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OMSİAD Başkan’ dan...
Sayın Meslektaşım,
2016 yılını geride bıraktığımız ve 2017 yılına yeni umut ve beklentiler ile girdiğimiz bu günlerde; 2017 yılının hem Ülkemiz
hem de Dünya İnsanlığının barışı ve kardeşliği yaşayabileceği
bir yıl olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli Arkadaşlarım, dergimizin bu sayısında sizlerle biraz
dünyadaki ofis mobilya endüstrisi hakkında sektöre rapor çıkaran firmalardan aldığım veriler çerçevesinde bilgilerimi
paylaşmak istedim:
Ofis Mobilya Endüstrisi üretim değeri yaklaşık 50 milyar ABD
doları olan ve dünya mobilya üretiminin yaklaşık % 12'sini
temsil eden olgun bir sektördür.
Ofis Mobilyalarının üretimi, yalnızca toplam 8 ülkede, toplam
üretiminin üçte üçünden fazlasını oluşturmaktadır: Çin, ABD
ve Japonya, Almanya, Hindistan, Kanada, Brezilya ve İtalya.
Üretim ağırlıklı olarak % 12,4 artan ihracat faaliyetleri ile sürdürülmekte olup, 2013 yılında ofis mobilyası üretimi, 2012'ye
kıyasla yaklaşık % 2 artış göstermiş, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’ da da 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin de
olumlu büyümeler yaşanmıştır.
Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi en büyük pazarlar büyümeyi Avrupa ortalamasının üzerinde gerçekleştirmiş , Avrupa'daki pazar yoğunlaşması artmaya devam etmiştir.
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Körfez Ülkelerindeki ofis mobilya piyasası yaklaşık 1.054 milyon dolar değerinde olup, Bölgedeki üretim faaliyetleri hala
sınırlıdır (Suudi Arabistan istisnadır).
Ofis mobilyası tüketiminde en büyük pazarlar Suudi Arabistan, BAE ve Katar'dır.
Sektöre istatiksel veriler üreten raporlama şirketlerine göre
tüm bölge genelinde ofis mobilyası tüketiminin 2014 yılında
ortalama % 2. 3 arttığı ve 2015 ve 2016'da bu performansların daha da iyileştiği belirtilmektedir.
Ofis mobilya endüstrisinde 2007-2015 döneminde en iyi performans gösteren ülkeler arasında Çin, Hindistan, Endonezya,
Vietnam ve Tayland gibi Asya ülkeleri bulunmaktadır.
Ayrıca, Şili ve bazı Orta Doğu ülkelerinin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman) karşılaştırmalı olarak
belirgin büyüme oranları kaydettiği belirtilmektedir.
Bunlar dünya ofis mobilya endüstrisinin durumunu özetleyebilecek bazı başlıklar, umarım yolunuza ışık olur…
Saygı ve hürmetlerimle…
Ercan ATA
OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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İşte Design Turkey 2016 Tasarım Ödülü
Kazanan Ürünler!

vestel Dyno

Ersa tambour

Koleksiyon Oblivion

Arcelik

Bürotime Note

Marbleous drop

TURQUALITY® Programı kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı, TİM ve
ETMK işbirliği ile düzenlenen, inovasyon ve markalaşma alanında Türkiye’nin en büyük ödül organizasyonlarından biri olan ve bu yıl beşinci
kez düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Ödülleri, geçtiğimiz günlerde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen Türkiye Tasarım Haftası’nda sahiplerini buldu. 30’u aşkın tasarım otoritesinin yer
aldığı uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen toplam 350 endüstriyel tasarımdan 7’si Üstün Tasarım, 36’sı İyi Tasarım, 7’si ise Konsept Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.
Uluslararası Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyi (ICSID) tarafından da desteklenen ve 2008 yılından beri ülkemizde iyi tasarımı ödüllendiren Design Turkey Ödülleri’nin bu yılki uluslararası jürisinde çok
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değerli Türk isimlerin yanı sıra Achim Storz, Dr. Brandon Gie, Charles O.
Job; Chiho Sasaki, Gen Suzuki,Jan R. Stavik, Oliver Schweizer, Owain
Pedgley, Paul Cohen, Ralph Wiegmann, Sudhir Sharma, Takehiko Yogo,
Tim Fletcher, Yaroslav Yakovlev ve Dr. Yasuko Takayama liver Schweizer
gibi dünyaca önemli tasarım uzmanları Oliver Schweizer yer aldı. 13
sektörü kapsayan Design Turkey 2016’da toplam 50 tasarım ödüle layık
görüldü. Ürünler, getirdikleri yenilik, sundukları farklılık, kullanıcının
ihtiyacına cevap verebilme özellikleri, işlevsellikleri ve taşıdıkları estetik değerler gibi ölçütlerle değerlendirildi. Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına önemli katkılar sağlaması hedeflenen yarışmada ödül
alan tasarımlar; iyi tasarımın taşıması gereken nitelikler konusunda sanayiciyi yönlendirecek, ayrıca ürün geliştirme sürecinde doğru tasarım
stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici olacak.

Projeleriniz için yeni bir dünya

EMLAK KONUT GENEL MÜDÜRLÜK, Mi̇mari̇ Grup, İstanbul, 2015

444 3069
www.koleksiyon.com.tr
shop.koleksiyon.com.tr
Adana / Ankara / Antalya / Bodrum / Gaziantep / İzmir / Tekirdağ
İstanbul Caddebostan, Masko, Modoko, Tarabya, Zeytinburnu

Ersa’ya
“Good Design”dan 4 Ödül

premier

Ofis mobilyalarında uzmanlaşan Ersa, dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından Good Design kapsamında 4 ödülün sahibi oldu. Mimar
Gabriele Cappelletti'nin tasarımı Premier sandalye ve Claudio Bellini’nin imzasını taşıyan Arrow yönetici odasının yanı sıra, Ece Yalım Design Studio’nun tasarladığı oturma sistemi Envelope ile Ersa’nın en
yeni ve eğlenceli serisi Carnival, iyi tasarım ödülüne layık görüldü.
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1950’den bu yana The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture
and Design tarafından düzenlenen Good Design ödüllerine bu yıl, rekor
sayıda başvuru yapıldı. Daha önce 8 Good Design ödülü alan Ersa’nın
ürünleri ayrıca; German Design Award, iF, Interior Design, International Design Excellence Awards ve Red Dot gibi dünyaca ünlü tasarım
ödüllerine sahip.

pusulareklamevi

/ doxaturkiye

/ doxaturkiye

www.doxa.com.tr

Koleksiyon
Oﬁslere Yönelik Yeni Tasarımlarını
Türkiye’de İlk Kez Tanıttı

Türkiye ve dünyadan birçok önemli tasarımcının imzasını taşıyan Koleksiyon’un
yeni ofis tasarımları bu yıl “Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı” teması altında sunuldu.
Dünya çapında tanıtımı geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın Köln kentindeki Orgatec fuarında yapılan yeni tasarımlar
Koleksiyon Tasarım ve Marka Direktörü
Koray Malhan ev sahipliğinde tanıtıldı.

Finanstan eğitime kadar çok sayıda sektöre özel, yarının çalışma kültürünü şekillendirecek tasarımlar sunan Koleksiyon, yeni teması olan
“Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı” teması
altında kültür ve kimliği yeni bir ışıkta okuyor, içinde yaşadığımız çağın
dilini anlamaya yönelik yaklaşımlardan yola çıkıyor. Yeni yapının kuramsal farklarıyla birlikte tasarım, mimari, sanat ve edebiyat gibi dönemin tüm ifadelerini bu doğrultuda ele alıyor. Çalışma alanları ve
kurgularındaki esnekliklerin geldiği noktaları, tasarımın farklı sanat disiplinleriyle olan etkileşimini birey, zaman ve mekan düzleminde irdeliyor. Çalışma ortamlarının kurgusunu bir dekorasyon unsuru olmanın
ötesine taşıyıp; bir çağı anlama gayreti olarak değerlendirmek, alışıl-
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mışın dışında sorular sormak ve disiplinler arası yeni diyaloglar başlatmayı hedefliyor.
Tasarımların arkasında yatan fikir modern çalışma alanlarına dair yeni
yaklaşımlar oluşturma amacı taşırken, tüm alıcıları iş birliği halinde
ilerleyecek çözüm sürecinde aktif bir katılımcı olmaya davet ediyor. Koleksiyon ortaklaşa bir yaratım yöntemi öneren “Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı” teması altında çalışma
alanında insan zihni ve bedenine dair daha önce sorgulanmamış alanlara dair sorular soruyor.

Yeni tasarımlar görücüye çıkmadan ödüllendirildi.
Yeni Koleksiyon tasarımları arasında geçtiğimiz Ekim ayında Design
Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde Üstün Tasarım ödülüne layık
görülen modüler oturma sistemi Calder ve yine çok yakın zamanda AIT
2016’da "Innovation Award" ile ödüllendirilen oturma ve çalışma ünitesi Boccaporto da yer alıyor.
Tasarımlar yalnızca farklı alternatifler ve zengin bir mekansal kullanım
olanağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kurgulanma biçimlerine

göre yeni düzenlemelere de imkan sağlıyor. Üç farklı puf ünitesinden
oluşan Calder 40’ın üzerinde farklı kombinasyonun yaratılmasına ve
zaman içinde değiştirilmesine izin verirken; ses geçirmeyen özel dış yüzeyi sayesinde Boccaporto ortak çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan
bireysel konsantrasyonun güçlendirilmesini sağlıyor. Rothko, Samu,
Tache ve Poema gibi yeni seriye ait çok sayıda tasarım tekil zenginliklerinin yanı sıra alternatif çalışma kurguları yaratmak amacıyla bir
arada kullanılarak açık kompozisyonların yaratılmasını mümkün hale
getiriyor.

Calder (Tasarım Studio Kairos): Üç farklı puf ünitesinden oluşan
Calder kullanıcısının ihtiyacına göre 40’ın üzerinde farklı kombinasyonun oluşturulmasına ve zaman içinde değiştirilebilmesine olanak sağ-

lar. Açık ofisler ve otel, hastane bekleme alanları gibi ortak alanlarda
değerlendirilebilen Calder kullanıcıların teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak enerji ve güç donanımlarına sahiptir.

Boccaporto (Tasarım Metrica): Açık ofisler ve ortak alanlar için geliştirilen Boccaporto, iki farklı modele sahip oturma ve çalışma ünitesidir. Ses geçirmeyen özel dış yüzeyi, LED aydınlatma olanağı ve USB

donanımı sayesinde kütüphane ya da havaalanı gibi kalabalık alanlarda çalışmayı mümkün hale getirir.
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Oﬁste Akustik Dönem
Günümüz iş hayatında açık ofislerin sayısı hızla artıyor. Bu durum ofis içi iletişimi ve motivasyonu artırsa da, önemli
bir sorunu beraberinde getiriyor: Gürültü
kirliliği. Akustik etki yaratan kanepe ve
dolaplarıyla dikkat çeken Tuna Ofis,
şimdi de aynı özelliğe sahip bölücü paneller üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek ürün
ile kalabalık ofislerde çalışanlar, aradıkları sakin ve huzurlu ortamın yanı sıra kişisel bir alana da kavuşacak.

Akustik denildiğinde aklımıza konser salonu, gösteri sanatları merkezi
gibi etkinlik mekanları geliyor. Oysa günümüzün çalışma anlayışı, akustiği iş hayatına da taşıyor. Bu durumun başlıca nedeni, açık ofislerin
sayısının hızla artması. Çalışanların motivasyonunu ve iletişimini artırsa da, gürültü kirliliği gibi önemli bir sorunu beraberinde getiren açık
ofisler için en etkili çözüm ise, akustik ürünler. Tuna Ofis, tasarımları ve
kullanılan materyalleri ile akustik etki yaratan ürünleriyle ofis çalışanlarına sessiz bir ortam sunuyor.
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Tuna Ofis’in akustik özelliğe sahip dolaplarının arka ve iç yüzeylerine,
içinde kumaşın da olduğu farklı döşemeler uygulanıyor. Böylelikle ses
izolasyonu ile birlikte estetik bir görünüm sağlanıyor. Yüksek sırtlıkları ve
kenarlıkları ile sesin dağılmasını önleyen kanepeler ise, çalışanların çaykahve molalarını keyifli bir ortamda geçirmelerine olanak tanıyor. Tuna
Ofis ayrıca, ses izolasyonu özelliğinin yanı sıra açık ofislerde çalışanlara
kişisel alan yaratan bölücü paneller için çalışmalarını sürdürüyor.

Sektörünün “KUTUP YILDIZI”
Masachi

Bir isteği gerçekleştirmenin ilk şartı
hayal etmektir.

