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Yaşamın pırıltılı detayları
hayatını sarsın diye.

Yönetim Kurulu Üyesi

“Her tasarımın bir hikayesi vardır,
önemli olan ise size hissettirdikleridir.”
Tasarlamak, çizmek, boyamak ve bir çok
işlem bizler için sevmenin yansımasıdır.
Ürettiğimiz her ürün süreçlerinde işimizi ne
kadar sevdiğimizi ifade ettiğimizi görebilirsiniz.

Sahip olduğumuz endüstriyel üretime entegre
ürün tasarım merkezimiz, yılın 365 günü yaptığı
başarılı arge çalışmalarında ahşap detaylar
ile modüler üretim teknolojisinin birleşimi
felsefemizin temeli oluşturmaktadırlar.

Modern Mobilya teknoloji ile elde edilen
bir ürün olmasının yanı sıra duyguların
harmanlanmasını ifade etmektedir. Elemeği göz
nuru işlenir tüm detaylar tasarımdan üretime
gelindiğinde hislerin kaybolmaması gerekir.
Önemli olan çok fazla üretmek değildir, üretilen
adetlerin bir tanesi ile bin tanesi arasında
kalitede hiç bir farklılık olmamasıdır. Bizler
üretim tesisimizi bu standartlarda inşa ettik.

Ürünlerimizin uzun yıllar sizlere hizmet
etmesi sağlamlığa verdiğimiz önemden
kaynaklanmaktadır. Ürün içi kullanım alanları,
tasarım ve fonksiyonellik ile birleştiği zaman
onlarla yaşamanın tarifsiz mutluğunu
görmekteyiz.

Yılda 500.000 m2 üzerinde modüler ve ahşap
mobilya üretim kapasitesine sahip 25.000 m2
entegre üretim tesisimiz ve yarım asırlık sektör
tecrübemiz ile geleceği inşa ediyoruz.
‘’Sizlerin ne istediğini biliyor ve bunun için
yenilenerek üretmeye devam ediyoruz’’

Ürettiğimiz ürünlerde bizler için önemli olan
hissedilebilir kalitedir, bu hissin müşteriye
yansıması bizleri tercih sebebi kılar ve kalitemiz
tescillenmiş olur. Kaliteyi söylemenin yanında,
tescillendirmenin önemini biliyoruz.
Üretim kapasitesinin %70’ini 60 ülkeye ihrac
eden İdol Mobilya için önemli olan yalnızca
kendi ülkemizde tercih sebebi olmak değil, tüm
dünya insanlarının sevgisini kazanabilmektir.
Bu sevgiyi bizlere yaşattığı için tüm Dünya
insanlarına teşekkür ederiz.
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İDOL Mobilya için tasarım, hayatın her anına
dokunmalı, sadece mekana yönelik ihtiyaçları
değil, kişilerin yaşam tarzlarına ait ihtiyaçları
da karşılayabilmelidir. Üretim dünyamızdan
çıkan ürünlerin önceliği, insanların hayatlarına
dokunabilme özelliğidir.
İDOL Mobilya bu felsefe ile yepyeni bir bakış açısı
geliştirdi. Üretmiş olduğu ürünleri insanların
kullanım alanlarına göre şekillendirerek, her
bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirdi.
Hayatın her dönemine ait olan bu ürünler İDOL
GENERATION felsefesi ile sizlere sunuluyor. Dünya
insanlarının birey olarak ihtiyacı olan neredeyse
tüm detayları bünyesinde barındıran bu ürünler,
üretim kalitesinin yanında, güçlü tasarım detayları
ile yaşamın tadını evinizde bulmanızı sağlıyor.

hayatınızın her döneminde

ferzin
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G E N E R A T I O N

Halınızı perde ile kombin
edebilirsiniz. Ayrıca koyu renk
zeminde açık renk halı, açık renk
zeminde koyu renk halı çok şık
duracaktır.

dolap
g/w:2100 y/h:2180 d/d:630
komodin
g/w:500 y/h:480 d/d:460
karyola
g/w:1500 y/h:1500 d/d: 2215
şifonyer
g/w:830 y/h:910 d/d:460

9

erda
yatak odası

İNCE DOKUNAN FİKİRLERİN DETAYLARA YAKLAŞIM BÜTÜNLÜĞÜ

dolap
g/w:2000 y/h:2100 d/d:730

karyola
g/w:1650 y/h:1215 d/d:2230

şifonyer
g/w:1000 y/h:900 d/d:480

komodin
g/w:700 y/h: 380 d/d:460
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MILANO
TASARIM
HAFTASI
ve TRENDLER
Sanırım bu yıl itibari ile Milano tasarım haftasına 8.kez katılmış oldum. 10 yıl içerisinde
bir takım nedenlerle bu haftayı 2 kez pas geçmiştim. Şunu söylemeliyim ki, eğer
tasarım alanında profesyonel olarak çalışıyorsanız bu haftayı kaçırmak için ancak çok
ciddi bir nedeniniz olmalı. Zira dünyanın en ilham verici tasarım etkinliklerinden biriyle
ortaya çıkan son trendleri keşfetmenin yolu Milano tasarım haftasını ziyaret etmekten
geçiyor. Yılın ilk büyük ticaret fuarlarından biri olan altı günlük etkinlik, markalara ve
Ayşegül Yavuz / Endüstriyel Tasarımcı
tasarımcılara yeni ürünler sunma ve prototipleri test etme, gelecekteki iç trendleri tasvir
etme ve mekanlarda olan değişimleri duyurma imkanı sunuyor. Futbol sahası kadar
geniş olan 20 holü ve içindeki standları gezmek itiraf etmeliyim ki çok yorucu bir eylem. Ama yine de yeni bakış açıları, yaklaşımları, taze fikirleri
ile detaylarla dolu, rengarenk bir Milano, tüm yorgunluğuma rağmen bu yıl da çok iyi geldi bana. Şimdi sıra geldi sizlerle benim gözümden Milano
tasarım haftasında öne çıkan detayları paylaşmaya.
Maximalizm
Moda alanında hizmet veren Etro ve Liu Jo’nun bu yıl mobilya sektörüne de giriş yaparak ürün tanıtımlarını fuarda gerçekleştirmeleri benim için
sürpriz oldu.
Deseni yine etkili biçimde kullanan Etro, mobilyaya da kendi tarzını taşıyarak oryantal bakış açısı ve maximalist anlayışla ürün tasarımlarını
şekillendirmişti.
Missoni ve Kartell’in bakışıyla da “Less is more” anlayışı, yerini “more is more” yani maximalist yaklaşıma bırakmış görünüyordu. Missoni Home da,
oryantal tarzın etkisinde hayvan figürleri ve geometrik ideogramlar içeren “Burç” koleksiyonunu sergiledi. Gri tonlu desenler ile koyu renkleri bira
araya getirerek oluşturduğu kontrast ile çarpıcı bir stand tasarlamıştı.

Kartell - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Missoni - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Missoni - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Doğaya dönüş

Bu yıl fuarda, doğaya ve doğala vurgu yapan tonlar ve malzemeler çokça mevcuttu. Duvarlarda, masa ve sehpa yüzeylerinde yada seramik
gibi kaplama malzemelerinde kil benzeri naturel tonlar, pürüzlü ve işlenmemiş yüzeyler tercih edilmişti. Terrakotta, kum ve taş gibi
malzemelerin paslı efektlerle kullanıldığı cesur ürün tasarımları doğaya gönderme niteliğindeydi.
Mekanı süsleyen yeşil bitkiler, yerini taze çiçeklere bırakmıştı.
Diesel Living ve Tacchini de, nötr renk geçişlerini kendine has dokunuşlarıyla ürünlerine yansıtmıştı.
Moroso da naturel ve pastel renkler kullanarak floral desenleri ürünlerine taşımıştı.

