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Değerli Sektör Temsilcileri, Mimarlar, Tasarımcılar, Kullanıcılar,

Değerli OMSİAD Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım,

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba…

Office Magazine dergimiz, tasarım ve teknolojiyle şekillenen 
ve sürekli gelişen sektörümüze paralel olarak, yenilenme 
ve sektörümüzü en iyi şekilde yansıtabilme sürecinden de 
geçerek 2014’e de hazırlanmış oldu. 

Geleceğe yenilenerek hazırlandığımız bu dönemde 2013’ü 
gözden geçirirsek; 

sektör olarak zaman içinde ne kadar faydalı olduğunu bir 
kez daha kanıksadığımız Ofis Mobilya Fuar’ımızı hep birlikte 
organize ettik. Fuar’da yer aldığınız ve sektörümüze destek 
olma amacımızda yanımızda olduğunuz için teşekkürlerimizi 
sunuyorum.

Son yıllarda dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik krize 
rağmen, ülkemizin lokomotif üretim sektörü olmayı devam 

ettiren Ofis Mobilya Sektörü, son 10 yılda inanılmaz şekilde 
ticari hacmini genişletti ve gelişmeye devam ediyor. Gelişimin 
sürdürülebilir olması adına sektörün iş adamları olarak ofis 
mobilya sektörünün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin üretilmesi için çalışmalarımıza hızla devam 
ediyoruz. 

Sizlerden derneğimize ulaşan sorunları her platformda 
görüşülmek üzere ilgililerine iletiyor ve çözüm yolları arıyoruz. 

İki yönlü hareket ederek kimi zaman da kamu kurum ve 
kuruluşları ve hedef kitlemizin sektörün gelişimine yönelik 
önerilerini, beklentilerini ve çalışmalarını paylaşıyoruz. 

Değerli yorumlarıyla bu sürece katkıda bulunan herkese 
teşekkür ediyoruz. 

Bu noktada OMSİAD yönetimi olarak beklentimiz; değerli 
katkılarınız, öneri ve yönlendirmelerinizin artarak bize yol 
göstermesi. İletişim ve gelişimde en çok katkı sağlayan 
faktörlerden biri olarak bu paylaşımlarınız bizim için çok hayati 
önem taşıyor.

BAŞKAN’dan...OMSİAD



Sektörümüzün sürdürülebilir gelişimini doğru ve 
güncel bilgilerimiz ile sağlayabileceğimize inancımızı 
bir kere daha belirterek gerek Ekonomi Bakanlığımızın, 
gerek TOBB Mobilya Sektör Meclisi’nin çalışmaları ve 
gerekse sektörün öncülerinden elde ettiğimiz bilgiler 
doğrultusunda son üç yılda sektörümüzün ihracat ve 
ithalat rakamlarını paylaşıyorum:

Öncelikle sektörümüzün önünde engel olan; 

• Sermaye/Finansman 
• Hammadde,
• Yan sanayi,
• Eğitim, Kalifiye iş gücü, İstihdam, Deneyim eksikliği,
• Lojistik, Nakliyat,
• Verimlilik, Yönetim ve kurumsallaşma,
• Haksız rekabet (Kayıt dışılık, fikri hakların korunması),
• Tasarım, Ar-Ge,
• Tanıtım, Markalaşma ve Pazarlama,
• Kamu sektör ilişkileri,
• Güncel ve doğru veri aktarımı.

vb sorunlar kamu, özel sektör, üniversite, sanayi ve sivil 
toplum kuruluşları arasında kuvvetli bağ kurmak ve 
birlikte çalışmak ile giderilebilir.

OMSİAD olarak “geleceğe hazırlanmak” için yapılması 
gerekenler için yanınızda ve birlikteyiz.
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2009 yılından bu yana uygulanan “Pazar Çeşitlendirmesi Stratejisi” 
ile talep koşulları iyileşecek sektörler önceden belirleniyor ve 
ihracatımız bu pazarlara yönlendirilerek küresel belirsizliklerden 
en az şekilde zarar görmesini amaçlıyoruz.

Küreselleşme ve değişen tüketici ihtiyaçları-alışkanlıkları tüm dünyada 
ticaretin kurallarının yeniden tanımlanmasına neden oluyor. İstanbul 
başta olmak üzere Türkiye’nin her yeri global oyuncular ve uluslararası 

ticarete dahil olmak isteyen markalar için önemli bir pazar. Rotamızı dünyaya, 
uluslararası ticarete çevirmişken iç pazarda da giderek artan bir çeşitlenme 
ve uluslararası rekabet sözkonusu. Bu noktada görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Geleceğe hazırlanmak için nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Bu kapsamda 
siyasi otorite, devlet kurumları ve sektörlerin nasıl konumlanması ve hangi 
görevleri üstlenmesi gerekiyor? 

Dünyada on yıllardır süren küreselleşme gerek ekonomik 
gerekse sosyal anlamda tüm hızıyla devam ediyor. 
Küreselleşen dünya ortamında ayakta kalabilmek için 

rekabetçi ve yenilikçi olmak gerekiyor. Türkiye’de gerek özel 
gerekse kamu sektörleri yarınlarını planlarken bu doğrultuda 
koordinasyon halinde hareket ediyor. 

Rekabetçi, daha fazla Ar-Ge ve inovasyon içeren, yüksek 
teknoloji ve tasarım konularına önem veren ürünler üreterek 
küresel talebin ihtiyaçlarına asgari sürede cevap verebilen bir 
üretim yapısını yakalamak gerekli. Gerek Bakanlığım gerekse 
diğer devlet kurumları stratejilerini çağımızın bu gereklerini 
göz önünde bulundurarak hazırlıyor. Bizler, Ekonomi Bakanlığı 
olarak 105 ülkede 212 Ticaret Müşaviri/Ataşesinden oluşan 
yurt dışı teşkilatımızla Türkiye’nin marka bilinirliliğini 

artırmak için hareket ediyoruz. Yurt dışı teşkilatımız ihracat 
artışlarına katkıda bulunmakta, özel sektörle bağlantı halinde 
ihracatçının ihtiyaç duyduğu enformasyonu yerinde topladığı 
bilgiyle kendilerine iletmektedir. 

2009 yılından bu yana uygulanan “Pazar Çeşitlendirmesi 
Stratejisi” ile talep koşulları iyileşecek sektörler önceden 
belirleniyor ve ihracatımız bu pazarlara yönlendirilerek küresel 
belirsizliklerden en az şekilde zarar görmesini amaçlıyoruz. 

Öte yandan 2012 yılı Haziran ayında uygulamaya koyduğumuz 
Teşvik Sistemi’yle makine, elektronik sanayi, hava ve uzay 
taşıtları ve parçaları imalatı ve ilaç üretimi gibi büyük ölçekli 
yatırımları gerektiren, dünyada fark yaratabilecek yüksek 
teknolojili sektörlere önemli destekler sunuluyor.

Rekabetçi, daha fazla Ar-Ge ve inovasyon içeren, yüksek teknoloji 
ve tasarım konularına önem veren ürünler üreterek, küresel talebin 
ihtiyaçlarına asgari sürede cevap verebilen bir üretim yapısını 
yakalamak gerekli.
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Yurt dışından da Türkiye’yi ve ticaretin ekonomik göstergelerini çok 
gözlemleyen biri olarak Türkiye’nin dışarıdan görünüşü hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Türkiye, son 11 yılda ekonomisinde gerçekleştirdiği radikal 
değişiklikler sayesinde dışarıdan gıpta ile bakılan, birçok 
ülkeye örnek bir ülke haline geldi. Sağlanan siyasi 

istikrarla beraber piyasalarda güvenin tesis edilmesi, doğru 
bir şekilde atılan mali ve finansal reform adımları, Avrupa 
Birliği süreciyle hayata geçirilen ekonomik, siyasi ve sosyal 
reformlar, kamu yönetiminde şeffaflığın, etkinliğin, verimliliğin, 
insan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi, yolsuzlukların 
önlenmesi ve mali disiplinin sağlanması Türkiye’yi dünyada 
gelişmekte olan ülkelere bir rol model olarak sunmaktadır. 

2002’den bu yana 4,2 katına çıkan ihracatı ve 3 katına çıkan kişi 
başına milli geliriyle, dünyanın krizle boğuştuğu bir dönemde 

en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan, dünyanın 17. 
Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi olan, dünya ekonomisinde ve 
siyasetinde söz sahibi olan Türkiye’nin, sanayicisiyle, işadamı 
ve devlet adamlarıyla bugün dünyada adım atmadığı kara 
parçası neredeyse kalmadı. Bu sayede, dünyanın hemen her 
yerinde Türk malları kullanılıyor. Bu da Türkiye’nin dünyada 
bilinirliğini önemli derecede artırıyor. 

1973-2002 arasında ülkemize 16 milyar dolar doğrudan 
yabancı kaynak gelirken sadece son 10 yılda 127 milyar doların 
üzerinde doğrudan yabancı yatırım çekmemiz, dünyanın bize 
bakışının ne olduğunun ve ne ölçüde değiştiğinin en açık 
göstergesi.

1973-2002 arasında ülkemize 16 milyar dolar doğrudan yabancı 
kaynak gelirken sadece son 10 yılda 127 milyar doların üzerinde 
doğrudan yabancı yatırım çekmemiz, dünyanın bize bakışının ne 
olduğunun ve ne ölçüde değiştiğinin en açık göstergesi.
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Bakanlığınız bünyesinde İBP-İhracat Bilgi Platformu’nun sağladığı verilerin 
yararlılığını değerlendirir misiniz? Sektöre göre değişmekle birlikte 
yükselen pazarlar ve uluslararası arenada bizi bir üst seviyeye taşıyacak 

sektörler hangileri?

21. Yüzyılın rekabetçi koşulları fark yaratmayı çok 
daha önemli konu haline getirmekte ve “Bilgi 
Yönetimi” ve “Big Data” gibi kavramlar fark 

yaratan rekabetçi stratejiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çerçevede, İhracat Bilgi Platformunu bir Ticari Bilgi Yönetim 
sistemi olarak şekillendirdik ve 2011 yılı başında kamuoyu 
ile paylaştık. İBP web sitesi, İhracat İletişim Noktası, İhracat 
Günlüğü, e-Bülten ve Twitter olmak üzere 5 araçtan oluşan bu 
sistem, firmalarımızın 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri araçları 
bünyesinde toplayan bir bilgi ağı. Bu ağ, KOBİ’lerimizin ihracat 
kararı aldıkları gün “Nasıl İhracat Yaparım?” sorusundan 
başlayarak, Ülke-Pazar Analizlerine ve Potansiyel Alıcıya 
Ulaşmaya kadar geniş yelpazedeki süreçleri bilgi ile besliyor.

İBP web sitesi, Ülke Masaları, Sektörel Bilgiler, Eğitim, Ticari 
Fırsatlar ve Elektronik Bilgi Kaynakları gibi birçok konu 
başlığını bünyesinde toplayarak, firmalarımızın ticari bilgi 
ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır. 

İhracat İletişim Noktası tarafından firmalarımızın 27.000 yazılı 
bilgi talebini cevaplandırdık. Uluslararası veri tabanlarından 
sağlanan 18.250 bilgi dosyasını e-posta eki olarak firmalarımıza 
gönderdik ve 50.071 bilgi talebini telefonda cevaplandırdık. 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz tarafından 
ulaştırılan ticari fırsatları firmalarımız İhracat Günlüğü (blog) 
üzerinden günlük olarak takip edebilmekte ve Twitter üzerinde 
anlık olarak izleyebilmektedir. Firmalarımıza haftada bir kez de 
Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni ile ulaşıyoruz. Yükselen 
pazarlar ve sektörler konusuna gelince, halihazırda, makine ve 
ulaşım araçları sektörleri güçlü ihracat sektörleridir ve ileride 

de en önemlileri arasında olacaktır. Tekstil ve hazır giyim 
sektörleri de güçlü ihracat sektörleri olmaya devam edecektir. 

Ayrıca, ileri teknoloji önceliğimiz olacak; kimya endüstrisi, 
özellikle eczacılık ürünleri, tabi ki önemli bir sektör olarak 
kalacaktır. Dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmenin 
temel koşulu olarak teknolojiye dayalı ve marka odaklı 
ürünlerin üretimi görülmektedir. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda 
geleneksel sektörlerimizin yanı sıra yüksek teknolojili ve Ar-
Ge’ye dayalı katma değeri yüksek ürünlerin yer aldığı sektörler 
sayesinde gelişecek ve bu sektörleri destekleyecektir.

Ülkemiz ihracatçılarının hangi pazarlara yönelmesi 
gerektiğine dair yaptığımız hedef ülke çalışmaları geleceğin 
yükselen pazarlarına yönelik kapsamlı bir çalışma olarak 
görülebilir. 2014-2015 dönemi hedef ve öncelikli ülkelerini 
belirlemeye yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Bu çalışmalar 
yapılırken, bölge ve ülkelerin sadece şimdiki değil ama aynı 
zamanda önümüzdeki dönemde, orta vadeli bir bakış açısıyla 
göstermeleri beklenen ekonomik performanslar da dikkate 
alınmaktadır.
 
Bakanlık olarak hedefimiz AB ülkeleri ile son dönemde önemli 
aşama kaydettiğimiz Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki 
konumumuzu güçlendirmek, aynı zamanda dünya ekonomisi 
ve ticaretinde her geçen yıl daha fazla pay alması beklenen 
Uzakdoğu Asya ve tabi ki başta ABD olmak üzere Amerika 
ülkeleriyle ticaretimizi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu 
hedefe yönelik çalışmalar, son yıllarda olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de yine STK’larla yakın işbirliği içinde devam 
edecektir. 

2002’den bu yana 4,2 katına çıkan ihracatı ve 3 katına çıkan kişi 
başına milli geliriyle, dünyanın krizle boğuştuğu bir dönemde en 
hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan, dünyanın 17. Avrupa’nın ise 
6. büyük ekonomisi olan, dünya ekonomisinde ve siyasetinde söz 
sahibi olan Türkiye’nin, sanayicisiyle, işadamı ve devlet adamlarıyla 
bugün dünyada adım atmadığı kara parçası neredeyse kalmadı.
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Bilindiği üzere Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı 
olan 2023 yılında ülke olarak; dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olmak, 500 Milyar Dolar mal 

ihracatı yapmak, kişi başına düşen milli geliri 25.000 Dolar 
seviyesine yükseltmek gibi oldukça iddialı hedefler koyduk. 
Bu hedeflerimize ulaşabilmek açısından üreten bir toplum 
olmamız ve hatta çıtayı bir üst seviyeye taşıyarak katma değeri 
ve teknolojisi yüksek ürünleri üretebilmemiz gerekiyor. Bu 
açıdan değerlendirdiğimizde, ülkemizdeki üretim potansiyelini 
harekete geçirecek yatırımları ivedilikle artırmamız oldukça 
kritik bir unsur olarak ortaya çıkıyor. 

Bu çerçevede, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek 
yatırımları teşvik etmek görevini de içerecek şekilde Ekonomi 
Bakanlığımızın ihdas edilmesinin akabinde bu alandan sorumlu 
Bakan olarak başlattığım ilk çalışmalardan biri, yatırım teşvik 
sisteminin 2023 vizyonumuz ve cari açık çerçevesinde yeniden 
oluşturulması idi.

Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmanın ardından, kamu ve özel sektör 
taraflarınca üzerinde görüş birliğine varılan bir sistemi 19 
Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe koyduk. Yeni teşvik sistemi; 
Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, 
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların 
Teşviki olmak üzere 4 ana bileşenden oluşmaktadır. Bu 
uygulamalar kapsamında yatırımcılara; KDV istisnası, Gümrük 
Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, asgari ücret üzerinden 
hesaplanan Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Desteği, Faiz 
Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve 
KDV İadesi destekleri sağlanmaktadır. Söz konusu desteklerin 
tamamından veya bir bölümünden; yatırımın büyüklüğüne, 
bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde 
yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni yatırım teşvik sistemimizin en 
temel amaçlarından birisi de uluslararası rekabet gücümüzü 
artıracak Ar-Ge içeriği yüksek yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerini 
desteklemek.
Bu çerçevede, artık ülkemizi katma değer yaratmayan, 
düşük teknolojili ve sadece montaja dayalı yatırımların 
gerçekleştirildiği bir ülke olmaktan çıkartmamız gerekiyor. 
Dolayısıyla, Türkiye’deki teknolojik değişime ve dönüşüme 

katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili 
ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar son derece kritik bir 
öneme sahip.

Bu anlayışla, yeni dönemde Ar-Ge yatırımları için iki yaklaşım 
benimsedik. Bunlardan ilki Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen 
Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine 
yönelik yatırımların “öncelikli yatırım” konuları arasında 
değerlendirilmesidir. Böylece sözkonusu yatırımlar, Türkiye’nin 
neresinde yapılırlarsa yapılsınlar yardım yoğunluklarının 
önemli boyutlara ulaştığı 5. Bölge’de geçerli olan destek 
oran ve sürelerinden yararlandırılıyorlar. Ancak, 6. Bölge’de 
yapılan yatırımlar tabi ki 6. Bölge desteklerinden faydalanıyor. 
Bir diğer uygulama ise Ar-Ge yatırımlarına özel teşvik belgesi 
uygulamasıdır. Bu çerçevede, Ar-Ge yatırımlarını; KDV 
istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ile sadece 6. 
Bölge’de uygulanmak üzere ilave olarak gelir vergisi stopajı 
ve sigorta primi işçi hissesi destek unsurları ile destekliyoruz. 

Halihazırda Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasılamız 
içindeki payı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük ancak, 
sağladığımız devlet desteğinin de etkisiyle önümüzdeki 
yıllarda ülkemizde daha fazla yüksek ve orta-yüksek 
teknolojili ürünlerin üretiminin yapılması ve nihai olarak Ar-
Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla içindeki payının 
artmasını bekliyoruz.

Diğer önemli bir husus yine sizin de değindiğiniz gibi: istihdam 
konusu. Yeni sistemde istihdama yönelik 3 adet destek 
unsurumuz bulunuyor: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 
İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği. Sigorta 
Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği 
yeni teşvik sistemi ile, yalnızca en az gelişmiş bölgemiz olan 
6. Bölge’de geçerli olmak üzere, ilk defa uygulamaya alınan 
destekler. Ancak, hali hazırda uygulanmakta olan işveren 
hissesi desteğinde de önemli düzeltmeler yaparak destek 
sürelerini 12 yıla kadar uzattık. Bu destekler sayesinde her 
bir işçinin yatırımcıya maliyeti önemli ölçüde azalıyor. Bu 
hususun özellikle 6. Bölge’de yer alan az gelişmiş illerimizdeki 
istihdam ve göç sorununun çözümüne katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Sağladığımız devlet desteğinin de etkisiyle, önümüzdeki yıllarda 
ülkemizde daha fazla yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin 
üretiminin yapılması ve nihai olarak Ar-Ge harcamalarının gayri 
safi yurt içi hasıla içindeki payının artmasını bekliyoruz.
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“Yeni teşvik sistemini cari açığın panzehiri olarak tasarladık” demiştiniz. 
Bu teşvik sistemi istihdam ve Ar-Ge’ye de özel önem veriyor. Çok yeni 
olmakla birlikte şu anda uygulamada tablo nasıl görünüyor? Bundan 

sonraki süreç nasıl işleyecek ve ileriye yönelik nasıl ilaveler planlanıyor?

Ancak, politika yapıcılar olarak bizim görevimiz asla 
mevzuatın yayımlanması ile bitmemiştir. Görev ve 
faaliyet alanımıza giren hemen her alanda; “Nasıl daha 

faydalı politikalar geliştirebiliriz? Uygulama süreçlerini nasıl 
kolaylaştırabiliriz? Uygulamalarla ilgili aksayan hususlar 
var ise bunları en etkin şekilde nasıl çözeriz? Yatırımcı 
dostu bir yatırım ortamını nasıl temin edebiliriz?“ anlayışı ile 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu anlayış kapsamında, ilk olarak Ekim 2012’de bir değişiklik 
yayımladık. Özellikle 6. Bölge’de emek yoğun sektörlerde 
yatırım yapan yatırımcılarımızın taleplerine kulak verdik. Bu 
değişiklik ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğine ilişkin 
azami destek sınırını 6. Bölge için kaldırdık. Böylelikle, bölge 
yatırımcılarımıza, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden 
10 yıl, yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması halinde 
ise 12 yıl süreyle destek sınırı olmaksızın yararlanabilme 
imkanı getirmiş olduk.

Akabinde Şubat 2013’de belirli büyüklükteki otomotiv ana 
sanayi ve bazı yan sanayi yatırımları ile kömüre dayalı elektrik 
üretimi yatırımlarını “öncelikli yatırımlar” kapsamına aldık. 
Böylece, söz konusu yatırımların 5. Bölge’de uygulanan 
desteklerden yararlanmasını sağladık.

Son olarak, 30 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe koyduğumuz 
mevzuat değişikliği ile yüksek kalorili kömür istihracına (kömür 
çıkarma) yönelik yatırımları da öncelikli yatırım konuları 
arasına dahil ettik. Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı 
üzere, teşvik sistemimiz dinamik bir yapıdadır. Bu kapsamda, 

tüm sektörlerin nabzını yakından takip ediyor ve gerekli 
düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz. Benzer şekilde, 
önümüzdeki dönemde de özel sektör talepleri ile ulusal ve 
uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, yatırımcılarımızın 
önünü açacak tüm tedbirleri uygulamaya alacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın. İlave bir düzenleme için bugünden 
bir şey söyleyebilmem zor ancak, şüphesiz zamanı geldiğinde 
ve ihtiyaç hissedildiğinde gündeme alırız. 

Diğer taraftan, yeni sistemin uygulama sonuçlarına 
baktığımızda, olumlu etkilerin ilk 13 aylık sonuçlarda göze 
çarptığını görüyoruz. Teşvik sistemimizin yürürlükte bulunduğu 
Haziran 2012 - Temmuz 2013 dönemi içerisinde 5.567 yatırım 
projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında 
84 Milyar TL tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. 
Öngörülen istihdam sayısı ise yaklaşık 205 Bin’dir. 

Bu sonuçları önceki dönemle kıyasladığımızda, yeni 
sistemimizin başarısı daha net görülüyor. Bir önceki 13 aylık 
döneme göre, yatırım projesi yani teşvik belgesi sayısında %24, 
yatırım tutarında %60, öngörülen istihdam da ise yine %60’lık 
bir artış olduğunu görüyoruz. 

Yatırım başına düşen harcama tutarı veya ortalama yatırım 
tutarı 11,6 Milyon’dan 15,1 Milyon TL’ye çıktı. Benzer şekilde, 
önceki dönemde bir yatırım ile ortalama 28 yeni istihdam 
yaratılırken, son dönemde gerçekleştirilmeye başlanan 
yatırımlar ile ortalama 37 kişilik ilave istihdam öngörülüyor. 
Açıkça görülüyor ki artık özel sektörümüz tarafından 
gerçekleştirilen yatırımlarda ölçek büyümektedir. 
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Diğer taraftan, yeni teşvik sistemi 
döneminde 303 adet uluslararası 
sermayeli yatırım için teşvik belgesi 

düzenlendi. Söz konusu yatırımların sabit 
yatırım tutarları da 11,3 Milyar TL’ye ulaşmış 
durumdadır. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
belge adedinde %40’lık, yatırım tutarında ise 
%49,8’lik bir artış söz konusu olmuştur. 

Uygulama sonuçlarına teşvik sistemleri 
bazında ayrı ayrı bakacak olursak; 
düzenlediğimiz belgelerin %57’sinin bölgesel 
teşvik uygulamaları kapsamında olduğunu 
görmekteyiz. Büyük ölçekli yatırım projesi sayısı 
ise 23 adet olarak gerçekleşti. Bu projelerin 
ağırlığını motorlu kara taşıtı imalatı ve makine 
teçhizat imalatı yatırımları oluşturuyor. 

Stratejik yatırımlar 2013 yılı Temmuz ayı sonu 
itibariyle 7’ye ulaşmış durumda. Sadece bu 
7 proje kapsamında 9 Milyar TL’lik yatırım 
harcaması yapılması bekleniyor. Bu yatırımlar, 
sistemi kurgularken hedeflediğimiz gibi, 
ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılmasına 
katkı sağlayacak projelerdir. Petro-kimya, 
kimyasal ürünler, ilaç ve metal üretimi 
konularında gerçekleştirilecek bu yatırımlar 
tamamlandığında, cari açığımızın azaltılmasına 
çok büyük katkılar sağlayacaklardır. 

Düzenlediğimiz belge adedinin sektörel 
dağılımına baktığımızda, imalat sektörünün 
3.331 teşvik belgesi ile ilk sırada (%60’lık pay) 
yer aldığını görmekteyiz. Onu 1.524 teşvik 
belgesi (%27’lik pay) ile hizmetler sektörü takip 
etmektedir. Yatırım tutarı açısından ise yaklaşık 
39 Milyar TL ile imalat sektörü başı çekerken, 
19,2 Milyar TL ile hizmetler sektörü ikinci sırada 
yer almaktadır.

Önceki 13 aylık dönemle bir kıyaslama yaptığımızda; tüm 
sektörlerde belge adedi ve yatırım tutarında önemli 
artışlar kaydedildiği anlaşılmaktadır. Yatırım tutarı 

açısından enerji sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar %19 
oranında artış göstermiştir. Ancak asıl çarpıcı olan nokta, 
imalat sektöründe gerçekleştirilecek proje sayısının %30 
artarken, yatırım harcamalarının %125 artmasıdır. Bu sonuçtan 
anlaşıldığı üzere, hedeflediğimiz gibi, yatırımcılarımız daha 
büyük ölçekli yatırımlara yönelmiştir. 

Bölgesel açıdan bakıldığında 2.023 adet teşvik belgesi ve 35,8 
Milyar TL ile 1. Bölgemiz ilk sırada yer alıyor. Bu bölgemizi 916 
teşvik belgesi ve 13,2 Milyar TL’lik yatırım tutarı ile 2. Bölgemiz 
takip ediyor. İstihdam rakamlarına baktığımızda ise 78.075 
kişi ile 1. Bölge ve 32.180 kişi ile 6. Bölge’nin ilk iki sırayı 
paylaştığını görmekteyiz. Ancak, yüzde artışlara bakıldığında; 
geçen senenin aynı dönemine göre en yüksek artışların 6. 

Bölge’de yaşandığı görülmektedir. 6. Bölge yatırımları önceki 
13 aylık döneme göre adet bazında %83, yatırım tutarı bazında 
%237, istihdam bazında ise %206 oranında artmış durumdadır. 
Yeni teşvik sisteminin yürürlükte olduğu dönem içerisinde; 6. 
Bölge’de gerçekleştirilmek üzere 8,8 Milyar TL tutarında 668 
adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu 
belgeler kapsamında yaratılacak istihdam ise 32 bin 180 kişidir. 

Yatırım teşvik uygulamaları, gerek bölgesel ve sektörel 
kapsamı gerekse de yatırımın başlangıç aşamasında sağlanan 
ve zaman zaman işletme döneminde de devam eden destek 
unsurları aracılığıyla yatırımlara önemli ölçüde maliyet 
avantajı yaratıyor. Özellikle az gelişmiş bölgelere doğru yardım 
yoğunluklarının artarak toplam yatırım tutarı içerisinde ciddi 
rakamlara ulaşması, teşviklerin yatırım kararlarını doğrudan 
etkileme olasılığını da artırıyor. 
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Yeni teşvik sistemi döneminde 303 adet uluslararası sermayeli 
yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu yatırımların 
sabit yatırım tutarları da 11,3 Milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. 
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla belge adedinde %40’lık, yatırım 
tutarında ise %49,8’lik bir artış söz konusu olmuştur. 

Türkiye’de yatırım yapan yerli ve yabancı tüm yatırımcılara eşit koşullarda 
uygulanacak olan yeni teşvik sistemi, Türkiye sanayinin potansiyelini ve 
ihtiyaçlarını dikkate alan, kamu-özel sektör işbirliğinin ürünü olarak ortaya 

çıktı. Bu ürünün, coğrafi konum ve pazara erişim konusunda avantajlı konumda 
bulunan ülkemizde, yatırım ve ihracat potansiyelini arttıracağına, hem ülkemizde 
yatırımları bulunan hem de yeni yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı 
yatırımcıların yatırım kararlarını harekete geçireceğine inanıyoruz. Bu vesile 
ile bir kez daha, Türkiye’de halihazırda yatırımları bulunan, Türkiye’yi ulusal ve 
uluslararası faaliyetlerinde bir merkez haline getirmeyi hedefleyen veya Türkiye 
ve bölge pazarına ilk defa girmeye hazırlanan yerli ve tüm ülkelerden uluslararası 
yatırımcıları, bu yeni ve cazip sistemden yararlanmaya davet ediyoruz.

Dolayısıyla, Türkiye’deki teknolojik değişime ve 
dönüşüme katkı sağlayacak yüksek katma değerli 
ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımlar son derece kritik bir öneme sahip.

Artık ülkemizi katma değer yaratmayan, 
düşük teknolojili ve sadece montaja dayalı 
yatırımların gerçekleştirildiği bir ülke 
olmaktan çıkartmamız gerekiyor. 
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Ar-Ge çalışmalarının artması ve üretimin tasarımla daha fazla 
desteklenmesine yönelik yönlendirme, teşvik programları bu alanda 
beklenen hedeflere ulaşılmasını sağlayabildi mi? Daha iyi bir duruma 

gelmek için nasıl hareket edilmeli?

Markalaşma, inovasyon, Ar-Ge ve tasarıma verilecek her 
bir değer en önemli hedefimiz olan toplam ihracatımızı 
artırmak için vazgeçilmez unsurlardır. Ülkemizin 

zenginliğine daha fazla katkıda bulunması için katma 
değeri yüksek ürünlere ağırlık vermemiz ve ekonomimizin 
bütün dinamiklerinde markalaşma ve tasarım bilincini 
yaygınlaştırmamız gerekmektedir.

