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Merhaba
Greetings
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NİCE 10 YILLARIMIZ OLSUN!
Many Happy Ten Years!
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0. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri
Tasarım Yarışması Ödül Gecesi çok özel
bir yıldönüme rastladı. Sektörümüz adına
aydınlık bir geceye umut dolu gözlerle
bakmamızı sağlayan pırıl pırıl gençlerimize hak
ettikleri ödülleri verdiğimiz gecede, derneğimiz
MAKSDER’in 10. yılını kutlama fırsatı da bulduk. Bu
özel günler, bizlere yeni ufuklar açmakla kalmıyor,
Türkiyemizin ihracatta rekorlar kırdığı bir dönemde
tüm sanayicilerimize âdeta hayat pompalıyor. Bu
paralelde ekonomi dünyasından gelen haberler
de son derece olumlu bir seyir izliyor. Buna göre
yılın ilk altı ayında ülke genelinde ihracatımız,
yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaştı. Ticaret
Bakanlığımız geçtiğimiz haziran ayında 11 milyar
597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini
belirterek, 2019 yılı sonuna dek Türkiye’nin
ihracatındaki olumlu performansın sürmesini
beklediklerini açıkladı.
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Diğer yandan küresel ekonomide, özellikle de en
önemli ihracat pazarı olan Euro Bölgesi büyüme
beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına
rağmen, yılın ilk yarısında Cumhuriyet tarihi rekoru
kırıldığı kaydedildi. Aynı şekilde ithalat karşılama
oranındaki olumlu gelişmelerin de dikkat çekici
olduğu dile getirilirken, “ihracatın ithalatı karşılama
oranı da 2018 yılının ilk altı ayındaki yüzde 67,3
seviyesinden 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86,3
seviyesine yükselmiştir.” denildi. Elbette bütün bu
veriler, sektörümüzü de çok yakından ilgilendiriyor.
Bizden önce göreve gelen yönetim kurulu
başkanları ve değerli üyeleri, şüphesiz derneğimize

The 10th National Furniture Accessory Products
Design Contest Awards Night coincided with a
very special anniversary. At the event that shined
light on the industry, we granted awards to our
deserving bright young people who give us hope
and we also got the opportunity to celebrate the
10th anniversary of our association MAKSDER.
These special occasions, not only open up new
horizons for us, but also vitalize all industrialists
at a time when Turkey breaks records in exports.
In parallel with this, news from the economy world
are very positive. According to this, in the first
six months 2019, nationwide exports increased
by 2.18 percent and reached 88.2 billion dollars.
Turkish Ministry of Commerce informed that 11
billion 597 million dollars of exports was made
in June 2018 and that they anticipated for this
positive trend to continue in exports.
On the other hand, despite downward revisions in
growth prospects of Eurozone, the most important
export market in the global economy, a record was
broken in the history of the Republic in the first
half of the year. Likewise, positive developments
in coverage ratio of imports were remarkable
and they said, “The coverage ratio of exports to
imports increased from 67.3 percent in the first
six months of 2018 to 86.3 percent in the first 6
months of 2019.” Of course, all these data is of
particular concern to our industry as well.
There is no doubt that Chairmen of the Board
of Directors and esteemed members who took
office before us, provided great services to our
association. Today, MAKSDER is an engineering

chairman başkan

çok büyük hizmetler verdi. Bugün MAKSDER,
dünyanın 150 ülkesine ihracat yapan mühendislik
ve inovasyon yönlü bir dernek. Derneği
devraldığımızda 53 üyemiz vardı. Bugün şükürler
olsun ki her biri birbirinden seçkin 66 üyeye ulaştık.
Bir diğer ifade ile altı ayda derneğimizi yüzde 25
büyüttük. Büyütmeye de devam edeceğiz.
Öte yandan 32 sayfa ve sadece Türkçe olarak
devraldığımız MAKSDER Aktüel dergimizi, “bizler
ihracat yapan firmaların oluşturduğu bir derneğiz”
diye düşünerek Türkçe - İngilizce formatında
kurguladık. Bununla da kalmayıp Türk Hava
Yolları’nın uçak içi yayını Skylife’ta uzun yıllar çok
başarılı işlere imza atmış, dergicilik sektöründe
Türkiye’nin en başarılı isimlerinden biri olan editör yazar Melih Uslu ve Mavi Kertenkele ekibi ile yüksek
bir sinerji yakalayarak dergimizi bu aydan itibaren
80 sayfa olarak yayımlıyoruz. Dergimiz bundan
sonraki süreçte sadece güncel konuları değil,
derneğimizdeki yaşamı bizi anlatsın diye karar
verdik.
Sektörümüz ve derneğimiz için bir bilgi kaynağı
niteliğinde olmasını amaçladığımız MAKSDER
Aktüel dergimizin bu sayısında, yine dopdolu
bir içerikle karşınızdayız. Kapak konusu olarak
“tasarım”ı seçtik ve hem tasarım yarışmamızın
renkli detaylarını hem de sektörümüzün âdeta içine
doğan bir tasarım sanatçısı olarak Derin Sarıyer
röportajını sayfalarımıza taşıdık. Ayrıca Intermob,
Interzum ve Cezayir Fuarları’nın sektörümüze
kazandırdığı yenilikleri geçtiğimiz yıllar ile
karşılaştırmalı olarak gündeme getirdik. Dergimiz
sayfalarında, “sosyal medya hayatımızı nasıl
etkiliyor?” gibi güncel sorulardan birinin yanıtını
uzmanından aldık.

and innovation-oriented association, exporting to
150 countries of the world. When we took over the
management, we had 53 members. Thankfully, we
have reached 66 distinguished members. In other
words, we have managed to expand by 25 percent
in six months as an association and we will
continue to grow. On the other hand, we took over
MAKSDER Aktüel magazine which was published
in 32 pages and only in Turkish and now it features
articles both in Turkish-English because we
thought “MAKSDER is an association of exporting
companies”. Furthermore, we have managed to
create a high synergy with editor-writer Melih
Uslu, an accomplished name in Turkish magazine
sector who greatly contributed to Turkish Airlines’
in-flight publication Skylife for many years and
Mavi Kertenkele team and starting this month,
the magazine will be published in 80 pages. We
decided that our magazine should not only deal
with current issues, but also tell about the life in
our association and us.
In this issue of MAKSDER Aktüel magazine that
aims to be a source of information for our industry
and association, we again offer you a rich content.
We chose “design” as the cover subject and
featured the colourful details of our design contest
as well as an interview with design artist Derin
Sarıyer who was virtually born into our industry.
In addition, we have covered the innovations
introduced to our industry by Intermob, Interzum
and Algeria Fairs, comparing these with previous
years. We asked and got a reply to the question
“How does social media affect our lives?” from an
expert in our pages.

Keyifli okumalar diliyorum.
Saygılarımla.

Enjoy reading.
Best regards.
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Bu noktada dergimizin gelecek sayılarına ilişkin bir
gelişmeyi de paylaşmak isterim sizlerle... Amacımız,
MAKSDER Aktüel'in sadece bir sektör dergisi değil,
nitelikli içeriğiyle aynı zamanda bir kültür ve yaşam
dergisi olmasıdır. Bu hedef doğrultusunda kurumsal
yayınımızda edebiyat sayfaları da yer alacak.
Yenilenen bu ilk sayımıza modern Türk şiirinin
özgün isimlerinden Can Yücel analizi ile başladık. Bu
tercih, derneğimizin “ezber bozan” yenilikçi tavrının
bir tezahürü olsun. Bu vesile ile derneğimizin üye
firmalarına, katıldıkları ya da katılacakları fuarlarda
ve ulusal - uluslararası işbirliklerinde yürekten
başarılar dilerim. Sözü fazla uzatmadan sizleri
MAKSDER Aktüel’in bilgi ve ilgi çekici konularla dolu
içeriği ile başbaşa bırakalım.

At this point, I would like to share with you a
development concerning the future issues of our
magazine... MAKSDER Aktüel will not just be a
sectoral publication, but also a culture and life
magazine with a high-quality content. In line with
this goal, our corporate publication will feature
a literature section. We began this renewed first
issue with an analysis of Can Yücel, one of the
authentic names of modern Turkish poetry. Let
this choice be a manifestation of our association’s
“groundbreaking” innovative style. I would like to
take this opportunity to genuinely wish success
to member companies of our association in the
fairs they did or will participate in and in national
- international collaborations. Without further
ado, let us leave you to enjoy the information and
interesting topics featured in MAKSDER Aktüel.
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Mobilya Sektörünün

Buluşma Adresİ
Meeting Point of the Furniture Industry

Sektörün en büyük ve kapsamlı ihtisas
fuarı INTERMOB, etkin pazarlama
faaliyetleri ile nitelikli yerli ve yabancı
sektör profesyonellerinin ve sivil toplum
kuruluşlarının bir araya gelmesini
sağlıyor.

I

NTERMOB 2019 ile 22.’si düzenlenen Mobilya Yan
Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarı, her yıl gittikçe büyüyen bir hacimle
Avrasya coğrafyasında sektörle ilgili katılımcılara hitap
ediyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde
52 bin 813 metrekarelik bir alanda yapılan INTERMOB
2019’un toplam salon sayısı ise 15 olarak gerçekleşti.
Katılımcı profili, ahşap, orman ürünleri ve malzemeleri
firmaları, mobilya aksesuar firmaları, kimyasal malzeme
firmaları, oturma grubu ve yatak üretim malzeme firmaları,
üretim alet, ekipman ve yardımcı ekipman firmaları, dö-

INTERMOB 2019 and the 22nd Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood Technology Fair,
caters to industry-related participants in Eurasia expanding
each year. There was a total of 15 halls in INTERMOB 2019,
held on an area of 52,813 square meters at TÜYAP Istanbul
Fair and Congress Centre.
Exhibitors include wooden, forestry products and materials companies, furniture accessories companies, chemical
material companies, seating group and bed production material companies, production tools, equipment and auxiliary
companies, upholstery fabric companies and service activity
companies.

INTERMOB, the largest and most
comprehensive trade fair of the industry,
brings together qualified Turkish and
foreign industry professionals and nongovernmental organizations thanks to its
effective marketing activities.
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şemelik kumaş firmaları ve hizmet faaliyet firmalarından
oluşmakta.
INTERMOB’un yaklaşık 106 ülkeden ziyaretçi çekmesi,
Türk ürünlerine gösterilen ilginin dünya çapında olduğunun
kanıtı. Ziyaretçi profili içerisinde mobilya üreticileri, orman
ürünleri firmaları, mobilya - dekorasyon firmaları, makine
üreticileri, makine ekipmanları firmaları, inşaat firmaları,
hırdavat - nalburiye firmaları, mimarlar, iç mimarlar, mühendisler ve kimya firmaları yer alıyor.
22 yıldır mobilya yan sanayinin uluslararası pazarlara açılan
kapısı olan INTERMOB Fuarı, meydana getirdiği sektörel
güç birliği ile bölgede vazgeçilmez bir ticaret merkezi
olarak öne çıkmaktadır. Fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört
bir yanından gelen sektörün öncü firmalarının ve marka
yaratmak isteyen küçük - orta ölçekli firmaların uluslararası pazarlara açılma fırsatı buldukları, en son ürün ve
yeniliklerini bir arada sergiledikleri, farklı ülkelerden gelen
nitelikli ziyaretçilerle buluştukları, doğru alıcılar ile ikili iş
görüşmeleri yaptıkları ticari ortamı sağlamaktadır.

52 bin 813 metrekarelik bir alanda
yapılan INTERMOB 2019’un
toplam salon sayısı ise 15 olarak
gerçekleşti.

There was a total
of 15 halls in INTERMOB 2019,
held on an area of 52,813
square meters.

INTERMOB attracts visitors from around 106 countries
which proves that there is worldwide interest for Turkish
products. Visitors include furniture manufacturers, forestry products companies, furniture - decoration companies,
machinery manufacturers, machinery equipment companies,
construction companies, fitting-hardware companies, architects, interior architects, engineers and chemical companies.
INTERMOB Fair that has functioned as furniture subsidiary
industry’s gateway to international markets for 22 years,
stands out as an essential trade centre in the region for
bringing about a union of forces in the industry. The fair
provides a business environment where leading companies
in the industry and small-medium sized enterprises that
wish to create brands from Turkey and all over the world
get the opportunity to go into international markets, exhibit
their latest products and innovations at one place, meet with
eligible visitors from different countries and hold bilateral
business negotiations with right buyers.
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Maksder, Intermob 2018’e 47’si derneğimiz üyesi

52 FİRMA İLE katıldı
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Maksder participated in Intermob 2018 with 52 companies,
47 being association members.
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A MOBİLYA ALÜMİNYUM SÜRGÜ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALBATUR END. A.Ş
ANTİK BRONZE SARI MAMÜLLERİ VE HIRDAVAT TİC. LTD. ŞTİ.
ARMAK MÜHENDİSLİK VE KALIP SAN. TİC. A.Ş
ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN. TİC. A.Ş
AYTUĞ PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BATU DESIGN ÖZCAN GÖNÜL KIRMAZ
BERFİNO MOBİLYA AKSESUARLARI İHR. İH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
BOĞAZİÇİ MALZ. DÖŞEME TEKS. LTD.ŞTİ.
CAN ALUMİNYUM SAN. TİC. A.Ş
CAN GRUP MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş
CAPPOR MOBİLYA AKS. SAN. TİC. A.Ş
METPLAS CAN METAL PLASTİK ELEKTRONİK KALIP İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAĞ KABARA SAN. TİC. A.Ş
ÇAĞBERK CAM AYNA ALÜMİNYUM
ÇAĞDAŞ MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÇEBİ GLOBAL DEKORATİF FONSİYONEL YAPI VE MOBİLYA MALZ. SAN. TİC. A.Ş
ÇEBİ KİLİT VE MOB. AKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇEMOBSAN METAL VE PLAS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DELTA BÜRO GEREÇLERİ END. ZIMBA TELLERİ TİC. SAN. A.Ş
EMAKS MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
GOLDAKS METAL MOBİLYA AKSESUAR SAN. DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME MOB. A. Ş.
İLKAY MOBİLYA AKSESUARLARI VE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KAP-SAN KAPLAMA VE BOYAMA SAN TİC LTD ŞTİ
KAPSAN MOBİLYA VE AKSESUAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KEMERLİ METAL SAN. TİC. A.Ş
KMS MOBİLYA BAĞLANTI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş
MESAN PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MEYA ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MİS PLASTİK İTH. İHR.
OSENA PAZARLAMA VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
ÖZ METAL İŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZDEMİR AMORTİSÖR OTOMOTİV
ÖZEMEK PLASTİK PROFİL VE KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ
ÖZER ÇELİK BÜRO MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZKARDEŞLER METAL MOB. AKS. PRES DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PORTAKAL PLASTİK ÜRETİM PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş
SEVDEHAN PLASTİK METAL KMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SİMİTEKS TEKSTİL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
STAR ALUMİNYUM PAZARLAMA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
STAR MUTFAK VE MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş
TEM MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TEMPO AKSESUAR SAN. TİC. A.Ş
TOMURCUK PORSELEN İNŞAAT MADEN İMALAT TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UFK KELEŞOĞLU MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. A.Ş
UMUT KULP SAN. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
ZAVİNNA TASARIM SANATLARI LTD.ŞTİ.
3K PLASTİK KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Dünya Mobilya Sektörü

INTERZUM’da Buluştu
World Furniture Industry Met at Interzum
Dünyada mobilya sektörünün önemli
isimlerine ev sahipliği yapan Interzum
Uluslararası Mobilya Fuarı, 21-24 Mayıs
2019 tarihleri arasında Almanya Köln’de
gerçekleşti.

The companies in Interzum manufacture in international accessories and semi-finished furniture, woodworking
industry, upholstery machines and spare parts, furniture
accessories, furniture coating materials, and kitchen furniture categories.

Interzum International Furniture
Fair that hosts prominent brands of
global furniture industry, was held
between May 21-24, 2019 in Cologne,
Germany.

Sonbahar / Autumn 2019

K

öln’de düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı
Interzum, konusunda en önemli ve en kapsamlı
mobilya fuarı. Dünyanın hemen her yanından gelen
mobilya firmaları, yabancı pazarlardaki paylarını
artırmak, Mobilya sektöründeki son gelişmeleri yerinde
görme imkânı bulmak için Interzum fuarına katılıyorlar.
Interzum’da yer alan firmalar, uluslararası aksesuar ve
yarı bitmiş mobilyalar, ahşap işçiliği endüstrisi, döşeme
makinaları ve yedek parçaları, mobilya aksesuarları,
mobilya kaplama malzemeleri, mutfak mobilyaları
kategorilerinde üretim yapmaktadır.

The International Furniture Fair Interzum, organized in
Cologne, is the most important and comprehensive furniture
fair in its field. Furniture companies from all over the world
participate in Interzum fair to increase their share in foreign
markets and to see the latest developments in the furniture
industry on site.
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Interzum Fuarı 2017’ye katılan MAKSDER üyeleri
arasında,
Adalar Kimya San. Tic. A.Ş.
Albatur Endüstri A.Ş.
Array Mobilya Rayları San. ve Tic. Ltd. Şti.
ASTS Profil Mühendislik ve Plastik San. Tic. A.Ş.
Aytuğ Plastik ve Kesme Kalıpları Mob. Aks. San.
Tic. Ltd. Şti.
Boğaziçi Malzemecilik Döşeme Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Çağ Kabara San. ve Tic. A.Ş.
Çebi Kilit ve Mobilya Aksesuarları San. Tic. A.Ş.
Çemobsan Metal ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti.
Doğanlar Kapı Kolları San. Tic. Ltd. Şti.
Emaks Mobilya Aksesuarları San. Tic. İth. İhr. Ltd.
Şti.
Gasan Gazlı Amortisör İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Kap-San Kaplama ve Boyama San. Tic. Ltd. Şti.
Mesan Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Meya Alüminyum Cam İnş. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.
Özdemir Amortisör Otomotiv.
Özemek Plastik Profil ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Portakal Plastik Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Sevdehan Plastik Metal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Simiteks Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti
Tem Mobilya Aks. San. Tic. Ltd. Şti.
Tempo Aksesuar San. ve Tic. A.Ş.
Umut Kulp San. Tic. Az. Ltd. Şti. olmak üzere toplam
23 firma yer aldı.

23 MAKSDER member companies who participated
in Interzum Fair 2017 are;
Adalar Chemistry Ind. Trade Inc.
Albatur Industry Inc.
Array Furniture Rails Ind. Trade Co. Ltd.
ASTS Profile Engineering and Plastic Ind. Trade Inc.
Aytuğ Plastic and Gabarite Fur. Accessories Ind. Trade
Co. Ltd.
Boğaziçi Outfitting Upholstery Textile Ind. Trade Co.
Ltd.
Çağ Gabarite Ind. Trade Inc.
Çebi Lock and Furniture Accessories Ind. Trade Inc.
Çemobsan Metal and Plastic Ind. Trade Co. Ltd.
Doğanlar Door Handles Ind. Trade Co. Ltd.
Emaks Furniture Accessories Ind. Trade Export Import
Co. Ltd.
Gasan Gas Springs Construction Ind. Trade Co. Ltd.
Kap-San Coating and Paint Ind. Trade Co. Ltd.
Mesan Plastic and Metal Ind. Inc.
Meya Aluminium Glass Construction Furniture Trade
Co. Ltd.
Özdemir Shock Absorber Automotive.
Özemek Plastic Profile and Mould Ind. Trade Co. Ltd.
Portakal Plastic Manufacturing and Marketing Ind.
Trade Inc.
Sevdehan Plastic Metal Chemistry Ind. Trade Co. Ltd.
Simiteks Textile Industry Trade Co. Ltd.
Tem Furniture Acc. Ind. Trade Co. Ltd.
Tempo Accessories Ind. Trade Inc.
Umut Handle Ind. Trade Co. Ltd.

Yıllara göre fuar istatistiklerine bakıldığında, rakamların yukarı doğru artış kaydettiği gözlemlenmektedir.

An upward trend in figures can be observed when
fair statistics according to years are viewed.

2015

2017

2019

Sergi alanı - Exhibition Area

163.000 m2

187.400 m2

190.000 m2

Katılımcı ülke sayısı - Number of Participating Countries

58

60

60

Katılımcı firma sayısı - Number of Participating Companies

1537

1732

1805

Yabancı katılımcı oranı - Foreign Participant Rate

%71

%73

%75

Ziyaretçi sayısı - Number of Visitors

58.023

69.000

74.000

Ziyaretçi ülke sayısı - Number of Visiting Countries

143

152

152
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MAKSDER, INTERZUM 2019’A

28 UyesIyle katıldı
MAKSDER joined in INTERZUM 2019 with 28 members

Sonbahar / Autumn 2019

ADALAR KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş.
ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ASTS PROFİL MÜHENDİSLİK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
AYTUĞ PLASTİK VE KESME KALIPLARI MOB. AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK DÖŞEME TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BURAK TEKER VE MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇAĞ KABARA SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇEBİ KİLİT VE MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş.
ÇEMOBSAN METAL VE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DOĞANLAR KAPI KOLLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EMAKS MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
GASAN GAZLI AMORTİSÖR İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KAPSAN MOBİLYA VE AKSESUAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KAP-SAN KAPLAMA VE BOYAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MESAN PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.
MEYA ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZDEMİR MALZEMECİLİK BOYA MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZEMEK PLASTİK PROFİL VE KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PORTAKAL PLASTİK ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
EGGER DEKOR A.Ş.
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SEVDEHAN PLASTİK METAL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SİMİTEKS TEKSTİL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ
TEM MOBİLYA AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TARLASAN PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TEMPO AKSESUAR SAN. VE TİC. A.Ş.
UMUT KULP SAN. TİC. AZ. LTD. ŞTİ.
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Woodex Alger 2019

Cezayİr’de Gerçekleştİ
Woodex Alger 2019 held in Algeria
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Katılımcılarına önemli iş fırsatları sunan
1. Woodex Uluslararası Ağaç İşleme
Makineleri, Mobilya Yan Sanayileri ve
Teknolojileri Fuarı, 11-14 Eylül tarihleri
arasında Cezayir’de gerçekleşti.
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obilya aksesuar sanayicilerine önemli iş fırsatları sunan Cezayir’de, 11 - 14 Eylül 2019 tarihlerinde SAFEX Fuar Merkezi’nde organize edilen 1.
Woodex Algeria Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Yan Sanayileri ve Teknolojileri Fuarı, tek bir
salonda yedisi MAKSDER üyesi olmak üzere toplam 21
Türk firmasının katılımı ile düzenlendi. Cezayir Fuarı’na
mobilya yan sanayi, mobilya aksesuarları, döşemelik
kumaş ve deriler, mobilya sistemleri, yapıştırıcı ve tutkallar,
boya-vernik ürünleri, kapı ve kapı yan sanayi ürünleri, iç
dekorasyon ürünleri, ağaç işleme makineleri ve ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar katıldı.
MAKSDER üyesi Berfino Mobilya Aks. San. Tic. Ltd. Şti.,

The First Woodex Algeria International Woodworking Machinery, Furniture Side Industries and Technologies Fair,
organized at SAFEX Exhibition Centre between 11 - 14
September 2019 in Algeria, offers significant business opportunities for furniture accessory industrialists, and was
held in a single hall with participation of 21 members, seven
being MAKSDER members.
Algeria Fair was participated by companies in furniture
side industry, furniture accessories, upholstery fabrics and
leathers, furniture systems, adhesives and glues, paint-varnish products, door and door side industry products, interior decoration products, woodworking machinery and
equipment sectors.

The First Woodex International
Woodworking Machinery, Furniture Side
Industries and Technologies Fair, offering
significant business opportunities to
its participants, took place in Algeria
between September 11-14.

fair fuar

Boğaziçi Malzemecilik Döşeme Tekstil Ltd. Şti., Çağberk
Cam Ayna Al. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., Çemobsan Metal
ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti., Delta Büro Ger. End. Zımba
Tel. Tic. ve San. A.Ş. ve Mesan Plastik ve Metal San.
A.Ş.’nin katıldığı fuar, Türk mobilya yan sanayi sektörünün
de önünü açtı.“Maksimum fayda politikası” sloganıyla
hizmet veren Merkür Uluslararası Fuarcılık’ın organizasyonuyla gerçekleştirilen fuarda, MAKSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Aliosman Mertöz ve derneğimiz üyesi firmaların
temsilcileri, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ticaret
Müşaviri Bahadır Erkan ile fuar ve Cezayir pazarı üzerine
değerlendirmelerde bulunma fırsatı elde ettiler. MAKSDER
olarak Cezayir’de gördükleri ilgiden son derece memnun
olduklarını belirten Başkan Mertöz, görüşlerini şu sözlerle
dile getirdi: “Bizim hedefimiz sadece sektörümüzün değil,
Türkiye olarak Cezayir ile ticari ve gönül ilişkilerimizin
geliştirilmesi. Bu anlamda konuya Türkiye perspektifinden
bakıyoruz.”
Türkiye’nin halihazırda 2018 yılında Cezayir ile 2 milyar
dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bir diğer ifade ile Cezayir,
Türkiye’nin altıncı büyük ticarti partneri konumunda. Ancak
köklü ilişkilere sahip olduğumuz Cezayir, bitmiş mobilya
ürünlerine yüzde 30 artı yüzde 60’a ilave olarak yüzde 19
KDV uygulayarak ülke içerisindeki üretimin geliştirilmesini
hedefliyor. Buna karşın mobilya aksesuar ve hammadelerine en yüksek yüzde 30 vergi uygulanıyor. Bu durum,
MAKSDER üyesi firmalara önemli bir fırsat sunuyor.
Türk yatırımcılara yönelik bir diğer engel ise Türkiye ile
Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması olmaması ve
Türk vatandaşlarına vize uygulanması. Ticaret Ateşemiz
Bahadır Erkan’a bu alandaki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik dileklerini ileten Başkan Mertöz’ün açıklamaları
Cezayir kamuoyunda da geniş yankı buldu. Dört televizyon
kanalı ve Cezayir basınına Fransızca ve Arapça açıklamalarda bulunan Mertöz, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret
hacminin geliştirilmesi için MAKSDER olarak çabalarının
devam edeceğini vurguladı. Woodex Fuar Organizasyon
Firması ise şehir içi otobüsleri başta olmak üzere kamusal
alanda yaptığı tanıtımlarla Türk firmalarına destek oldu.

Türkiye ile ihracat dengesi
kıyaslandığında, yaklaşık 300
milyon dolarlık bir rakam, Cezayir
lehine bulunuyor.