Diesel - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Etro - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Altamoda - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Kartell - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Diesel - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz
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Geometrik ve
mimari etkiler
Milano’da tasarım haftası boyunca
şehre yayılan etkinlikler de dahil
olmak üzere mimari formlar,
kemerler, dairesel ve oval yapıda
geometriler ile çokça karşılaştım.
Bunlardan bazıları konseptin
bir parçası olarak, bir kısmı da
desenlere dahil edilmiş şekilde veya
Natuzzi ve Montana’daki gibi ürün
tasarım formu olarak karşıma çıktı.
Koltuktan sandalye ve aydınlatmaya
kadar geniş bir yelpazede dairesel ve
oval geometrik formlar kullanılmıştı.

Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Metal ve mermer

Metal detaylara, kitaplıklardan ünitelere, sehpa ve masalardan koltuk ve
puflara kadar birçok ürün çeşidinde rastlamak mümkündü. Farklı renk ve
dokuları ile mermer ve metal birlikteliği de oldukça fazlaydı.
Çoğu markanın bu yıl yer verdiği Rose, altın, bakır ve gümüş gibi metallerin
somon, pudra gibi pastel tonlarla bir arada kullanılması bende 80’lerin
etkisini uyandırdı.
Aydınlatmalar da metal detayları ve etkileyici formları ile dekoratif bir obje
gibi ışıldıyarak mekan ve ürünleri önemli ölçüde tamamlıyordu.

Natuzzi - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Mekanlardaki
turuncu sıcaklığı

Yanık turuncu görünür şekilde ön plandaydı. Bu yıl turuncu
rengi tüm tonlarıyla mekanın bütününü sararak mobilyadan
duvar ve halılara kadar sıcak renk kombinleriyle yoğun biçimde
kullanılmıştı. Özellikle kırmızı ve flamingo pembesi gibi sıcak
tonlarla turuncunun birlikteliği, çok başarılı ve etkili örnekler
oluşturmuştu. Turuncu ile kontrast olarak yeşil ve tonları da
Montana - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz
yoğun şekilde mevcuttu.
Beyaz boyalı duvarlar neredeyse yok gibiydi. Her biri farklı ve koyu renklerle boyanmış odalar en dikkat çeken detaylardı.
Vitra da satsuma turuncusunu kendine özgü yalın ve modern mobilya çizgisi ile birleştirerek etkileyici bir mekan tasarlamıştı.
Özetle, bu yıl renklerin korkusuzca nasıl kullanıldığına çokça şahitlik ettik diyebilirim.

Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Tacchini - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Henge - Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Fotoğraf: Ayşegül Yavuz

Fotoğraf: Ayşegül Yavuz
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PARLAK TONLAR

zara
yemek odası
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Malzeme olarak MDF veya yonga levha
( piyasada sunta olarak ta bilinir ) olması bir ürünün
kalitesini değiştirmez. Bazı bölümlerde MDF, bazı
bölümlerde yonga levha kullanılmasının teknik
sebepleri vardır. Bunu daha detaylı açıklamak gerekir.
Lütfen bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Parlak tonların renk
yansıması ve tasarıma
dönüşümü.

zara

PÜF
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koltuk takımı

MAVİ TONLAR

TV ünitesinde televizyon
konulacak kısmın koltuğa
oturduğunuzda göz hizasında
olmasına özen göstermelisiniz.

mavi tonların renk
yansıması ve tasarıma
dönüşümü.
19

AĞACIN
KALBİNİN
ATTIĞI ŞEHİR
İNEGÖL
İnegöl mobilyanın marka ismi, ağacın kalbinin attığı koca bir
şehirdir. Denizi olmadığı halde donanmalara kürek imalatı ile
başlayan ağacın sanata dönüşme serüveni, bu şehri mobilyanın
en gözde merkezi haline getirmiştir. Zamanın getirisinden
nasiplenen ve sektörel gelişmelerden beslenen yanıyla mobilya
sanayisi güçlü bir yapıyla ilerlemiştir. Klasik tasarımların modern
çizgilere dönüştürdüğü ivme ekipmanların ve teknolojik yeniliklerin
ilerlemesi ile yol kat ederken bir taraftan da mobilya sektörüyle
birlikte büyüyen bir ticaret hacmi baş göstermiştir. Bugün büyük
bir ekonomi şehri olan ve 691 milyar dolar dış ticaret fazlası
vererek Türkiye’nin en büyük 8’inci ekonomisi olan İnegöl, içindeki
dinamiklerinden beslenen köklü bir medeniyetin izlerini taşır.

Alper Taban / İnegöl Belediye Başkanı
Geçmişte tarihi İpek Yolu üzerinde olan, kervansarayında ticaretin nabzını tutan, hatta darphanesi olan bu şehir, günümüzde ticaretin
hareketlilik kazandığı bir şehir olma geleneğinin dinamiklerini sürdürmeye devam ediyor.
Mobilya sektörünün gelişim aşamasına bakıldığında yurtdışına ihraç edilen onlarca önemli marka önemli tasarımları ile farkını burada
konuşturuyor. Markalaşmış adıyla İnegöl Mobilyası olarak dünya vitrinlerinde yerini çoktan almış bulunuyor. Türk mobilya sektörünün
dünya piyasasında rekabet gücünü de temsil eden bu ivme, bu şehrin en güzel vizyonlarından birini oluşturuyor. Hal böyle olunca
ulusal pazarlarda yer bulurken, ülke ekonomisinin canlı paydaşlarından biri olmanın da haklı gururunu bu şehirde birlikte yaşıyoruz.
İnegöl mobilya sektöründe sermayesinden hammaddesine, işgücü niteliğinden istihdama, sayabileceğimiz birçok başlıkta, ulusal
pazarda yer ediniyor. İnsan kaynaklarının kullanımından girdi koşullarına, enformasyona hatta nitelikli talep oluşturmaya kadar bu
pazarda tüm gücüyle yer bulmak, bu şehrin en güzel kazanımlarından birini oluşturuyor. Ülke içinde kazanılan getirilerin yanı sıra bu
nitelikli süreç, doğal olarak global getirilerde yani dış pazarda da kendisine bir kimlik katmasına sebep oluyor. Mobilya sektöründe
sürdürülebilir gelişme olarak karşımıza çıkarken, şehrimize, insanımıza, ülkemize ve üreticiden kullanıcıya hatta yatırımcıya kadar, var
olan tüm nitelikli iş süreçlerinin altında İnegöl imzası duruyor.
Türkiye’nin ilk en büyük kapalı alana sahip Mobilya AVM’si olan Mobilyum, mobilya sektörünün kalbinin İnegöl’de attığını kanıtlıyor.
150’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin mobilya üretiminin % 50’sini karşılayan bu büyük sektör, endüstriyel
gelişmelerin ve çağın gereksinimlerinden payını alarak sadece bu şehir için değil, bu ülkenin ekonomisinin can damarlarından
birini oluşturuyor. Dolayısıyla geçmişte ağacın şekil bulduğu mesleklerde kendini gösteren bu maharet mobilya fuarları farkıyla da
göz dolduruyor. Kadırga küreği imalatı, ahşap işçiliği, kalyon ve firkateyn imalatı için sevkiyatla başlayan ağacın sanata ve faydaya
dönüştüğü süreç, yüzyıllardır ticarette ve ağacın oluşturduğu nitelikli tüm pazarlarda yerini alıyor. Bu yüzdendir ki bu şehir her şeyin
en güzelini, daha nitelikli olanını, daha iyisini hak ediyor.
Mobilyanın sektörel gelişimi adına yüzlerce cümle kurabiliriz. Aynı şekilde İnegöl’ün tanıtımı ve bu şehrin değerleri konusunda
anlatacak çok cümlemiz var. İçinde bulunduğumuz zaman sürekli yenilenmeyi, ilerleme kaydetmeyi gerektiriyor. Çünkü bu ilerlemede
farklı olan, farkını ortaya koyan, sıra dışı olurken bile özgünlüğünü koruyan her uğraş adından söz ettirmeye, tarihe karışmadan
anılmaya devam edecektir. Tıpkı İnegöl’ün mobilyada ve ilklerin şehri olarak anılmasında olduğu gibi…
Bizlere İnegölümüzü ve İnegöl Mobilyamızı tanıtma anlamında ayrıcalık sunan ve bu tanıtımı elinizdeki bu dergi ile gerçekleştirmemize
vesile olan İdol Mobilya’ya teşekkür ediyorum. Özgün çizgileri adına tebrik ediyor, şehrimizi uluslararası camiada temsil eden, burada
imal edilen ürünü Türkiye’nin ve dünyanın her köşesine maharetiyle gönderen tüm mobilya üreticilerimize, şehrimizi tercih eden
yatırımcı ve işadamlarımıza teşekkürü borç biliyorum.

