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Değerli Sektör Temsilcileri, Mimarlar, Tasarımcılar, 
Kullanıcılar,

Değerli OMSİAD Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım,

“İşini büyütmek, işini büyütürken özgün çizgi ve tasarım 
oluşturmak”

Bu sayıdaki temamız “işini büyütmek” …
Belki de birçoğumuz iş hayatımıza başlangıcımızı, 
büyüklerimizin bize devrettiği emanetlerinde, ekmek 
teknelerimizde küçük bir atölye ile yaptık ve büyüyerek 
bugünlere geldik.

Babalarımızın kurduğu firmalarımızın çoğunda bugün 
3. kuşak aile bireyleri yönetimi devraldı. Eskiden sadece 
üretime odaklanırken bugün sürdürülebilirliği üretim 
felsefesinin merkezine koyarak, çevreye ve insana saygılı 
üretim anlayışı ile dünyadaki farklı çalışma kültürlerinin ve 
çağdaş iş ortamlarının ihtiyacına cevap verecek öncü üretim 
teknolojileri ve yenilikçi özgün tasarımlar ile büyümeye devam 
ediyoruz. 

İşinde daha büyük ve güçlü olmak, amaca odaklanmak, 
çalışanlarını motive edip verimliliği artırmak, büyük resmi 
görmek, güçlü yanları ortaya çıkarmak, profesyonel 
yöneticilere sahip olmak, özgün tasarımlar yaratmak, marka 
olmak bugün her işletmenin hedefleri arasında olmalı. Bu 
hedefler, işini büyüten firmanın aynı zamanda global bir firma 
olmasına da uygun ortam sağlayacak.

Artık büyürken “Marka” olmak en önemli yatırım konusu. 
O yüzden markalaşma yalnızca isim, sembol, tasarım ya da 
bunların kombinasyonunun geliştirilmesi ile sınırlı değil. 
Markalaşma ürün ya da firmaya kişilik kazandırmak ile 
mümkün. Bugün gelişen, büyüyen marka firmaların çoğunun 
özgün kişilikleri var. Bu özgün kişilikler, özgün yani taklit 
olmayan tasarımlar, çizgiler ile mümkün olur. Özgünlük 
aslında evrensel olma yolunda en önemli adım.

Özgün tasarım, zihinde canlandırılan biçim. Farklılıkları 
bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel 
düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlere 
ihtiyaç var. Tasarım hayalle başlıyor. Firmanın kuruluş, 
üretim, sürdürülebilirlik hayalleri ile belki de paralel gider…

BAŞKAN’dan...OMSİAD

Milletçe tarifi mümkün 
olamayacak bir acı yaşadık. 
Soma’da maden ocağında 
elim bir kaza sonucu 
yaşamını yitiren işçilerimize 
Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize 
başsağlığı diler,
bir daha böyle acılar 
yaşanmamasını 
temenni ederim.



Özgün kişilik yaratmayı yani markalaşmayı hedefleyen 
bir firmanın salt kendi varsayımlarına ve pazar 
algılamalarına dayalı olarak tasarım veya marka 
stratejisi geliştirmeye girişmesi hayli riskli olabilir. 
Strateji geliştirme önemli bir aşama. Detaylı analiz 
etmeyi ve rekabette farklılık geliştirecek açılımları 
görmeyi gerektirir. Bunun yanı sıra iş verimliliğini 
artırmak, çalışanlar arasında hedef odaklı çalışma 
kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak da asla göz 
ardı edilmemeli. 

Ercan ATA
OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

OMSİAD 
omsiad.org.tr

OMSİAD adına İmtiyaz Sahibi
Ercan ATA

Yönetim Kurulu

Ercan ATA - Başkan
Cihat ÇAKIR - Başkan Vekili

Üyeler
Rabin KAZANCIOĞLU 
A. Tahsin ATA
İzzet HABİB
Adem YILMAZ
Selahattin İNCE
Murat ÖZKARDEŞ 
Hüseyin TOSUNOĞLU

Yazı İşleri Müdürü
Yasemen AYDOĞDU

OMSİAD
Cumhuriyet Caddesi.
Sibel Apt. No. 63 Kat. 5 
Elmadağ/İSTANBUL 

T. +90 212 343 41 04/05
M. +90 533 551 81 91
F. +90 212 240 55 11

Yayına Hazırlayan
KONSEPT İLETİŞİM 
konseptprojeler.com

Basım
Gezegen Basım 
100. Yıl Matbaacılar Sitesi
 2. Cad. D. 202/A
Bağcılar/İSTANBUL

T. +90 212 325 71 25
gezegentanitim.com.tr

Kapak Görseli: Teknion
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Çalışma Alanım

Ayşe
KULİN
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“İnsan alemde hayal ettiği 
müddetçe yaşar.”

Yahya Kemal BEYATLI
“Hayal” kitabı giriş sayfasından....

HAYAL, benim uzun yıllar çabaladıktan 
sonra yazar olabilmemin hikayesi. 25 
Yıl süren bir çabayı ve o uzun yolda 
yürürken, hayatımı kazanmak için 
yaptığım işlerde başımdan geçen komik 
olayları anlatıyor.
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Kitap yazmak ve bir 
ürün tasarlamak 
arasında paralellikler 
var mı? Fikir-kurgu 
aşamasından başlamak 
üzere bir kitap yazmak 
hangi aşamalardan 
geçerek mümkün 
oluyor?

Yayınevlerinin kiminden dosyamı bırakamadan geri 
dönmüşlüğüm vardı, kiminden dosyayı bıraktığım 
halde, asla yanıt almamışlığım. 
Telefonla randevu alır giderdim. Otururdum 
birilerinin karşısına. Sorarlardı;
“Ne işle meşgulsünüz kızım?”
“Şey... Çalışmıyorum, ev hanımıyım (çünkü 
pasaportumda ‘ev kadını’ yazardı. hatta işgüzar 
bir memurun Fransızcasıyla femme de menage 
yazardı ki hizmetçi anlamına gelirdi).”
“Evlisiniz yani.”
Evli olmak çok ayıp bir şeymiş gibi utana sıkıla 
yanıtlardım,
“Evet. (Muhatabımın yüzünde beliren olumsuz 
ifadeyi görür görmez, eklerdim.) Başlarda 
çalışıyordum ama çocuklar işte...”
“Kaç çocuk?”
“Dört.”
Konuşma aşağı yukarı bu noktada biterdi.
“Ayşe Hanım kızım, madem bir kocan dört 
de çocuğun var, evli barklı birisin yani, niye 
zorluyorsun bir de yazar olmak için. Bırak onu da 
başkaları olsun.”

Ayşe KULİN
“Hayal” kitabından...

Ben kitap yazarken, önüme bilgisayarımı 
çekmeden yaratma sürecine giremem. 
Önceden çok flu bir fikir vardır aklımda. 
Fikrin vücut bulması için, kafamdan kağıda 
dökülmeye başlaması şart. Karakterlerin 
huyu, suyu hatta görünüşleri ben yazarken 
oluşur.

Yazma sürecinizden 
nelerden ilham 
alıyorsunuz? Kurgunun 
şekillenmesinde 
başlangıç ve yazma 
aşamalarının payı nasıl?

Konu seçme nedenlerimi HAYAL’de ayrıntılı 
olarak anlattım. Konularımı seçmemde 
tesadüflerin rolü çok büyük. Gidip gördüğüm 
bir şehir (Singapur mesela), tanıştığım bir 
insan (Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu) veya 
bir olay (Leyla Zana’nın tutuklanması) beni 
yazmaya motive edebiliyor. Sonra da kendini 
roman malzemesi olarak bana kabul ettirmiş 
kişinin veya olayın araştırılması aşaması 
geliyor. 

Yaratıcılık araştırma sonrasında başlar. 
Öğrendiklerimi romana nasıl yedireceğim 
ki, kuru bilgi olarak sırıtmasın, aktarmak 
istediğin her neyse, çok doğal bir şekilde 
romana girsin. İşte en zor tarafı da budur, 
romanı oluşturmanın.
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Çalışma zamanı ilham ve 
konsantrasyonla şekillenen 
bir mesleğe sahipsiniz. 
Öncelikle çalışma disiplinini 
nasıl oluşturduğunuzu 
ve çalışma-özel yaşam 
dengesini nasıl kurduğunuzu 
merak ediyoruz. Bu disiplin 
ve dengenin sırrını paylaşır 
mısınız bizimle?

Sabah çok erken uyanma alışkanlığımın 
dışında, belli bir disiplin içinde 
çalışmıyorum. Uyanınca, yataktan 
çıkmadan, dizüstü bilgisayarımı açar, saat 
11:00’e kadar yaklaşık 4-5 saat çalışırım. 
Bu saatler kafamın en berrak olduğu 
zamandır. Evim de sessizdir. Kapı, telefon 
pek çalmaz. Sonrası kalabalık bir ailesi ve 
sosyal yaşamı olan benim gibi biri için, bir 
kargaşa ve koşuşturmadır. 

Arada vakit bulursam yine çalışırım. 
Berberde, hava meydanlarında uçak 
beklerken, trenlerde, vapurlarda, her 
yerde... Akşam ancak yazdıklarımın 
üstünden geçebiliyorum çünkü çok 
yorgun oluyorum.
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Yazarların sessiz, sakin 
bir çalışma ortamını 
tercih ettiği yönünde 
yaygın bir kanı var. Bu 
sizin için de geçerli mi?

Sessizlik tercih edilir ama benim için şart 
değil. Konsantre olabildiysem, etrafımdaki 
sesleri duymam. Bir keresinde bu yüzden, 
anonsu duymayıp uçak kaçırdım.
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Mobilitenin yoğun 
olduğu bir çağda 
yaşıyoruz. Buna 
paralel olarak çalışma 
alanı kavramı da 
değişiyor. Seyahatler 
ve iş hayatı için gerekli 
etkinlikler sırasında 
siz de mobiliteyi 
yaşarken çalışma fırsatı 
bulabiliyor musunuz?
Ben her yerde çalışırım. Çok seyahat ettiğim 
için , özellikle hava meydanlarında ve 
uçaklarda çalışmaya alışkınım.

Son kitabınız Hayal’de 
ilginç ve hareketli 
iş yaşamınızı 
anlatıyorsunuz? Son 
kitabınız, iş hayatı ve 
kişisel duruşunuzla 
ilgili neler söylemek 
istersiniz?

HAYAL, İrvin Mandel’in çizdiği karikatürlerle 
ve Umut Karamanın desenlediği kapak/
iç kapak çalışmalarıyla, görselleri de 
olan, eğlenceli bir kitap. Benim uzun yıllar 
çabaladıktan sonra yazar olabilmemin 
hikayesi. 25 Yıl süren bir çabayı ve o uzun 
yolda yürürken, hayatımı kazanmak için 
yaptığım işlerde başımdan geçen komik 
olayları anlatıyor.

Benim duruşum hayata karşı da, 
kitaplarımda da hep aynıdır. Hiç değişmedi. 
İnsanlara ve olaylara ön yargısız yaklaşmak, 
mağdurun, ezilenin yanında durmak, 
gönül kırmamak. Yanlış anlamalara mani 
olamasam da, gerçekte ben buyum.

Benim duruşum hayata karşı 
da, kitaplarımda da hep aynıdır. 

Hiç değişmedi. İnsanlara ve 
olaylara ön yargısız yaklaşmak, 

mağdurun, ezilenin yanında 
durmak, gönül kırmamak. 

Yanlış anlamalara mani 
olamasam da, gerçekte ben 

buyum.



2014
Q2

11

“Nazlı sen bu Çinli kadının özgeçmişini okudun 
mu? Kadın bir derya,” dedim, “kadınların 
özgürleşmesine çok emeği geçmiş, söyleyecek çok 
lafı olmalı. Bizimki ne konuşacak acaba?” “Semra 
Hanım’ın eline, söylemesi gerekenleri yazıp 
vermişlerdir,” dedi Nazlı.
“İnşallah öyledir. İyi bir intiba bıraksın istiyorum.”
“Merak etme, bırakır.”
Acaba? Endişelerim vardı ama laf sokmadım 
Nazlı’ya. Bir tarihi temsil eden yaşlı Çinliye 
baktım. Deng Yingchao’nun gözünde, kalın camlı 
gözlükleri vardı, yüzünün derin çizgileri seksen 
yaşını inkâr etmiyordu ve oturduğu kocaman 
koltukta, olduğundan da ufak görünüyordu. Semra 
Hanım ise cüsse itibariyle koltuğunu dolduruyordu 
doğrusu. Çinli kadın, yaşlı titrek sesiyle konuşmaya 
başladı. Kısa konuştu. Tercüman söylediklerini 
Türkçeye çevirdi. O, başbakanın eşi muhterem 
hanımefendiye ve yanındaki zevata hoş geldiniz, 
onur verdiniz filan derken, ben onlardan tarafa 
bakmıyor, bulunduğumuz mekânın duvarlarındaki 
ve tavandaki süsleri inceliyordum. 

Sonra birden kristal gibi bir ses duydum. Tiyatro 
sahnesinin kraliçelerinden Nedret Güvenç’in 
berrak sesini andıran, güzel tınılı bir ses. Yavaşça 
çevirdim başımı, hayret, ne güzel sesi varmış 
Semra Özal’ın! Gayet iyi konuşuyordu, üstelik çok 
düzgün bir diksiyon ve çok düzgün bir Türkçe’yle. 
O Papatya saçmalıklarını icat eden, dergilere 
mankenlik yapan kişiden hiç beklemediğim bir ses 
ve konuşma! Şaşırdım.
“Güzel konuşuyor,” diye fısıldadım Nazlı’ya.
 
