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başkan  chairman

T üm dünyada yaşamı âdeta felç eden 
COVID-19 pandemisi, kuşkusuz ülkemizi 
olduğu kadar sektörümüzü de derinden 
etkiledi. MAKSDER Yönetimi olarak bizler, 

hepimiz için önemli zorlukları beraberinde getiren bu 
dönemde, üzerimizdeki büyük sorumluluğun bilinciyle 
çalışmalarımızı ara vermeden sürdürme kararlılığını 
gösterdik. İnegöl’de gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz, 
online toplantılar ve seminerlerimizle anlam kazandı. 

Bu süreçte hiçbir üyemizin hak kaybı yaşamaması 
adına, yaklaşmakta olan yurt içi ve yurt dışı fuarlarla 
ilgili fikir birliği sağlayarak, ciddi kararlar aldık. 
Sektörümüzün geleceğine dair kalp atışlarının 
yakından duyumsandığı 11. Ulusal Mobilya 
Aksesuarları Tasarım Yarışması ile ilgili çalışmalarımız 
da kesintisiz biçimde devam etti. 100 civarında 
üniversite ile görüşme, yarışmanın duyurulması, Seçici 
Kurul Toplantısı, ödül töreni ve sergileme çalışmaları, 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında yer alıyor. 
Üstelik bu olağanüstü dönemde bile üye sayımızı 
arttırmayı başardık. 

Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce radikal bir kararla 
tasarımından içeriğine kadar köklü bir değişim 
geçirerek Türkçe - İngilizce formuyla dünya kalitesinde 
bir yayına dönüşen MAKSDER Aktüel dergisi ise 
pandemi sürecinde özverili biçimde ele aldığımız 
mecralardan biri oldu. Bir önceki sayımıza göre 2 
formalık artışla sayfa sayısı 100'ü aşan dergimizi, 
koronavirüs dönemine özel olarak “pandemi”, 
“dijitalleşme”, “e-ticaret” ve “nitelikli insan kaynakları” 
üst başlıklarında, ilk kez “tematik” olarak hazırladık. 
Yakın zaman önceye kadar bir olan röportaj sayımız 

The COVID-19 pandemic, that has brought the life to 
a halt all over the world, has undoubtedly affected 
our industry as well as our country. As MAKSDER 
Management, aware of our great responsibility, 
we have shown the determination to continue our 
work without interruption in this period which has 
brought about real challenges for all of us. Events we 
organized in İnegöl gained meaning with our online 
meetings and seminars.
In this period, we took serious decisions by reaching 
a consensus regarding the upcoming domestic and 
international fairs in order to prevent our members 
from forfeiting any of their rights. Our work on the 
11th National Furniture Accessories Design Contest 
that feels the pulse of the future of our industry, 
continued without interruption. Meetings with around 
100 universities, announcement of the contest, 
Selection Committee Meeting, award ceremony, 
and exhibitions are among our activities. Moreover, 
we have succeeded to increase the number of our 
members during this extraordinary period.
With a radical decision made nearly 1.5 years ago, 
MAKSDER Aktuel magazine has gone through a 
transformation with its design and content becoming 
a world-class publication with its Turkish - English 
form and has become a channel we have approached 
devotedly during the pandemic. Our magazine that 
more than100 pages with an increase of 2 formes 
compared to our previous issue, was prepared with a 
"theme" for the first time for the coronavirus period 
under the titles of "pandemic", "digitalization", 
"e-commerce" and "qualified human resources". 
The number of our interviews has risen to five from 
one. We held hearty interviews with the prominent 

Aliosman Mertöz
MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
MAKSDER Chairman of the Board

Merhaba,
Greetings,
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ARŞİVLİK BİR SAYI İLE KARŞINIZDAYIZ!
We are before you with an issue for the archives!



 chairman  başkan

beşe çıktı. Özellikle “yeni normal” olarak adlandırılan 
yaşam koşullarında sıkça karşımıza çıkan anahtar 
kavramlarımızın altını hakkıyla doldurabilmek için 
hem sektörümüzün önde gelen yönetici ve firma 
sahipleriyle hem de tabiri caizse işin uzmanlarıyla 
doyurucu söyleşiler gerçekleştirdik. TOBB Türkiye 
Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas ile pandemi 
döneminde dijitalleşmenin öneminden başlayarak 
yakın geleceğimize ışık tutacak çok önemli konuları 
konuştuk. İnsanlığın tarihte pek çok salgınla 
karşılaştığını, bu tür büyük olayların her zaman büyük 
dönüşümlere gebe olduğunu vurgulayan Türkiye 
Bilişiminde Fark Yaratan Kadın Lider Ödülü sahibi 
Elmas, teknolojiye yatırım yapan, değişime ayak 
uyduran firmaların kazanacağını söylüyor. 