İNEGÖL’ÜN
ŞİFALI İNCİSİ

Oylat

İnegöl sadece tarımda bereketli topraklarında kaliteli
ürün yetiştiriciliği ve tarihi yönüyle kuruluşun mekanı
olarak değil, önemli turizm kaynaklarından biri olan
Oylat ile de ayrı bir konuma sahiptir. Oylat şifalı suları
ve eşsiz manzarası ile İnegöl’ün adeta gözbebeğidir.
Coğrafi konumunun yanı sıra kaplıcalarının sunduğu
şifalı yanıyla, mağarası ve genel görüntüsü ile adeta
cennetten bir köşedir.
Oylat, yaz ve kış ayrı dokusu ile görenlerin hayranlık
duyduğu bir mekândır. Sadece şifa bekleyenlerin
uğrak yeri değil, doğası şelalesi ve mağarası
nedeniyle de ziyaretçi akınına uğramaktadır.
Tertemiz havasının içinde yeşilin en güzel tonu,
doğal güzellikleri ile bir inci gibi keşfedilmeyi
bekler. Oylat’ta her mevsim ayrı güzellikte yaşanır.
Bağrındaki hazinesi ve doğal güzellikleri ile
misafirlerine eşine az rastlanır bir güzellik sunar.
Yıllar öncesinden bir şifahanenin bugüne uzanışını
temsil eder. Ormanlık yapısında yazın size yeşilin ve
çeşitli türlerde ağaçların görsel zenginliğini sunarken,
kışın ise sizi beyaz bir ipek örtüyle karşılar. Nefes
soluduğunuz mekan yıllardır dokusunu kaybetmemiş,
şehrin her yanına şifalı bir soluk bırakmıştır.
Oylat’ın efsanevi bir hikayesi vardır. Oylat; Bizans
tekfurunun kızının ölmek üzere bırakıldığı ve şifa
bulduğu yerdir. Ancak şu bir gerçektir ki bizim
gözümüzde Oylat, bu şehrin en şifalı bakışıdır.
Suyun şifaya dönüştüğü yerde doğanın güzelliğini de
sunar. Oylat kadar önemli diğer değerimiz ise Oylat
Mağarası’dır. Burası İnegölümüze 17 km mesafede
iki katlı bir doğa harikasıdır. Türkiye’nin en büyük
2. mağarası olan Oylat Mağarası, kaplıcalara gelip
şifa bulan ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Eşine
az rastlanır bir özellikte, hayranlık uyandıracak bir
yapıya sahiptir. Mağara 750 metre uzunluğunda
olup, 95 metre yüksekliğindedir. Tamamıyla 3 milyon
yıllık bir geçmişi olan bu mağarada gezerken bu
olağanüstü mekanda sizleri mest edecek ayrıntılara
rastlarsınız.
Bizler Oylat’ın değerinin daha da ön plana çıkmasını
istiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak yaptığımız tüm
turizm ve tarihi çalışmalarının ardında da bu
şehrin değerlerinin desteklenmesi ve bu şehre
duyduğumuz sevgi var. Oylat ziyaretçilerini her
yönüyle keşfe bekliyor. Kısacası Oylat; doğa harikası
güzellikleri, şifalı suları, şelalesi, pazarı ve mağarası
ile sizlere şifalı bir dünyanın kapılarını açıyor. Üstelik
Maden Tetkik Arama Enstitüsü modern cihazlarla
yaptığı tahlillerde sadece suyun değil, solunan
havanın dahi tedavi eden bir yapısı olduğunu
bilimsel olarak kabul ediyor. Tüm bu bilgilerin
ardından Oylat’ı tasvir edecek aslında en önemli
cümle ise; Oylat yaşanmadan anlaşılmayacak bir
mekân… Bir fotoğraftan ve bir anıdan çok daha
fazlasını biriktirebileceğiniz İnegöl’ün şifalı incisi
bu muhteşem güzellik, sizleri bu şifalı doğayı
keşfetmeye bekliyor.

21

Üretim kapasitemizin %70’ini

60 ülkeye
ihraç ediyoruz.

“Mutlulugun baslangıç noktası sahip oldugunuz andır.”

o

Bizler için önemli olan yalnızca kendi ülkemizde tercih sebebi olmak değil,
tüm dünya insanlarının sevgisini kazanabilmektir.
Bu sevgiyi bizlere yaşattığı için tüm dünya insanlarına teşekkür ederiz.
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YAŞAMA BAĞLILIK

Karyolada depo alanı çok önemlidir ve bir o
kadar bazanın yerden yüksek olması önemlidir.
Yerden yüksek bazalı sistem karyolalar
temizlikte size kolaylık sağlayacaktır.

Hayatın tasarım ile
bağlanma noktasının keşfi.

bogota
yatak odası
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2004 Uludağ Üniversitesi Mezunuyum. 2009-2012 yılları arasında
İDOL MOBİLYA arge-tasarım departmanın başında birçok başarılı
koleksiyonlar oluşturduk. Katıldığımız yurtiçi fuarlarda 3 yıl
içinde 7 farklı tasarım ödülü alarak sektörün çizgiyi ve trendi
belirleyen öncü yenilikçi firmalarından biri olmayı başardık.
2012 yılından itibaren İNEGÖL merkezli CENKAY ÇAKIR TASARIM
OFİSİ olarak 6 kişilik tasarım ekibim ile İDOL MOBİLYA ürün
gruplarını tasarlamaya ve tasarım stratejilerini belirlemeye
devam ediyoruz.
İDOL MOBİLYA için her yeni yılın konseptlerini belirlerken
İdol Mobilya yönetimi , satış-pazarlama , dıştıcaret ve arge
departmanları ile mükemmel bir uyum içindeyiz. Bir ürünü
İDOL MOBİLYA için tasarlarken yeni malzeme , renk , materyal
ve teknikler kullanarak tasarımın denge ve simetri uyumunu ,
hedef pazarların tüketici eğilimlerini dikkate alıyoruz.
CENKAY ÇAKIR TASARIM OFİSİ olarak İDOL MOBİLYA için tasarım
ilkelerimiz yeniyi ve farklıyı denemekten korkmayan cesur ,
özgün ve özgür olmaktır. Kişiselleşen tüketici tercihleri her
alanda tasarımı ön plana çıkarmaktadır. Bu yüzden ürün
çeşitliliği konsept zenginliği İDOL MOBİLYA için çok önemli..
Farklılaşan pazarlar , değişen talepler ve yaşam alanları yeni
tasarım ihtiyaçları sektörde İDOL MOBİLYA yı sürekli kendini
yenileyen , dinamik bir marka haline getirdi. Gelecek yıllarda da
bu bakış açımızla yaşam alanlarını özel kılan , merak uyandıran ,
takip edilen ürün konseptleri hazırlamaya devam edeceğiz.
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İNEGÖL

Sektörde 60.000 Kişi
İstihdam Etmektedir

100 YILI
AŞKINDIR
MOBİLYA
ÜRETEN
BİR ŞEHİR

1.2 Milyar Dolar
İhracat Potansiyeli

Türkiye’nin Mobilya İhtiyacının
%50’sini karşılayan

3000’in üzerinde
Mobilya Üreticisi

Türkiye’deki ilk
Mobilya Organize Sanayi

Türkiye’nin En Büyük
Mobilya Meslek Lisesi
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aqua
yatak odası

SOFT PARLAKLIK

Yemek masanıza sandalye
alırken masanın cinsine göre
ahşap masaya ahşap, metal
ayaklı masaya metal ayaklı
sandalye alınız.