The fair participated by MAKSDER members Berfino Furniture Acc. Ind. Trade Co. Ltd., Boğaziçi Outfitting Upholstery
Textile Co. Ltd., Çağberk Glass Mirror Al. Fur. Ind. Trade
Co. Ltd., Çemobsan Metal and Plastic Ind. Trade Co. Ltd.,
Delta Bureau Ins. Ind. Staple Trade Ind. Inc. and Mesan
Plastic and Metal Ind. Inc., also paved the way for Turkish
furniture side industry. At the fair organized by Merkür
International Fair Organization with the slogan “Maximum
benefit policy”, MAKSDER Chairman Aliosman Mertöz and
the representatives of MAKSDER member companies got the
opportunity to comment on the fair and evaluate Algerian
market with Bahadır Erkan, Trade Advisor of the People’s
Democratic Republic of Algeria. Stating that they were utterly pleased with the interest shown in Algeria, Chairman
Mertöz expressed his opinions as follows: “Our goal is to
further commercial affairs and strengthen ties with Algeria,
not only as the industry but also as Turkey. In this sense, we
view the subject from Turkey’s perspective.”
Algeria and Turkey currently has a $ 2 billion trade volume
as of 2018. In other words, Algeria is Turkey’s sixth largest trade partner. However Algeria, with which we have
deep-rooted relations, aims to improve its domestic production by applying 19 % VAT in addition to 30 % plus 60
% tax to finished furniture products. On the other hand, a
maximum of 30 % tax is applied to furniture accessories
and raw materials. This is an important opportunity for
MAKSDER member companies.
Another obstacle facing Turkish investors, is the lack of a
free trade agreement between Turkey and Algeria and visa
requirement for Turkish citizens. The statements of Chairman Mertöz, who conveyed his wishes to Turkish Trade
Attaché Bahadır Erkan for removal of obstacles in this area,
also had broad repercussions in Algerian public. Mertöz
who issued statements in French and Algerian to four TV
channels and Algerian press, stressed that they will continue their efforts as MAKSDER to increase trade volume
between Turkey and Algeria. Woodex Fair Organization
Company supported Turkish companies with ads placed in
public spaces, mainly in city buses.
Algeria, which has a great export potential especially in
natural gas, oil and oil products, stands out with its modern
ports, underground treasures and important steps taken in
the field of industrialization in recent years. Algeria that
has made free trade agreements with 11 African countries,
is considered the power plant country of North Africa. When
export balance is compared with Turkey, there is a figure
of approximately $ 300 million in Algeria’s favour. When
these developments are taken into consideration, there is
significant potential in Algeria for side industry, machinery
and equipment manufacturing companies. In line with these
developments, Woodex Alger Fair is aimed to be an organization which will ensure maximum efficiency for Turkish
companies in this important market.
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Özellikle doğalgaz, petrol ve ürünleri konusunda büyük bir
ihracat potansiyeli bulunan Cezayir, modern limanları, yer
altı zenginlikleri ve son yıllarda sanayileşme alanında atılan
önemli adımlarla dikkat çekiyor. 11 Afrika ülkesi ile serbest
ticaret anlaşması bulunan Cezayir, Kuzey Afrika’nın santral
ülkesi kabul ediliyor. Türkiye ile ihracat dengesi kıyaslandığında, yaklaşık 300 milyon dolarlık bir rakam, Cezayir
lehine bulunuyor. Bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda,
yan sanayi, makine ve ekipman üreten firmaları Cezayir’de
önemli bir potansiyel beklemekte. Woodex Alger Fuarı’nın
bu gelişmelerle paralel olarak bu önemli pazarda, Türk
firmalarının maksimum verim almasını sağlayacak bir
organizasyon olması hedefleniyor.

When export balance is compared
with Turkey, there is a figure of
approximately $ 300 million in
Algeria’s favour.
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Seçici Kurul Başvuruları

DeğerlendIRDI
Selection Committee Evaluated Applications
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MAKSDER’in genç tasarımcıların
önünü açmak amacıyla düzenlediği
Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri
Tasarım Yarışması’nın 10.’suna yapılan
başvurular, yarışmanın seçici kurulunu
oluşturan jüri üyeleri tarafından
değerlendirildi.
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obilya aksesuarları alanında sektörü teşvik eden,
tasarımın önemini vurgulayan ve genç tasarımcıları
özendiren 10. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması’na Türkiye’deki üniversitelerin dört yıllık
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan
kayıtlı tüm lisans öğrencileri başvurabiliyor. Yarışmaya her
kategoride sadece bir çalışmayla başvurabilen genç tasarımcıların başvuracakları kategorilerin ilki Giysi - Giyinme
Odası Dolabı Organizasyonu Kategorisi, ikincisi ise Mutfak
- Kiler Dolabı Organizasyonu kategorisi olarak belirlendi.

The 10th of National Furniture Accessories Product Design
Contest encourages the furniture accessories industry and
young designers, with an emphasis on importance of design
and all undergraduate students enrolled in a four-year Industrial Products Design, Industrial Design and Industrial
Design Engineering program in a Turkish university, can
apply to compete in the contest. Young designers can submit
with a single project for the every category was designated
as Clothes - Dressing Room Cabinet Organization and the
second as Kitchen - Pantry Cabinet Organization.
Figures with Experience were Jury Members
Fifteen applications were named by codes and evaluated
individually by jury members. Jury members in the selection

Applications submitted to the 10th the
National Furniture Accessory Products
Design Contest, organized by MAKSDER
to pave the way for young designers,
were considered by jury members in
contest’s selection committee.
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TECRÜBELİ İSİMLERDEN OLUŞAN JÜRİ
ÜYELERİ

Yarışmada değerlendirmeye alınan ve kodlanarak adlandırılan 15 başvuru, tek tek jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yılmaz Seber (Doğtaş Kelebek Mobilya
Tasarım ve Ar-Ge Direktörü), Dr. Engin Kapkın (Eskişehir
Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim
Üyesi), Kunter Şekercioğlu (Endüstriyel Ürün Tasarımcısı - Kilit Taşı Tasarım), Prof. Dr. Yusuf Gürçınar (İstanbul
Aydın Üniversitesi - İç Mim. Böl. Bşk.) ve Dekor Ahşap
Ürünleri A.Ş. Yüksek Kimya Mühendisi & TOBB (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği) Mobilya Sektör Kurulu Üyesi
Fevzi Bozkurt’tan oluşan seçici kuruldaki jüri üyeleri,
kategorilere göre yarışan tasarımları tek tek inceleyerek
puanlarını verdi.
Puanların 10 üzerinden verildiği değerlendirmenin kriterlerinde, yarışmacının tasarımında inovasyonu, estetiği,
işlevselliği, üretilebilirliği, güvenliği ve sürdürülebilirlik özelliklerine dikkat edilidi. Projelerin yapılış amacı, öngörülen
malzemeler, üretim tekniği gibi bilgilerin yer aldığı proje
görselleri, maksimum beş sunum paftası ile teslim edildi.
Değerlendirme sonucunda birinci olan tasarım ödülü 12
bin TL, ikincilik ödülü 9 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL
ve mansiyon olarak 1500 TL almaya hak kazandı. Nisan
ayında duyurusu yapılan yarışmanın jüri değerlendirme
toplantısı 5 Eylül’de gerçekleşti. 18 Eylül’de düzenlenen
ödül gecesinde ise ödüllerini alan yarışmacılar, tasarımlarını 12-16 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen sektörün en
önemli fuarı İNTERMOB’ta sergileme fırsatı bulacaklar.
Ödül kazanan isimler ve iletişim bilgileri fuarda sergilenerek, MAKSDER’in resmi internet sitesinde ve sosyal
medya platformlarından duyurulacak.

Yarışmada değerlendirmeye
alınan ve kodlanarak adlandırılan
15 başvuru, tek tek jüri üyeleri
tarafından değerlendirildi.

Fifteen applications were
named by codes and evaluated
individually by jury
members.

committee, consisting of Yılmaz Seber (Doğtaş Kelebek
Furniture Design and R&D Director), Dr. Engin Kapkın
(Eskişehir Technical University Department of Industrial
Design Faculty Member), Kunter Şekercioğlu (Industrial Product Designer – Kilit Taşı Design), Prof. Dr. Yusuf
Gürçınar (İstanbul Aydın University – Head of Interior
Architecture Department) and Dekor Wood Products Co.
High Chemical Engineer & TOBB (Turkey Union of Chambers and Exchange Commodities) Furniture Industry Board
Member Fevzi Bozkurt, evaluated and scored the designs
that competed in the two categories.
Evaluation criteria focused on the innovation, aesthetic
appeal, functionality, manufacturability, reliability and sustainability of projects which were scored out of 10. Project
visuals featuring the project’s purpose, projected materials
and production techniques were delivered, each containing
a maximum of five presentation sheets.
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At the end of the evaluation, the winning project was
awarded 12 thousand TL, the second 9 thousand TL, the
third 6 thousand TL and contestants were awarded 1500
TL as honourable mention. The jury evaluation meeting
of the contest which was announced in April, took place
on September 5th. The contestants who received awards in
the award night organized on September 18th, will get the
opportunity to exhibit their designs at the leading fair in the
industry INTERMOB to take place between 12-16 October,
2019. The winners and their contact information will be
available at the fair and announced on MAKSDER’s official
website and social media platforms.
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10. Yılımızda Tasarım Yarışması

Ödülleri Verildi
10th Year Design Contest Awards Bestowed

Aliosman Mertöz
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Mobilya sektörüne ışık tutan MAKSDER,
10. yılını görkemli bir geceyle kutladı.
Gecenin açılışını yapan Başkanımız
Aliosman Mertöz, “Bu kutlamaları
geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.”
dedi.

1

0. Ulusal Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışması’nın
ödüllerinin sahiplerini bulduğu geceye, MAKSDER
üyeleri ve sektörün önde gelen firma yetkilileri katıldı.
MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz ve yönetim
kurulu üyelerinin geceye katılan davetlilerle tek tek ilgilendikleri 10. Yıl kutlamalarında, aynı zamanda 10. Ulusal
Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışması’nın kazananlarına
da ödülleri verildi.
Başkan Mertöz, tüm davetlilere tek tek teşekkür ederek
başladığı ve yönetime geldikleri süreçteki icraatlarını anlattığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Derneğimizin
tüzük yapısını güçlendireceğiz. Artık Türkiye’nin her yanında

18

The night where 10th National Furniture Accessories Design
Contest awards were presented to the winners, was attended
by MAKSDER members and officials of leading companies
in the industry. The winners of the 10th National Furniture
Accessories Design Contest also received their awards during the 10th Anniversary celebrations in which MAKSDER
Chairman Aliosman Mertöz and members of Board of Directors welcomed the guests attending the night one by one.
Chairman Mertöz began his opening speech by thanking all
guests and informed about the operations they carried out
during the accession process. Mertöz continued as follows:
“We will strengthen the code structure of our association.
We now have MAKSDER members all across Turkey. The

MAKSDER lighting the way for furniture
industry, celebrated its 10th anniversary
in a great night. MAKSDER Chairman
Aliosman Mertöz who opened the event,
said, “We aim to make these celebrations
traditional.”
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MAKSDER üyemiz var. Derneği aldığımızda üye sayımız
53 iken yedi aylık süreçte bu sayı 66’ya yükseldi. Bu artışı devam ettireceğiz. 35 üniversite ile iş birliği içindeyiz.
Bu çalışmaların çok faydalarını göreceğimize inanıyoruz.
Yarışmamızda ödül alan gençlerimiz de aramızda. Hepsi
pırıl pırıl, gelecek vaadeden gençler. Onlar ezber bozan
tasarımlarıyla sektöre katkı sunmaya devam edecekler.
Hepsini tebrik ediyorum.” dedi.
Başkan Mertöz’ün konuşmasının ardından yarışmanın
teknik şartnamesini hazırlayan Jüri Üyesi Kunter Şekercioğlu’nu (Kilit Taşı Tasarım Endüstriyel Ürün Tasarımcısı)
ve diğer jüri üyeleri olan Yılmaz Seber (Doğtaş Kelebek
Mobilya Tasarım ve Ar-Ge Direktörü), Dr. Engin Kapkın
(Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Yusuf Gürçınar (İstanbul
Aydın Üniversitesi İç Mim. Böl. Bşk.) ve Fevzi Bozkurt’u
(Lineadecor Ahşap Ürünleri Yön. Kur. Bşk. - Yüksek Kimya Mühendisi ve TOBB Mobilya Sektör Kurulu Üyesi)
sahneye davet ederek tanıttı. Kunter Şekercioğlu yaptığı
konuşmada, şartnamede bir ilk gerçekleştirdiklerini ve yarışmaya başvuran tasarımların tescilinin dernek tarafından
yapılacağı maddesini eklediklerini vurguladı. Ardından her
iki kategoride yarışarak ödüle hak kazanan tasarımlara
tek tek ödülleri verildi. Daha sonra MAKSDER Başkanı
Mertöz, gecenin sponsorları olan Merkür Fuarcılık, Türkel
Fuarcılık, FL Fuar Lojistik, Ünal Sigortacılık ve Özen Gümrük Müşavirliği ile Tüyap Fuarcılık yetkililerini de sahneye
davet ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Reed TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB
Başkanı Adil Pelister, Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası
Sanayici ve İthalatçıları Derneği MUDER Başkanı Seyfi
Cahit Ayaskan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Eski Başkanı Rıdvan Mertöz’ün yanı sıra;
Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği SİAD Başkanı Hakan
Kocabaş, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Adnan
Deniz ve dernek üyelerinin de katıldığı ve destek verdiği
ödül töreni, müzik dinletisi eşliğinde yenilen yemek ve
davetlilerin eğlenceli sohbetleriyle sona erdi.

number of our members increased from 53 to 66 over a
seven-month period, since we came to management. We
will maintain this. We have established cooperation with
35 universities. We believe that we will greatly benefit from
these efforts. The young winners of the contest are among us.
All bright, promising youth. They will continue to contribute
to the industry with groundbreaking designs. I congratulate
them all.”
Following his speech, Chairman Mertöz invited jury member Kunter Şekercioğlu (Industrial Product Designer of Kilit
Taşı design) who prepared the technical specifications of the
contest and other jury members Yılmaz Seber (Doğtaş Kelebek Furniture Design and R&D Director), Dr. Engin Kapkın
(Eskişehir Technical University, Department of Industrial
Design Faculty Member); Prof. Dr. Yusuf Gürçınar (Istanbul
Aydın University Interior Architecture Department Chair)
and Fevzi Bozkurt (Lineadecor Wood Products Chairman
of Board of Directors - Master Chemical Engineer and
TOBB Furniture Industry Board Member) to the stage. In
his speech, Kunter Şekercioğlu underlined that they added
an article to the specifications so that the designs applying to
the contest would be officially registered by the association,
which is a first. Later, the winning designs which competed
in both categories were awarded individually.
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MAKSDER Chairman Mertöz then invited sponsors of the
night Merkür Fairs, Türkel Fairs, FL Fair Logistics, Ünal
Insurance and Özen Customs Consultancy and Tüyap Fairs’
officials to the stage and thanked them for their support. The
award ceremony attended and supported by Reed TÜYAP
Chairman of the Board Bülent Ünal, Istanbul Chemicals and
Chemical Products Exporters’ Association İKMİB President
Adil Pelister, Wooden Kitchen and Bathroom Furniture Industrialists’ and Importers’ Association MUDER President
Seyfi Cahit Ayaskan, Istanbul Chamber of Industry Council
Member and Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters’ Union Former Chairman of the Board of Directors
Rıdvan Mertöz, Silivri Industrialists’ and Businessmen’s Association SİAD Chairman Hakan Kocabaş, Board Member
and Secretary General Adnan Deniz and members of the
association, ended following the dinner accompanied by
music and enjoyable conversations of the guests.
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MAKSDER, Genç Yetenekleri

Ortaya Çıkarıyor
MAKSDER Discovers Young Talents

Her yıl gerçekleştirdiği tasarım
yarışması ile sektöre taze kan girişine
öncülük yapan MAKSDER, bu noktada
üniversitelerle iş birliği yaptı; ödül alan
tasarımlar ise INTERMOB 2019 Mobilya
Fuarı’nda görücüye çıkı.
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niversitelerin mobilya, dekorasyon ve endüstriyel tasarım
alanında eğitim gören öğrencilerinin her yıl heyecanla
bekledikleri Ulusal Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışması’nın 10.’sunda yine birbirinden yenilikçi projeler
yarıştı. MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz,
“Bu yarışmayı düzenlerken yenilikçi genç arkadaşlarımızın
yeteneklerini sektöre kazandırmayı ve verimli işbirliklerinin
oluşmasına zemin hazırlamayı amaçladık. Bizler sektörümüzün geleceği için tasarıma, tasarımın gelişmesi için de
gençlerimize ve onların yaratıcılıklarına yatırım yapmanın doğru
olduğuna inanıyoruz.” dedi. Yarışmaya katılan projelerde
tasarım önerisinin yaratıcı, yenilikçi ve özgün olmasına, estetik
açıdan güncel eğilimlere uygun olmasına görsel bütünlük ve
çekiciliğe, tespit edilen soruna - ihtiyaca verimli bir çözüm önerebilmesine güncel malzeme ve üretim yöntemlerine uygun
olmasına, kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmamasına, üre-

Innovative projects competed in the 10th National Furniture Accessories Design Contest, awaited eagerly every
year by students studying in furniture, decoration and industrial design departments of universities. MAKSDER
Chairman of Board of Directors Aliosman Mertöz said,
“In organizing this contest, we aimed to introduce the talents of our innovative young friends to the industry and to
establish a ground for productive cooperation. We believe
that it is proper to invest in design for the future of our
industry, and to invest in our youth and their creativity
for development of design.” Projects participating in the
contest are evaluated based on following criteria: creativity, innovativeness and originality of the design proposal,
design following current aesthetic trends, having visual
integrity and appeal, the ability to propose an efficient
solution to the problem-need identified, complying with
current materials and production methods, not endangering

MAKSDER, a pioneer in bringing
fresh blood to the industry with its
annual design contest, cooperated with
universities for this purpose and the
award-winning designs were exhibited at
INTERMOB 2019 Furniture Fair.
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tim-kullanım ve geri dönüşümde çevre dostu olmasına, çevre
normlarına uygunluk sağlayabilmesine bakılıyor. Türkiye’deki
üniversitelerin dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel
tasarım ve endüstriyel tasarım mühendisliği bölümlerinde
öğrenim görmekte olan, kayıtlı tüm lisans öğrencilerin katılımına ve bu bölümlerden en fazla sekiz ay evvel mezun olmuş
tasarımcılara açık olan yarışmanın duyurusu, MAKSDER’in
resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra;
ilgili tüm üniversitelerin web sayfalarında ve panolarından gerçekleştirildi.Eylül ayında gerçekleşen jüri değerlendirmesinin
ardından ödüle layık görülen projelere ödülleri, 18 Eylül 2019
tarihinde düzenlenen gecede törenle teslim edildi. Kazanan
tasarım projeleri, 12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen INTERMOB 2019 Mobilya Fuarı’nda hem sektör profesyonellerinin
hem de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

user safety, being environment-friendly in production-use
and recycling, and complying with environmental norms.
The contest open to all undergraduate students enrolled in
four-year industrial product design, industrial design and
industrial design engineering departments of universities
in Turkey, and designers who graduated maximum eight
months ago from these departments, was announced on
MAKSDER’s official web site and social media accounts
as well as the web sites and boards of all relevant universities. Projects deemed worthy of the award following the
jury evaluation in September, were presented with awards
in the ceremony organized on the night of September 18th,
2019. Award-winning projects were presented to the taste
of both industry professionals and visitors in INTERMOB
2019 Furniture Fair held between 12-16 October.

“10. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması Sonuçları:
10th National Furniture Accessory Products Design Competition Results:

1- Giysi - Giyinme Odası Dolabı Organizasyonu Kategorisi
Bu kategoride yer alan dokuz proje arasından verilen ödüller ve sahipleri aşağıda listelenmiştir:
1- Clothing - Dressing Room Cabinet Organization Category
Among the nine projects in this category, the awards and their winners are listed below:
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Mimar Sinan Fine
Arts University

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Mimar Sinan Fine
Arts University

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

Ayşe
SERBEST

Simay
YAMAN

Semih
ARSLAN

First Place

Second Place

İstanbul Teknik
Üniversitesi
Istanbul Technical
University

Third Place

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Mimar Sinan Fine
Arts University

Erciyes Üniversitesi
Erciyes University

Mansiyon

Honourable
Mansion

Mansiyon

İlker TORUK

Honourable
Mansion

Ceren
ALTUNTAŞ

2- Mutfak - Kiler Dolabı Organizasyonu Kategorisi
Bu kategoride yer alan altı proje arasından verilen ödüller ve sahipleri aşağıda listelenmiştir.
2- Kitchen - Pantry Cabinet Organization Category
Among the six projects in this category, the awards and their winners are listed below.
Karabük Üniversitesi
Karabük University

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Mimar Sinan Fine
Arts University

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Mimar Sinan Fine
Arts University

Birincilik Ödülü
First Place
İlker
TORUK

İkincilik Ödülü
Second Place
Muhammet
Sami YENİ

Üçüncülük
Ödülü
Third Place
Mustafa
SAĞDIÇ

Mansiyon
Honourable
Mansion
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Mimar Sinan Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Mimar Sinan Fine
Arts University

Canberk
ÇETİNKAYA
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14. SANAYİ
KONGRESİ’NDE
YERLİ VE EVRENSEL
VURGUSU

KIBRIS’TA KARDEŞ
DERNEK ZİYARETİ
Visit to Co-worker
Association in Cyprus

Emphasis on “Domestic And
Üniversal” in the 14th Industry
Congress

M

AKSDER, İstanbul Sanayi Odası
tarafından düzenlenen 14. Sanayi
Kongresi’ne
Genel
Sekreter
Mehtap Sarmusak ile katılım sağladı. “Yerli
ama evrensel, bugün ama gelecek” ana
temasıyla düzenlenen kongre, Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanayicilerin,
ekonomi
dünyasının
önde
gelen
isimlerinin, akademisyenlerin, bürokratların,
öğrencilerin, sivil toplum önderlerinin ve
basının yoğun ilgisiyle başlayan kongrede
çok sayıda dinleyici yer aldı. “Yerli üretim”
başlığı altında yapılan konuşmalar ve
panelde, genel olarak yerel ama evrensel
üretim yapmanın bir zorunluluk olduğunun
altı çizildi. Yerli üretim dendiğinde sadece
ürün bazında değil, bilgi üretiminde de
yerlilik gereğinin vurgulandığı kongrede, yerli
üretim ve yerli malı teşvik etmek için neler
yapılması gerektiği üzerinde görüşler dile
getirildi.

K
MAKSDER Secretary General Mehtap
Sarmusak participated in the 14th Industry
Congress organized by Istanbul Chamber
of Industry on behalf of the association.
Organized with the main theme “domestic
but Üniversal, today but future”, the
Congress was held at Haliç Congress
Centre. Drawing considerable interest from
industrialists, prominent figures of economy
world, academics, bureaucrats, students,
leaders of civil society and the press, the
congress was widely participated. In the
lectures and the panel held under the title
“Domestic production”, it was underlined
that producing domestically yet Üniversally
is a must. In the congress, it was emphasized
that domestic production is not only about
product but also about information, and
opinions were expressed on actions to
take to promote domestic production and
domestic goods.

HANNOVER MESSE FUAR YETKİLİLERİNDEN MAKSDER
BAŞKANINA TEBRİK ZİYARETİ
Congratulatory Visit From Hanover Messe Fair Authorities to
MAKSDER Chairman

H

annover Messe Fuarcılık yetkilileri
Alemdar Sönmez ve Demet Çataklı
Avcı, MAKSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Aliosman Mertöz’e tebrik ziyaretinde
bulundu. Mertöz’ün sahibi olduğu Mesan
Plastik ve Metal Sanayii A.Ş.’de gerçekleşen
ziyarette, MAKSDER Başkan Yardımcısı
Savaş Çinçin ve Dernek Saymanı Serkan
Hazar da hazır bulundu. Ligna Hannover
Fuarı detaylarının da konuşulduğu ziyarette,
dernek üyelerine sağlanacak artı hizmetler ve
fuara katılım için gereken şartlar konusunda
değerlendirmelerde bulunuldu. Tebrik ziyareti
başarı ve iş birliği temennileriyle sona erdi.
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Hanover Messe Fairs officials Alemdar
Sönmez and Demet Çataklı Avcı paid a
congratulatory visit to MAKSDER Chairman
Aliosman Mertöz. MAKSDER Vice Chairman
Savaş Çinçin and Association’s Treasurer
Serkan Hazar were also present in the visit
held at Mesan Plastic and Metal Industry
Inc. owned by Mertöz. During the visit,
details of Ligna Hanover Fair were discussed
as well as the extra services to be provided
to association members and requirements
for fair participation. The congratulatory
visit ended after expressing well wishes and
voicing hopes of cooperation.

ıbrıs’ta Mobilya Sanayicileri Derneği MOSAD Başkanı
Hüseyin Ciddi ile bir araya
gelen MAKSDER Başkanı Aliosman
Mertöz, Kıbrıslı meslektaşları ile iş
birliği adına neler yapabilecekleri
üzerine bir görüşme gerçekleştirdiler. Mertöz, görüşme esnasında
üyesi bulundukları Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Görüşme yeniden bir araya
gelme temennileri ile sonlandı.

MAKSDER Chairman Aliosman
Mertöz came together with Cyprus
Furniture Industrialists’ Association
MOSAD Chairman Hüseyin Ciddi,
and they held a meeting with their
Cypriot colleagues on the actions
to take to establish cooperation.
During the meeting, Mertöz gave
detailed information about Furniture
Associations Federation MOSFED
they are a member of. The meeting
ended with the wishes to gather
again.
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DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ’NDE SEKTÖR
TOPLANTISI KATILIMI

ÜYELERİMİZ “İHRACATIN METALİK
YILDIZLARI”NDA ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDILAR

Participation in Sector Meeting at Foreign
Trade Complex

Our Members Awarded with “Metallic Stars
of Export”

İ

G

stanbul Demir ve Demir Dışı Metalleri İhracatçıları Birliği İDDMİB
tarafından belli dönemlerde düzenlenen alt sektör toplantıları
kapsamında, bağlantı ekipmanları, kilitler, el aletleri ve mobilya
aksesuarları ihracatçısı üyeler ve sektör temsilcilerinin talebiyle
bir sektör toplantısı gerçekleştirildi.
MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz’ün de katıldığı toplantıda
metal - hırdavat sektörlerinin ihracat değerlendirmeleri, 3. URGE
faaliyeti hakkında bilgi edinilmesi ve firmalardan katılım talebi
toplanması konularının yanı sıra, Türkiye ve dünya ekonomisinin
değerlendirme sunumuna da yer verildi.

Within the scope of the sub-sector meetings organized by Istanbul
Ferrous and Non-Ferrous Metals’ Exporters Association IDDMIB,
a sector meeting was held upon request of members and sector
representatives who export connection equipment, locks, hand
tools and furniture accessories.
At the meeting also attended by MAKSDER Chairman Aliosman,
exports in metal - hardware industries were evaluated, information
about the Third URGE project and participation requests from the
companies were received. A presentation on Turkish and global
economy also took place.

erçekleştirdikleri ihracat rakamları doğrultusunda ülke
ekonomisine katma değer sağlayan MAKSDER üyelerine,
İDDMİB tarafından yapılan “İhracatın Metalik Yıldızları”
Ödül Töreni’nde, ödülleri teslim edildi. 21 kategoride yarışan
64 ödül sahibi arasında, üyelerimizden Samet Kalıp ve Madeni
Eşya San. Tic. A.Ş., “Binalar ve Cephe için Metal Aksamlar”
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Sevdehan Plastik
ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. ise “Metal Mobilyalar” kategorisinde
yine ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Ödül töreninde ayrıca
MAKSDER’e sektöre vermiş olduğu desteklerden dolayı bir
teşekkür sertifikası takdim edildi. MAKSDER adına ödülü dernek
saymanı Serkan Hazar teslim aldı.