Ayşe KULİN
“Hayal” kitabından...
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Yenilikçi ürünlerini 1973’ten bu yana kullanıcılara 
sunan ve “Mobilyaya hayat verir” mottosuyla hareket 
eden SAMET ile tasarımcı Defne Koz&Marco Susani 
işbirliğinden doğan, menteşe kapak sistemi ELA 
(elastik menteşe süsü); tasarım dünyasının en prestijli 
yarışmalarından biri olan IF Design 2014 Ödülleri’nde 
“Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüle layık bulundu. 

1953 yılından beri düzenlenen ve ‘Ürün Tasarımı’, 
‘Ambalaj’ ve ‘İletişim’ dallarında 3 ana kategoride verilen 
iF DESIGN Ödülleri’nde bu yıl toplam 55 ülkeden 49 
uluslararası tasarımcının 4.615 tasarımı yarıştı. Ürün 
tasarımına ve üretim kalitesine güvenen uluslararası 
üreticiler, ürün geliştiriciler ve tasarımcıların katıldığı 
iF DESIGN’da ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde yarışan 
tasarımlar; kalite, tasarım, materyal tercihi, inovasyon 
düzeyi, çevre etkisi, işlevsellik, ergonomi, kullanım 
amacının görselliği, güvenlik, marka değeri ve evrensel 
tasarım kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Menteşe üzerine uygulanan ve mekanik görüntüyü 
estetik hale getiren kabinlere farklı renk ve tasarımıyla 
estetik katan ‘ELA Menteşe Kapak Sistemi’, daha önce 
Alman Tasarım Konseyi Ödülleri 2013’te “İç Mekân 
İnovasyon” dalında ödül kazanmıştı.

samet
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Daha fazla çalışma alanı: 
Selekta Pro 2000
Ofiste engelsiz çalışma: Minimum yüksekliğe sahip tek mafsallı menteşeler ile kapakları dolap yanına kadar 270°  

açabilirsiniz. Böylece kapaklar size engel olmadan dosyalarınıza kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

www.hettich.com.tr

Güvenilir Alman Kalitesi

13972_AZ_Selekta_240x315_tr.indd   1 26.03.14   11:16

Koleksiyon ve f/p design iş birliği ile tasarlanan 
ofis koltuğu serisi Tola, tasarım dünyasının en 
prestijli yarışmaları arasında sayılan iF Design 
Awards’ta (iF Tasarım Ödülü) En İyi Ürün Ödülü’ne 
layık görüldü.
1953’ten beri dünyanın en büyük ve tanınmış tasarım merkezi olarak gelişimine devam 
eden iF’in (Industrie Forum Design) tasarım ödülleri için her yıl 50'yi aşkın ülkeden 
20.000'den fazla aday yarışıyor. Bu uluslararası yarışmada ürün tasarımı, ambalaj tasarımı 
ve konsept tasarımı ödülleri olmak üzere üç ayrı kategoride farklı kriterler üzerinden 
birçok çalışma değerlendiriliyor. 

iF etiketi dünya çapında bilinen ve tanınan bir kalite damgası olarak kabul ediliyor. Daha 
önce 2013 red dot Ödülü’nü de alan Koleksiyon ile f/p design iş birliğinin ürünü TOLA ofis 
koltuğu serisi, bu seneki iF Design Awads’ta En İyi Ürün Tasarımı Ödülü’nü almaya hak 
kazandı.

TOLA Hakkında:
f/p design ve Koleksiyon ortaklığında vücut bulan Tola ofis 
koltuğu serisi, bugün hiyerarşik bariyerlerin giderek ortadan 
kalktığı dinamik çalışma alanlarını tamamlamak amacıyla 
geliştirilmiş bir önermedir. Karakterini üst üste yükselerek 
birbirini saran yumuşak kabuklardan alan Tola, bu modüler 
yapısı sayesinde yüksek sırtlı yönetici koltuğundan alçak 
sırtlı seminer ve bekleme koltuklarına kadar çeşitlenen 
esnek ve stil sahibi bir ofis koltuğu serisidir. Tola’nın 
modern, ama hızlı tüketilemeyen; fonksiyonel, ama teknik 
görünüme yenik düşmeyen zamandan bağımsız tasarımı, 
özünde çalışma ve yaşam alanlarına uyum sağlama 
düşüncesinden beslenir.

koleksiyon
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Prof. Dr. Habip ASAN
TPE Başkanı

TÜRK PATENT 
ENSTİTÜSÜ
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Bir fikrin korunabilmesi 
için öncelikle inovatif 
yönünün olması gerekir. 
Yenilik içermeyen bir fikrin 
korunması da mümkün 
değildir. Koruma için her 
sınai mülkiyet hakkının 
yerine getirilmesi gereken 
kendine has kriterleri vardır.

 Türk Patent Enstitüsü’nün 
tarihçesinden ve görevlerinden 
kısaca bahseder misiniz?

Türk Patent Enstitüsü 1994 yılında kurulmuş çok genç 
bir kurum olmasına karşın ülkemizin sınai mülkiyet 
tarihi oldukça eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Hatta 
sınai mülkiyet alanında dünyada ilk düzenlemeleri yapan 
ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Avrupa’nın 
ikinci Marka Kanunu olma özelliğini taşıyan Alamet-i 
Farika Nizamnamesi 1871 tarihlidir ve ülkemizde sınai 
mülkiyet alanında yapılan ilk düzenlemedir. “Ayırt edici 
işaret” anlamına gelen Alamet-i Farika ifadesi aynı 
zamanda markanın tanımıdır. Patent alanındaki ilk 
düzenleme ise 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu’dur. 1871 
yılından Türk Patent Enstitüsü’nün kurulmasına kadar 
geçen süre içerisinde sınai mülkiyet hakları ile ilgili 
işlemler mahkemeler, idare heyetleri, sanayi vekâleti ve/
veya ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmüştür.
 
Türk Patent Enstitüsü, 2003 yılında yürürlüğe giren 
“5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun” ile belirlenen amaçlar doğrultusunda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir.

Türk Patent Enstitüsü ülkemizde patentler, endüstriyel 
tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler ve entegre devre 
topoğrafyalarından oluşan sınai mülkiyet haklarının 
korunması ile ilgili tescil, takip, yayınlama, arşivleme, 
bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar ile işbirliğinde bulunma gibi tüm faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir.
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Türk Patent Enstitüsü’ne son 
yıllarda yapılan patent başvurularını 
istatistiksel olarak değerlendirir 
misiniz? 2013 yılı başvuruların 
rakamsal sonuçlarında öne çıkan 
veya sizi şaşırtan göstergeler neler 
oldu?
 
Türkiye’de yapılan yerli patent, faydalı model ve yabancı patent 
başvuruları, 2003–2012 arasındaki 10 yıllık dönemde yıllık 
ortalama %20 oranla yaklaşık 6 kat artarak 2.374’ten 15.387’ye 
ulaşmıştır. Ülkemizde patent ve faydalı model başvuruları birlikte 
değerlendirildiğinde 2011 yılında 13.485 olan toplam başvuru 
sayısı, 2012’de 15.387, 2013 de ise 15.612 olmuştur.

Yerli patent başvuruları ise 2003-2012 arasındaki 10 yıllık dönemde 
ortalama %28 oranla yaklaşık 10 kat artarak 490’dan 4543’e 
ulaşmış, 2013 yılında ise bir önceki yıla göre %1 artarak 4580 
olmuştur. Yerli faydalı model başvuruları 2003-2012 arasındaki 10 
yıllık dönemde ortalama %16 artarak 1206’dan 3725’e ulaşmış, 
2013 yılında ise bir önceki yıla göre %7 oranında azalarak 3446 
olmuştur. Yabancı patent başvuruları 2003-2012 arasındaki 10 yıllık 
dönemde ortalama %26 artarak 678’den 7119’a ulaşmış, 2013 
yılında ise bir önceki yıla göre %6 oranında artarak 7586 olmuştur. 
 
2013 yılında 4580 yerli patent, 3446 faydalı model ve 7586 yabancı 
patent başvurusu yapılmıştır. 

Bir fikri hakkın korunması 
konusunda patent, faydalı 
model, tescilli marka, vb. 
farklı kavramlar var? Bu 
kavramlar konusunda 
bilgilendirir misiniz bizi? Bir 
fikri korumaya almak için 
nereden başlamak gerekiyor?

Öncelikle, sanayiye uygulanabilen ve seri olarak 
üretilebilen akıl ürünleri ile ilgili hakları sınai 
haklar olarak ifade ettiğimiz belirtmek istiyorum. 
Bunlardan patentler; ürünlerin yenilik içeren tekniğini, 
endüstriyel tasarımlar; estetik ve fonksiyonellik içeren 
görünümlerini, markalar; sağlamlık, servis, kalite, 
fiyat, güven gibi imajını ifade eden kimliğini koruyan 
sınai mülkiyet haklarıdır. Yöresel değerlerimizi koruyan 
coğrafi işaretler ve mikroişlemcilerin üç boyutlu 
dizilimlerini koruyan entegre devre topografyaları da 
sınai mülkiyet hakları arasındadır.

Bir fikrin korunabilmesi için öncelikle inovatif yönünün 
olması gerekir. Yenilik içermeyen bir fikrin korunması 
da mümkün değildir. Koruma için her sınai mülkiyet 
hakkının yerine getirilmesi gereken kendine has 
kriterleri vardır. Koruma için bu kriterlerin sağlanması 
zorunludur.

2013 yılında 4580 yerli 
patent, 3446 faydalı model 
ve 7586 yabancı patent 
başvurusu yapılmıştır. 
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Patent başvuruları ve ekonomik göstergeler arasında bir korelasyon 
var mı? Örneğin ekonomik göstergelerin iyi olduğu dönemlerde daha 
çok mu başvuru alıyorsunuz?
Sınai mülkiyet verileri ve özellikle patent başvuruları, ülkelerin hem bilimsel ve teknolojik hem de ekonomik gelişmişliğinin 
en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Bu genel kabul patent başvuruları ve ekonomik göstergeler arasındaki 
doğru yönlü korelasyondan kaynaklanmaktadır.

Ekonomik göstergelerin iyi olmadığı zamanlarda ülkelerin Ar-Ge harcamalarına yeteri kadar pay ayıramamaları ve dolayısıyla 
Ar-Ge faaliyetlerinde hem girdi hem çıktı özelliğini taşıyan patent verilerinin de bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Buna 
örnek verecek olursak, Türkiye’de son dönemde Ar-Ge faaliyetlerine ve yatırımlara daha fazla kaynak ayrılması yönünde 
çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’nin son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik performansın açıkça ortaya koyduğu gibi sınai 
mülkiyet başvuruları son on yılda yaklaşık üç kat artmıştır. Buna paralel artışları, ülkemizin milli gelir, ihracat, istihdam gibi 
diğer ekonomik göstergelerinde de görmek mümkündür.

 Benzer karşılıklı etkileşimi ekonomide yer alan sektörlerin gelişiminde de görebiliriz. Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi 
aktivitelerin, dolayısıyla patent/faydalı model başvurularının yeteri kadar yüksek olmadığı sektörlerde, belirli bir dönemde 
ihracat, ciro, üretim değeri, katma değer gibi ekonomik göstergeler yüksek olsa dahi, firmaların rekabet güçleri zayıf 
olacağından, başarılarını sürdürülebilir kılmaları oldukça güçtür. 
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Bir ülkede tescil edilen endüstriyel 
tasarım tüm dünyada geçerli 
koruma altında olacağını düşünürüz 
genellikle. Bu doğru mudur? 
Koruma altına alınmış bir fikrin 
kopyalanması durumunda nasıl 
hareket etmek gerekir?
 
Endüstriyel tasarım korumalarında diğer sınai mülkiyet haklarında 
olduğu gibi koruma hangi ülkede talep edilmiş ise o ülkede geçerlidir. 
Birden fazla ülkede koruma elde etmek için başvuruların ona göre 
yapılması gerekir.
 
Türkiye’de korunan patent, marka ve tasarımların sahiplerinin 
izni olmadan kullanılması ya da kopyalanması bir takım cezai 
müeyyidelere tabidir. Bu husus, yerli, yabancı tüm hak sahipleri için 
geçerlidir. Taklit veya kopyalama gibi hak ihlali içeren durumlarla 
karşılaşıldığında yasal zeminlerde hak araması gerekenler, hak 
ihlaline uğrayan tescilin sahibi olan firmalardır.

Bu nedenle, girişimcilerimizin kendi faaliyet alanındaki gelişmeleri 
takip etmeleri oldukça önemlidir. Sınai mülkiyet haklarının 
korunmasında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Bir ülkede patent, marka 
ve tasarım için sınai mülkiyet hakları ile sağlanan korumadan 
yararlanabilmek için o ülkelerde geçerli patent, marka ve tasarım 
tescillerine sahip olmak gerekir. Ülkemizde bu alandaki hak ihlalleri 
ile ilgili hukuki işlemler için ihtisas mahkemeleri yetkilidir. 

2013 Sınai mülkiyet haklarının 
korunmasında ülkesellik ilkesi 
geçerlidir. Bir ülkede patent, 
marka ve tasarım için sınai 
mülkiyet hakları ile sağlanan 
korumadan yararlanabilmek için 
o ülkelerde geçerli patent, marka 
ve tasarım tescillerine sahip 
olmak gerekir.