TURQUALITY® Programı, Türkiye’nin uluslararası 
markalaşma potansiyeli olan şirketlerimizin, üretimlerinden 
pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine 
kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi 
birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak 
uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 
olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu 
Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla 
oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bakanlık olarak bizlerin bu programa inancı tamdır ve 2023 yılına 
gelindiğinde inanıyoruz ki, dünya ekonomileri Türk markalarını 
konuşuyor olacaktır. Bu doğrultuda şirketlerimizden bu yolda 
ciddi adımlar atmalarını, kurumsal yatırımlar yapmaktan geri 
durmamalarını öneriyor ve Bakanlık olarak devamlı surette 
altını çizdiğimiz Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve nihayetinde 
markalaşma yolunda çok önemli bir yönlendirme işlevi gören 
TURQUALITY® Programına, tüm bu değerlere inanan şirket 
yöneticilerimizi davet ediyoruz.

Bakanlığımızın markalaşma çatısı altında üzerinde durduğu 
önemli konulardan bir tanesi de tasarımdır. TURQUALITY® 
Programı kapsamında iyi tasarımı ödüllendirmek ve toplumda 

tasarım farkındalığını yaratmak amacıyla düzenlenen “Design 
Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” 2008 yılında hayata 
geçirilmiştir. İki yılda bir gerçekleştirilen Design Turkey’e 
gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. 2010 yılında 311 adet 
olarak gerçekleşen başvuru sayısı 2012 yılında 521 olarak 
gerçekleşti. 2012 yılında ön elemeyi geçen 410 ürün arasında 
seçim yapmak üzere, yerli ve yabancı isimlerin yer aldığı, 
alanında yetkin bir jüri oluşturuldu. 410 adet ürünün ve 19 
adet kavramsal tasarımın katıldığı değerlendirme süreci 
sonunda, 90 adet ürün “İyi Tasarım Ödülü”, 14 adet ürün de 
“Üstün Tasarım Ödülü” almaya hak kazanmıştır. 2 adet ürün 
de “Kavramsal Tasarım Ödülü”ne layık görülmüştür. Bu 
projeyle üstün tasarımlı ürünler ödüllendirilmekte, ulusal ve 
uluslararası tasarım etkinliklerinde bu ürünler sergilenerek, 
Türkiye tasarımının tanıtımı yapılmaktadır.
 
Uluslararası pazarlarda yoğun rekabetin yaşandığı yeni dünya 
düzeninde, artık katma değeri yüksek markalı ürünlerin 
üretimine geçilmesi ülkemiz için de bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bunun için, bu sektörlerde faaliyet gösteren 
firmalarımızın, sektördeki uluslararası tüketim kalıplarını ve 
trendlerini, tüketici eğilimlerini önceden okuyabilen ve bunu 
özgün renk, motif ve yorumlar ile tasarıma dönüştürüp dünya 
tüketicilerine sunabilen moda ve marka yaratma becerisine 
sahip tasarımcılarla çalışmaları bu işin olmazsa olmazıdır. 

Tasarımcılarımızın algılarını sanatçı kişilikleriyle yorumlamak 
suretiyle ürünlere yansıtmaları ve değer zincirinin bir sonraki 
halkası olan ürün üreten firmalarımıza iletmeleri, tüm 
paydaşların kazan-kazan ilkesiyle en yüksek faydayı elde 
etmelerine zemin sağlayacaktır.

Markalaşma, inovasyon, Ar-Ge ve tasarıma verilecek her bir 
değer en önemli hedefimiz olan toplam ihracatımızı artırmak için 
vazgeçilmez unsurlardır. Ülkemizin zenginliğine daha fazla katkıda 
bulunması için katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermemiz 
ve ekonomimizin bütün dinamiklerinde markalaşma ve tasarım 
bilincini yaygınlaştırmamız gerekmektedir.



Tasarımcılarımız uluslararası ürünlerin ticaretinde “fast design and fast manufacturing” olarak tanımlanan moda, estetik ve 
ergonomi ile yoğrulmuş ürün ve tasarımların, kaliteli üretimden sonra hızlı teslim edildiği ve bir mevsimde birçok rekabetçi ürün 
ve koleksiyonun hazırlandığı rekabetçi bir ortamda ayakta kalmak isteyen üreticilerimizin en önemli destekçisi konumundadır.

Bu nedenle; Bakanlığımız tarafından, 2008 yılından beri tasarımın geliştirilmesi amacıyla; tasarımcı şirketlerimize, tasarım 
ofislerimize, ihracatçı birliklerimize, tasarım dernekleri ve birliklerimize yönelik destek mekanizmaları yürütülmekte ve her 
geçen gün kapsamları genişletilerek güncellenmektedir. 

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Tebliğimiz çerçevesinde yürütülen bu destek mekanizması kapsamında; Türkiye’de ticaret veya 
üretim faaliyetlerinde bulunan ve endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında çalışan tasarımcı şirketleri ve tasarım 
ofisleri desteklenmektedir. Bu kapsamda; şirketlerin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama harcamaları, yurt dışında 
açacakları birimlerine ilişkin giderleri, istihdam edecekleri tasarımcıların brüt maaşları ile kurumsal kimlik oluşturulması 
kapsamında alacakları danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir.

Öte yandan, tasarım desteğiyle yalnızca tasarımcı şirketler ile tasarım ofisleri değil, tasarım algı ve anlayışının artırılması; bu 
çerçevede, tasarım dernek ve birliklerinin tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdiği 
tanıtım faaliyetleri ile sergi, bienal ve tasarım yarışmaları gibi organizasyonlara ilişkin harcamalar da desteklenmektedir.

Bu kapsamda hali hazırda bir tasarım ofisi ve on tasarım şirketi desteklenmektedir. Bunun yanı 
sıra 2013 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan İhracatçı Birliklerinin kendi faaliyet alanlarında 
düzenleyecekleri 16 farklı tasarım yarışması destek kapsamına alınmıştır. Hali hazırda 2011 ve 
2012 yıllarında düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren 29 tasarımcının da yurtdışı 
eğitimleri desteklenmeye devam etmektedir.

Bu konuda daha iyi bir duruma gelebilmek için tüm bu değerlere inanan şirket yöneticilerimiz 
ile tasarımcılarımızı TURQUALITY® Programı ve Tasarım Desteğine başvurmaya davet ediyor 
ve hatta davet etmekle kalmıyor, birlikte hareket etme çağrısında bulunuyoruz.
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Dünya mobilya ihracatındaki rekabet -hemen her sektörde 
olduğu gibi- maliyet avantajı, teknolojik üstünlük, lojistik 
avantajlar (pazara yakınlık vs.) ve tasarım gibi etkenler üzerinden 
yürümektedir. Son yıllarda küresel alanda orta-üst düzey 
katma değer içeren ürün üretiminin, işgücü maliyetinin yüksek 
olduğu gelişmiş ülkelerden daha düşük maliyetli gelişmekte 
olan ülkelere kaydığını hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde bu sektörde üretimin gidişatını, daha önce ifade 
ettiğim gibi, tasarım, teknoloji ve maliyetler belirleyecektir. 
Bu anlamda, tüketici tercihlerine hitap eden tasarım ve 
teknoloji öğelerini içeren ürünleri ortaya koyan ürünleri ortaya 
çıkarabilen ülkeler ile hammadde ve işgücü maliyeti yönünden 
avantajlı ülkeler ön plana çıkacaklardır. Hammadde ve işgücü 
maliyetleri anlamında bizden daha avantajlı rakiplerimizin 
bulunduğu bir ortamda, önemli potansiyel arz eden mobilya 
sektöründeki pozisyonumuzu koruyabilmek ve daha ileriye 
taşımanın yolu tasarım ve teknolojiden geçmektedir. Dünya 
genelinde; tüketici tercihlerinin tüm ürünlerde pratik, 
fonksiyonel, minimal, daha çok teknoloji içeren tasarımlara 
yöneldiğini gözlemlemekteyiz. 

Mobilya tüketiminde de tercihler konforlu, özgün tasarlanmış, 
fonksiyonel, bir yaşam tarzını yansıtan ve malzeme/üretim 
anlamında çevreye duyarlı ürünlere yönelmektedir. Özellikle 
gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler, daha fazla çevre dostu ürünler 
tercih etmeye başlamışlardır. Bir ürünün çevre dostu olması 
ise, üründe kullanılan hammaddelerin de çevre dostu olmasını 
gerektirmektedir.
 
Tasarım ve teknoloji, özellikle bu sektörde, birbiri ile yakından 
ilişkilidir. Tasarım; öncelikle kültürel arka plan ve hayal 

gücünü, sonrasında ise malzeme bilgisi ve üretim kabiliyetini 
gerektirmektedir. Kültürel anlamda; Doğu ile Batı’nın 
arasında yer alan, her iki kültürün öğelerini içeren bir sosyo-
kültürel coğrafyada yer almaktayız. Bu durumun eğitim, 
üretim teknolojisi ve alternatif malzemelerin üretilmesi gibi 
yeniliklerle desteklenmesi halinde, ciddi anlamda rağbet 
gören ofis mobilyası tasarımlarına imza atarak, sektörün 
küresel anlamda daha da ileriye taşınacağını öngörüyorum. 
Nitekim ülkemiz ofis mobilyaları ihracatına baktığımızda da 
ihracatçılarımızın ifade ettiğim alanlarda ortaya koymaya 
başladıkları yenilikçi ve vizyoner yaklaşımların neticesinde 
önemli bir temponun yakalandığını görmekteyiz. Öyle ki, 2011 
yılında 139 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen mamul ofis 
mobilyası ihracatımız* 2012 yılında % 14,6 oranında artarak 
159 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. 2013 yılının ilk 8 ayında 
ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 20,4 artarak 118 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Pazarlama anlamında, mobilya üreticilerimiz kendi hedef 
kitlelerini tanımlamalı ve tanımalı, bunun sonrasında da bu 
kitleye göre tasarımlar ve dağıtım kanalları geliştirmelidirler. Bu 
bağlamda, üreticilerimiz sadece mobilya değil, bunun yanında 
bir yaşam tarzının işaretçisi olan ürünler tasarlamak ve marka 
bilinirliğini artırmak durumundadırlar. Bu bağlamda, ofis 
mobilyası üretimi yapan NURUS, BÜROTİME ve KOLEKSİYON 
markalarımızı TURQUALITY® Destek Programı kapsamında 
desteklemeye devam ediyoruz.Üretim açısından ise mobilya 
sanayicimiz, yerli pazara giren uluslararası şirketler gibi, 
alternatif malzemeler ve daha ileri teknoloji ile daha düşük 
maliyetli üretim yapmak durumunda kalacaklardır. Bu da 
sektörde Ar-Ge harcamalarının önemine işaret etmektedir.

Son olarak; 
ofis mobilyaları sektörü, uluslararası ticaret ve iç pazarda gelişim ve gelecek 
açısından sizin baktığınız yerden nasıl görünüyor?

Tasarım ve teknoloji, özellikle bu sektörde, birbiri ile yakından 
ilişkilidir. Tasarım; öncelikle kültürel arka plan ve hayal 
gücünü, sonrasında ise malzeme bilgisi ve üretim kabiliyetini 
gerektirmektedir. Kültürel anlamda; Doğu ile Batı’nın arasında yer 
alan, her iki kültürün öğelerini içeren bir sosyo-kültürel coğrafyada 
yer almaktayız. Bu durumun eğitim, üretim teknolojisi ve alternatif 
malzemelerin üretilmesi gibi yeniliklerle desteklenmesi halinde, 
ciddi anlamda rağbet gören ofis mobilyası tasarımlarına imza 
atarak, sektörün küresel anlamda daha da ileriye taşınacağını 
öngörüyorum. 
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Odağında markalaşma, hedefinde ise Türkiye’den Dünya 
markaları çıkarmak olan TURQUALITY® Programı’nın temeli 2004 
yılında atıldı. Küresel marka olmanın uluslararası kabul görmüş 
evrelerine uygun şekilde tasarlanmış, bu anlamda Dünyada tek, 
ayrıca gelişmeye ve değişmeye açık dinamik bir destek programı 
olan TURQUALITY® Programı’nın 3 temel amacı var: 
Birincisi; şirketlerin marka gücünü ve kurumsal altyapılarını 
güçlendirerek, lokomotif işlevi görecek küresel Türk markaları 
oluşturmak.
İkincisi, olumlu Türk malı imajı oluşturmak. 
Üçüncüsü de yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak. 

Bu 3 hedef doğrultusunda TURQUALITY® Programı;
• Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda 
finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici 
bir rol oynamakta, 
• Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının 
gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji 
danışmanlığı çalışmaları ile destek olmakta, 
• Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine 
yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını 
güçlendirmekte,
• İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı 
imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamakta,
• Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmakta,
• Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için 
istihbarat desteği sağlamakta,
• Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve katalizör rolü 
üstlenmektedir. 

Programın markalara kattığı değeri somut örneklerle anlatacak 
olursak; 2012 yılında genel ihracatımızın birim fiyatı 1,58 $/
kg olmuştur. Diğer taraftan, TURQUALITY® firmalarımızın 
tüm ihracatları göz önünde bulundurulduğunda ihracat birim 
fiyatları 2,34 $/kg olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, TURQUALITY® 
firmalarımızın sadece program kapsamındaki markaları dikkate 
alındığında Türkiye geneli birim ihraç fiyatı ile markalı ürün ihraç 
eden TURQUALITY® firmalarının ihracatları arasındaki makasın 
daha da açıldığı görülmektedir. 2012 yılında TURQUALITY® 
firmalarımızın program kapsamındaki markaları ile yaptıkları 
ihracatın ortalama birim fiyatı 3,28 $/kg seviyesine ulaşmıştır. 

Pilot sektör olarak Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri ile başlayan 
program, 2006 yılında tüm sektörlere açıldı. Sonraki dönemde 
sürekli olarak yenilenen TURQUALITY® Programı’nda, 2011 
yılında da önemli değişiklikler yapıldı. Öncelikle destek kapsamı 
genişletildi. 2006 yılındaki açılıma benzer bir şekilde programa 
yeni sektörler de katıldı. Bu kapsamda hizmet sektörü de 

Program bünyesine alma kararı verildi ve Gastronomi sektörü 
TURQUALITY® bünyesine dahil edildi.

Ayrıca markalaşma yatırımının uzun vadeli olduğu düşüncesinden 
hareketle başlangıçta 5 yıl olarak öngörülen destek süresi; 
markalaşma performansı belirli bir düzeyin üstünde olan firmalar 
için 5 yıl daha uzatıldı. Böylece markalaşma potansiyeli olan 
firmalar bugün itibariyle 5+5, toplam 10 yıl, üst limiti olmayan bir 
destekle TURQUALITY®’den yararlanabiliyor. Marka Programı ise 
esas itibariyle firmaları TURQUALITY®’ye hazırlayan bir süreç. 
Marka Programı’nda, TURQUALITY® ile aynı başlıklarda destek 
veriliyor ancak destek kalemlerinde üst limit bulunuyor. Destek 
süresi ise 4 yıl ile sınırlı. Firmalar uzun ve detaylı bir incelemeden 
geçiyorMarkaların TURQUALITY® kapsamına alınmasına uzun ve 
detaylı bir incelemeden sonra karar veriliyor. İlk aşamada Ekonomi 
Bakanlığı’ndan ön onay alınıyor. Başvuru uygun bulunduğu 
takdirde marka sahibi firma, Yönetim Danışmanlığı şirketine 
yönlendiriliyor. Firma Ön İnceleme Çalışması kapsamında, 
Yönetim Danışmanlığı firması, başvuru yapan firmaları 3 ana 
bölümde, 10 farklı performans alanı bazında inceliyor. Yapılan 
ön inceleme çalışması neticesindeki rapor Ekonomi Bakanlığı 
tarafından değerlendiriliyor. Firmanın performansına göre marka 
TURQUALITY® veya Marka Programı kapsamına alınıyor ya da 
destek kapsamı dışında tutuluyor. 

