurt dışından davet edilen ta-
sarım öğrencilerini, farklı disip-
linler üzerine çalışan tasa-
rımcıları ortak bir plat-
formda buluşturacak.
Etkinlik kapsamında
görülebilecek sergi-
ler ise farklı disiplin-
lerden Türk ve ya-
bancı sanatçıları ve
tasarımcıları ağırla-
yacak. Ayrıca, ihra-
catçı birliklerinin
farklı konu başlık-
larında gerçekleş-
tirdikleri tasarım
yarışmalarının fi-

nalistlerine ait ürün ve projeler de etkinlik kapsamında ser-
gilenecek.

Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin 
sahipleri açıklanacak
Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak
amacıyla, Turquality Programı dahilinde Ekonomi Bakanlı-
ğı, TİM ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun
(ETMK) işbirliğiyle bu yıl 6.’sı düzenlenen Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin kazananları da Türkiye Ta-
sarım Haftası'nda açıklanacak. Jürisinde, Suzuki Otomobil
Eski Genel Müdürü ve tasarımcısı Prof. Moriyoshi Hattori,
Senior-touch Ltd. ve design4all CEO'su, Technion Israel
Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Ron A. Nobar-

ro, Kenya Tasarım Derneği ve Afrika Tasarımcılar Ağı
kurucularından Dr. Lilac Osanjo, International

Network for Bamboo and Rattan (IN-
BAR) Global Pazarlama Girişimi'nin

eski yöneticisi Rebecca Reu-
bens, Barski Design kurucusu
Olaf Barski ve Wonder Lab ku-
rucusu TJ Kim gibi tasarım dün-
yasına yön veren isimlerin yer
aldığı Design Turkey Endüstri-
yel Tasarım Ödülleri, 8 Ka-
sım’da sahiplerini bulacak. Fi-
nale kalan tüm ürünler, Design
Turkey için ayrılan özel alanda
sergilenecek.

Ekonomi Bakanlığı ve TİM iş birliğinde düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası,
“Tasarımın Potansiyeli” temasıyla 8-12 Kasım 2017 tarihleri 

arasında gerçekleşecek.

“Tasarımın potansiyeli” konuşulacak
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Katar, Türk mobilya firmalarını bekliyor

Kayseri Mobilya Sanayicileri Der-
neği (KAYMOS) bünyesinde yer
alan Mobilya URGE kümesine

bağlı 11 mobilya üreticisi, Katar ve Ku-
veyt’i kapsayan ticaret heyeti progra-
mından mutlu döndü. KAYMOS Yönetim
Kurulu Başkanı Yakup Deveci Başkanlı-
ğındaki heyet ilk olarak Katar’ı ziyaret
ederek 2 Ekim 2017 tarihinde Shedu
Danışmanlık tarafından organize edilen
ikili görüşmeler kapsamında 11 Türk fir-
ması 40’ın üzerinde Katar firması ile
200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi ger-
çekleştirdi. Katar’da düzenlenen ikili iş
görüşmelerinin açılış konuşmaları Tür-
kiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Fi-
kret Özer ile KAYMOS Başkanı Deveci
tarafından gerçekleştirildi. Özer, Katar

ve Türkiye’nin dosttan öte kardeş ülke-
ler olduğunu belirterek Türk iş dünya-
sının Katarlı dostlarının her zaman ya-
nında olduğunu, bundan sonra da ya-
nında olacağını belirtti. Deveci ise Mo-
bilya URGE kümesi olarak ilk ticaret he-
yeti organizasyonlarını Katar’a düzenle-
diklerini, Katarlı firmaların organizasyo-
na olan ilgisini gördükten sonra da bu
kararlarının ne kadar yerinde olduğunu
bir kez daha anladıklarını belirtti. Ger-
çekleştirilen ikili görüşmeleri neticesin-
de kurulacak ortaklıkların ise her iki ül-
ke firmalarına hayırlı olmasını diledi.

Doha'da toptancılar 
ziyaret edildi
Katar temasları kap-
samında KAYMOS he-
yetine Doha Ticaret
Müşaviri Burak Güreş-
çi tarafından ülkeye ve
sektöre ilişkin bir su-
num yapılırken, heyet
üyeleri Doha’da mo-
bilya toptancılarının
ağırlıkla yer aldığı Sal-
wa Road bölgesine
önde gelen toptancıla-
rı yerlerinde ziyaret ederek mobilya
sektörüne ilişkin tüketici tercihleri ve fi-
yat düzeyleri hakkında yerinde bilgi al-
ma imkanı buldu. Program kapsamında

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği bünyesinde kurulan Mobilya URGE
kümesine bağlı Türk mobilya üreticileri, ticaret heyeti programıyla Katar firmalarıyla

200'ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Katar Ticaret Odası’na nezaket ziyareti
gerçekleştiren KAYMOS heyeti, Katar
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Moha-
med bin Ahmed bin Towar tarafından
kabul edildi. Bu görüşmede Deveci,
Kayseri mobilya sektörüne ilişkin bilgi-
leri aktardı, Towar ise Katar iş dünyası-
nın Türk firmaları ile iş birliğini artırması
yönünde siyasi bir irade oluştuğunu, bu
çerçevede sadece mobilya sektöründe
değil tüm sektörlerde kapılarının Türk
firmalarına açık olduğunu belirtti. KAY-
MOS heyeti, Katar'daki temaslarının ar-
dından Kuveyt’e geçti. Burada Kuveyt
Ticaret Odası'nı ziyaret eden heyet, Ku-
veyt Ticaret Odası Genel Direktörü Ra-
bah Al-Rabah ile görüştü. Kuveyt’teki

ikinci ziyaretini T.C. Kuveyt Büyükelçili-
ği'ne gerçekleştiren heyet burada Ku-
veyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer ta-
rafından kabul edildi.