Parlak ve dokusal softluk
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GERÇEKÇİ DOKUNUŞLAR

Çekmecelerinin fren sistemli olması çok
önemlidir. Çekmeceleri sertçe kapattığınızda
sesli çarpmaması ve uzun ömürlü olması için
fren sistemli çekmeceleri tercih ediniz.

Zaman içerisinde
gerçekçiliğin ürün ile
bütünleşme hali

space
yatak odası
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HAYRİ
İŞÇİMEN
İÇ MİMAR

Bir içmimar olarak ,içmimarlık mesleğini tanımlarken “imkanlar
dahilinde yapılan yapı sanatı” tanımını sıkça yaparım. İşte İDOL
markası ile olan uzun süreli partnerliğimizin yapı taşını oluşturan
“ana kavram” tam da bu tanımın üzerine şekil almakta.
Parakende mobilya sektörünün gözlem ve deneyimlemeleri
,planlı altyapı hamleleri ,inovatif bakış açısı ve verimli çözüm
ortaklıkları ile birleşince elbette ki böyle güçlü bir markanın kısa
sürede adından söz ettirir seviyeye gelmesi benim için pek de
sürpriz olmadı.
İşin sevindirici tarafı ,bu gelişim ve büyüme süreci boyunca
“üretim aklının” hep ileri doğru ivmelenmesi oldu.
Tasarım ayağının “mimari & içmimari” kanadını temsil eden
ben ,bu ilerici ,güven odaklı ve daima yenilikçi tutum karşısında
kendimi hep şanslı hissetmişimdir. İDOL ,benim gözümde
standartları kabul etmeyen ,öncü bir markadır.
Defalarca ses getiren ve hala bir çoğu sektör içi ve paralel
sektörlerce hafızalarda yer etmiş pek çok çalışmamız bu
değerlerin ürünü olarak ortaya çıkmışlardır.
1.kuşak yönetici kadro ile yılları bulan bu süreçte İDOL markasının
bir çok serüvenine şahit olmuş biri olarak ,gurur ve heyecan
duyduğum hususlardan biri de geçmiş dönem toplantılarımızın
meraklı küçük gözlemcilerinin günümüz toplantı ,karar ve
stratejilerinde başarılı ve dinamik profilleri ile 2.kuşak yöneticiler
olarak benimle birlikte çalışıyor olması.
Bu sayede ,geçmişin tecrübesi ve yeni kuşağın profesyonel
hamlelerinin doğru harmanlanması sonucu İDOL markasının
kurumsal ilerleme yolunda daha da hızlı yol alacağı
kanaatindeyim.
Hayri İŞÇİMEN olarak ;yeni üretim yatırımları ,dış ticaret &
iç piyasada yapılan kadrolaşma ve eğitim hamleleri, ar-ge
yatırımları ve profesyonel bakış açısıyla hedefledikleri yolda
sürekli ivmeli bir şekilde ilerleyen İDOL markası ile bunca yıl nasıl
keyifle çalıştıysak ,bundan sonra da daha nice başarı ve gurur
dolu senelerde birlikte çalışmaktan ve bu hikayenin küçük bir
parçası olmaktan onur ,gurur ve heyecan duyacağım.
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25.000 m2
entegre üretim tesisi

Modern Mobilya teknoloji ile elde
edilen bir ürün olmasının yanı
sıra duyguların harmanlanmasını
ifade etmektedir. Elemeği
göz nuru işlenir tüm detaylar
tasarımdan üretime gelindiğinde
hislerin
kaybolmaması gerekir.

Tasarlamak, çizmek, boyamak ve
bir çok işlem bizler için sevmenin
yansımasıdır. Ürettiğimiz her
ürün süreçlerinde işimizi ne
kadar sevdiğimizi ifade eder.

endüstriyel üretime entegre
ürün tasarım merkezi

ahşap detaylar ile

modüler üretim teknolojisinin birleşimi

Önemli olan çok fazla üretmek
değildir, üretilen adetlerin bir
tanesi ile bin tanesi arasında
kalitede hiç bir farklılık
olmamasıdır. Bizler üretim
tesisimizi bu standartlarda
inşa ettik.

Ürünlerimizin uzun yıllar
sizlere hizmet etmesi
sağlamlığa verdiğimiz
önemden kaynaklanmaktadır.
Ürün içi kullanım alanları,
tasarım ve fonksiyonellik
ile birleştiği zaman onlarla
yaşamanın mutluluğu sarıyor
etrafınızı

yılda 500.000 m2 üzeri

modüler ve ahşap mobilya üretim kapasitesi
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yatak odası

DERİN DUYULAR

Konsol ve TV üniteleri çok
büyük ise orta kısımlarında
destekleyici ayakların olması
üzerine yük konulduğunda
esnemesini engelleyecektir.
Büyük parçalarda orta ayak
olmasına özen gösterin.

Işığın derine yansıması ve
çizgi hali.
39

“herkesin
mobilya
ile keyfi
farklı,”
Ürünün tanıtılması hususunda, ürünün
kendisini anonimlikten kurtaran
özelliklerini göz önüne almakta fayda
vardı. Bu noktada sorulması gereken
en makul soru: “Bu ürün en çok
nerede, ne zaman ve nasıl faydalıdır”
sorusudur ki; reklam filmi, ürünün
tercih edilmesini sağlayacak içeriğe
sahip olabilsin.

BİZ SİZİ
İYİ
TANIYORUZ
İDOL yeni reklam filmleri ile Türkiye ve Dünya için ürettiği
“2020 Serisi”mobilyalarını tutkunları ilebuluşturuyor. Reklam
filmlerinde, zengin ürün yelpazesinin farklı ihtiyaçlara yanıt
veren ürünlerle yaşam alanlarının keyfe dönüştüğü anlatılıyor.

Reklam filmleri “herkesin mobilya ile keyfi
farklı,” mottosuyla tamamlanıyor.

Fatih Yıldırım / Yönetmen

Reklam filmleri tasarlanırken üzerlerinde durulan iki ana unsur;
ürün tanıtımının nasıl yapıldığı ve marka majının izleyiciye nasıl
empoze edildiğidir. Ürün tanıtımı, ürünün tekil özelliklerinin,
faydalarının ve kullanımının anlatılmasıdır. Diğeri ise basit
tabiriyle marka ile müşteri arasındaki ilişkiyi yönetmektir.

Bu nedenden ötürü hedef kitle çok iyi
tanınmalıdır. Hedef kitlenin hayatına
dokunabilecek unsurlar
üzerinden inşaa edilmeliydi. Kendisini
gösterebileceği en seçkin kültürel
normlar seçildi ve reklam filmleri
bu normların işlenmesi üzerinden
yönetildi.
İDOL markası için iki farklı türde
reklam filmi çektim; ilki ürünün
tanıtıldığı daha çok, heyacanı,
hareketliliği
ve ürünün kullanım özelliği ile alakalı
reklamlar,
İDOL mobilya yı neden tercih etmeliyiz
sorusunun cevabıniteliğinde olan bu
reklamlarda, marka, ürününün öne
çıkan özelliklerini gösteriyor. İkinci
türde ise; marka imajına dayanan film.
Bir kadının gün boyu evdeki yaşamı
anlatılıyor. Akşam yemeğini romontik
bir ana dönüştürmesi filminin
tamamlayıcı unsuru oluyor.