Bütün büyük zaferler, sınırları aşan fikirler ve hayata yön veren
tüm icatlar, bulundukları konuma hayal ve tutkuyla ulaştı.
Masachi, 1999 Yılında 13 kişi ile 1.500 m2 alanda ve kısıtlı enstrümanlarıyla bir hayale vücut verme amacı ile başladığı ticari
faaliyetlerine bu gün, sahibi olduğu 12.000 m2 kapalı alanda;
mühendis, teknisyen ve konusunda uzman ekibi ve de son teknoloji makine parkuru ile durmadan düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor.
Sektöre farklı ve yenilikçi bir soluk katma adına; kabul görecek
radikal çizgiler, yaratıcı tasarım, spesifik renk ve materyal, kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve son olarak güler yüzlü hizmet.
Bunların hepsini heyecan ve inançla birleştirince ortaya çıkan
sonuç ise Sektörünün “KUTUP YILDIZI” olmak.
Masachi’yi tercih edenlerin takdiriyle 17. Yılını kutlarken teknoloji temelli, kalite odaklı, genç ve dinamik ekibi ile hayal etmeye
ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devem ediyor.
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Arc; Sıcak Ve Dinamik Çalışma Ortamlarının
Mesai Arkadaşı

Günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz oﬁslerde, daha ferah çalışma ortamları
yaratma ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Çalışan verimliliği ve motivasyonunu artırmak
amacıyla Mod Tasarım tarafından tasarlanan Arc Koleksiyonu, oﬁslerde geniş ve
özgür alanlar yaratıyor. Yeni sezon oﬁs dekorasyonunda başrol oynayacak Arc, çalışma alanlarınızda cesur bir duruş
sergiliyor.

Pratik, Estetik ve Canlı Ofisler
Açık ofis sistemlerini destekleyen Mod Tasarım, gruplandırma, ara yönetici grubu ve toplantı masaları gibi çağın ihtiyaçlarına uygun koleksiyonlar tasarlarken, pratik kullanımın yanı sıra, estetik unsurlara da
çok önem veriyor.
Arc koleksiyonun tasarımcısı Hasan Ali Sicim, ürünü anlatırken, mekânlarda sıcak ve canlı bir etki yaratacak Arc, çalışma koltuklarında kul-
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lanılan güncel renk armonisiyle çalışma ortamlarınızı renklendirirken,
yalın şıklıktan ilham alan tasarımın ofislerde sıcak bir atmosfer oluşturacağını belirtti.
Arc toplantı masası; 3’lü, 4’lü, 6’lı ve 9’lu olmak üzere dört farklı alternatifte üretilmiştir. Dilediğiniz çalışma alınana uygun boyutlarıyla fonksiyonel bir kullanım sağlayan Arc, çağın ihtiyaçlarına uygun çözüm
sunan yapısıyla günümüzün yenilikçi ofislerinde yerini almaya hazır.

Oﬁs Koltuğundaki Risklere Dikkat!

Masa başında çalışırken saatlerimizi geçirdiğimiz
koltukların sadece rahatlığına değil, üretiminde kullanılan malzemelerine de dikkat etmemiz gerekiyor.
Koltuk üretimini, toksik etkiler yani zehirli kimyasallar içermeyen malzemelerle gerçekleştiren Tuna
Girsberger, ofis çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir
ortam sunuyor.

Hizmet sektöründe çalışıp uzun saatlerini masa başında geçirenlerin
yaşadığı rahatsızlıkların başında boyun, bel ve sırt ağrıları geliyor. Bunlar, herkesten duyduğumuz ve sıkıntılarını hissedip önlem aldığımız rahatsızlıklar. Peki ya fark edemediklerimiz? Korkutucu gerçek şu ki,
saatlerce oturduğumuz koltukların üretiminde kullanılan malzemeler,
toksik etkileri olan PAH bileşenleri içeriyor olabilir! Bugünün ofis yaşamını yansıtan çizgileriyle Tuna Girsberger, ergonomideki iddiasını Endüstriyel Tıp Raporu ile taçlandırırken, sahip olduğu PAH sertifikası ile
de insan sağlığına önem verdiğini bir kez daha ispatlıyor.
Çalışma ve misafir koltuklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan onaylı
PAH sertifikasına sahip olduğunu söyleyen Tuna Ofis Satış & Pazarlama
Bölüm Başkanı ve Tuna Girsberger Genel Müdürü G. Mehmet Arda,
“PAH bileşenleri içeren ürünlerin deri ile temas etmesi sonucunda, zehirli kimyasallar vücudumuza girebiliyor. Uzun saatlerini masa başında
geçiren çalışanlar için, bu durum çok ciddi bir tehdit oluşturuyor.
PAH’lar, çevrede bulunan, insan sağlığına olumsuz etki eden her şey
olabilir. Kumaşlar, metal parçalar, özellikle de plastiklerde çok yoğun
olarak bulunabiliyor. Koltuklarda, diğer malzemelerin yanı sıra plastik
aksamın da oldukça fazla olduğu göz önünde bulundurulunca, PAH
içermeyen malzemelerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kaliteli mobilya üretimi ve tasarım kadar sağlık konusuna da hassasiyetle eğilen
bir marka olarak, bu konu üzerinde titizlikle çalıştık. Plastik aksamlarından kumaşlarına kadar, Tuna Girsberger koltuklarının üretiminde
kullandığımız hiçbir malzeme, PAH bileşenlerini içermiyor” diyor.
Deri yoluyla bulaşıyor, karaciğer ve böbreklerde birikiyor
PAH, yani polisiklik aromatik hidrokarbonlar, toksik etkiye sahip kimyasallardır. Orman yangınları gibi doğal yollarla ya da sigara dumanı,
motorlu taşıtlar gibi nedenlerle insan kaynaklı oluşan PAH’lar, yiyecek,
içme suyu, kirli hava ve deriyle temas yoluyla vücuda girebiliyor. Genellikle karaciğer, yağ ve böbreklerde birikerek çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan PAH’ların en bilineni, zararlarına rağmen hala yoğun
olarak kullanılan naftalin. Özellikle plastiklerde bulunan PAH’lar, ayakkabılardan sandalyelere, gün içinde sürekli kullandığımız ürünler ile
vücudumuza girerek sağlığımızı tehdit ediyor. Bu nedenle, bu kimyasalları içermeyen sertifikalı ürünler kullanmak büyük önem taşıyor.
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Nurus’tan Başkente
90. Yıl Hediyesi

Türkiye’nin ünü sınırları aşan profesyonel mobilya markası Nurus, başkent Ankara’ya değer katacak yeni bir mağaza açtı. Teknoloji ile zanaati birleştiren ve Türkiye’nin en fazla tasarım ödülü alan markası
olan Nurus, Söğütözü’ndeki mağazasında ofis yaşam alanlarından
uçak koltuğuna kadar teknoloji ile mobilya birleşiminin sonuçları olan
ürünlerini sergiliyor.
1927 yılında Nurettin Usta tarafından Ankara’da kurulan bugün dünyada geleceği şekillendiren 200 marka arasına giren Nurus, amiral gemisi olarak adlandırdığı yeni mağazasını yine Başkent’te açtı.
Mağazanın açılışına Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Sanayi Odası Başkanı
(ASO) Nurettin Özdebir, Eski ATO Başkanı ve Eski CHP Milletvekili İşadamı Sinan Aygün’ün de aralarında bulunduğu siyaset, kamu ve iş
dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay,1927
yılında Ankara’da başlayan yolculuğun Nurus’u bugün dünyada 50’ye
yakın ülkede iş yapan global bir markaya dönüştürdüğünü söyledi.
“Biz bir Ankara markasıyız. Ankara'dan çıkarak, dünyaya uzandık. 50
ülkeye ihracat yapan bir global marka olduk” diyen Güran Gökyay, “Ankara markası olarak kendi şehrimize yatırım yapma kararı aldık. Başkent’in merkezinde, prestijli bir mekanında yer alan bu mağaza, bizim
“amiral gemimiz” olacak. İnovatif yapımızı, tasarım gücümüzü, teknoloji ile mobilya birleşiminin sonuçlarını bu mağazamızda herkes yakından görebilecek” diye konuştu.
Dünya Devleriyle Geleceği Şekillendiriyor
Nurus’un dünya çapında 100’e yakın tasarım ödülü olduğunu vurgulayan Gökyay, “Türk kreatif endüstrisine de itibar kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’ye, Ankara’ya yeni başarıları getirmek hedefindeyiz”
dedi. Nurus’un, dünya devlerinin yer aldığı Alman Tasarım Konseyi’ne Türkiye’den davet edilen ilk ve tek marka
olduğunu kaydeden Güran Gökyay şunları söyledi:
“1927 yılında dedem Nurettin Usta ile başlayan bu yolculuk, babam Akın Gökyay’ın, annem Birten Gökyay’ın
talebi üzerine PTT’deki görevini bırakarak firmanın ba-
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şına geçmesiyle, gösterdiği fedakarlık örneğiyle büyüdü ve Nurus markası doğdu. 2000’li yılların başında ise bünyesine farklı disiplinlerden
gelen birçok profesyoneli bünyemize katarak, dünya piyasalarına açıldık. Bugün üçüncü nesil olarak, babamızdan aldığımız Nurus’u abim
Renan Gökyay ile birlikte dünyanın her yerinde iş yapan global bir markaya dönüştürdük.
Tasarımdaki inovasyon başarımızla; dünyada geleceği şekillendiren
200 marka arasına girmenin de onurunu yaşıyoruz. Bosch, Minox,
Zeiss, Miele, Liebherr, BMW, Daimler, Grohe, Porsche, Braun gibi dünya
devlerinin bulunduğu Alman Tasarım Konseyi’ne Türkiye’den davet
edilen ilk ve tek markayız. Ayrıca bu konseye Almanya dışından davet
edilen 10 firmadan biriyiz. Konsey’in karar mekanizmasında da yer alıyoruz. Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurus Design Lab Kurucusu
Renan Gökyay Konsey Jürisinde…Bu Konsey’de hem Ankara’yı hem
de Türkiye’yi temsil etmekten onur duyuyoruz. 2017 yılında yurtiçi ve
yurtdışında büyümeye devam edeceğiz.Bir Ankara markası Nurus, bir
dünya markası olarak yoluna devam edecek. Biz bu ülkeye, bu şehre
inanıyoruz. Bütün zorlukları bir olarak, beraber olarak aşabilir, ülke olarak bu sıkıntıların üzerinden gelebiliriz. Biz birlikte Türkiyeyiz.”
Mağazada Farklı Temada 20 Adet Tiyatro Sahnesi Kurgulandı
Nurus’un yeni mağazasında Türkiye’nin en fazla tasarım ödülü alan
markası olarak ürünlerini hem tekil, hem de çoğul kullanım şekilleri
göstererek sunmak istediklerini vurgulayan Güran Gökyay, “Amiral Gemisi olarak tanımladığımız mağazamızı Profit Neşet Güne ekibi ile birlikte tasarladık. “Nurus Tasarım Galerisi” oluşturma hayaliyle yola
çıktık. Neşet Gün ve ekibine de Nurus’un ruhuna uygun çok keyifli bir
işe imza atmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Mağazamızda Epik tiyatroda olduğu gibi farklı temada 20 adet tiyatro sahnesi kurguladık.
Ürünlerimizi, adeta oyuncular gibi hayal ettik. Bir sürü “star”’ın rol aldığı
20 farklı senaryo ortaya çıkardık. Bu senaryolar belli bir süre sonrasında
yeniden yazılabilir ve değiştirilebilir olsun istedik. Konuklarımızda interaktif bir sanat galerisi içerisinde geziyorlarmış hissini uyandırmak,

sıcak, insana yakın, etkileyici, renkli, sürprizli, şaşırtmacalı, neşeli, enerji
dolu bir atmosfer yaratmak en büyük hedefimizdi” diye konuştu.
Ankara’ya Ve Türkiye’ye Hizmet Etmekten Gurur Duyuyoruz
Açılışta konuşan Nurus Yönetim Kurulu Üyesi Akın Gökyay da Ankara’da
doğan Nurus’u 1965 yılında kayınpederinin ölümü sonrasında devraldığında 9 kişilik bir atölye olduğunu hatırlatarak, disiplinli ve öngörülü
çalışma ile dünya markası haline getirdiklerini anlattı. Akın Gökyay, global bir marka haline gelen Nurus ile Ankara’ya ve Türkiye’ye hizmet etmekten duydukları gururu ve mutluluğu dile getirdi.
AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da konuşmasında Nurus’un
Türkiye’yi dünyada temsil eden öncü bir marka olduğunu belirterek,
“Gökyay Ailesi’nin farklı, ileriyi gören anlayışı ile büyüyen Ankara markası Nurus ülkemizi yurtdışında da en iyi şekilde temsil ediyor. Gökyay
Ailesi’ne Ankara’ya ve Türkiye’ye kazandırdığı katma değer için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Siyasi İstikrara Olan Güvenin Eseri
Nurus yöneticilerine ve Gökyay Ailesi’ne Ankara’ya ve Türkiye’ye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise şöyle konuştu:
“Siyasetin zaman zaman sektörlere, zaman zaman da sektörlerin siyasete yük olduğu zamanlar vardır. Ama Ak Parti olarak biz daima sektörlerin önünü açacak şekilde davranmaya çalıştık ve gayret ettik. Bu
ülkeye inananların, bu ülkenin ilerlemesine, büyümesine, gelişmesine
inancı olanların daima önünün açılacağı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu anlamda Nurus’un siyasi istikrara olan güveninden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Hep beraber inşallah bu ülkeyi daha ileriye
götüreceğiz. Daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Türkiye’nin normalleşmesine karşı olan bir kısım yapıları Türkiye’nin önündeki engel
olmaktan çıkaracağız. Buna olan inancımızla ben şimdiye kadar yaptığı
çalışmalardan, kurumsal hafızasından, eşya ve insan arasındaki psikolojiyi düzenleyen ürettiği inovatif ürünlerden dolayı; Nurus’un bütün
çalışanlarını ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.”
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OMSİAD Olarak Orgatec Fuarı’na Katıldık
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“Kobi’lerde Meslek Etiği Ve Şeffaﬂığın
Yaygınlaştırılması” TEPAV