Markalaşma Yol Haritası çıkarılıyor

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan 
en önemli imkanlardan biri Detaylı Analiz Çalışması. Bu çalışma 
çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına 
ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanıyor. Yönetim 
danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan detaylı analiz çalışması 
neticesinde; firmanın mevcut durumunun fotoğrafı çekiliyor 
ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla 
karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirleniyor. Her marka 
için ayrı ayrı oluşturulan Markalaşma Yol Haritası ile bu iyileştirme 
projeleri önceliklendiriliyor. Dolayısıyla markalaşma stratejisi 
oluşturulması noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın 
konusunda uzman profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü 
stratejisini yaratma imkanı sağlanıyor.

TURQUALITY® Programı kapsamında, firmaların; patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, 
çevre ve kalite belgesi alımına ilişkin giderleri, moda/endüstriyel 
ürün tasarımcısı, aşçı ve şef istihdamına ilişkin giderleri 
(gastronomi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için), tanıtım, 
reklam ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere ilişkin kira 
ve temel kurulum giderleri, danışmanlık (strateji, operasyon, 
organizasyon, teknoloji) giderleri, bilişim ve bilgi yönetimi 
alanına yönelik harcamaları %50 oranında üst limit olmaksızın 
destekleniyor.

Design Turkey ile tasarım bilincine katkı

Ekonomi Bakanlığı’nın markalaşma çatısı altında üzerinde durduğu 
önemli konulardan biri de tasarım. İyi tasarımı ödüllendirmek ve 
toplumda tasarım farkındalığı yaratmak amacıyla “Design Turkey 
Endüstriyel Tasarım Ödülleri” 2008 yılında hayata geçirildi. 2012 
yılında 3.’sü düzenlenen etkinliğin ödül töreni, 30 Kasım 2012 
tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayesinde 
gerçekleştirilmiştir. 410 adet ürünün ve 19 adet kavramsal 
tasarımın katıldığı değerlendirme süreci sonunda, 90 adet ürün 
“İyi Tasarım Ödülü”, 14 adet ürün de “Üstün Tasarım Ödülü” 
almaya hak kazanmıştır. 2 adet ürün de “Kavramsal Tasarım 
Ödülü”ne layık görülmüştür.



TURQUALITY
Hakkında
“Güçlü global markaları geliştirerek Ülkemizin ihracatını artırmak, geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve 
Türkiye’nin itibarını güçlendirmek, marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak 
suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamak, global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının 
gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak gibi amaçlar için 
dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®; günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları 
ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı 
anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.
 Odağında markalaşma, hedefinde ise Türkiye'den dünya markaları çıkarmak olan TURQUALITY® Programı küresel marka 
olmanın uluslararası kabul görmüş evrelerine uygun şekilde tasarlanmış, bu anlamda dünyada tek, ayrıca gelişmeye ve 
değişmeye açık dinamik bir destek programıdır.
 
Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doların gerçekleşmesinde önemli bir sacayağı olarak nitelendirilen 
TURQUALITY® programı kapsamında, dünya devleriyle rekabet edebilme potansiyeli yüksek Türk markalarına vizyon 
kazandırmak için 2006 yılından 2013 yılının Eylül ayına kadar 539,5 milyon lira civarında destek sağlanmıştır.

Pilot sektör olarak tekstil ve hazır giyim sektörleriyle başlayan programda Üyelerimizden Bürotime, Koleksiyon Mobilya ve 
Nurus da Turqualitykapsamında yer alan firmalar, 

Sürekli olarak yenilenen TURQUALITY® Programı'nda, 2011 yılında önemli değişiklikler yapılmış ve özellikle destek kapsamı 
genişletilmiş, programa yeni sektörler katılmıştır.
 
Turquality destek programı kapsamına alınan markaların ihracat birim fiyatlarında önemli artışlar olduğunu belirlenmiş ve; 
2011 yılında Almanya ihraç ürünlerinin kilosunu 4,1 dolardan, Japonya 3,5 dolardan, Güney Kore 3 dolardan satarken, bu değer 
Türk ihraç ürünleri için 1,47 dolar olmuştur.

2012 yılında ise Almanya ihraç ürünlerinin kilosunu 3,76 dolardan, Japonya 3,96 dolardan, Güney Kore ise 2,91 dolardan satmış, 
2012 yılında Türk ihraç ürünleri için ise fiyat 1,58 dolar olmuştur. Diğer taraftan, firmalarımızın TURQUALITY® Programı 
kapsamında yer alan markalarıyla gerçekleştirdikleri ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 3,21 dolar iken 2012 yılında 3,28 
dolara yükselmiştir.
 
TURQUALITY® Programı kapsamında firmalar ürünlerini yurtdışına nasıl daha yüksek katma değerle satacaklarını ve bunun 
için birinci önceliğin markalaşma olduğunu öğrenmiş durumdadırlar.”

OMSİAD

®
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IFF OFİS MOBİLYALARI ÖZEL BÖLÜMÜ
İstanbul Fuar Merkezi
28 Ocak-1 Şubat 2014

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği olarak; her yıl düzenlemek suretiyle geleneksel hale 
getirmeyi hedeflediğimiz ve ofis mobilyaları sektörünün tasarımcısından üreticisine kadar bütün 
bileşenlerini aynı çatı altında buluşturan Fuarımız ile Sektörümüze böyle bir hizmeti sağlamaktan 
dolayı gururluyuz.

Fuarların; sektör üreticileri için üretim, pazarlama, satış faaliyetleri anlamında büyük önem 
taşıdığını biliyoruz ve aynı zamanda ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmak için Avrupa ve 
dünyadaki yeni pazarlara erişmekte en direk ticaret aracının fuarlar olduğunun bilincindeyiz.
 
OMSİAD olarak; her zaman alışılmış fuar organizasyonları anlayışının yerine ileri teknoloji ile 
üretilmiş yeni yüzyılın kaliteli estetik ve ergonomi standartlarıyla donatılmış ofis mobilyalarının 
tanıtıldığı fuarın hedef kitlesinin; okullar, hastaneler, kamu kuruluşları, devlet malzeme ofisleri, 
oteller, bankalar, belediyeler, hava alanı işletme ve yatırımcıları, zincir kafeler, internet kafeler, 
ticaret ve sanayi odaları, holdingler ve askeri kuruluşlardan oluşmasına önem veriyoruz. 

2010 yılından itibaren düzenlenen fuarlarımızda üniversite-sanayi işbirliğinde proje çalışmalarının 
yanı sıra genç endüstriyel tasarımcıları firmalarla buluşturan çalışmalara yer verdik ve 
akademisyenler, firma temsilcileri ile tasarımcılar tarafından konferanslarda değişen çalışma 
biçimleri, teknolojinin ve sürdürülebilir tasarımın yakın gelecekti ofise ve mobilyaya yansımaları 
ele alınarak sektörde farkındalık yaratılması amaç edindik. 

Ve tabii ki 28 Ocak-1 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde IFF Ofis Mobilyaları Özel 
Bölümü olarak yapılacak Fuarımız, Avrupa ve civarımızdaki fuarlar kan kaybederken artan bir 
ivme ile başarı sağlamaya devam edecektir.

Tüm sektör temsilcilerimizi 28 Ocak- 1 Şubat 2014 tarihlerinde IFF Ofis Mobilyaları Özel Bölümüne 
davet ediyoruz ve OMSİAD standımızdan onları ağırlamaktan mutlu olacağız.

OMSİAD





İşveren   : Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Proje tarihi   : 2010
İnşaat alanı  : 54.000 m2

Adres   :Türk Telekom Kampüsü, Aydınlıkevler, Ankara
Mimari Proje  : A Tasarım Mimarlık, Ali Osman Öztürk
Statik   : Yüksek Proje 
Mekanik   : Metta Mühendislik 
Elektrik   : Yurdakul Mühendislik 
Peyzaj   : DDS Dalokay Design Studio
Cephe Danışmanı : Pridemann Building Envelope Consultants 
Yangın Danışmanı : Alara Proje 
Aydınlatma Danışmanı : Atilla Uysal
Akustik Danışmanı : Mezzo Stüdyo 



Ofis Projesi

Türk Telekom 
Genel Müdürlük 

Binası
ANKARA

A TASARIM 
MİMARLIK



28 2013/Q4

“Türk Telekom Genel Müdürlük ek hizmet binası 
Ankara Aydınlıkevler’de 94.000 m2’lik bir yerleşke 
alanı içinde yer almaktadır. Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. fiziksel altyapısında yenilenmeye gitmiş, 
bu sebeple proje mevcut binaları da içine alan 
bir gelişme, yenilenme araştırması master-
plan ölçeğinden başlanarak ele alınmıştır. Bu 
düzenleme, bölgenin kentsel gelişimini de 
etkileyecek, ona yön verecek ipuçlarını, kentsel 
doku ile bütünleşme çabalarını içermektedir.
 
Ankara’nın en yüksek ofis kulesi olma özelliğine 
sahip olan yapı, 150 m yüksekliğiyle Türkiye’deki 
ofis kuleleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Proje temel olarak ikili bir yapılanmadan 
oluşmaktadır. 

Türk Telekom’un sistem salonları, data 
merkezleri, network izleme birimi ve kriz yönetimi 
gibi telekomünikasyon birimlerinin oluşturduğu, 
izlendiği ve depolandığı mekanlar ile konferans 
salonu “fabrika” adı verilen podyum kütlesinde, 
çalışanların kullanacağı ofis mekanları ise kule 
bloğunda yer almaktadır. İçinde barındırdığı 
teknolojik donanımın hassasiyeti ve önemi 
nedeniyle podyum kütlesi dış ortama daha 
kapalı bir dile sahipken, kule kütlesi tamamen 
şeffaf, dış ortamla bütünleşen bir mimari dil 
barındırmaktadır.

Klasik ofis yapılarından farklı olarak Türk Telekom 
Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası’nda bina 
kullanıcısının tek bir şirkete ait olması, projeyi 
şekillendiren önemli etkenlerden biri olmuştur. 
Düşey sirkülasyon ve servis birimleri kenara 
alınarak kule yapısının merkezi boşaltılmış, 
orta boşlukta değişen ve cepheyle ilişkilenen iç 
bahçeler ve atriumlar oluşturulmuştur. 

Çoğunlukla açık ofis şeklinde düzenlenen, 
esnek çalışma mekanları birbirleri ile görsel 
ilişki kurmaktadır.Köprülerin ve iç bahçelerin 
oluşturduğu katlar genelde toplantı mekanları, 
mini yeme-içme alternatiflerinin bulunduğu 
ortak dinlenme alanları olarak düzenlenmiştir. Bu 
anlamda bakıldığında yapı, çağdaş ofis konseptinin 
önemli örneklerinden biri olmayı, alternatif bir 
çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir.”

“Ankara’nın en yüksek ofis 
kulesi olma özelliğine sahip 
olan yapı, 150 m yüksekliğiyle 
Türkiye’deki ofis kuleleri 
arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.”



2013/Q4 29

“Düşey sirkülasyon ve servis birimleri kenara 
alınarak kule yapısının merkezi boşaltılmış, orta 
boşlukta değişen ve cepheyle ilişkilenen iç bahçeler 
ve atriumlar oluşturulmuştur.” 
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Mimar: Boran Ekinci–Hakan Dalokay
Mimari Tasarım: BORAN EKİNCİ MİMARLIK
Ekip: Deniz Okten,Evren Öztürk, Yeliz Tekin Çimen, Sasan Sahafi
İşveren: Şişli Belediyesi
Yer : Şişli - İstanbul
Proje tipi : Hizmet Binası
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Ofis Projesi

Şişli Belediyesi 
Yeni Hizmet Binası

İSTANBUL

BORAN EKİNCİ
M İ M A R L I K



4’er metre yüksekliğindeki üst katlarda ise yapı strüktürü sürekli bir gölgeleme sistemi ile 
çevrelenmiş. Sistemi oluşturan, eksenlerinde hareket eden paneller sayesinde yapıda hem 
maksimum enerji tasarrufu sağlanması hem de cephelere hareketlilik, kütleye hafiflik 
kazandırılması hedeflenmiş. 

Yapının önemli bir avantajı plan kurgusunun sadeliği. Alt katlarda tercih edilen L plan 
ile üst katlarda tercih edilen iki yandan çekirdekli lineer plan, oldukça karmaşık bir işlev 
programına sahip olan yapıya algı ve kullanım netliği/rahatlığı sağlıyor.

Yapının iç mekânlarında galerili ve köprülü bir dolaşım sistemi tercih edilmiş. Ana dolaşım 
hattı yan akslarında yer yer boşaltılarak galeriler oluşturulmuş. Her katta devam eden bu 
galeriler sistemi sayesinde katlar arası iletişimin yanı sıra dolaşım alanlarında iç mekân 
deneyiminde ferahlık sağlanması amaçlanmış.



Yapı lineer bir ana strüktür ile bu strüktürü çevreleyen bir yeşil kabuğun ilişkisi içinde 
ortaya çıkıyor. Yeşil kabuk, kırılan yüzeyleri ile yapının çevresi ile bağlantılarını görsel 
ve fonksiyonel açıdan güçlendiriyor; yapı çevresinde hareketli bir dolaşım sistemi 
oluşturuyor.

Kabuğun kırılarak farklı kotları birbirine bağlayan yüzeyleri sayesinde, yapının zemin 
üzerindeki – toplam 12 metre yüksekliğindeki - ilk 2 katı topografyanın bir parçası 
haline geliyor. Böylece belediye yapısının giriş bölümü ile halkın kullanımına açık 
alanları görsel olarak üst katlardan ayrılırken; yapı olduğundan alçak görünüyor ve 
zarafet kazanıyor.
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1980-1999* yılları arasında doğanların oluşturduğu Y kuşağını 
tanımlayan en önemli sıfat: Yaratıcı. İnterneti aktif 
olarak kullanan, hızlı, eğitime ve dolayısıyla sürekli 

gelişime inana bir kuşak olan Y kuşağı bilgiye anında ve kaynağından ulaşmayı seviyor. Uzun vadeli planlar 
yapmaktan kaçınan ve üretimden çok tüketime yatkın olan bu kuşak aynı iş yerinde uzun süre çalışmıyor; 
tecrübe kazanmak adına sık sık iş, pozisyon ve hatta sektör bile değiştiriyorlar. Özgüvenleri son derece 
yüksek olan ve kendilerini kabul ettiren kimselerden oluşan bu nesil yüksek adaptasyon becerisine sahip 
olmasına rağmen uyum sağlamaktan çok kendilerine uyum sağlanmasını isterler. Sorgulayıcı özellikleri 
nedeniyle Generation Why olarak da anılan Y kuşağının toplumsal korkuları yoktur ve itaat etmeyi sevmez, 
yol gösterir. Şirketlerde kariyer basamaklarını tırmanırken agresif ve hırslı bir tutumdan kaçınmayan Y 
kuşağına ait çalışanlar “yönetici” sıfatını kazanmaya doğru ilerlerken "amir" kavramından çok "akıl veren-
danışman" kavramı sayesinde şirket yapısıyla bütünleşiyorlar.
 