Patent sektörünün dünyadaki 
durumu ile Türkiye’deki 
durumunu karşılaştırdığınızda 
uluslararası alandaki yerimiz 
nedir? TPE’nin dünyadaki 
konumu hakkında da bilgi 
verir misiniz?
Dünya genelinde patent başvuruları, 1995 yılında 
1.047.700 iken yıllık ortalama %5 artışla 2012’de 
2.347.700’e ulaşmış; Türkiye’deki yerli patent başvuru 
sayısı ise aynı dönemde yıllık ortalama %22 oranla 
yaklaşık 27 kat artarak 170’den 4.543’e ulaşmıştır. Dünya 
genelinde yapılan toplam patent başvurularındaki artış 
oranları ile Türkiye’deki yerli patent başvurularının yıllara 
göre artış oranlarını gösteren grafikte görüldüğü üzere 
ülkemizdeki yerli patent başvuruları dünya ortalamasının 
yaklaşık 4 kat üzerinde büyüme göstermiştir. 



2013 Sınai mülkiyet haklarının 
korunmasında ülkesellik ilkesi 
geçerlidir. Bir ülkede patent, marka 
ve tasarım için sınai mülkiyet 
hakları ile sağlanan korumadan 
yararlanabilmek için o ülkelerde 
geçerli patent, marka ve tasarım 
tescillerine sahip olmak gerekir.

Firmalarımız, kendi markasını, patentini veya tasarımını koruduğu bir ülkede hak ihlali veya tecavüz olayı ile karşılaştığında o 
ülkenin mevzuatı kapsamında haklarını arayabilir. Bu nedenle, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin özellikle ihracat yaptıkları 
ülkelerde haklarını korumaları önemlidir.
 
Sınai mülkiyet haklarının tescil sahiplerine sağladığı haklar, bu haklara tecavüz sayılan fiiller ve bu hakların ihlali halinde 
alınabilecek önlemler, açılabilecek maddi ve manevi davalar, cezai yaptırımlar ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Hak sahiplerinin 
gerektiğinde haklarını arayabilmeleri açısından bu konularda yeterince bilgi sahibi olmaları faydalarına olacaktır.
 

Sınai haklar açısından ülkemizdeki gelişimi nasıl buluyorsunuz? 
İlerisi için tahminleriniz nelerdir?

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve teşvik edilmesi ancak fikri ürünleri üretenlerin haklarının iyi korunmasıyla 
mümkündür. TPE olarak ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek mevcut sınai mülkiyet sistemini daha da iyileştirmeye 
yönelik 100 maddelik bir sınai mülkiyet yasa tasarısı hazırladık. Kısa bir süre sonra yasalaşmasını beklediğimiz bu tasarı ile 
sına mülkiyet sistemimiz daha güçlü bir hale gelecektir. Kanunun özellikle Türkiye’de ulusal ve uluslararası markalaşmaya 
getireceği ivmeyle, küresel rekabet avantajımızı artıracağını ve Türkiye’nin daha nitelikli, katma değeri yüksek bir sınai 
mülkiyet yapısına geçmesini hızlandıracağını düşünüyorum.

Örneğin, patentlerin üretilmesi ve ticarileşmesi noktasında üniversiteleri harekete geçirecek bazı düzenlemeler yaptık. 
Kamu kaynaklarından üretilen Ar-Ge sonucu ortaya çıkan patentlerin hak sahipliğinin en az yüzde 30’unu öğretim üyesine 
vermek koşuluyla üniversitelerin de bu patentler üzerinde hak sahibi olmasını sağladık. Bütün patentlere incelenebilir olma 
şartını getirerek alınan patentlerin daha büyük oranda ticarileşmesini sağlama yönünde tedbirler aldık. Söz konusu yasanın 
üniversite patentlerinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin artmasına da katkı sağlamasını bekliyoruz.

Ülkemizin 2023 sınai mülkiyet hedeflerini; GSMH’nin %50’sine denk gelen fikri ürün portföyü, 50 bin yerli patent başvurusu, 
dünyada Türk Tasarımı imajının yerleşmesi ve 10 küresel marka şeklinde belirledik. Ülkemizi, 2023 ekonomik hedeflerine 
taşıyacak olan da öncelikli olarak sınai mülkiyet alanındaki bu hedeflere ulaşılması olacaktır.
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Arman Tasarım, dünyanın en prestijli tasarım 
ödüllerinden biri olan Red Dot 2014’te iki 
ayrı tasarımıyla iki ödül birden alarak önemli 
bir başarıya imza attı. Arman Tasarım 
ürünlerinden Fibermak Lazer Makinesi ve 
Armas Flare İnce Sinyal, Red Dot 2014’te 
“Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüle layık 
görüldü.

Arman Tasarım imzalı Fibermak Lazer 
Makinesi ve Armas Flare İnce Sinyal ürünleri, 
tasarım dünyasının en saygın ödüllerinden 
biri olan Red Dot 2014’te iki ayrı ödüle layık 
görüldü. Red Dot’ın uluslararası jürisi, 
Tasarımcı Murat Armağan ve ekibinin 
geliştirdiği Fibermak Lazer Makinesi 
ve Armas Flare İnce Sinyal ürünlerini 
yenilikçilik, tasarım ruhu, işlevsellik, estetik, 
teknik özellikler ve tüketiciye sağladığı fayda 
kriterleriyle ödül almaya değer buldu.

FİBERMAK: KUSURSUZ TASARIM VE 
YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU…

Arman Design tarafından Ermeksan için 
tasarlanan ve iki yıllık yoğun bir çalışmanın 
ürünü olan Fibermak, lazer kesim teknolojisi 
ile çalışan bir metal işleme makinesi. 
Kusursuz kesim kalitesi ve yüksek enerji 
tasarrufu sağlayan ürünün tasarımında 
kontrol paneli ve ana güvenlik ışığı ile 
birleşim köşesi benzersiz formun başlangıç 
noktası olarak tanımlanıyor. Keskin kenarları 
ve fonsiyonel yüzeyler arasındaki geçiş 
özelliği ile Fibermak metal biçimleme 
endüstrisinin doğasından ilham alıyor.

Tasarım ve mühendislik süreçleri Arman 
Tasarım tarafından yürütülen Fibermak, 
Red Dot 2014 ödülünün yanı sıra teknolojik 
yenilikleri ve üstün tasarım özellikleriyle 
tasarım dünyasının en prestijli iki ödülünün, 
2014 iF Product Design ve 2013 Good Design 
ödüllerinin de sahibi oldu.

ARMAS FLARE: İNCE, HAFİF VE DİNAMİK…

Red Dot 2014’te Arman Tasarım’a ikinci ödülünü 
getiren, Armas Elektronik için tasarlanmış Flare Araç 
Üstü İnce Sinyal ürünü ise polis, kurtarma ve kamu 
güvenlik araçlarında kullanılmak üzere üretilmiş, ışıklı 
ve sesli uyarı sistemine sahip olan bir tavan sinyal 
cihazı. Farklı ölçü ve fonksiyonlara uyarlanabilmesi 
için modüler yapıya uygun üretim yöntemleri seçilerek 
tasarlanan ürünün alüminyum ekstrüzyon metodu ile 
üretilmiş gövdesi, yan fonksiyon birimlerinin üretim 
aşamasında kolaylıkla eklemlenebildiği bir taşıyıcı 
omurgayı oluşturuyor.

Kullanılan led teknolojisi ile siren ve projektör 
mühendisliği sayesinde ince ve hafif bir görünüme 
sahip olan ürünün yan siren birimlerinden başlayan 
dinamik formunun ürün tüm çevresinde sürdürülmüş. 
Böylelikle fonksiyonel niteliği olan ürün, dengeli bir 
biçim diline ve tasarım bütünlüğüne sahip olmuş.
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FUARIN ardından...
Bu yıl da Ofis Mobilya Fuarımızı türlü zorluklara rağmen 28 Ocak-1Şubat 2014 tarihleri İstanbul 
Fuar Merkezi 9. ve 10. Hall’lerde IFF Office 2014 olarak gerçekleştirdik.

Fuar, bir İhtisas Fuarı gibi ilgili profesyonel ziyaretçisi ve yüksek hacimli iş anlaşmalarıyla sona 
erdi. Toplamda %10’u yabancı olmak üzere 10.000’e yakın mimar, iç mimar, tasarımcı ve mobilya 
profesyonelini ağırladı.

43 Ofis Mobilya Üreticisi Firmanın geleceğin ofis mobilya modellerini sergilediği Fuarın 21 
katılımcısı OMSİAD Üye Firmalarıydı. EUF ve OMSİAD işbirliği ile organize edilen ve ofis 
mobilyaları, ofis tasarımları, eğitim gereçleri, outdoor mobilya ve kurumsal mobilyaya yönelik 
tasarım ürünlerinin sergilendiği Ofis Bölümü; sektörün 2014 yılına yönelik planlamasında önemli 
bilgiler kazanmasını sağladı.

Adeta bir İhtisas Fuarı gibi Bulgaristan, Ortadoğu ve İran toplu heyetleri başta olmak üzere 
dünyanın birçok ülkesinden sadece Ofis Mobilyası ile ilgilenen yabancı ziyaretçi sayısı oldukça 
yüksekti.

Fuarın yerli ziyaretçilerini ise sanayi odaları, ticaret odaları, mobilya sanayi sitelerinden bilinçli 
ziyaretçiler oluşturmuştu. 

Ünlü Mimar, endüstriyel tasarımcı, heykeltıraş ve eğitmen Yılmaz Zenger’in de yeni ofis konsepti 
ve ofis mobilyaları tasarımlarıyla yer aldığı IFF Office 2014, fuarı takip eden ziyaretçilere mobilya 
tasarımlarıyla ilgili yeni fikirler sundu.

OMSİAD

IFF OFİS MOBİLYALARI 
ÖZEL BÖLÜMÜ
İstanbul Fuar Merkezi
28 Ocak-1 Şubat 2014
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Türkiye’nin lider ofis mobilyaları üreticisi 
olarak, ofiste ergonomi, konfor ve şıklık 
temalarını yansıtan tasarımlarımızı 
tüketicilerimizle buluşturuyoruz. İstanbul 
Mobilya Fuarı’na katılım, bizim için 
değerlendirilmesi kaçınılmaz bir fırsattı. 
Sunduğumuz artılarla yarattığımız 
farkın fuar katılımcıları tarafından 
beğeni toplaması ise bizim doğru yolda 
ilerlediğimizin bir göstergesi oldu. Toplam 
15 bin metrekare alanda, 100'ü aşkın 
firmanın katılımıyla gerçekleşen büyük 
bir organizasyondu. Biz de bu fuarda 
238 metrekare alana sahip özel olarak 
tasarlanmış standımızla yer aldık. Cross, 
Pure ve Stripe Yönetici modellerinin yanı 
sıra bağımsız ayak tasarımı sayesinde 
istenilen açıda tabla birleşimlerini 
destekleyen Bistrodern Toplantı Grubu 
ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine 
sunduk. Ziyaretçilerimizle birebir fikir 
alışverişinde bulunma fırsatı elde etmek 
çok bizim için önemliydi.”

Hüseyin Tosunoğlu
Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı

“Yurt dışı fuarlarda iyi tasarımları olan bir 
firmanın, örneğin Vitra’nın standına gittiğinizde 
tasarımlar başınızı döndürür. Böyle bir lezzet 
ve keyif alabileceğimiz fuar düzeneklerimiz 
yok ne yazık ki. Çünkü bu kadar özgün 
tasarımlarımız yok. Biraz daha tasarıma 
yönelmemiz lazım.”

Ercan Sicim
Mod Tasarım Genel Müdürü

IFF OFİS MOBİLYALARI 
ÖZEL BÖLÜMÜ
İstanbul Fuar Merkezi
28 Ocak-1 Şubat 2014
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Ant Yapı’nın St. Petersburg’daki ilk projesi 
Electro İş Merkezi, İngiltere’nin en önemli 
finans gruplarından Fleming Family & 
Partners için tasarlanarak inşa edildi. St. 
Petersburg’un ilk A sınıfı ofis binası olma 
özelliği taşıyor. Petersburg’un zorlu kış 
iklim koşullarına rağmen 18 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlandı.
 
Ant Yapı’nın St. Petersburg’daki görkemli 
binası Electro İş Merkezi, tasarladığı 
yapılardaki belirgin detayları ve grafik 
etkileriyle tanınan İngiliz mimar John 
Renwick McAslan imzasını taşıyor. Ant 
Yapı’nın yüksek standartlarıyla, tecrübeli 
mimar McAslan’ın işbirliği sonucunda 
ortaya, St. Petersburg gibi bir kültür 
merkezinin incelikli şehirciliğine, zengin 
tarihine uyum sağlayan son derece işlevsel 
ve modern bir yapı ortaya çıktı. Mimarın 
deyimiyle “Şehrin tarihselliğine uyum 
sağlayan ama 21. yüzyıl ofis mimarisinin 
modern ve kendine güvenli bir örneği” olan 
Electro İş Merkezi; şehrin ilgi odağı oldu.

Electro İş Merkezi
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Bomonti, İstanbul’un en eski semtlerinden biri. 1890 yılında İsviçreli Bomonti kardeşlerin Şişli’de 
kurduğu bira fabrikasına ev sahipliği yapan Bomonti, 1902 yılında ismini de yine bu fabrikadan alır. Tarih 
yolculuğunda birçok fabrika ile İstanbul’un merkezinde sanayinin kalbinin attığı bir bölge olarak anılır. 
Günümüzde ise modern yapılaşması ile yeni bir iş ve yaşam merkezine dönüşüyor. Bu değişimin son örneği 
ise Now Bomonti…

İstanbul’un tam merkezinde, yüzyılın yeni trendi olarak kabul edilen “modüler yapı” tarzında tasarlanan 
Now Bomonti, yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Now Bomonti’de tüm alanlar için 60 
metrekareden 2 bin metrekareye kadar farklı seçeneklere ulaşılabiliyor. Modüler sistem özellikle farklı 
metrekarelerde ofis ihtiyacını karşılayabilmek açısından fark yaratıyor.