Sadece sektörümüzün değil, hepimizin geleceğini 
ilgilendiren anahtar kavramların ve fikirlerin izini 
sürdüğümüz MAKSDER Aktüel dergisi sonbahar 
sayısına değer katan isimlerden biri de Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisi Dr. Sabit Tunçel. Sektörün tarihsel 
gelişiminden üretim teknolojilerine, mobilyada 
aksesuarın öneminden inovasyona ve sektörün 
endüstri 4.0’a uyumuna dek zengin bir çeşitliliği 
içeren konularda sohbet ettiğimiz Tunçel’in tasarım 
ve Ar-Ge yatırımları üzerine görüşleri, hemen her 
okuyan için ufuk açıcı nitelikte. “Öncelikle üniversite 
- sanayi iş birliğini tanımlamak ve buradan çıkacak 
faydanın her iki kurum - kuruluş için sürdürülebilir bir 
model üzerine kurgusunu yapmak gerekiyor.” diyen 
Tunçel, tavsiyeleriyle yeni sayımıza arşivlik bir nitelik 
kazandırdı.

Pandeminin kısıtlı sosyal koşullarında derneğimize 
kazandırdığımız bir diğer önemli zenginlik ise yeni 
tanıtım filmimiz oldu. Alanında uzman bir ekip 
tarafından 20 saati aşan görüntüler arasından seçilen 
yüksek kaliteli kadrajların montaj, prodüksiyon ve reji 
aşamalarından titizlikle geçirildikten sonra yayına 
hazırlanan MAKSDER yeni tanıtım filmi, Türkçe 
ve İngilizce olarak iki ayrı film şeklinde hazırlandı. 
Senaryosu 20 yıllık yazarlık deneyimine sahip metin 
yazarı tarafından kaleme alınıp MAKSDER Yönetim 
Kurulu üyeleri tarafından onaylanan tanıtım filmi, akan 
bant üzerinde ürün detaylarından dronlu çekimlere 
kadar geniş yelpazede çarpıcı sahneleri buluşturuyor. 
Kısa film teknolojisinin dünyada ulaştığı son avantajlar 
kullanılarak üretilen yeni tanıtım filmimizi camiamıza 
kazandırmış olmanın büyük heyecanını yaşıyor; 
MAKSDER’in, artık çok yakınımızda olan pandemisiz, 
sağlıklı günlerde çokça ses getireceğine inanıyoruz.        

Keyifli okumalar diliyorum.
Saygılarımla.

directors and company owners of our industry as 
well as the business experts, with the aim of properly 
defining key concepts we frequently encounter, 
especially under the living conditions referred to as 
"the new normal". We discussed important subjects 
to shed light on our near future beginning with the 
importance of digitalization in the pandemic with 
TOBB Turkey Software Council Chairman Melek 
Bar Elmas. Turkey Outstanding Woman Leader in 
Informatics Award winner Elmas, stressing that 
there has been numerous outbreaks in the history 
of humanity and such major events invariably lead 
to major transformations, says that companies that 
invest in technology and adapt to change will win.

Woodworking Industrial Engineer Dr. Sabit Tunçel is 
another name that contributed to the autumn issue 
of MAKSDER Aktuel magazine, in which we traced 
the key concepts and ideas that concern not only 
our industry but also the future of humanity. We 
discussed a wide variety of topics ranging from the 
historical development of the industry to production 
technologies, from the importance of accessories in 
furniture to innovation and industry's adaptation to 
industry 4.0 with Tunçel, whose views on design and 
R&D investments are eye-opening for almost all our 
readers. 

Thanks to Tunçel who says "First of all, it is necessary 
to define the university-industry cooperation and to 
build it on a model sustainable for both institutions 
and organizations,” our new issue is one for the 
archives with his recommendations.
Another important asset we brought to our 
association under the restrictive social conditions of 
the pandemic, is our new promotional film. 

MAKSDER's new promotional film, made as two 
separate films in Turkish and English, went through 
meticulous montage, production, and direction 
stages where high-quality frames were selected from 
among more than 20 hours of images by a team of 
experts. The promotional film with a script written 
by a copywriter with 20 years of writing experience 
and approved by MAKSDER Board of Directors 
members, consists of a wide range of striking scenes 
from product details on flowing lines to drone shots. 
We are thrilled to present our new promotional film 
to our community, produced by using the latest 
technologies of short film in the world; and we 
believe that MAKSDER will make significant influence 
in healthy days after the pandemic, which are very 
close.