OMSİAD olarak Yönetim Kurulumuzun kararı ile; Ofis Mobilya Sektörümüzün en büyük sorumlarımızdan olan Haksız Rekabet sorununa
çözüm olması için TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)’
ın KOBİ’lerde Meslek Etiğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ne İşbir olarak
proje ortağı olduk.
Proje’nin amacı; Türkiye’de farklı sektörlerde Türk İş Dünyasında meslek etiği gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, Mesleki Etik
Prensiplerini belirlemek ve Sektörel Etik Beyannameleri hazırlayarak
her büyük sanayiyi temsil eden "sektörel meclisleri" halinde örgütlenen TOBB’un, Sektör Meclislerinde kabulünü sağlamaktır.
Mayıs 2016 tarihinde başlayan Proje, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği
tarafından İngiltere Refah Fonu ile finanse edilmiş, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) himayesinde farklı illerde farklı sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylar ve konferanslar ile
başlamıştır.
Çalıştaylar’ da farklı sektörlerdeki eksik yaşanan etik prensipler ve örneklemeleri çalışılmış, çıktıları alınmıştır.
Projenin ikinci ayağı ise; TEPAV' ın İngiltere'deki ortağı olan IBLF Global (STK) ile İngiltere ve Türkiye Büyükelçilikleri tarafından organize
edilen Saha Ziyaretleri olup, bu süreç 11-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan programda ziyaret edilen kurum ve kuruluşlarda “Bütünlük, İtibar, Etik Davranışlar,Denetimler,Soruşturmalar ve Şeffaflık” başlıkları altında Rüşvet, Yolsuzlukla Mücadele, Meslek Etiği ve
İngiltere-Türkiye İş İlişkileri görüşmeler yapıldı.

• Dünya genelinde bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında hizmet veren Ernst-Young,
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• İyi şirket uygulamaları ile firmalara etik beyannameler edindiren GoodCooparition firması,
• Denizcilik endüstrisinde yolsuzluk uygulamalarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için sektörler arası çalışmalar yapan Maritime Anti Corruption Network firması (MACN)
• Uluslararası işletmelerin ve hükümetlerin rüşvet ve yolsuzluğa karşı
güçlenmesini mevzuatlar ile sağlayan EXIGER firması,
• Madencilik endüstrisi meslek etiği çalışmalarını sunan International
Council on Mining & Metal(ICMM)
• Daha iyi iş yapmak için ahlaklı iş yapmak misyonunu yürüten Etik ve
Yönetişim örneklemeleri için İş Etiği Enstitüsü (IBE)
• İngiletere’de Uluslararası projelerde rüşvet ve yolsuzluklara karşı uygulanan yaptırımlar ve soruşturma örneklemeleri için Londra Polis Merkezi,
• Bankacılık sektöründeki etik prensipler için Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (Eurepean Bank of Reconstruction and Development)
• İngiltere Parlementosu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu,
• İngiliz Yolsuzlukla Mücadele Forumu,
• Londra Borsası,
• Kraliyet Ticaret Servisi,
• İngiltere Dış İşleri Bakanlığı.
İngiltere’de yapılan bu ziyaretlerdeki sunum ve örneklemeler TEPAV’ ın
“KOBİ’LERDE MESLEK ETİĞİ VE ŞEFFAFLIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI” projesinde Sektörel Meslek Etiği Beyannameleri hazırlanarak Sektörel Meclislere sunulmasında ışık olacak ve proje sonuçlandırılacaktır.
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Mimari ve Tasarım Zirvesi 14 – 15 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek

Mimari Ve Tasarımda Katma Değerli Üretim
Devri

Mimari ve Tasarım Zirvesi için geri sayım başladı. Zirve 14 – 15 Nisan
2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Mimari tasarım sürecinde disiplinler arası etkileşim” temasıyla ve “Malzeme” kavramı çerçevesinde düzenlenecek zirvede inşaat sektöründen
endüstriyel tasarıma, sosyolojiden ekolojiye, mimariden güzel sanatlara, “tasarım” olgusu çok boyutlu şekilde ele alınacak.
Ses getiren işlere imza atan mimar ve tasarımcılar
Mimari ve Tasarım Zirvesi, heyecan verici iç mekan tasarımlarıyla bilinen Maurizio Favetta, Red Dot Design Award 2016’da Best of The Best
ödülüne layık görülen tasarımcı Gomez Paz, mobilya tasarımı alanında
And ve Adaptation gibi önemli işlere imza atan Fabio Novembre ve ses
sisteminden ‘kendin yap’ akımına her alanda yenilikçi işler çıkaran Nicola Golfari gibi isimleri ağırlayacak.
Tasarımları yurtdışından yoğun talep gören Şule Koç ve Şafak Çak, Protel merkez binasıyla bilinen Hayriye Sözen, Milano Design Week’teki
Turkish Stone pavyonunda küratörlük görevi üstlenen Erdem Şeker, 3D
printer’la ürettiği kemik tedavi süreçlerini hızlandıran alçı gibi yenilikçi
tasarımlarıyla isim yapan Deniz Karaşahin, zirvede söz alacak Türk katılımcılarından bazıları.
Sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak
Ayrıca Endüstriyel Tasarımcılar Derneği gibi STK’lar başta olmak üzere,
kamu ve özel sektör temsilcileri konuşmacılar arasında yer alacak. Yıldız Entegre A.Ş. ana sponsor olmak üzere, 50’ye yakın sponsor ve destekçiyle gerçekleştirilecek zirveye, uluslararası düzeyde 15 bin
ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

Office 30

magazine

İnşaat sektörü tamam, şimdi sıra tasarımda
Toplantıda, zirvenin organizasyonunu üstlenen Mimari Etkinlik Merkezi
adına söz alan Düzenleme Kurulu Başkanı Ünal Özge, etkinliğin amaç
ve kapsamının yanı sıra, Türkiye’de mimari ve tasarımın geldiği noktaya da değindi. Türkiye inşaat sektörünün 2000’li yıllardan bugüne
önemli gelişme kaydettiğinin altını çizen Ünal Özge, “Bugün inşaat sektörünün milli gelirimiz içindeki payı yüzde 8,2. Sektöre girdi sağlayan ve
faaliyetlerini bu alandaki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer
sektörlerle birlikte bu oran yüzde 30 düzeyine kadar çıkıyor. Uluslararası ölçekte ise son 45 yıldır toplam 110 ülkede binlerce proje hayata
geçirdiğimizi görüyoruz. Bu anlamda inşaat sektörümüz olgunluğa
erişmiş durumda. Şimdi bu başarımızın ötesine geçme vakti. Bunun
da yolu katma değerli üretime geçerek, dünyada tasarım alanında da
ismimizi duyurmaktan geçiyor” dedi.
Türkiye tasarım yarışmalarında en çok ödül alan ikinci ülke
İlham verici projeler ve disiplinler arası tartışmalara zirvede sıkça yer
vereceklerini belirten Özge, “Bugün Türkiye’de 50 bine yakın mimar, 6
bin 500 iç mimar ve binlerce tasarımcı bulunuyor. Bu kişiler her yıl, farklı
ölçeklerde binlerce proje üretiyor. Dünya çapında düzenlenen tasarım
yarışmalarında başarı derecesinde Türkiye, ABD’nin ardından en çok
ödül alan ikinci ülke konumunda. Üst segment projelerde tasarımın
önemli bir rekabet aracı haline gelmesi, düzenlenen yarışmaların artması ve global dünyayı takip eden genç tasarımcıların yetişmesi ülkemizde yaratıcılığın sınırlarını zorlama ve yeni teknolojiler geliştirme
anlamında motivasyon sağlıyor. Mimari ve Tasarım Zirvesinde, konunun profesyonelleriyle birlikte, nitelik anlamında kendimizi nasıl ve
hangi yönde geliştirebileceğimizi de tartışmaya açacağız” dedi.

www.sempremobilya.com.tr
www.sempreofis.com.tr
İSTANBUL MASKO 0212 675 02 12 • İSTANBUL MODOKO 0216 364 67 72
İZMİR 0232 237 57 86 • KONYA 0332 346 20 25 • İSKENDERUN 0326 614 19 33
BURSA 0224 215 00 17 • SAMSUN 0362 236 62 26 • ESKİŞEHİR 0222 234 10 81
YALOVA 0226 811 44 22 • ISPARTA 0246 232 39 34

Yeni Üyeler

Çem-San Çelik Mobilya İmalat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti
Çem-San Çelik Mobilya, imalatına 1982 yılında İstanbul-Kasımpaşa semtinde gayet mütevazi imkanlarla oluşumunun ilk adımlarını atmıştır.
Çem-San Çelik Mobilya, uzun yıllardır inşaat, hastane, üniversite, askeriye, banka, spor salonları ve diğer sektörlerde kalitesinden ödün vermeden hizmet vermektedir.
Çem-San Çelik Mobilya, ürün yelpazesini, soyunma dolabı, dosya dolabı, klasör ve kart dolapları, kütüphane ve kitaplıkları, profil masa ve
ranza grupları olarak siz müşterilerimize sunmaktadır.
Çem-San Çelik Mobilya, günümüzdeki arşivleme sorununa çözüm olarak ‘Kompakt Arşivleme' sistemlerini getirmiştir ve tamamen kendi
bünyesinde imal edip bu alanda Türkiye'nin lider firması konumuna
gelmiştir. Bu da müşterilerine fiyat / kalite avantajı sağlamış ve en optimum hizmeti vermesine imkan tanımıştır.
Çem- San Çelik Mobilya, ürünlerinde çeşitlilik ve kalite, AR-GE çalışmaları, satış hızı, teknik servis desteği ve satış sonrası hizmetiyle ön
plana çıkmaktadır.
2004-2012 yılları arasında Çem-San Çelik Mobilya, üretimine İkitelli’de
(İstanbul) 4000m2 kapalı alan içerisinde makine parkuru ve elektrostatik toz boya hattı ile yüksek standartlarda seri üretimini sürdürmüştür.
2012 Yılında hızla büyümekte olan Çem-San Çelik Mobilya 2012-2013
yılları arasında inşaatı bitmiş ve faaliyette olan 27.000m2'lik yeni dev tesisine geçerek hizmet vermeye
devam etmektedir.
Çem-san Çelik Mobilya mevcut kullandığı tesisinde 1700 m2 alana kurulu
97 metre hat uzunluğundaki sprey
hatlı kurutmalı yüksek teknolojili elektrostatik toz boya parkurunda üretimine devam etmekte olup, geniş
makine parkuru ile bulunduğu alanda
öncü firma olmayı başarmıştır
Çem-San Çelik Mobilya ülkemizde
kompakt arşiv sistemi projelerinin en
büyükleri olan; Hasanoğlan SGK
Arşiv Binası, Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Geneli Tapu Daireleri (248 tapu binası)
projelerini başarıyla tamamlamıştır.
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Yeni Üyeler

Turgutlar Grup Mob. Dek. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti

Turgutlar, 1986 yılından beri niteliği sürekli arttırılan, iyi eğitimli, disiplinli ve çalışkan personeliyle, kurumsal organizasyon piramidinde başarıya giden yolda insanı aktif unsur olarak gören, insan odaklı,
çevreye, iş ve işçi güvenliğine öncelik ve önem veren bir kurumdur. 29
yıl önce üretimine başladığı karyola, ranza, soyunma dolabı, dosya dolabı, sünger ve yaylı yataklar gibi yatakhane mobilyalarını günden güne
daha da çeşitlendirerek ve geliştirerek müşterilerine hizmet vermeye
devam etmektedir. Bugün itibariyle kamu ve özel kurumların yatakhane, yemekhane, ofis ya da şantiyelerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm
mobilya kalemlerini ilk elden kendilerine sunmaktadır. Yurtiçi ve
yurtdışındaki müşterilerini kendi paydaşları olarak algılamakta ve onlardan gelen talepleri irdeleyerek, doğru yorumlayarak, piyasa ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda üretim konusu ürünleri çeşitlendirmeye
devam etmektedir. Üretim hatlarını günden güne modernize ederek,
hem ürün gamını çeşitlendirmeyi hem de kalitesini daha da arttırmak
adına gerekli tüm Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Turgutlar, yılların tecrübesiyle yakalamış olduğu başarı çıtasını;
daha da yükseltme, iç ve dış pazarda kazanmış olduğu saygın müşteri
portföyü ile pazar payını arttırma hedefine sağlam altyapısı, uzmanlaşmış kadrosu, çağdaş ve dinamik yönetim biçimiyle ilerlemeye
devam etmektedir.