KAYMOS Yön. Krl. Bşk. Yakup Deveci
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“Türk mobilyası dünyada taklit ediliyor”

Mobilya Sanayicileri
ve İş Adamları
Dernekleri Fede-

rasyonu (MOSFED) ve
Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği
(İİB) Başkanı Ahmet Güleç,
Türk mobilyasının dünya-
da taklit eden değil,
taklit edilen bir ko-
numda olduğunu
söyledi. 
Güleç, "Taklit edil-
mek çok güzel. Bir
modacının güzel
bir sözü var; 'Tak-
lit edilmediğim
gün ölmüşüm
demektir.' Eğer
Türk mobilyası
taklit ediliyorsa

doğru yoldadır. Taklitler aslını yüceltir”
dedi. Türk mobilyacıların yurt içinde
birbirleriyle, yurt dışında ise yabancı
markalarla rekabet halinde olduğu-
nu söyleyen Güleç, özellikle Rusya,
İran, Azerbaycan, Irak, Suudi Ara-

bistan gibi ülkelerde Türk mobil-
yasının modada öncü

olduğunu dile getirdi.
Güleç, “İthal ikameci
ülkeler var. Türk
mobilyası bu ülke-
lerde alınıp taklit
ediliyor. Gümrük
duvarlarıyla ka-
palı ülkelerin üre-
ticileri Türk mo-
bilyasının taklidini
yapıp satıyor” di-
ye konuştu. Türk
mobilyasının da-

ha da güçlenmesi için sektördeki kayıt
dışılığın bitirilmesi ve tasarıma daha
çok önem verilmesi gerektiğini ifade
eden Güleç, Türkiye'nin mobilya sektö-
ründe dünya ticaretinden yüzde 1.5’in
üzerinde pay aldığını belirterek, hedefin
2023 yılında yüzde 2.5 pay almak oldu-
ğunu açıkladı. 

“Tasarımlarımızla öncüyüz”
Güleç, sektörün ekonomide dinamo ko-
numunda olduğunu ifade ederek, "Dün-
ya mobilya ihracat sıralamasında konu-
mumuz çok iyi. Özellikle uluslararası fu-
arlara katılarak konumumuzu güçlendi-
riyoruz. Türk mobilyasının marka değeri
çok yüksek. Modasıyla ve tasarımıyla
öncü durumundayız. Onun için biz dün-
yaya artık tasarım, teknoloji ve yenilik
gönderen bir ülke olduk" değerlendir-
mesinde bulundu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının dünyada taklit edilen bir konuma
geldiğini belirterek, “Türk mobilyası taklit ediliyorsa doğru yoldadır” dedi.



ider Mobilya; Çanakkale, Adana, Denizli,
Trabzon, Balıkesir ve Kırıkkale illerinde
açtığı mağazaların yanı sıra yıl sonuna

kadar 4 mağaza daha açmayı hedefliyor.
İder Mobilya Genel Müdürü Mehmet Pı-
narbaşı, “İder Mobilya olarak, 2017 yılında
ciro bazında en az yüzde 20 büyüme bek-
liyoruz. Kalite ve tasarımdan ödün verme-
den, müşteriye sunduğumuz cazip fiyat-
larla yoğun bir sezon geçireceğimizi dü-
şünüyoruz” dedi. 
Pınarbaşı, bölgesel yatırımlar konusunda
ise şunları söyledi: “Yatırımlarımıza hız

kesmeden devam ediyoruz. Mağaza çalış-
malarını hızlandırarak ülke genelinde ula-
şabildiğimiz kadar fazla kişiye erişmek ve
imzamızı attığımız tasarımlarla ulaştığımız
hayatlara dokunmak istiyoruz. Yurt içinden
gelen girişimcilerin bayilik taleplerini de-
ğerlendiriyoruz. Açtığımız mağazalardan
kalitemizi ve ürün çeşitliliğimizi uygun fi-
yatlarla sunuyoruz. Hedefimiz; tasarım, ka-
lite, ulaşılabilir fiyat ve iyi hizmet döngüsü-
nü koruyarak Türkiye’nin farklı noktalarında
yer almak. Yatırımlarımızla istihdama da
katkı yapıyoruz.”