In the “Metallic Stars of Exports ”Award Ceremony organized by
IDDMIB, MAKSDER members who provide added value to national
economy with the exports they make, were presented their awards.
Two MAKSDER members were among 64 winners in 21 categories.
Samet Mould and Hardware Ind. Trade Inc. was awarded second
prize in “Metal Components for Buildings and Facade” category.
Sevdehan Plastic and Metal Ind. Trade Co. Ltd. was again awarded
the second prize in the “Metal Furniture” category. In the award
ceremony, MAKSDER also received a certificate of appreciation for
its support to the sector. The association’s treasurer Serkan Hazar
received the award on behalf of MAKSDER.
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MOSFED ÇATISI ALTINDA YER ALAN DERNEKLERDEN

KAYSERİ ÇIKARTMASI
Collective Visit to Kayseri By Associations Under MOSFED Roof

Mobilya Dernekleri Federasyonu
MOSFED üyesi derneklerin bu seferki
adresi Kayseri oldu.

Sonbahar / Autumn 2019
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obilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri
Federasyonu MOSFED, tüm paydaşlarıyla
beraber Kayseri’ye bir gezi düzenledi. MOSFED
Başkanı Ahmet Güleç ve Kayseri Mobilya
Sanayicileri Derneği KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın,
OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata, MOSBAD
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, MOBDER Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Tunç, ANSİMOD Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Biçer, İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Okan
Güler, MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman
Mertöz, MOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Erikci,
ANMODER Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güzel,
OMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kahraman ve
yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak
Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olan ve
mobilyaya dönük alışveriş merkezi KUMSmall Factory’nin

Furniture Associations Federation MOSFED, the roof
organization of the furniture industry, organized a visit to
Kayseri with all its stakeholders. The delegation comprised
of MOSFED President Ahmet Güleç and Kayseri Furniture
Industrialists Association KAYMOS President Mehmet
Yalçın, OMSİAD Chairman of the Board Ercan Ata,
MOSBAD Chairman of the Board Nuri Gürcan, MOBDER
Chairman of the Board Murat Tunç, ANSİMOD Board
Member İsmail Biçer, IMOS Chairman of the Board Okan
Güler, MAKSDER Chairman of the Board Aliosman Mertöz,
MOSİAD Chairman of the Board Rüştü Erikçi, ANMODER
Chairman of the Board Ercan Güzel, OMSAD Chairman
of the Board Selim Kahraman and board members, first
attended the presentation meeting of KUMSmall Factory
Shopping Centre, a furniture shopping centre that is the
largest mixed project in Europe and Turkey. Mayor of
Kayseri Metropolitan Municipality Dr. Memduh Büyükkılıç

Furniture Associations Federation
MOSFED member associations visited
Kayseri this time.
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sunum toplantısına katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı sunumda,
KUMSmall Factory AVM’nin teknik alt yapısı ve özellikleri
anlatıldı.
MOSFED üyelerinden oluşan heyet, daha sonra
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Nursaçan, ziyaretçi heyete
Kayseri OSB’nin uygulamaya dönük projelerinden
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile Dubai, Bosna
- Hersek ve diğer ülkelerde Türkiye Ticaret Merkezleri
açılması, bin 500 öğrenci kapasiteli Özel Kayseri OSB
Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış
Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, alt yapı
ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra; ileriye yönelik olarak
hedeflenen projeler hakkında detaylı bilgi aktardı ve
organize sanayi bölgesini gezdirdi.

“TÜRKİYE, 2023 HEDEFLERİNE MOBİLYA
SEKTÖRÜ İLE ULAŞACAK!”

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yapılan çalışmalar,
Kayseri OSB’nin yatırım, üretim, istihdam ve eğitime olan
katkılarından dolayı Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan
ve ekibini tebrik etti. Güleç, “Mobilya sektörümüz,
Türkiye ihracatını arttıran sektördür. Bugün 179 ülkeye
ihracat yapıyoruz. Kayseri’nin başarısı, Türkiye mobilya
sektörünün geleceğini belirleyecek. Türkiye’nin 2023
hedeflerini ilk yakalayacak sektör de mobilya sektörüdür.”
şeklinde konuştu. MOSFED Heyeti ve beraberindekiler,
daha sonra Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki
Ertekin tarafından ağırlandılar. Ertekin’in eşlik ettiği fabrika
gezisinde, üretim ve firma hakkında bilgiler aktarıldı.
Ziyarette Kayseri OSB TV’ye konuk olan MAKSDER
Başkanı Aliosman Mertöz konuşmasında, ”Kayseri çok
önemli bir mobilya merkezi. Böyle önemli bir merkezin
KUMSmall ile çok daha ileri noktalara taşınacağını
düşünüyorum. OSB’deki tasarım merkezi ve ihracat
istihbarat birimi çalışmaları da beni çok etkiledi. Emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.
Fabrika gezisinin ardından KAYMOS Yönetim Binası’na
geçen heyet, burada MOSFED Aylık Olağan Yönetim
Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

The delegation comprised of MOSFED members, later
visited Organized Industrial Zone (OIZ) Chairman of the
Board Tahir Nursaçan. Nursaçan gave detailed information
to the visiting delegation on Kayseri OIZ’s implementationoriented projects, opening Turkey Trade Centres in Dubai,
Bosnia - Herzegovina and other countries together with the
International Fair and Convention Centre, Private Kayseri
OIZ Technical College with a capacity of 1500 students,
Kayseri Industrial Design Centre, International Trade
Intelligence Centre, Solar Power Plant, infrastructure and
superstructure services in addition to prospective projects
planned and gave a tour of the organized industrial zone.
“TURKEY WILL ACHIEVE 2023 GOALS THROUGH
FURNITURE INDUSTRY!”
MOSFED President Ahmet Güleç congratulated Kayseri
OIZ President Tahir Nursaçan and his team for their
efforts and the contribution of Kayseri OIZ to investment,
production, employment and education. Güleç said,
“Turkish furniture industry, is the industry that increases
Turkey’s exports. Today we export to 179 countries. The
success of Kayseri will determine the future of Turkish
furniture industry. The first sector to achieve Turkey’s 2023
targets is the furniture industry.” MOSFED Delegation
and the accompanying guests were then hosted by Boydak
Holding CEO Alpaslan Baki Ertekin. During the factory
tour accompanied by Ertekin, information was given about
production and company.
MAKSDER President Aliosman Mertöz who made an
appearance on OSB TV during the visit, stated the
following in his speech, ”Kayseri is a major furniture
centre. I think that such an important centre will go further
with KUMSmall. I was also impressed by the works of the
design centre and export intelligence unit in OIZ. I thank
all who contributed.” After the factory tour, the delegation
moved to KAYMOS Administration Building and held the
MOSFED Monthly Ordinary Board Meeting.
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Kayseri

also participated in the presentation where KUMSmall
Factory Shopping Centre’s technical infrastructure and
features were explained.
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MAKSDER’DEN ÖNCEKİ YÖNETİME

TEŞEKKÜR PLAKETİ

Plaques of Appreciation to Previous Administration From MAKSDER
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MAKSDER Yönetim Kurulu, mayıs
ayı toplantısı öncesinde, bir önceki
yönetim kurulunu ziyaret ederek plaket
takdiminde bulundu.
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obilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER
Yönetim Kurulu, Mayıs ayı toplantısı öncesinde
Başkan Aliosman Mertöz, Başkan yardımcısı
Savaş Çinçin, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan
Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen, Sayman Üye Serkan
Hazar ve Genel Sekreter Mehtap Sarmusak’ın tam
katılımı ile bir araya gelerek önceki yönetime derneğe
vermiş oldukları hizmet ve faaliyetlerden dolayı teşekkür
plaketi takdimi için ziyarette bulundular. MAKSDER
Yönetimi, önceki yönetim kurulunu sırasıyla Başkan Tekin
Çınar (Star Mutfak ve Mobilya Aksesuarları San. ve Tic.
A.Ş.), Başkan Yardımcısı Gökhan Kocabaş (Cağ Kabara
San. ve Tic. A.Ş.) ve Özcan Gönülkırmaz’ı (Batu Design
Mobilya Aksesuarları) ziyaret ederek plaketlerini takdim
ettiler. Önceki yönetim kurulu üyelerinden Selçuk İnal

Before May meeting, Furniture Accessory Industrialists
Association MAKSDER Board of Directors with full
participation of Chairman Aliosman Mertöz, Vice
Chairman Savaş Çinçin, Board Members Özcan
Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen, Treasurer Serkan
Hazar and Secretary Mehtap Sarmusak, visited the
previous administration to present them with plaques of
appreciation for their services and activities.
MAKSDER Administration visited Chairman Tekin
Çınar (Star Kitchen and Furniture Accessories Industry
and Trade Inc.), Vice Chairman Gökhan Kocabaş (Cağ
Hobnail Industry and Trade Inc.) and Özcan Gönülkırmaz
(Batu Design Furniture Accessories) respectively and
presented their plaques. Former board member Selçuk
İnal (Simiteks Textile Industry and Trade Ltd. Co.) who

MAKSDER Board of Directors visited the
members of the previous board before
May meeting and presented them with
plaques.
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(Simiteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti) yurt dışında olduğu
için, Mehmet Sarıalp (Lale Orman Ürünleri San.Tic. Ltd.
Şti.) ise Kayseri ziyareti esnasında takdim edileceğinden
kendilerine plaketlerinin verilmesi ertelendi. Daha sonra
ziyaretler sonlandırılarak aylık yönetim kurulu toplantısı
için dernek merkezine geçildi.

was abroad will be presented his plaque at a later date,
and Mehmet Sarıalp (Lale Forestry Products Ind. Trade
Co. Ltd.) will receive a plaque during his business visit
to Kayseri. After the visits, association gathered at
headquarters for the monthly board meeting.

MAYIS AYI TOPLANTI
GÜNDEMİNDE AĞIRLIK
“TASARIM YARIŞMASI” OLDU
Focus on “Design Contest” in May
Meeting Agenda

M

İFTAR YEMEĞİNDE BAYRAMLAŞMA
MUTLULUĞU
MAKSDER Yönetimi, Mayıs Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı’nın ardından akşam saatlerinde, üyelerle bir
araya geldikleri iftar yemeğinde buluştular. Başkan ve
yönetim kurulu, iftar yemeğinde bayram tebriklerini de
gerçekleştirme fırsatı bularak, birbirlerine iyi dilek ve
temennilerini belirttiler.

MAKSDER May Board Meeting was held with full
participation in organization’s headquarters at Beylikdüzü.
The participants mainly discussed the design contest to take
place in September and fairs to be attended at the Board
of Directors meeting held in organization’s headquarters
at Beylikdüzü, and opinions and suggestions were shared.
The list of conditions for the 10th National Furniture
Accessories Design Contest, organized with the aim of
enabling young and successful designers to adopt the
profession and supporting their development through
reward, were discussed in addition to ideas on activities
to plan for the contest, and MAKSDER Administration
concluded the meeting after exchanging opinions on the
fair and making an evaluation of the day.
Joy of Holiday Greetings at the
Fast-Breaking Meal
Following May Board of Directors Meeting, MAKSDER
Administration gathered with members at Iftar Meal in the
evening. Chairman and board members got the chance to
exchange Holiday greetings and well wishes during Iftar
meal.
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AKSDER Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı,
kurumun Beylikdüzü’nde bulunan dernek binasında
tam katılımla gerçekleştirildi. Beylikdüzü’nde yer alan
dernek merkezinde gerçekleştirilen mayıs ayı yönetim kurulu
toplantısında, ağırlıklı olarak eylül ayında gerçekleştirilecek
tasarım yarışması ve katılım sağlanabilecek fuarlar
hakkında konuşularak görüş ve önerilerde bulunuldu.
Genç ve başarılı tasarımcılara mesleği benimsetmek
ve ödüllendirerek gelişmelerine destek olmak amaçlı
olarak 10.’su yapılan Ulusal Mobilya Aksesuarları Tasarım
Yarışması’nın şartnamesi, yarışmada neler yapılabileceğine
ilişkin fikirlerin ele alınmasının ardından, fuarla ilgili de
görüş alışverişinde bulunan MAKSDER Yönetimi, günün
değerlendirmesini yaparak toplantıyı sonlandırdı.
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Sektörde Önemlİ Bİr Oyuncu:

VitalI Behar
Sonbahar / Autumn 2019

A Major Player In The Sector
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MAHİYE SABUNCUOĞLU

Bu sayımızda ara vermeden yaptığı çalışmalarla sektörde öne
çıkan başarılı bir iş insanını, EGGER - Roma Plastik CEO’su Vitali
Behar’ı sayfalarımıza konuk ettik.

In this issue, we host a successful businessperson who came to the
fore in the industry with his uninterrupted efforts, EGGER - Roma
Plastic CEO Vitali Behar.

interview röportaj

İ

ş hayatındaki başarılarınız ve
sektörümüze yaptığınız katkılar
kamuoyunda ciddi ses getiriyor. Sizi
biraz daha yakından tanıyabilir
miyiz?

EGGER ile tanışma hikâyenizden
bahseder misiniz?

“2000 yılının sonlarında, çocukluk arkadaşlarım Aslan
Mazon ve Aydın Baler’in Roma Plastik’i kurmalarının
ardından, ihracat operasyonlarını başlatarak yönetmem
için ekibe davet edildim. Birinci yılımızda gerçekleştirdiğimiz
200 bin Amerikan dolarlık satışın ardından, 10. yılımızda

Could you tell us about how you met with
EGGER?
“At the end of 2000, after my childhood friends Aslan
Mazon and Aydın Baler founded Roma Plastic, I was
invited to the team to lead and manage the export
operations. After 200 thousand US dollars of sales in our
first year, we achieved 35 million dollars worth of exports
in our 10th year and I became the leader of a team of
11 people that reach more than 60 countries. Our paths
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“Fransız Saint-Michel Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Fakültesi’ndeki eğitim hayatımın ardından
kariyerime, Procter & Gamble’ın finans departmanında
başladım. Daha sonra aldığım bir iş teklifiyle kendimi
Londra’da bir tekstil firmasının ihracat satış temsilcisi
olarak buldum. Londra’daki beş yıllık iş hayatımda 40’tan
fazla ülkeye yaptığım seyahatler, beni farklı kültürlerle
tanıştırdı ve vizyonumun açılmasına ciddi katkıda
bulundu.”

Your success in business life and your
contributions to our industry influences
the public substantially. Can we get to
know you a little better?
“After studying in French Saint-Michel High School and
Boğaziçi University Faculty of Business Administration,
I started my career in the finance department of Procter
& Gamble. Later, I received a job offer and became the
export sales representative of a textile company in London.
In the five years I worked in London, I travelled to more
than 40 countries, got acquainted with different cultures
which broadened my vision.”
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crossed with Austrian-based wooden material producer
EGGER in 2010, as they set off to establish their own side
band factory. This merger, which fit the business goals of
both Roma and EGGER, was completed after a mostly
inspiring but sometimes challenging process.”
Where do you see your brand in Turkey and
the world?
“Since its foundation, Roma brand has maintained its
title as the first side band manufacturer and market leader
in Turkey. It continues its activities as the third largest
side band manufacturer in the world. With the merger
with EGGER and the power of being a part of a global
group, we have made infrastructure efforts and increased
investments in industry 4.0 and sustainable production in
our corporate structure. As EGGER Decor, we have made
sales to more than 100 countries, which has made us one
of Turkey’s largest 250 exporters today.”
What distinguishes you from other brands?
“With years of experience in furniture and interior
decoration, we closely follow trends and our quality vision
distinguishes our products from others. Our key priority is
to provide our customers with standardized products that
follow the latest trends with paying great care to quality.
We follow the advancing technology closely and support
our innovative identity with a sustainable business model
by concentrating on our R&D activities.”

35 milyon dolar ihracatla, 60’tan fazla ülkeye çıkış yapan
11 kişilik bir ekibin lideri haline geldim. Avusturya kökenli,
ahşap bazlı malzeme üreticisi EGGER ile 2010 yılında,
kendi bünyesinde bir kenarbandı fabrikası kurmak için
arayışa geçmesi sonucu yollarımız kesişti. Hem Roma
hem de EGGER’in iş hedeflerine uyan bu birleşme, çoğu
zaman ilham verici ama zaman zaman da zorlayıcı bir
süreçle tamamlandı.”
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Türkiye’de ve dünyada kendi
markanızı nerede görüyorsunuz?
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“Roma markası, kurulduğu günden bugüne, Türkiye’de
ilk kenarbandı üreticisi ve pazar lideri konumunu
korumakta. Dünyada ise üçüncü büyük kenarbandı
üreticisi olarak faaliyetlerine devam etmekte. EGGER
ile yaşanan entegrasyonla beraber, global bir grubunun
parçası olmanın sağladığı güçle; kurumsal yapımızda,
endüstri 4.0 ve sürdürülebilir üretim konularında alt yapı
çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı arttırdık. Bugün EGGER
Dekor olarak, 100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz
satışlarımızla, Türkiye’nin en büyük 250 ihracatçısından
biri konumundayız.”

Sizi diğer markalardan ayıran
özellikler nelerdir?

“Mobilya ve iç dekorasyon alanındaki uzun yıllara dayanan
tecrübemizle, ürünlerimizi farklılaştıran konuların başında
trendleri yakından takip ediyor oluşumuz ve kalite algımız
geliyor. Kalitesi konusundaki titizliğimiz ile müşterilerimize
her zaman aynı standartlarda, güncel trendleri takip
eden ürünleri sağlamak en önemli önceliğimiz. Gelişen
teknolojiyi yakından takip ediyor ve Ar-Ge konusundaki
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çalışmalarımıza ağırlık vererek, yenilikçi kimliğimizi
sürdürülebilir iş modelimizle destekliyoruz.”

Firmanızın hedefleri nelerdir?

“EGGER olarak içinde bulunduğumuz mali yılda, Türkiye
pazarının gözle görülür düzeyde ekonomik zorluklar
yaşadığına tanık olsak da 2020 mali yılına bakışımız
olumlu. Güçlü ihracat operasyonumuz ve rekabetçi
endüstriyel altyapımız sayesinde, 2019 yılının ilk
döneminde elde ettiğimiz sonuçları geliştirmeye devam
ediyoruz.”

Son olarak bu bilgilendirici ve
ufuk açıcı söyleşimize eklemek
istedikleriniz var mıdır?

“EGGER olarak grup şirketlerimiz genelinde, 2018-2019
mali yılında, yeni fabrika ve üretim ekipmanlarına 489,1
milyon avro değerinde yatırım yaptık. Polonya Biskupiec
ve ABD’de de yer alan Lexington NC Fabrikaları, sıfırdan
yatırım projeleri olarak, grubun en büyük yatırımları oldu.
Polonya’daki fabrikamız, Temmuz 2019’da üretime
başlayarak, bölgede şimdiden 370 kişiye istihdam
sağladı. Büyüyen gücümüzle hem Türkiye piyasasında
hem de dünyada önemli bir oyuncu olmaya devam
ediyoruz.”
Sayın Vitali Behar’a, başarılarla dolu iş hayatına, sektördeki
projelerine ve yatırımlarına yönelik sorularımıza içten
yanıtları için teşekkür ederiz.

What are the goals of your company?
“As EGGER, we see the economic difficulties experienced
in Turkey which are visible, however we have a positive
outlook for 2020 fiscal year. Thanks to our strong export
operation and competitive industrial infrastructure, we
continue to improve our results in the first half of 2019.”
Finally, is there anything you would like
to add to this informative and eye-opening
interview?
“As EGGER, we invested 489.1 million euros in new
factories and production equipment in 2018-2019 fiscal
year across our group companies. Poland Biskupiec and
Lexington NC Factories in the United States were group’s
largest investments as greenfield investment projects. Our
factory in Poland started production in July 2019 and has
already provided employment to 370 people in the region.
With our growing power, we continue to be a major player
both in Turkish market and the world.”
Sonbahar / Autumn 2019

We would like to thank him for his sincere answers to
our questions about his successful business life and his
projects and investments in the industry.
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MAKSDER Ağustos Ayı Yönetİm Kurulu

Toplantısı Gündemİ
MAKSDER Board of Directors August Meeting Agenda

MAKSDER Yönetimi, ağustos ayı
toplantısını Boğaziçi Malzemecilik
Binası’nda gerçekleştirdi.

M

obilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz,
Başkan Yardımcısı Savaş Çinçin, Yönetim Kurulu
Üyeleri Özcan Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen,
Sayman Üye Serkan Hazar ve Genel Sekreter Mehtap
Sarmusak’ın tam katılımı ile ağustos ayı yönetim kurulu
toplantısını Boğaziçi Malzemecilik ziyareti esnasında
gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri sırasıyla
değerlendirildi ve bazı kararlar alındı.

Gündem maddelerinin ilkinde, Ortakçı Cam Tic. ve San.
A.Ş. firmasının MAKSDER’e üyelik başvurusu vardı.
Firmanın üyelik başvurusu değerlendirilerek, oybirliğiyle
üyeliğin kabulüne karar verildi. Üyelik kabulünün ardından
Başkan Aliosman Mertöz, İnegöl ziyaretleri hakkında
özet geçerek genel bir bilgi aktarımında bulundu. Diğer
gündem maddelerine geçmeden önce MAKSDER Başkanı

Furniture Accessory Industrialists Manufacturers’
Association MAKSDER Board of Directors August meeting
was held during Boğaziçi Outfistting visit with full attendance
of Chairman of the Board Aliosman Mertöz, Vice President
Savaş Çinçin, Board Members Özcan Gönülkırmaz, Mahmut
Taşdelen, Treasurer Serkan Hazar and Secretary General
Mehtap Sarmusak. Agenda items were discussed in order
and decisions were taken.
The first of the agenda items involved Ortakçı Glass Trade
and Industry Inc.’s application for MAKSDER membership.
The company’s membership application was reviewed
and Ortakçı membership was unanimously accepted.
Following the acceptance of the membership, President
Aliosman Mertöz outlined İnegöl visits and gave general
information. Before moving on to other agenda items,
MAKSDER President Aliosman Mertöz presented Boğaziçi

MAKSDER Administration held the
August meeting at Boğaziçi Outfistting
Building.
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Aliosman Mertöz, Boğaziçi Malzemecilik Yöneticisi ve
MAKSDER Başkan Yardımcısı Savaş Çinçin’e plaketini
takdim etti. Daha sonra sektörün önde gelen fuarlarından
Dubai Wood Show 2020 ve Ukranya KİFF 2020 Fuarlarına
dair Türkel Fuarcılık ile yapılan görüşme hakkında yönetim
kuruluna bilgi aktaran Başkan Mertöz, fuarlara katılımın
eksi ve artılarından söz etti. Sonraki gündem maddesinde
ise INTERMOB 2019 Fuarı’nda yapılması gerekenler ve
izlenecek yollara dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Aliosman Mertöz, fuar yetkilileriyle konuşup, fuar
alanında verilecek hizmetler konusunda bilgi isteneceğine
dikkat çekti.
Gündem maddelerine, MAKSDER’in tasarım yarışmasının
seçici kurul toplantısı ve ödül töreninin gerçekleştirileceği
mekânların belirlenmesi ile devam edildi ve ortak görüş
ile bayram sonrası mekânların kesinleşmesi kararı alındı.
Ayrıca tasarım yarışmasının program akışı ve üniversiteler
ile yapılacak iş birliği ve atılacak adımlar üzerine görüşler
bildirildi.

MAKSDER Yönetim Kurulu Toplantısı, başkan ve
yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki ay yeniden bir araya
gelebilme temennileri ve iyi dilekleriyle sona erdi.

Next agenda item was INTERMOB 2019 Fair and
opinions were exchanged on the steps to take and paths to
follow. President Aliosman Mertöz marked that they will
speak with fair authorities to receive information about
the services to be provided in the fairground.
Agenda items concerning MAKSDER design competition’s
selection committee meeting and finding award ceremony
venues were discussed and a decision was made to
confirm the venues after the Bairam. Opinions were
voiced also on the itinerary of design competition and
cooperation to be established with the universities and
steps to take. President Aliosman Mertöz stated that
proposals for MAKSDER’s magazine MAKSDER Aktüel
and association’s 2019 member catalogue were evaluated
and informed that at the end of evaluations, they made a
contract with Mavi Kertenkele Content Solutions Agency.
For the sixth agenda item, detailed information about
the “Foreign Trade Intelligence Centre” formed by
Kayseri Organized Industrial Zone Directorate, was
given. They discussed receiving support for MAKSDER
to get commercial intelligence and a decision was taken
to inform members about this issue. For the last agenda
item, UR-GE (International Competitiveness Grant),
initiated by Exporters’ unions was discussed in detail. It
was noted that there should be at least eight companies
from the exporters’ union to be able to participate in
UR-GE. President Mertöz also referred to a potential
commercial trip to Australia in this context and said that
he believes new markets will contribute to the development
of industries and companies.
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MAKSDER’in dergisi MAKSDER Aktüel’in ve derneğin
2019 üye kataloğu çalışmaları konusunda gelen tekliflerin
değerlendirildiğini belirten Başkan Aliosman Mertöz,
yapılan değerlendirmeler sonucunda Mavi Kertenkele
İçerik Çözümleri Ajansı ile anlaşma yapıldığını dile getirdi.
Ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün
oluşturduğu “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” hakkında
detaylı bilgilerin görüşüldüğü altıncı gündem maddesi ele
alındı. MAKSDER’e yapılacak ticari istihbarat konusunda
alınabilecek destekler ve bu konuyla ilgili olarak üye
bilgilendirmesinin yapılmasına karar verildi. Son gündem
maddesinde ise ihracatçı birlikleri tarafından başlatılan
UR-GE (Uluslararası Rekabeteçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Programı) hakkında detaylı bilgilerin
görüşülmesi vardı. İhracatçı birliğinden UR-GE’ye katılım
sağlanabilmesi için en az sekiz firmanın mevcut olmasına
dikkat çekildi. Başkan Mertöz, bu kapsamda Avustralya’ya
yapılması düşünülen olası ticari geziye de değinerek,
yeni pazarların sektör ve firmaların gelişmesine katkıda
bulunacağına inandığını kaydetti.

Outfistting Director and MAKSDER Vice President Savaş
Çinçin with a plaque. Afterwards, President Mertöz
informed the board about the meeting held with Türkel
Fair Organisation, regarding participation in prominent
industry fairs Dubai Wood Show 2020 and KIFF 2020
Fairs and noted the pros and cons of participating in the
fairs.

MAKSDER Board of Directors Meeting ended after
the Chairman and members of the Board of Directors
exchanged good wishes and requested to meet again the
next month.