Turgutlar with its well trained, disciplined and hard working staffs, is a
company that constantly increases its quality since 1986. As a human
oriented company, it sees people as actice elements on the roads of pyramids of success and always gives priority to safety of workers, work and
environment. The company keeps serving its customers by improving
and diversifying production of accommodation/dormitory furnitures
such as beds, bunk beds, lockers, foam and spring mattresses since 29
years. Today, the company, as a manufacturer, is a direct supplier to public institutions and private corporations for all their needs related to dormitories, offices, dining halls and schools. The company considers all
domestic and over-seas customers as stake holders and continues product range development in light of feedbacks and demands acquired
from them after a careful analysis. It also takes market conditions and
demands into consideration in order to be aware of exact market needs.
The company continues R&D without any pauses to follow technology
and modernization and also to widen product range together with enhancing its quality. Turgutlar, with experiences gained from the years
and with having modern and dynamic management style, keeps continuing to reach its goal that is to increase its market share in both domestic and over-seas markets with prestigious customer portfolios.
Sincerely Yours,
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Bizimle
Yürüyenler
Üyelerimiz

ALTIN BÜRO

Firmamız 1993 yılında ofis koltukları aksamı imalatı üzerine kurulmuştur. Biz ofis koltukları ve aksamları imalatında vidasından tekerine profesyonel bir anlayışla imalat yapmaktayız. 20 yıllık çalışmamızda
müşterilerimize en iyi kaliteyi ve servisi sunabilmek bizim için en iyi mutluluk olmuştur. Zamanında hizmet, kaliteli ürün, sürekli gelişen yaratıcılığı olan, müşteri hizmetlerinde onların görüşlerini "Güven ve Destek"
içinde dikkate alan bir anlayışla imalatına devam etmektedir. Bu enerjimizi hiç kaybetmeyeceğiz...
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Our company was established in 1993 in Turkey, for chair parts. Our idea
about the products includes everything from the screw to the caster
which made a whole chair. 20 years of study about how to provide our
customers the best quality, and the service for them was been the best
happiness for us. Punctuality in time, Quality products, the ever evolving
creativity, customer services "Confidence and Support" are an approach,
to takes into account the customers views in products to continue. We
will never lose the work energy of servicing you...

Bizimle
Yürüyenler
Üyelerimiz

SEÇKİN (MORENO)

Kendini sürekli gelişime adayan felsefesiyle 2008 yılında kurulan MORENO, kuruluşundan günümüze kadar müşterileri, iş ortakları ve çalışanları için en iyisini yapmaya çalışarak, dürüstlüğü ilke edinmiştir.
MORENO 5000 m2 üretim tesisinde ofis, hotel, kafe, restoran, hastahane, konferans salonları gibi mekânlara ihtiyaç duyulan koltukların
üretimini, kalite ve konfor unsurlarını ön planda tutarak yapmaktadır.
2013 yılında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bayilik yapılanmasına
giden MORENO, yenilikçi ve fark yaratan ürünleriyle sektörde lider firmalardan biri olma yolunda ilerlemektedir.

MORENO was founded in 2008 with the philosophy of dedication to continuous development. Since its foundation it has adopted the principle
of impartialness and has been working for the best for its business partners and its employees. By prioritizing quality and comfort, it manufactures the seats/chairs needed in offices, cafes, restaurants, hospitals,
conference halls (etc) in its 500 m2 manufacturing site. MORENO now has
the structure of dealership and is proceeding on the way of sectoral leadership with its innovative and difference making products.

Bizimle Yürüyenler Üyelerimiz

ÇÖL BÜRO (SİTİS OFİS)

Sitis ofis, 40 yılı aşkın süredir ofis mobilyası sektöründe hizmet veren bir
firmadır. Sektörde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile değişen talepleri
karşılayabilmek adına yetenekli ve tecrübeli tasarım ekibiyle zamana
meydan okuyan ürünler tasarlamaktadır. Özenle tasarladığı bu ürünleri
Avrupa'dan ithal son teknoloji makine parkına sahip fabrikasında, konusunda uzman üretim kadrosu ile üretmektedir. Süren varlığını dinamizm ile birleştiren Sitis Ofis yurtiçi ve yurtdışındaki yaygın bayi ağı ile
sektördeki seçkin ofis mobilya perakendecileri ve proje firmaları ile işbirliği yapmaktadır.

Sitis Ofis has been a part of office furniture sector for more than 40 years.
With its trial and fun of knowledge at this sector, Sitis Ofis has been designing time defying products owing to its talented and experienced design crew for satisfying changing demands. These regard fully designed
products are produced by high technology machines which are imported
from Europe associated with proficient production crew. Sites Ofis, that
has combined its leading existence with dynamism, cooperates Project
companies and outstanding Office furniture retailers thanks to its widespread dealer network in Turkey and abroad.
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Her yıl olduğu gibi 2017 yılı Mobilya Fuarına hazırlık 2016 yılı Fuarı son
günlerinde başlandı.
26-31 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleşen CNRIMOB 12. Nci Uluslar
Arası İstanbul Mobilya Fuarında OMSİAD olarak 3. HOL’ de net 7.442
metrekarede 32’si OMSİAD Üyesi 50 firma ile fuarda idik.
CNRIMOB 2017 Uluslar Arası İstanbul Mobilya Fuarımız bu yıl da CNR ve
MOSFED organizasyonunda gerçekleşecek olup, OMSİAD olarak Üyelerimize daha iyi şartlarda fuar olanağı sunabilmek için görüşmeler yapılmış, 3. Hol, OMSİAD tarafından Ofis Mobilyaları Hol’ ü olarak kabul
ettirilmiştir, kur oranı sabitlenmiş ve satış fiyatı geçen yıl ile aynı kalarak 3. Hol satışları yapılmıştır.
OMSİAD olarak Federasyon Başkan Yardımcısı da olan Başkanımız
Sayın Ercan ATA tarafından Fuarımızın yurtdışı ve yurtiçi tanıtım çalışmalarının koordinesi sağlanmış, Ekonomi Bakanlığı’nın CRIMOB Fuarını “Desteklenecek Uluslararası Fuarlar” listesine alması sonucu da
dünyanın en iyi mobilya satın alma firmaları VIP Ticaret Heyeti olarak
davet edilmiştir. Ayrıca fuarımızın yurtiçi ve yurtdışında çeşitli mecralarda gerek ilanlar gerek reklamlar gerekse de basın toplantıları vasıtası
ile tanıtımı da yapılmıştır. MOSFED ve CNR Expo tarafından kurulmuş
Fuar Komitesi düzenli olarak bir araya gelmiş ulusal ve uluslararası
platformlarda Fuarın tanıtımı yapılmış, bizzat ziyaretlerin dışında ülke
ticaret ataşelikleri ile koordineli fuar tanıtımları ve alım heyetleri düzenlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Uluslararası ve ulusal fuarlarda
CNRIMOB standı kurulmuş ve tanıtımlar gerçekleştirilmiştir. Yerli ve yabancı basılı ve görsel medyada, reklam panolarında fuar ilanımız yer almıştır.
Umarız 13ncü CNRIMOB Uluslar Arası İstanbul Mobilya Fuarı tüm katılımcılarımızın beklentilerini karşılar ve bol kazançlı geçer.
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Fuar Katılımcısı Markalarımız:

. AKALIN MOB. SAN. TİC. LTD.ŞTİ
. ALTIN BÜRO DAY. TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
. ÇÖL BÜRO MOBİLYALARI LTD. ŞTİ.
. DOĞUŞ OKUL YAYINLARI TİC. LTD. ŞTİ
. ERSA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
. İMAJ MOBİLYA
. KASELLA BÜRO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
. KİMSAN(SOLENNE) MOBİLYA DEK. İTH. İHR. LTD. ŞTİ
. KOMPOSAN OFİS AKSAMLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ
. KONDOR BÜRO MOB. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
. ORÇELİK MADENİ EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
. PANELKON KONF. KOLT. SİST. LTD. ŞTİ.
. RAPİDO MOB. DEK.TAAHHÜT SAN VE TİC A.Ş.
. UYGUL BÜRO MOBİLYALARI SAN VE TİC. LTD.ŞTİ
. VİOLA OFİS NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
. 4-LİNE
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Rapido
Fuarda sergileyeceğiniz yenilikler nelerdir ?
Ziyaretçiler bu fuarda bir çok yeni ürünümüzü
görme fırsatını bulacaklar ancak 2017 yılında çok
rağbet göreceğine inandığımız, özgürlük kavramı
ile tasarımına başladığımız, tek bir ana gövde kullanılarak 33 farklı model üretilebilen yeni ürünümüz DIAS müşterilerimizle buluşacak.
Fuardan beklentileriniz nelerdir ?
2016 yılı hem dünya da hem de ülkemizde sıkıntılı geçti. Bu süreç boyunca çok çalıştık ve tüm
olumsuzluklara rağmen 2016 yılını büyüme ile kapattık. Bu büyümeyi 2017 de sürdürebilmenin ilk
yolunun 13. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarından geçeceğine inanıyoruz. Tüm gücümüz
ile çalışmaya devam edip hem iç hem de dış piyasa da yapacağımız yeni iş bağlantıları ile hedeflediğimiz başarı grafiğini yakalayacağımızı
düşünüyoruz.

Akalın Oﬁs

Fuarda sergileyeceğiniz yenilikler nelerdir ?
Yeni tasarım Doğal kaplamalı ve lake yönetici
grupları.
Fuardan beklentileriniz nelerdir ?
Hem iç piyasada hem dış piyasada yeni satış noktalarına ulaşmak.
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Doğuş Okul ve Oﬁs Mobilyaları
Fuarda sergileyeceğiniz yenilikler nelerdir ?
Okul ve ofis mobilyaları üretimi faaliyeti gösteren
firmamız Yeni ürünlerini tanıtmak, ürünlerin kalitesi konforu estetik yapısıyla ilgili müşterilerimizi
Tam anlamıyla bilgilendirmek amaçlı fuarlara katılım sağlamaktadır.
Fuardan beklentileriniz nelerdir ?
Mevcut müşteri potansiyelimizi kuvvetlendirmek
ve yeni müşteri portföyu oluşturmak, kalitemizle
müşterilerimizi tanıştırmak.