Macitler Mobilya Ankara Siteler’de
Modern mobilya tasarım ve üretiminde Türkiye’nin önde gelen 

markalarından olan Macitler Mobilya, başkent Ankara’nın mobilya 
merkezi olarak bilinen Siteler bölgesinde mağaza açtı.
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ve Samsun’da mağazaları bulunan Ma-
citler Mobilya; yurt dışında ise İsviçre
mağazasıyla Avrupa’ya, Nijerya mağa-
zası üzerinden Afrika’ya ihracat gerçek-
leştiriyor. Mobilya sektöründe 30 yılı aş-
kın tecrübeye sahip olan Macitler, Av-
rupa, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler,
Ortadoğu ve özellikle Körfez Ülkeleri’ne
ihracat yapıyor. Hem ürün hem de proje
odaklı tasarım ve üretim yapan firma;
villa, apart veya daire proje mobilya de-
korasyonları da yapıyor.

sarımı da gerçekleştiriyor. Macitler’in
ürün gamında; oturma grupları, yatak
odası takımları, yemek odası takımları,
salon pufları, zigon sehpalar, berjerler
ve sandalyeler yer alıyor.

“Yoğun talep üzerine 
Ankara mağazası açtık”
Macitler Mobilya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdal Macit, “Anadolu ve Avrupa
bölgelerinde mobilya tasarımlarımızın
birçok kişi tarafından beğenilmesi, baş-
ta Ankara olmak üzere Anadolu’dan ge-
len yoğun mobilya taleplerine karşılık
vermek ve daha fazla kişiye ulaşmak
amacıyla Ankara Siteler’de mağazamızı
açtık” dedi. 

Toplam mağaza 
sayısı 8’e ulaştı
Macitler Mobilya Siteler Ankara mağa-
zası, Siteler’in en işlek caddelerinden
Karacakaya’ yer alıyor. İstanbul Masko
ve Modoko’nun yanı sıra İzmir, Adana

Macitler Mobilya, yeni mağaza-
sını Ankara’nın mobilya mer-
kezi olarak anılan Siteler böl-

gesinde açtı. 5 katlı ve bin 500 metre-
kare alana sahip olan mağaza, yalnızca
Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye hitap
ediyor. Yeni tasarımlarının yanı sıra
kendi bünyesinde tasarlayıp geliştirdiği
ve ürettiği tüm mobilya modellerini yeni
mağazasında sunan Macitler, müşteri-
lerinin özel ölçülerine göre mobilya ta-

İder'in hedefi yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza
Yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdüren İder Mobilya Genel Müdürü 

Mehmet Pınarbaşı, yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza ve yüzde 20 
ciro artışı hedeflerinin bulunduğunu söyledi.



Multimo, artık Bağdat Caddesi’nde
30 yıldır çok fonksiyonlu mobilya alanında üretim yapan

Gaysan Mobilya’nın perakende markası Multimo,
Bağdat Caddesi’nde 8. mağazasını açtı.

başta olmak üzere alan tasarrufu sağ-
layan birçok ürün yer alıyor. Fonksiyo-
nelliğe önem veren ürünleri tercih eden
tüketicileri ile buluşturan Multimo, gün
geçtikçe küçülen yaşam alanlarında
maksimum alan tasarrufu sağlayarak
daha yaşanabilir mekânlar oluşturmayı
hedefliyor.  

“Hareket eden mobilyalar yeni
konut projelerine çözüm olacak”
Gaysan Mobilya Gen. Md. Can Özdemir,
“Multimo olarak İstanbul’da daha çok
mobilya kentlerinde yer alıyorduk, yeni
mağaza stratejimiz ile artık şehir mer-
kezlerinde de yer alacağız. Kentsel dö-
nüşüm nedeni ile konutların küçülmesi
ve çok fonksiyonlu mobilyalara ihtiyacın
artması ile yeni yatırımımız için Kadıköy
Bağdat Caddesi’ni tercih ettik. Aynı za-

Gaysan Mobilya’nın perakende
markası Multimo, İstanbul’da yer
alan Masko ve Modoko mağaza-

larının ardından Bağdat Caddesi’nde
yeni mağazasını açtı. Ar-Ge çalışmaları
ile tüketicilerine hayatı kolaylaştıran
inovatif ürünler sunan Multimo’nun
Bağdat Caddesi mağazasında; genç
odaları, çift kişilik üniteler, kanepeler
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Bağdat Caddesi mağazası, Multimo’nun 
Türkiye genelindeki 8. Mağazası oldu.

manda yeni üst segment olarak tasarla-
dığımız Royal serimiz için de Bağdat Cad.
uygun bir başlangıç olacak. Anadolu Ya-
kası müşterilerimizin tamamını da yön-
lendirebileceğimiz, çok özel bir mağaza
oldu. Tüm ürün gamımızı çok amaçlı mo-
bilyalar oluşturuyor. 30 yıldır ‘Hayata Yer
Aç!’ diyoruz. Ürünlerimiz, görenleri gü-
lümsetiyor, şaşırtıyor ve kalitesi ile nesil-
den nesle kullanılıyor. Şimdi de İstanbul
Anadolu Yakası’nı şaşırtacağız” dedi. 
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Mobilya Endüstrisinde Üniversi-
te-Sanayi İş Birliğinin Önemi
ve Kurumsal Gelişim” temalı 4.

Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon
Kongresi, Düzce Belediyesi Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Kongrenin açı-
lış konuşmasını gerçekleştiren Kongre
Düzenleme Kurulu Başkanı ve Düzce
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ay-
han Aytin, sektör raporlarına bakıldığın-
da Türkiye’nin mobilya ihracatının arttı-
ğını belirterek dünyada işlem hacmi ba-
kımından 16 ile 18. sıra bandında yer al-
dığını belirtti. Sektörün gelişmesi için
herkese büyük görevler düştüğünü ifa-
de eden Doç. Dr. Aytin, kongreyi Düz-
ce’de düzenlemenin gururunu yaşadık-
larını dile getirerek destek olan kişi ve
kurumlara teşekkür etti. Düzce Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan

Şamandar, mobilya ile anılan Düzce’de
sektörle ilgili 240 kayıtlı işletme bulun-
duğunu ve bu firmalarda 4 bin 500 ki-
şinin çalıştığını söyledi. Şamandar, mo-
bilya ve ağaç işleri sektörü dahil olmak
üzere tüm sektörlerdeki temel sorunun
nitelikli iş gücü eksikliği olduğunun al-
tını çizdi. Almanya’da 100 öğrenciden
65 öğrencinin mesleki eğitim gördüğü-
nü belirten Prof. Dr. Şamandar, ülkemiz-
de ise bu sayının yüzde 18 olduğuna
işaret ederek mesleki ve teknik eğitim-
de öğrenim gören öğrenci sayısının ar-
tırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ni-
gar Demircan Çakar ise yaptığı konuş-
mada, mobilya sektörünü yenilikçi, re-
kabetçi ve ülkemiz adına marka çıkaran
bir sektör şeklinde nitelendirdi. Dünya-
daki mobilya devlerinin tasarım ve
fonksiyonellikle rekabet avantajı yaka-
ladığına dikkat çeken Rektör Çakar, ül-
kemizin de tasarım boyutuna önem
vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

“Markalaşmış işletme 
oranı yüzde 30”
Doğtaş Holding Başkanı Davut Doğan,
“Mobilya Sektöründe Endüstriyel Geliş-
me ve Kurumsallaşma” başlıklı açılış
konferansını gerçekleştirdi. Mobilya
sektörünün gelişim süreçlerinden bah-
seden Davut Doğan, son dönemde

Düzce Üniversitesi öncülüğünde, çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen 
4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi’nde mobilya endüstrisi 

ve üniversite-sanayi iş birliği konusu ele alındı.
markalaşmanın ve kurumsallaşmanın
önem kazandığını ifade ederek sektör-
de markalaşmış işletme oranının yüzde
30 olduğunu sözlerine ekledi. Haksız
rekabet, istihdam üzerindeki yükler, ka-
lifiye elaman eksikliği ve Ar-Ge tasarım
merkezlerinin geliştirilmesi gibi konu-
larda problemler olmasına rağmen bu
konularda önemli gelişmelerin de ya-
şandığını belirten Doğan, üniversite-sa-
nayi iş birliklerinin daha da geliştirilme-
si temennisiyle konferansını sonlandır-
dı. Kongrede bir konuşma gerçekleşti-
ren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay
ise mobilya sektörünün içinden geldiği-
ni dile getirerek üretim, pazarlama ve
Ar-Ge dahil olmak üzere tüm alanlarda
yaşanan sıkıntıları bildiğini ifade ederek
her zaman mobilya sektörünün yanında
olduklarını belirtti. Kastamonu Entegre
Pazarlama Müdürü Ferhat Naci Güngör
ise şirketleri hakkında bilgi vererek glo-
bal sektör analizlerini içeren bir sunum
yaptı. Kongre kapsamında Düzce Üni-
versitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen panellerde mobil-
ya ve dekorasyon endüstrisine ilişkin
birçok konuda sunum gerçekleştirildi.
Kongrede “Tasarım ve Konstrüksiyon”,
“Kalite, Standart, İş Güvenliği”, “Malze-
me”, “İşletme, Yönetim ve Pazarlama”
ile “Üniversite Sanayi İlişkileri” başlıkla-
rında paneller de düzenlendi.

Mobilyada üniversite-sanayi iş birliği konuşuldu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay
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Mobilyada uygulanan KDV indi-
riminin sona ermesine karşın,
vergi farkları fiyatlara yansıtıl-

madığı gibi kampanyalar da sürüyor.
Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği
(MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nu-
ri Gürcan yaptığı açıklamada, KDV in-
dirimiyle geçen 8 aylık süreçte satış-
ların yüzde 30 arttığını, mağazalarda
ciddi hareketlilik yaşandığını söyledi.
Gürcan, mobilyacılar olarak sektörü di-
namik tutmak için yüzde 10 KDV farkı-
nı henüz fiyatlarına yansıtmadıklarını
bildirdi.

