
Ayla Şahanoğlu Ceyhan, 2019’da kurduğu Mobilya Kirala adını taşıyan 
girişimiyle ev ve ofislerde ihtiyaç duyulabilecek her türlü mobilya, 

aksesuar ve elektronik ürünün kiralamasını yapıyor. Online platform 
üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına kiralama hizmeti sunan 

girişim, bu yıl yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

“MOBİLYA KİRALAYARAK 
DÖNÜŞÜM EKONOMİSİNE 

DESTEK OLUYORUZ”

A
yla Şahanoğlu Ceyhan’ın girişimcilik 
hikayesi çocuklarının eğitimi 
sebebiyle yurt dışına çıkışıyla başladı. 
Geçici bir süre evle ilgili mobilya ve 
beyaz eşya ihtiyacı duyan Ceyhan, 

kiralama sistemiyle tüm ihtiyaçlarını kısa 
sürede karşıladı. Türkiye’ye döndüğünde bu 
hizmet açığını fark etmesiyle de dünyanın 
birçok yerinde uygulanan bu iş modelini 
Türkiye’de hayata geçirdi. Ayla Şahanoğlu 
Ceyhan, bu süreçte neler yaşadığını ve 
hedeflerini şöyle anlattı:  

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ”
“Şirketimizi Eylül 2019’da kurduk. İlk yıl kendi 
bünyemizde oluşturduğumuz yazılım departmanıyla alt 
yapı çalışmalarını tamamladık ve diğer departmanlarımızı 
oluşturduk. Bu çalışmaların sonunda Ekim 2020’de 
Mobilya Kirala markamızla aktif olarak hizmet 
vermeye başladık. Ülkemizin her bölgesinden ve yurt 
dışından müşterilerimiz bizlere mobilyakirala.com.
tr sitemizden ve mağazalarımızdan kolaylıkla ulaşıp, 
sipariş verebiliyor. Projemizi hayata geçirirken bizi en 
çok motive eden dönüşüm ekonomisine destek olmak 
ve doğanın korunmasına katkı sağlamak oldu. Kiralanan 
her mobilyayla yeni mobilya üretiminde kullanılacak 
hammadde ihtiyacını azaltıyoruz. 

EKONOMİK VE GÜVENİLİR  
ALIŞVERİŞ DENEYİMİ
Mobilya Kirala ile eviniz ve ofisiniz için ihtiyaç 
duyduğunuz tüm mobilya ve aksesuarları, elektronik 

aletleri, ev tekstili-mutfak ve aksesuarları, 
outdoor ve spor ürünlerini, özel etkinliklerde 
ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ürünleri, ihtiyaç 
duyduğunuz süre için kiralayabilirsiniz. 
Kiralama işlemi süresince ürünlerin seçiminden, 
müşterilerimize ulaşımı, dizaynı, kurulumu ve 
geri alım süreçlerinin hepsi Mobilya Kirala 
ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Amacımız 
müşterilerimizi yormadan, keyifli, ekonomik ve 
güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmak.”

Start Up 2021??

Mobilya Kirala

Vadi İstanbul ve Maltepe Ritim İstanbul, İzmit, Bodrum Avenue AVM showroomlarımızda aktif olarak hizmet veriyoruz. Beylikdüzü ve Konya’da da irtibat noktalarımız var. Kısa sürede Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Adana illerimizde yeni showroomlarımızı açmak istiyoruz. Daha sonraki aşamalarda tüm Türkiye’de hizmet noktalarımız olacak şekilde planlamalar yapıyoruz. Bu sistemi yurt dışında uygulamak üzere girişimlerimiz var. Bu yıl içerisinde Romanya, Gine, Senegal ve Karadağ’da mağaza ve ofislerimizi açmayı planlıyoruz. Ayrıca gerek yurt içi gerek yurt dışı bayilikleri de vermeye devam edeceğiz. Gelen yatırım tekliflerini de henüz erken diye değerlendirmiyoruz ama gelecek sene yurt içi ve yurt dışı fonlardan yatırım almayı düşünebiliriz.’

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL YATIRIM ALMAYI DÜŞÜNEBİLİRİZ”

“mobilyakirala.com.tr Türkiye sitemiz, qwellrental.com 
ile de markamızın uluslararası alt yapısını hazırlıyoruz.’’