Enjoy our magazine.
Sincerely.

Sonbahar / Autum
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haber  news

T ürkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek adına yap-
tığı çalışmaları aralıksız sürdüren İstanbul Demir ve 
Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 
başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.  17 Eylül 2020 

tarihinde video konferans sistemi ile düzenlenen ödül 
törenine Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle ve  İDDMİB 
Başkanı Tahsin Öztiryaki gibi önemli isimler de katılım 
gösterdi. Bakan Ruhsar Pekcan, “Demir ve demir dışı 

Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters' 
Association (IDDMIB) that continuously works towards 
contributing to Turkey's total exports, awarded successful 
exporters. The awards ceremony held on September 17, 
2020, via video conference was attended by prominent 
figures such as Turkish Minister of Trade Mr. Ruhsar 
Pekcan, Turkey Exporters Assembly TIM Chairman İsmail 
Gülle, and IDDMIB Chairman Tahsin Öztiryaki. 

Minister Ruhsar Pekcan congratulated the award-winning 
companies, saying, "The ferrous and non-ferrous metals 
industry is among the foremost industries in Turkey in terms 
of production, employment and export."

Four notable MAKSDER member 
companies won four important awards at 
the Metallic Stars of Export Meeting.

GURURLANDIRAN ÖDÜL 
MAKSDER ÜYELERİNDEN

MAKSDER üyesi dört önemli 
firmamız, İhracatın Metalik Yıldızları 
Buluşması’nda dört önemli ödüle layık 
görüldü.

MAKSDER Members Won Awards That Make us Proud
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metaller sektörü üretim, istihdam ve ihracat kapsamında 
ülkemizin en önemli sektörlerinin arasındaki yerini alıyor.” 
diyerek ödül alan firmaları kutladı.

26 kategoride toplam 79 ödülün sahibini bulduğu “İhra-
catın Metalik Yıldızları” Ödül Töreni’nde MAKSDER üyesi 
olan Samet Kalıp ve Maden Eşya San. ve Tic. AŞ, Hırdavat 
Sektörü Mobilya Aksesuarları Kategorisi’nde birincilik ödü-
lüne layık görülürken; Özkardeşler Metal Plastik Mobilya 
Aksesuarları Pazarlama Ltd. Şti. aynı kategoride 10. sırada 
yer aldı. Sevdehan Plastik ve Metal San. ve Tic. Ltd. Şti 
(Salkım Metal San. Tic. Ltd. Şti.), Metal Mobilyalar Kate-
gorisi’nde üçüncülük; Star Mutfak ve Mobilya Aksesuarları 
San. ve Tic. AŞ sıralamada yer aldı.
 
MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz, 
ödül alan firma sahiplerini başarılarından dolayı kutlaya-
rak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’ye 
hitaben, “Sektöre destek veren dernekler kategorisinde 
derneğimizin logosuna yer verdiğiniz için size ve İDDMİB 
Yönetimi’ne, şahsım ve derneğim adına teşekkür ederim.” 
açıklamasını yaptı.

79 awards were granted in a total of 26 categories in 
the "Metallic Stars of Exports" Awards Ceremony where 
MAKSDER members Samet Mold and Hardware Ind. And 
Trade Corp. won the grand prize in Hardware Industry 
Furniture Accessories Category and Özkardeşler Metal 
Plastic Furniture Accessories Marketing Co. Ltd. came in 
10th in the same category. 

Sevdehan Plastic and Metal Ind. And Trade Co. Ltd. (Salkım 
Metal Ind. Trade Co. Ltd.) won the third prize and Star 
Kitchen and Furniture Accessories Ind. and Trade Corp. 
listed in order Metal Furniture Category.

MAKSDER Chairman of the Board Aliosman Mertöz 
congratulated the award-winning companies for their 
achievements and he addressed Turkey Exporters Assembly 
Chairman İsmail Gülle as follows: "I thank you and 
IDDMIB Administration both on my and my association's 
behalf for including our logo in associations that support 
the industry category.”

Bakan / Minister Ruhsar Pekcan Tahsin Öztiryaki
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M AKSDER tarafından her yıl sektördeki ilerlemeyi 
teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilecek ürünlerin gelişmesine zemin hazır-
lamak, tasarımın sektör içindeki önemini vur-

gulamak, bu alanda başarı gösteren genç tasarımcıları 
özendirmek ve ödüllendirmek, bu genç ve başarılı tasa-
rımcıları sektördeki tasarım işvereni firmalara tanıtmak ve 
verimli iş birlikleri oluşmasına zemin hazırlamak amacı ile 
düzenlenen MAKSDER Tasarım Yarışması, 11'inci yılını 
kutluyor.