Uygul Oﬁs Mobilya
Fuarda sergileyeceğiniz yenilikler nelerdir ?
Firmamız her sene olduğu gibi bu senede fuarda
yeni tasarım koltuk ve sandalyelerini sergileyecektir.
Fuardan beklentileriniz nelerdir ?
Mevcut potansiyelimizin ve yurtdışı müşteri sayışımızın arttırılması
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Anadolu Sigorta Genel Müdürlük Binası Yeni
Çalışma ve Sosyal Alanlarıyla Büyüyor

Sigorta sektörünün öncü kuruluşu Anadolu Sigorta, Aralık 2013’ten itibaren kullandığı çevre dostu yeni Genel Müdürlük binasının ofis ve sosyal alanlarını çok daha verimli, güvenli ve keyifli hale getirmeye ve
büyütmeye devam ediyor. Anadolu Sigorta, yaklaşık 900 çalışanının
bulunduğu Kavacık’taki Genel Müdürlük binasındaki son düzenlemeleri tamamladı.
Yeni Genel Müdürlük binasında, dört ay süren tasarım, tadilat ve dekorasyon çalışmaları neticesinde çalışanlar ve iş ortaklarının da rahatlıkla kullanabileceği yeni iş ve yaşam alanları oluşturuldu. Yüksek ofis
standartlarında (A+) tasarlanan mekanlar, hızlı ve aynı zamanda güvenli iletişim, ergonomi ve konfor şartlarını sağlayan son teknoloji elektro-mekanik sistemlerle donatıldı. Aydınlatma, iklimlendirme ve
havalandırma gibi sistemler için, yeşil bina özelliğine uygun olarak,
enerji tasarrufu sağlayacak doğa dostu akıllı otomasyon sistemleri tesis
edildi. Ayrıca, ofis alanlarına komşu olan 170 m2 teras alanı dış bahçe
mobilyası ve peyzaj donatılarıyla, çalışanların sosyal alan olarak değerlendireceği mekâna dönüştürüldü.
Son düzenlemelerle Kavacık'taki yeni ofis binasında iş saatlerinin verimli geçmesi için tüm fiziki gereklilikler yerine getirilirken, çalışanların
mesai saatleri dışında da ofiste zaman geçirmekten keyif alacağı bir
bina tasarlandı.
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Çalışanların Tüm İhtiyaçları Bir Noktada Toplandı
Binadaki yeni düzenlemeler kapsamında son olarak kullanıma açılan
ve toplam 4.000 m2 brüt alana sahip kat alanında, yaklaşık 2.000 m2
arşiv, 800 m2 ofis, 300 m2 ise toplantı odaları şeklinde mekan örgütlenmesi gerçekleştirildi. Kalan 900 m2’lik alan, ortak alanlar, fuaye ve
sosyal alan olarak tasarlandı.
Geliştirme kapsamında, daha önce İkitelli’de hizmet veren arşiv birimi
de Kavacık’a taşınarak B2 katında hizmet vermeye başladı.
“İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamındaki tüm riskler göz önüne alınarak
bu anlamda eksiksiz halde bir arşiv ve hazırlık ofisi hazırlanırken, çalışma alanları ergonomik açıdan modern halde ve çalışan sağlığı gözetilerek düşünüldü. Arşivin B2 katına taşınmasıyla daha önceden en
erken bir gün olan evrak ulaşım hızı saatlere, çok acil durumlar için ise
dakikalara indirilmiş oldu.
Herkes İçin Erişilebilir Bir Ofis
Anadolu Sigorta’nın yenilenen ofis alanlarında engelliler de unutulmadı. Engelli çalışanlar ve iş ortakları için ıslak mahaller ve rampalar
yapılan katta, ayrıca dört adet altı kişilik toplantısı odası, iki adet 14 kişilik toplantı odası ve bir adet 45 kişilik eğitim salonu da bulunuyor.
Ofis alanlarında olduğu gibi toplantı odalarında da tesis edilen ses, görüntü, aydınlatma ve iklimlendirme otomasyon sistemleri ile hedeflenen enerji tasarrufu sağlanmakla birlikte çalışanların bina
teknolojisinden faydalanması ve iç mekân konfor koşullarının en üst
seviyeye getirilmesi sağlandı.

Bina içerisinde tasarlanan sergi alanları Anadolu Sigorta’nın sosyal sorumluluk projesi olan “Bir Usta Bin Usta” çalışmalarına sergi olanağı
tanırken, kütüphane alanları ise çalışanlara mesai saatleri dışında da
keyifli zaman geçirme fırsatı veriyor.

lanmış bekleme ve görüşme alanları, iş ortaklarıyla buluşmaların gerçekleştirileceği toplantı odaları, kafeteryalar, sağlık-spor kompleksi,
konferans salonları; eğitim salonu ve fuaye gibi çalışma alanları ile dikkat çekiyor.

Çok sayıda iş merkezinin bulunduğu bölgedeki en prestijli yapılar arasında yer alan Anadolu Sigorta Genel Müdürlük Binası, aynı zamanda
çevre dostu yeşil bina olma özelliği de taşıyor.

5000’e yakın kontak noktası ile Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisine hizmet sunan Anadolu Sigorta, kurulduğu 1925 yılından itibaren sigorta sektörünün ve ekonominin gelişimine destek
verirken, toplumun yaşam kalitesinin gelişimine de katkıda bulunuyor.
“Kaybetmek Yok” ilkesiyle hareket eden Anadolu Sigorta, faaliyetlerini
insana ve doğaya saygılı bir üretim anlayışı içinde, çağın ve teknolojinin gereklerini yerine getirerek sürdürmeye devam ediyor.

2 Bodrum, Zemin ve 7 normal kat olmak üzere toplamda brüt 17.870
metrekare kapalı alana sahip olan Genel Müdürlük binasında ayrıca
4.500 metrekare kapalı otopark alanında yaklaşık 142 araçlık otopark
alanı yer alıyor. Bina, ziyaretçiler için farklı boyut ve düzenlerde tasar-
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Doğa Dostu Oﬁs Tasarımı: The Business Year

Mimari, iç mimari ve kentsel tasarım alanlarında pek çok ödüllü projeye imza atan Mimar
İpek Baycan ve Mimar Şule Ertürk Gaucher liderliğindeki Slash Architects tarafından İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Plaza’da tasarlanan
medya ofisi The Business Year, şehir manzarasına hakim konumu ve plaza hayatının mesafeli
ve soğuk algısını ortadan kaldıran sürprizli ve
canlı detaylarıyla ilgi çekiyor.
The Business Year firmasının değişen kurumsal kimliği ve imajı ile
uyumlu bir ofis ortamı yaratmanın yanı sıra bahçeli, müstakil bir villadan plazaya taşınma durumunun yaratabileceği yabancılık hissiyle baş
etmek Slash Architects için tasarımı biçimlendiren önemli girdiler arasında yer almış.
The Business Year Office’te, sıcak, yaratıcı ve doğa dostu bir ortam yaratmayı amaçlayan Mimar İpek Baycan ve Mimar Şule Ertürk Gaucher,
üç cephesi Boğaziçi ve kent manzarası ile çevrili ofisin uluslararası yapısına ve işleyişine uygun çalışma bölüntüleri oluşturmayı hedeflemiş.
Derginin editörlerinin ve tasarımcılarının bulunduğu bölümlerin açık
ofis mantığındaki ortak çalışma alanlarında çeşitlilik sağlamak en
önemli hedeflerden biri olmuş. Ofisin beyni olan ‘üretim’ grubunun yer
aldığı açık ofiste tasarlanan “Meet-Up Room”, “Open Research Library”
ve “Idea Wall” sayesinde de ekip çalışmasının güçlenerek üretim sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiş. Ortak çalışma alanlarının yanı sıra,
sirkülasyon alanları ve sosyal alanlarda yer alan nişler de ofisin ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel tasarımlarla canlandırılmış. Koridorlarda
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yer alan “Kitchenette”, “Lounge Point” ve “Printing Point” gibi donatılarla, ofis çalışanlarının
bir yandan soluklanırken bir yandan da sosyalleşmesi amaçlanmış.
The Business Year Office’in iç mekan kompozisyonunun manzara ve gün ışığından maksimum verimde faydalanacak şekilde
geliştirilmesi, planlama ve konfigürasyona önemli bir parametre oluşturmuş. Yapının çeperlerindeki atıl alanlarda 360 derece manzaraya
bakarak ayakta çalışılabilecek noktasal tasarım elemanları ile canlılık
sağlanırken, tasarlanan mobilyalarda ve kullanımlarda medya iletişim
ofisinin kimliğini yansıtacak nüanslar, mobilya detaylarında kitaplıklarla ve basılı görsellerle kendini göstermiş.
The Business Year’ın daha önceki ofisinde müstakil ve yeşille iç içe
yaşam alışkanlıkları ve natürel kurgu, çeşitli ve nitelikli peyzaj elemanları ve bitkilerle oluşturulan geçirgen ve yarı geçirgen seperatörlerle
yeni ofiste de devam ettirilmiş. Giriş bölümünde yer alan logo duvarına yerleştirilen teraryum’lardan başlayarak tüm ofiste kendini gösteren yeşil dokunuşlar, mobilyalarda yer alan saksı detaylarına kadar
tasarımın önemli bir parçası olarak ele alınmış.
Yalnızca bitkisel detaylarla sınırlı kalmayan doğa dostu tasarım anlayışı,
tercih edilen doğal ve sürdürülebilir malzeme seçimiyle de ofisin tüm
bölümlerinde kendini göstermiş. Zeminde kullanılan organik vinilden,
masalarda tercih edilen doğal meşeye kadar tüm malzeme seçimlerinde ofisin yeşil kimliğiyle bütünleşen bir yaklaşım sergilenmiş.

43 Office

magazine

İç mekan tasarımı Mimar Şule Ertürk Gaucher ve Mimar İpek Baycan
öncülüğündeki Slash Architects imzasını taşıyan The Business Year
Office, plaza hayatının dezavantajlarını, sıcak ve samimi detaylar ile
doğa dostu bir tasarım kurgusunda eriterek, avantaja dönüştürüyor.
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İpek Baycan -Şule Ertürk Gaucher

Renkli Oﬁs Tasarımları..

Motivasyona İyi Gelen
Renkli Oﬁs Tasarımları..
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5. Design Turkey Tasarım Ödüllerinde
Üye Firmalarımız Ödüllerini Aldı

19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında, bu sene ilki gerçekleştirilecek olan
‘’Türkiye Tasarım Haftası’’ 'nda 2008 yılından bu yana, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma
değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran ve iyi tasarımı ödüllendiren 8.
Design Turkey ödülleri kapsamında yarışmaya katılan Üyelerimiz BÜROSİT, BÜROTİME, ERSA, KOLEKSİYON, NURUS ve TUNA Firmalarımızdan, BÜROTİME Note ve Stay isimli ürünleriyle "Ofis Mobilyaları"
kategorisinde "En İyi Tasarım" alanında iki ödül, ERSA Mobilya'nın Carnival serisinin Tambour’ u “İyi Tasarım” kategorisinde Neo ise, "En-

düstriyel Tasarım Ödülleri" kapsamında 2 ödül, KOLEKSİYON Mobilya
Oblivion ve Calder isimli ürünleriyle "Üstün Tasarım Ödülleri" ne, Üyemiz NURUS Firması ise Isola isimli ürünleri ile, "Tasarım Ödülü" nü aldı.
MOSFED 2. Delegeler Arası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Mobilya Sektörünün Çatı Kuruluşu” MOSFED tarafından 13 Aralık
2016’da İstanbul Conrad Hotel’de düzenlenen 2. Genel İstişare Toplantısında sektörün yeni gelişen küresel rekabet koşullarında hedeflerine nasıl ulaşacağı tartışıldı. Konuşmacılardan Ekonomist Prof. Dr.
Kerem ALKİN, yeni küresel ekonomik tabloyu resmedip Türkiye mobilya sektörü adına gündeme gelecek fırsatları sıralarken, birçok İtalyan firmasının başarı hikayesinde önemli rol oynayan tasarımcı ve
girişimci Rodrigo Rodriquez Türk mobilya sektörünün yeni malzemelere, teknolojilere ve tasarım diline ulaşması gerektiğini belirtti.
Birincisi Şubat ayında düzenlenen ve mobilya sektörünün paydaşlarını bir araya getiren “Mobilya Sektöründe Küresel Rekabet” başlıklı
2’inci MOSFED İstişare Toplantısı MOSFED Başkanı Ahmet GÜLEÇ’in açılış konuşmasıyla başladı. Güleç, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain saldırıyı kınarken bu saldırıların bir başka amacının Türkiye’nin imajına zarar
vermek olduğunu ancak bunun başarılamayacağını söyledi. Türkiye
mobilya sektörünün 2002’de iç pazara üretim yapan bir sektörken
bugün dünyanın 12’inci ihracatçısına dönüştüğünü belirten Güleç, 1
milyon $’dan fazla üretim yapan firma sayısının 580’e ulaştığını ilave
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Rodrigo Rodriquez ise “Made in Italya” etiketinin başarı hikâyesinden
örnekler verdi. Rodriquez, Türk mobilyacılarına yeni malzemelere ve
teknolojilere (lazer, nano-teknolojiler ve organik malzemeler) yönelmeleri ancak bunu yaparken yerel dillerini korumaları gerektiğini söyledi. “Girişimciler olarak İtalya’da tasarımcılar ile aynı dili konuşuyoruz”
diyen Rodriquez, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti teknolojisiyle birlikte yarını yaşadığımızı “artık yarın bugündür” sloganıyla vurguladı.
Rodriquez sözlerine “Made in Turkey” başarı hikâyesinin yazılmasında
MOSFED ve benzer kurumlara büyük görevler düştüğünü söyleyerek
son verdi.