Sorgulayan, iletişim kuran, örgütlenen, edinen, paylaşan ve iş hayatında önemli bir yer işgal eden Y kuşağı 
Türkiye’de mevcut nüfusun %25’ini oluştururken 20 yıl sonra nüfusun %45’inin Y kuşağı olması bekleniyor.

KUŞAĞI
Y Kuşağı önümüzdeki yılların dünya düzenini kendi anlayşıyla 
şekillendirecek. “Geleceğe Hazırlanmak” başlığı altında belki 
de en önemli dinamiklerden biri bu kuşağı ve beklentilerini 
anlayabilmekten geçiyor.

OFİSLERDE
 devrimi

* Zaman aralığı konusunda tartışmalar halen sürüyor.



OFİSLERDE
 devrimi

Özlem
DEVRİM

Alp
NUHOĞLU

ENİ NESİL
müşteri
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Kullandığımız mobilyalar sosyal 
yaşamın değişimiyle şekillenir.

Çalıştığımız ofisler gibi toplu olarak 
beraber olduğumuz ortamlar da 
kullanılan ürünler de değişen günlük 
yaşam şartlarına göre şekilleniyor.

Örneğin endüstri devrimi sonrası 
yeni meslekler, yeni çalışma alanları 
oluşurken değiştirdiği yaşam tarzları 
ve endüstriyel ürünler gibi.

Alp
NUHOĞLU

ENİ NESİL
müşteri
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Hızla değişen kentli insan yaşam koşulları, beraberinde insanın 
kullandığı ürünlerin de değişimini zorunlu kılıyor..

Kent yaşamının hızlı ve yorucu temposu sonucu konutlarımızdaki 
mobilyaların trendler, modalar ve fiyakalı ürünler dışında gösterişten 
uzak, sade, konforlu, işlevsel ve doğal malzemeler tercih edilerek 
üretilmesini tetikledi.
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Kullandığımız mobilyalar sosyal yaşamın değişimiyle şekillenir.

Çalıştığımız ofisler gibi toplu olarak beraber olduğumuz ortamlarda kullanılan ürünler de değişen 
günlük yaşam şartlarına göre şekilleniyor.

Örneğin endüstri devrimi sonrası yeni meslekler,yeni çalışma alanları oluşurken değiştirdiği yaşam 
tarzları ve endüstriyel ürünler gibi.
Hızlı değişen kentli insan yaşam koşulları ,beraberinde insanın kullandığı ürünlerinde değişimini zorunlu 
kılıyor..

Kent yaşamının hızlı ve yorucu temposu sonucu  konutlarımızdaki mobilyaların trendler,modalar ve 
fiyakalı ürünler dışında gösterişten uzak,sade,konforlu, işlevsel ve doğal malzemeler tercih edilerek 
üretilmesini tetikledi.

Yakın zamana kadar çalışma ortamları hep bir an önce kaçıp huzurlu konutlarımız kavuşacağımız 
mekanlar olarak görüldü.Ama sonraki süreçte evindeki sıcaklığı ve konforu iş yaşamına taşıma isteği 
ofislerimizin evlerimize benzemesi sürecini doğurdu.

Şimdi durum biraz farklı.

Sosyal iletişim ağları ve dijital bir dünyada büyüyen bilgi çağının çocukları ve yeni meslekleri için yepyeni 
çalışma ortamları gerekiyor.

Bizler kadar çalışmayan,özel yaşamını iş yaşamından keskin çizgiyle ayıran, aynı firmada kök 
salamayan,iş bilgisayarında sosyal iletişim ağlarında dolaşan,hiyerarşiyi takmayan üstelik utanmadan (! 
)doğal haklarını talep eden gençler için hep aynı şikayetlerde bulunuruz:
Kolay para kazanma peşinde,rahatına düşkün,iş yerine sadakati olmayan yeni bir neslin geldiğini 
söyleriz.

İşte sistemin potansiyel müşterileri!

Şirketlerimizde verimliliği sağlamak mı istiyoruz? Önce bu nesli tanımalı ve sistemimizi onlara göre 
kurmalıyız.
Çünkü mutlu olmazlarsa çalışmazlar.

Boşuna söylenmeyin!

Geleceğin çalışma ortamlarını şekillendirmek gibi bir iddiamız varsa yine bu nesli anlamak zorundayız. Çünkü mutlu olmadıkları 
ortamlarda çalışmazlar ve geleceğin sermaye sahipleri olarak kendi ihtiyaçların karşılamayan, çevreye duyarlı olmayan mobilyalara 
para vermezler.

Şu ana kadar bir tasarımcı olarak benden tarifi beklenen şu geleceğin ofis mobilyası ile ilgili hiçbir şey yazmadım.

Örneğin konfor ve teknolojinin birleşimi hibrid mobilyalar. Mekanlardaki yerleşim planına göre esneyen,mobil ve dijital çalışma 
yüzeyleri olan ,geri dönüşümlü malzeme ile üretilen,kurulumu pratik ve hızlı yapılan,elektrifikasyonu iyi çözülmüş,depolama 
alanları kişinin ihtiyacına göre şekillenen ofis mobilyaları gibi. Öyleyse bildiğimiz tüm bu proseslerden sonra nasıl farklı olanı 
tasarlamaya ya da işimizi gelecek ile planlamamaya başlayacağız?
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Evrensel ile yerelin ya da endüstriyel üretim ile atölye üretimlerinin 
sorgulandığı,yer değiştirdiği ve yerine yeni kavramlarla arayış içinde 
olunan bir dönemi yaşıyoruz.

Özellikle bu dönemde kendi özgün hikayesini yazabilen şirketler, 
değişimin farkında olan tasarımcı, müşterisi ile bağ kurabilen ürünler 
ve gelecek ile ilgili doğru öngörüleri olan yöneticiler için olağanüstü 
fırsatlar olduğunu söyleyebilirim.

Oğlum derslerini başında otoriteyi temsil eden garsonların olmadığı kahvelerde yapmaktan hoşlanıyor.
Ofis satıyorsanız işte size geleceğin müşteri profili.

Çalıştığınız tasarımcılara bu müşteri profiline göre ofis mobilyası tasarımı için tanım yapabilirsiniz .
 
Ofislerimizde kullandığımız ürünler mutlaka hiyerarşiyi ve statüyü günümüz şartları ile tekrar sorgulamalı, birlikte çalışma 
şeklimize bizi anlayan bir düzen getirmeli ve kişiye ait olmalı.

Elbette üretim maliyeti,mekanla ilişkisi,ergonomi,malzeme ve bunun gibi kriterler ürün üç boyut kazanırken göz önünde 
bulundurulacak ama insanın doğasına aykırı hiçbir gelişme olmayacak.

Evden işe, işten eve ritüelinin değişmeyeceği gibi.
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Ritüel değişmedi ama bilgi çağı yeni meslek grubu çalışanları kendilerine yeni çalışma mekanları buldular.Bağımsız ama sosyal 
olabildikleri co-working mekanlar. Avrupa ve Amerika da hızla yayılan bu mekanlar geleceğin iş yapma şekli ile ilgili ipuçları 
veriyor.

Buraya kadar evrensel yada ideal olan değişim için bir projeksiyon yaptık.

Ya önümüzdeki senenin yatırımları için hiçbir planlama yapılmadan günübirlik yaşanan ülkemiz mobilya sektöründeki firmaların 
çoğunda durum nedir.

Bu senenin trendi denilen ürünleri kopyalamak mı ya da parayı bastırıp almak mı?

Evet bir şekilde üretiyoruz ve satıyoruz. Ama gerçekten bu sahip olduğumuz potansiyelin karşılığı mı? 

Dönemsel oluşan abartılı cirolar işimizi doğru yaptığımızın göstergesi midir?

Evrensel ile yerelin ya da endüstriyel üretim ile atölye üretimlerinin sorgulandığı,yer değiştirdiği ve yerine yeni kavramlarla 
arayış içinde olunan bir dönemi yaşıyoruz.

Özellikle bu dönemde kendi özgün hikayesini yazabilen şirketler, değişimin farkında olan tasarımcı, müşterisi ile bağ kurabilen 
ürünler ve gelecek ile ilgili doğru öngörüleri olan yöneticiler için olağanüstü fırsatlar olduğunu söyleyebilirim.

Burada belki de tasarımcıyla nasıl çalışacağını bilemeyen firmaların yanı sıra bir çok başarılı örnek yerine sadece forma dayalı 
işlevsiz ürünleri tasarımın iyi örnekleri gibi tanıtarak yanlış bir algıya yol açan magazinler ve genç tasarımcıların örnekleri 
popstar tasarımcılar söz etmek gerekir.

‘’İyi ‘’tasarlanmış bir ürünü seçebilmek yada tasarlamak kaliteli bir algıya sahip olmakla ilgilidir.

Tasarım görgüsünün henüz oluşmaya başladığı ülkemizde kaliteli algının temellerini oluşturacak süreç için sektör dergilerinden 
ünlü(!) tasarımcılara, üniversitelerden bürokrasiye ve tasarım örgütlerine kadar büyük sorumluluklar düşüyor. 

Alp Nuhoğlu
Endüstri ürünleri tasarımcısı

alpnuhoglu.net
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Globalleşme sürecinde işverenler, tek başlarına, 
kişisel bilgi ve becerileri ile global rekabette etkili 
ve yeterli bir oyuncu olamayacaklarını gördükçe, 
global dünyanın ürettiği ‘Y’ kuşağının, ofislerinde 
kendilerine küçük bir ‘globe’ yaratmalarının faydalı 
olacağını kabul etmeye başladılar. 

OFİSLERDE

 devrimi

Özlem
DEVRİM
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Günün 24 saate bölündüğü bir dünyada sürekli zamanla yarışarak yaşıyoruz. Bu yarışta galip geldiğimiz günler çok az; pek 
çoğumuz, Alis Harikalar Diyarı’ndaki her zaman geç kalan beyaz tavşana benzemeye başladık, sürekli bir yerlere koşuşturan, 
işlerini yetiştiremeyen insanlara döndük. 

Zaman, geri dönüşü olmayan bir süreç. Başarılı olabilmek için dakikalarına varıncaya kadar planlı kullanmak, boşa harcamamak 
lazım. Bunu söylemek kolay; fakat yapmak, yani zamanı yönetmek hiç de öyle basit bir iş, hele doğuştan kazanılmış bir yetenek 
ya da bir beceri asla değil. Sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik... Kişisel hayatlarımızı nasıl yönetebileceğimiz konusunda 
büyüklerimizden öneri, destek ve eğitim almak zorunluğumuz var çünkü içgüdülerimizde böyle bir kodlama yok. 

Ekonomik faaliyetlerin yerel ölçekte kaldığı yakın zamanlara kadar iş hayatında çalışma saatlerini, yerlerini, düzenlerini, 
koşullarını belirlemek, yani zamanın nasıl yönetileceğine karar vermek, sadece işverenlerin tekelinde idi; işyerlerindeki 
verimlilik, işverenlerin kişisel yetenekleri kadardı ve çalışanlar bunu sorgusuz kabul eder, maaşlarını almaktan başka bir şey 
düşünmezlerdi. 

Ekonomik faaliyetlerin global ölçeklere ulaştığı günümüzde, proje-üretim-yönetim süreçlerine dahil edilmeyenler, başarısız-
verimsiz işletmelerde çalışmak istemiyorlar. Seri üretim yapılan fabrikalarda, çoğunluğu robotlarla işbirliği içinde, el emekleri 
ile çalışanları bir kenara bırakacak olursak, ofislerde artık işverenlerin hegemonyasına karşı bir direniş var: kendi çalışma 
ortamlarını ve koşullarını kendileri belirlemek istiyorlar. Fiziki ve görsel konfor ile stresi azaltan detayların, o eski şık ve kaliteli 
‘cool’ ofis kavramının yerini almaya başladığı son 10 yılın ofis trendleri, yeni kuşakların getirdiği yaklaşımlarla şekilleniyor.
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Artık neredeyse hepimizin duyduğu ve bildiği 
“Y” kuşağının iş hayatına girişi, özel veya tüzel 
işletmelerde, işverenler veya vekilleri konumundaki 
insan kaynaklarının klasik tutumlarını 
değiştirmelerini dayatıyor. Aslında bu, tek yönlü 
bir zorunluluk değil. Globalleşme sürecinde 
işverenler, tek başlarına, kişisel bilgi ve becerileri 
ile global rekabette etkili ve yeterli bir oyuncu 
olamayacaklarını gördükçe, global dünyanın 
ürettiği “Y” kuşağının, ofislerinde kendilerine 
küçük bir “globe” yaratmalarının faydalı olacağını 
kabul etmeye başladılar.

Bu iş biçimi, karşılıklı bir menfaat paylaşımı 
anlamına geliyor çünkü “Y” kuşağı da ancak bir 
“globe” da çalışabilir; verimli, üretken, yaratıcı 

olabilir. İşverenin global rekabette etkin bir oyuncu 
olma isteği ile global dünyanın nimetleri ile 
büyümüş “Y” kuşağının kendisini huzurlu ve mutlu 
hissedebileceği bir ortamda çalışmak arzusu, 
küçük “globe”larda yaşam koşullarına kavuşuyor 
ve kapalı kutulara benzeyen ofis kavramını giderek 
bitiriyor. 

Çalışanların kendilerini kendi evlerinde gibi 
hissedebileceği, benimseyebileceği ofislerde ortaya 
çıkan verimli iş sonuçları da gösteriyor ki çalışanlar; 
kendi çalışma saatlerini, yerlerini, düzenlerini, 
koşullarını... belirlemekte işverenlerden daha fazla 
ağırlığa sahip olduklarında, karşılığını da fazlasıyla 
verebiliyorlar.



Günümüzde, ofislerin fiziksel yapılandırılması 
sırasında, çalışanların kendi arzu ve iradelerine 
uygun kendi ortamlarını yaratmalarına izin 
veren, hatta teşvik eden işverenler, kapalı kutuya 
benzeyen ofislerde üretilen katma değerlerin 
kat ve kat ötesine ulaşabiliyorlar. Üstelik, kapalı 
kutularda verimlilik için çırpınan işverenlerle taban 
tabana zıt biçimde, hiçbir zahmet ve sorumluluğa 
katlanmadan, sadece hedefi göstererek başarıdan 
başarıya koşuyorlar; çoğu zaman, kendi akıllarına 
bile gelmeyen, hiç gösterilmemiş hedefleri bile 
yakaladıkları oluyor. 

Bu yeni iş felsefesi giderek yerleşirken, eski 
kavramların da altını oyuyor: “Y” kuşağı kendisini 
bir işverenin çalışanı olarak değil, içinde yer aldığı 
“globe”un bir parçası olarak görüyor. Aidiyet ve 
sahiplenme gibi kavramlar içerik değiştiriyorlar. 

Global dünyada artık işverenlerin kişisel rekabeti 
değil, “globe” ların rekabeti konuşuluyor. Ekonomik 
bağımsızlığını elde etmek için çalışmıyor “Y” kuşağı, 
global rekabette global bir rol alabilmenin hazzı 
için “globe”unu sahiplenerek bütün hünerlerini 
ortaya döküyor. 