Celebrating its 11th year, MAKSDER Design Contest is 
organized every year by MAKSDER to promote progress 
in the industry, to establish grounds for the development of 
products to compete in international markets, to emphasize 
the importance of design for the industry, to support and 
reward young designers with accomplishments in this 
field, to introduce these young and successful designers to 
companies in the industry that hire designers, and to form 
fruitful collaborations.

Design Contest is open to all undergraduate students enrolled 

Selection Committee of the National 
Furniture Accessory Products Design 
Contest, organized by MAKSDER for the 
11th time this year, gathered at TÜYAP 
Heybeliada Hall to assess the works 
of young designers who entered the 
contest.

SEçİCİ kURUL TOPLANDI
GENÇ TASARIMCILARIN HEYECANLA  
BEKLEDİĞİ YARIŞMADA 

MAKSDER’in bu yıl 11'incisini 
düzenlediği Ulusal Mobilya Aksesuar 
Ürünleri Tasarım Yarışması’nın 
Seçici Kurulu, başvuru yapan genç 
tasarımcıların eserlerini değerlendirmek 
üzere TÜYAP Heybeliada Salonu’nda bir 
araya geldi. 

Selection Committee Gathered for the Contest, Awaited by Young Designers

bizden  news from us
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Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin dört yıllık Mimarlık, İç 
Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, 
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri ile mobilya 
tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde öğrenim 
görmekte olan kayıtlı tüm lisans öğrencileri başvurabiliyor. 
11. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması, 
iki ayrı kategoride ödül veriyor.

Çamaşır Odası Organizasyonu Kategorisi’nde her evde 
gerçekleşen çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme faali-
yetleri ile ilgili katılımcının tespit edeceği sorun ve/veya 
ihtiyaçların mobilya aksesuarı çerçevesinde yenilikçi bir 
yaklaşımla çözümlenmesi bekleniyor. 

Giysi/Giyinme Odası Dolabı Organizasyonu Kategorisi’nde 
ise kıyafetlerin mevsim dışı dönemlerde depolanması ve/
veya korunması ile ilgili katılımcının tespit edeceği sorun 
ve/veya ihtiyaçların mobilya aksesuarı bağlamında yine 
inovatif bir yaklaşım hedefleniyor.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMELERİNİ 
TAMAMLADI
Geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılan 34 başvuru, uzman 
jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Aralarında  
Mesan  Plastik ve Metal San. A.Ş. ve MAKSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Savaş Çinçin, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
Serkan Hazar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Taşdelen'in 
yanı sıra, jüri üyeleri Kunter Şekercioğlu (Kilit Taşı Tasarım 
Ltd. Şti., Endüstri Ürünleri Tasarımcısı),  Kadir Yüksel (Doğ-
taş Kelebek Mobilya Ür-Ge Müdürü), Arş. Gör. Ahmet Çetin 
Eyüp (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü ), Timur Erbil (Lineadecor Tasarım 
Direktörü), Doç. Dr. Tengüz Ünsal’ın (Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü) 
yer aldığı jüri, kategorilere göre tasarımları 10 üzerinden 
puanlandırdı. Estetik, fonksiyonellik, üretkenlik, güvenlik, 
sürdürülebilirlik, yenilikçi bakış açısı gibi özelliklere dikkat 
edilen değerlendirmede tasarımcılar eserleri amaç, üretim 
tekniği ve kullanılan malzemeler gibi bilgilerle teslim etti. 

Jüri üyelerine teşekkür plaketi takdimi ile biten toplantı 
sonucunda ödül alan tasarımlar şu şekilde belirlendi:

news from us  bizden

in a four-year Architecture, Interior Design, Industrial 
Products Design, Industrial Design and Industrial Design 
Engineering program at a Turkish university, and all 
undergraduate students registered in departments related to 
furniture design and/ or production. 11th National Furniture 
Accessory Products Design Contest gives awards in two 
separate categories.

In Laundry Room Organization Category, contestants are 
expected to make innovative furniture accessory designs that 
will propose solutions to the established problems and/ or 
needs regarding laundry, drying, and ironing activities that 
take place in every household. 

In Clothing / Dressing Room Cabinet Organization 
Category, contestants are expected to make innovative 
furniture accessory designs that will propose solutions to 
the established problems and/ or needs regarding storage 
or preservation of clothing items during off-season periods. 