etti. “Mobilya bugün dünyanın başına bela olan işsizliği engelleyen istihdam dostu, stratejik ve milli bir sektördür. Biz MOSFED olarak kurulduğumuz günden beri gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle bu sektörün
önemini herkese anlatma çabasındayız” diyerek sözlerini sürdüren
Güleç, “bugüne kadarki başarı serüvenimizi daha da büyütmeli ve 2023
hedefimiz olan dünyanın 5 mobilya ülkesinden biri olma hedefimizi
gerçekleştirmek için “kurumsallaşmalıyız” vurgusunu yaptı.
Güleç’ten sonra sözü alan Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Kerem ALKİN, sözlerine “dijitalleşen küresel ekonomide;
özellikle 3D yazıcılar aracılığıyla mobilya ve tekstil gibi sektörlerin ciddi
bir dönüşüm geçireceği” ile başlarken, “büyüme ve küresel ticaretin
daraldığını, AB ekonomilerinin durağanlaştığını ve KOBİ’leri ihmal ettiğini, oysa Trump’ın seçilmesinde KOBİ’lere verdiği mesajların etkili olduğunu, ABD’nin enerji başta olmak üzere ihracat yapmaya başladığını
ve küresel ekonominin merkezinin Asya’ya kaydığını” belirtti. Alkin’e
göre küresel ekonomi Asya’ya kayarken, Türkiye’nin mega projeleri
“Yeni İpek Yolu”nda stratejik bir öneme sahip olacak ve Avrupa’dan Asya’ya mallar 10 gün içerisinde ulaşabilecek. Bu sayede Türkiye mobilyacılarına başta “girilemez” denilen Çin pazarı olmak üzere ihracat
açısından büyük fırsatlar doğmuş olacak. Alkin, Asya ile birlikte Sahraaltı Afrika’da da büyük nüfus büyümeleri beklendiğini ve tüm bu gelişmelerin mobilyacılarımız için yeni pazarlar anlamına geleceğini söyledi.
İstişare toplantısının ikinci konuşmacısı olan ve hala Avrupa mobilya
sektöründe birçok önemli görevi sürdüren İtalyan tasarımcı ve girişimci

Toplantının istişare bölümünde, mobilya sektörünün temsilcileri Alkin
ve Rodriquez’e sorular yöneltirken, İstişare toplantılarının sürmesine
karar verildi ve sektör düzeyinde 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine
dair güven tazelendi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ercan Ata, Aso Meslek Komiteleri Ortak
Toplantısı' nda Sektör Sorunlarını Dile Getirdi

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla ASO 1. OSB’de 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ercan ATA'a
katıldığı toplantıda sektör sorunları ve DMO çalışmalarından bilgi arzında bulundu.
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ORGATEC Kendini
Modern İş Dünyasının
Akım Belirleyicisi Ve
Popüler Yaratıcılık
Noktası Olarak Kanıtlıyor
RGATEC 2016 olağanüstü sonuçlarla 29 Ekim 2016’da kapanışını yaptı. Modern iş dünyasının öncü uluslararası ticaret fuarının ziyaretçi sayısında 118 ülkeden 56,000 kişilik
yani yüzde 10’luk önemli artış kaydedildi.

O

ORGATEC 2016 Fuarı’na Türkiye’den; Addo, Asil Büro, Bata, Birim,
Boyteks, Büroart, Burotime, Cadı Metal, Kasella, Ar-ma dan, Ersa,
Flekssit, Kandilli, Koleksiyon, Argus, Mod Tasarım, Moreno, Nurus,
Orçelik, Papatya, Kimsan, Star Çelik, Zivella olmak üzere 23 firma
katıldı. Ülkemizi başarıyla temsil eden güçlü katılımcılarımızı bir
kez daha kutluyoruz.
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Ticaret fuarının teması, “yaratıcılık işe yarar – çalışmanın yeni vizyonları”, katılımcıların sunumları ile özellikle mimarların ve tasarımcıların övgülerini çekti. Katılımcılar ve ziyaretçiler tek bir
noktada hemfikir oldu: hiç şüphesiz, ORGATEC modern iş dünyasının popüler yaratıcılık noktası oldu. Koelnmesse GmbH İcra Kurulu Başkanı Katharina C. Hamma yorumladı: “Sonuçlar
beklentilerimizin çok ötesine geçti. Ama biz özellikle çok sayıda
mimar ve tasarımcı yerine daha geniş bir kitleyi çekebildiğimiz
için memnun olduk. Özellikle, birçok deneyimli karar verici bu yıl
ORGATEC’e katıldı, yenilikçi ve bütünsel çalışma alanları konseptini uygulayan listelenmiş birçok firmanın yöneticileri de dahil”.
Hamma için, bu, modern iş dünyasının şirket stratejileri için oy-

nadığı çok önemli rolün yansıması. Hendrik Hund, German Interior Business Association başkanı (IBA / Industrieverband Büro
und Arbeitswelt e.V.), katılımcıların Cologne de sundukları kapsamlı çözümlerini, muazzam yenilik kapasitelerinin kanıtı olarak
görüyor. Etkinlik üzerindeki kararını verdi: “katılımcılar etkileyici
şekilde bugünün zorluklarına yenilikçi çözümler getirebileceklerini gösterdi. Endüstri ve ticaret alanlarından mimarlar, tasarımcılar ve deneyimli karar-vericiler bu yeteneği övdü. Bu nedenle
ORGATEC katılınması gerekli bir ticaret etkinliğidir olacaktır. Burada eğilimler yarının ticari başarısına odaklandı.”
ORGATEC 2016 ayrıca uluslararası bağlamda son derece etkileyici sonuçlara ulaşmıştır. Almanya'nın dışından dikkate değer sayıda ziyaretçiler, modern çalışma dünyasının lider uluslararası
ticaret fuarı için Köln'e gelmişlerdir. Ziyaretçilerin paylarında da
Avrupa +%18.6, Orta Doğu +%14.2, Asya +%63 ve Afrika +%13
olacak şekilde belirli bir büyüme gözlendi. Kuruculardan orta büyüklükteki şirketlerin bayi ve karar mercilerine, büyük şirketlerin
üst düzey yöneticilerine kadar kapsamlı bir profesyonel yelpazesi
ORGATEC'i çok başarılı küresel bir ağ ve iş platformu olarak görüyor. Ziyaretçi anketinde, ziyaretçilerin büyük çoğunluğu fuarın
kendileri için nasıl kişisel olarak gittiğini sorulduğunda son derece olumlu bir geri bildirim verdi. Ankete katılanların yüzde 86'sı
fuara yaptıkları ziyaretten dolayı hedeflerine ulaştıklarından dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Katılımcıların sunduğu kapsamlı ürün yelpazesi yüzde 86 oranında memnuniyet seviyesine
ulaşılmasını sağladı. Toplamda ankete katılan ziyaretçilerin yüzde
94'ü iş ortaklarına ORGATEC'e katılmalarını öneriyor.

Odak konusu: Yarının çalışma dünyaları için bütünsel çözümler
ORGATEC kapsamında yer alan konular, fuarda hemen hemen
tüm pazar liderlerini içeren 671 firmanın sergilediği ürünlerin çeşitliliği kadar farklılık gösteriyor. Ziyaretçiler, mobilya, aydınlatma,
döşeme, akustik ve konferans teknolojisinden, bilgi ve iletişim
teknolojisine kadar her alanda Köln'de sergilenen firmaların sunduğu yüksek kalitede ürün ve konseptlerden yararlandı. Kapsamlı
sayıda bütüncül bir yaklaşım izleyen kavramların birçoğu, yeni işbirlikçi çalışma biçimlerinin gereksinimlerini karşılamak için hangi
çözümlerin bulunması gerektiği sorusunun etrafında dönmüştür. Sektördeki cevaplar, yaratıcılıkta oldukları kadar çeşitli zenginlikler içindedir; kendine yeterli masalardan esnek uzay
sistemlerine ve ağa bağlı çalışmayı teşvik eden ancak işçi sağlığını ve refahını eşit derecede geliştiren mobilyalardan geniş bir
yelpazeyi kapsar. Ayrıca, renk konseptlerini, kişiselleştirilmiş ışık
tesisatlarını ve akustik çözümleri genel bir konsepte entegre
eden sayısız çözümler sergilendi. Ekip ve proje çalışma alanları
için sistemler ve dijital ortamda çalışma ortamları için esnek çözümler de çok büyük ilgi gördü. Talep, form ve tasarım açısından
bireysel ihtiyaçları karşılamak için karmaşık çalışma alanlarını tasarlayan ürünler için özellikle yüksek seviyelerdeydi.
Nabız yoklayıcı birinci sınıf destekleyici program
ORGATEC 2016'daki birinci sınıf destekleyici program için oybirliği ile övgü vardı. Üstün konuşmacıları bulunan tüm konferanslar ve forumlar çok sayıda katılımcıyı cezbetmiştir. ORGATEC'in
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mimarlar, planlamacılar, sektör ve bayiler için bir numaralı yaratıcı
merkez haline nasıl geldiğini anlamam için belki de daha iyi bir
yer yoktu.Hedef kitlenin mevcut ilgi ve endişeleriyle ilgili çok beğenilen konuşmacılar ve heyecan verici konuşmalar, programın
resmi bitiminden sonra çok uzun süren tartışmalara neden oldu.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun geribildiriminin olumlu olması sürpriz olmamıştır. Programın nabzının takip edilmesi bu etkinliğin önde gelen bir Uluslar arası ticaret fuarına layık olmasını
sağladı.
Çok saygı duyulan haftalık kağıt DIE ZEIT'in ilk Work & Style konferansı büyük bir başarıydı: mükemmel bir dizilimle konferans
programı geleceğin acil sorularını yanıtladı. Tartışma turlarına katılan birinci sınıf konuşmacılar ve yüksek kalitede katılımcılar, izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Hajo Schumacher tarafından
yönetilen ORGATEC Trend Forumunda her gün tam katılımcı sayısına ulaşıldı. Forum, çağdaş iş dünyasında yaratıcılığın ve tasarımın önemini yakından inceledi. Tasarımın birlikte çalışma
alanlarına etkisi ORGATEC ziyaretçileri tarafından "Akıllı birlikte
çalışılan lobi" özel etkinliğinde görülebilir. Eşgüdüm modelinin
etkinliğinin her yönü ORGATEC'de prototip olarak sunuldu ve fuarın ilk gününden sonuna kadar ziyaretçiler için ilgi çekici olduğu
kanıtlandı. Köln SEO günü, ORGATEC tarafından kapsanan yeni
konuların bir başka örneğidir. Köln'de düzenlenen Yedinci İnternet Haftası kapsamında Almanca konuşulan bölgedeki arama
motoru optimizasyonu uzmanları için olan en önemli konferans,
bu yıl ilk kez ORGATEC'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 850 katılımcı
Kongre Merkezi Kuzeyinde toplandı ve birçoğu gelecekteki iş
dünyasına bir göz atma fırsatından yararlandı. ORGATEC, "RE /
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WORK - Ippolito Fleitz Grubunun Esinlenme Anları" ve ORGATEC
Bulvarı özel etkinliğinde olağanüstü kurulumları ve yaratıcı tasarım vurgularını ziyaretçilere sundu. Koelnmesse, Alman İç İşleri
Birliği (IBA / Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V.) ile işbirliği içinde "Yaratıcılık Eseri" temalı bir dizi proje sundu. Yaratıcı sergiler hedeflerini gerçekleştirmek için başarısız olmamıştı:
ziyaretçiler fikirleri teste koyarken şaşırtıcı tepkiler ve bol tartışmalar vardı. Katılım, çeşitli konularda konuşmalar yapan ve ziyaretçilere muazzam miktarda ilham veren Konuşmacılar
Köşesi'ndeki uzmanların görüşmelerinde de çok yüksek oldu.
ORGATEC 2016'nın rakamları:
ORGATEC 2016, 40 ülkeden 671 şirket (2014: 40 ülkeden 627 şirket), yaklaşık 130.000 m² (2014: 105.000 m²) brüt sergi alanına ev
sahipliği yaptı. 671 şirket arasından, 178 katılımcı ve 4 ek olarak
temsil edilen şirket (2014: 206 katılımcı ve 5 ek temsil eden şirket) Alman, 485 katılımcı ve 4 ek temsil şirket (2014: 413 katılımcı
ve 3 ek temsil şirket) yurtdışından geldi. Katılımcıların% 73'ü
(2014:% 66) uluslararası şirketlerdi.Fuarın son gününe ilişkin tahminler de dahil olmak üzere ORGATEC 2016, 118 ülkeden yaklaşık 55.000 ziyaretçi çekti (2014: 123 ülkeden 50.000 civarında
ziyaretçi). * * Tüm rakamlar Ticaret Fuar ve Sergi İstatistiklerinin
(FKM) Gönüllü Kontrolü Cetveli'nin kurallarına uygun olarak hesaplanmış
ve
sertifikalı
bir
denetçi
tarafından
http://www.fkm.de/en/ denetimine tabidir.
Bir sonraki ORGATEC fuarı - 23-27 Ekim 2018 tarihleri arasında
gerçekleşecek.
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Fuar İzlenimleri
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Hem Paylaştıran Hem de
Geliştiren Bir Çalışma Alanı:
Allergan Türkiye