Sosyal hayatında giderek kişiselleşen ve yalnızlaşan 
“Y” kuşağı insanı, global dünyada yepyeni bir 
paradoks yaratıyor: kendi “globe”unu sahiplenerek 
diğerleriyle rekabete girmek için “kitlesel” hareket 
ederken, kendisiyle işbirliği içinde olan diğer 
bütün oyuncularla tek başına rekabete girerek salt 
“bireysel” davranıyor. 

Artık - eskiden olduğu gibi - çalışanlar arasında bir 
işbirliğinden söz etmek kesinlikle mümkün değil 
ve asla olmayacak. 
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Ofislerimizin 10 -15 yıl öncesine kadar varolan tarzını betimlemek gerektiğinde, bir paravan ya da duvarla, genellikle 
soluk renkli bir duvarla bölümlenmiş bir alan gelir çoğu çalışanın aklına. Paravan ya da duvar - her neyse - bir statüko 
belirleyenidir; çalışanlar arasında yetki, yeterlilik, sorumluluk alanlarını belirler. Kapılarında isimlikler bulunan odalar 
vardır. Bu kapıların önlerinde, üst kademeye aidiyetin arttığı oranda azalan/yanlızlaşan çalışanlar ya da bekleyenler 
bulunur. O kapılar, kademe/ünvan yükseldikçe yaklaşılması dahi güçleşen korkutucu simgelerdir; adeta devleşerek 
çalışanı ezer geçerler; çünkü onlar, “baby boomer” ların simgeleridir. “X” kuşağı, Baby Boomer yöneticilerle bu hiyerarşik 
çizgilerde tanıştı ve çalıştı. Fiziki ofislerin aynalandığı katı kişilikler de bu ortamlarda oluştu. 

Son 5-10 yıllık dilimde ise “Y” kuşağının “X” kuşağı yöneticilerle çalıştığı ve yeni ofis ortamlarının, yeni çalışma sistemlerinin 
uygulamada görülmeye başladığı dönemlerdir. “X” kuşağı “Baby Boomer” kuşağı ile çalışırken edindiği katı kuralları “Y” 
kuşağı ile çalışırken törpülemek ve zaman içinde tamamen yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. Çünkü “Y” kuşağı, iş 
hayatında hiç görmediği bir yaşam formunu dayatıyordu: “X” kuşağının iş disiplini konusundaki muhafazakar tutumumunu 
görmezden geliyorlar, tek tip olmayı reddediyorlar, “X” kuşağı üzerinde etkili, zorlayıcı, kabullenilmesi ve çalışılması zor 
bir baskı kuruyorlar fakat işlerini mükemmel bir şekilde yapıyorlar ve yaparken de eğleniyorlar.

1980 -1999 yılları arasında doğmuş ve bugün iş yaşamı içinde oluşan farklılıkların temel kaynağı olan “Y” kuşağı 
ofislerin, yeni çalışma ortamlarının şekillenmesinde özellikle konforun ve özgürlüğün çalışmayı teşvik edici etkenlerin ön 
planda tutulduğu ortamlarda çalışmak istiyor.

 Özgür ve rahatlarına düşkün olduğu oranda da inanılmaz çalışkan ve sorumluluk bilincine sahip bir kuşak olduklarını 
kanıtladılar ve yaratıcı iş çıktılarının yaratıcı ortamlarda oluşacağını Baby Boomer kuşağına bile kabul ettirdiler. Baby 
Boomer kuşağının alışık olduğu, “X” neslinin sorgulamadan kabullendiği, “Y” nesli tabiriyle ‘sıkıcı’ ofisler ve toplantı 
odaları onlara uygun değil; iş saatlerini ve toplantılarını mümkün olduğunca ferah ve konforlu ortamlarda geçirmek 
istiyorlar. Zorunlu olmadıkça fiziki ortamlara yanaşmıyor, sanal ortamları tercih ediyorlar. 

Baby Boomer kuşağının sabırla ördüğü ve “X” kuşağının bilgisi ile yücelttiği iş deneyimleri yumağı bugün “Y” kuşağı 
tarafından itinayla çürütülüyor, tüm bildik kaleler yıkılıyor. İş hayatı “Y” kuşağının yaşam felsefesini iş yaşamına sokmasıyla 
birlikte tümden yenileniyor.
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Baby Boomer kuşağının sabırla 
ördüğü ve “X” kuşağının bilgisi ile 
yücelttiği iş deneyimleri yumağı 
bugün “Y” kuşağı tarafından 
itinayla çürütülüyor, tüm bildik 
kaleler yıkılıyor. İş hayatı “Y” 
kuşağının yaşam felsefesini iş 
yaşamına sokmasıyla birlikte 
tümden yenileniyor.

Konforlu ofis ortamları, verimli çalışmaya teşvik amaçlı düzenlenmiş 
mola alanları ve hatta serbest çalışma saatleri gibi akla gelebilecek 
her türlü konfor ve kolaylık, yeni kuşak çalışanını verimli ve başarılı 
olması için güçlü birer motivasyon aracı olarak görülüyor.

“Y” kuşağı yaptığı iş ve ürettiği ürün-çıktı ile kendini yansıtıyor; 
başarısı ile bağ kuramadığı durumlarda verimliliği düşüyor, işe 
bağlılık, sadakat sorunları yaşıyor: maddi tatminin yanında manevi 
tatmine de çok önem veriyor. 

Çalışma ortamından manevi olarak doyum almaya çalışıyor. İş 
saatlerinin esnek olmasını, kararlarda ortak söz sahibi olmayı 
isteyen “Y” kuşağı, işyerlerinin dekorasyon kurallarını da esnetiyor: 
rahat ve ergonomik koltuklar, eğlenceli ve yaratıcı dinlenme alanları, 
keyifli molalar yaşatacak yeme-içme mekanları, sosyal ilişkilerin 
kurulduğu, sohbetlerin yapıldığı yemek salonları, spor-aktivite 
salonları ve bu salonlarda düzenlenen spor etkinlikleri, fonksiyonel 
olduğu kadar duygulara da hitap eden çalışma masaları ve elektronik 
eşyaları istiyor. 

Fakat bütün bu isteklerini kendilerinin, yeni jenerasyon kuşağın 
iş ortamından özel beklentileri olarak görmüyor, bu jenerasyonun 
iddiası:

“Zaten ofislerin doğal ortamı 
bu olmalıdır. Normal budur!”
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“Y” kuşağı ofis insanı, ofis mobilyalarında belirli kriterlerin 
olmasını talep ediyor. “Y” kuşağının karakteristik “daha 
fazlasını istemek /azla yetinmemek” özelliği, mobilyaların 
şekillenmesinde de önemli bir etken oluyor. Özgür ve talepkar 
karakterlerini haklı çıkarırcasına “Y” kuşağı çok çalışkan, 
uzun saatlerini çalışarak geçirebiliyor. Konsantrasyon ve 
konfor yaratan ortam talepleri çok yerinde çünkü motivasyon 
ve konsantrasyon duyguları paralel çalışıyor, birbirlerini 
besliyorlar. Geçmişte kullanılan basit ofis mobilyaları, yerini 
insancıl ürünlere bırakmaya başladı. “Y” kuşağı saate bakarak 
değil işin bitişine hedeflenerek çalışıyor ve bu noktada 
mobilyanın konfor derecesi uzun çalışma saatlerinin verimini 
etkiliyor.
 
“Y” kuşağı çabuk tüketen, hep isteyen bir kuşak gibi akıllara 
yerleşse de insancıl taraflarının geçmiş kuşaklara göre 
daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çevre problemlerinin 
yaşandığı, hiçbir ürünün doğal olamadığı bir dönemde 
doğan ve büyüyen “Y” jenerasyonu için çevreci ürünler ayrı 
bir önem taşıyor. Ofislerde atık pil kutularını, kağıt ve plastik 
çöp kutularını, çevreci önerileri hep “Y” kuşağı döneminde 
gördüğümüzü unutmamalıyız. Bir çok “Y” kuşağı çalışanından, 
home ofis çalışma ile ulaşım, elektrik, doğal kaynaklar, 
gıda, atık vb gibi çevresel sorunların azalacağı yönünde iş 
organizasyonu teklifleri duyabilirsiniz. İş hayatı trendleri yakın 
bir gelecekte “Y” kuşağının artık işe gelmeyeceği, evinden 
daha verimli çalışacağını kanıtlayacağı yönünde ve hedeflerini, 
iş planlarını terminlerine uygun şekilde yaptıkları sürece bir 
sorun olmayacağı inancı giderek yerleşiyor. Baby Boomer 
ve “X” kuşağı yöneticilerin, güven sorunlarını aşması yeni iş 
sistemlerinin başlaması için yeterli.

Ofiste çalışmaya devam edecek ve etmesi zorunlu işlerde 
“Y” kuşağının motive edilmesi şart!” Bu da google, facebook, 
twitter, pixar vb firma örneklerinde açıkça görülüyor; perspektifi 
biraz genişletmek bile yeterli, anlamaya çalışmak yeterli. Belki 
de Baby Boomer ve “X” kuşaklarına yıllarca verilen ‘empati’ 
eğitimlerinin iş hayatında biraz olsun uygulamaya başlanması 

bile “Y” kuşağının yaratıcı zekasını iş hayatına katmasına yol 
açacaktır. “Y” kuşağı ile iletişimin yolu gerçekleri söylemek, 
net olmak ve aynı dili konuşmaktan geçiyor. İnsan kaynakları 
ve iletişim uzmanları, yaratıcı ortamların insanı teşvik ettiğini, 
kişilerin kendilerini ifade eden ortamlarda daha verimli 
olabileceğini ve ortamın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini 
“Y” kuşağından öğrendi. Şimdi ofislerde bu öğretinin sonucu 
olarak bir “Y” devrimi yaşanıyor. 

Baby Bomeer kuşağı disiplin, “X” kuşağı şirketlerde verimlilik 
üzerinde durdu ve çalışma ortamları verimlilik üzerinde 
şekillenmişti. “Y” kuşağı ile değişen işyerleri artık yaratıcılığı 
teşvik etmek için tasarlanmaya başlandı. Ofis ortamları ile 
mobilyaları, konfor, estetik ve teknolojik seçenekleri ile yeni 
jenerasyon çalışanların beklentilerine uygun hale geliyor.

Baby boomer etkisini üzerlerinden atıp uyum sağlamayı 
başarabilen “X” ler, bu yeni kuşakla makul bir çizgide 
buluştular ve yıllardır bir çok enteresan deneyimi birlikte 
yaşadılar. Günümüzde “Y” kuşağının ilk çalışanlarını artık 
yönetici kademelerinde de görmeye başladık. Bu da çalışma 
hayatındaki trendlerin gelecek yıllarda bakış açıları farklı bu 
kuşağın liderliğinde çok daha hızlı değişeceğine işaret ediyor. 
Son on yıldır İnsan Kaynakları literatürünün büyük bir kısmını 
yeniden yazan bu jenerasyon, fiziksel ve felsefi olarak da ofis 
yaşamlarını baştan yaratmaya devam ediyor.

Önümüzde bir de “Z” ler var. Onlar “Y” lerden farklı, yeryüzüne 
geldiği andan itibaren tabletler ve mobil cihazlar ile büyüyorlar. 
Sürekli bir bilgi akışı ve etkileşim içindeler.

2003’ten başlayarak dünyaya gelen “Z” kuşağı kendi 
ihtiyaçlarının farkına daha bebekken varan, AVM’lerde 
kendilerine ait market arabası ile gezen, kendi alışverişlerini 
yaptıkları gibi ailelerinin kararlarında da söz sahibi olmaya 
hevesli bir jenerasyon...Trend görülerine bakarsak sadece 
ofislerde değil iş yaşamında devrimi de “Z” kuşağı ile 
yaşayacağız.

Özlem DEVRİM
Trend Uzmanı

trendssoul.blogspot.com
ozlemdevrim.blogspot.com
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GELECEĞE 
HAZIRLANAN 
MARKALAR için

‘ın
ROLÜ

Özlem ER



Tasarım, tüm sektörler için stratejik 
bir rekabet faktörüdür.

Günümüzde bir ürün/servisin pazarda başarılı olabilmesi için faydalı, kullanılabilir ve arzu edilir olması gerekir. Tasarım tüm bu 
niteliklerin belirlenmesinde asli unsurdur. 

Tasarım sürecinin, bir ürünü müşteri gözünde beğenilir ve tercih edilir kılan özelliklerin belirlendiği süreç olması ve bu süreçte verilen 
kararların aynı zamanda ürünün üretim ve satış sonrası maliyetlerini de belirlemesi ürün tasarımının stratejik bir rekabet faktörü olarak 
değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Öte yandan tasarım geleneksel olarak imalat sektörüyle ilişkilendirilir. Ancak günümüzde tasarımın imalat sektörünü aşan bir etkisi 
olduğu kabul edilmekte ve tasarımın stratejik olarak kullanımı farklı sektörlerde gündeme gelmektedir. Gerek imalat, gerek tarım, gerekse 
de hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar, birbiriyle uyumlu ürün, servis ve iletişim politikaları geliştirmek durumundadırlar.

Ürün-Kullanıcı ilişkisinin her boyutu tasarımı ilgilendirmektedir. Marka kimliği, ambalaj, ürün ve kullanıcının algısını ve kullanım sürecini 
etkileyen tüm unsurlar bütüncül bir kullanıcı deneyimi yaratmak üzere uyum içinde olmalıdır.
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Tasarımın firma stratejisine yapabileceği katkı üzerine son 20 
yılda artan düzeyde vurgu yapıldı. Böyle bir katkı için tasarımın 
kurumsal düzeyde stratejik olarak ele alınması gerekiyor. 
Ofis mobilyası alanında Herman Miller, tasarımı stratejik 
bir rekabet faktörü olarak kullanan firmalara örnek olarak 
verilebilir. 

Firma ofis yaşamındaki değişimler üzerine araştırmalar 
yaparak bunları ürün tasarımlarına yansıtıyor. Geçmişte de 
ofis yaşamındaki değişimleri araştırarak Action Office ve daha 
sonra da Resolve açık ofis sistem tasarımlarını yaratan ve 
geliştiren Herman Miller firması günümüzde de Living Office - 
Yaşayan Ofis kavramı ile firmanın yeni tasarım stratejisini tarif 
ediyor. Bu kavram çerçevesinde firma bireyler ve gruplar için 
10 çalışma biçimi ve bunlarla ilişkili 10 dinamik ortam tespit 
ediyor.

Herman Miller’ın yaptırdığı araştırmalar sonunda insanların 
10 davranışı şöyle tanımlanıyor: 3 yalnız başına davranış (işlem 
yapmak/karşılık vermek, derinlemesine düşünmek, yaratmak) 
ve 7 grup davranışı (Ayaküstü konuşmak, Derinlemesine 
konuşmak, Birlikte yaratmak, Bölmek, Biraraya Gelmek, 
Göstermek ve Anlatmak, Isınmak ve Sakinleşmek)

Yaşayan Ofis bu davranışları desteklemek için 10 ortam 
sağlıyor ve bunları, Cennet, Kovan, Zıplama Alanı, Kulüp, Koy, 
Toplanma Alanı, Yere İnme, Atölye Çalışması, Forum ve Plaza 
olarak adlandırıyor. Bu ortamların herbiri amaçları, boyutları 
ve sağladıkları sosyal destek açısından farklılaşıyor ve hepsi 
için geniş bir mobilya yelpazesi sağlanıyor.