Yapımcılığını Kuzey Işıkları ‘nın
üstlendiği filmlerin yönetmen
koltuğunda olmak çok keyif vericiydi.
Tüm ekibime ve İDOL Mobilya
çalışanlarına katkılarından dolayı
teşekkür ederim.
Fatih YILDIRIM

Farklı kültürlerde herkes tarafından
bilinen normlar üzerinden işlenen
bu reklamda, marka “ biz sizi iyi
tanıyoruz” algısını oluşturuyor.
İyi organize edilmiş filmlerde ürünlerin
çağrışımlarını kullanarak bir film
çekmek; markanın hayatın
içindeki somut bazı unsurlarla
özdeşleştirilmesi imkanını da sunuyor.
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mirage
yatak odası

TASARIMSAL DURUŞ

Eviniz için yapacağınız
dekorasyonun sizi yansıtan en
önemli parçalarından birisi de
sevdiğiniz kumaşları ve farklı
desenleri mobilyalarınız üzerinde
kullanmanızdır.

Ürünü birleştiren
parçaların tasarımsal
bütünlüğü.
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DİKEY ÇİZGİLER

dust
yatak odası
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Mekanda farklı bir atmosfer oluşturmanın
yolu aydınlatmadan geçmektedir ve her
odada aydınlatma farklı olmalıdır bunu göz
önüne alarak aydınlatma seçiniz.

Hayatı bağlayan dikeysi
uygulamaların yansıması
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uluslararası standartlarda
tescilli kalite belgeleri

Ürettiğimiz ürünlerde
önceliğimiz hissedilebilir
kalitedir, bu hissin müşteriye
yansıması bizleri tercih
sebebi kılar ve kalitemiz
tescillenmiş olur.

yassı kartonlarda

güvenli bir şekilde sevkiyat

İdol Mobilya ile yaşam
tarzınızı belirleyin
ve yepyeni vizyon
çalışmalarımızı görmek
için bizleri takipte kalın

Kaliteli üretmenin yanında
seri üretmek bizler için
önemli unsurlardandır.
Her müşteri bizler için
çok değerlidir, ve onların
isteklerini zamanında yerini
getirmek yaşam felsefemiz
haline dönüşmüştür.

Doğru paketlenen ürünlerde
sevk sorunları yaşanmadığını
biliyoruz, ve bu konuya önem
veren bir alt yapı ile sizlere
hizmet ediyoruz. Evlerinize
kurulan her ürün sorunsuz
olmalıdır.

son teknoloji araç filosu ile
tecrübeli sevkiyat

barkod teknolojisine sahip

endüstriyel depolama alanı
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Tv ünitesi koyacağınız
duvara niş çalışması
yaptırabilirsiniz.

plato

ÇİZGİSEL DOKULAR

yatak odası

Bütünlüğün çizgisel
dokular ile birleşimi
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Detayların sanata uyum
içinde yansıması

SANATSAL BÜTÜNLÜK

Eğer odanızın penceresi güzel
bir manzaraya açılıyor ise stor
perde tercih edebilirsiniz.

savanora
yatak odası

51

Dün, Bugün ve
Yarın Tasarım

Dr. Cemil Yavuz

Gazi Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için müşterilerle sağlıklı
iletişim kurma gerekliliği ile birlikte, yeni ürün geliştirme noktasında
da nitelikli adımlar atmalıdır. Ulrich ve Eppinger [1] yeni ürün
geliştirmenin disiplinler arası bir faaliyet olmasının yanında esas
olarak işletmenin pazarlama, tasarım ve üretim fonksiyonlarının bir
kombinasyonu olduğunu belirtmişlerdir. Tasarımın entegrasyonu
ise sadece tasarım üzerine harcanan zamanı değil, aynı zamanda
uygun tasarım kaynaklarının aranıp bulunması ve onların şirkete
adaptasyonunu kapsamaktadır. Ürün yaşam döngüsündeki azalma,
sürekli gerçekleşen teknik yenilikler, dinamik pazarlar sonucu oluşan
ekonomik rekabet, tasarımın canlanmasındaki itici güçler olmuşlardır
[2]. Porter’a göre [3] tasarım; kalite, dayanıklılık, kullanım kolaylığı,
farklı estetik ve fiyat faktörleri sayesinde ürün konumlandırma
araçlarından biri olarak görülmektedir. Tasarım, bireysel beklentilerden
sosyal beklentilere, milli beklentilerden uluslararası beklentilere,
pazarlamacıdan üreticilere ve daha önemlisi çevresel beklentilere
kadar farklı alanlara cevap veren ve aynı zamanda sosyal, kültürel,
siyasi etkinliği olan güç potansiyelini üzerinde bulundurmaktadır [4].
Bu bağlamda tasarım, dünyayı yönetme güç ve yeteneğine sahiptir.
Küreselleşen dünyada ve sınırların anlamını yitirdiği rekabet ortamında
belirleyici olan en etkili rol, tasarıma verilen değerde yatmaktadır.

Tasarımın zaman içerisinde birçok tanımı yapılmıştır. ICSID’e göre (International Council of Societies of Industrial Design) tasarım, “tüm
yaşam döngüleri içindeki nesnelerin, süreçlerin, hizmetlerin ve sistemlerin çok yönlü niteliklerini kurmayı amaçlayan yaratıcı bir faaliyettir.”
[5]. Tasarım; endüstriyel tasarım, moda tasarımı, iç mimari tasarımı, görsel iletişim tasarımı gibi birçok alanda adı geçen ve özünde birçok
disiplini barındıran bir kavramdır. Endüstriyel tasarım ise hem kullanıcı hem de üreticinin karşılıklı yararları için ürünlerin ve sistemlerin
işlevini, değerini ve görünüşünü en uygun hale getiren kavramları ve özellikleri oluşturan ve geliştiren profesyonel bir hizmettir [6].
Endüstriyel tasarım, rekabet avantajı açısından işletme için stratejik bir araç olarak tanımlanabilir.
Endüstriyel tasarım çerçevesinden bakıldığında tasarımın yeni ürün geliştirmedeki rolü zaman içinde değişkenlik göstermiştir. Perks’e
göre 1800’lerde işletmenin içinde gizli bir konumda olan tasarım, 1920-1950 yılları arasında müşterilerin yönlendirdiği ve şirketlerin
dışarıdan çalışan tasarımcılardan destek alarak ürettiği estetik ürünlerle, yeni ürün geliştirme noktasında uzman bir rol üstlenmiştir
[7]. Bu gelişmelerle tasarımın bu alanda giderek profesyonelleşmesi sonucunda 1970’lerde tasarım okulları, endüstriyel tasarım
eğitimine odaklanmışlardır. 1980’lerde tüm medya ve iş dünyası, tasarımı bütün hastalıkların çaresi olarak görmeye başlamış, tasarım
danışmanlıklarının patlama yaptığı yıllar olmuştur. 1990’larda tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz, tasarımın pahalı bir aktivite olarak
algılanmasına yol açarak, işletmede tekrardan pasif bir konuma gerilemesine sebep olmuştur. 2000’li yılların başlarında tasarım, iş
süreçlerinde etkinliğini arttırarak, ürün geliştirme süreçlerinde lider bir rol üstlenmiştir (Tablo 1).