“KDV, Aralık ayına kadar 
fiyatlara yansımayacak”
Birçok firmanın da KDV indiriminin ya-
nı sıra ek kampanyalar sunduğunu dile
getiren Gürcan, "KDV indirim süreci,
satışlarımıza yüzde 30'luk bir artış

sağladığı gibi Tür-
kiye ekonomisinin
kasasına yaklaşık
1 milyar liralık bir
bütçenin girmesi-
ne katkı sundu. 8
ayda en çok kane-
pe, tekli koltuk gibi
oturma grupları
satıldı. İç piyasayı
canlı tutmak için
bir süre daha mo-
bilya fiyatlarında
zam söz konusu
olmayacak" diye
konuştu. Ankara
Mobilyacılar Lake-
ciler Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası
Genel Sekreteri Sinan Çiftçi de mobilya
fuarlarının başladığına işaret ederek,

aralık ayına kadar KDV farkını fiyatlara
yansıtmayacaklarını söyledi.

Mobilyada uygulanan KDV indirimi sona ermesine rağmen indirimli
fiyatlar devam ediyor.

Sakarya’da kurulacak Mobilya
İmalatçıları Sanayi Sitesi için Sa-
karya Mobilya İmalatçıları Küçük

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (SAMİ-
KOP) ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Oda-

sı (SATSO) ev sahipliğinde sektör tem-
silcilerinin bir araya geldiği geniş katı-
lımlı bir değerlendirme toplantısı dü-
zenlendi. Toplantı, SATSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yunus Tever ev sahipliğinde
SAMİKOP Başkanı Lütfi Sunman yöne-
timinde Serdivan Belediye Başkanı Yu-
suf Alemdar ve bölgede hizmet veren
mobilya sektör temsilcilerinin iştiraki ile
gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını yapan SAMİKOP Yö-
netim Kurulu Başkanı Lütfi Sunman “Ar-
tık şehir içinde imalat devri, atölyecilik
devri bitti. Bu nedenle şehir içine dağıl-
mış tüm imalatların şehrin dışında bir
arada olması gereklidir. Hatta ileride bu
durumun mecburiyet olması da kaçınıl-
maz olacaktır. Dışarıdan göç alan, planlı
bir şekilde büyüyen şehrimizin muhtelif
yerlerinde dağınık vaziyetteyiz. OSB ile
ve daha sonra da oraya diğer illerden

gelmesi muhtemel imalatçılarla büyük
bir pazar oluşacaktır. 
Ulaşımı, nakliyesi, sosyal tesisleri
olan, İstanbul’a yakın, 3. Boğaz Köprü-
sü otoyolunun Kaynarca Kavşağı’nda
olan, yurt dışı müşterilerinin kolayca
ulaşabileceği takribi 4-5 bin istihdam
gücü olabilecek bir bölge olacağı dü-
şünülmektedir. Bu yüzden Kaynarca
seçilmiştir. Sanayi sitemizde sadece
mobilya imalatı ihtiyaç kadar da yan
sanayi imalatı olması planlanıyor baş-
ka imalatlara müsaade edilmeyecek-
tir” dedi. 
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alem-
dar ise Sakarya’nın geçmişte mobilya-
cılık denince ilk akla gelen illerden biri
olduğunu belirterek marka değeri olan
bir sektörü destekleyerek eski itibarını
yeniden kazandırmak adına gayret et-
mek gerektiğini vurguladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan Mobilya İmalatçıları 
 Sanayi Sitesi için çalışmalar devam ediyor.

Mobilyada indirimli satışlar sürüyor

Sakarya’da Mobilya Sitesi çalışmaları sürüyor



Mobilya sektörünün öncü markalarından Doğtaş,
yeni mağazalarını hızla faaliyete geçirmeye de-
vam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında satış ağını ge-

nişleten Doğtaş, 18 Ekim’de yapılan açılış organizasyonuy-
la, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ilk mağazasını hizme-
te açtı. 12 ve 13 Ekim tarihlerinde ise Balıkesir ve İzmir’de
toplam 6 yeni Doğtaş Kelebek mağazası açıldı. Doğtaş’ın
Makedonya’daki iş ortağı olan Risto Ristovski ve mağaza
personelinin ev sahipliğinde Üsküp’te gerçekleşen açılışa;
Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Doğtaş
CEO’su Ersin Serbes, Üsküp Ticaret Başmüşaviri Bünyamin
Kutlu, Makedonya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Branko
Azevski ve çok sayıda davetli katıldı. 800 metrekare bü-

yüklüğündeki konsept mağaza-
da oturma gruplarından yemek
odalarına, yatak odalarından
genç mobilyalarına ve birbirin-
den özellikli yataklara kadar çok
sayıda ürün yer alacak.

“Üsküp’te yatırım 
yapmış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz”
Mağaza açılışında konuşma ya-
pan Doğtaş Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Doğan; “Böylesi-
ne güzel, tarihi bir kent olan Üs-
küp’te yeni bir yatırım yapmış
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Doğtaş markamız bundan 45 yıl
önce temelleri atılan ve bugün
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi
arasında yer alan bir marka. Yıl-
ların verdiği birikim ve uzmanlı-
ğımızı ustalıkla yansıttığımız modern ve kaliteli tasarımla-
rımızı dünyanın birçok noktasında müşterilerimizin beğe-
nisine sunuyoruz. Dünya çapında yaygınlığını artıran mar-
kamızın bugün, 150’si Türkiye’de olmak üzere; dünya ge-
nelinde 200 tane satış noktası bulunuyor” dedi.
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Doğtaş Kelebek yurt içi ve yurt dışında büyüyor