Now Bomonti’de metrekare fiyatları 5 bin 500 dolar ile 7 bin dolar arasında değişiyor. Proje 15 kat olarak 
planlanırken, ilk sekiz kat ofis birimlerine ayrılacak, dokuzuncu kattan sonrası ise talebe göre residence 
veya home ofis olarak kullanılabilecek.

Taksim, Nişantaşı ve Şişli ile metroya yürüme mesafesinde konumlanan Now Bomonti, Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet köprülerine kısa sürede ulaşım sağlayan tünellere de sadece birkaç yüz metre uzaklıkta.

Eski İstanbul’un izlerini taşıyan Bomonti’de, yeni ve modern bir yaşam tarzı sunan Now Bomonti, ofis ve 
konut birimleri için yeni sahiplerini bekliyor.

Now Bomonti
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Maslak No/1 Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin 
Merkezi İş Alanı olarak en gözde bölgesi olan 
Maslak’ta yer alıyor. Global ve büyük firmaların satın 
alma yerine kiralamayı tercih etmesine bir örnek 
olarak Deloitte Türkiye Maslak no/1’in 11 katını 
kiralamış.

Maslak bölgesinin ana arterlere günün her saati 
trafiksiz olarak direkt çıkış sağlayan plazada her 
katta 1042 brüt m2 olan tek ofis bulunuyor. Bu m2 
altında brüt 500 m2 olarak sadece giriş katında bir 
adet kiralık ofis mevcut.

Maslak No/1 

“2013 yılı 3. Çeyreğinden itibaren konut taleplerinde 
düşüş görülmektedir. Ofis m2‘si 2015 yılında sadece 
İstanbul’da 3.500.000 m2 gibi ciddi bir artış olacağını 
dikkate aldığımızda tüm ofis gayrimenkul sektörü 
için beklentilerin nasıl olacağını tahmin etmek zor 
olmayacaktır.”

Murat Karaçay
Maslak No/1 Yönetim Genel Müdürü
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Avcı Architects tarafından tasarlanan Ankara’daki 
Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binası, uzun bir 
değerlendirme sürecinin ardından, LEED BD+C: New 
Construction kategorisinde, LEED Platinum Sertifikası’nı 
resmi olarak almaya hak kazandı. Türkiye’de bugüne 
kadar genellikle ticari yatırımların aldığı Platinum 
Sertifikası ilk kez bir dernek bünyesinde inşa edilmiş 
yeşil binaya verilmiş oldu.

Bina inşasında veya renovasyonunda uygulanacak belli 
başlı sürdürülebilir tasarım kriterleri için geliştirilmiş 
uluslararası bir puanlama sistemi olan LEED’de yapının 
çevresi ve iklim koşulları ile uygunluğu, toplu taşıma 
sistemlerine entegrasyonu,  kaynakları kullanımı ve atık 
yönetimi sistemleri, inşaat sürecinden başlayarak enerji 
performansı ve ayrıca yapının sağladığı iç mekan kalitesi 
gün ışığı, hava kalitesi ve ısı konforu gibi değerlere göre 
ölçümleniyor.

LEED’de yapılar değişik puanlama ağırlığına sahip 
7 ayrı kategoride değerlendiriliyor. Bu kategoriler 
Sürdürülebilir Alanlar, Su Verimliliği, Enerji Ve Atmosfer, 
Malzemeler ve Kaynaklar, İç Mekan Kalitesi, Tasarımda 
Yenilikçilik ve Bölgesel Öncelik başlıklarını taşıyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği 
Merkez Binası
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TMB Binası’nın bulunduğu yerle olan ilişkisi ve kaynak 
kullanımı konularında aldığı yüksek puanlar ile tasarımda 
yenilikçilik kategorisinde aldığı puanlar Platinum Sertifikası’na 
hak kazanmasında etkili oldu.

TMB Binası’nın LEED Platinum sertifikasyon koordinasyonu ve 
süreç yönetimi dünyada LEED’i veren kurumun yönetim kurulu 
olan USGBC’ye seçilen ilk uluslararası şirket olan ve Dr Duygu 
Erten’in kurduğu TURKECO  tarafından yapıldı. Dr. Duygu 
Erten, TMB Binası’nın LEED Platinum Sertifikası almasındaki 
önemli kriterleri şu cümlelerle özetledi:

“TMB Binası’nı LEED Platinum sertifikalı diğer binalardan 
ayıran en önemli niteliği, tasarımın başlangıcından bina 
kullanımına kadar yenilikçi yeşil bina stratejilerinin en ince 
ayrıntısına kadar düşünülmüş olmasıdır. Proje, pasif ısıtma ve 
soğutma teknikleri açısından Türkiye’de ilk kez kullanılacak 
sistemleri bünyesinde barındırmaktadır. Ankara’daki karasal 
iklim koşullarının en belirgin göstergesi olan gündüz ve 
gece sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkını kullanarak ısıtma 
ve soğutmadaki enerji sarfiyatını minimize etmek üzere, 
bodrum katlardaki otoparkların altına bir betonarme hava 
labirenti tasarlanmıştır. Binayı çevreleyen mesh sistemi ile 
yaz aylarında doğal ışık miktarı azalmadan güneşin aşırı 
ısınmaya yol açması engellenmiştir. Pasif sistemleri ile 
beraber en verimli ve konforlu mekanik sistemlerden biri olan 
döşemeden iklimlendirme ile beraber soğuk kiriş (chilled 
beam) kullanılmıştır. Binada LED aydınlatma kullanılmış ve 
çatıda bulunan güneş panelleri ile elektrik enerjisinin bir 
kısmı karşılanmaktadır. Ayrıca binada yağmur suyu ve gri su 
arıtılarak tekrar kullanılmaktadır, bu sayede %80’e yakın su 
tasarrufu sağlanmıştır.”
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Alp
NUHOĞLU

farklı bir 
açıdan

Belki de tasarımla 
büyümeyi 

konuşmadan önce 
diş macunu kullanma 
oranımızın en azından 

İspanya düzeyinde 
olması için neler 

yapılması gerektiği 
konusunda kafa 

yormalıyız. 
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Dünya mobilya üretiminin %1’i kadar deviz!

Yine Dünya mobilya ihracatının %90’ını gerçekleştiren 
25 ülke arasında %1 pay ile yetinip 21. sırayı koruyoruz. 
(Kaynak:Trade Map 2012)
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Öğrencilerimizi, okuduğunu anlamada dünya sıralamasında 41.sırada olan bir eğitim 
sistemiyle yetiştiriyoruz.(PISA- ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI)

Diş fırçalamıyoruz!

Kişi başına düşen diş macunu kullanım oranı Almanya’da 457 ml, İspanya’da 264 ml, 
Türkiye’de ise 110 ml.

Uluslararası şirketlerin ortalama yaşının 40 -50 olduğu bir Dünya’da şirketlerimiz ortalama 
12-15 sene yaşıyorlar.

Dönemsel olağanüstü cirolarımızla övünüyoruz.
Ortalık ulusal mobilya devlerinden ve 48 ! ülkeye ihracat yapan şirketlerimizden geçilmiyor.

Ancak Dünya mobilya üretiminin %1 i kadar deviz! Yine Dünya mobilya ihracatının %90’ını 
gerçekleştiren 25 ülke arasında %1 pay ile yetinip 21 sırayı koruyoruz. 
(Kaynak:Trade Map 2012)

Bu arada Kore’nin 122 milyar dolar yüksek teknoloji ihracat oranına karşılık Türkiye’nin 
yüksek teknoloji ihracatı 1.9 milyar dolar olduğunu biliyor muyuz?

Uluslararası sıralamalardan, toplam kaliteden,karlılık değerlerinden,swot analizlerden, 
kurumsallaşmadan hiç hoşlanmıyoruz.

Bir Alman işçisi yıllık bazda 1.385 saat çalışıyor. Bir Türk işçisi ise 1.885. Aradaki fark 500 
saat.

Bir Alman işçisinden daha fazla çalışmamıza rağmen ekonomik değeri yüksek ve katma 
değerli ürünler üretmiyoruz. Yani iyi tasarlanmış,yüksek teknoloji ve inovasyon içeren 
ürünler.

Amacım olağanüstü karamsar bir başlangıç yapmak değildi. 

Aslında bunların yerine benden sürekli istenen ve kimin neden okuduğunu bilmediğim 
tasarımda trendler ile ilgili bir şeyler de yazabilirdim.

Ya da fütüristik bir bakışla mobilyanın nasıl şekilleneceğini fiyakalı bir şekilde anlatabilirim.

Sadece Türkiye’de tasarım ve tasarımla büyüme üzerine bir şeyler yazmadan önce bir 
kaç istatistiksel bilgiyi paylaşmak ve firma içi toplam kaliteden bahsettiğimiz kadar 
ülkemizdeki ‘’toplumsal kalite’’nin de her sektör için ne kadar önemli olduğunu belirtmek 
istedim.

 Hangi konuda ahkam keserseniz kesin karşınıza çıkacak rakamlar aşağı yukarı bunlar 
olacaktır.

Tutun tüm bu istatistiklerin üzerine ‘’tasarım’’ la ilgili bir şeyler söylemeyi deneyin.
Ne kadar zor değil mi?

Öyleyse sorun sadece arz edende değil; ‘’iyi’’yi seçebilen ve talep edebilen, kaliteli bir algıya 
sahip olan ya da olmayan çoğunlukla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarımda 
‘TOPLUMSAL’ Kalite
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Tasarım,
ürüne şekil veren bir 

sanat dalı, markayı 
parlatacak magazin 

unsuru ya da tanıtımda 
’’tasarım‘’ sloganıyla 

ürün satmayı düşünen 
şirketlerimizin 

zannettiği bir şey 
değildir.

Belki de tasarımla büyümeyi konuşmadan önce diş 
macunu kullanma oranımızın en azından İspanya 
düzeyinde olması için neler yapılması gerektiği yada 
toplumsal kalite konusunda kafa yormalıyız. 
 
Daha sonra tasarımın süreci yöneten en önemli 
enstrümanlardan biri olduğunun farkına varmamız 
gerekiyor.

Tasarımın, ürüne şekil veren bir sanat dalı, markayı 
parlatacak magazin unsuru ya da tanıtımda “tasarım” 
sloganıyla ürün satmayı düşünen şirketlerimizin 
zannettiği gibi bir şey olmadığını bilmemiz gerekiyor.

Reklam fon müziklerinin sözlerinde ve ürün tanıtım 
sloganlarında tasarım kelimesi geçmeyen ürün 
neredeyse kalmadı. Bu da ölümcül önemli bir 
kavramın içini boşaltan,değersizleştiren bir pazarlama 
yöntemi olarak sürüyor.

Evet tasarımla ilgili hala kavramlar tam yerine 
oturmadı.

Ama bu sadece üreticinin değil, her sene yüzlerce 
endüstri ürünleri tasarımcısının mezun olduğu 
üniversitelerin ve tasarımla ilgili sürdürülebilir ciddi 
devlet politikaları üretemeyen hükümetlerin de 
sorunu.

Şaka değil .Tasarımcıya “Seda Sayan’ı izleyen kişilerin 
satın alacağı bir ürün tasarlar mısın?” diye brif veren 
firma sahiplerimiz var.

Peki bu olumsuz şartlar içerisinde nasıl rasyonel 
çözümler üreterek ilerleyebiliriz.
Sonuçta yarışarak yaşamak zorundayız. 

Tasarımla büyümeyi 
ve markalaşmayı 
evrensel kabul 
kriterleri içerisinde 
organize edebilen ve 
aynı zamanda yerel 
ve özgün duruşuyla 
üretim yapan firmalar 
kendi uluslararası 
başarı hikayelerini 
oluşturabiliyorlar.
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Tasarımla büyümeyi ve markalaşmayı evrensel kabul 
kriterleri içerisinde organize edebilen ve aynı zamanda 
yerel ve özgün duruşuyla üretim yapan firmalar kendi 
uluslararası başarı hikayelerini oluşturabiliyorlar.

Ya da doğru yönlendirilmeyen, hedef gösterilmeyen ve 
gerçekten iyi genç tasarımcılarımız bireysel girişimleriyle 
önemli işler yapabiliyorlar.

Aslında tasarımla büyüme bu tüm olumsuzluklara 
rağmen diğer tasarımla büyüyen ülkelerde olduğu gibi 
yaşamak zorunda olduğumuz, doğal akışında ilerleyen ve 
son derece olumlu gelişmelerin de yaşandığı bir süreç. 

Örneğin İki binli yılların başından itibaren üniversiteler 
bünyesinde kurulan Teknoparklar ürün tasarımcıları için 
potansiyel yaratacak çok başarılı projeler üretiyorlar ve 
gelecek adına doğru bir yolda çalışmalar yürütüyorlar.. 

Bunun yanında mobilyanın tasarımla olan ilişkisi yüksek 
teknoloji ürünleri,otomotiv gibi sektörlerde olduğu kadar 
süreci zor ve zahmetli olmuyor.

Diğer sektörlere göre düşük Ar-Ge yatırımıyla, katma 
değer sağlayan ürünler elde edebilen mobilya sektöründe 
daha kısa ve etkili sonuçlar alınabiliyor.

Önemli olan bu sürecin bileşenlerini doğru analiz 
ederek kendimize özgü bir model oluşturmak ve her 
dönemin içinde barındırdığı fırsatları değerlendirebilme 
yeterliliğine sahip olmaktır.

70’li yıllardaki gibi sadece hızlı üretim ve makineleşme ile 
rekabet ısrarı yerine küçük ve orta ölçekli atölyelerle çok 
önemli işler yapılabilir.