1800'ler
1920-1950'ler
1960-1970'ler
1980'ler
1990'lar

Tasarımın Rolü
Odakl
Uzman
Profesyonel
Marka Hakimiyeti
Y
Y

eç
eç Lideri

Tasarımın endüstrideki rolünün son yıllarda artması, bu unsurun anahtar kavram olarak görülerek, endüstrinin tasarım süreçlerini bünyesine nasıl
eklemleyeceği sorusunu akıllara getirmiş, tasarım odaklı bir firma olmanın doğru planlama, tasarımı besleme ile düşünüldüğü kadar zor olmadığı
yönünde görüşler ortaya çıkmıştır [8]. Firma içerisinde tasarımın entegrasyonu üç farklı şekilde olmaktadır: (1) Şirket içi Tasarım Departmanı, (2)
Dış Kaynak Tabanlı Tasarım Danışmanlıkları, (3) Her iki yöntemin de kullanımı. Bu noktada şirket içi kaynak ve şirket dışı kaynak arasında kıyaslama
yapmak gerekirse dışarıdan tasarımcılarla çalışılması ilk etapta maliyetli gözükse de uzun vadede şirket içi çalışanın toplam maliyetine oranla daha
az maliyetli olabilmektedir.
Günümüzde bilgi çağı ve internet teknolojisinin geldiği noktada, şirketlerin sadece kendi şirket içi kaynaklarını kullanarak inovasyon
gerçekleştirmeleri giderek zorlaşmaktadır. Bilginin evrenselleştiği dünyamızda, şirketlerin de buna ayak uydurması gerekmektedir. Firma, yeni
ürün tasarımlarını firma içi kaynaklarını yani çalışanlarını kullanarak, firma dışından satın alarak veya her ikisini de kullanarak elde edebilir.
Tasarım kabiliyetlerinin şirket rutinleri karşısında zamanla kaybolması şirket içinde çalışan tasarımcı için olumsuz bir durum oluştururken, şirket
dışından olan ve şirketin rutinlerine maruz kalmayan tasarımcıların bu kabiliyetlerini belirli bir kalıba sokmamaları onları daha avantajlı ve yaratıcı
kılmaktadır. Hatta bu farklılıkları sayesinde bir şirketin kültürünü etkileyecek derecede katkıda bulunmaları muhtemeldir. Kapılarını dışarıdan ürün
fikirlerine ve insan sermayesine kapatarak sadece öz kaynaklarına ve kabiliyetlerine güvenen şirketlerin rekabette geride kalma olasılığı yüksektir.
Firmalar şeffaflığı benimseyip, aktif biçimde dışa açık olmaya başladıklarında, serbest çalışanlar, kendileri ve firmaları arasında artan güven,
masraflardaki düşüş ve üst düzeyde inovasyon ile sadakate imkân tanımış olacaklardır. P&G firmasının CEO’su A.G. Lafley “Belirli sorularınıza yanıt
alabilecek, belirli sorunlarınızı çözebilecek veya mevcut fırsatları sizin adınıza daha iyi değerlendirebilecek insanlar örgütlenmenizin dışında bir
yerde olabilir. Onların arayıp bulunması ve onlarla iş birliği temelinde, verimli biçimde çalışılması gerekir.” diyerek şirketlerin dört duvar arasında
kalmamaları gerektiğini vurgulamıştır [9].
Ülkemizde mobilya sektörüne bakıldığında ağırlıklı olarak mikro ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte makro ölçekli işletmelere de sahip olması,
üreticilerin altyapı, sistem, kurumsallık ve diğer birçok açıdan farklılaşmasıyla yönetimsel anlamda birçok eksikliği de beraberinde getirmektedir.
Üretimde verimliliği etkileyen belli başlı sorunlar; tasarım ve inovasyon olgusunun olmaması, nitelikli işgücünde yaşanan sıkıntılar, mesleki eğitim
politikalarının yetersiz olması, kurumsallaşma konusundaki eksiklikler ve yetersiz organizasyon yapılarıdır. Sektör şirketlerinin insan ve ürün
kaynaklarını etkili ve verimli kullanımında gerekli hassasiyeti göstermemesi, ürün kalitesinden verimliliğe, yenilikçilikten katılımcı yönetime kadar
temel performans sonuçlarında ve yönetim kalitesinde kendini göstermektedir. Sektör genelinde hali hazırda çalışanların büyük çoğunluğunun
usta-çırak tarzı atölye kültürü ile yetişmeleri, gelişen teknoloji ve bilgi altyapılarının sektöre uyarlanmasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesini
oluşturmaktadır [14]. Kurumsal gelişmişlik seviyesi, şirketlerde süreçlerin ve sistemlerin oluşturulmasında ve iyileşme mekanizmalarının
işletilmesinde, piyasada oluşan risklerin erken tespiti ve karşı önlemlerin yerinde ve zamanında alınmasında önemli rol oynamaktadır. Kişisel
yönetim becerisi, liderlik vasfı ve mevcut yapıdaki yenilikler şirketlerin piyasada çabuk yükselmesine, yeni markaların oluşmasına sebep olmakta;
fakat kurumsal oluşumda yaşanan eksiklikler, çağın gerekliliklerine adapte olamama problemleri, aynı hızda yok olmalarına, bölünmelerine ve
sonuç olarak rekabet açısından yetersiz kuruluşlar haline gelmelerine neden olmaktadır. Mobilya sektöründe 1990’lı yıllardan önce tasarımdan
bahsetmek zorken, son 20 yılda büyük ölçekli firma sayıları ve iş tecrübelerinin artmasıyla dış ticarette rekabet gibi faktörlerle şirketler yeni
mobilya tasarımlarında, hitap edilen kitlenin kültürü, tüketim alışkanlıkları, bölgesel ve sosyal özelliklerine uygun nitelikte mobilya oluşumuna
yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır.
Piyasa rekabet koşullarında ayakta kalabilmenin ve gelişmenin gerekliliklerinden biri hiç şüphesiz sürekli inovasyon yapmaktır. Günümüzde
inovasyonun kilit noktası olan tasarım çalışmaları birçok firmada şirket bünyesinde yapılmaya devam ederken, bazı işletmeler bu çalışmalarını
şirket dışına da taşımışlardır. Diğer taraftan küreselleşen dünyada evlerin sosyal yaşamın merkezi haline gelmesi, dekorasyon anlayışındaki
değişimlere paralel olarak mobilya seçimlerindeki farklı eğilimler, varlıklarını sürdürebilme noktasında işletmeleri, var olan yeni ürün geliştirme
sistemlerini yeniden sorgulamaya zorlamaktadır. Açık ve geçirgen sınırlara sahip olup dış bilgiden, kaynaklardan, yeteneklerden yararlanmak
amacıyla sınırlarının dışına çıkan ve ürün geliştirme sürecini sadece dört duvar içerisinde sıkıştırmayıp, dış kaynakları potansiyel Ar-Ge departmanı
olarak gören şirketler rekabet koşullarında avantajlı konuma sahip olacaktır.
Geçmiş dönemlerde merdiven altı diye tabir edilen mobilya imalathaneleri, gerekli desteklerle daha verimli ve kaliteli üretim yapan işletmeler
haline dönüşme yolunda ilerlemeler kaydetse de halen istenen düzeye ulaşıldığını söylemek zordur. Günümüzde firmalar tasarımla farklılaşarak
kazanacaklarını bilmekte, fakat uygulama anlamında yanlış politikalar yürütmektedirler. Haksız rekabeti önleyerek, tasarım bilincinin yerleşmesi
için tasarım tescil mekanizmalarının kolaylaştırılarak fikri hakların korunması, etkin bir kontrol mekanizması oluşturarak tasarım konusunda bilinçli
insan potansiyeli ile sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi, yeterli kaynak aktarımının yapılması, devletin, firmaların ve sektör örgütlerinin özel
çabalarını gerektirmektedir. Mobilya üretimi yapan şirketlerin, tasarımı doğru yönetmeleri noktasında yeterli bilinç düzeyine erişmeleri için gerekli
düzenlemelerin yapılması öncelikli konulardan biri olmalıdır.
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Dolap tercih ederken dikkat edilmesi
gereken en önemli konu kullanım alanları
ve kullanışlı mekanizmaları olmalıdır.
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‘‘Müşterilerimizin, çalışanlarımızın,
tedarikçilerimizin ve toplumun
memnuniyetini hedefleyerek, sürekli
ve etkin olarak çalışıyoruz’’
İDOL Mobilya “yüksek kalitede mobilya mimarisini yaratmak üzere, fikirleri,
standartları, tasarım konseptlerini bir araya getiren, otuz yılı aşkın deneyimle
edindiği yaygın itibara sahip bir şirkettir. İDOL Mobilya, 80’li yıllardan itibaren,
çizgiyi tasarıma dönüştüren, kalitenin tasarımını yaratan bir marka olarak
Türk mobilya sektöründe varlığını sürdürmekte ve tasarımı endüstrinin
hizmetine sunmaktadır. Tarihe ve kültüre tekrar bakmak; yaşanmışlara,
bilgiye, biçimlere, renklere dokunmak; geçmişe sahip çıkarken güne meydan
okumak; geleceği sorgulamak, mükemmeli aramak ve güzellikleri tekrar
keşfetmek üzere yola çıkmış bir markadır.
Hayrettin Bahar / Fabrika Müdürü
İDOL Mobilya; üretiminde mükemmele ulaşmak için modern teknoloji ile
ustalığı kurgulamıştır. Çağdaş teknolojinin imkânları ve yetkin tasarım bilgisi,
İDOL Mobilyanın, modern üretim sürecinde birleşmiştir. Global pazarda rekabet eden İDOL Mobilya, gelişmiş ülke standartlarına uygun olarak tüm
iş süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, aynı zamanda insan kaynağının sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak
benimsemiştir.
Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek ve uygun çözümler üretmek, Kaliteyi beklentinin üstünde ürünler ve hizmetler
bütünü olarak görüp, farklılaşmak, her türlü müşteri geri bildirimi ve kurumsal kaynaklardan gelen bildirimler için, alt yapısını ve insan
kaynaklarını kullanarak; erişilebilir, cevap verebilir, müşteri odaklı, şeffaf, objektif bir yaklaşımla istek ve beklentilerini ele alıyoruz.
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun memnuniyetini hedefleyerek, sürekli ve etkin olarak çalışıyoruz.
Kârlılık, verimlilik ve etkinlik üzerine kurulu süreçlerimizi ve Entegre Yönetim Sistemimizin düzenli denetim ve gözden geçirmelerle performansını
sürekli iyileştiriyoruz. Ürün ve süreçlerini tasarlarken, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı, çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve enerji
verimli teknolojileri kullanma çabasındayız.
Sahip olduğumuz Yönetim Sistemleri şartlarını, yerel ve ulusal mevzuat ve standartları, minimum standartlar olarak kabul ederek mobilya
sektöründe örnek ve önder kuruluş olmaya çalışıyoruz.
İDOL Mobilya geniş tasarım hacmi, üretim kolaylıkları ile nezih evler için mobilya ve tasarım üretir. Dünya çapında, ihracat, iş ortaklığı, tasarım ve
üretim faaliyetlerini yürüten İDOL Mobilya, üretimde ve üründe Türkiye’de birçok konuda ilkleri gerçekleştirmiştir.
İDOL Mobilya için teşhir ve sergileme, Müşterilerimizle markanın ruhu arasında iletişim kurmaya, ürünlerinin hayata geçirilmesini sağlayan
yaratıcı sürecin aşamalarını sunmaktır. Yeni teşhir alanları geliştirirken diğer bir önemli fikir, nesne ve mekan arasındaki ilişkiyi her yeni teşhir
alanında yeniden yaratmaya çalışmaktır. Bu açıdan her yeni mağaza yeni bir maceradır ve diğer mevcut mağazalarla yalnızca marka ruhunun ana
teması açısından bağlantılıdır. Mevcut formülleri her yeni mağazada tekrarlamak yerine burada amaçlanan, gerçekleştirilen her projede yeni algı
biçimleri sunmaktır. Nihai hedef, her bireyin kendi mekanını yaratmak için ilham alabileceği nötr bir tasarım dili oluşturmaya çalışıyoruz.