597. mağazasını İskenderun’da açıldı
Bellona, Hatay’ın İlçesi İskenderun’da açılan yeni mağazasıyla Türkiye’nin

dört bir yanına yayılan mağaza ağına bir yenisini daha ekledi. 

tığı konuşmada "Ülke ekonomisinin ge-
lişimi ve daha çok istihdam için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bellona'ya
halkımızın çok daha kolay ulaşabilmesi
için daha çok mağaza açacağız. Hem
gelişeceğiz, hem de ülkemizin refahı
için daha çok çalışacağız" dedi. 
Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha
ise, "Böylesine güzel bir mağazayı ilçe-
mize kazandıranlara çok teşekkür edi-
yoruz. Özellikle istihdam için böyle ma-
ğazalara ihtiyacımız var" ifadelerini kul-
landı.

Türkiye'nin önde gelen mobilya
markalarından Bellona, Türki-
ye’nin dört bir yanına yayılan ma-

ğaza ağına bir yenisini daha ekledi. Bel-
lona'nın 597. mağazası Hatay'ın İlçesi
İskenderun'da açıldı. Erdem Mobilya
adıyla açılan mağazaya İskenderunlular
büyük ilgi gösterdi. 
Açılışa Arsuz Belediye Başkanı Nazım
Culha ve Bellona Marka Pazarlama Mü-
dürü Bülent Alıcı'nın yanı sıra çok sayı-
da davetli katıldı. Bellona Marka Pazar-
lama Müdürü Bülent Alıcı açılışta yap-

Dünya genelinde yaygınlaşmaya devam eden Doğtaş, Makedonya’daki 
ilk mağazasını başkent Üsküp’te açtı. Firma, Balıkesir ve 

İzmir’de ise toplam 6 yeni mağaza açtı.
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Buka Sofa’dan 
Akdeniz’de iki yeni mağaza

Değiştirilebilir kılıf sistemiyle öne çıkan akıllı mobilya markası Buka Sofa, 
Adana ve Mersin'deki yeni mağazalarının açılışını yaptı.

yilik talepleri aldığımız ülkeler arasında.
Yakında Bahreyn'de ve Rodos'ta ayrıca
2018 yılının Mart ayında Suudi Arabis-
tan'ın Riyad şehrinde mağaza açmayı
planlıyoruz" dedi. 
Türkiye mobilya sektöründe 2017 yılın-
da iç piyasada yüzde 35, dış piyasada
ise yüzde 10'luk bir büyüme bekledik-
lerini söyleyen Stöger, "Türkiye, dün-
yada mobilya üretiminde 14'üncü sıra-
da. 2009 yılından bu yana mobilya
sektöründe bir artış gözlemliyoruz.
2016 yılı rakamlarına göre Türkiye
mobilya pazarının büyüklüğü yaklaşık
10 milyar dolar, üretimi ise 6 bin 137
milyar dolar. Türkiye'de var olan bu
potansiyeli bizde değerlendirerek mo-
bilya sektörüne farklı bir anlayış geti-
recek Buka Sofa markamızı ilk olarak
ülkemizde daha sonra ise global pa-
zarda ileriye taşımayı hedefliyoruz" di-
ye konuştu.

rasyon trendlerine tanıklık etme fırsatı
veriyor. Mersin Buka Sofa mağazası her
katta farklı dekorasyon stili ve ürünle-
riyle müşterilerini karşılıyor. Adana Sey-
han'da yer alan Buka Sofa mağazası ise
bin metrekarelik alanda hizmet veriyor.
Mağazanın ürün gamında; kanepe, ya-
taklı kanepe, koltuk takımları, tekli kol-
tuklar, sehpa, puflar, yemek odaları, de-
koratif yastıklar, halı, kilim ve ev akse-
suarları bulunuyor.

Bahreyn ve Rodos 
mağazaları açılacak
Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger,
2017 yılı içinde 15 mağaza olmayı he-
deflediklerini söyledi. Konya, Diyarbakır,
Bursa, Samsun gibi çeşitli illerde bayilik
görüşmelerinin devam ettiğini belirten
Stöger, yurt dışı kanalında da görüşme-
lerde bulunduklarını açıkladı. 
Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger,
“Almanya, İran, Bahreyn ve Fransa ba-

Değiştirilebilir kılıf sistemiyle öne
çıkan akıllı mobilya markası Bu-
ka Sofa, Akdeniz Bölge'sinde 2

yeni mağaza açtı. Adana ve Mersin'de
açtığı mağazalarla toplam mağaza sa-
yısını 9'a yükselten Buka Sofa, 2017 yılı
sonuna kadar 15 mağazaya ulaşmayı
planlıyor. 2016 yılında 8 milyon euroluk
yatırımla kurulan mobilya markası Buka
Sofa; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit,
Bodrum ve İzmir’in yanı sıra Adana ve
Mersin'de açtığı mağazalarla da akıllı
değişim konseptini Akdenizlilere ulaştı-
racak.