Artık kaybolan el sanatlarımız tasarımcılarımızın özgün 
yorumları ve yönetimleriyle sıradanlaşan mobilya tasarımı 
anlayışına heyecan getirebilir.
Bu sözlerimden “Türk tasarımı” gibi bir hayali söylem 
anlaşılmasın.

Türk tasarımı denilen şeyi ancak toplumsal kalitenin 
göstergeleri olan istatistiklerde iyileşme sağlamaya 
başladığımız ,nitelikli algıya sahip bir topluma evrildiğimiz 
zaman konuşabiliriz.

Şu an yapmamız gereken kendi başarı hikayelerimizi 
yazmak olmalı ama balığın akvaryumu kadar büyüdüğünü 
de unutmayalım.

Alp Nuhoğlu
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

alpnuhoglu.net
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Esat FİŞEK

mimar 
görüşü

Büyüme sürecindeki bir firma 
içinse, esnek bir tasarım 

anlayışına erişmek için yapılacak 
şeyler aslında belli. Açık ofis, 
sadece çok gerekli alanlarda 

statik bölücüler gibi mekansal 
elemanlar bu işe oldukça 
yardımcı oluyor. Fakat işin 

güç tarafı, zaten bu optimum 
fonksiyonel aranjmanı, firma 
kimliği ile paralel bir şekilde 

oluşturmak. 
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Kendi çalışma alanınızı tasarlarken en öncelikli noktalar nelerdi?
Ofisimiz bazı zamanlar aşırı yoğun oluyor. Bu yüzden ofis tasarımını çalışma fonksiyonlarına göre ayrıştırıcı bir tasarıma 
yöneldik. Girişe yakın daha hızlı toplantılara hitap eden ufak bir toplantı alanı, iç kısımda ise Çalışma arkadaşlarımla 
olan interaksiyon ve dediğim gibi her fonksiyonu barındıran büyükçe bir masa. Proje işleri bizde daha bir etkileşim 
halinde geçtiğinden, statik sınırları olmayan açık bir ofis yapısı bizim işimize daha uygun. Son olarak, tüm çalışma 
arkadaşlarımızın bireysel toplantılarını yapılabileceği büyük masalar tercih ettik. Böylelikle her çalışan kendi projesini 
yönetirken kinetik sınırlarını oluşturmuş oluyor.

Dinamik ve büyüme sürecinde olan bir firma için ofis alanı 
nasıl tasarlanmalı? Her proje işverene göre farklılıklar içeriyor. 
İşverenden veya yatırımcıdan bağımsız olarak sektöre göre 
malzeme kullanımı veya ürün seçimleri farklılaşıyor mu?

Sektörden ziyade, firmanın kendisini ifade etme seçeneğine göre, aslında ana fikir daha somut hale geliyor, bu da tabii 
malzeme seçimi gibi şeyleri etkiliyor. Büyüme sürecindeki bir firma içinse, esnek bir tasarım anlayışına erişmek için 
yapılacak şeyler aslında belli. Açık ofis, sadece çok gerekli alanlarda statik bölücüler gibi mekansal elemanlar bu işe 
oldukça yardımcı oluyor. Fakat işin güç tarafı, zaten bu optimum fonksiyonel aranjmanı, firma kimliği ile paralel bir şekilde 
oluşturmak. 
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Çalışma alanı tasarımını yaşam alanı tasarımlarından ayıran en 
belirgin özellikler neler?
Aslında bu ikisi arasında çok kesin çizgiler çekmemek gerek. Öyle ki, çalışma alanını, optimum konfor sağlanmış bir 
yaşam alanı, artı çalışma fonksiyonuna hizmet edecek şekilde tasarlanmalı. Zaten genel tasarım kanısı da, o yöne 
doğru gitmekte. 

Sizin için bir çalışma alanınında en önemli unsur nedir?
 
Kişisel fikrimi sorarsanız, olabildiğince büyük bir masa, çok dağınık çalışıyorum. Artı, doğru aydınlatma da çok 
önemli. Sadece işinize odaklanmanızı sağlayacak, kısmi bir aydınlatma bence en iyi çözüm. Fakat işverene özel 
tasarım yapmayı düşündüğünüzde fonksiyon; çalışma alanının tasarlanmasında belirleyici rol olmaktadır. Bunun 
devamında, ışık,renk ve objeler optimum kişisel konforu sağlamada önemli unsurlar haline gelmektedir. Daha 
net açıklamak gerekirse, müzisyen ile yazarın çalışma alanlarının aynı olması beklenemez. Her ikisinin de yapmış 
olduğu işe göre kullandığı materyaller ve sergilediği donelerin farklılığı sebebiyle çalışma alanında tasarım unsurları, 
işverene ve fonksiyona göre değişiklik gösterecektir.



48 2014
Q2

Yaklaşık 10 senedir aynı ofisi kullanıyoruz. Yoğun iş temposu nedeniyle üzerinde duramadığımız tadilat projesine çok 
sonra başladık. Daha önce bir takım ufak değişiklikler uygulanmış mekan, ev kullanımına uygun olarak yapılmış, 3 
oda, 1 salon bir daire idi.

Mutfak hacmi dışında, tüm duvarları yıkarak, mekan kurgusunu ofise daha uygun bir hale getirdik. Daha kapalı 
olması gereken ufak bir ofis bölümü dışında hiçbir mekanda konvansiyonel duvar kullanmadık. Tüm bölümleri yeşil 
tintli cam ve putreller üzerinde yürüyen, poliamid tekerlekli cam kapılarla böldük. Tempolu iş hayatı, bizi ofis içinde 
bir dinlenme alanı tasarlamaya yöneltti. Gerek metrajdan gerekse mekanlar arasını sabit duvarlarla bölüp görsel 
algıyı minimize etmemek için mutfak ve ofis kapısını karşılıklı fakat birbirine paralel bir şekilde konuşlandırdık. 
Mutfak ve ofis kapılarını gerektiğinde tek bir putrel üzerinde kaydırıp ortada buluşturduk; böylece dinlenme hacmi 
için tamamen izole bir mekan elde etmiş olduk.

Mutfak ve ofis kapıları üzerine CNC ile el skeçlerimi işlediğimiz ve metal lamalarla tavanda yürüyen putrellere asılan 
MDF paneller kullandık. Ofisin genelinde bu tarz esnek çözümleri görmek mümkün...

Dinlenme bölümünün karşısında kalan bölümde ufak bir bekleme alanı oluşturduk. Mekanın yegane renkli iki 
objesi; ana kütüphanenin önünde bulunan ve bekleme alanı için konulan 2 adet sarı kaşe koltuk. Bu koltuklar, Arne 
Jacobsen’in tasarladığı ve benim de favori tasarımlarımdan olan “Egg Chair” ve “Swan Chair”. Bekleme bölümünü 
4 kişilik açık ofis bölümünden, mat siyah elektrostatik boyalı metal ve yeşil camdan imal edilmiş, gerektiğinde jaluzi 
sistemle kapanan ayırıcı ile ayırdık. Açık ofis bölümündeki tüm çalışma istasyonlarını ben tasarladım. Boyalı cam ve 
metal lama ile imal edilmiş çalışma masalarının dayandığı duvarı, kütüphane ve depolama alanı olarak düşündük. 
Kütüphanenin arka duvarını, mekanın genelinde olduğu gibi yeşil ayna ile kapladık. Böylelikle genelde yaratılan 
sınırsızlık olgusunu her yere taşımış olduk. Kütüphane sistemlerini ve masaüstü aydınlatmalarını biz tasarladık ve 
ürettik.

İstavroz metal lama taşıyıcılar arasındaki esnek raf sistemlerini, istenilen yükseklikte ayarlanıp değişik zamanlarda, 
değişik fonksiyonlara hizmet edebilir kıldık. Çalışma istasyonlarına bakan saydam cepheli oda benim odam. Bu 
bölümü hem kalabalık toplantılara hem de benim rahat çalışmama imkan verecek şekilde tasarladık. Mekan 
genelinde gördüğümüz kütüphane sistemlerinden ise burada bir sunum ünitesi tasarladık. Çalışmalarımızın 3D’lerini 
buradaki ekran ile müşterilerimize sunduk. Ayrıca bu bölüme kısa dinlenmeler için Eerio Aarnio’nun 1963 yılında 
tasarladığı ve benim uzun bir zamandır sahip olmak istediğim “Ball Chair” i konumlandırdık. Tamamen bir küre 
içinde oturup biraz olsun dinlenmek, oldukça keyifli ve değişik bir his. Büyük çalışma masasını ise lake ve taşıyıcı 
mil- lerle düşündük. Masamın arkasındaki duvar ise tabii ki her zamanki favorim olan tuğla kaplama. Ofisin genelini, 
nötr ve zamansız bir mekan elde etmek için sadece, siyah ve beyazdan oluşturduk. Günlük modalardan tamamen 
arınmış, bu yüksek kontrast ofisteki tek renkli mekan, minik tuvalet bölümümüz. İçerideki her şey turuncu... Bunu 
yapmaktaki amacımız ise çok yoğun turuncu görmeye alışkın olmadığımız gündelik hayata bir espri katmaktı.
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Yılmaz ZENGER

tasarımcı 
görüşü

Değişen dünyayla 
beraber, 

farklılaşandan 
çok farklılaşması, 

dönüşmesi gerekeni 
sorgulamayı ve temel 

üretme örgüsünün 
bünyesine katmayı 

eninde sonunda 
öğrenmek zorunda 
kalacağız. Bilindiği 

gibi, erken kalkan yol 
alır.
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Kendi tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız? 
Tasarım benim için en alt katmanında bir hizmet alanı görevi de problem çözücü olmak. Amacının olmazsa olmazı ise, 
kullanıcısının mutluluğunu sağlayabilmek. Günümüzün hızla ağırlaşan şartları, küresel ısınmadan gelir dağılım dengesine 
kadar farkında olunan pek çok alanda gelişse de kolay kolay farkında olmaya niyetimiz olmayan bir alan var ki önemini 
ne tasarımcılara ne de kullanıcılara farkettirmek hiç kolay değil. Toyota’nın kendi farklarının altını çizen bir söylemi var. 
diyorlarki ‘müşterimiz bizim patronumuzdur ve görevimiz onu mutlu etmektir. Oysa bugünün insanının neyle ve nasıl 
mutlu edilebileceği sorusunun cevabı giderek, geçmişte hiç olmadığı kadar karmaşıklaşıyor. Nedenlerinden biri tüketicinin 
önüne konulan havuçların çeşitlenmesi, giderek daha çekici ve daha kısa ömürlü olması. Ve de ilişkinin temel formu olan 
algının doğal akışından saptırılıp yönetilebilen bir sürece yerleşmesi. Bunun bizi doğrudan bağlayan belirtilerinin, tasarım 
nesnelerimiz olan her türlü mobilya stoğumuzun,süslemelerden arınıp, biçimsel basitleşmeyle yetinen, ayrıntılarda 
farklılaşıp, özde olageleni tekrarlayan, sığlığın minimalizm diye sunulduğu bir üretim çöplüğüne dönüştüğünü görüyorum. 
Mobilyayı üretenler kadar mobilyayı kullananların da bu çok ağır eleştirimin muhatapları olduğunu söylemeliyim. 
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Tüm yaşam alanlarında 
kullanılabilen tasarımlarınız 
var. Bunu nasıl 
sağlıyorsunuz?
 
Tüm yaşam alanlarının tümüyle örtüşüp 
benzeştiği bir en alt katmanın farkına vardım 
ve kullanageldim. Bu katmanda kendinizi 
donanımlı kılabildiğiniz ölçüde orasını bir sıçrama 
tahtasına dönüştürebilir ve oradan pek çok alana 
zorlanmadan sıçrayabilirsiniz. Ben de tam bunu 
yapıyorum. Burda beni başarılı kılan kararlılığım 
ise tasarlama yapacağım alanda olup bitene 
gözlerimi tümüyle kapayıp diğer alanlarda olup 
bitenlere, değişimlere odaklanmamdır. En güçlü 
dürtüleri diğer disiplinlerde örneğin klasik müzikte 
ve caz’da yakaladım. Henüz öğrenci iken ellili 
yıllarda Arnold Schönberg’in müziğiyle tanışmam, 
yaşamımda önemli bir kırılma noktasıdır. 

Matematiğe bu vesileyle bambaşka bir kullanım 
alanında farkedebilmek mimariye bakışımı 
netleştirdi. Heykellerimin mantıksal iskeletini 
de matematikle oluştururken onu özgün ve 
değerli kılan yüklediğim duygulardır. Bir müzik 
partisyonunun her notası, bir aceminin de 
bir gerçek virtüöz ustasının da elinde de aynı 
sırada tüketilir. Farkı yaratan seslerden çok 
daha fazla, aradaki sessizliklerin var olduğu 
ilişkilendirme alanıdır . yaratmak bir ilişkiler 
örgüsü kurgulamaktır. Usta bir yorumcu ya da 
usta bir tasarımcı ya da başka bir alanın ustası, 
bu aralıklarda bu ilişkiler alanında at koşturarak, 
yaratının sihrini var eder. 
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Tasarımlarınızı ve fikri 
haklarınızı nasıl koruma altına 
alıyorsunuz? 
Almıyorum. Bir yerlerde yayınlanmış olmasıyla yetiniyorum. 
Aidiyet senetlerim o yayınlar. Özellikle altmışlarda, 
yetmişlerde yaptıklarım çok fazla kopyalandı. Beni sadece 
bu kopyaların kalitesizliği ve üzerinde yapılan ufak tefek 
anlamsızlaştıran değişiklikler üzüyor.
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Ofis mobilya sektörü sizin baktığınız yerden nasıl görünüyor? Bu 
pazarın büyümesi için üretici firma bazında ve sektör olarak nasıl 
önlemler alınmalı?