Türkiye’de ve dünyada ﬁnanstan eğitime çok çeşitli sektörlerde yarının çalışma kültürünü şekillendirecek tasarımlar sunan Koleksiyon, sağlık sektörünün lider şirketlerinden Allergan’ın Türkiye oﬁsinde yer aldı. Hızla
gençleşen sektörün yeni kuşaklarına seslenen proje, paylaşım ve gelişimi
tetikleyen mekansal çözümleriyle öne çıkıyor.
Nörolojik bilimler, medikal estetik, dermatoloji ve diğer spesifik pazarlar için özel ürünler geliştiren Allergan, yenilikçi ve teknoloji odaklı global bir yapı olarak 100’den fazla ülkede hizmet veriyor. Haziran 2009’da
Türkiye’deki oluşumun temellerini atan firma bugün 23 ilde, toplam
170 çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

hem kolektif çalışmayı mümkün kılan alanlar yanında çalışanların
küçük gruplar halindeki molalarından şirket çapındaki büyük kutlamalarına kadar sosyalleşmelerine imkan verecek mekanlar da bulunuyor. Ayrıca proje bünyesinde sunulan alternatif çalışma yerleriyle
farklı şekillerde çalışma olanakları sağlanıyor.

Dinamik, fonksiyonel ve çok amaçlı yapısını merkezine de yansıtmayı
amaçlayan Allergan, İstanbul Maslak Sun Plaza’daki 1,850 m2’lik ofisinde yenilikçi ve özgür bireyi ön plana çıkaran Koleksiyon tasarımlarını tercih etti. Tasarım ve uygulaması Design Office Mimarlık’a ait olan
projenin ana teması giderek gençleşen ilaç sektöründeki Y kuşağının
beklenti ve performansına cevap veren çözümler sunmaktan geçiyor.
Çok sayıda farklı fonksiyona yanıt veren bir ofis ortamı sunan yenilikçi
projede, bekleme alanlarından yönetici odalarına, toplantı odalarından ortak dinlenme alanlara kadar çalışanların öncelikleri göz önünde
bulunduruluyor.

Fonksiyonların ve ilişkili departmanların bilinçli olarak birbirinden uzak
yerleştirildiği, böylece de çalışanların gün içerisinde daha çok adım atmasının amaçlandığı projede Koleksiyon tasarımları bu amaca, mekana
özgü çözümler getiriyor. Ahşabın sıcaklığından ve renklerin enerjisinden
yararlanılan alanlarda, canlı ve karakteristik seçimler hem alanlara ayırt
edici bir kimlik kazandırıyor hem de firmanın dinamik yapısına vurgu
yapıyor. Açık ofislerde Studio Kairos tasarımı Calvino masa sistemleri
ve Gerhard Reichert, Heinrich Iglseder ve Koray Malhan ortak tasarımı
Gala ofis koltukları kullanılıyor. Ortak çalışma alanlarında ise; Faruk Malhan imzalı Altar ve Cantata masa sistemleri, Koray Malhan imzalı Guamba masalara ödüllü koltuk serisi Halia ve Miranda eşlik ediyor.
Toplantı odalarında Altar masa ve Tola ofis koltukları tercih ediliyor.

Çalışırken paylaşım ve gelişimin önemine vurgu yapılan mekanlar bu
faaliyetleri öne çıkaracak kurgular içerisinde sunuluyor. Hem bireysel
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Sanatla İç İçe Oﬁs Tasarımı...

Farklı ölçek ve fonksiyonlarda mimari ve iç mimari projelere imza atan
Mimar Serter Karataban liderliğindeki TeamFores Mimarlık tarafından
Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük filo kiralama markası DRD
için Kağıthane’de tasarlanan 2500 m2’lik merkez ofisin devamı niteliğindeki ve toplamda 5000 m2’lik bir alana ulaşan projede, değişen ofis
ve çalışma alışkanlıklarına uyum sağlayacak esnek bir tasarım anlayışıyla hareket edilmiş.
Personel ve yönetim girişlerinin ayrıldığı, görüşme, toplantı, servis ve
rekreatif alanların çalışma alanlarının hemen yanı başında birlikte kurgulandığı DRD Filo Kiralama merkez ofiste çalışma mekanlarındaki verimlilik en üst seviyeye taşınmış. Çalışanları farklı masalarda ve
mekanlarda çalışmaya teşvik etmek ve hareketli mobilyalar sayesinde
kalabalık bir ofis ortamında iletişimin güçlenmesini sağlamak düşüncesinden hareketle; konvansiyonel çalışma anlayışındaki masa aidiyetinin, modern ve teknolojik çalışma düzeninde mekan aidiyetine
dönüştürüldüğü, sabit çalışma alanlarına ayrılan mekanların azalarak,
sosyal donatılar ve toplantı alanlarının daha fazla ve organize bir biçimde kurgulandığı DRD Filo Kiralama merkez ofisi, aynı zamanda farklı
noktalarında konumlandırılan yeni kuşak sanatçılar ile çağdaş ve modern sanatın üstadlarına ait tablolarla yeni nesil akıllı ofis anlayışının
sanatla iç içe olduğu bir duruş sergiliyor.
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Her Adımda Sanat...
Çalışma masalarından toplantı odalarına, yazıcı ünitelerinden hareketli kesonlara, çöp ayrıştırma birimlerinden dosya depolama sistemlerine kadar her birimin özel olarak tasarlandığı ofiste, aralarında
Burhan Doğançay, Mehmet Gün, Devrim Erbil, Memduh Kuzay, Ekrem
Kutlu ve Aslı Vural’ın da yer aldığı sanatın üstadlarına ait 80’e yakın
tablo yer alıyor. Ofisin giriş bölümünden başlayarak toplantı odaları,
koridorlar, yönetici odaları, çalışma alanları, kafeterya ve terasa kadar
tüm alanlarda farklı boyutlarda konumlandırılan tablolar, dinamik çizgileri ve canlı renkleriyle çalışan motivasyonunu artırıcı bir etkiye sahip.
Bazılarının orijinal bazılarının ise sınırlı sayıda üretim baskılar olduğu
sanat eserleri, ofis içerisindeki bitkiler ve ahşap detaylar ile birleştirilerek doğayla bütünleşik bir görünüm sergilenmesi hedeflenmiş. Mekan
ayrımlarında camın zeminden tavana kadar seperatör olarak kullanıldığı ofiste güneş ışığının iç mekanın tamamına girmesi sağlanarak da
doğa ve sanatın bütüncül etkisi güçlendirilmiş. Ayrıca ofisin her iki yakasında yer alan tematik çalışan kafeteryalarının birinde orjinal Turhan Selçuk karikatürleri ile diğerinde ise Cemal Gülas’ın hediye ettiği
fotoğraflarla dinamik bir görünüm elde edilmiş.
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Projeleri
Ofis
Antplato’nun Örnek Oﬁsleri Hazır

Yurtdışında bugüne kadar birçok ofis projesine imza atan Ant Yapı, Türkiye’deki ilk ofis projesinin örnek ofislerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. İstanbul’un “yeni cazibe merkezi” olarak değerlendirilen
yükselen yatırım bölgesi ve yeni cazibe merkezinde, toplam 35.000
metrekare inşaat alanında konumlanan Antplato; 10.000 m2 modern
giydirme cam cephesi ile kesintisiz manzaraya ve aydınlık iç mekanlara sahip. Bunun yanında ofis binasının teknolojik alt yapısını rezidans
konforuyla buluşturuyor. Yatırım değeri 50 milyon dolar olan proje, 25
kattan ve 180 modüler birimden oluşuyor.
Teslimatları Aralık 2016’da gerçekleşecek olan Antplato’da 80 m2 ve 172
m2 büyüklüğünde iki farklı ofis birimi yer alıyor. Bu birimler, kişisel tercihlere göre ister ofis ister “home office” olarak modüler ve esnek kat
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planlaması sayesinde 1032 m2‘ye kadar genişletilebiliyor. Ofislerin metrekare birim bazında fiyatları 4 bin 500 TL'den başlangıç gösteriyor.
Hem konforlu, hem “yeşil” ofisler
Çevre dostu projelere imza atan Ant Yapı, Antplato’yu uluslararası
alanda saygınlığı en yüksek yeşil bina çevresel etki değerlendirme metodolojilerinden, Amerika merkezli LEED kriterlerine uygun olarak ve
Leed Gold adayı olarak tasarladı. Elektrikli ve hibrit araçların şarj edilebileceği özel alanlar sunan proje, “yeşil kiralama modeli” ile ofisin
enerji tasarrufunu bireysel kullanıcıların kontrolüne vererek de sürdürülebilir bir yaşam ve çalışma alanı sağlıyor.

Kentsel Dönüşümün Yeni Çekim Merkezi:
Hukukçular Towers

İstanbul Kartal’da bulunan Hukukçular Towers, iş ve yaşam alanını bir
araya getiriyor. İstanbul Anadolu yakasında kentsel dönüşümün yoğun
olduğu yerlerdeki trafikten ve gürültüden uzaklaşarak güvenli ve rahat
bir iş ortamına kavuşmak isteyenlerin tercihi Hukukçular Towers oluyor.
Konforlu ofis atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken Hukukçular Towers,
kolay ulaşımın sağladığı istihdam avantajı ile kentsel dönüşüm riski olmayan yeni yükselen bir bölgede şık çalışma ortamı sunuyor.
18 katlı, 2 bloklu ve 238 adet ofis bulunan Hukukçular Towers, 75, 80,
145 ve 290 metrekare 4 farklı tip ofis fırsatı sağlıyor. Daha geniş alana ihtiyacı olanlar, kat kiralamalarıyla 600 m2’lik veya 1200 m2’lik ofis alanlarına ulaşabiliyor. Deprem sertifikasına sahip ve depremden
korunmak için son teknoloji ile donatılan Hukukçular Towers depreme
karşı sağlam bir zeminde bulunuyor.
Her sektörde faaliyet gösteren firmalara hitap eden Hukukçular Towers,
ofislerinde de ileri teknoloji kullanıyor. Tüm ofislerde yer alan AHU

temiz hava sistemleriyle kapalı alanlara taze hava sağlıyor. AHU sistemi
ayrıca ısınma, soğutma ve hava temizliğini de gerçekleştiriyor. Ofis dekorasyonlarında ise estetik ve fonksiyonellik buluşuyor. Ayrıca her ofiste
buzdolabı, mikro dalga ve tüm ankastre mutfak eşyaları yer alıyor.
Her katta yer alan bahçeler, mola vermek isteyenleri ağırlıyor. Ayrıca,
yeşil ve dinlenme alanları da ofis çalışanları tarafından kullanılabiliyor.
İş toplantıları için ayrıca ortak toplantı salonlarının hizmetinden yararlanılabiliyor. Ofislerde kullanılan akıllı klima sistemleri VRV (Variabla Refrigator Volume) enerji tasarrufu sağlarken hızlıca ısıtıyor ve soğutuyor.
Çeşitli restoranların ve kafelerin bulunduğu 2 blok arasındaki avlu,
sohbet etmek isteyenlerin keyifli zamanlar geçireceği buluşma alanı
oluyor. Ofis çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan Hukukçular
Towers, banka, ATM hizmetleri, 7/24 güvenlik hizmeti ve oto yıkama
hizmeti de sunuyor.
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Ofis
Başkent’te Oﬁs Kavramı Değişiyor