33

bizden news from us

MAKSDER’den Üyelerİne

Sıcak Zİyaret
A Warm Visit to Members from MAKSDER

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği
MAKSDER yöneticileri, üyelerini
işyerlerinde ziyaret etti.
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stanbul’da 2008’den bu yana faaliyette olan Mobilya
Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER Yönetim
Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz, Başkan Yardımcısı
Savaş Çinçin, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan
Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen, Sayman Üye Serkan
Hazar ve Genel Sekreter Mehtap Sarmusak yeni üye
ziyaretleri kapsamında sırasıyla Boğaziçi Malzemecilik,
Kapsan Kaplama, ASTS Profil, Üniversal Yapıştırıcı, Egger
Dekor, Erkul Metal, İlsa Mobilya Mekanizmaları ve Portakal
Plastik’i yerinde ziyaret etti. Başkan Mertöz, ziyaretlerine
başlamadan önce yeni üyelerle birlikte derneğin
büyümeye devam ettiğini, gençleşen üyeleriyle birlikte
sorumluluklarının arttığını, her üyenin farklı üretim alanını
temsil ettiğini dile getirerek “Hedefimiz sektörde dünya
genelindeki gelişmelerden ve fırsatlardan üyelerimizin
de yararlanmasını sağlamak, onların gelişimine katkıda

Aliosman Mertöz, Chairman of the Board of Furniture
Accessory Industrialists Association MAKSDER active
since 2008 in Istanbul, Vice Chairman Savaş Çinçin,
Board Members Özcan Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen,
Treasurer Serkan Hazar and Secretary General Mehtap
Sarmusak visited Boğaziçi Outfitting, Kapsan Coating,
ASTS Profile, Üniversal Adhesive, Egger Decor, Erkul
Metal, Ilsa Furniture Mechanisms and Portakal Plastic
respectively on site within the scope of new member visits.
President Mertöz marked before the visits that the
association continues to grow with new members, their
responsibilities increase with younger members, and each
member represents a different field of production, and
made the following statement: “Our goal is to ensure that
our members also benefit from the sectoral developments

Furniture Accessory Industrialists
Association MAKSDER administration
visited members at their
workplaces.

news from us bizden

bulunmaktır.” açıklamasında bulundu. MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz, derneğe yeni
kayıt olan, İstanbul Anadolu yakasında bulunan üyeleri,
yönetim kurulu eşliğinde, işyerlerinde ziyaret ederek
üyeliklerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Yeni
kayıt olan şirket yetkililerine derneğe güç kattıklarından
dolayı teşekkür eden Başkan Mertöz, hediyelerini takdim
ederek üyelik sertifikalarını teslim etti. Başkan Yardımcısı
Savaş Çinçin’in Pendik’te bulunan firması Boğaziçi
Malzemecilik‘te gerçekleştirilen ağustos ayı yönetim
kurulu toplantısının ardından hep beraber kahvaltı eden
MAKSDER Yönetimi, burada ağırlıklı olarak bayram sonrası
yapılacak çalışmaların üzerinden geçerek sohbet etti.
Kahvaltının ardından, hiç ara vermeden devam eden
ziyaretlerde, Tuzla’da bulunan Kapsan Kaplama sahibi
Muzaffer Özsaygılı, ASTS Profil yöneticileri Hüseyin Fatih
Yücel ve Serhat Ahmet İnan, Üniversal Yapıştırıcı Genel
Müdürü Rıfat Strugo, Gebze’de Egger Dekor CEO’su
Vitali Behar, Erkul Metal Yöneticisi Mahmut Kul, Kocaeli Dilovası’nda İlsa Mobilya Mekanizmaları Yöneticileri Hasan
ve İlhan Alemin ve Portakal Plastik’te de Mahmut Taşdelen
tarafından karşılanan MAKSDER Yönetimi, derneğin
adının duyulması, yaptıkları faaliyetlerin üyeler tarafından
bilinmesinin kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.
Üyelere daha yakın olmak ve tüm etkinliklerin hızlı bir
şekilde üyelere aktarılması adına internet sitesinin de
yenilendiğini belirten Başkan Mertöz, “Bugüne kadar
sosyal medyayı aktif olarak kullandık. Şimdi yayınlarımızı
ve internet sitemizi güncelliyoruz. Dergimizi de
profesyonel bir ekibe sahip olan Mavi Kertenkele İçerik
Çözümleri Ajansı’na teslim ettik. Dergimizi yepyeni yüzü
ve tasarımı ile 3 bin 500 sektör bileşenine ulaştırarak
üyelerimizin sesi olacağız.” dedi.

around the world as well as the opportunities that arise,
and to contribute to their growth.”Accompanied by Board
members MAKSDER Chairman of the Board Aliosman
Mertöz visited the new member companies affiliated with the
association at their workplaces on Istanbul Anatolian side,
and wished them well with their memberships. President
Mertöz thanked the officials of new member companies
for making the association stronger and presented them
with their membership certificates and gifts. The first stop
of the visit was Boğaziçi Outfitting, the company of Vice
President Savaş Çinçin located at Pendik. Following the
August Board of Directors Meeting held here, MAKSDER
Administration had breakfast together and main topic of the
conversation was the operations to be carried out after the
Bairam. After the breakfast, the visits continued without a
break and MAKSDER Administration was welcomed by the
owner of Kapsan Coating Muzaffer Özsaygılı, ASTS Profile
directors Hüseyin Fatih Yücel and Serhat Ahmet İnan and
Üniversal Adhesive General Director Rıfat Strugo in Tuzla,
Egger Decor CEO Vitali Behar and Erkul Metal Director
Mahmut Kul in Gebze, İlsa Furniture Mechanisms Directors
Hasan and İlhan Alemin and Mahmut Taşdelen at Portakal
Plastic in Kocaeli – Dilovası. The administration underlined
that the promotion of the association and keeping members
informed about association’s activities are of importance.
Marking that their website was recently updated to be closer
to the members and to instantly inform them on all activities,
President Mertöz said, “We have been actively using social
media to date. We currently update our publications and
website. We have entrusted our magazine to Mavi Kertenkele
Content Solutions Agency with a professional team. By
delivering our magazine with a brand new face and design
to 3500 sector agents, we will be the voice of our members.”
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MAKSDER’İn Tanışma Zİyaretlerİnden

Birlik ve Beraberlik Mesajları
Messages of Unity and Solidarity from MAKSDER’s Acquaintance Visits
MAHİYE SABUNCUOĞLU
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Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği
Yönetimi yeni üyelerine gerçekleştirdiği
ziyaretlerde, karşılıklı iyi niyet
dileklerini belirterek, birlik ve beraberlik
mesajları verdiler.

M

obilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER’in
20 Şubat 2019’da gerçekleşen genel kurulunda
yapılan oylamayla Aliosman Mertöz başkanlığında
göreve gelen, Başkan Yardımcısı Savaş Çinçin,
Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Gönülkırmaz, Mahmut
Taşdelen, Sayman Üye Serkan Hazar ve Genel Sekreter
Mehtap Sarmusak’tan oluşan yönetim kadrosu, yeni
üyelere yaptıkları ziyaretlerde oldukça olumlu tepkiler
aldı. Tanışma ziyaretlerinde ele alınan sohbet konuları ise
özetle şöyle idi:
İlk olarak MAKSDER Başkan Yardımcısı Savaş Çinçin’in
sahibi olduğu Boğaziçi Malzemecilik’te bir araya gelen
yönetim kadrosu, burada aylık yönetim kurulu toplantısını
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Furniture Accessory Industrialists Association MAKSDER
administrative staff took office under the chairmanship
of Aliosman Mertöz following the vote in the General
Assembly held on February 20, 2019 with Savaş Çinçin as
Vice President, Özcan Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen as
Board Members, Serkan Hazar as Accountant and Mehtap
Sarmusak as Secretary General. Receiving positive
feedback from new members, conversation topics discussed
during acquaintance visits are summarized below:
The Administrative team gathered at Boğaziçi Outfitting
owned by MAKSDER Vice President Savaş Çinçin and
the first of monthly board meetings was held here. Later,
a plaque and gifts were presented to Savaş Çinçin by
Chairman Mertöz. Tuzla was the next stop of new member
visits in the region.

Furniture Accessory Industrialists
Association Administration exchanged
well wishes and gave messages of unity
and solidarity during its visits to new
association members.
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gerçekleştirdi. Ardından Başkan Mertöz tarafından
Savaş Çinçin’e plaket ve hediye takdimi yapıldı. Buradan
bölgede bulunan yeni üye ziyaretleri için Tuzla’ya geçildi.
Tuzla-Kapsan Kaplama kurucusu Muzaffer Özsaygılı
tarafından karşılanan yönetim kadrosu, Başkan
Aliosman Mertöz liderliğinde üyelik sertifikasını teslim
ederek hediyelerini takdim etti. MAKSDER’in icraatları ve
geleceğe yönelik yapılacaklarla ilgili bilgi aktaran başkan
Mertöz, yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte üye
sayısının artırıldığına dikkat çekti. Sektöre giriş hikâyesini
ve Kapsan’ın gelişme sürecini anlatan Muzaffer Özaygılı
ise rekabet koşullarına değinerek fiyat politikalarında
aynı sektördeki oyuncuların piyasa ahlakına uymaları
gerekliliğini vurguladı.
Tuzla-ASTS Profil’de şirket ortakları Hüseyin Fatih Yücel
ve Serhat Ahmet İnan’a başarılar dileyerek sertifikaları ve
hediyeleri, Başkan Aliosman Mertöz tarafından takdim
edildi. Derneğin düzenlediği tasarım yarışması hakkında
bilgi veren Aliosman Mertöz, UR-GE projesinden ve dış
ticaret ateşeleri ile yapılan görüşmelerinden söz etti.
Başkan Mertöz ayrıca, ziyaret edilen yeni üyelerin, GTİB
numaralarının alınacağını ve üyelere ihracat bilgi desteği
için araştırma yapacaklarını, bunlarla ilgili tüm üyelere geri
dönüş sağlanacağına dikkat çekti. ASTS Profil yöneticisi
Serhat İnan, MAKSDER Yönetimi’nin tanışma ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “tecrübelerimizi yan
yana değil, üst üste koyduğumuzda hedefe ulaşabiliriz.
Bunu yapabilmenin yolu da insanlarla istişarelerde
bulunarak artıya geçmektir. Biz üye olarak şereflendik,
ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz.” dedi.
Ziyaretlerin amacının, firmaların neler yaptıklarını yerinde
görerek, karşılıklı birbirlerini tanımak ve üretimde katma
değeri artırma yollarına dair görüş alışverişlerinde
bulunmak olduğunu söyleyen Başkan Mertöz ve yönetim
kadrosu, sonraki üye ziyareti için Üniversal Yapıştırıcı’ya
geçti.
Tuzla-Üniversal Yapıştırıcı Genel Müdürü Rıfat Strugo

Tuzla-Kapsan Coating’s founder Muzaffer Özsaygılı
welcomed the administrative team under the leadership
of Chairman Aliosman Mertöz and was presented with
membership certificate and gifts. Chairman Mertöz, who
gave information about MAKSDER’s operations and
actions to take for the future, pointed out the increase in
number of members with the new administration. Muzaffer
Özsaygılı told the story of how they entered the industry
and Kapsan’s development process, addressing the
conditions of competition and emphasizing the need for
players in the same industry to comply with market ethics.
Chairman Aliosman Mertöz wished success and presented
membership certificate and gifts to Tuzla-ASTS Profile
company’s partners Hüseyin Fatih Yücel and Serhat Ahmet
İnan. Aliosman Mertöz, who gave information about the
design competition organized by the Association, spoke
of the International Competitiveness Grants project
and the negotiations held with foreign trade attachés.
Chairman Mertöz also marked that they will take HS
codes of new members visited, conduct research on export
information support for members and all members will be
informed. ASTS Profile Director Serhat İnan expressed
his satisfaction with the acquaintance visit by MAKSDER
Administration and spoke as follows: “We can achieve our
goals when we put our experiences not side by side but
on top of each other. The way to achieve this is to win by
consulting with people. We are honoured as a member and
thank you very much for your visit.”
Chairman Mertöz and administrative staff marked that the
purpose of visits was observing companies’ operations on
site, getting mutually acquainted and exchanging opinions
on how to increase the added value in production. The next
member visit was held to Üniversal Adhesive.
Tuzla-Üniversal Adhesive General Manager Rıfat Strugo
gave MAKSDER brief information on the company,
mentioning their three factories. Aliosman Mertöz
expressed his satisfaction with Üniversal’s affiliation to
MAKSDER and thanked Vice President Savaş Çinçin for his
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ağırladığı MAKSDER’e firmayı kısaca anlatarak üç
fabrikaları olduğunu belirtti. Üniversal’i MAKSDER
bünyesine katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren
Aliosman Mertöz, bu konuda aracı olduğu için Başkan
Yardımcısı Savaş Çinçin’e ayrıca teşekkürlerini belirtti.
MAKSDER’in artık MOSFED’te kendisini gösterdiğinden
bahseden Başkan Mertöz, ziyaretlerle ilgili tüm detayların
ve üye firmaların tanıtımının MAKSDER Aktüel dergisinde
yer alacağını hatırlattı.
Üniversal Yapıştırıcı Genel Müdürü Strugo, firmanın AR-GE
çalışmalarına değinerek, “Su bazlı yapıştırıcı ürettik, ancak
Türkiye bu ürünü kullanmaya henüz hazır değil. Yapıştırıcı
konusu üzerinden baktığımızda, Türkiye sektörde çok ciddi
bir güven ve rekabet avantajına sahip.” açıklamasını yaptı.
Strugo, derneğin yurt dışı için istihbarat birimi veya firma
bilgilerinin yer aldığı bir havuzu olmasının üyelere yarar
sağlayacağı düşünesini de dile getirdi.
Ardından Gebze’ye geçen MAKSDER Yönetimi, burada
ilk olarak Egger Grup’a bağlı Roma Plastik’e uğradı.
Firmanın CEO’su Vitali Behar, Pazarlama Sorumlusu Burcu
Ceylanoğlu, Mustafa Gönülal ve Özgür Erarslan tarafından
karşılanan MAKSDER temsilcileri, üyelik sertifikası ve
hediye takdiminin ardından hep beraber toplu fotoğraf
çektirdi. Vitali Behar, “Roma Plastik olarak genellikle hep
iç işleyişimize odaklandık. Ancak geldiğimiz noktada,
derneğe üye olmanın zorunluluk olduğunu farkettik. Bizim
için nokta atış oldu diyebilirim. Derneğe üye olmanın
avantajlarını gördük. Bu gerçekten bizim için çok iyi oldu.
Böyle bir dernekte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”
açıklamasında bulundu.
Firmanın tanıtım sunumu esnasında ise Roma Plastik
olarak INTERZUM Fuar ödülü alan “Duo Kenarbandı”
adlı ürünlerinden bahseden Behar, ürünün fuardaki
ziyaretçilerin gözdeleri arasında yer aldığını söyledi.
Behar, INTERMOB Fuarı için de ayrıca bir sürpriz
yenilikleri olduğunu belirtti.

mediation efforts. Chairman Mertöz stated that MAKSDER
is now coming into its own in MOSFED and reminded that
details of visits and member companies’ promotions will be
featured in MAKSDER Aktüel Magazine.
Üniversal Adhesive General Director Strugo, referring to
the company’s R&D efforts, stated the following: “We have
produced a water-based adhesive, however Turkey is not
ready to use this product yet. When we look at adhesives,
Turkey has a serious competitive and confidence advantage
in the sector.” Strugo noted that association members
would benefit from a foreign intelligence unit or a pool that
contains all companies’ information.
MAKSDER Administration later visited Gebze and first
stop was Roma Plastic under Egger Group. MAKSDER
representatives were welcomed by company’s CEO Vitali
Behar, Marketing Executive Burcu Ceylanoğlu, and
Mustafa Gönülal, Özgür Erarslan, and after presentation
of membership certificate and gifts, a group photo shoot
took place. Vitali Behar said, “As Roma Plastic, we have
mainly focused on our internal processes. However, we
came to realize that being an association member is a
necessity at this point. I can say that it was spot-on for
us. We have benefited from the advantages of being an
association member. This really works for us.
We are proud and happy to be a part of such an
association.” During company’s promotional presentation,
Behar talked about Roma Plastic’s product “Duo Edgeband” which received INTERZUM Fair Award and said
that the product was a favourite among visitors at the fair.
Behar also added that they have surprise innovations for
INTERMOB Fair.
MAKSDER Chairman Aliosman Mertöz pointed out that
companies can get lost in the industry when there is no
organization and pointed out that when they make an
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MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz ise örgütlü
olunmadığı takdirde piyasada kayıp olunabileceğine
değinerek, dernek olarak bir girişimde bulunulduğunda
kapıların daha çabuk açıldığına işaret etti. Yönetim
sürecinden bahseden Mertöz, MOSFED hakkında
da bilgi aktararak “Birlikte olacağız, birlikte hareket
edeceğiz.” dedi. Grup daha sonra firmanın tanıtım
sunumunu izledi.
Gebze - Erkul Metal’e geçen MAKSDER Yönetimi’ni,
firmanın sahibi Mahmut Kul karşıladı. Sektörde yaşanan
sorunlardan söz eden Kul, özellikle taklit tasarım konusuna
dikkat çekti. Kul, “Biz henüz kataloğa koymadan, Çin’de
üretim satışa giriyor ve daha ucuza geldiği içinde bizim
rekabet gücümüz düşüyor.” endişesini dile getirdi.
Başkan Mertöz, sorun yaşayan üyeler arasında bir köprü
görevi üstleneceklerini vurgulayarak, tasarım konusunda
tescil ve patent almanın önemine değindi. Firmanın
üyelik sertifikasını takdim ederek hediyelerini teslim eden
MAKSDER Temsilcileri, buradan Kocaeli - Dilovası’na
yola çıktı.
Kocaeli - Dilovası’nda İlsa Mobilya Mekanizmaları
yöneticileri Hasan ve İlhan Alemin tarafından misafir
edilen grup, karşılıklı çay içerek sohbet etti. Sertifika
ve hediye takdiminin ardından MAKSDER Başkanı
Aliosman Mertöz, kendisini ve yönetim kurulunu tanıttı.
İnegöl ziyaretinden de bahseden Başkan Mertöz, kısaca
derneğin sorumluluklarından bahsetti. Hedeflerinin her
ay üye ziyaretleri gerçekleştirmek olduğunu belirten
Mertöz, bir sonraki ziyaretlerini İstanbul - Sancaktepe
tarafındaki üyelere yapmayı düşündüklerini söyledi.
Hasan ve İlhan Alemin Kardeşler ziyaretten dolayı
memnuniyetlerini belirterek, INTERMOB Fuarı’na
katılacaklarını belirttiler. İlhan Alemin, “Fuar yetkililerine
MAKSDER’e üye olduğumuzu söylediğimizde bize ciddi
oranda bir indirim yapıldı. Bu bizi o kadar mutlu etti ki...
İşte bizim istediğimiz destekler böyle olmalı. Bunun için
çok teşekkür ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
Son olarak yönetim kurulu üyelerinden Mahmut
Taşdelen’in kurucusu olduğu Portakal Plastik’e
geçen MAKSDER Yöneticileri, Taşdelen’e hediye ve
plaket takdiminin ardından günü değerlendirerek üye
ziyaretlerini sonlandırdı.

attempt as an association, doors open more promptly.
Mertöz gave information about the management process
and MOSFED, saying, “We will be together, we will act
together.” The group later watched company’s promotional
presentation.
MAKSDER Administration’s next stop was Gebze-Erkul
Metal and the team was welcomed by owner of the
company Mahmut Kul. Speaking of the problems faced
in the industry, Kul specifically addressed the issue of
imitation design. Kul expressed his concerns as follows:
“Before we can even put a product in the catalogue,
China produces and starts selling and because its cheaper,
we lose our competitive power.” Chairman Mertöz
emphasized that they will function as a bridge between
the members who experience problems and underlined
the importance of design registration and patenting.
MAKSDER Representatives presented the company with a
membership certificate and gifts, and departed for Kocaeli
- Dilovası.
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The group hosted by İlsa Furniture Mechanisms directors
Hasan and İlhan Alemin in Kocaeli – Dilovası, chatted
over tea. Following presentation of the certificate and
gifts, MAKSDER Chairman Aliosman Mertöz introduced
himself and the Board of Directors. Mertöz briefly spoke
about İnegöl visit and association’s responsibilities.
Marking that they aim to make member visits every
month, Mertöz said that they consider visiting members
in Istanbul – Sancaktepe area the next month. Hasan and
İlhan Alemin expressed their satisfaction with the visit
and informed Administration about their participation in
INTERMOB Fair. İlhan Alemin said, “When we told the
Fair authorities that we are a MAKSDER member, they
gave us a significant discount. We were utterly pleased,
and this is the kind of support we are looking for. We thank
you for this.”
MAKSDER Administration’s last stop was Portakal
Plastic, founded by Board Member Mahmut Taşdelen and
he was presented with a plaque and gifts. The visit ended
after the evaluation of the day.
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iş dünyası business

İşe Doğru
Eleman

NASIL ALINIR?
How to Hire the Right Employee?

business iş dünyası

Kurumunuza yeni yetenekler
kazandırırken psikometrik testler çok
işinize yarayabilir.

H

uzurlu ve verimli bir çalışma ortamı için doğru bir
ekiple çalışmak büyük önem arz ediyor. Çünkü bir
kurum ya da kuruluş maddi olarak ne kadar güçlü
olursa olsun en değerli sermayesi, insan kaynağıdır.
Günümüz iş dünyasında bu artık tartışılmaz bir gerçek.
Peki geleceğe güvenle bakmak ve firmanızın gücüne
güç katmak için doğru mesai arkadaşlarınızı seçmeyi
biliyor musunuz? Pek çok insan kaynakları yöneticisi
bunun yanıtını “evet” olarak verse de işin gerçeği sonuç
genellikle “hayır”dır. Yöneticilerin bu konuda gerçeklerle
yüzleşememesi nedeniyle şirketlerin yıllık performans
kaybı yüzde 50’lere kadar çıkabiliyor. Düşük kalitede
iş gücü ve bitmeyen yeni çalışan arayışları şirketlerin
yükünü ağırlaştırarak hantal ve hiyerarşik yapıların
oluşmasına neden oluyor.

PSİKOMETRİK TEST DEVRİ

Türkiye’deki çağrı merkezi sektörünü ele alalım: 2018
yılında ülkemizde aktif olarak iş arayan yaklaşık beş
milyon insan, bu sektörde çeyrek milyondan fazla iş
başvurusu yapmış. Çağrı merkezi iş kolunda işe alım
sistemi ise standart. Yöneticiler önce özgeçmişleri
inceliyor. Ardından da belirledikleri elemanlarla görüşme
safhasına geçiliyor. Bir, iki ya da en fazla üçüncü
görüşmede eleman işe kabul ediliyor. Bu geleneksel
işe alma yönteminde iş memnuniyetsizliklerine de çok
sık rastlanıyor. Bütün bu sıkıntıları aşmanın yolu ise
psikometrik testlere başvurmaktan geçiyor.

YÜZDE 100’E ULAŞAN BAŞARI

Sektörler arası son araştırmalar, psikometrik testlerin
performans tahminleri açısından doğru bir yöntem
olduğunu gösteriyor. Kısa veya web tabanlı olarak
uygulandığında başarı oranı artan bu testler, özellikle
ABD ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olarak
kullanılıyor. Örneğin Danimarka merkezli bir süpermarket
zinciri, adayların özgeçmişlerini incelemeye başlamadan
önce online durum değerlendirme testi kullanmaya
başladı. Sonuç tek kelimeyle mükemmel! Öyle ki
doğru eleman tercihlerinde yüzde 100’e varan artışlara
ulaşıldı. En önemlisi de işe başvuran adaylarla görüşme
sürelerinde yılda ortalama bin 200 saat tasarruf edildi. Bu
veriler gösteriyor ki daha çok kurum ve kuruluş işe alım
sürecinde bu testleri kullanırsa daha kaliteli bir iş gücü
elde etmesi kolaylaşacaktır.

Working with the right team is crucial for a peaceful
and efficient working environment. Because no matter
how financially strong an institution or organization is,
its most valuable capital is its human resources. This is
an indisputable fact in today’s business world. But do
you know how to choose the right colleagues to look to
the future with confidence and further strengthen your
company? Although many human resources managers
respond to this question with a “yes”, the truth is that
the result is usually the opposite. Because managers
cannot face the facts in this issue, annual performance
loss of companies can reach up to 50 percent. Lowquality workforce and endless search for new employees
aggravate the burden of companies, creating cumbersome
and hierarchical structures.
ERA OF PSYCHOMETRIC TESTING
Let’s discuss the call centre sector in Turkey: in 2018, there
were nearly five million people in Turkey who were actively
seeking for employment, and this sector received more than
a quarter million job applications. The recruitment system
in call centre sector is standardized. Managers first review
the résumés, and then interview phase begins for selected
candidates. The candidate is recruited in one, two or three
interviews at most. Job dissatisfaction is also common in
this traditional recruitment method. The way to overcome
all these problems is utilizing psychometric tests.
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A SUCCESS RATE UP TO 100 PERCENT
Latest cross-sectoral research has shown that psychometric
testing is a sound method for predicting performance.
These tests with increased success rates when applied
shortly or on web, are widely utilized, particularly in the
USA and Northern European countries. For example, a
Danish-based supermarket chain began using an online
assessment test before reviewing candidates’ résumés. The
result is just excellent! In fact, they achieved up to 100
percent increase in right staff selection. More importantly,
an average of 1200 thousand hours were saved annually
in candidate interviews. These data show that more
institutions and organizations can obtain a higher quality
workforce by utilizing these tests during recruitment
process.

You may greatly benefit from
psychometric testing in hiring new
talents for your organization.
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YENİ ÜYELERİMİZ
New Members

BURAK TEKER Plastik Mobilya Tekerlekleri / BURAK TEKER Plastic Furniture Wheels

B

urak Teker, sektördeki faaliyetine 1992 yılında
İstanbul Çağlayan’da mobilya tekerleklerinin satış
ve dağıtımını yaparak başlamıştır. Firma bir kaç yıl
içinde hızlı bir gelişme göstererek yurt çapında,
çoğunluğu mobilya aksesuarcılarından oluşan, 400
kadar müşteriye hitap edecek duruma gelmiştir.
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Firma, 2002 yılında yine aynı alanda üretime başlama
kararı almıştır. 2006 yılına kadar, piyasanın en çok talep
gören ürünlerini, kalite standartlarına önem vererek
yeniden üretmiştir. Daha sonra ürettiği ürünlerde ise
sektörün teknik ve estetik gereksinimlerini öngören
özgün tasarımları ağırlık kazanmıştır.
Günümüzde Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bin
500 metrekarelik alanda ve 30 personel ile mobilya
tekerlekleri ve mobilya ayaklarından oluşan 500’den
fazla ürün çeşidi üretmektedir. Kurulduğu günden bu
yana sürekli ileriye giden firma, gelecekte de geniş
yelpazedeki tasarımları ve farklı firma kimliği ile yurt
içinde olduğu gibi yurt dışında da istikrarlı, yenilikçi ve
güvenilir çizgisini devam ettirerek, güçlü bir marka olmayı
hedeflemektedir.
Yönetici adı : Ali Ekrem Tanyolaç
www.burakteker.com
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Burak Teker entered the industry in 1992 by selling and
distributing furniture wheels in Çağlayan, Istanbul. The
company developed rapidly over the next few years and
was able to cater to nearly 400 clients across Turkey,
mainly furniture accessories’ manufacturers.
In 2002, the company decided to start production in the
same field. Until 2006, the company reproduced the most
demanded products in the market, paying attention to
quality standards. Later, original designs that provide for
the technical and aesthetic requirements of the industry
gained weight in the products.
Today, the company manufactures more than 500 types of
furniture wheels and furniture legs at Dudullu Organized
Industrial Zone with 30 staff on an area of 1500 square
meters. Since the day it was founded, the company has
constantly progressed and aims to become a strong brand
both home and abroad also in the future with its wide range
of designs and distinct corporate identity by maintaining
its stability, innovativeness and reliability.
Name of Director: Ali Ekrem Tanyolaç
www.burakteker.com
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YENİ ÜYELERİMİZ
New Members

Ortakçı Cam Ticaret ve Sanayi A.Ş. / Ortakçı Glass Industry and Trade Inc.