Ertuğrul Gazi Mağaza-1
Ertuğrul Gazi Cad. No:75
İnegöl / BURSA
T. +90 224 715 18 85

Ertuğrul Gazi Mağaza -2
Ertuğrul Gazi Cad. No:78
İnegöl / BURSA
T. +90 224 715 18 85

IŞILTILI DETAYLAR

zeus
yemek odası

PÜF
NOKTALARI
Saflığın, sadeliğin ve masumluğun rengi
olan beyaz gerçekten insanın içini
aydınlatır ve kendisini çok daha huzurlu
hissetmesini sağlar.

Değerli taşların birleşimi ile
değerlenen detaylar.
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Her gün karşısında oturduğunuz, makyaj
yaptığınız ve giyindiğiniz bir parça şifonyer.
Kullanışlı ve şık olmasına özen gösterin.

Çizgisel duyguların
tasarımsal düşünceye
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DOĞA
SPORLARININ
KALBİ
iNEGÖL’DE
ATIYOR

Turgut Alp’in at sürdüğü yemyeşil yaylaları, vurduğunda
arzı ve arşı titreten mehteri, asırlardır şifa dağıtan
kaplıcaları, mutfakları lezzet, doğası cennet kokan ve
Osmanlının kanatlandığı bereketli topraklarıyla Türkiye’nin
tüm renklerine kucak açmış bir şehir; İNEGÖL.
Termal turizmde; Oylat, tarih turizminde; İshak Paşa
Camii ve Külliyesi, Ortaköy Kervansarayı, doğa
turizminde; Oylat Mağarası, Kıran Yaylası, Başalan
Yaylası, Hacıkara Şelalesi, Kıran Şelalesi, kültür
turizminde; Kent Müzesi, sanayi turizminde de
Mobilya Müzesi ile zenginleşen; her geçen
gün güzelliğine güzellik, değerine değer
katan bu şehir; şimdi de Doğa Sporları ve
Turizm Merkezi Projesi ile size bu dünyanın
kapılarını sonuna kadar açıyor.
DOSTUM doğayı sevenler, sporu sevenler,
alternatif spor branşlarıyla tanışmak
isteyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek
isteyenler için gerçekleştirilen bir rüya.
80 bin metrekarelik bir faaliyet alanında kurulu
hangar, kafeterya, atv ve motocross sahası, bisiklet
parkuru, uçuş pisti, okçuluk eğitim sahası, balıkçılık
alanı, otopark, tek katlı olarak inşa edilen hizmet binası
ve bu binanın içerisinde; irtibat bürosu, güvenlik birimi,
mescid, misafir salonu, derslik, konaklama odaları en
mükemmel şekilde sizleri ağırlamaya hazır.
Doğa yürüyüşleri, okçuluk, motocross, bisiklet, atv safari,
offroad, foto safari, yamaç paraşütü, hafif sivil uçaklar,
sportif balıkçılık, deniz bisikleti, kampçılık gibi doğa
sporlarını doyasıya yapabileceğiniz bir dünya sizi bekliyor.

Sivil Havacılık
Sivil havacılık denilince ilk olarak, hem genel hem de tarifeli hava
taşımacılığını da kapsayan tüm askeri olmayan uçuşlar akla gelmektedir.
Sivil havacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için uçuş ve inişe elverişli
pist, hava durumunu takip eden cihaz ve ekipmanlar ve uçak(lar)ın
bakımının yapılabileceği hangar(lar) gerekmektedir.
Bu kapsamda İnegöl Belediyesi tarafından DOSTUM Projesinde
yürütülecek bu faaliyetler için öncelikle Ultralight tipi uçakların havalanıp
inebileceği bir pist inşa edilmiş ve Ultraligt tipi bir uçak satın alınmıştır.
Beraberinde aynı tip uçakların durabileceği hangar ve park yerleri de
yapılmıştır.