Firma yakın gelecekteki faaliyetlerine yön verecek bu yeni 
ofis tanımının yanısıra bir yandan da sürdürülebilirlik 
konusunu tüm iş süreçlerine entegre ederek, tüm ürünlerinin 
tasarımının bu doğrultuda yapılmasını sağlıyor ve bunu 
kamuoyuyla paylaşarak rekabetçi bir avantaja dönüştürüyor. 
Bu kapsamda firma Beşikten Beşiğe Sertifikası’nı (Cradle to 
Cradle Certificate) almaya hak kazanan ürünleriyle çevreci 
yaklaşımı benimsemiş bir ofis mobilyası üreticisi olarak öne 
çıkıyor.

hermanmiller.com
hmeurope.com

Türkiye Distribütörü: bms-tr.com



“İnsanlar tipik olarak sadece geri dönüşüm yapıyor. Kötü kokan toksik eski şeyleri alıp kötü kokan yeni şeyler yapıyorlar. Bu 
nedenle beşikten beşiğe inovasyonla ilgili. Ürünleri tasarlarken “daha az kötü” yerine gerçekten iyi tasarlamakla ilgili. Ürünler 
eğer gıda, temizlik malzemesi, fren balatası gibi biyolojik döngülere katılacak şekilde tüketilecekse ona göre tasarlanmalı. Söz 
konusu olan sadece hizmetlerse çamaşır makineleri, yapı malzemeleri, halı, televizyon gibi ürünler teknik döngülere katılacak 
şekilde tasarlanmalı. Böylece artık atık olmaz. Bu sadece teknik bir tasarım konsepti değil. Mesele, insanların bu gezegende 
rolü ne? Daha az kötü olmaya çalışıyorsanız ekolojik ayak izinizi azaltın. Ancak bunun için çok kalabalığız. Ama eğer ham madde, 
malzeme ve süreçleri iyi şekilde kullanırsak 20 milyar da olabiliriz, sorun değil. Çünkü aynı zamanda diğer türler için de iyi 
olabiliriz.” 

Beşikten Beşiğe / Cradle to Cradle
Yeni bir tasarım perspektifi olan beşikten beşiğe (İngilizce 
söylenişiyle cradle to cradle -C2C) Alman kimyager Prof. Dr. 
Michael Braungart ile Amerikalı mimar William McDonough’ın 
1991 yılında ortaya koydukları ve” atık” kavramına getirdiği 
yeni bakış açısıyla öne çıkan bir düşünce.

Asıl amacı, ürünleri tekrar kullanmak ya da ürünlerin 
biyolojik veya teknik yöntemlerle, doğaya ve insan sağlığına 
zarar vermeden çözünmesini sağlamak olan C2C işleminde 
hedef, tekrar hammadde olarak kullanılacak olan ürünün 
değerinden hiçbir şey kaybetmiyor olmasından emin olmak 
şeklinde açıklanıyor. Bu sistemle birlikte biyolojik bir döngü 
sağlanıyor çünkü ürün, tamamen doğa dostu yöntemlerle 
üretiliyor, kullanılıyor, işlevi bittikten sonra ise dönüştürülerek 
tekrar kullanılıyor. Yeşil binalarda C2C sertifikalı ürünlerin 
kullanımı binaların tasarım sürecinin eksiksiz ve amacına en 
uygun şekilde gerçekleşmesinin sağlanacağı belirtiliyor.

Beşikten Beşiğe atık kavramını ortadan kaldırıyor, eğer 
ortada bir atık varsa o tasarım başarısız sayılıyor. Tasarlanan 
ve üretilen ürünlerin kullanım ömürleri sonunda atık haline 
gelmemeleri gerekiyor. Nasıl ki doğada bir ağacın ürettiği her 
şey geri dönüşebiliyor ve doğa için besin oluyorsa, bir ürünün 
tüm üretim aşamaları da doğa için besin üretmeli ve ürün de 
atılacağı zaman ya doğada ayrışmalı ve doğal sistemler için 
besin olmalı ya da üretim hatları için hammadde olmalı. Hiçbir 
fire söz konusu olmamalı, yani beşikten beşiğe bir ürünün 
hiçbir parçası dolgu sahasına giden bir atığa dönüşmemeli, 
doğaya kesinlikle zarar vermemeli. Üretim sisteminde geri 
dönüşüme tabi tutulacak olan malzeme ya hammadde özelliği  
%100 korumalı ya da doğada tamamen çözülmeli.

Konseptin fikir babalarından Prof. Dr. Michael Braungart şöyle 
diyor: 

c2c
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Tasarımı stratejik olarak kullanarak ofis mobilyası sektöründe 
farklılık yaratan firmalardan biri de Norveç firması HAG. Firma 
oturma ergonomisi üzerine özgün yaklaşımıyla tanınan duayen 
Norveçli tasarımcı Peter Opsvik ve ekibi ile çalışıyor. 

HAG firması Opsvik’in çalışma ortamında ergomi konusuna özgün 
yaklaşımı ve vizyonunu yansıtan ürünlerle ofis mobilyası alanında 
farklılaşarak rekabetçi avantaj yakalıyor.

Hag Capisco 8126 Chair

Peter OBSVIK

Herman Miller, HAG gibi örneklerde tasarımın firma stratejisini yönlendirmesini ve firmanın toplumda kendisini 
konumlandırmasındaki kilit rolünü gözlemleyebiliyoruz. Bazı örneklerde ise firmanın iş yapma biçimi ve stratejisi tasarım 
stratejisini belirliyor. Bunun en önemli örneklerinden biri ise IKEA.

Ünlü işletme profesörü Michael Porter Harvard Business Review dergisinde 1996 yılında yayınlanan ve bir klasik 
haline gelen “What is strategy?” makalesinde IKEA firmasının stratejisini oluşturan unsurları diagram olarak anlatıyor. 
IKEA iş stratejisi, IKEA’ya tasarım yapacak tasarımcıları üretim maliyetlerini düşürecek, farklı kombinasyonlara uyum 
sağlayabilecek modüler ve mümkün olduğu ölçüde de yassı paketlerde satılabilecek ürünler tasarlamaya yönlendiriyor. 
IKEA’dan iş alan tüm tasarımcılar firma stratejisi ve iş modeli konusunda bilgilendiriliyor ve tasarımlarını o çerçevede 
şekillendiriyorlar.

Sonuç olarak tasarım her türlü iş stratejisini destekleyen bir rekabet faktörü. Bazı örneklerde ise tasarım firma stratejisini 
şekillendiren, firmayı yönlendiren asli unsur. Bu tür firmalar tasarımın liderlik yaptığı, tasarım tarafından yönlendirilen 
firma kategorisine geçmiş olarak kabul ediliyor. Stratejik tasarım anlayışını başarılı bir şekilde iş süreçlerine entegre eden 
firmalar ve bu firmaların yoğun olarak bulunduğu ülkeler dünya ekonomisinde öne geçmeye devam ediyorlar.

Prof. Dr. Özlem ER
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi 

ETMK İstanbul Şube Başkanı
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Ikea Ps Gullholmen
Rocking-Chair, Banana Fibre

IKEA’nın maliyet düşürme stratejisinin 
çevre dostu ve kullanışlı bir ürün olarak 
uygulanmış başarılı bir örneği muz ağacı 
yapraklarından yapılan sallanan sandalye
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Simple Office.

So

O hem sade hem de orjinal. Aynı zamanda sistemli ve organize...
Çarpıcı hatlara sahip ama son derece zarif. Ünlü İtalyan tasarımcı 
Claudio Bellini tarafından tasarlanan SO, basitliği ve 
işlevselliği bir arada sunan bütünsel bir çözüm.

Peter OBSVIK tasarımı HAG
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ATAGÜR

“Ofis mobilyaları, ofisler için en vazgeçilmez gereçlerden biridir. Ofislerin kalitesini ise; 
mobilyaların üretim malzemeleri, özgün ve şık tasarımlarının olması ve en önemlisi de 
mekansal farklılıklara kolayca uyum sağlayabilen ve fonksiyonel özellikli olması belirler. 
Atagür Ofis Mobilyaları olarak markamızı geleceğe hazırlarken özellikle, değişken mekanlara 
uyum sağlayabilen yani, ‘kişiselleştirilebilen ofis mobilyaları’ konusuna ağırlık verdik. 

Sonuçta sektörde farklı ve yepyeni bir kavram olan, esnek ofis sistemleri yani ‘Flexible Office 
Systems’ anlayışı ortaya çıktı. Bu anlamda kullanıcılar için, Wave ve Giza Çalışma Grupları ile 
Block ve Giza Makam Takımları’nı tasarladık.”

Block Makam

Giza Makam
Tarzı olan yöneticiler için tasarlandı. Ayak 
tasarımıyla benzersiz, dinamik...

Masanızdaki kişisel kütüphane. Dengeleri 
değiştiren tasarımıyla yöneticilerin yeni 
tercihi...

ATAGÜR



atagur.com.tr

Wave

Renkli, fonksiyonel ve sıradışı tasarımıyla canlı, 
keyifli ve verimli bir ofis için...

Fonksiyonel detayları sayesinde ekip 
çalışmalarınız daha verimli, sahip olduğu 
zengin kombinasyon seçenekleriyle ofis 
ortamınız daha hareketli. Giza ile değişen 
şartlara uyum sağlamak artık daha kolay.

Giza Workstation

ürün



CASELLA

“Ofis koltuklarında çağı yakalamak ve müşterilerin taleplerine hitap 
edebilmek; kaliteyi artırmak ve yeni modellerdeki ofis çizgilerini 
minimum maliyete indirgemek için Ar-Ge çalışmalarımız sürekli 
devam etmektedir. Ana dal olarak sandalye, koltuk ve oturma grubu 
üretimi yapan müessesemiz, her türlü ofis mobilya ihtiyaçlarına yönelik 
değişik modeller geliştirerek müşterilerin bürolarına uygun modeller 
tasarlamak üzere çalışmaktadır.”

Relax
Sırt yaslanma kısmının ana gövdesi birinci 
sınıf polipropilen malzemeden enjeksiyon 
yöntemi ile yapılmış. Ana gövdenin iç 
kısmının formuna uygun olacak şekilde 
PP plastik çerçeve bulunuyor. Çerçeve 
içerisine yüksek mukavemetli polyester 
file kumaş ile döşenmiş. Koltuğun ayağı 
65 cm çapında beşli alüminyum parlak 
polisajlı olup ayağın beşli olan her bir 
bölümünün dış kalınlığı 35mm x 50mm. 
Alüminyum ayağın ağırlığı 1550 gram. 
Koltuğun ayağı beşli tekerli; tekerlekleri 
PA6 naylon malzeme kullanılarak imal 
edilmiş. Koltuğun mekanizması arkaya 
sallanır salıncaklıdır ve mekanizma 
her pozisyonda kilitlenebilir durumda. 
Mekanizmanın altında kilogram ayarı 
yapabilen tansiyon ayarlı sistem mevcut. 
Koltuğun amortisörü gazlı, 4 class. 
Amortisörün dış borusu 50 mmx1,5mm, 
mekanizmaya giren iç borusu 28 
mmx2,5mm. 



casella.com.tr

Nitro
Koltuğun oturağında 5 cm 
kalınlığında 32 dns kesme sert 
sünger kullanılıyor. Sırt yaslanma 
kısımı file döşemeli. Kolları kapalı 
çerçeve şeklinde PP sert plastik 
malzemeden.

Koltuğun ayağı beşli 64cm çapında 
olup PA6 krom’dan imal edilmiş.
Koltuğun ayağı beşli tekerli olup 
tekerlekleri PP sert plastikten 
malzeme kullanılarak imal 
ediliyor.

Döşemesinde suni deri veya kumaş kullanılıyor 
Koltuğun iskeleti birinci sınıf fırınlanmış kayın 
ağacı ve 18 mm. suntadan imal ediliyor. Koltuğun 
iskeletinde kullanılan parçalar en az 25x50 mm. 
Kalınlığında ve 50mmx25mm kalınlığında kayın 
traversler birbirine zıvana geçmeli olarak birinci 
sınıf fırınlanmış kayın ağacından yapılmış. 

Gold

ürün



ÇİLİNGİRLER

Scorpion

“Çilingirler Grup 1976 yılında ikinci el eşya 
alım-satım ile ticari hayatına başlamıştır. 
1996 yılında ofis mobilyaları imalatına son 
teknoloji ile 
donattığı tesislerinde başlayarak, BRILLO 
markası ile ISO 9001kalite standartları 
çerçevesinde üretim faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Temel ürün grupları; ofis 
masaları ve kütüphaneleri, ofis koltukları, 
oturma grupları, bekleme koltukları ve ofis 
aksesuarlarından oluşmaktadır. Bunun 
yanında kafe ve restoranlara yönelik masa, 
sandalye ve dış mekan ürünleri ile de hizmet 
vermektedir.

Zamanı¸ üreterek tüketiyoruz cümlesini 
ilke edinen Çilingirler imalatta geçen 17 
yıl sonunda 45.000 m2 kapalı alanı, 200’ün 
üzerinde çalışan, model, renk ve ebatlar 
göz önüne alındığında 900’ü aşan çeşidiyle 
sektörde yer almaktadır.”Reina Makam Koltuğu

Scorpion Ofis Kanepesi ağaç , mdf, sünger, deri, elyaf, iplik, gibi malzamelerle 
üretiliyor. Fırınlanmış 1. Sınıf kayın (gürgen) ağacı makinalarla işlenerek 
iskelet hattı meydana getiriliyor. İnsan vücudunun rahatlığı ön planda tutularak 
çizilmiş ve ona göre iskelet üretilmiş.

Yükseklik ve açı ayarlı baş desteği, yükseklik ayarlı sırt 
desteği, basınca duyarlı bel desteği, tek mekanizmadan 
kontrol (yükseklik, ileri geri, sırt yatarı sertlik ayarı, yükseklik 
sabitleme), ayak desteği, laptop tablası, alüminyum gövde ve 
mekanizma



Tokyo Mesh 
Konferans 
Sandalyesi

cilingirler.com.tr

Tuana 
Makam 
Takımı

Tekerlekli, Hareketli tabla, 
kapanabilir oturma kısmı, 
fileli kumaş

Gövde 18mm Mdf üzeri ipek mat poliüretan 
boya, Mdf üzeri santos kaplama, teleskopik ray 
çekmeceler, masa, kütüphane, etajer ve sehpa 
tekerlekli.

ürün



Jully

Bel destekli 
Sağa sola hareket edebilen kolçaklı
Kablolu mekanizmaya sahip

KONDOR



Runo
Runo Yönetici: Siyah file sırt - Siyah kumaş oturaklı - 
Başlıklı, bel destekli, ayarlanabilir kolçaklı.

Runo Çalışma: siyah file sırt, siyah kumaş oturaklı, bel 
destekli, ayarlanabilir kolçaklı.