1985 den buyana çeşitli üniversitelerde ve son 10 yıla yakın da İTÜ’de algılama ve yanılsama konusunda ders veriyorum. 
Ofis fuarını gezdiğimde, ya da ofis firmalarının ürünlerine bir yerlerde rastladığımda bu ofislerde çalışanların ruh 
hallerini, bu nesnelerle ilişkilerini hayal etmeye çalışıyor ve büyük bir tedirginlik yaşıyorum. 

Bu tür ofis oluşturmada, çalıştıranla çalıştırılanın beklentileri, teorik olarak çok farklı hatta karşıt olması gerekirken, 
uygulamada farklılaşmaktan çok benzeştiği duygusunu taşıyorum. Çalıştıran açısından ofis çoğu kez bir statü nesnesi. 
Bu yanıyla anlaşılmaz bir biçimde çalışan için de değer olarak öne çıkıyor. Oysa çalışan için ücretin yanısıra farkında 
olunmasa da, en başta gerek duyulan, gerçek algı alanı olan bilinçaltını doyuracak mutluluk ve doyum duygusudur. En 
şanslı sayılabilecek çalışan grubunun, on bir ay çalışarak hakkedilip hasretle beklediği bir aylık tatilinde yakalalayacağı 
mutluluğu, geri kalan on bir ayın çalışma saatlerinde de önemli ölçüde yakalama şansına sahip olunabileceğinin 
ciddi kanıtları ve etkileyici örnekleri, ne yazık ki sadece en gelişmiş ülkelerde var. iş hayatında mutluluğun en öne 
çıkan bileşenleri, türkçedeki mahremiyet, samimiyet gibi karşılıkların anlaşılır kılamayacağı, intimacy başlığı altında 
toplanabilir. Intimacy ‘nin kapsamı istediğimizce dışarı açıp kapayabileceğimiz kendi bireysel mini evrenimizdir. 
Birilerinin gözünün üzerinizde olduğu gerçeği ya da paranoyası, beden dilinizin ve size ayrılmış alandaki sizi açık edecek 
her ayrıntının en kısa zorunlu ayrılmalarda bile korunaksız kalıp okunulabilirliği, çalışanı sürekli savunmada tutarak 
verimini ve mutluluğunu en önemlisi de sanılanın aksine yaratıcılığını baskı altına alır. Bu ağırlıklı olarak bir bilinçaltı 
yapılanmasıdır ve çalışan kadar çalıştıran da farkında olmadan dan en çok bundan zarar görür. Çözümün üç bacağı 
var birini Toyota fabrikası ve benzerlerinin geniş bir çalışan kitlesine açılmış akıl yürütmeyle sürece katkı hakkıyla 
sorumluluğun ve başarının anonimleşmesi. Ikinci bacağı silikon vadisi çevresinde hayat bulan zamandan mekandan 
bağımsızlık, üçüncü bacağı ise kamusal bilinç altı yapılanma.
 
Değişen dünyayla beraber, farklılaşandan çok farklılaşması, dönüşmesi gerekeni sorgulamayı ve temel üretme 
örgüsünün bünyesine katmayı eninde sonunda öğrenmek zorunda kalacağız. Bilindiği gibi, erken kalkan yol alır.
 

Ofis oluşturmada, çalıştıranla çalıştırılanın 
beklentileri, teorik olarak çok farklı hatta 
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farklılaşmaktan çok benzeştiği duygusunu 
taşıyorum. Çalıştıran açısından ofis çoğu 

kez bir statü nesnesi. Bu yanıyla anlaşılmaz 
bir biçimde çalışan için de değer olarak öne 
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farkında olunmasa da, en başta gerek 

duyulan, gerçek algı alanı olan bilinç altını 
doyuracak mutluluk ve doyum duygusudur. 
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Son olarak; sizin için ayrı bir yerde olan tasarımcılar ve en çok 
beğendiğiniz yönlerini paylaşır mısınız?
Tasarım dünyasının haklı haksız şöhretleri kolayca sayılabilir. Buna karşın herbiri bir yanıyla değerli, sayılamayacak 
kadar yaratıcı kişilerle çevrili bir dünyadayız ve hiç ummadığımız alanlarda parıldayıp, günümüzün tasarım evrenini 
aydınlatıyorlar. Onlara şükranlarımı sunuyorum.
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ASUS’un kullanım kolaylığı, şıklığı ve işlevselliğiyle öne 
çıkan ZenFone ailesinin mükemmel tasarımı Red Dot 
Tasarım Ödülleri tarafından onaylandı. Ödüllü ZenFone 
modelleri bu yaz başında Avrupa ile eş zamanlı olarak 
Türkiye’de satışa sunulacak!
 
ASUS, 4 ila 6 inç arasında değişen ekran boyutlarına 
sahip yeni ZenFone serisiyle 2014 Red Dot Tasarım 
Ödülleri’nde Mobil Telefon kategorisinde ödülünün sahibi 
oldu. Sektöründe lider firmaların ürün tasarımlarının 
ödüllendirildiği ve bu yıl 53 ülkeden 4.815 katılımın 
gerçekleştiği uluslararası kabul gören Red Dot Tasarım 
Ödülleri’nde bu yıl da tasarımlarıyla fark yaratan ürünler 
belirlendi. Ürünleri inovasyon, işlevsellik ve ergonomi 
gibi birçok kriter bazında değerlendiren ve dünya çapında 
isim yapmış 40 tasarım uzmanından oluşan 2014 Red Dot 
Ödülleri Jürisi ise, ödüllerin tarihindeki gelmiş geçmiş en 
büyük jüri olma özelliğini taşıyor.
 
Çarpıcı tasarım & Yüksek işlevsellik
ASUS ZenFone Serisi, 4 ila 6 inç arasında değişen ekran 
boyutları ve çarpıcı renk seçenekleriyle sunuluyor. 
Corning® Gorilla® Glass 3 ile çizilmelere ve darbelere 
üst seviyede dayanıklılık gösteren ZenFone’un ön yüzü, 
ASUS’un çoğu ürününde kullandığı bir tasarım detayı 
olan eş merkezli dairesel formda fırçalanmış metal alt 
çerçeveye sahip. Hafiflikte iddialı ZenFone Serisinin tüm 

üyeleri, stil sahibi mat siyahtan canlı vişne kırmızısı ve 
güneş sarısı gibi canlı renklere uzanan geniş bir renk 
yelpazesine sahip değiştirilebilir kapaklarıyla kullanıcılara 
kişiselleştirilmiş ve stillerini yansıtan bir mobil deneyim 
sunuyor.

ZenFone ailesi, özgürlük, ifade ve bağlantı tasarım 
temelleri üzerinde geliştirilen ASUS’a özgü yeni mobil 
kullanıcı arayüzü ZenUI ile geliyor. Çekicilik ve etkinlik 
kavramları doğrultusunda geliştirilen yeni bir görsel 
tasarıma sahip olan ZenUI, modern ve sade ikonlar, 
cihazla uyum sağlayan canlı renklerde temalar, 
animasyonlar ile zil ve uyarı seslerinin yanı sıra cihaz 
ekranındaki bilgilerin kolayca okunabileceği düzenli ve 
temiz bir arayüz sunuyor.

ASUS ZenUI, What’s Next ve Do It Later gibi birçok 
özel yazılımla kullanıcıların bilgiyi daha iyi yönetmesini 
sağlayarak verimliliklerini artırıyor. Ayrıca görüşme 
kayıtlarını düzenlemeye yarayan e-posta gruplama 
ve internet tarayıcının göz yorulmasını azaltan Smart 
Reader Modu gibi gelişmiş Android uygulamaları da 
kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. ASUS ZenUI, Omlet 
Open Messaging Platform üzerindeki Omlet Chat ile 
kullanıcılara cihazları ne olursa olsun tüm içerikleri 
hemen herkesle kolayca paylaşmalarına imkan veren 
ücretiz mesajlaşmayı da destekliyor.

as
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Değer Katan Malzemeler

ATDS, açık hava ve marin sektörlerine hizmet etmek amacıyla 2004 yılında kuruldu. Sektörden gelen 
yeni taleplere cevap verebilmek ve farklılık yaratacak, inovatif ürünleri sunmak üzere her zaman ürün 
yelpazesini arttırmayı misyon edinmiş.

Marin sektörüne yönelik olarak döşemelik kumaşlar ve suni deriler ile başlayan yolculuk, otel, restoran 
ve bahçe tekstiliyle hızla ilerledi. Konusunda lider olan dünya markalarının temsilcisi olan ATDS, tekstil 
ürünlerinin yanı sıra marin sektörüne yönelik olarak fermuar, branda, PVC plastik gibi tamamlayıcı 
ürün markalarını da (Paskal, Gottlieb Binder, Mehler Valmex, Amann) portföyüne kattı. 

Ürünlerin ilk çıkış noktası marin sektörü olmakla birlikte dayanıklılık, hijyen, su ve güneşte kullanıma 
uygunluk gibi özellikleri sayesinde iç ve dış mekânlarda geniş bir yelpazede değerlendirilebiliyor.

Dünyanın dört bir tarafındaki tasarımcılar, mimarlar, iç ve dış mekan düzenleme profesyonelleri 
ATDS’nin sunduğu SPRADLING ürünleriyle tasarladıkları konseptleri gerçeğe dönüştürüyor. 

Firmanın geniş renk çeşitliliği, ilginç baskı ve heyecan verici doku yelpazesi onu rakiplerinden ayrı 
kılarken seçim sürecini kolaylaştırıyor.

SPRADLING ürünleri Hi-Loft özel bir örme tekstili. Toplu, güçlü 
ve sıradışı yumuşaklık ile bir destek yaratmayı amaçlayan %100 
polyester iplikten üretilmiş. Vinil yüzeyi ile birleştiğinde son derece 
yumuşak bir performans sergiliyor. (Yapışma, yırtılma ve esneme, 
mukavemet özellikleri de gelişmiş.)

Geliştirilmiş kullanım özellikleri, dikiş sırasında kullanım kolaylığı 
ve Poliüretan köpük Hi-Loft ile temas ettiğinde kolayca hareket 
sağlıyor.

Spradling PERMABLOK3®, sağlık ve konaklama ortamlarında 
karşılaşılan üç büyük sorunla (mikroplar, aşınma, lekeler) sert, etkili 
ve sağlıklı bir bariyer oluşturmak için tasarlanmış bir vinil koruyucu 
kaplama. Siz onu göremezseniz veya hissedemezseniz de bu koruma 
çok yüksek bir performans ve sonsuz güzellik sağlıyor.



Karşılanabilir Maliyet: Müşteri için sonsuz bir değer sağlar, 
yüksek kalite, çekici ürün, karşılanabilir maliyetle sunulur.
 
Her Zaman Yeni Kalmak: Ürünleri yeni gibi tutmak zor 
değildir. Yıllar geçtikten sonra bile kumaşlar su ve sabunla kolayca 
temizlenebilir.

Dayanıklılık: Yırtılma ve aşınmaya karşı dayanıklı ve sökük, sıyrık 
ile diğer tehlikelere karşı dirençlidir. Ateşe dayanıklıdır. Müşteri 
güvenliğini önemser ve üreticilere kurallara uyması konusunda 
yardımcı olur. Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır. Dolayısıyla iç ve dış 
mekan için kullanılabilir.

Antibakteriyel: Lekelere karşı bir bariyer sağlayacak şekilde 
üretilmiştir ve antibakteriyel koruma sağlar. Pasa ve küfe dayanıklıdır.
  
Çeşitlilik: Basitten gelişmişe kadar bir dizi teknik kullanılarak 
yüzlerce gereksinime uyacak şekilde üretilmiştir.  

Çok Amaçlılık: Yenilikçi ve yeni bir görünüş yaratır. Deriye veya 
kumaşa benzetilebilir. 

Çevreye Duyarlılık: Eko-smart’tır. Çünkü enerji ve kaynakları 
verimli bir şekilde kullanır ve uzun ömürlüdür.

SPRADLING ürünlerinin avantajları

atds.com.tr/tekstil 
spradlingvinyl.com
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Vazgeçilmezi

1986 yılında Türkiye’nin ilk yerli ofis koltuğu üretimini 
yaparak, olmayan bir sektör yaratan Bürosit, ofis koltuğu 
üretimiyle başladığı serüvenine zaman içerisinde kanepe 
ve ofis mobilyalarını da eklemiştir. Bu yapısıyla 360º ofis 
çözümleri için aranan ilk adres haline gelen firma, şimdi 
ise modern tasarımın ışık tuttuğu 2 yeni ürün ile sesini 
duyuruyor. Bürosit Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanmış 
Genesis Masa ile Ori Koltuk, bünyelerinde barındırdığı 
özelliklerle beraber çalışanların önce keyiflerini sonra 
da performanslarını arttıracak. Mutlak bir memnuniyeti 
vaat eden ürünler ise şu özellikleriyle farklılaşıyorlar:

Ori Koltuk:
Ori koltuk EN1335 standartlarındaki mukavemet, denge 
ve ergonomiklik testlerine tabii tutulmuştur. Bu testler 
sonucunda Almanya kökenli GS (Geprüfte Sicherheit) 
kalite belgesi sahibi bir ürün olarak, Bürosit ürün 
gamındaki yerini almıştır.
 