Her katta farklı 
bir dekorasyon stili
Mersin'de 800 metrekare alanda 3 katlı
mağazasıyla hizmete giren Buka Sofa;
oturma odaları ve salonlar için dekoras-
yon çözümleri sunuyor. Oda konseptin-
de hazırlanan mağaza içi tasarımı,
ürünleri birebir deneyimleme ve deko-
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1984 yılında klasik mobilya üretimi-
ne başlayan Özarslan Mobilya,
ilerleyen yıllarda gelişen ve deği-

şen talepler doğrultusunda klasik mo-
bilyadaki tecrübelerini modüler mobil-
yaya taşıdı. Bugün Modasel tescilli mar-
kası ile hazırladığı ürünler arasında ya-
tak ve yemek odası takımları ile duvar
üniteleri bulunan firma, ürünlerinin mo-
dern, ergonomik ve fonksiyonel olma-
sına özen gösteriyor. Kaliteli üretim, za-
manında teslimat ve müşteri memnu-
niyetini ilke edinen firma; üretim faali-
yetlerini son teknolojiyle sürdürüyor.

Fonksiyonel ve modern mobilyalar
Modasel, fonksiyonel ve modern ürünleri son teknoloji ile üretiyor. Modasel’in ürün

gamında yemek ve yatak odaları ile duvar üniteleri bulunuyor.

Tomruktan sandalyeye: Leta
Ahşap sandalye, masa ve tamamlayıcı ürünler alanında faaliyet gösteren Leta,

tomruktan sandalyeye tüm süreçleri fabrikasında gerçekleştiriyor.

1983'den günümüze ahşap sandal-
ye üretimi ve satışı alanında faali-
yet gösteren Özcanlar Sandalye,

Leta markasıyla yurt içinde mobilya

sektörünün lider firmalarına hizmet ve-
riyor. Üretimini İnegöl’de gerçekleştiren
Leta, ihracat yoluyla da ülke ekonomi-
sine katma değer sağlıyor. Leta, ihaleye

girerek T.C. Orman İşletmeleri’nden al-
dığı tomrukları sandalyeye dönüştürüp
müşterilerine sunuyor. Tomruk biçme,
fırınlama, ahşap imalat, boya, dikişha-
ne, döşeme, Ar-Ge üniteleri ve modern
teknolojiye uygun makine parkuruyla
üretim yapan Leta’nın ürün gamında
sandalye, masa, oturma grubu ve bar
tabureleri bulunuyor. Leta, otel ve res-
toran projelerine de imza atıyor.

Otel projesi / Marius Tedes-İsviçre
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istanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Ahmet Güleç, sektörün ihracat gü-

cünü artırması için yaptıkları analiz
çalışmasını basın toplantısında anlattı.
Sektörün yeni pazarlara ulaşması
amacıyla “Küresel İhracat Analizi” ve
elde edilen bulgular doğrultusunda
“Hedef Pazarlara Analitik Yaklaşım”
çalışması yaptıklarını aktaran Güleç,
“Bu çalışmanın sonucunda da küresel
ihracat analizini takiben yedi ayrı böl-
gede ayrıntılı hedef pazarlarının ana-
lizini yaptık. Birinci derecedeki hedef;
ABD, Çin, İspanya, Almanya, Hollanda,
Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuri-
yeti’dir. Hedef pazar olarak belirlenen
ilk üç ülke ABD, Çin ve İspanya; bütün
cazibesine rağmen büyüme yapabil-

mek için daha fazla pazarlama enerjisi
sarf edilmesi tavsiye edilen bölgedir”
dedi.

İthalatı artan ülkeler 
fırsat oluşturuyor
Güleç, “Almanya, Hollanda, Bulgaris-
tan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti, Tür-
kiye’nin rekabet gücü nispi olarak da-
ha yüksek olup, “büyüme” stratejileri-
nin hayata geçirilmesi tavsiye edilen
bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan bu ülkelerin yanı sıra Ka-
tar, Romanya, İngiltere ve Suudi Ara-
bistan, diğerlerine nazaran daha dina-
mik pazarlar olması nedeni ile nispi bir
öneme sahip iken bunlara ilave olarak
yüksek ithalat artış hızları nedeni ile
Pakistan, Filipinler, Etiyopya ve Mali

fırsat pazarları olarak belirlenmiştir”
diye konuştu. 2023 vizyonu için açık-
lamalarda bulunan Güleç, Türkiye’nin
ihracat hedefinin dünya ihracatından
yüzde 1.5 pay almak olduğunu, mobil-
ya sektörünün ise bu rakamı yüzde
2.5 olarak belirlediğinin altını çizdi. Gü-
leç, “Bu ihracat hedefimize ulaşmak
üzere uygun stratejileri üretmek; üre-
tim odaklı olmaktan çok pazar odaklı
olmak için yoğun bir şekilde çalışıyo-
ruz. Mobilya ihracat hacmi hedefimize
ilave olarak kg başına değeri de 7 do-
lara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hede-
fimize ulaşmak üzere tasarıma ağırlık
veriyor ve kalite anlayışımızı sürekli
olarak geliştiriyoruz. Bu başarı saye-
sindedir ki mobilya ihracatçılarımız
bölgesel oyuncudan küresel oyuncu
olmaya geçti ve dünyada 200’den faz-
la gümrük bölgesine ihracat yapmaya
başladı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 
hedef pazar araştırmalarının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 
birinci derece hedefte yer alan ülkeler; ABD, Çin, İspanya, 
Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti.