Alışılmış ofislerden daha farklı, daha yenilikçi bir anlayışla inşa edilen
Moment Beştepe Ofis projesi, sahip olduğu özellikler ile kârlı bir iş hayatının yanı sıra ofis sahiplerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlıklarına da önem veriyor. Proje alışılagelmiş ofis standartlarını
yükseltirken, konsepti ile ofis kavramına yeni bir soluk kazandırıyor.
Moment Beştepe Ofis, çalışanlar için zamanın değerini önemseyerek;
keyifle mola verebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanları, ofislerinin
sadece bir adım uzağına getiriyor. Ofis sahiplerinin ve çalışanların zihinlerini yenileyebilmeleri ve dinlenebilmeleri için dünyanın önde
gelen markalarının ofislerinde rastlanan uyku odaları, yoğun iş stresinden arınabilmeleri için yoga/pilates salonu, dinginliğinizi artırabilmek için zen bahçeleri, yaratıcılığı geliştirebilmek için workshop salonu
ve tüm ihtiyaçlarınızın karşılanacağı ferah toplantı odaları, farklı bir atmosferde kaliteli zaman geçirebileceğiniz cafelerin ve restoranların yer
aldığı mola sokağı, sabahın erken saatlerinde sizi sımsıcak kahve kokusuyla karşılayacak olan Moment Cafe’si, çalışanlar için tabldot yemekhanesi ve nefes alabilen yenilikçi tasarımı sayesinde ‘ofis’
yaşamında fark yaratıyor.Proje, sunduğu zengin sosyal imkânların yanı
sıra, 15 Kasım’a kadar devam edecek olan cazip kampanyası ve kişiye
özel ödeme seçenekleri ile en prestijli ofis projesi olarak yükseliyor.
Moment Beştepe Türkiye’nin Kalbinde Yer Alıyor
Türkiye’nin kalbi, Ankara’nın merkezi Beştepe’de yükselen proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında inşa ediliyor ve eşsiz bir Orman ve
şehir manzarası sunuyor. Moment Beştepe Ofis, Şehrin tam merkezinde, ana yolların ve merkezi iş aksının hemen üzerinde, yoğun trafik
karmaşasına takılmadan kolayca ulaşabileceğiniz çok kıymetli bir lokasyonda yer alıyor. Bu da projeyi daha da değerli hale getiriyor. Bunların yanı sıra eşsiz manzarası, Atatürk Orman Çiftliği'nin yeşilini
binasına taşıyan mimarisi ile en fonksiyonlu ofis projesi olarak dikkat
çeken proje, açılabilir pencereleri ve yeşillikle kaplı geniş terasları ve
balkonları ile de huzurlu ve farklı bir çalışma ortamı sunuyor.
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Ulaşmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmadı
Beştepe Moment Projesi, sunduğu doğal güzelliklerin yanı sıra, lokasyonu ile de adeta göz dolduruyor. Projenin, Eskişehir, Konya Yolu
ve en akıcı alternatif olan Sakıp Sabancı Bulvarı’na bir dakika mesafede olması, toplu taşıma araçları ile metroya olan mesafesi dikkat
çekiyor. Yatırımcılar ve çalışanlar, projenin lokasyonu sayesinde trafikte geçirilen zaman dilimini azaltmış oluyor. Ofisine ulaşan çalışanları ve misafirleri güvenlikli, şık, konforlu, her türlü detayı düşünülmüş
bir lobi ve detayları titizlikle düşünülmüş, kaliteli işçilikle işlenmiş
prestijli bir ofis projesi karşılıyor. Lobide bulunan Moment Cafe ise
günün sımsıcak sohbetler, hoş lezzetler ve enfes bir kahvaltıyla başlamasına, gün içinde mutlu molalar verilmesine vesile olurken, misafirlerinizi toplantılarınızdan önce sıcak bir ortamda
ağırlayabileceğiniz ve birbirinden güzel ikramlarda bulunabileceğiniz, tüm projeye hizmet veren bir alan olarak karşımıza çıkıyor.
Anahtar Teslim Dekorasyonlu Ofisler
Moment Beştepe Ofis projesi, çalışanları ve zamanlarını düşünerek
ofisleri Kampanya süresince dekorasyonları yapılmış halde teslim
ediyor. Ofis sahipleri, bu sayede dekorasyon için masraf etmeden
anahtarı çevirdiği anda işine başlayabilecek şekilde ofislerini dekorasyonu tamamlanmış şekilde teslim alıyorlar. Bu iş kaybının önüne
geçtiği gibi, kiralamalarda, satış sürecinde ya da yatırım amaçlı alımlarda projeyi daha da değerli hale getiriyor. Beştepe’de ofis yapılabilecek son parselde yükselen projede ofis sahibi olmak isteyenler, 30
Kasım’a kadar peşin alımlarda 15% indirim, 12 ay vade farksız ödeme
imkânı ve dekorasyonlu ofislerde anahtar teslim fırsatlarının yanı sıra
anlaşmalı bankaların düşük faiz oranlarıyla sunduğu 120 ay vade imkanlarından yararlanabilirler.

Yeşille Bütünleşik Tasarım: Toya Next

Çok yakın bir zamana kadar sadece ticari işleviyle anılan, ancak artık
konutların ve yeni yaşam alanlarının da gelişmekte olduğu İkitelli bölgesinde Mimar Gökhan Aktan Altuğ liderliğindeki Tago Architects tarafından tasarlanan Toya Next, hem Basın Ekspres hattı, hem de pek
çok bağlantı noktasının kesişimde yer alıyor. Halen üretim ve ticari
ruhun devam ettiği İkitelli’ye, bütün bu yaşamların kesişiminde, ticaret ve hizmet alanlarıyla konut ve rekreasyon alanlarının iyi kurulmuş
ilişkileriyle değer katan Toya Next, kendi içerisinde oluşturduğu ekosistemden besleniyor.
Bölgede eksikliği duyulan yeşil alanları, yapılaşmanın arka kısmında,
konut ve ticaret alanlarını ayıran podyum üstünde, çağdaş teknolojiyle
güvenlikli bir şekilde sağlayan Tago Architects, yeşil alanların altında
ve önünde kurgulanan ticari alanları da bu kısmın mahremiyetini sağlayacak biçimde ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek çeşitlilikte
tasarlamış. Büyük ağaçların yetişebileceği derinlikte bir toprak alanıyla
korunaklı bir doğal yaşam alanı sağlayan bahçe, ticari alanla konutlar
arasında yeşil bir yalıtım görevi de üstlenmiş.
Kullanıcıların, yüksek bir blokta yaşarken müstakil bir konutta yaşıyormuş gibi hissetmesinin önemli bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Tago
Architects, bağımsız bölümleri birbirinden ayıran elamanları sadece
bölücü olarak değil, aynı zamanda cephenin de bir unsuru olacak şekilde akıllı detaylarla ele almış. Böylelikle yaşam alanları daha ayrıcalıklı bir hale getirilmiş. Hem cephe tasarımında hem de planlamada
kullanılan akılcı çözümlerle, kullanıcıların istediği kadar mahremiyet,
talep ettiği kadar sosyal yaşamı kendisinin dengeleyebileceği modern
ve konforlu bir yaşam tarzı hedeflenmiş.

Sadece ticari alanlar ve konutların birbiri için yeterliliğini değil, aynı zamanda sosyal donatıların da kendine yeterliliğini çok önemseyen Tago
Architects, Toya Next’in tasarımında sosyal alanları çeşitlilik ve konumları itibarıyla bütün kullanıcıların kolayca faydalanabileceği ortak
bir noktada ve yeterli olacak şekilde kurgulamış. Bu alanların doğal
ışıktan da mümkün olduğunca çok faydalanmaları sağlanmış.
Tago Archıtects Hakkında:
Tago Architects, Gökhan Aktan Altuğ ve Tatsuya Yamamoto ortaklığında
1995 yılında kuruldu. Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata
geçirdiği özgün mimari tasarımları ile adından söz ettiren ofis, projelerinde günümüz yaşam ihtiyaçlarını, evrensel tasarım ve konfor değerleri ile buluşturuyor.
Kuruluşundan bu güne mimari ve iç mimari alanlarda 700’ün üzerinde
proje tasarlayan Tago Architects, farklı ölçek ve tipolojideki çok önemli
işlerin altına imzasını attı, birçok alanda da ödül sahibi oldu.
Firma, program ve teknik açıdan inovatif, maliyet ve kaynak kullanım
bilinciyle yapılan tasarımları ile ön plana çıkıyor. Projelerinde yapısal
gereklilikler, içerik, işveren talepleri gibi pek çok verinin sentezini, uzun
vadede geçerliliğini kaybetmeyen zamansız çözümlerle buluşturan Tago
Architects, bu sayede yüksek kalitede mimari ürünler ortaya koyuyor.
2007'den itibaren İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Avrupa, Orta Asya
ve Dubai'deki ofislerinde de mimarlık, danışmanlık ve sürdürülebilir
mimarlık konularındaki deneyimleri ile hizmet vermeye devam ediyor.
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Vogue Business Center’da
yüksek kazançlı katların kapıları açıldı…

Yatırımları hızla geri kazandıran proje, Vogue Business Center; yatırım
yapmak isteyenlere yüksek kazanç sağlayacak katlarının kapılarını açıyor. Anadolu Yakası’nın yeni iş merkezi haline gelen Ataşehir’de, bölgenin ofis projelerine duyduğu ihtiyaçtan yola çıkılarak inşa edilen
Vogue Business Center’da satışlar Kasım sonuna kadar devam edecek.
“Şubat 2017’de teslim”

Her kata 10 otopark ayrıcalığı

İhtiyaçları doğru yorumlayarak doğru zamanda inşa edilen Vogue Business Center’ın en değerli katlarının satışı kişiye özel ödeme seçenekleri ile başladı. Ataşehir’de ofis bulmanın zorluğunu fark eden ve
emsalsiz bir projenin parçası olmak isteyen yatırımcıların yoğun ilgi
gösterdiği Vogue Business Center’ın Şubat 2017’de teslim edilmesi
planlanıyor.
New York’ta Manhattan İstanbul’da Ataşehir
Her iki çevre yolunun ortasında stratejik bir lokasyonda olması sebebiyle iş merkezleri için ideal bir konuma sahip olan Ataşehir, Anadolu
yakasının Manhattan’ı olma yolunda ilerliyor. Gelişime müsait ve şehir
planlamasının doğru tasarlanmış olması bölgenin değerini her geçen
gün artırıyor.

İş sahipleri ve misafirleri için en büyük stres nedenlerinden biri olan
park sorununa çözüm üreten projede, her kat için 10 araçlık bir otopark tahsis edildi. Projenin 14.170 m2’sinin 6.000 m2’sini kapalı otoparka tahsis ettiklerini söyleyen Vogue Business Center Genel
Koordinatörü İlker Kaan Özcan; “Projeden bahsederken 10 otopark
dediğimizde çok şaşırıyorlar çünkü park sorunu neredeyse bütün işyerlerinin ortak problemi haline gelmiş durumda. Bugüne kadar gerçekleşen projelerde konuyla ilgili radikal bir çözüm üretilmiş değildi.
Biz Vogue Business Center’ın projesini oluştururken ihtiyaçlara tam anlamıyla yanıt verme hedefiyle yola çıktık, otopark sorununu çözmeden
de bunu başarmamız mümkün olmazdı. Projenin kısa sürede bu kadar
ilgi görmesinde park sorununa bulduğumuz çözümün de payı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Firmaların ihtiyaçlarına uygun profesyonel çözümler

“Yeni projelerle geliyoruz.”

23 katlı Vogue Business Center’da toplamda 105 ofis bulunuyor. Kat
planları modüler bir sisteme sahip olan merkez, her katta 5 ofis
olmak üzere 69 m2’den 386 m2 kadar her türlü şirket için geniş bir alıcı
kitlesine sahip. İş toplantılarının gerçekleştirilebileceği ve çalışan personelin öğle tatilini değerlendirebileceği kafe ve restoranlar Vogue
Business Center’ın girişinde hazır bulunuyor. Resepsiyon karşılama,
vale servisi, oto yıkama alanı, güvenlik sistemleri de projede sunulan
imkanlar arasında. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdikleri projede eşsiz

“İş merkezi markamızı başka lokasyonlara taşımak istiyoruz. Şu anda
üzerinde çalıştığımız bir iş merkezi - avm projemiz var. Aynı zamanda
her yıl ortalama 1000 daireyi tamamlayacak projelerle toplu konut üretmeye devam edeceğiz. Biz doğru inşaat kalitesi, doğru lokasyon ve
müşterinin memnun olacağı ürünü üretmeye devam edeceğiz. Eski
projelerimizde bize güvenmiş olan yüzlerce müşterimiz nasıl bugün
memnunlarsa bu projede de bize güvenen ve değerlerimize sahip çıkan
ve tüm alıcılarımıza kısa bir sürede bu kadar büyük bir ilgi gösterdikleri
için teşekkür ediyoruz” dedi.
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adalar ve deniz manzaralı katlarının satışı ise en sona bırakıldı. Modern mimari çizgileri, konfora prestij katan detayları ve günün her
anına eşlik edecek adalar manzarasını Vogue Business Center’da
11’inci kattan itibaren görmek mümkün.
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