Yamaç Paraşütü
Yamaç paraşütü 1980’li yılların başından itibaren yapılan bir spor dalı
olup ciddi bir eğitim gerektirmektedir. İnegöl Belediyesi ve Türk Hava
Kurumu Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle bu spor dalı da DOSTUM
Projesi kapsamına alınmıştır. Yamaç paraşütü severlerin ve adrenalin
tutkunlarının yeni adresi olan DOSTUM, , Uludağın eteklerindeki Kıran
ve Çiftlik mahalleleri üzerinde bulunan 2232 rakımlı ve 3 yöne kalkış
imkanı veren Aktaş Tepede, mükemmel İnegöl manzarası eşliğinde mavi
gökyüzüne süzülebilmek için eğitimlerin verileceği bir merkez olmuştur.

Doğa Yürüyüşleri
Yine DOSTUM branşlarından biri olan Doğa yürüyüşleri(Trekking)
Doğasever insanların, doğal güzellikleri yaşamak ve doğada bulunmak
amaçlı gerçekleştirdikleri kişisel veya arkadaş çevresi etkinlikleri
olarak başlayan trekking, günümüzde alternatif turizm çatısı altında
giderek ekonomik boyut kazanmış ve büyümüştür.
Bugün trekking, genelde şehrin stresinden kurtulmak isteyenlerin,
hafta sonu günübirlik şehre yakın parkurlarda ya da yabancı
ülkelerde 2-3 haftalık turlar şeklinde, profesyonel bir rehber eşliğinde
gerçekleştirdikleri bir spor durumundadır.
Doğa yürüyüşlerinin insanın vücut ve ruh sağlığı üzerinde çok olumlu
etkileri olduğu uzmanlarca kabul edilmektedir.
Yüksek kondisyon veya teknik istemiyor oluşu, sakatlanma vb.
risklerinin çok düşük seviyelerde seyretmesi, maliyetinin az olması gibi
nedenlerle kitlelerin en yoğun ilgi gösterdiği doğa sporlarından biridir.

Bisiklet
Doğanın içinde kondisyon ve gücünüzün sınırlarını görmek adrenalini
hissetmek ve dengede kalabilmek, kendi yollarınızı açmak, bu
yollarda ilerlemek ve daha yaşanabilir bir dünya için pedal çevirmeye
hazırmısınız!
Bisiklet sporu monotonlaşan hayatınıza hareket katmak, daha sağlıklı bir
dünya ve daha sağlıklı bir beden için sizi desteklemektedir.
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Okçuluk

Off-Road

İnsanlık tarihi kadar eski, avcılık ile beraber ortaya çıkmış olan bu spor
dalı gelişen teknolojiye rağmen popülerliğini devam ettirmektedir.
Şehrin stresinden kurtulmak, sabrı öğrenmek, mücadele etmek,
doğaya karşı insan gücüyle ayakta durmayı başarmak için okçuluk
mükemmel bir aktivitedir.
Osmanlının bu topraklarda kullandığı heyecan verici bu silahları
kullanmak aynı zamanda bir olimpiyat dalı da olan bu eğlenceli sporu
öğrenmek ve yapmak, yeni olimpiyat şampiyonları yetiştirmek için
DOSTUM sizleri beklemektedir.

Mekaniğin doğayla mücadelesi...
Her anı heyecan her anı adrenalin dolu bir spor olan Offroad, kendi
yolunu kendin oluştup, yeni yollar keşfederken, takım çalışması,
mücadele ve sabır gerektiren, motor gücünün doğa karşısındaki
mücadelesini yaşarken öğreten bir spor dalıdır.
Yeni yerler keşfetmek, stres atıp rahatlamak için İnegöl’ün muhteşem
offroad alanları DOSTUM’la ortaya çıkarılmaktadır.

Kampçılık

Motocross

Kampçılık zorluklarla dolu fakat zevkli bir uğraştır. Bu zorlukları
azaltmanın yolu ise kamp yapma sanatını öğrenmektir.
Bir kampı iyi bir kamp yapan rahat bir çadır, sıcak bir uyku tulumu,
yanınızda bulunan yiyecek ve içeceğinizdir.
Kampçılığın esas kuralı ise doğaya saygı duymak ve onunla dost
olmaktır.
Kısıtlı imkanlarla doğada yaşamayı öğreten bu sporu geleceğimiz olan
çocuklarımıza öğretmek ve betonlaşan, mekanikleşen şehirleden kısa
süreliğine de olsa uzaklaşmak için en büyük fırsat. DOSTUM’dur.

Doğada heyecanla yapılabilecek spor dallarından biri de Motocross tur.
İnegöl’deki bu muhteşem doğanın içinde rotalandırılmış doğal
Motocross parkurları bulunmaktadır.
İnegöl’ün doğasının keşfedilmesi ve tanıtılması aynı zamanda
İnegöl turizmine katkı sağlaması açısından bu spor dalı da DOSTUM
kapsamına alınmıştır.
Bu spor dalını doğal şartlarda yapmak mutlaka ustalık
gerektirmektedir.

Balıkçılık
DOSTUM Projesi ile birlikte balıkçılığın sadece avcılık değil aynı
zamanda insan ruhuna çok iyi gelen bir doğa sporu olduğu daha iyi
anlaşılmaktadır.
Çünkü doğa insana her şeyi cömertçe sunmaktadır. Bu kapsamda
İnegöl’de yer alan baraj gölleri ve akarsular olta balıkçılığı yapanlar için
oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır.
Amatör ve hobi olarak yapılan bu spor dalı da DOSTUM Projesi
kapsamına alınmıştır.
Olta balıkçılığı tutkunları DOSTUM merkezinin hemen yanında bulunan
yapay gölde, doğal güzellikler içinde balık tutma zevkine doyasıya
varacaklardır.

Deniz Bisikleti
DOSTUM mavi göllerde yemyeşil doğanın içinde bol oksijen alırken
hem eğlenmek, sağlıklı yaşamak, arkadaşlarınızla iyi vakit geçirmek
hem de spor yapmak için sizlerin hizmetindedir.
Deniz bisikleti her yaş gurubundan insanın yapabileceği kolay, fazla
kondisyon gerektirmeyen ve güvenli bir spordur.

Oryantiring
Doğada heyecanla yapılabilecek spor dallarından biri de Motocross tur.
İnegöl’deki bu muhteşem doğanın içinde rotalandırılmış doğal
Motocross parkurları bulunmaktadır.
İnegöl’ün doğasının keşfedilmesi ve tanıtılması aynı zamanda
İnegöl turizmine katkı sağlaması açısından bu spor dalı da DOSTUM
kapsamına alınmıştır.
Bu spor dalını doğal şartlarda yapmak mutlaka ustalık
gerektirmektedir.

Cesaretini Doğaya Göster

Atv
Zorlu arazi koşullarıyla mücadele ederken çevrenin güzelliğinin
büyüsüne kendinizi bırakmak ister misiniz?
Doğayı keşfetmenin heyecanı ve adrenalini bir arada
yaşayabileceğiniz, doğanın güzelliğini ve zenginliğini spor
yaparken keşfedip yemyeşil ormanlarda en güzel manzarayı
yakalayabilmek için yarışıbileceğiniz, güvenli, eğlenceli ve
rahatlatıcı bir başka spor dalı da ATV Safaridir.
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Tv ünitesi koyacağınız
duvara niş çalışması
yaptırabilirsiniz.

sara

DESEN ÇAĞI

yatak odası

Tasarımsal desenlerin
parlak dokular ile uyumu
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