F

irmanın temellerini atan Ortakçı Ailesi’nin büyüğü
Ali Ortakçı, 1977 yılında iş yerini oğulları İsmail,
Hüseyin ve İbrahim Ortakçı’ya devretmiştir. Daha
sonra Ortakçı Cam adıyla anonim şirket olarak
yolun devam eden marka, 1982 yılında Şişecam’ın yetkili
satıcısı olmuştur.

Ali Ortakçı, eldest of Ortakçı family who laid the
foundations of the company, handed the business over to
his sons İsmail, Hüseyin and İbrahim Ortakçı in 1977.
Later, the brand continued its journey as a joint-stock
company under the name of Ortakçı Glass and became the
authorized dealer of Şişecam in 1982.

İnegöl’de 50 bin metrekarelik bir alanda üretime başlayan
Ortakçı Cam, bugün İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde
26 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 30 bin
metrekarelik alanda yurt içi ve yurt dışı pazarlara hitap
etmektedir.

Ortakçı Glass, that started production in an area of
50 thousand square meters in İnegöl, today addresses
domestic and international markets in a total area of 30
thousand square meters, 26 thousand square meters being
closed, in İnegöl Organized Industrial Zone.
Ortakçı Glass Industry and Trade Inc., has more than 250
employees in its facilities and offers the most excellent
service to its customers with its large machine park.

Cam ve aynayı ağaç, metal sanayi ve diğer sanayi
ürünleriyle bileştirerek yaşamın her biriminde kullanmayı
hedefleyen Ortakçı Cam, tüm sektörlerle yapacağı stratejik
iş birliği ile gelişerek büyüyen bir firma olmak istemektedir.

Ortakçı Glass aims to use glass and mirror in everyday
life by combining it with wood, metal industry and other
industrial products and aspires to become a growing
company through establishing strategic cooperation with
all sectors.

Yönetici adı: Bertan Ortakçı
www.ortakcicam.com.tr

Name of Director: Bertan Ortakçı
www.ortakcicam.com.tr
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Ortakçı Cam Tic. ve San. A.Ş., tesislerinde 250’nin
üzerinde çalışan mevcut olup, geniş makine parkuru ile
müşterilerine en mükemmel hizmeti sunmaktadır.
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YENİ ÜYELERİMİZ
New Members

Egger Roma Plastik / Egger Roma Plastic

K
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urulduğu 1996 yılından bugüne Türkiye’nin pazar
lideri ve dünyanın üçüncü büyük kenar bandı
markası olan Roma Kenar Bantları, 2010 yılında
Avrupa’nın önde gelen ahşap bazlı malzeme
üreticisi Egger Grup ile ortaklığı sonucunda çok daha
büyük bir aileye dâhil olmuş, Türkiye’deki yatırımlarını ve
dünya pazarındaki etkisini artırmıştır. Firma, Ağustos 2019
itibarıyla yeni ticari unvanı Egger Dekor A.Ş. bünyesinde
çalışmalarına devam etmektedir. Roma markası, kenar
bandı markası olarak iç ve dış pazarlardaki yerini
koruyarak hizmet vermeye devam edecektir.
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The market leader in Turkey and the third largest side band
brand in the world since its establishment in 1996, Roma
Side Band became part of a larger family in 2010 thanks
to its partnership with Egger Group, a leading woodbased materials manufacturer in Europe and increased its
investments in Turkey and its impact on the world market.
As of August 2019, the company started offering services
under new commercial name Egger Decor Inc. Roma brand
will continue to operate as a side band brand, maintaining
its position in domestic and foreign markets.

Gebze tesisinde yıllık ortalama 1 milyar metre kenar
bandı üreterek, yüzde 52’si Batı Avrupa olmak üzere
70’ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 800’den fazla
çalışanıyla müşteri ihtiyaçları ve pazar taleplerine “üstün
kalite” prensibini benimseyerek en hızlı ve güvenilir bir
şekilde cevap veriyor.

In Gebze facility, an average of 1 billion meters of side
band is manufactured annually and the company exports
to more than 70 countries, 52 percent of which are Western
European countries. With more than 800 employees,
it responds to customer needs and market demands in
the fastest and most reliable way possible by adopting
“superior quality” principle.

Firmanın Gebze’de bulunan 35 bin metrekarelik üretim
alanında, modern donanımlara sahip farklı ürün hatları
sayesinde, PVC, ABS, PMMA ve alüminyum kenar
bantları aynı çatı altında üretiliyor.

In company’s production area of 35 thousand square
meters in Gebze, PVC, ABS, PMMA and aluminium side
bands are produced under the same roof thanks to different
product lines equipped with modern hardware.

Yönetici adı : Vitali Behar
www.romabant.com

Name of Director: Vitali Behar
www.romabant.com

product ürün

Üyemiz Egger Roma Plastik’e

INTERZUM 2019‘da Büyük Onur
Great Honour to Our Member Egger Roma Plastic at INTERZUM 2019

Egger brand presented its decorative collection and
innovations at INTERZUM 2019 exhibition stand this year.
In addition to being a brand new selection appealing to
architects and manufacturers, the decorative collection
prepared was inspiring for it combined similar decors with
different lifestyles.
Roma Plastic at Egger stand got the opportunity to
introduce novel decor, surface, product and service
innovations at the fair. One of the products that attracted
attention with its contrast usage option and designs that
add a sense of depth to natural wood was the new side band
design model produced at the end of R&D efforts.

Egger Roma Plastik’in yeni kenarbandı
tasarımı Duo kenar bantları, özgün
karakteriyle INTERZUM 2019’da “Best
of the Best” Ödülü’nün sahibi oldu.

E

gger markası, bu yıl dekoratif koleksiyonunu ve
yeniliklerini INTERZUM 2019 fuar standında tanıttı.
Dekoratif koleksiyon, mimarlara ve üreticilere
hitap eden yepyeni bir seçki olmasının yanı sıra,
hazırlanan koleksiyonda benzer dekorları, farklı yaşam
stilleriyle birlikte harmanlayarak ilham almak mümkün
oldu. Egger standında yer alan Roma Plastik, fuarda yeni
dekor, yüzey, ürün ve servis yeniliklerini tanıtma fırsatı
buldu. Kontrast kullanım seçeneği ve doğal ahşaba
derinlik hissi katan tasarımlarıyla dikkat çeken ürünlerden
biri de AR-GE çalışmaları sonunda üretilen yeni kenar
bandı tasarım modeliydi.

Duo side bands that gives dynamism to decoration with its
distinctive character, giving a sense of three-dimensional
depth to furniture, won the “Best of the Best” Award at
INTERZUM 2019 with this unique character. Duo side
bands pave the way for creativity by successfully exhibiting
two different materials together in designs.
The “Best of the Best” award won by Duo side bands, is
rewarded by INTERZUM to outstanding designs that set
new standards in terms of functionality in the industry.

Egger Roma Plastic’s new side band
design Duo side band won the “Best of
the Best” award for its unique character
at INTERZUM 2019.
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Roma, kenar bandı koleksiyonuna “Duo” adını verdiği
yeni kenar bantlarını ekleyerek fuarda göz doldurdu.
Renk ve dekorların uyumu ile harmanlanarak tasarlanan
bu yeni ürün serisi ile yaşam alanlarında doğal renklerin
kontrastıyla özgün bir tarz yaratılıyor. Mobilyalarda
yarattığı üç boyutlu derinlik hissi veren farklı karakteriyle
dekorasyona hareketlilik kazandıran Duo kenar bantları,
bu özgün karakteriyle INTERZUM 2019’da “Best of
the Best” Ödülü’nün sahibi oldu. Duo kenar bantları,
tasarımlarda iki farklı malzemenin bir arada başarıyla
sergilenmesine fırsat yaratarak, yaratıcılığın önünü
açıyor. Duo kenar bantlarının almaya hak kazandığı
“Best of the Best” Ödülü, INTERZUM Fuarı tarafından
sektörde işlevsellik acısından yeni standartlar belirleyen
olağanüstü tasarımlar için veriliyor.

Roma impressed by adding new side bands called “Duo”
to its side band collection. With this new product series,
designed by blending the harmony of colours and decors,
a unique style is created in living spaces thanks to the
contrast of natural colours.
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Sektörün İçine
Doğan Tasarım
Sanatçısı:

DERİN SARIYER

Design Artist Born into the Industry:
Derin Sarıyer
MAHİYE SABUNCUOĞLU

Aileden gelen bir mesleği sürdüren ve
geliştiren, Derin Design markasının
dünyaca bilinen bir konuma gelmesine
katkıda bulunan Derin Sarıyer’e ile
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sonbahar / Autumn 2019

S

ektör ile tanışma hikâyenizi
dinleyebilir miyiz?

“Saint Joseph Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldum. Devamında Moroso ve Cappellini
markalarında yaptığım stajlar, teorik birikimimi oluşturdu.
Bunlar benim için eşsiz bir deneyimdi. Fakat bir yandan
da bağımsız düşünmeye düşkün, hayatı önkoşulsuz
ele alan, sorgulamadan duramayan yapımı hep
korudum. Her insanın boşluğa doğma hakkının olduğu
bilincine erken yaşlarımda vardım, belki de içgüdüsel
bir biçimde... Anlatmak istediğim, haritası çizilmiş bir
yolda ilerlemediğimdir. Ana kavşaklarda bireysel kararlar
almadan kendini gerçekleştirmenin imkânsızlığıyla
yüzleşmesi gerekir insanın. Benim için de durum buydu.
Şansım ise Derin Design felsefesinin karakterimle çok
uyumlu olmasıydı.”

Tasarımlarınızı yaparken nelerden
ilham alıyorsunuz?

“Ben ilhamımı merakımdan alıyorum. Hem işimle hem genel
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Can you tell us how you got introduced
with the industry?
“I graduated from Saint Joseph High School and Bilkent
University, Faculty of Architecture, Department of Interior
Architecture and Environmental Design. Afterwards, my
internships in Moroso and Cappellini brands formed my
theoretical background. These were unique experiences for
me. But on the other hand, I have always maintained my position which is keenness to think independently, approaching
life without preconditions and questioning, no matter what.
At a very early age, I became aware that every human being
has the right to be born into the void, perhaps instinctively...
I mean I have never followed a mapped path. One must face
the impossibility of self-realization without taking individual
decisions at major crossroads. That was also the case for
me. I was lucky because Derin Design’s philosophy was
perfectly compatible with my personality.”
Where do you get the inspiration for your
designs?
“I get the inspiration from my curiosity. I am a pedantic person that thoroughly examines the reasons behind everything,

We held a pleasant interview with Derin
Sarıyer, who has continued and took
the family trade further, contributing in
Derin Design becoming a brand known
worldwide.

interview röportaj

olarak her şeyin sebebini irdeleyen, detaylara çok fazla
takılan bir yapım var. O merak beni ayakta tutuyor ve yeni
şeyler yapmama sebep oluyor.”

Son koleksiyonunuzdan veya çıkacak
olan koleksiyonunuzdan bahseder
misiniz?

“Temel konseptimizde radikal bir değişikliğe gitmeden, bugünün ruhuna adapte olabilen tasarım üretiminin peşindeyiz.
Sadece estetik ve görsel kaygılarla değil, 21. yüzyılın nosyonlarını tasarım yapma biçimlerine enjekte edebilme kaygısını
taşıyoruz. Bir yandan yüzeyde bugünün yaşam biçimlerine
uyum gösterirken; dipte, alt katmanlarda fokurdayan gelecek
sinyallerini algılayıp, yeniyi yaratmak bizim için önemli. Stil
egzersizlerinden uzak, saf fikir ve pür hislere şekil vermek
gibi düşüncelerle yaratıyoruz, tasarımlarımızı.”

Türkiye’de mobilya sektöründeki
gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Son
trendler nelerdir?

“Gündemi yakalayan, daha dinamik, daha hızlı işlere
doğru dönüş yapılıyor. Kent yaşamı, metropollerin
fazlalaşması, kompleksleşmesi ve çalışma ile ev yaşamının
arasındaki çizginin flulaşması çok yönlü ve melez tanımıyla
açıklanabilecek bir atmosfer oluşturdu. Çevre hassasiyetini
ticari bir araç haline getirerek bundan kâr elde etmek
üzerine kurulan yapılardan ziyade, ortaya konan ürünlerin
anlamlı ve kalıcı bir ruha sahip olarak varlıklarını hak
etmelerini doğru bir yaklaşım olarak görüyorum.”

Kendisini geliştirmek isteyen genç
tasarımcılara neler önerirsiniz?

“İnsanlar hep son noktasını görüyor. Bir ürün, yanında
tasarımcı. Ben bilgisayarda bir ürün tasarlayacağım ve o
üretilecek. Bu çok zor. Biz birlikte uyumlu çalıştığımız, bizim
aklımıza gelmeyecek şeyleri gündeme getirenlerle çalışıyoruz. Bağımsız tasarımcılarla çalışıyoruz. Yabancılarla da
Türklerle de. Bu alanda çalışan gençler veya olmak isteyenler
mutlaka geçmişi, özellikle de 20. yüzyıldaki külliyatı bilmeliler. Çok okuyup, araştırmalılar. Her şey gibi bu iş de evrim
geçiriyor. Bir gönderme yapacaksan ya da yapmayacaksan
bunu bilmelisin. Genelde gördüğüm eksiklik bu.”

Son olarak hedefleriniz ve eklemek
istediklerinizi alabilir miyiz?

“2020’nin ilk yarısında çıkacak olan yeni koleksiyonumuza
fokuslanmış durumdayız. Türkiye’deki ve dünyadaki mimarlık
ofislerinin mobilyalarımızı doğru algılamaları için elimizden
geleni yapıyoruz. Çünkü tasarımlarımızın güzel projelerde
yer alması bizi hem memnun ediyor hem de yeni ürünler
ortaya koymamız adına motivasyon sağlıyor.”

both at work and life in general. That curiosity carries me
through and inspires me to do new things.”
Can you tell us about your last collection
or your upcoming collection?
“We are after a design production that can adapt to the
zeitgeist, without radically changing our basic concept. We
do not only have aesthetic and visual concerns, but we also
aim injecting 21st century’s ideas into ways of designing.
While adapting to today’s lifestyles on the surface, it is
important for us to perceive signals of the future bubbling
at the bottom and substratum and to create new things.
We create our designs based on principles such as shaping
pure ideas and pure emotions away from style exercises.”
What do you think about the developments
in the furniture industry in Turkey? What
are the latest trends?
“Industry steers towards more dynamic, faster operations
that are up-to-date. As metropolises increase and get more
complex and the line between work and home gets blurred,
urban life becomes a multi-faceted and hybrid atmosphere.
For me, the right approach is to make meaningful products
that have perpetual spirits which are deserving of their
existence, rather than being an establishment focused on
making profit from environmental sensitivity turning it into
a commercial tool.”

Lastly, can you tell us about your goals
and if there is anything you would like to
add?
“We are focused on our upcoming collection to be released
in the first half of 2020. We are doing our best for the
architectural offices in Turkey and around the world to
perceive our furnitures correctly. Because we are both
pleased and motivated to create new products when our
designs are used in beautiful projects.”
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What would you advice young designers
who want to improve themselves?
“People always see the end point. A product with a designer.
I design a product on the computer and it will be produced.
This is so difficult. We work with those who bring up things
that we miss, in coordination. We work with independent
designers. Both with foreigners and Turks. Young people
or those who aspire to work in this field should learn about
the past, especially the entire corpus of the 20th century.
They must read a lot and research a lot. Like everything
else, this business is evolving. You should know if you are
going to make a reference or not. This is the shortcoming
I usually see.”
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MAKSDER Eylül Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı’nın Gündemi

Tasarım Yarışması Oldu

Main Agenda Item on MAKSDER September Board of Directors Meeting was Design Contest
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Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu, 2019 yılının eylül ayı
toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı
Aliosman Mertöz başkanlığında
gerçekleştirdi.

M

AKSDER Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen, Sayman Üye Serkan Hazar
ve Genel Sekreter Mehtap Sarmusak’ın katılımı
ile eylül ayı toplantısını, derneğin kendi yerindeki
ofisinde gerçekleştirdi. Özellikle tasarım yarışması üzerinde yoğunlaşan gündem maddelerinde sırasıyla konular
gözden geçirildi.
İlk olarak tasarım yarışmasında jüri üyelerine verilecek
hediye çeklerinin miktarlar netleştirildi. Ardından MAKSDER
Tasarım Yarışması’nın ve 10. Yıl kutlamalarının yapılacağı
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With the participation of MAKSDER Board Members Özcan
Gönülkırmaz, Mahmut Taşdelen, Accountant Serkan Hazar
and Secretary General Mehtap Sarmusak, the September
meeting was held in association’s own office. Mainly focused on the design contest, the agenda items were reviewed and discussed respectively.
Firstly, the amount of gift cards to be presented to jury
members in the design contest was decided.
Later, Euro Park Hotel located in Istanbul Esenyurt, one of
the seven venues proposed for MAKSDER Design Contest

Furniture Accessories’ Industrialists
Association Board of Directors 2019
September meeting was held under
the chairmanship of Board Chairman
Aliosman Mertöz.
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yer hususunda gelen yedi teklif içerisinde yer alan ve İstanbul Esenyurt’ta bulunan Euro Park Hotel‘e karar verildi.
MAKSDER Tasarım Yarışması Ödül Gecesi’ne sponsor
olacak firmalar hakkında da bilgi veren Başkan Mertöz,
Merkür Fuarcılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Türkel Fuarcılık
A.Ş., FL Fuar Lojistik Hizmetleri ve Taşımacılık Ltd.Şti.,
Ünal Sigorta Aracılık Hizmetleri Profesyonel Acenteliği ve
Özen Gümrük Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. olmak üzere
beş sponsor firma bulunduğunu vurguladı.
Gündem maddelerinin dördüncüsü olarak ödül gecesine davet edilecek yaklaşık 300 kişilik isim listesi kontrol
edildi. Başkan ve genel sekreter tarafından iki haftalık bir
çalışma sonrasında oluşturulan İstanbul Sanayi Odası
(İSO) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi kurumların
yanı sıra, siyasi ve akademik isimler, önceki sponsorlar ve
gerekli kişi, kurum ve kuruluşlara davetiye gönderiminin
yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Daha sonra
ödül töreninde verilecek plaket örnekleri değerlendirildi.
Plaketlerle ilgili olarak iki firmadan teklif alındığını söyleyen
Başkan Aliosman Mertöz, en uygun teklifi veren firma
ile anlaşma yapıldığına dikkat çekerek kategorilere göre
yapılacak plaket örneklerini yönetim kurulu ile paylaştı.
Son olarak ekim ayında gerçekleşecek INTERMOB Fuarı’na yönelik hazırlıklar konusunda bilgilerin paylaşıldığı
ve yapılması gerekenlerin not alındığı eylül ayı yönetim
kurulu toplantısı, tasarım yarışmasına başvuran ve seçici
kurulun puanlamasını yapacağı çalışmaları değerlendirerek
sona erdi.

Özellikle tasarım yarışması
üzerinde yoğunlaşan gündem
maddelerinde sırasıyla konular
gözden geçirildi.

where 10th anniversary celebrations will also be organized,
was selected. Chairman Mertöz gave information about the
companies to sponsor MAKSDER Design Contest Award
Night and noted that there are five sponsoring companies
which are Merkür Fair Ind.Trade Co. Ltd., Türkel Fairs
Inc., FL Fair Logistics Services and Transportation Co.
Ltd., Ünal Insurance Brokerage Services Professional
Agency and Özen Customs Consultancy Services Co. Ltd.
As part of the fourth agenda item, 300 names on the guest
list to be invited to award night was reviewed. The list
created by the Chairman and Secretary General in two
weeks, consists of members of institutions such as the Istanbul Chamber of Industry (ISO) and Turkey Exporters’
Assembly (TIM), as well as political and academic figures,
previous sponsors and relevant people, organizations and
establishments and the Board agreed upon sending invitations to names on the list.
Later, the samples for plaques to be presented at the award
ceremony were assessed. Chairman Aliosman Mertöz
said that they received offers from two companies for the
plaques, and pointed out that they made a contract with
the company that gave the best offer, sharing the plaque
samples to be made for each category with the Board of
Directors.

Mainly focused on the design
contest, the agenda items
were reviewed and discussed
respectively.
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September Board of Directors meeting, where information
on the preparations for the INTERMOB Fair to be held in
October was shared and things to do were noted, ended after evaluation of the works submitted for the design contest
which will be rated by the selection committee.
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MAKSDER İNEGÖL’DE

GUNDEME IMZA ATTI
MAKSDER Made a Mark On The Agenda in İNEGÖL
MAKSDER Yönetimi ile bir araya gelen
İTSO Yönetimi, sektörü masaya yatırdı.
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AKSDER Yönetimi, bölgesel gezisi kapsımında
gerçekleştirdiği Bursa - İnegöl ziyaretlerinde kendilerini karşılayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası
İTSO yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ,
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği İMOS Yönetim Kurulu
Başkanı Okan Güler ve diğer üyeler ile birlikte öğle yemeğinde bir araya geldiler. Oldukça keyifli geçen yemekte
üyeler sohbet etme imkânı da buldu.
Öğle yemeğinin ardından MAKSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Aliosman Mertöz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İMOS Başkanı Okan Güler’in eşliğinde İTSO
Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı makamında ziyaret etti. Mobilya
sektörünün ele alındığı toplantıda iş birliği yapılabilecek
konuların yanı sıra; MAKSDER Başkanı Mertöz, sektörde
neler yapılabileceği hususunda Uğurdağ’a bilgi aktardı.
Mertöz, MAKSDER’in vizyonunun mobilya aksesuar üreti-

MAKSDER Administration had lunch together with İnegöl
Chamber of Commerce and Industry ITSO Chairman of
the Board Yavuz Uğurdağ, İnegöl Furniture Industrialists
Association IMOS Chairman of the Board Okan Güler and
other members who greeted them at Bursa-İnegöl visit,
organized as a leg of the regional visits. At the enjoyable
lunch, the members also got the chance to chat.
After lunch, MAKSDER Chairman of the Board Aliosman
Mertöz and members of the board, accompanied by IMOS
President Okan Güler, visited ITSO President Yavuz
Uğurdağ in his office. In the meeting where furniture
industry was discussed, next to the subjects on which
they could cooperate; MAKSDER President Mertöz
gave information to Uğurdağ about steps to take in the
industry. Mertöz stated that the vision of MAKSDER is
to increase the competitiveness of furniture accessories

ITSO Administration got together with
MAKSDER Administration to discuss the
industry in detail.

news from us bizden

cilerinin ortak hedefleri doğrultusunda rekabet güçlerinin
artırılması ve üyeler arasında iş birliğinin sağlanarak güçlü
ve ortak bir platform oluşturmak olduğunu belirtti. Mertöz
konuşmasına şöyle devam etti, “Sektörümüzün ivme
kazanmasında ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesinde
MAKSDER‘in varlığı önem arz etmektedir. Görevi devraldığımızda yapmamız gereken çok acil işlerin olduğunu
gördük ve öncelik sırasına göre zaman kaybetmeden
iş planlarımızı yaptık. Ortak akılla ve paydalarla birlikte
hareket etmek ve bir güç odağı oluşturmak, sektörümüzü
ve bizleri güçlü kılar. TÜYAP ile yaptığımız iş birliği bunun
en güzel örneği. Bu anlaşmanın yanı sıra, geleneksel hale
gelen MAKSDER Tasarım Yarışması’nın şartnamesini
de uzun çalışmalar sonucu hazırladık. Hızlı ve doğru
kararlarımız neticesinde yeni üyelik başvurularında da
önemli bir artış kaydettik.” Yeni yönetim olarak üniversite
ile sanayi işbirliğini daha etkin hale getirmek istediklerini
belirten Mertöz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu bağlamda
ülkemizdeki 35 üniversiteyi tasarım yarışmamıza dahil
ettik. Bünyesinde endüstriyel tasarım, ağaç işleri endüstri mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, mobilya
dekorasyon öğretmenliği ve mimarlık fakülteleri bulunan
bütün üniversitelerimizle iletişim halindeyiz. Derneğimizin
hafızasını güçlendirmek, sosyal sermayesini artırmak
ve her platformda adını duyurmak için etkin çalışmalar
yapıyoruz.”
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise MAKSDER Yönetimi’ne
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Küresel
rekabetin giderek arttığı günümüzde üretim ve ihracat
maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün üzerindeki yüklerin
indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi
öncelikli hedeflerimiz olmalıdır. Hepimizin işimize tam
odaklanması gerekiyor. Yatırımların artarak devam edebilmesi için küresel koşulların zorlaştığı ve rekabetin arttığı
bugünlerde, yatırımcıların sorunlarına öncelikli olarak ele
alınması en büyük temennimizdir. İlçemiz özelinde mobilya
üzerinde geçmiş dönemlerde yapılan KDV indirimlerinin
etkisini olumlu bir şekilde hissetmiştik. Bu etkinin önümüzdeki süreçte de kendisini hissettireceğini düşünüyoruz”
şeklinde konuştu. MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz
tarafından İTSO Başkanı Uğurdağ’a takdim edilen hediyenin ardından iş birliği temennileri ve iyi dileklerle ziyaret
sona erdi.

manufacturers in line with the common goals and to create
a strong shared platform by establishing cooperation
among members. Mertöz continued his speech as follows:
“MAKSDER plays an important role for our industry to
gain acceleration and to develop innovative approaches.
When we took over the task, we realized that there was
urgent work to do and without losing time, we made
our business plans in order of priority. Acting together
with common mind with shareholders and creating a
focus of power makes us and our industry strong. The
cooperation we formed with TÜYAP is the best example
to this. In addition to this agreement, we have prepared
the list of conditions of the traditional MAKSDER Design
Competition after long efforts. As a result of our fast and
accurate decisions, we also achieved a significant increase
in new membership applications.” Stating that they wish
to make industry-university cooperation more efficient
as the new administration, Mertöz continued as follows:
“In this context, we have included 35 Turkish universities
in our design competition. We are in contact with all the
universities that have industrial design, woodworking
industrial engineering, forest industrial engineering,
furniture decoration training and architecture faculties
under their roofs. We are actively working to strengthen
the memory of our Association, to increase its social
capital and to make its name known at every platform.”
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President of ITSO Yavuz Uğurdağ thanked MAKSDER
Administration for their kind visit and said, “In today’s
world where global competition is ever-increasing,
reducing production and export costs, the burdens on the
real sector and input costs to reasonable levels should
be our primary targets. We all need to fully focus on our
business. It is our greatest wish to address investors’
problems as a priority today where global conditions
are more difficult than ever and competition is rising so
that investments can continue increasingly. We felt the
positive effect of VAT reductions on furniture in our
district in the past. We think that this will be felt also in the
coming period.” MAKSDER President Aliosman Mertöz
presented ITSO President Uğurdağ with gifts, and the visit
ended after they expressed their desire for cooperation
and exchanged well wishes.
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Sosyal Medya
Hayatımızı

NASIL
ETKILIYOR?