Ori Koltuğun; ‘’Boru Ayaklı’’, ’’Kısa Arkalıklı’’, ’’Uzun 
Arkalıklı’’ ve ’’Başlıklı’’ olmak üzere 4 farklı versiyonu 
bulunmaktadır. Her versiyon Bürosit tarafından 
plastik ve krom olmak üzere 2 opsiyon ile sunulur. Bu 

opsiyonlar eş testlere tabii tutulmuş ve aynı derecede 
başarılı olmuştur.
Ori Koltuk tam bir rahatlık sağlaması için tasarlanmıştır. 
İç plastik ve enjeksiyon süngerden oluşan yapısı, ürünü 
form-şekil alma konusunda üst düzey bir seviyeye 
taşımıştır ve böylelikle ürün kullanıcıları için yüksek 
konfor sunar hale gelmiştir.Yükselip alçalabilen 
ayarlanabilir kolçak, ayarlanabilir sırt ve başlık kısımları 
da yüksek konforun tamamlayıcı ögeleri olarak Ori 
Koltuk’un çok özellikli yapısında yer almaktadır. Tüm 
bu özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşan mutlak 
rahatlıkla, fiziksel koşulu (kilo, boy vb.) ne olursa olsun 
kullanıcıların tatmin edilmesi amaçlanmıştır.

Çeşitli renk seçenekleriyle genç ve dinamik ofislerin 
vazgeçilmezlerinden biri olacak Ori Koltuk, Bürosit 
ailesinin gurur kaynaklarından biridir.

Günlük hayatı kolaylaştırmak, ofiste geçirilen zamanı 
mükemmel kılmak için çıktığı yolda emin adımlarla 
ilerleyen Bürosit, Avrupa standartlarına uygun bu 2 yeni 
ürünüyle vazgeçilmez ofis çözümleri sunmaya devam 
etmektedir.

burosit.com



Genesis Masa:
İşlerin büyümesi demek, büyük sorumlulukların 
omuzlarınıza yüklenmesi demektir. Bu yükü 
kaldırabilmek için doğru tercihleri yapmak, doğru 
iş arkadaşlarını seçmek, doğru ofis ortamını 
kurmak gerekir. Genesis Masa, bu yoldaki en büyük 
yardımcılarınızdan biri olmak üzere tasarlandı. Büyük 
ofis projeleri için aranılan tüm özellikleri yapısında 
barındırmasıyla, verimli çalışma alanları oluşturmanızda 
en büyük yardımcılarınızdan biri olacak.
Masalar, farklı renk seçenekleri ile her türlü duvar ve 
ofis konseptine adapte olabilir, her mobilya ile uyumlu 
bir görüntü oluşturabilir. Böylelikle ofis çalışanlarının 
motivasyonunu yüksek tutar ve keyifle çalışmalarını 
sağlar.

Ayrıca Bürosit, isteyenler için Genesis Masa’yı üzerine 
montelenmiş bir seperatör ile servis ediyor. Bu 
seperatöre eklenmiş klasörlük, soğuk-sıcak içeceklerin 
konulabileceği bardaklık ve ek dosyalık aradığınız her 
şeyin elinizin altında olmasını sağlıyor.

Genesis Masa sadece fonksiyonları ve estetik yapısıyla 
farklılaşmaz. Dolgu alüminyum ayaklarıyla sağlamlık 
ve mutlak bir denge vaat eder. Ayrıca masa EN571 
testlerine tabii tutulmuş ve başarılı olmuştur.

Genesis Masa, ev ve ofislere demonte haliyle teslim 
edilir. Akabinde profesyonel ekipler, masanın monte 
işlemlerini gerçekleştirir. Arzulayan müşteriler bu 
sürece tanıklık ederek, bir ürünün oluşturulmasındaki 
profesyonelliği ve emeği izleyebilirler.

Ürün; Genesis Masa, Genesis Yan Tablalı Masa, Genesis Bench Masa, Genesis 
Taşıyıcı Kesonlu Masa, Genesis Etajerli Masa olmak üzere 5 farklı opsiyonla 
sunulmuştur. Bu opsiyonlar ofislerde karşılaşılabilecek her türlü problem ve 
estetik kaygı gözetilerek tasarlanmıştır.



13
14

star
trend20

Casella olarak ofis dekorasyonu için detayları asla gözden kaçırmamalıyız.

İşiniz ve ofisiniz için belli bir etki yansıtmak ve aynı etkide size geri dönmesini 
istediğinizin ve siz müşterilerimiz için, iş ve ofis mobilyaları alanı kurgulamak 
ve kaliteden ödün vermeden bunu kabul ettirmek için sürdürdüğümüz Ar-Ge 
çalışmalarını devam ettirmemizin yanı sıra yenilikçi, özgün, modern kullanışlı, 
kaliteli gibi özelliklerin bir çoğunu bir arada tutmamız gerektiğinin farkındayız.

Casella için büyük ve rahat bir ofis alanı sağlamak kolaydır; sizlerin rahat 
edeceği bir çalışma alanı ve ziyaretçileriniz için mükemmel ve rahat bir yerde 
tanışmak güzel olacaktır.

Günümüzde, büro mobilyaları için tercihler genellikle modern, tasarım özelliği 
olan, fiyat ve kaliteyi bir arada sunabilen mobilyalar olarak aranmaktadır.

Uygun bir ofis mobilyası seçmek önemlidir, onu doğru yerde kullanım ve fiyat 
karşılaştırmasında doğru sürece yaymak, ofisiniz için doğru mobilya seçimi 
yapacağınızı gösterecektir.

Relax 
Üst düzey çalışma rahatlığı ve ergonomi için dizayn edilmiş 
mekanizması, sertleştirilmiş alüminyumdan enjeksiyon sistemiyle 
üretilmiştir. Bağlı olduğu koltuğun sırt ve oturağı ayrı olduğu halde 
birlikte senkronize çalışma özelliği kazandıran Syncron Multiblok bir 
mekanizmadır. 

Ön tarafta yataklanmış millerden hareket alan yatış sistemi ile uygun 
yatma açısı sağlar, sırt yatarı için ilave edilen üç noktadan hareketli 
şaşe ile müthiş bir ergonomi sağlar. Otomatik aranmalı 5 ayrı yatma 
noktasında kilitlene topuzu ile ağırlığınıza göre salınım yumuşaklığını 
ayarlayabilme özelliği vardır. 

Günümüz çalışma monotonluğunu dikkate alınarak tasarlanmış öne 
ve arkaya eğim derecesi verebilecek özelliği ile aynı zamanda oturma 
derinliği artırabilecek kızaklı sistemi ile akılcı ve kullanışlı bir sistem 
sunulmuştur. Yukarı ve aşağı, öne ve arkaya ayarlanabilir özelliği ile 
başlık kullanımı daha zarif bir tasarım ile sunulmaktadır. Oturumda 
fiziksel özellikler göz önünde tutularak kolçakların yukarı ve aşağı 
ayarlanabilen konum hareketleri, ayarlanabilen sırt bel desteği, hava 
geçirgen ve terlemeyi önleyici döşemelik malzemeleri sizlere daha iyi 
bir kullanım sunmaktadır.

Nitro
Ergonomik ve sağlam yapısı ile sunmuş olduğunuz Nitro modelimiz ile; ofisinize sıradanlığın dışında bir görüntü 
kazandırmasının yanı sıra, standart ofis koltuğu kullanım özelliklerini bir arada bulacaksınız.

Tasarımı tescilli ve tek yetkili üreticisi olduğumuz Casella Nitro modelimizin ham maddeden mamul ve yarı mamul aşamaları, 
kaliteli ve dürüst üretim kültürü ile devam etmektedir. Plastik ham maddeden üretilmekte olan gövde ve yıldız ayak renk 
seçenekleri siyah ve beyaz olarak sunulmaktadır.



Bella
Yoğun çalışma ortamları ve kullanımı zor koltuklardan 
kurtulmanız için tasarlanan Casella Bella modelimiz 
ile kalite, satış sonrası yeterli servis ağımız ile yedek 
parça garantisi ve en önemlisi ekonomik anlamda 
beklentilerinizi karşılayacaktır.

Gold
Zarif ve şık tasarımı ile Casella Gold, ziyaretçilerinize 
sunacağınız konfor ve rahatlığın yanı sıra göz alıcı bir 
ofis için garanti sunuyor.

casella.com.tr



Başarılı işkolikler için özel üretim...
Biliyoruz başarıya eğimlisiniz. İş hayatındaki zor koşulları avantaja dönüştürebiliyorsunuz. Dahası zaferlere ulaşmak 
için doğru zamanda uygun araçların kullanılması gerekliliğinin bilincindesiniz. Bu yüzden çalışma ortamınıza büyük 
önem veriyor; konforlu olmasının yanı sıra sizi doğru temsil etmesini, ihtiyaçlarınızı da karşılayabilmesini istiyorsunuz... 
Doğal olarak siz en iyisini istiyor, sadece kusursuzla ilgileniyorsunuz, biz de öyle... Ve bu nedenden dolayı biz DeskWork 
olarak tek bir iş yapıyoruz, yalnızca ofis mobilyası üretiyor ve en iyi bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmaya yoğunlaşıyoruz. 
Orjinal tasarımlarla birinci sınıf malzemeleri ustalıkla birleştiriyor; size nitelikli seçenekler sunuyoruz. Bunlardan 
birini tercih ettiğinizde, ofisinizdeki değişime inanamayacaksınız...

Deskwork üstün kaliteli özgün rafine ve farklı çizgisiyle yepyeni bir anlayış geliştirerek tüm ofis beklentilerinize 
cevap vermeyi amaçlamaktadır. Ofis mobilyası üretiminde 20 senelik deneyimi ve uzman personeli ile son teknoloji 
kullanarak üretilen mobilyalarımız seçkin bayilerimiz aracılığı ile Türkiye’de ve dünyada müşterilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır.

LINK
Modern şıklığın yeni bir yorumu...

Meşe kaplamanın beyaz lake ile bütünleşmesi. 
Özel tasarım masa ayakları. Merkezi kilit sistemi. 
Çekmecelerde teleskopik frenli ray kullanımı. Deri 
kaplamalı çekmece tabanları. Yeni çekmece içi led 
aydınlatmalar. Yeni menteşe üstü led aydınlatmalar. 
Yeni ve opsiyonel çalışma hayatınızı kolaylaştırıcak 
elektronik açılıp kapanan masa üstü priz sistemi. 
Yeni ve opsiyonel olarak masa üstünde ve toplantı 
masasında uygulanan elektronik monitör lift sistemi.
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AVION
Sadeliğin keskin formla başarılı anlatımı...

Merkezi kilit sistemi. Deri kaplamalı çekmece tabanları.
Yeni çekmece içi led aydınlatmalar. Yeni menteşe üstü 
led aydınlatmalar. Yeni ve opsionel çalışma hayatınızı 
kolaylaştırıcak elektronik açılıp kapanan masa üstü 
priz sistemi. Yeni ve opsiyonel olarak masa üstünde ve 
toplantı masasında uygulanan elektronik monitör lift 
sistemi.

ERA
Dengenin ve keskin hatlarla enerjik temsili...

Samara kaplama. Merkezi kilit sistemi. Deri kaplamalı 
çekmece tabanları. Yeni çekmece içi led aydınlatmalar. 
Yeni menteşe üstü led aydınlatmalar. Yeni ve opsionel 
çalışma hayatınızı kolaylaştırıcak elektronik açılıp 
kapanan masa üstü priz sistemi. Yeni ve opsiyonel 
olarak masa üstünde ve toplantı masasında uygulanan 
elektronik monitör lift sistemi.

GIRO
Keskin hatlarla modern tonları buluşturan bir model..
Ovenkol kaplama ve özel siyah çatlak boya uygulaması. 
Merkezi kilit sistemi. Çekmecelerde teleskopik frenli 
ray kullanımı. Deri kaplamalı çekmece tabanları. Yeni 
çekmece içi led aydınlatmalar. Yeni menteşe üstü led 
aydınlatmalar. Yeni ve opsiyonel çalışma hayatınızı 
kolaylaştırıcak elektronik açılıp kapanan masa üstü 
priz sistemi. Yeni ve opsiyonel olarak masa üstünde ve 
toplantı masasında uygulanan elektronik monitör lift 
sistemi.

GRADO
Keskin bir stil; çağdaş bir sonuç...

Özel ceviz kaplama. Merkezi kilit sistemi. Deri kaplamalı 
çekmece tabanları. Yeni çekmece içi led aydınlatmalar. 
Yeni menteşe üstü led aydınlatmalar. Yeni ve opsiyonel 
çalışma hayatınızı kolaylaştırıcak elektronik açılıp 
kapanan masa üstü priz sistemi. Yeni ve opsiyonel 
olarak masa üstünde ve toplantı masasında uygulanan 
elektronik monitör lift sistemi. deskwork.com.tr
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Joy-in
Eğlenceli renkleriyle hareketli ve canlı ofisler yaratmayı 
amaçlayan joy-in farklı kombinasyon seçenekleriyle her 
türlü bekleme alanında uyum sağlıyor. Sehpa ve puftan 
oluşan modüler yapısıyla ofislerinizi kişiselleştirebilmenize 
olanak sağlıyor.

Adını 70’li yılların retro çizgisinden alan SEVENTIES 
geçmiş ve bugünü inanılmaz bir şekilde birleştirerek 
sizleri geçmişe bir yolculuğa çıkarıyor. Pierre 
Cardin’in parlak yılları olan 70’ler e ithaf edilen bu 
model, geçmişin izlerini ofislere taşıyor, nostaljik ve 
olgun hisler uyandırıyor.

Mitos
Pierre Cardin’in çok yönlü ve çeşitli düşünce yapısının 

bir ürünü olan MITOS, aynı ofis ortamındaki farklı 
kullanıcıların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. 

Ofisinizdeki farklı birimleri ve çalışma gruplarını 
bağımsızlaştırırken etkileşimi bozmadan dinamik 

çalışma ortamının sürekliliğini sağlıyor. 