Mobilya sektöründe hedef  pazarlar açıklandı

İİB’nin hedef ve fırsat pazarlara yönelik açıkladığı stratejik çalışma ise şöyle:
• Sahip olunan pazar paylarını korumaya yönelik savunma stratejilerinin oluşturulması,
• Hedef pazarlarda pazar payını büyütmeye yönelik atak stratejilerin oluşturulması,
• Belirlenen hedef ve fırsat pazarlarının durumlarının sürekli ve sistematik olarak kontrol edilmesi,
• Yerel haber kaynaklarını (Ticaret ataşelerini) etkin değerlendirmeye yönelik politikaların belirlenmesi,
• Fuarların sektör ve rakipler ile ilgili bilgi toplama kaynakları olarak değerlendirilmesi,
• İhracatçı şirketlerin güncel ve operasyonel bilgiler ile sürekli bilgilendirilmesi,
• İhracatçı şirketlerin küresel oyunun yeni koşulları konusunda sürekli bilinçlendirilmesi,
• İhracat üst kurumlarının B2B’ye yönelik faaliyetlere ağırlık vermesi,
• Mobilya sektörünün mücavir sektörlerindeki durumun sürekli takibi ile önleyici tedbirlerin alınması,
• Küresel oyunda “salonda’ değil, “sahnede” olmaya yönelme stratejilerinin oluşturulması.



Türkiye’nin franchising alanın-
daki ilk ve tek fuarı olan Bayim
Olur musun Fuarı rekorlara
imza atarak sektörün nabzını

tutmaya devam ediyor. 12-15 Ekim
2017 tarihleri arasında 22.000 m2 alan-
da 15. kez kapılarını açan fuarda, 269
marka, girişimcilerle bir araya gelerek
bayilik görüşmeleri gerçekleştirdi; yeni
anlaşmalara imza attı. 33.180 kişinin

ziyaret ettiği fuarda Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore,
Lübnan, Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere, Mısır, Arjantin,
Tayland, İspanya, Avustralya, Meksika, ABD, Brezilya, Ko-
lombiya ve Guatemala’dan gelen yatırımcılar ile heyetler
Türk markalarına yoğun ilgi gösterdi. 15. yılında yoğun ka-
tılım ve rekor ziyaretçi ile tamamlanan fuarın açılışı, Kal-
kınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan, Avrupa Birliği ve Devlet Eski
Bakanı Sn. Egemen Bağış, Avrupa Franchise Federasyonu
Başkanı Sn. Michael Eyre, Asya Pasifik Franchise Konfede-
rasyonu Başkanı Sn. Dr. Alan Escalona, Dünya Franchise
Konseyi ve WFC Genel Sekreteri Sn. Dr. Hatem Zaki ile çok
sayıda firma yetkilisinin teşrifleriyle gerçekleşti. 

Özel bölümleriyle beğeni topladı
Özel bölümleriyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun
Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hiz-

met konusunda destek olan tedarikçi firmaları “Tedarikçi
Özel Bölümü”nde sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturdu.
Dünya Franchise Zirvesi kapsamında, 44 önemli ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ve yetkililerinin yanı sıra
ekonomi bakanlarını İstanbul’da bir araya getirdi. 

Fuara ünlülerden büyük ilgi
Ünlü akınına uğrayan fuarı; İlyas Salman, Nuri Alço, Hakan
Hatipoğlu, Ümit Erdim, Bülent Serttaş, Nilay Dorsa, Petek
Dinçöz ve Kendi ziyaret etti. 

Seminerler farkındalık yarattı
4 gün boyunca ekonomistler, hukukçular, franchise uzman-
ları ve önemli markaların üst düzey yöneticileri tarafından
verilen seminerlerde hem ziyaretçi hem katılımcılara eğitici
bilgiler verildi. Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan
Helvacıoğlu, “Franchising sistemine ve gelişimine önem ve-
riyoruz.  Fuara iş kurmak için gelen girişimciler patron ola-
rak çıktılar. Bayilik vererek zincirleşmek isteyen markalar
fuardan mutlu ayrıldılar. Binlerce görüşme gerçekleşti, ba-
yilik sözleşmeleri imzalandı. Fuar ülke ekonomisinin geli-
şiminde 15 yıldır önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Her
sektörden katılımcının yer aldığı Bayim Olur musun Fuarı,
franchise sektörünün nabzını tutmaya 16. yılında, 11-14
Ekim 2018 tarihleri arasında devam edecek” dedi.

Medyafors Fuarcılık A,Ş.
Gen. Md. Aycan Helvacıoğlu 

50 milyar dolarlık
pazar buluşması gerçekleşti

Markalar dedi, birçok kişi kendi işinin patronu oldu!

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Orta Doğu’nun 
birincisi olma özelliğini taşıyan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik

Fuarı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker
Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Expo Yeşilköy’de düzenlendi.
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