How Does Social Media Affect Our Lives?

Dr. Gözde Gündoğdu Meydaneri (Psikiyatri UZMANI / PsychIatrIst)
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Sosyal medya bilgi paylaşımını
sağlarken psikolojik sorunlara yol
açabiliyor.
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osyal medya kullanımı esnasında oluşan riskli
durumlardan biri de mecranın verdiği bağımsızlık
ortamına bağlı, kişinin olmak istediği yer ile olduğu
yer arasındaki uçurumu kapatma çabasıyla
kendisini olduğundan farklı göstermesidir. Buna bağlı
olarak kişilerin, gerçek ile yüzleşmekten kaçınması
gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bağımlılığın bir takım
kriterleri vardır. Sosyal medya bağımlılığı, diğer bütün
bağımlılıklarda olduğu gibi ödüllendirme sisteminin
devreye girmesi ile oluşan bir durumdur. Bu bağlamda
sosyal medyayı kullanmıyorken eksiklik hissediyorsak,
sabah kalktığımızda ilk önce aklımıza elimize telefon
almak geliyorsa, her gün normalde geçirdiğimiz saatten
çok daha fazla saat geçirmeye başladıysak, telefonu
sık sık bildirim gelmiş mi diye kontrol ediyorsak,

A risk that arises when using social media is people
representing false identities to close the gap between
where they really are and where they desire to be, as
these platforms provide an environment of independence.
Consequently problems such as avoiding confrontation
with the reality, arise. There is a set of criteria for addiction.
As is the case with all other addictions, social media
addiction occurs when there is a rewarding mechanism. In
this regard, if you feel like something is missing when you
are not using social media, the first thing in the morning
when you wake up is picking up your mobile phone, you
spend more and more time on social media platforms each
day, you frequently check your phone for notifications,
your mind is constantly occupied with social media, and
as a result you can’t function properly, you may be on the
path to social media addiction.

While social media platforms enable
sharing information, they may also cause
psychological problems.

actuality güncel

işlevselliğimiz buna bağlı olarak bozuldu ve aklımız sürekli
orada kalmaya başladı ise sosyal medya bağımlısı olma
yolunda ilerliyoruz demektir.

İDEAL KULLANIM SÜRESİ

Bu durum kişiden kişiye değişmekte olduğu için ideal
bir kullanım süresinden bahsedemeyiz. Çünkü bazı
işlerimizin dijital ortamdan yürütülmesi gerekiyor. Bunun
yanında mesleğini bizzat sosyal medya üzerinden icra
etmesi gereken kişiler var. Burada önemli olan, kullanımı
kontrol edebilmektir. Bireylerin kendisini tutamayıp sık sık
sosyal medyaya yönelmesi, uyku düzeninin bozulması
ve günlük hayatındaki işlerini aksatması, ilişkilerinin
bozulması o kişiler için bağımlılık açısından riskli bir
kullanımdır. Kişinin hayatındaki dengeleri düzgün kurması
lazım. Ebeveynler, çocuklar ile geçirdiğiniz zamanın
kalitesini arttırarak bu sorunu aşabilirler. Çocuk ile birlikte
dışarı çıkmak, oyun oynamak gibi sosyal aktiviteler
de bulunularak çocuğun tablet - telefon kullanımı
engellenebilir. Yine de çocuğun dikkatini bir şekilde
telefon ya da tablet çekiyor ise ona hissettirmeden
dikkatini farklı bir alana kaydırmak gerekir.

BAĞIMLILIĞA DİKKAT!

Merak etmek, insan psikolojisinde kişiyi bir şeyler
öğrenmeye, yapmaya ve motive etmeye sevk eden
bir dürtüdür. Önemli olan bu merakın düzeyi ve hangi
nesneye ne amaçla yöneldiğidir. Bir kişinin başkasının
hayatını merak etmesi bir dereceye kadar normal
olabilir. Ancak birey artık kendisine ve çevresine zarar
vermeye başladıysa; zihni çoğunlukla izlediği kişiyle
meşgul, kıskançlık ve nefret gibi duygular besliyor ve
günlük hayatı etkileniyor ise bu kişilerin yardım alması
gerekmektedir. Çok fazla şey yapılabilir bu konuda.
Kişiler sosyal medyaya aktardığı hayat enerjisinin bir
kısmını, kendi günlük gerçek iletişimlerinde kullanabilirler.
Ya da en azından uzun zamandır görmediği bir arkadaşı
ile otururken telefonlarını çantalarına koyabilirler. Bireyler,
sosyal hayatın içerisinde kendilerine uygun, gerçek
ve kendilerini tatmin eden uğraşlar edinmelidirler. Bu
konuda irademizi ortaya koyamıyorsak ve sosyal medya
hayatımızı günden güne daha çok ele geçirmeye
başladıysa profesyonel yardım almamız gerekmektedir.

IDEAL TIME OF USAGE
This varies from person to person so we can’t speak of an
ideal time of usage. Because some tasks must be carried
out on digital media. Also, there are people who have
social media related jobs. What matters is to have control
over usage. Individuals who can’t control themselves
and frequently turn to social media platforms, are at risk
of addiction which might lead to disturbance of sleep,
disruption of daily affairs, and breakdown of relationships.
Parents can overcome this problem by improving the
quality of time they spend with their children. Children’s
tablet-mobile phone usage can be limited through social
activities such as going outside and playing with children.
If the child’s interest is still on the mobile phone or tablet,
you should distract them without them realizing.
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BEWARE OF ADDICTION!
In human psychology, curiosity is an impulse that
motivates and prompts the individual to learn, and do
things. What matters is the level of curiosity, and which
object it is directed to for what purpose. Being curios
about another person’s life is normal to an extent.
However if individuals begin to harm themselves and
their environment, are preoccupied with the person they
follow, harbour feelings such as jealousy and contempt,
and their everyday life is affected as a result, they should
seek help. There are a number of things that can be done
in this regard. Individuals can channel some of the life
energy they put into social media, to their real, everyday
communication. Or at least keep their mobile phones in
their bags when they spend time with a friend they have
not seen in a long time. Individuals must engage in real,
appropriate and self-fulfilling endeavours in social life. If
we cannot demonstrate strong will and social media takes
over our lives more and more each day, we should seek
professional help.
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Bursalı ve İnegöllü Üyeler

MAKSDER’i Ağırladı
Members from Bursa and İnegöl Hosted MAKSDER
MAKSDER Yönetimi, bölgesel üye
gezisi kapsamında İnegöl’de ziyaretlerde
bulundu.
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obilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz ve
yönetim kurulu üyeleri, 2 Temmuz 2019 tarihinde
Bursa ve İnegöl’de faaliyet gösteren Mobilya
Aksesuar Sanayicileri Derneği üyesi firmaları ziyaret etti.
MAKSDER temsilcileri ilk olarak Bursa’da Sevdehan
Plastik ve Metal San. Tic. Ld. Şti.’ne uğradı. Firma
yetkilileri Mahmut Şengün ve Mehmet Türker, MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini karşıladı. Firmanın
tanıtımını yapan Şengün, Sevde Plastik olarak 1993
yılında kurulduklarını ve 1996 yılında Sevdehan markası
olduklarını söylerek şunları aktardı, “Sektörde ihtiyaç
duyulan ürünleri üreterek yan sanayi alanında öne çıktık.
Kalite standardımızı yükseltip teknolojik yeniliklerin
izlenmesini sağlamamız, bizi ana üreticilerin en büyük
AR-GE destekçisi yaptı.”

Furniture Accessory Industrialists Association MAKSDER
Chairman of the Board Aliosman Mertöz and board
members visited Furniture Accessory Industrialists
Association members in Bursa and İnegöl cities on July
2nd, 2019. MAKSDER representatives first paid a visit to
Sevdehan Plastic and Metal Inc. Trade Co. Ltd. in Bursa.
Company officials Mahmut Şengün and Mehmet Türker
greeted the MAKSDER Chairman and members of the
board. Şengün introduced the company, explaining that
Sevde Plastic was established in 1993 and they created
Sevdehan brand in 1996. Şengün spoke as follows: “We
came to the fore in side industry field by manufacturing
products sector needed. Through raising our quality
standards and ensuring that technological innovations are
followed, we became the largest R&D supporter of major
manufacturers.” The next stop was Gasan Gas Springs
Construction Industry and Trade Co. Ltd. where company

MAKSDER Administration visited İnegöl
within the scope of regional member
visits.
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Ardından bir sonraki durak olan Gasan Gazlı Amortisör
İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nde firmanın CEO’su Münir
Gültepe, MAKSDER Yönetimi’ni karşıladı. Gültepe, Gasan
markasının 2010 yılında Bursa’da kurulduğunu belirterek,
gazlı amortisör ürettiklerini ifade etti. Gültepe, “Hemen her
sektörden amortisör ihtiyacına cevap verebiliyoruz. Tüm
ürünlerde, çevreye ve doğaya saygılı olmak çizgisinde,
mümkün olduğu kadar geri dönüşebilir ham madde
kullanıyoruz.” dedi. Gültepe daha sonra misafirlerine
fabrikayı gezdirerek üretim aşamalarını anlattı. Daha sonra
Albatur Endüstri A.Ş.’ye, geçen MAKSDER Yönetimi’ni,
firma sahibi Kadir Batur Teoman karşıladı ve işletmeyi
tanıtarak bilgi verdi. Mobilya sektörü için sürgü sistemleri
üretimi yaptıklarını dile getiren Teoman, “150’nin üzerinde
tescilli Albatur markalı ürünümüz ile Türkiye içerisinde
250’nin üzerinde satış noktamızın yanı sıra, 57 ülkeye
ihracat yapıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ardından Can
Alüminyum San. Tic A.Ş. yetkilisi İbrahim Aydın da ekibe
katılarak ziyaretlere eşlik etti.

CEO Münir Gültepe welcomed MAKSDER Administration.
Gültepe stated that Gasan brand, established in Bursa
in 2010, manufactures gas springs and said, “We meet
the demand for dampers from almost all sectors. We use
recyclable raw materials as much as possible in all our
products, respecting the environment and nature.” Gültepe
later informed the guests about production stages during
the factory tour.

MAKSDER üye ziyaretlerinin beşincisi, AS Ortakçı Cam
San. Tic. A.Ş.‘ye gerçekleştirildi. Firma sahipleri Sinan
ve Ahmet Ortakçı Kardeşler, MAKSDER Yönetim Kurulu
ve üyelerine fabrikayı gezdirirken, AS Ortakçı markasının
cam sektöründe 40 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunun
altını çizdiler. Babaları tarafından kurulan firmanın 7
bin metrekare kapalı alanda, ağırlıklı olarak mobilya dekorasyon sektörlerine işlenmiş cam ve ayna ürettiğini
belirten Ortakçı Kardeşler, geniş bir makine portföyüne
sahip olduklarını belirttiler.

The fifth MAKSDER member visit was paid to AS Ortakçı
Glass Industry and Trade Inc. Company owners Sinan and
Ahmet Ortakçı Brothers, gave a factory tour to MAKSDER
Director and members of the board, underlining that AS
Ortakçı brand has over 40 years of experience in glass
industry. Relaying that the company founded by their
father, manufactures processed glass and mirrors mainly
for furniture and decoration sectors in a closed area of 7
thousand square meters, Ortakçı Brothers stated that they
have an extensive machinery portfolio.

Üye ziyaretlerinin son durağı, Batu Dizayn Mobilya ve
Aksesuarları Nakliye İnş. San. Tic. Ltd. Şti. oldu. Şirket
yöneticisi ve aynı zamanda MAKSDER yönetim kurulu
üyesi olan Özcan Gönülkırmaz, 2009 yılında kurulan
firmanın mobilya dolap içlerinde ideal kullanım alanları
sağlayan fonksiyonel ve estetik çekmece sistemlerinin
yanı sıra; zeminden kaynaklanan bozuklukları ortadan
kaldıran dolap ayar mekanizmaları, sensörlü led
aydınlatmalar ve kapak frenleme sistemlerinin üretimini
yaptıklarını anlatarak misafirlerine fabrikayı gezdirdi.
Rahatsızlığından dolayı geziye katılamayan yönetim
kurulu üyesi Mahmut Taşdelen hariç, MAKSDER
Başkanı Aliosman Mertöz, Başkan Yardımcısı Savaş
Çinçin, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Hazar, Özcan
Gönülkırmaz ile birlikte gerçekleştirilen ve firmaların iş
birliğinin konuşulduğu ziyaretlerde, firma yetkililerine
hediyeleri de takdim edildi.

MAKSDER Administration then visited Albatur Industry
Inc., where they were greeted by and received information
from company owner Kadir Batur Teoman who introduced
the business. Teoman explaining that they manufacture
sliding systems for furniture industry, gave the following
information: “We have over 150 registered Albatur
branded products, more than 250 points of sales in Turkey,
and we export to 57 countries.” Later, Can Aluminium
Industry and Trade Inc. official İbrahim Aydın joined the
group, and accompanied the visits.

The last stop of member visits was Batu Design Furniture
and Accessories Fright Construction Ind. Trade Co. Ltd.
Company director and also a member of MAKSDER’s
board of directors, Özcan Gönülkırmaz gave a factory
tour to his guests, informing that the company established
in 2009, manufactures functional and aesthetic drawer
systems which provide ideal areas of usage in furniture
cabinets, as well as cabinet adjustment mechanisms
that eliminate defects caused by floors, led lighting with
sensors and cabinet door braking systems. Cooperation
of companies was discussed and company officials were
presented with gifts in the visits paid by MAKSDER
President Aliosman Mertöz, Vice President Savaş Çinçin,
Board Members Serkan Hazar, Özcan Gönülkırmaz,
except for the board member Mahmut Taşdelen who could
not attend the tour due to his illness.
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lezzet gastro

İnegöl
köftenİn adı

The Fine Taste of Meatballs: İnegöl

Bursa’nın tarihî ilçesi İnegöl, meşhur
köftesi ile anılıyor. İşte bu nefis lezzettin
sırrı.

Y
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erli fastfood’umuzun öncülerinden biri olan İnegöl
köftesinin lezzet yolculuğu 19. yüzyılda başlamış.
Bulgaristan’ın Filibe kentinden gelen ustaların tarifi
çok basit aslında. İnegöl köftesinde ne ekmek ne
baharat ne de yumurta bulunuyor. Sadece kıyma, tuz ve
belki biraz soğan, hepsi o kadar. Yörede yetişen dana
ve kuzu etinin özel olarak karıştırılmasıyla hazırlanan
etler, fazla yağından ve sinirinden ayıklanarak kıyma
makinesinde en az iki kez çekiliyor. Yemekten sonra
kürdana gerek duyulmamasının sırrı burada yatıyor. Elde
edilen kıyma, tuzla yoğrulmaya başlanıyor. İşte ustalık da
bu anda devreye giriyor. Ustaların söylediğine bakılırsa
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Turkey’s original fast food, İnegöl kofta got its start in the
19th century. Brought by chefs from the town of Plovdiv in
Bulgaria, the recipe is actually quite simple. Neither bread
nor eggs nor spices are used in İnegöl kofta. All that goes
into them are ground meat, salt and a little onion. The
meat, a special blend of the lamb and veal raised in the
region, is trimmed of tendons and excess fat and ground
at least twice. And therein lies the secret since you’ll
never need a toothpick after you eat these meatballs! The
ground meat is kneaded with salt right from the start. And
that’s where the chef’s mastery comes in. According to
the cognoscenti, when it reaches the right consistency the
cook should put it aside to rest and order a cup of Turkish
coffee! White bean ‘Piyaz’ salad dressed with olive oil and
vinegar and fresh bread from a neighboring bakery are the

Bursa’s historic town of İnegöl is famous
for its meatballs. Here is the secret of
their flavor.

gastro lezzet

sine qua nons of an İnegöl kofta repast. But whether ayran
(buttermilk) or şıra (fermented grape juice) goes better
with these freshly grilled meatballs is up to you. This much
is certain: It’s worth going to İnegöl for these meatballs
served with a grilled tomato, green pepper and onion rings
on the side!

A Patented Taste

Patented in Turkey’s Official Gazette as an original
trademark, İnegöl kofta is symbolized by a giant sculpture
at the entrance to the town. You can try these meatballs
at kofta restaurants in İnegöl or along the Bursa-Ankara
highway.

A Few Hours in Bursa

As long as you’re here, why not set aside a few hours to
see the first Ottoman capital? After seeing the Ottoman
houses and shopping at the village market of Cumalıkızık,
‘the raspberry patch of the sultans’, you can branch out to
Bursa city center. The Great Mosque, the Green Turbeh,
the Covered Bazaar and Koza (Silkworm) Han are some of
the must-see’s among the historic monuments that preserve
the Ottoman spirit here. Famous for its legendary spas,
Bursa is also the home of ‘İskender’ kebab, the secret of
whose taste, rumor has it, lies in the quality of the meat
and butter used. Stopping for a sweet is de rigueur as the
crowning end to your Bursa tour. Don’t forget, the candied
chestnuts and ‘Kemalpaşa’ pastry served here are out of
this world!

kıvama ulaşılınca bir fincan Türk kahvesi ısmarlayıp
köfteyi dinlenmeye bırakmak gerek. Zeytinyağı ve sirkeyle
taçlandırılmış iri fasulyeli piyaz ve komşu fırından gelen
köy ekmeği, İnegöl köftesinin olmazsa olmazı. Izgarada
pişirilen köftelerin yanına ayran mı yakışır yoksa şıra mı,
bu ayrı bir tercih konusu ama şurası kesin: Közlenmiş
yeşilbiber, domates ve soğan halkalarıyla servis edilen
köftesi için bile İnegöl’e gidilir.

TESCİLLİ LEZZET

Resmî Gazete’de tescil edilerek özgün bir marka haline
gelen İnegöl köftesi, ilçenin girişindeki dev heykelle
de simge haline getirilmiş. İlçe merkezinde ve Bursa Ankara yolu üzerinde bu lezzetin tadına bakabileceğiniz
mekânlar bulabilirsiniz.

BURSA’DA BİRKAÇ SAAT
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İnegöl’e kadar gelmişken, Osmanlı İmparatorluğu’nun
ilk başkenti Bursa’ya birkaç saat ayırmamak olmaz.
“Sultanların ahududu bahçesi” olarak tanınan
Cumalıkızık’ta, Osmanlı evlerini görüp köy pazarından
alışveriş yaptıktan sonra Bursa şehir merkezine
uzanabilirsiniz. Osmanlı ruhunu muhafaza eden tarihî
eserler arasında Ulu Camii, Yeşil Türbe, Kapalıçarşı ve
Koza Han görülmeden geçilemeyecek yerlerden. Şifalı
kaplıcalarıyla dillere destan olan Bursa, İskender kebabın
da anavatanı. Söylenenlere bakılırsa bu eşsiz lezzetin
sırrı, etinin ve tereyağının kalitesinde gizli. Bursa gezinizin
finalinde ise tatlı bir mola mutlaka olmalı. Unutmayın,
buradaki kestane şekeri ile Kemalpaşa tatlısının lezzeti
hiçbir yerde yok!
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Sektörde Bİrbİrİnİ Tamamlayan

İkİ STK Buluştu
Convention of Two NGOs that Complement Each
Other in the Industry
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MAKSDER, İnegöl’deki ziyaretlerinde
stratejik iş ortağı İMOS yöneticileriyle
bir araya geldi.

M

AKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz
ve beraberindeki üyeler, İMOS Yönetimi’ni ziyaret
etti. Burada İMOS Başkanı Okan Güler ve İMOS
Genel Sekreteri Bilal Peker tarafından ağırlanan
MAKSDER üyeleri, ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdiler.
Sektöre yönelik görüş alışverişinin yapıldığı ve genel
ekonomik durumun konuşulduğu toplantıda bir araya
gelen sektör temsilcileri, toplantı gündeminde yer alan
ve iş birliğini içeren maddeler hakkında düşüncelerini
belirttiler.
MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz,
Türkiye ve dünya mobilya sektöründe emin adımlarla
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MAKSDER Chairman of the Board Aliosman Mertöz and
the accompanying members visited IMOS Administration.
MAKSDER members were hosted by IMOS President
Okan Güler and IMOS Secretary General Bilal Peker,
and held a joint meeting. Sector representatives gathered
at the meeting where opinions concerning the industry

MAKSDER convened with its strategic
business partner IMOS’ executives
during İnegöl visit.

news from us bizden

büyüyen İnegöl mobilyacılarının markalaşma yolundaki tüm
çalışmalarını desteklediklerini vurguladı. Mertöz, “Mobilya
aksesuarları sektöründe birlik ve beraberliğin korunması,
verimliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması, dünyadaki
gelişmelerin takip edilerek bu gelişimin ülkemizdeki
yapılara entegre edilmesi, MAKSDER’in öncelikli görevi
olacak. Derneğimizin sektördeki ağırlığını ve etkinliğini,
bundan sonra çok daha derinden hissedeceğiz.” dedi.
Mertöz, Türkiye mobilya aksesuarı sektörünün içerdiği iş
hacmi nedeniyle Türkiye’de önemli sektörler arasında yer
aldığını ifade ederek, “Üretime önem vermemiz gerekiyor.
Araştırma-Geliştirme çalışmalarımıza başarı odaklı olarak
sürekli artan bir ivmeyle devam ediyoruz. Yaptığımız
AR-GE çalışmaları, mobilya aksesuar sektörünün
daha ileriye taşınmasını sağlayacaktır. Geleneksel hale
getirdiğimiz tasarım yarışmalarımızda da genç beyinlerin
yeteneklerinden daha fazla yararlanabiliyoruz.” dedi.
İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Okan Güler ise Türkiye
ekonomisine katma değer sağlayan İnegöl’ün, Türkiye
ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu, yurt içi pazarın ise
yaklaşık yüzde 20’sini karşıladığının altını çizerek, İnegöl’ü
“Türkiye’nin mobilya başkenti” olarak gördüklerini ifade
etti. Türk mobilya sektörü için İnegöl’ün büyük önem
arz ettiğini dile getiren Güler, “İç ve dış pazarlarda
devamlılık için çok çalışmamız, fuarlarda yer almamız
gerekiyor. Mobilya ihracatımızın çeşitlenmesi için bu tarz
organizasyonlara katılımın artması gerekiyor.” dedi.

EN ÖNEMLİ STK´LARDAN BİRİ
İMOS´un İnegöl´ün en önemli sivil toplum
kuruluşlarından biri olduğunu belirten Güler, “İnegöl
mobilya ile yaşayan bir kent. İMOS´ta bu sektörün
derneği. Bu sebeple İMOS, İnegöl´ün ve sektörümüzün
en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bildiğiniz
gibi dernek olarak daha önce bir UR-GE projesi
yapmıştık. Firmalarımızdan oluşan proje grubumuz ile
ihracatlarının artması ve rekabet güçlerinin arttırılmasına
dönük projelerimize devam ediyoruz. İnşallah bir URGE
projesi daha başlatacağız.

Sektör temsilcileri, toplantı
gündeminde yer alan ve iş
birliğini içeren maddeler
hakkında düşüncelerini belirttiler.

were exchanged and the general economic situation was
discussed. They also expressed their opinions on meeting’s
agenda and articles that involved cooperation.
MAKSDER Chairman of the Board Aliosman Mertöz
stressed that they support all branding efforts by İnegöl
Furniture Makers, growing confidently in Turkish and
global furniture industry. Mertöz said, “Primary duties
of MAKSDER will be maintaining unity and solidarity
in furniture accessories sector, ensuring efficiency and
sustainability, following the developments in the world
and integrating these into the structures in Turkey. From
now on, we will be feeling the weight and efficiency of
our association in the industry even more.” Mertöz stated
that Turkish furniture accessories industry is among the
leading sectors in Turkey due to its business volume, and
spoke as follows, “We must put emphasis on production.
We continue our research and development activities with
an ever-increasing acceleration with a focus on success.
Our R&D activities will enable the furniture accessories
industry to progress further. With our traditional design
competitions, we benefit more from the talents of young
minds.”
IMOS Chairman of the Board Okan Güler underlined
that İnegöl, providing added value to Turkish economy, is
responsible for nearly 10 percent of Turkey’s exports and
20 percent of the domestic market, and that they regard
İnegöl as “Turkey’s furniture capital”. Stating that İnegöl
is of utmost importance for Turkish furniture industry,
Güler said, “We need to work hard and participate in fairs
for continuity in domestic and foreign markets. In order to
diversify our furniture exports, we must participate more
in such organizations.”
ONE OF THE MOST IMPORTANT NGOS
Stating that IMOS is one of the most important nongovernmental organizations of İnegöl, Güler said, “İnegöl
is a city living with furniture and IMOS is the association
of this industry. This is why IMOS is one of the most
important non-governmental organizations in İnegöl as
well as our industry. As you know, we previously carried
out a project on ‘International Competitiveness Grant’
as an association. With our project group consisting of
our companies, we continue to make projects aimed at
increasing their exports and competitiveness. Hopefully,
we will commence another ICG project. As you know, in
recent years our association has implemented projects
which were firsts for İnegöl and even Turkey. We carry out
I´m Design, İnegöl Meets the World and İnegöl Furniture
Stars projects every year and hopefully we will continue to
do so. Our training activities will continue increasingly.”
After the meeting that ended with Güler’s speech,
MAKSDER Administration thanked IMOS administration
for their close interest and warmth and their visit to İnegöl
ended after they paid their best wishes to each other.
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Bildiğiniz gibi derneğimiz bundan önceki yıllarda
İnegöl´de, hatta Türkiye´de ilk olan projeleri hayata
geçirdi. I´m Design, İnegöl Dünya ile Buluşuyor ve İnegöl
Mobilyası Yıldızları projelerimizi her yıl gerçekleştirdik ve
bundan sonra da nasipse yapmaya devam edeceğiz.
Eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecek.” diye
konuştu. Güler’in konuşmasının bitmesiyle sona eren
toplantının ardından, İMOS yönetimine gösterdikleri
ilgi ve yakınlık için teşekkür eden MAKSDER Yönetimi,
diğer katılımcı üyelerle birbirlerine karşılıklı iyi dileklerini
ileterek İnegöl ziyaretini sonlandırdılar.

Sector representatives expressed
their opinions on meeting's
agenda and articles that involved
cooperation.
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SEVGİ DUVARINI AŞAN ŞAİR:

Can Yücel
The Poet Beyond The Wall Of Love
MELİH USLU
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Can Yücel edebiyatı Kuzguncuk’ta
başlar, oradan Datça’ya ve dünyaya
uzanır. Hesapsız sevgiyi okuyucusuyla
çoğaltarak...