Trio
Pierre Cardin, ofis mobilyalarına yansıttığı yenilikçi tasarım 
anlayışının en çarpıcı ürünü olan TRIO’yu sizlere sunuyor. 3 farklı 
yönetici masası alternatifi ve aynı şıklığa sahip çalışma masası 
grubuyla ofisinizde kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlıyor. Artık 
yönetici ofisleri Pierre Cardin şıklığı ile etkileyici bir görünüşe 
bürünüyor.
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edilmesi 
beklenen

Bien
Ahşabın dönüşlü formuyla ortaya çıkan sıcak ve doğal görüntü, kendi stilini odasına yansıtmak 
isteyen yöneticilere hitap ediyor. Pierre Cardin çizgisinin savunduğu modernlik anlayışıyla ağır 
klasik mobilya tarzının mükemmel karışımı olan BIEN tutkularınızı harekete geçiriyor.
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Özgür ve hareketli çalışma anlayışı…

Eğitsellik ve sosyal sorumluluk yönü de göz ardı edilmeden 
tasarlanan mobilyalar, kullanıcıyı mekana ya da masaya 
bağlı olmaktan kurtarıp, özgür ve tümel mekanı sahiplenici 
bir ofis ortamı yaratmış.
 
Mobilyaların kullanımının kişiyi hareket etmeye yönelttiği 
ofiste, böylece durağan ve rutin bir çalışma ortamının 
önüne geçilmek istenmiş. Çalışma masalarından 
toplantı oturmalarına, yazıcı ünitelerinden hareketli 
kesonlara, çöp ayrıştırma birimlerinden dosya depolama 
sistemlerine varıncaya kadar her şey bu proje için özel 
olarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiş.

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik…

Teknolojiden de üst düzeyde faydalanılan DRN Filo Kiralama merkez ofisinde 
kullanılan otomasyon sistemleri sayesinde mekanik koşullar ve aydınlatma kişi 
sayısı ve kullanım senaryosuna göre çalışması ve gereksiz enerji tüketiminin 
önüne geçilmesi sağlanmış.

Enerjinin dengeli kullanımı, gereksiz cihazları çalıştırmanın önüne geçtiğinden 
mekana akustik konfor olarak da yansımış. Böylece zaten jeotermal enerji ile 
iklimlendirilen bir binada bulunan ofis tasarımında, enerji sürdürülebilirliği 
de desteklenmiş.

TeamFores’in, Türkiye’nin tamamı 
yerli sermayeli en büyük filo kiralama 
markası DRD için Kağıthane’de 
tasarladığı merkez ofis, firmanın 
“En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler 
Listesi”nde hızla üst sıralara 
çıkmasını sağladı. Sürdürülebilir, 
çağdaş ve akıllı ofis sistemiyle 
tasarlanan DRD Filo Kiralama merkez 
ofisinin hareketli, esnek ve pozitif 
çalışma anlayışı sunan iç mimarisi, 
personelin motivasyonunu ve şirketin 
verimliliğini de artırdı.
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Operasyonel filo kiralama sektörünün öncü firması DRD’nin Kağıthane’deki merkez ofisinin kısa süre 
önce Mimar Serter Karataban liderliğindeki TeamFores tarafından tamamlanan iç mimarisi, yalnız şirket 
personelinin motivasyonunu ve verimliliğini artırmakla kalmadı, DRD’nin “En Çok Çalışılmak İstenilen 
Şirketler Listesi”nde ilk sıralara yükselmesini de sağladı. 

1998 yılında kurulan ve 15 yılda, 26.000 araçlık filosuyla Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük 
kiralama şirketi durumuna gelen DRD Filo Kiralama şirketinin mevcut merkez ofisleri artık büyümeyi 
kaldıramadığından, Kağıthane’de yer alan 2.500 m2’lik yeni ofislerine taşınma planları 2013 yılı başında 
başlamış. Firmanın kurumsal ve vizyoner üst yönetimi, yeni ofislerinin personel verimliliğini en üst 
seviyeye taşıyacak, orta vadedeki büyüme hedeflerini karşılayabilecek, esnek ve çağdaş bir anlayışıyla 
tasarlanması isteğiyle TeamFores’e başvurmuş. 

Tasarım ve Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 8 ay süren, uygulaması ise 4-5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 
ofisi oluşturan her metrekare TeamFores tarafından tek tek ve özenle tasarlanmış. Çalışma masalarından 
toplantı oturmalarına, yazıcı ünitelerinden hareketli kesonlara, çöp ayrıştırma birimlerinden dosya 
depolama sistemlerine kadar her birim bu proje için özel olarak tasarlanarak hayata geçirilmiş. 
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Daha çok sosyal alan, daha yüksek motivasyon…

Projeyi özel kılan ve akıllı yapan en önemli faktör, daha az alanda çalışma alanlarını 
çözümleyip, sosyal alanlara daha fazla yer sunma imkanı vermesi, bunu yaparken de 
çalışan motivasyonunu üst seviyede tutarak, verimliliği arttırması olmuş. Ofisin günümüz 
çalışanının değişen çalışma alışkanlıklarına akılcı ve sade çözümler sunan tasarımında 
mekanların çok fonksiyonlu olarak kullanılabilmesi, bu ölçekte bir proje için ihtiyaç duyulan 
alanı azaltmış, farklı fonksiyonlara da yer açabilmeye imkan vermiş. Sosyal donatıların 
kurgulanmasındaki başarı, aynı ofiste çalışan fakat birbirini tanımayan insanların 
kaynaşarak, doğru bir etkileşim sayesinde verimliliğini arttırmasında da açıkça kendini 
belli etmiş.
 
Sosyal hayata katkının başka bir parçası da tüm dinleri kucaklayıcı birer meditasyon alanı 
olarak düşünülen dua odaları olmuş.
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“Bir ofis neden akıllı olmalıdır, nasıl akıllı olur? Günümüz beyaz 
yakalı çalışanlarının ortak problemi, özellikle de monoton bir iş 
tanımları varsa, kaotik ofis ortamlarında ofise gitmeyi kendileri 
için keyifli kılacak bir neden bulamamalarıdır. Spordan, sanattan 
ve dışarıdaki gerçek dünyadan bağlantısız yaşamak, özellikle 
kalabalık ofislerde sosyalleşememek, farklı bölümlerdeki 
çalışanların birbirleriyle asgari düzeyde iletişim kurmaları, 
işin mekana bağımlı olarak yapıldığı durumlarda bir çok ofis 
hastalığına kolaylıkla yakalanabilme ihtimalleri çağdaş ve akıllı 
bir ofis ortamında çözülmüş olması gereken sorunlardır.

Mekanların optimizasyonu, doğru iletişim ve erişim kurgusu, 
eş kullanımlı alanlar ve esneklik bir mekanı akıllı yapar. Akıllı 
bir ofis, konvansiyonel bir ofiste harcanan kullanım alanına 
%20’lere varan bir oranda daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar. 
Çalışanlara verdiği hareket imkanı ile birçok ofis hastalığı daha 
seyrek görülmeye başlar. Kişilerin farklı mekanlarda esnek 
çalışma alışkanlığı kazanmasına, sosyalleşmesine, şirket içi 
tüm birimler arasındaki iletişimin güçlenmesine, kolay ve doğru 
karar alabilme yeteneklerinin iyileşmesine olanak tanır. Daha 
az kişiden oluşan ve daha organize bir üst yönetim ekibi ile 
daha verimli olunabilmesi, akıllı ofislerin şaşırtıcı gerçekliğidir. 

İnsanların yaratıcılıklarını ve işe yoğunlaşabilme sürelerini 
arttırmak, sadece gerek duyulan az ve öz kurallar ve sistemler 
dizini ile sağlanabilir. 18 farklı Avrupa ülkesinde 5500 çalışan 
ile yapılan anket sonuçları göstermektedir ki, bir beyaz yakalı 
çalışanın motivasyonunu ve dolayısıyla verimliliğini artıran 
en önemli üç faktörden biri, esnek çalışma alanı ve çalışma 
saatleri, diğeri ise şirket içi sosyalleşebilme imkanıdır.

Derindere’nin yaklaşık 2.500 m2’lik yeni ofisinde 180-200 
çalışanı doğru departman dizininde konumlandırırken, 
birbirleriyle ve ortak kullanım alanlarıyla doğru ilişki içinde 
olmalarını sağladık. Yanı sıra yaklaşık 300 m2 sosyal donatı ve 
250 m2 toplanma mekanı kurgulayarak yukarda sıraladığımız 
koşulları fazlasıyla sağladığımızı düşünüyorum.”

Serter Karataban
Mimar

TeamFores

Mimar
Görüşü
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“Bundan önce modern olamayan ve eksik donanımlar sunan bir 
ofiste çalışıyorduk. Çok doğaldır ki öyle bir çalışma ortamından 
böylesi modern bir ofise geçmek, gece ile gündüz, siyah ile 
beyaz kadar farklıydı. Önceleri büyük bir şaşkınlık yaşandı, 
ofisin sunduğu olanakların neredeyse tümü kullanılmaya 
çalışılıyordu. Biz de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda 
adeta bir bayram sevinci etkisi oluşmuştu. Giyim, kuşam 
değişti, erkek çalışanlarımız, kızlarımız daha bakımlı, daha 
özenli ve en şık kıyafetleri ile gelmeye başladılar. Bu yaklaşım 
iş yapış biçimlerine de yansıdı, çalışma isteği arttı, hatta ilk 
başlarda mesai bitmesine rağmen çoğu arkadaşımız burada 
kalmayı, yarım kalan işlerini toparlamayı, böylece bir sonraki 
günü, bu ofis içerisinde hem iş, hem de kendileri için daha 
verimli kullanmayı tercih ettiler ve bu durum hala devam 
ediyor. Mesaimiz 08:00’de başlıyor, ancak arkadaşlarımızın 
çoğunun 07:00 itibarı ile geldiğini sistem kayıtlarımızdan 
rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.

Yeni ofisimize taşındığımızda yeni koşullara, personel 
servislerinin düzenine, mesai başlangıç-bitiş saatlerinin yerel 
koşullara göre adaptasyonuna alışmak biraz zaman aldı. Diğer 
taraftan bir mağaza veya doğrudan satış yapılan bir konumda 
değiliz. Dolayısı ile değişimin mali etkileri ölçümleyebilmek 
çok kolay değil. Lakin şunu kesinlikle ifade edebilirim; 
öncelikle finansal bir kuruluşuz ve özellikle bankalarla, finans 
kuruluşları ile denetim şirketleri ile yoğun iş birliklerimiz var. 
Burada misafir ettiğimiz kurum ve kişiler üzerinde oluşan 
etkiyi YAKINLIK, SAYGI ve GÜVEN kelimeleri ile özetleyebiliriz. 
Bu etkinin doğal bir sonucu işlerimize yansıyor, bu kesin. 
Şunu biliyorum ki, yapılan küçük bir araştırmada “EN ÇOK 
ÇALIŞILMAK İSTENİLEN ŞİRKETLER” listesinde hızla üst 
sıralara çıkıyoruz.”

Yatırımcı 
Görüşü

Aytekinhan Yıldırıcı

DRD Filo Kiralama CEO’su 
ve Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili
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PTT Pul Müzesi; Türkiye’nin merkezinde dünya 
çapında bir kültür merkezi olma özelliğini 
taşımaktadır. Modern müzecilik anlayışı ile 
tasarlanan binada Dünya Pulları, Osmanlı Devleti 
Pulları, Anadolu Hükümeti Pulları, Türkiye 
Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan 
Tematik Pullar sergileniyor. 
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mekan

PTT Pul Müzesi
ANKARA

Ayrıca; Geçmişten Günümüze Posta, İstiklal 
Harbinde PTT ve Nostaljik PTT alanları da 
müzede gezebileceğiniz bölümler. PTT Pul Müzesi 
Ankara’da Ekim 2013’de açıldı. Müze konsepti 
Tasarımhane’ye ait.
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Emlak ve Eytam Bankası, 
Türkiye Cumhuriyetinde 
kurulan üçüncü banka. Türk 
halkının inşaat yatırımlarını 
desteklemek ve gerekli 
kredileri sağlayabilmek için 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
talimatları doğrultusunda 3 
Haziran 1926’da Ankara’da 
kurulmuş. Clemens 
Holzmeister tarafından neo-
klasik kural ölçülerinde inşa 
edilen bu tarihi bina PTT 
tarafından restore edilerek PTT 
Pul Müzesi’ne dönüştürülmüş. 
6500 m2 alan ve 5 katta 
kurulu müze aynı zamanda da 
Ankara’nın tarihi merkezinin 
kalbinde yer alıyor.
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Müzeyi dünyadaki benzer müzelerden en önemli ayrıştırıcı özelliği ise 4404 orijinal parçadan oluşan ülke 
koleksiyonuna ve 1500 parçadan oluşan dünya pulları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor olması. Müzede 1863 yılında 
çıkan ilk tuğralı pullardan günümüze kadar uzanan Türk Pulları Koleksiyonu ve Dünya Posta Birliğine bağlı 189 ülkeye 
ait Dünya Pulları yer alıyor. 100 parçaya yakın Posta ve Haberleşme hizmetlerinde kullanılmış tarihi eser niteliğinde 
objeler, pek çok el çizimi, renk ve desen baskı örnekleri ile 'filatelik malzemeler' olarak adlandırılan damgalar, zarflar, 
portföyler ve posta kartları da sergileniyor.

Giriş katında yer alan üç boyutlu Sinema Salonu, Müze Dükkan ve Müze Kafeterya da Müze’nin diğer bölümleri.
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