Runo Toplantı: Siyah File sırt, siyah kumaş oturaklı.

kondor.com.tr
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MADEŞ

İçlerinde bölümlendirilmiş organizer 
unsurlarıyla farklı kapak renk ve doku 
seçenekleri sunuyoruz size. Dolaplarınızı, 
sıcak renklerle ya da daha az kontrasta 
sahip renklerle cok gözlü yada bölmeli 
alternatifleriyle tercih edebilirsiniz, ama 
Madeş kalitesini deneyim ve işçiliğini  
hepsinde bulacaksınız.

Çalışma alanlarındaki, en önemli unsurlardan biri, hiç kuşkusuz dosyalama kapasiteleridir. Her bir verinin çok değerli 
olduğu günümüzde, bu kıymetli verileri de elbette sağlam ve güçlü mobilyalarda muhafaza etmek isteriz. Madeş’in 
uzmanlığının anlam kazandığı bir alan da dosya dolaplarıdır. Güçlü metal gövde yapısı ve sürgülü kilitli kapakları 
donatarak her şarta uygun hale getirdiğimiz dosya dolaplarımızı olabildiğince sade ama estetik bir biçimde tasarladık...

Soyunma 
Dolapları

Dosya 
Dolapları



mades.com.tr

“Ofis mobilyalar sektöründe başarıyı yakalayabilmek için mutlaka marka 
kimliğinin oturtulması gerekmektedir. Bununda ana yolu tasarım çalışmaları ve 
nitelikli ürünler ortaya çıkarmaktır. 

Günümüzde ofisler tek düzelikten çıkarak, kurumsal kimliği yansıtan anlayışla 
dizayn edilmektedir. İhtiyacınız olan ürünler tasarımı ve çizgisiyle farkındalık  
yaratmıyorsa başarıyı yakalayamazsınız. Bu anlayışla Madeş tasarım ve 
inovasyon çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Pier Yönetici Takımı
Sadeliğin şiirsel olduğu nadir anlardan biri... Köşeli hatları ve oval kesitiyle , dokusuna 
çok şık bir çizgi katan anlayışla Pier size sunuldu. Önden organize ve minimal bir 
kütüphane, sizi dışa dönük ve entellektüel bir patron olarak keyiflendiriyor.

ürün



MEZURA

“2008 yılında kurulmuş olan firmamız şu an Mezura ve Soffa markaları altında dünya trendlerini takip 
eden çizgilere paralel geniş yelpazede ürün grupları sunmaktadır.
 
Daima öncü ve yenilikçi olmayı hedefleyen firmamız ‘Farkı Keşfet Konforu Yaşa’ sloganıyla çıktığı yola  
yurt içinde bayileri ve mimarlar kanalıyla satış yapmakta olup ayrıca üretim kapasitesinin % 40’ını da 
ihracata ayırmaktadır.
 
2013 yılında sektörde lider ülkelerden İtalya ve Hollanda’ya yaptığımız ihracatlardan dolayı profesyonel 
ekibimizle birlikte 2014 hedeflerimizi daha da yukarı çekmiş bulunmaktayız.”

Slim 
Yönetici 
Koltuğu



mezuraoffice.com

 Rullo 
Yönetici 
Koltuğu

Frame 
Toplantı 
Koltuğu 
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PIERRE CARDIN
office furniture

Smart
Tekdüze ofislerden sıkılanlar için Pierre Cardin’in çözümü olan 
SMART, farklı kombinasyonlar ve dinamik renkleriyle yepyeni 
bir çalışma ortamı sunuyor. Zarif ayaklarla birleşen farklı 
formlardaki masa tablaları ofislere estetik ve çeşitlilik getiriyor.

Trio
Pierre Cardin, ofis mobilyalarına yansıttığı 
yenilikçi tasarım anlayışının en çarpıcı ürünü 
olan TRIO’yu 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.



pierrecardinofis.com

“Pierre Cardin, 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı 
ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari 
markalarından biridir. Genlerinde sahip olduğu 
güçlü marka imajı ile ofis mobilyasında da tüketiciler 
tarafından aranan marka haline gelmiştir. 

Güçlü marka olmanın verdiği enerji ve liderlik ile 
Türkiye ve Dünyada zincir halkalarını genişletmeye 
devam ediyor.

Pierre Cardin Ofis Mobilyaları olarak öncelik ve 
hedeflerimiz;

• Her ihtiyaca uygun çözümleri ile her kullanıcının 
beklenti ve ihtiyacını karşılayabilecek ürünler 
sunmayı kendisine ilke edinmiştir.

• Genlerinde yatan prestijli ve kaliteli marka sunumunu 
tüketicinin ulaşabileceği düzeyde fiyatlandırma ilkesi 
ile yola çıkmaktadır.

• Sektörün güçlü kurumsal kimliğine sahip oyuncusu 
olmak için de yola çıkmıştır. Tüketicilerin markaya 
olan inanç ve güveni de kurumsal kimliğin gücü ile 
tetiklenen önemli bir faktördür.”

Seventies
Adını 70’li yılların retro çizgisinden alan SEVENTIES geçmiş ve bugünü 
birleştirerek kullanıcıları geçmişe bir yolculuğa çıkarıyor. 

Pierre Cardin’in parlak yılları olan 70’lere ithaf edilen bu model, geçmişin 
izlerini ofislere taşıyor, nostaljik ve olgun hisler uyandırıyor.

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 moduler yapısıyla ofisleri 
kişiselleştiriyor.
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SAF ÇELİK



safcelik.com

“Saf Çelik, 1964 ‘ten bu yana üretim yapan kalitesini 
hiç değiştirmeden ufkunu genişleterek modern 
çağın bize getirdiklerini teknoloji ile birleştirerek 
müşterilerine sunmaktadır.

Yılların tecrübesiyle bürolarınıza ve çalışma 
ortamlarınıza sağlıklı ve estetik büro mobilyaları 
aksesuar ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
özenle üretim yapmaktadır. Saf Çelik olarak siz 
müşterilerimize estetik, ergonomik ve alternatifli 
modeller sunarak ofis yaşamınıza renk katmak en 
büyük hedefimizdir.

İstikrarlı büyümeyi amaçlayan kuruluşumuz, bu 
amacına ulaşmak için tüm çalışanlarla birlikte 
oluşturduğu ‘Takım Ruhuyla’ çalışma ortamını 
kaliteli üretimle birleştirmiştir. Kuruluşumuz 
kaliteyi; yaşantının her alanında yayarak, onu 
sürekli geliştirmek, kendisine,müşterisine,çevreye 
saygılı ve ortak çıkarlarını koruma doğrultusundaki 
çalışmalarını devam ettirmektedir.

Saf Çelik olarak kalite politikamız;

Ofis Mobilya sektöründe kalite ile özdeşleşmiş bir 
firma olmak hedefi doğrultusunda,

• Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
• Çalışanların memnuniyetini ve sürekli eğitimini 
sağlamak
• Müşterimizle, bitmeyen bir dostluk kurarak sürekli 
ve güvenilir bir marka olmak,
• Pazarda lider olmak,
• Müşterilerimizin beklentilerini, Müşterilerimizden 
önce düşünerek ürünlerimiz konusunda en geniş 
yelpazeyi teknoloji desteğiyle zamanında sunmak.”
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SEMPRE

“Sempre, ofis koltuk sektörüne tedarik ettiği yedek parçalarla çözüm 
ortağı olarak uzun yıllar hizmet verdikten sonra, yürüttüğü Ar-Ge 
çalışmaları, edindiği bilgi ve deneyimler sonucunda kalite, ergonomi, 
çevre ve sorumluluk bilinciyle 2007 yılında ofis-mobilya sektöründe 
hizmet vermek üzere kuruldu. 1500 m2 kapalı alanda son teknolojiye 
sahip genç makine parkuru ve deneyimli personel ile iskeletten  
poliüretan süngerine kadar kendi tesisinde ofis makam koltukları, büro 
tipi personel çalışma koltukları, konferans, sinema koltukları, misafir 
bekleme koltukları, ofis kanepelerinden üreterek iç ve dış piyasaya  
hizmet veriyoruz.

Sempre, sahip olduğu ileri teknolojiyi ve bilgi birikimini insan sağlığı 
ile birleştirerek, iş yeri ve ofislerde verimi arttıracak, ergonomik ve 
sağlıklı koltuklar üretmeye yönelik çalışmaları sonucunda uzmanların 
da onayladığı, konforun, tasarımın, fonksiyonelliğin bir arada olduğu 
evrensel estetik değerlerle de uyumlu, doğru pozisyonda oturmayı 
amaçlayan sağlıklı özellikle uzun süre masa başında görev yapan ofis 
çalışanlarında sık görülen bel ve boyun ağrılarının giderilmesi için 
bel destekli OSCAR koltuğu üreterek insan sağlığına verdiği önemi 
göstermektedir.

Uluslararası platformda özel bir tasarımın ayrıcalığının farkında 
olarak önem verdiği tasarım çalışmalarıyla kendi tasarımı dünya 
standartlarındaki SİDE koltuğun patentini almıştır.

Kaliteden ödün vermeden, sürekli yenilenen teknolojisi ve satış sonrası 
verdiği hizmetlerde de %100 müşteri memnuniyetini ilke edinen 
firmamız ürünlerini kullanıcıya özel, istenilen renklerde ve 3 yıl garantili 
üretmektedir.
 
TSE (TS 5337-1 EN 1335-1) (TS EN 12520 ) (TS EN 13761). CE kalite 
belgeli, Sempre‘ yi tercih edenlerin arasında Koç Holding, Nurol Bank, 
Hyundai, Renault, Dacia, Ren-Par, Tekfen Holding, Aras Kargo gibi 
kuruluşlar bulunmaktadır.”



sempremobi lya.com.tr 

“Metal ayaklar, metal kollar ve metal mekanizmalar Metal bölümünde bulunan 
Panasonic – Oerlikon Marka Robot Kaynak , CNC makine,Giyotin, Eksantrik 
Presler de üretilerek, kendi bünyelerindeki elektrostatik toz boya tesisinde yüksek 
kalitede boyanarak sunulmakta, koltukların ahşap kısımları, kanepe iskeletleri 
dışarıya bağımlı olmadan kendi marangozhanesinde kontrollü, kaliteli ve seri 
olarak üretilmektedir.

Kendi bünyelerindeki son teknoloji Yüksek Basınç Poliüretan Sünger Makinesi 
ile koltuk iskeletlerine özel kalıplarda enjekte ederek ürettikleri poliüretan sünger 
gövdelerinin kullanıldığı ergonomik koltukların döşemeleri C - Kanca sistemiyle 
döşenerek estetik kazandırılmakta ve pot oluşması önlenerek dayanıklılığı ve 
ömrü uzatılmaktadır. Koltuklarda kalitesiyle Dünya ikincisi Samhongsa marka 
amortisörleri kullanılmaktadır.”

“2013 yılında firmamızın kalitesini ve üretim hızını arttırmak için 
Panasonic - Oerlikon Marka Kaynak Robotu yatırımı yaptık. Artık 
bu robot sayesinde aynı anda 7 ayrı kalıpta, çapaksız, tertemiz, hızlı 
ve hatasız kaynak yapabiliyoruz.

Deneyimli, bilgili çalışanlar, üstün teknik 
donanım, yurt çapında yaygın bayi ağı 
ve müşterilerimizin desteğiyle Sempre 
olarak; ismimizden de anlaşılacağı 
gibi her zaman birikimlerimizi bilgiyle 
harmanlayarak gelecek kuşaklara 
aktarmayı amaçlıyoruz.”

süreç



TURKOM

Kind
Sırt file ve döşeme olmak üzere iki ayrı özelliği 
sunan bir yönetici serisi. İstenildiğinde tüm 
modellere başlık takılabiliyor. Koltukların 
oturma fontlarında sabit ve kızak hareketli 
font seçeneği vardır.

Yeni tasarımımız olan Zodiac kol ise sabit 
veya yükseklik ayarlıdır. 



turkom.tc

Equity
Fonksiyonel bir çalışma koltuk serisi. Sırt üç farklı 
seçenek mevcut. File, Döşeme ve plastik. Misafir 
sandalyesi ise her ortama uyum sağlıyor; fonksiyonel 
kol seçeneğiyle birlikte konferans sandalyesine 
dönüşebiliyor.

Fresh
Modern mekanlarda yer alacak konsept 
FRESH sandalye, üstelik tamamı ile plastik. 

Plastik gövde çerçevesi üç farklı renkte, 
beyaz, siyah, ve gri. Kollu veya kolsuz. Sırt 
ve font plastiği ise altı ayrı renkte. Üst üste 
istiflenebilir.
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TARKETT



“Tarkett İngiltere, Haziran ayında FLOORCRAFT 
zemin tasarım hizmeti sayesinde CFJ (Contract 
Flooring-Zemin Müteahhiti Dergisi) tarafından 
düzenlenen Yılın Zemin Uygulaması 2013 ödülüne 
layık görüldü.

Ödül alan FLOORCRAFT zemin tasarımı, 
Londra Üniversitesi Hastanesi Macmillan Kanser 
Ünitesinde uygulandı. 6 ünlü İngiliz tasarımcının 
yer aldığı bu büyük projenin zeminleri, Floorcraft 
ile renklendirildi. Homojen PVC ve linolyum 
kullanılarak uygulanan zemin, Tarkett’in deneyimli 
FLOORCRAFT tasarım ekibi tarafından sonik 
kesim yöntemiyle şekillendirildi. Böylece hayal 
edilen desenler gerçek hayatta zeminle buluştu. 

Her katında ayakta ve gündüz tedavi hizmetleri sunan 
beş katlı bina, kanser araştırma ve tedavisi için özel 
olarak tasarlanmıştır. Macmillan Cancer Center’da 
her kat farklı bir konseptte döşenerek tedavi 
bölümleri ayrıştırılmış ve zeminin yönlendirme 
işlevinden faydalanılmıştır.

FLOORCRAFT ile konut ve ticari mekanlar 
için, istenilen her zeminde, istenilen desen, logo 
veya şekli uygulayarak eşsiz bir kişiselleştirme 
imkanı sunuluyor. FLOORCRAFT tasarımı, 
homojen ile heterojen PVC, Lüks vinil karoları ve 
Linolyum zemin kaplamalarında gönül rahatlığıyla 
kullanılabilir. Tarkett’in geniş renk yelpazesine sahip 
serileri ile çarpıcı ve göz alıcı konseptler yaratmak 
artık elinizde! 

1993 yılından beri hizmet veren FLOORCRAFT’ın 
merkezi Lenham, Londra’dır. 
Artık hayal gücünün sınırları zorlanabilir, çünkü 
Tarkett FLOORCRAFT profesyonel bir kesim 
hizmeti ile projelerin kendine özgü bir çizgisi 
olmasına öncülük ediyor.”

tarkett.com.tr

Tarkett Hakkında:

2012 yılındaki 2,3 milyar € cirosuyla Tarkett, yenilikçi ve sürdürülebilir zemin 
kaplamaları ve spor yüzey çözümleri alanında dünya lideri. Yaklaşık 11.000 
çalışanı ve 38 üretim birimi ile Tarkett, 100'den fazla ülkede müşterilerine 
hizmet vermektedir. Ocak 2007 tarihinden bu yana, Deconinck ailesi (%50) ve 
KKR'ye bağlı özel sermaye fonları (%50) Tarkett'ın müşterek sahibidir.
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Güvenilir Alman Kalitesi
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