C

an Yücel şiiriyle erken yaşta tanıştım. Onun şiirlerinde
beni kendisine çeken farklı bir ruh vardı. Kabına
sığmayan, doğru bildiğinden şaşmayan, sevgi dolu
ve yalansız... Zamanla ona neden “Can Baba”
dendiğini daha iyi anladım. Çünkü o ayakkabı boyacısı
çocukların, yağmurdan korkmayan kadınların, âşıkların,
düşkünlerin, hayvanların, ağaçların, börtü böceğin
manevi babasıydı. Sevgi, adalet ve vicdan dilencilerine
satırlarıyla kalbini açıyor, onlara hayatın geçiciliğini
hatırlatıyor, anın güzelliğini dolu dolu yaşamalarını salık
veriyordu. Şöyle diyordu usta, “Ömür dediğin üç gündür;
dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin
bir gündür; o da bugündür.” Bu sözler, Nazım Hikmet’in
bir şiirindeki “Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir
ciddiyetle yaşayacaksın hayatı” şeklindeki mısrasının bir
nevi izdüşümü gibidir aslında.
Onun, insanın gönül teline dokunan şiirleriyle buluşmak
kadar Yücel Ailesi’nin kültürel mirasıyla tanışmak da büyük
bir şans olmuştur bizler için... Cumhuriyet tarihimizin
gelmiş geçmiş en başarılı Millî Eğitim Bakanlarından biri
olan babası Hasan Âli Yücel, pek çok dünya klasiğini
ülkemize kazandırmakla kalmamış, gelecek kuşakların
evrensel bakış açısına sahip olmasında büyük rol
oynamıştır. Hep anlatılan çarpıcı bir anekdot vardır: Bakan
Yücel’in görevi esnasında Türkiye’nin gelecek vaat eden

I got acquainted with Can Yücel’s poetry at an early
age. His poetry had a unique spirit that appealed to me.
Exultant, veracious, loving and honest... In time, I better
understood why he is called “Can Baba” (Father Can).
Because he was the godfather of shoe-shine boys, women
who did not fear the rain, the poor, lovers, animals, trees
and bugs. He opened his heart to beggars of love, justice
and conscience, reminded them of the impermanence of
life, advising them to fully enjoy the beauty of the moment.
The master wrote the following, “Life is three days long;
yesterday came and passed, tomorrow is unknown. So the
life is a day long and that day is today.” These words are
in a way a projection of a line from a Nazım Hikmet poem:
“Living is no laughing matter, you must live with great
seriousness.”
It is very fortunate for us to read his poems that touched
hearts as well as learning about Yücel Family’s cultural
legacy... His father Hasan Âli Yücel, one of the most
accomplished Ministries of Education in the history
of Turkish Republic, not only introduced a number of
world classics to Turkey but also played a major role in
coming generations gaining a global perspective. There
is a striking anecdote that is widely circulated: During
Ministry Yücel’s office, promising Turkish students were
granted scholarships to study abroad. Can Yücel was one
of these students. However, Father Yücel did not allow
that to prevent rumours. He called Can and said, “We

Can Yücel’s literature sets out from
Kuzguncuk, reaches to Datça and the
world, multiplying with its readers love
beyond measures...
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The master wrote the following,
“My solitude is my plural songs.
The more honestly we live, the
better...”

cannot give you the scholarship, because I fear rumours
but don’t worry. We will send you abroad using our family
resources.” Rumour has it, Prof. Dr. Gazi Yaşargil studied
abroad with the scholarship that Can Yücel was entitled
to, and grew up to become one of the world-renowned
Turkish medical doctors. Can Yücel, who grew up in such
an atmosphere of refined morality, could not tolerate the
strong oppressing the weak, and all the injustice and
lovelessness in the world. He waged war against castles
of hatred, the keen appetite and those who persecuted
the nature-people-labour, with his pen and language. His
war was rampant. This is why he was never shy about
using slang. For him, slang meant being honest because
it sprung from people’s hearts. His poetry is a rose with
thorns which calls people to humanity. Although it looks
beautiful to all from afar, it cannot be grasped easily. But if
you know how to embrace it, it feels really good.

Eski Datça / Old Datça
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Şöyle diyordu usta, “Yalnızlığım
benim çoğul türkülerim.
Ne kadar yalansız yaşarsak
o kadar iyi...”
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öğrencilerine yurt dışı eğitimleri için burs verilecektir. Bu
başarılı gençler arasında Can Yücel de bulunmaktadır.
Ancak Baba Yücel, olası söylentilere engel olmak
amacıyla buna izin vermez. Can’ı yanına çağırır ve “Sana
bu bursu veremeyiz oğlum. Arkamızdan laf edilmesinden
korkarım. Ama endişen olmasın. Ailemizin imkânlarıyla
seni yurt dışına yollayacağız.” der. Rivayete göre Can
Yücel’in bursuyla eğitime giden Prof. Dr. Gazi Yaşargil,
dünyaca ünlü hekimlerimizden biri olarak yetişir. İşte
böylesi incelikli bir ahlak ikliminde büyüyen Can Yücel,
güçlünün zayıfı ezmesine, yeryüzünde yaşanan bunca
adaletsizliğe ve sevgisizliğe tahammül edemez. Nefret
kalelerine, doymak bilmek iştaha ve doğaya - insana
- emeğe zulmedenlere kalemiyle, diliyle savaş açar.
Kavgası öfkelidir. Bu nedenle argo kullanmaktan hiç
çekinmez. Ona göre argo yalansız olmaktır, çünkü halkın

A natural born poet, Can Yücel was one of those with a
poet’s coat. He never acknowledged anything but the
scales of justice. He never held himself back to defend
the values he believed in, and that’s why he often got
into trouble. But he continued to write as he lived, and
continued to live as he wrote. He personally confirmed that
in his last interview held in his house in Datça, “It is true
that I write about my life experiences. However there is
no such thing as writing them as they were. Nonetheless,
it cannot be denied that my poetry springs from my life
experiences. Because poetry stems from life...” As a matter
of fact, I am so grateful that I got to meet this beautiful
person who coloured up my life and traced him for more
than a quarter century. As I drank tea and read at Çınaraltı
Cafe in Kuzguncuk, I knew that he also sat there, at these
tables. I would look for the streets he walked at Büyükada
and Heybeliada; in my college years in İzmir I would be
thrilled to come across Can Baba as I visited the open air
used-book stands at Alsancak Sevgi Road, and would try
talking to him even briefly. In time, his artist daughter Su
and I became friends. The interviews I held with Su were
Büyükada
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bağrından gelir. Onun şiiri, insanı insanlığa çağıran dikenli
bir güldür. Uzaktan herkese güzel görünse de kolayca
tutulmaz. Kavramasını bilirsen de ele çok yakışır.
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Tepeden tırnağa şair doğmuş, şiir ceketlilerden biridir,
Can Yücel. Adalet terazisinden geçmeyen hiçbir
şeyi kabul etmez. İnandığı değerler uğruna sözünü
sakınmadığından sık sık başını belaya da sokar. Ancak
o, yaşadığı gibi yazmaya, yazdığı gibi yaşmaya devam
eder. Son röportajını verdiği Datça’daki evinde bunu
bizzat teyit eder: “Yaşadığım şeyleri yazdığım doğru.
Ancak doğrudan doğruya, mutlaka onları yazmak diye bir
şey yok. Yine de genel olarak şiirlerimin yaşadıklarımdan
çıktığı yadsınamaz. Şiir hayattan çıkar çünkü...” Doğrusu
isterseniz hayatıma renk katan bu güzel insanla erken
tanıştığım ve çeyrek asrı aşkın süredir izini sürdüğüm için
de çok mutluyum. Kuzguncuk’ta Çınaraltı Kafe’de çay içip
birşeyler okurken onun burada, bu masalarda oturduğunu
bilirdim. Büyükada’da, Kınalıada’da gezindiği sokakların
izini sürer, İzmir’deki üniversite yıllarımda Alsancak Sevgi
Yolu’ndaki açık hava sahafları arasında gezinirken Can
Baba ile karşılaşınca heyecanlanır, bir - iki kelime de olsa
onunla konuşmaya çalışırdım. Zaman içinde ressam kızı
Su ile arkadaş olduk. Su ile yaptığım röportajlar Türk
Hava Yolları dergisi Skylife’ta, birkaç başka dergide ve
kitaplarımda yayımlandı. Sonra Su, beni Eski Datça’daki
evlerinde Can Baba’nın eşi Güler Abla ile tanıştırdı. Şairin
kütüphanesini, çalışma masasını, gezindiği bahçeyi
ve kullandığı son kadehi gördüm. Sıkça oturduğu ve
günümüzde artık Can Baba Kahvesi diye anılan dünya
güzeli bahçeli kahvehanede can dostu Orhan Abi’yle az
anmadık Can Baba’yı... Birlikte İzmir’e yaptıkları serseri
yolculukları, bardaktan boşalırcasına yağan yağmurda
onu çok uzaklardan görmeye gelen kadınları... Daha
sonra Orhan Abi’nin desteğiyle Eski Datça Can Baba
Kahvesi’nde son kitabım “Ege’yi Gör ve Yaşa” için
söyleşi ve imza günü yaptık. Yoğun ilgi gören bu güzel
günde, Can Baba’ya selam yollamayı ihmal etmedik.
Kızı Su Yücel bir keresinde şöyle demişti, hiç unutmam:
“Şairin sağlığında bir gün Kuzguncuk’taki evlerine hırsız
girmiş. Hırsız değerli eşyaları birer birer toplarken evin
Can Yücel’e ait olduğunu anlamış. Meğer o, en sevdiği
şairmiş. Hemen aldığı eşyaları bırakıp şaire bir not yazmış:
“Can Baba kusura bakma. Yanlışlıkla evine girdim ama
hiçbir şey almadım. Sadece buzdolabındaki içkinden
birkaç kadeh içtim. Helal et! Sevgiler...” Hırsıza, arsıza
bile “Sevgi Duvarı” aştıran bir şairdi Can Yücel. Tıpkı
mısralarındaki gibi: “Yalnızlığım benim çoğul türkülerim.
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi...”

featured in Turkish Airlines’ magazine Skylife, in a few
other magazines and my books. Later Su introduced me to
Can Yücel’s wife Güler at their house in old Datça. I got
to see his library, his desk, the garden he walked around
in and the last wine glass he drank from. Many times we
commemorated Can Baba with his dearest friend Orhan
at the coffee house with an outstanding garden which he
frequented and which is today called “Can Baba Coffee
house”. The trips they took to İzmir together on a whim, the
women who came to see him from far far away under heavy
rain... Later we held a bull and autograph session for my
latest book “See and Live the Aegean” at Old Datça Can
Baba Coffee house with Brother Orhan’s support. We did
not forget to send our greetings to Can Baba in this widely
attended beautiful event. I never forget what his daughter
Su Yücel once told me: “One day, a thief broke into their
house in Kuzguncuk. As the thief collected the valuable
items one by one, he realized that it was Can Yücel’s house.
And he was his favourite poet. He immediately put down
the items he took and wrote him a note: ‘Forgive me Can
Baba! I broke into your house unknowingly but I have not
taken a single thing. I just had a couple of glasses of drink
from your bottle in the fridge. Give me your blessing! With
love...’ Can Yücel was a poet who made even the thieves
and shameless cross the ‘Wall of Love’. Just like in his
lines: ‘My solitude is my plural songs. The more honestly
we live, the better...”
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Dolmabahçe Sarayı’nın
Ardındakİ İngİlİz:

William James Smith
A Britishman Behind the Dolmahçe Palace
YELİZ TAVAS

64

portrait portre

Sonbahar / Autumn 2019

65

portre portrait

Bu olağanüstü bina, Boğaz kavşağında
hoş bir mekânda boylu boyunca
uzanıyor.

1

807 yılında Londra’da dünyaya gelen William
James Smith’in Osmanlı İmparatorluğu’nun
başkenti İstanbul’daki hikâyesi, yangından sonra
kullanılamayacak hâle gelen İngiliz elçilik konutunun
yerine inşa edilmesi düşünülen yeni bina vesilesiyle
başlar. Smith, İngiliz elçilik binasının yanı sıra Galata’da
konsolosluk binası, İngiliz gemicileri için hastane ve
hapishane binaları, gemicilik büroları ve ayrıca elçilik
bahçesi içinde yer alan St. Helena Şapeli’ni tasarlar.
Smith, İngiliz elçilik binasının yapımının sağladığı prestij
ve iyi derecede Türkçe konuşabilmesi sayesinde
Osmanlı devlet adamlarının güvenini kazanır. Osmanlı
mimarlığının modernleşme sürecinde büyük projeler için
kendisine teklifler götürülür. Hizmetleri neticesinde Sultan
Abdülmecid tarafından Smith’e saltanat nişanı verilir.
Sultan Abdülmecid’in saltanatının ilk 15 yılında
gerçekleştirilen mimari projelerle Smith’in tasarımlarının
büyük ölçüde uyumlu olduğu göze çarpar. Taşkışla
olarak da anılan Mecidiye Kışla-i Hümayunu, bunların
en bilinenidir. 1846 ile 1849 yılları arasında inşa edilen
Gümüşsuyu Askerî Hastanesi ve Kasımpaşa Deniz
Kuvvetleri Hastanesi, Smith’in önemli eserlerindendir.
Selimiye Kışlası’nın Hünkâr Dairesi’nin restorasyonu
ve Tophane Kasr-ı Hümayunu, onun klasisist
tasarımlarındandır. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Seyir
Köşkü ve bitişiğindeki Kış Bahçesi de birer Smith eseridir.
Dolmabahçe Sarayı’na asıl büyük katkısı ise şüphesiz
kristal merdivenli mekânın cam örtüsüdür.
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O, aynı zamanda İstanbul’un sivil mimarisine yaptığı
katkılarla anılan bir isimdir. Sadrazam İbrahim Edhem
Paşa’nınki başta olmak üzere erkân konakları bu
uygulamalardandır. Onun şöhretini artıran bir diğer proje
de İstanbul’un 19. asırdaki sanat hayatında önemli bir yer
tutan Naum Tiyatrosu’dur. Smith’in tasarladığı binaların
iç ve dış mekân görüntüleri ile okuyucuya sunulan
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This remarkable building, lace on
a lovely site at the junction of the
Bosphorus.
Born in London in 1807, the story of William James Smith
in Istanbul, the capital city of the Ottoman Empire, begins
with a new building planned to be built in place of the British
Embassy which became unserviceable after a fire. In addition to the British Embassy building, Smith also designs a
consulate building in Galata, a hospital and prison complex
for British sailors, maritime offices, and St. Helena Chapel
in embassy garden.
Smith gains trust of Ottoman statesmen thanks to the prestige brought about by the British Embassy building and his
advanced Turkish skills. During the Ottoman architecture
modernization process, he is offered proposals for largescale projects. Smith was awarded the Sultanate Medal by
Sultan Abdulmejid for his services.
It can be observed that the architectural projects carried
out in the first 15 years of Sultan Abdulmejid’s reign are in
harmony with Smith’s designs. Mecidiye Imperial Post also
known as Taşkışla, is the best known example. Gümüşsuyu
Military Hospital and Kasımpaşa Naval Hospital built between years 1846 and 1849, are outstanding works by Smith.
The restoration of Sultan Chamber in Selimiye Post and
Tophane Imperial Pavilion are his classicist designs. The
Observation Kiosk at Dolmabahçe Palace and the adjacent
Winter Garden are also works of Smith. His main contribution to the Dolmabahçe Palace is undoubtedly the glass
cover of the area that features a crystal staircase.
He is a figure known also for his contributions to civil
architecture of Istanbul. Senior Mansions, mainly that
of Grand Viziers İbrahim Edhem Pasha, are examples to
these projects. Another project that enhanced his reputation
is the Naum Theatre Hall with an important place in the
19th century art life in Istanbul. The book 'An Architect of
Sultan Abdulmejid', presented to the reader with interior
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and exterior views of buildings designed by Smith, contains
abundant material on Ottoman Tanzimat reform era
architectural culture.

“Sultan Abdülmecid’in Bir Mimarı” adlı kitap, Osmanlı’nın
Tanzimat devri mimari kültürüne dair zengin bir malzeme
içeriyor.

YABANCI GÖZÜYLE

On the Bosphorusside it presents the aspect, inthe words
of a Turkish poet, of a lineof theather and temple facades
over which a madman has strewn an incredible profusion
of decoration. At first sight, it reminds one of those legendarv eye-fatiguing Indian pagodas whose wall conceal the
unbridled amorous and ostentatious frenzies of the princes
residing there.
The rows of delicate, lance-like Doric and Ionic pillars, the
windows set in omate comices with slender fluted columns,
the arches adomed with fruit and foliage over omately decorated doors, elegant terraces with lace-like balustrades, the
rose motifs, the intertvrâıing garlands of flowers, the marble
neclaces twining over the comices, along the windows and
over and under the reliefs, the network of arabesques from
the doors to the pediments all combine to form a decoration
that lends the complex building the appearance of a piece
of extraordinarily fine fretwork that is at the same time of
the greatest splendour and magnificence, an architectural
spectacle, a feast of decoration...”

Sonbahar / Autumn 2019

Dünyaca tanınmış İtalyan yazan Edmondo de Amicis,
1874 yılındayazdığı ve şimdiye kadar pek çok dile
çevrilen “Constantinopoli” adlı kitabında, Dolmabahçe
Sarayı’nı şöyle tasvir ediyor: “Dolmabahçe Sarayı...
Saraybumu’ndan Karadeniz ağzına kadar, sulara
akseden en büyük mermer kütledir ve ancak önünden
kayıkla geçerken bir bakışta bütünüyle görülebilir.
Aşağı yukarı yarım İtalyan mili uzunluğundaki cephe
Asya’ya karşıdır ve çok uzaktan denizen mavisiyle sahil
tepelerinin koyu yeşiliarasında bembeyaz görülür. Tam
manasıyla bir saray değildir bu, kendi üslubunda tek olan
mimari bir anlayıştır. Parçalar birbirinden ayrılmıştır ve
hiç görülmemiş bir karışıklık içinde, Arap, Yunan, Gotik,
Türk, Roman ve Rönesans üslubu bir araya gelmiştir. Bu
sarayda, Avrupa kraliyet saraylarının haşmetiyle, Sevilla
ve Granada saraylarının kadınımsı zarafeti vardır. “Saray”
olmaktan çok, Çin imparatorununki gibi “imparatorluk
şehri” olduğu söylenebilir... Boğaz tarafından bakınca
bir Türk şairinin söylediği gibi, üzerinde bir delinin saçtığı
tarif edilemez bir süs bolluğu olan bir sıra tiyatro veya
mabet cehpesi görülür. Bunlar, ilk bakışta gözü yoran
o efsanevi Hint pagodalarını hatırlatır ve bu duvarların
arkasında yaşayan zaptedilmez prenslerin aşk ve ihtişam
çılgınlıklarının tasvirine benzer. Mızrak gibi hafif dorik
ve iyonik sütun dizileri nakışlı pervazlara ve yivli küçük
sütunlara yerleşmiş pencereler, nakışlarla örtülmüş
kapıların üstüne eğilen yaprak ve meyva yüklü kemerler,
dantel gibi oyulmuş korkuluklarıyla zarif taraçalar; silah,
gül asma motifleri, birbirine bağlanan, sarılan çiçek
çelenkleri, pervazların üzerinde, pencerelerin boyunca,
bütün kabartmaların etrafında üstüste yığılan mermer
kolyeler, kapılardan alınlıklara kadar uzanan bir arabesk
ağı, çok şekilli yapıyı teşkil eden küçük sarayların
herbirine harikulade bir oyma işçiliği görünüşünü veren
bir tezyinat, bir ihtişam, mimari bir tumturak ve bir süs
zarafeti...”

THROUGH FOREIGN EYES
In his famous book Constantinopole, written in 1874 and
translated into four languages, the celebrated ltalian
writer Edmondo de Amicis gives the following description
o f Dolmabahçe Palace: “Dolmabahçe Palace consists of
an enormous mass of marble reflected in the waters of the
Bosphorus between Seraglio Point and the BlackSea, and
can only be viewed as a whole from a passing caique. The
facede, which is about half an ltalian mile long and looks
out towards Asia, can be seen from a great distance standing
out in brilliant white against the blue of the sea and the dark
green of the hills behind. It is not a palace in the full meaning
of the word and displays a completely unique architectural
approach consisting of an extraordinary mixture of Arab,
Greek, Gothic, Turkish, Roman and Renaissance styles. The
building combines the stately magnificence of a European
palace with the fragile elegance of the palaces of Seville
and Granada. It might well be described as an “imperial
city” like that of the Chinese Emperors...
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Mobİlya Tematİk Lİsesİ

Sektöre Umut Verİyor!
Furniture Thematic High School Gives Hope to the Industry!
MAKSDER Yönetimi, sektörde kalifiye
eleman ihtiyacına çözüm olacak Mobilya
Tematik Lisesi’ni ziyaret etti.
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obilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz’ün
Başkan Yardımcısı Savaş Çinçin, Yönetim Kurulu
üyesi Serkan Hazar ve Özcan Gönülkırmaz ile
birlikte gerçekleştirdiği İnegöl ziyaretlerindeki en önemli
duraklardan biri de Mobilya Tematik Lisesi’ydi. İMOS
Başkanı Okan Güler ve üyelerin de eşlik ettiği ziyaret,
oldukça verimli geçti.

KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİLECEK

MAKSDER Yönetimi’ni, Türkiye genelinde 2017 yılında
hayata geçirilen 16 tematik liseden biri olan ve sektöre
kalifiye personel yetiştirmesi hedeflenen Hacı Sevim
Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi‘nde Okul Müdürü Şenol Yoğurtçu
karşıladı. Okul hakkında misafirlerine bilgi aktaran Okul

One of the primary stops in İnegöl visit, paid by Furniture
Accessories Industrialists Association MAKSDER
Chairman Aliosman Mertöz together with Vice President
Savaş Çinçin, Board Members Serkan Hazar and Özcan
Gönülkırmaz, was Furniture Thematic High School. The
visit accompanied by IMOS President Okan Güler and
members, was fruitful.
TO RAISE QUALIFIED STAFF
MAKSDER Administration was greeted by Hacı Sevim
Yıldız Furniture and Interior Design Technologies
Vocational and Technical High School Principal Şenol
Yoğurtçu, one of the 16 thematic high schools opened
across Turkey in 2017 and aims to raise qualified staff for
the industry. Principal Yoğurtçu who informed the guests
about the school, stated the following: “Thematic high

MAKSDER Administration visited
Furniture Thematic High School, which
will respond to the need for qualified
staff in the industry.
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Müdürü Yoğurtçu, “Tematik liseler tek bir alanda eğitim
veren okullardır. Biz mobilya alanında eğitim veriyoruz ve
ilçemizde mobilya alanında nitelikli eğitim veren bir okuluz.
Genel Müdürlüğümüz bu okullara çok önem veriyor.
Bakanlığımız bu okullardan mezun olacak öğrencilerden
mühendisler, mimarlar yetiştirme gayreti içerisindedir.
İlçemizde iş garantisi veren bir okuluz. Birçok firmayla
protokoller yaptık. Yaptığımız protokoller gereğince mezun
olacak öğrenciler, bu firmalarda işe başlayabileceklerdir.
Amacımız, bu firmalara işçi yetiştirmek değil; nitelikli
eleman olarak firmalarda daha üst konularda görev
almalarını sağlamaktır.” dedi.

ÖĞRENCİYE DESTEK

Tematik Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu sözlerini şöyle
sürdürdü: “Öğrencilerimizi yurt içindeki bütün mobilya
fuarlarına gönderiyoruz. Bütün masraflar sektör tarafından
karşılanmaktadır. Okulumuz, ISO 9001, iş sağlığı güvenliği
belgesi, çevre yönetim sistemi belgelerine sahiptir.
Başarılı öğrencilerimize başarı bursu veriyoruz. Okulumuz
öğrencileri yemeklerini yemekhanemizde ücretsiz alıyorlar,
ulaşımları ise ücretsiz servislerle sağlanıyor. Ayrıca ilçe
dışından ve köylerden gelen öğrencilerimiz, okulumuz
pansiyonunda kalabilmekteler. Öğrencilerimiz donanımlı
yetişiyor. Diğer yandan birçok firmayla protokollerimiz var
ve okulumuzun tanıtımını da düzenli yapmaktayız. Tanıtıma
yönelik broşürler dağıtıyoruz. Okullara giderek öğrencilere
tanıtım toplantıları yapıyoruz. 10. sınıfa geçen öğrenciler,
devlet tarafından sigortalanmaktadır. Okulumuzu görmek
isteyen öğrencilerimiz olursa okul müdürlükleri bizimle
iletişime geçsinler.”
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı
Okan Güler ise “İlçemize kazandırılan Tematik Lise’nin
kuruluş aşamasından bu yana okul müdürlüğü ile iş
birliği halinde çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı. MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz ise ”Sanayi
alanında çalışacak eğitimli elemanlara ihtiyaç var. Tematik
Lise’den mezun olacak öğrenciler, iş bulma konusunda
sıkıntı yaşamayacak, işi kendileri seçeceklerdir. İstekli
ve yetenekli çocuklarımızı bu okullarımıza yönlendirmek
lazım.” dedi. Başkan Mertöz’ün Okul Müdürü Şenol
Yoğurtçu’ya hediye takdiminin ardından Mobilya Tematik
Lisesi’nin atölye ve uygulama alanları gezildi. Burada
öğrenciler tarafından yapılan ahşap eserlerin üretim
hattı dolaşıldı, eserler incelendi. MAKSDER ve Tematik
Lise’nin verimli bir iş birliğine imza atabilmesi adına neler
yapılabileceği üzerine karşılıklı öneriler ve görüşlerin ortaya
konduğu ziyaretin sonunda okul müdürü tarafından tek
tek misafirlere, öğrencilerin ürettikleri ahşap eserler hediye
edildi.

schools are schools that provide education in a specific
field. We give education in furniture field and we are a
school that provides high-quality education in our district.
Our General Directorate attaches great importance to
these schools. Our Ministry makes efforts for the graduates
of these schools to become engineers and architects. Our
school guarantees jobs in our district. We have signed
protocols with a number of companies. In line with these
protocols, students to graduate from these schools can
start working in these companies. Our goal is not to train
workers for these companies; but to enable them to assume
higher positions in companies as qualified staff.”
SUPPORTING STUDENTS
Thematic High School Principal Şenol Yoğurtçu continued
as follows: “We send our students to all furniture fairs
organized in Turkey. All costs are covered by the industry.
Our school has ISO 9001, occupational health and safety
and environmental management system certificates. We
provide scholarships to our successful students. The
students of our school have free meals in our cafeteria and
free shuttles are provided for their commute. Also, students
from outside the district and villages, can stay in our school
lodging. We raise competent students. On the other hand,
we signed protocols with a number of companies and we
regularly promote our school. We distribute promotional
brochures. We visit schools and organize introductory
meetings for students. Students in the 10th grade are insured
by the state. If students wish to visit our school, their school
directorates can contact us. ”

After Chairman Mertöz presented School Principal Şenol
Yoğurtçu with gifts, the workshop and implementation
space of the Furniture Thematic High School were toured.
The production line for wooden works made by the students
was visited and works were appreciated. At the end of the
visit where they exchanged suggestions and opinions on
what could be done for MAKSDER and Thematic High
School to make an efficient cooperation, each guest was
presented with a wooden work made by students.
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President of İnegöl Furniture Industrialists Association
(İMOS) Okan Güler said, “We have been working
in cooperation with the school directorate since the
establishment phase of the Thematic High School in our
district. ” MAKSDER Chairman of Board Aliosman Mertöz
said, ”We need trained staff to be employed in the industry.
Students who will graduate from the Thematic High School
will not have difficulty finding work and will choose the job
themselves. Aspiring, talented children should be guided to
attend these schools.”
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DÜNYANIN EN LÜKS

AĞAÇ EVLERİ
World’s Most Luxurious Treehouses

70

architecture mimari

Bird's Nest Keemala

Sude Nİlgün

“En İyi Ağaç Ev” kategorisinde Loved by
Guests Ödülü sahibi mekânlar...

M

ilyonlarca gerçek misafirin yorumlarına göre
belirlenen Loved by Guests Ödülü sahibi
mekânlar, mobilya ve aksesuar sektörüne hizmet
edenleri heyecanlandırıyor. Öte yandan sektörün
uzmanları, ağaç evlere olan talepte geçen yıl yaklaşık
yüzde 30 artış yaşandığını duyurdu. İşte ödüle layık
görülen 8 muhteşem adres:

1- SONSUZLUK HAVUZU

Bird’s Nest Keemala (Tayland)
Bir uçurumun kenarında kendinize ait 30 metrekarelik bir
sonsuzluk havuzunda dalış yapmak ister misiniz? Bunu,
Phuket’e 40 dakika mesafede bulunan ve ayaklıklar
üzerine inşa edilen muhteşem Bird’s Nest ağaç evlerinde
deneyimleyebilirsiniz. Keemala, büyüleyici ve yemyeşil
bir harikalar diyarıdır. Bu eşsiz villalarda, muhteşem
bir yağmur ormanı manzarasına sahip devasa muson
duşları ve bağımsız küvetler bulunuyor. Keemala’da
ayrıca plaj, spa tedavisi, gün batımı kokteylleri ve
şampanyalı piknikler gibi imkânlar da mevcut.

2- DENİZE DOĞRU SALLANIN
Eco-Resort&Maya Spa (Meksika)

Tree houses that won “Loved by Guests Award”, based on
comments of millions of real guests, excite the companies
in furniture and accessories industries. Recently, field
experts announced that the demand for tree houses has
increased by nearly 30 percent in the last year. Here are 8
splendid award-winning tree houses:

Tree houses with “Loved by Guests
Award” in “Best Tree house” category...

Sonbahar / Autumn 2019

1- INFINITY POOL
Bird’s Nest Keemala (Thailand)
How about taking a dip on the edge of a cliff in your very
own 30 meter square infinity pool? You can do just that at
these gorgeous Bird’s Nest tree houses on stilts, located
just 40 minutes from Phuket. Keemala is an enchanting
evergreen wonderland, and these unique villas feature
giant monsoon showers and free-standing bathtubs that
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offer amazing views over the rainforest. Even better, beach
luxury, spa treatments, sunset cocktails and champagne
picnics are also on the menu at Keemala.
2- SWING OVER THE SEA
Eco-Resort&Maya Spa (Mexico)
Bring out your inner child and swing above the turquoise
sea of Tulum, all from the privacy of your own villa at
this luxurious beach hideaway. Azulik is a celeb spotting
hotspot but the biggest draw is its stunning villas. These
wooden-crafted abodes feature spectacular water views,
outdoor mosaic bathtubs and a deck with a swing and
hanging Balinese bed. Guests can enjoy fine dining and
entertainment with a 12-course tasting menu at the Kin Toh
restaurant that’s built 12 metres above the Mayan jungle,
all while watching artistic performances.
Aqua Wellness Resort

İçinizdeki çocuğu serbest bırakıp, Tulum’un turkuaz
denizinin üzerinde sallanabilirsiniz. Üstelik bunu lüks
plajda bulunan ve yalnızca size özel villada yapabilirsiniz.
Azulik, ünlülerle karşılaşılan önemli bir nokta, fakat en
çekici özelliği büyüleyici villaları. Bu ahşap konaklama
yerlerinde muhteşem deniz manzaraları, dış mekânda
mozaik küvetler, salıncaklı bir teras ve asma Bali yatağı
bulunuyor. Misafirler, sanatsal performansları izlerken
Maya ormanının 12 metre üstüne inşa edilmiş Kin Toh
Restoranı’ndaki 12 yemekli tadım menüsü ile lüks yemek
ve eğlencenin tadını çıkarabiliyor.

3- LÜKS HAYAT

Four Seasons Resort (Kosta Rika)
Tepedeki bu vaha, Papagayo Yarımadası’nın altın
plajlarına bakıyor. Gerçekten lüks olan bu tatil merkezi,
deniz seviyesinin yaklaşık 100 metre üzerinde bulunuyor.
Tatil merkezinin süitleri teknik olarak ağaç ev olmasa
da büyüleyici orman kanopisinin içinde bulunuyor.
Misafirler, 5 yıldızlı süitlerinde kokteyllerini yudumlarken
ve güneşlenirken özel atlama havuzlarının tadını
çıkarabiliyor. Burada her gün farklı bir şekilde geçiyor.
Dileyen golf sahasında stres atabilir, çocuklar ise bir
doğa kampı macerasına çıkabilir. Mekân bir gönüllülük
programı düzenleyerek misafirlerine bölgedeki okulları
destekleme ve çevreyi koruma fırsatı da tanıyor.

3- LUXURY LIFE
Four Seasons Resort (Costa Rica)
This hillside oasis overlooks the golden beaches of the
Peninsula Papagayo. This truly luxurious resort sits
100 metres above sea level and while not technically
a tree house, its beautiful suites sits nestled among the
breathtaking jungle canopy. Within the five star suites,
guests can indulge in their own private plunge pool while
sipping on cocktails and soaking up the sun. No two days
will be the same here. You may unwind at the golf course
while kids go on a nature camp adventure. The hotel
even runs a volunteering program, giving travellers an
opportunity to support local schools or help conserve the
environment.
4- A MYSTICAL HIDEAWAY
Tsala Treetop Lodge (South Africa)
High in the treetops, this hideaway is set in the wilds of in
the heart of the Garden Route, Plettenberg Bay. Treetop
suites with a mystical charm that boast spectacular views,
are for lavish stays. They even come complete with their
own private spa bathrooms, fireplaces, and even infinity
pools. The hotel also offers a unique dining experience
from a special dining deck suspended above the forest floor,
where you can enjoy a sumptuous breakfast or a lazy lunch.
5- ISLAND HIGH LIFE
Japamala Resort (Malaysia)
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4- GİZEMLİ KAÇAMAK

Tsala Treetop Lodge (Güney Afrika)
Bu mekân, Güney Afrika’nın tenha bölgelerinden birinde,
Plettenberg Körfezi’ndeki Garden Route’un kalbindeki
ağaç tepelerde bulunuyor. Büyüleyici manzaraya ve
gizemli bir çekiciliğe sahip ağaç ev süitler, tam anlamıyla
lüksün kelime karşılığı. Özel spa banyoları, şömineleri
ve hatta sonsuzluk havuzları mevcut. Mekân ayrıca,
orman zemininin üzerindeki özel bir terasta eşsiz
yemek deneyimi de sunuyor. Burada gösterişli bir
kahvaltı yapabilir veya öğle yemeğinizin tadını yavaşça
çıkarabilirsiniz.

5- YÜKSEK ADA YAŞAMI

Japamala Resort (Malezya)
Doğayı tekrar kucaklamak istiyorsanız burası kesinlikle
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If you’re in need of a back-to-nature experience, then this
is definitely the place to go. Tucked away on the lower
terrain of the forest on Tioman Island, this hotel is only
accessible by boat. Connecting walkways piece together
these stunning tree houses, which offer incredible views
of the South China Sea. Fashionably rustic, Japamala is
designed for guests who love to live amongst nature but
still live in luxury. Enjoy a soak in a hot tub in the trees,
dine in a restaurant on stilts that sits 100 meters out to sea
or take a jungle trek to the nearest village.

Four Seasons Resort

gidilecek bir yer. Tioman Adası’ndaki ormanın alçak
arazilerinde bulunan bu mekâna sadece tekneyle
ulaşılabiliyor. Yürüme köprüleri, inanılmaz Güney Çin
Denizi manzarasına sahip bu büyüleyici ağaç evleri
birbirine bağlıyor. Modaya uygun şekilde kırsal tarza
sahip olan Japamala, doğada yaşamayı seven; fakat
lüksten vazgeçemeyenler için tasarlanmış. Ağaçlardaki
sıcak su havuzlarında rahatlayabilir, denizin üzerinde
kıyıdan 100 metre uzaklıktaki restoranda yemek yemenin
tadını çıkarabilir veya bir orman yürüyüşü yaparak en
yakın köye ulaşabilirsiniz.

6- YALIN AYAK ZAMANLAR

Aqua Wellness Resort (Nikaragua)
Burada kendinizi Emerald sahilinin yemyeşil tropikal
ortamında dalga ve tropikal kuş sesleriyle uyanırken
bulacaksınız. Ağaç ev villalarda atlama havuzları, dış
mekânda Bali duşları ve her gece güneşin Pasifik’te
batışını izlemek için mükemmel ve özel bir teras bulunuyor.
Tatil merkezinde örme fenerlerin geceyi aydınlattığı bir
sahil restoranı bulunuyor. Muhteşem orman manzarasına
sahip, orman yüzeyinin üstünde bulunan bir terasta yoga
dersleri veriliyor.

7- TEPELERDEKİ HUZUR

Silky Oaks Lodge Mossman (Avustralya)
Dünyanın en eski yağmur ormanlarından birinde
gençleştirici bir spa deneyimi... Mossman Nehri,
Daintree Yağmur Ormanı ve Büyük Set Resifi kıyısındaki
bu mekânda, yağmur ormanı yolları, kristal su birikintileri
ve küçük gölcüklerden oluşan bir plaj bulunuyor. Lüks
ağaç evlerin büyük verandaları ve hamakları, yağmur
ormanı kanopisinin kalbinde yorgunluğunuzu atmak için
mükemmel.

6- BAREFOOT LUXURY
Aqua Wellness Resort (Nicaragua)
In the lush tropical setting on Nicaragua’s Emerald Coast,
you’ll find yourself waking to the sound of crashing waves
and tropical birds. The tree house villas here feature
plunge pools, outdoor Balinese showers and a private
deck, perfect for watching the sun sink into the Pacific
every night. The resort has a beachside restaurant, where
large woven lanterns make the night glow, and yoga
lessons that take place on a deck high above the forest
floor, offering magnificent views of the jungle.
7- TRANQUILITY AT THE HILLS
Silky Oaks Lodge Mossman (Australia)
Imagine a rejuvenating spa experience in one of the
world’s most ancient rainforests. Located along the
Mossman River, Daintree Rainforest and Great Barrier
Reef, there’s rainforest walks, crystal waterholes and a
billabong beach, all at your disposal at this hotel. The
luxury tree houses have large verandas and hammocks,
perfect for unwinding in the heart of the rainforest canopy.
8- IN THE RAINFOREST
Daintree Eco Lodge&Spa (Australia)
Escape from civilization by visiting this truly restful lodge.
Tree house rooms here are nested in the nature, and
you can have the complete ancient Daintree rainforest
experience in North Queensland. Tree houses of luxurious
villas feature hot water pools. Guests can enjoy a special
dinner in the glamorous restaurant over the rainforest
lagoon.
Silky Oaks Lodge

8- YAĞMUR ORMANINDA

Daintree Eco Lodge&Spa (Avustralya)
Gerçekten rahatlatıcı olan bir yere giderek medeniyetten
uzaklaşabilirsiniz. Burada, ağaç ev tarzı odalarda
doğayla iç içe olabilir ve Kuzey Queensland’in eski
Daintree yağmur ormanları deneyimini tam anlamıyla
yaşayabilirsiniz. Lüks villaların ağaç evlerinde sıcak
su havuzları bulunuyor. Misafirler ise yağmur ormanı
lagünün üzerinde bulunan büyüleyici restoranda özel bir
akşam yemeğinin tadını çıkarabiliyolar.
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Türkiye sanayisi 2020 yılı stratejisinde
WIN EURASIA’ya özel önem veriyor.

İmalat Sanayİ
İçİn Buluşma
Noktası:

WIN EURASIA

Meeting Point for Manufacturing Industry
Alexander Kühnel

M

etal şekillendirme teknolojilerinden otomasyon
hizmetlerine dek geleceğin fabrikaları için ihtiyaç
duyulan eko-sistemi bir araya getiren WIN
EURASIA, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye sanayi
ihracatında katma değeri yüksek yerli üretim alanlarına
odaklan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine otomasyon,
dijitalleşme, nesnelerin interneti ve arttırılmış gerçeklik
gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme fırsatı
sunacak. Türkiye’de hayata geçirilen yeni uygulamaların
sanayiinin gücüne güç katacağını ifade eden Hannover
Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları
söylüyor: “Türkiye, reel ekonomiyi güçlendirme ve ileri
teknolojili üretime geçme yolunda önemli bir aşamadan
geçiyor. Endüstriyel üretim yapan işletmelere sunulan
teşvikleri, üretime ve ihracatı artırmaya yönelik atılan
adımları çok önemli buluyoruz. Türkiye sanayiinin
yakaladığı ivmenin destekçisi olarak, yerli ve katma değeri
yüksek ürün ihracatını arttırması noktasında WIN EURASIA
ile önemli bir görev üstleniyoruz.”

Bringing together the ecosystem required for the
factories of the future, from metal forming technologies
to automation services, WIN EURASIA will be held at
Tüyap Fair and Congress Centre between March 12-15,
2020. With a focus on domestic production fields with high
added value for Turkey’s industrial exports, the fair will
provide the participants and visitors with the opportunity
to closely experience the technological developments
such as automation, digitalization, internet of things, and
augmented reality.
Hanover Fairs Turkey General Director Alexander
Kühnel stated that new applications implemented in
Turkey will add to the power of industry, and continued
as follows: “Turkey is going through an important phase
with regard to strengthening real economy, and transition
to high-tech manufacturing. We consider the incentives
offered to enterprises engaged in industrial production
and steps taken to increase production and grow exports,
significant. As a supporter of the acceleration Turkish
industry has gained, we play an important role with Win
EURASIA in growth of exports of domestic products with
high added value.”

Turkish Industry gives particular
importance to WIN EURASIA in its 2020
strategy.
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www.array.com.tr

ADALAR KİMYA SANAYİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (262) 724 89 07 - Fax: +90 (262) 724 89 05
info@adalarkimya.com
www.adalarkimya.com

ÇEMOBSAN METAL VE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
444 87 99 - +90 (282) 725 06 11
info@cemobsan.com.tr
www.cemobsan.com.tr

AFRA METAL MOBİLYA AKSESUAR SAFRA İTH. İHR. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
+90 (212) 675 21 90 - Fax: +90 (212) 675 21 00
info@aframetal.com www.aframetal.com

DELTA BÜRO GEREÇLERİ ENDÜSTRİ ZIMBA TELLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.
+90 (212) 655 47 32 - Fax: +90 (212) 550 78 86
info@delta.com.tr
www.delta.com.tr

AKKOCA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 (224) 411 18 77 - Fax: +90 (224) 411 18 79
info@akkocamakine.com.tr
www.akkocamakine.com.tr

DOĞANLAR KAPI KOLLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (216) 312 80 53 - Fax: +90 (216) 312 98 75
info@doganlar.com.tr
www.doganlar.com.tr

ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş.
+90 (224) 482 46 75 - Fax: +90 (224) 482 46 77
info@albaturas.com
www.albaturas.com

EGGER DEKOR A.Ş.
+90 (262) 262 648 45 00 - Fax: (262) 648 45 01
moc.regge@rt-ofni
www.egger.com

ANTİK BRONZE SARI MAMÜLLERİ HIRD. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 594 13 41 Fax: +90 (212) 619 09 42
info@antikbronze.com
www.antikbronze.com

EKİN YAYIN GRUBU EKİN TASARIM REKLAMCILIK TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (216) 486 29 40 - Fax: +90 (216) 486 29 40
nesipuzun-4@hotmail.com
www.mobilyadergisi.com.tr

ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (212) 690 21 87 - Fax: +90 (212) 690 21 88
info@array.com.tr
www.array.com.tr

EMAKS MOB. AKS. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD .ŞTİ.
+90 (212) 671 30 77 - Fax: +90 (212) 671 30 79
info@emaks.com.tr
www.emaks.com

ASTS PROFİL MÜH. VE PLASTİK SA. VE TİC. A.Ş.
+90 (216) 593 38 92 - Fax: +90 (216) 365 25 21
info@mobelkant.com
www.mobelkant.com

ERKUL MUTFAK BANYO VE MOB. AKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (262) 643 41 53 - Fax: +90 (262) 643 53 41
info@erkulmetal.com
www.erkulmetal.com

AYTUĞ PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 613 89 22 - Fax: 490 (212) 577 36 46
info@aytugplastik.com
www.aytugplastik.com

ESAL PORSELEN İML.İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (216) 526 01 33 - Fax: +90 (216) 526 01 34
esal@es-al.com
www.es-al.com

BATU DİZAYN MOBİLYA VE AKSESUARLARI NAKLİYE İNŞAAT SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (224) 714 91 94 - Fax: +90 (224) 714 9196
info@batudesign.com www.batudesign.com

GASAN GAZLI AMORTİSÖR İNŞ. SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.
+90 (224) 494 27 26 - Fax: +90 (224) 494 27 27
info@gasan.com.tr
www.gasan.com.tr

BERFİNO MOBİLYA AKS. İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
+90 (212) 549 30 71 - Fax: +90 (212) 549 97 04
info@berfino.com
www.berfino.com

GÜZEL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ SAN.TİC LTD. ŞTİ.
+90 (212) 692 70 70 - Fax: +90 (212) 692 70 10
info@nobelgroup.com.tr
www.nobelgroup.com.tr

BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK DÖŞEME TEKSTİL LTD. ŞTİ.
+90 (216) 378 20 03 - Fax: +90 (216) 378 20 09
info@bomeks.com
www.bomeks.com

İLKAY MOBİLYA AKSESUARLARI LTD. ŞTİ.
+90 ( 212) 649 00 38 - Fax: +90 (212) 649 00 38
info@ilkayaksesuar.com
www.ilkayaksesuar.com

BURAK TEKER VE MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (216) 466 07 00 - Fax: +90 (216) 420 04 50
info@burakteker.com
www.burakteker.com

İLSA MOBİLYA MEKANİZMALARI VE AMORT. SİS. A.Ş.
+90 ( 262) 502 04 21 - Fax: +90 (262) 502 04 20
info@ilsamechanism.com
www.ilsamechanism.com

CAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (224) 272 20 00 - Fax: +90 (224) 272 20 10
canaluminyum@yesilova.com.tr
www.canaluminyum.com.tr

KAPSAN KAPLAMA VE BOYAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
+90 ( 216) 593 21 84 - Fax: +90 (216) 593 21 89
bilgi@kapsankaplama.com
www.euroflex.com.tr

ÇAĞ KABARA SAN. VE TİC. A.Ş.
+ 90 (212) 736 18 00 - Fax: +90 (212) 786 18 08
info@cagkabara.com
www.cagkabara.com

KAPSAN MOBİLYA VE AKSESUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (282) 676 46 22 - Fax: +90 (282) 676 46 23
info@kapsantr.com
www.kapsantr.com

ÇAĞBERK CAM AYNA ALÜMİNYUM MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+ 90 (216) 429 04 44 - Fax: +90 (216) 429 33 33
info@cagberk.com.tr
www.cagberk.com.tr

KEMERLİ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (352) 322 13 84 - Fax: +90 (352) 322 13 90
kemerix@kemerix.com.tr
www.kemerix.com.tr

ÇAĞDAŞ MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 281 05 84 - Fax: +90 (212) 279 12 59
cagdas@cagdasmobilya.org
www.cagdaskiler.com

KMS MOBİLYA BAĞLANTI SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90(212) 447 78 86 - Fax: +90 (212) 447 28 87
kms@kmsturkey.com
www.kmsturkey.com

ÇEBİ KİLİT ve MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (216) 561 11 40 - Fax: +90 (216) 311 36 03
cebi@cebidesign.com
www.cebidesign.com

LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
+90 (352) 32132 00 - Fax: +90 (352) 321 32 01
info@sarprofil.com.tr
www.sarprofil.com.tr
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PLASTİK MOBİLYA
AKSESUARLARI
R

R

MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 (212) 886 52 52 - Fax: +90 (212) 886 52 56
mepa@mepamobilya.com.tr
www.mepamobilya.com.tr

PORTAKAL PLASTİK ÜRETİM PAZARLAMA A.Ş.
+90 (262) 742 38 21 - Fax: +90 (262) 742 38 27
satis@portakalpvc.com
www.portakalpvc.com

MESAN PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.
+90 (212) 723 49 49 - Fax: +90 (212) 723 4900
mesan@mesan.com.tr
www.mesan.com.tr

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (212) 886 75 23 - Fax: +90 (212) 886 51 61
info@samet.com.tr
www.samet.com.tr

METPLASCAN METAL PLASTİK ELEKTRONİK KALIP İMALAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (216) 314 14 44 - Fax: +90 (216) 314 14 46
info@cappor.com.tr www.cappor.com.tr

SEVDEHAN PLASTİK VE METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (224) 482 44 45 - Fax: +90 (224) 482 44 60
info@sevdehan.com.tr
www.sevdehan.com.tr

MEYA ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (0412) 257 68 78 - Fax: +90 (0412) 257 68 99
info@disakulp.com
ww.disakulp.com

SİMİTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 771 49 89 - Fax: +90 (212) 771 49 85
simiteks@simiteks.com
www.simiteks.com

MİSPLASTİK İTH. İHR. MOB. İML. TEKS. TUR TAŞ. TARIM VE HAYV.
İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (352) 322 19 06 - Fax: +90 (352) 322 19 09
misline@misplastik.com.tr www.misline.com.tr

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN TİC. LTD. ŞTİ.
444 4 959 - Fax: +90 (212) 224 20 05
info@utkan-star.com
www.utkan-star.com

İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş
+90 (224) 714 81 58 - Fax: +90 (224) 714 83 14
info@asortakci.com.tr
www.asortakci.com.tr

STAR MUTFAK VE MOBİLYA AKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (212) 444 53 54 - Fax: 490 (212) 855 65 70
info@starax.com.tr
www.starax.com.tr

OSENA MOBİLYA AKSESUARLARI VE BAĞLANTI ELEMANLARI SAN.
TİC. LTD. ŞTİ
+90 (212) 609 33 22 - Fax: +90 (212) 609 33 27
info@osena.com.tr www.osena.com.tr

SUKASİ METAL PLASTİK AKSESUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (312) 350 69 69 - Fax: +90 (312) 350 37 67
karasu@systemkarasu.com
www.systemkarasu.com

ORTAKÇI CAM TİC. VE SAN. A.Ş.
+90 (224) 714 80 6 - Fax: +90 (224) 714 92 01
ortakcicam@ortakcicam.com.tr
www.ortakcicam.com.tr

TARLASAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (352) 322 11 26 - Fax: +90 (352) 322 11 29
tarlasan@tarlasan.com
www.tarlasan.com

ÖZCANLAR PRES DÖKÜM SAN. TiC. LTD.ŞTİ.
+90 (212) 651 68 90 - Fax: +90 (212) 655 00 58
info@ozcanlar.com.tr
www.ozcanlar.com.tr

TEM MOBİLYA AKSESUAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90(216) 466 33 40 - Fax: +90 (216) 420 27 28
info@systemhandle.com
www.systemhandle.com

ÖZDEMİR MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (352) 321 15 51 - Fax: +90 (352) 321 31 62
ozdemir@ozdemirmalzeme.com
www.ozdemirmalzeme.com

TEMPO AKSESUAR SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (212) 280 30 00 Fax: +90 (212) 268 59 13
info@tempotr.com
www.tempotr.com

ÖZEMEK PLASTİK PROFİL VE KALIP SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.
+90 (212) 672 33 33 - Fax: +90 (212) 672 22 99
ozemek@ozemekplastik.com
www.ozemekplastik.com

TOMURCUK PORSELEN İNŞ. MAD. İML. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 324 61 83 - Fax: +90 (212) 324 61 89
info@tomurcukporselen.com
www.tomurcukporselen.com

ÖZEN METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (216) 430 86 30 - Fax: +90 (216) 430 86 35
info@ozendoorhandles.com
www.ozendoorhandles.com

UFK KELEŞOĞLU MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. A.Ş.
+90 (212) 603 56 46 - Fax: +90 (212) 438 54 00
info@vivahandle.com
www.vivahandle.com

ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 549 54 24 - Fax: +90 (212) 549 54 26
info@ozercelik.com
www.ozercelik.com

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90(212) 288 55 68 - Fax: +90 (212) 288 55 63
info@Üniversalyapistirici.com
www.Üniversalyapistirici.com

ÖZGEN PLASTİK SAN. VE TİC.
+90 (212) 544 40 67 - Fax: +90 (212) 544 40 61
bilgi@ozgenteker.com
www.ozgenteker.com

UMUT KULP SAN. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
+90 (216) 312 43 02 - Fax: +90 (216) 312 43 10
info@umutkulp.com.tr
www.umutkulp.com.tr

ÖZKARDEŞLER METAL MOB. AKS. PRES DÖKÜM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 485 41 66 - Fax: +90 (212) 485 10 56
info@ozkardeslermetal.com.tr www.ozkardeslermetal.com.tr

VOLKAN CİVATA VE MOBİLYA BAĞLANTI ELEMANLARI
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+ 90 (212) 787 21 22 - Fax: +90 (212) 787 20 58
info@volkancivata.com.tr www.volkancivata.com.tr

ÖZ METAL İŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 485 28 61 - Fax: +90 (212) 485 28 65
metax@metax.com.tr
www.metax.com.tr
3 K PLASTİK KALIP SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
+90 (212) 284 22 23 - Fax: +90 (212) 324 34 97
info@3kplastik.com
www.3kplastik.com
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İletişim / Contact
+90 0212 255 70 54
www.maksder.org.tr info@maksder.org.tr

REED TÜYAP FUARCILIK A.Ş.
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Büyükçekmece - İstanbul
Tel: 0212 867 11 00
www.reedtuyap.com.tr

MERKÜR FUARCILIK LTD. ŞTİ.
Reha Yurdakul Sok. No: 9 K: 3 D: 7
Şişli - İstanbul
Tel: 0212 219 69 30
www.merkurfair.com

ÜNAL SİGORTA ARACILIK HİZ.
Kervan Geçmez Sok. Karanfil Apt.
No: 18 D: 3 Şişli - İstanbul
Tel: 0212 266 93 16-17-18
www.unalsigorta.com

FL FUAR LOJİSTİK HİZMETLERİ
TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet, Barbaros Hayrettin Paşa
Mah. 1992 Sok. No: 16 K: 12 D: 244
Esenyurt - İstanbul
Tel: 0212 599 67 21-22
www.fuarlojistigi.com

TÜRKEL
FUARCILIK A.Ş.
Huzur Mah. Fatih Cad. 4. Levent Plaza
No: 67/6
4. Levent, Şişli - İstanbul
Tel: 0212 284 23 00
www.turkel.com.tr

ÖZEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Kımız
Sok. No: 20 Kat: 4 D: 1 Yenibosna,
Bahçelievler - İstanbul
Tel: 0212 653 16 80
www.ozengumruk.com
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