SELECTION BOARD COMPLETED ASSESSMENT
In recent days, 34 products that entered the contest were 
carefully assessed by jury members with expertise in the 
field. The jury including Mesan Plastic and Metal Industry 
Corp. and MAKSDER Chairman of the Board Aliosman 
Mertöz, MAKSDER Vice Chairman of the Board Savaş 
Çinçin, Treasurer Board Member Serkan Hazar and Board 
Member Mahmut Taşdelen, as well as Kunter Şekercioğlu 
(Kilit Taşı Design Co. Ltd., Industrial Products Designer), 
Kadir Yüksel (Doğtaş Kelebek Furniture P&D Manager), 
Res. Fellow Ahmet Çetin Eyüp (Mimar Sinan University of 
Fine Arts Department of Industrial Design), Timur Erbil 
(Lineadecor Design Director), Assoc. Dr. Tengüz Ünsal 
(Mimar Sinan University of Fine Arts Department of 
Industrial Design), scored the designs out of 10 in respective 
categories.

The designers delivered their works by providing 
information on the purpose, production technique, and 
materials used to the contest where features such as 
aesthetics, functionality, productivity, safety, sustainability, 
and innovative perspective were scored. The meeting ended 
with the presentation of thank you plaques to jury members 
and the award-winning designs are as follows:
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Birinci Kategori - Çamaşır Odası Organizas-
yonu Tasarımları:
1. Simay Sabuncu - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Ürün Tasarımı 
Bölümü 2020 yılı mezunu

2. Umut Deniz Demir - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

3. Ceren Altuntaş - Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 2020 
yılı mezunu

Birinci Mansiyon - İlyas Sımpil - Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
4. Sınıf Öğrencisi

İkinci Mansiyon - Ayşegül Dede - Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 

İkinci Kategori - Giysi/Giyinme Odası Dolabı 
Organizasyonu Tasarımları:
1.  Ahmet Yılmaz - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi 

Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi – Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

2. Suna Demirci - İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
3. Sınıf Öğrencisi

3. Cansu Erdem - Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. Sınıf 
Öğrencisi

Mansiyon - İlkim Güven - Başkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
2020 yılı mezunu

Değerlendirme sonucunda kazananlar, birincilik ödülü 
olarak 14 bin TL, ikincilik ödülü olarak 10 bin TL, üçüncülük 
ödülü olarak 7 bin TL ve mansiyon olarak da 2 bin TL’nin 
sahibi oldular.

FIRST CATEGORY - LAuNDRY ROOM ORGANIzATION 
DESIGNS:
1.  Simay Sabuncu - Mimar Sinan University of Fine Arts, 

Faculty of Architecture, Department of Industrial Product 
Design, 2020 Graduate

2.  Umut Deniz Demir - Mimar Sinan University of Fine Arts, 
Faculty of Architecture, Department of Industrial Design, 
Sophomore Student

3.  Ceren Altuntaş - Erciyes University Faculty of Engineering 
- Department of Industrial Design Engineering, 2020 
Graduate

First Honorable Mention - İlyas Sımpil - Selçuk University, 
Faculty of Fine Arts, Department of Industrial Design, Senior 
Student

Second Honorable  Mention - Ayşegül Dede - Mimar Sinan 
University of Fine Arts, Faculty of Architecture, Department 
of Industrial Design, Senior Student

SECOND CATEGORY - CLOTHING/ DRESSING ROOM 
CABINET ORGANIzATION DESIGNS:
1.  Ahmet Yılmaz - Karabük University Safranbolu Fethi 

Toker Faculty of Fine Arts and Design - Department of 
Industrial Design, Senior Student

2.  Suna Demirci - Istanbul Medipol University, Faculty 
of Fine Arts, Design and Architecture, Department of 
Architecture, Junior Student

3.  Cansu Erdem - Kadir Has University, Faculty of Art and 
Design, Interior Architecture and Environmental Design, 
Junior Student

Honorable Mention - İlkim Güven - Başkent University 
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department 
of Architecture, 2020 Graduate

At the end of the assessment, the winners received 14 
thousand TL as the first prize, 10 thousand TL as the second 
prize, 7 thousand TL as the third prize, and 2000 TL as an 
honorable mention.
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S ektörün gelişmesine ışık tutarak, taze beyinlerin yara-
tıcılıklarını ortaya dökme fırsatı sağlayan MAKSDER 
Tasarım Yarışması 2020’de, kazananlar ödüllerini 
teslim aldılar. Pandemiden dolayı bu yıl geniş kap-

samlı bir organizasyonun yapılmadığı tören, hijyen kuralları 
ve sosyal mesafe göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Töre-
ne MAKSDER Yönetim kurulu üyeleri, dernek üyelerinden 
Emaks Mob. Aks. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. sahibi Vugar 
Rzayev ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Ödül töreni 
derneğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. 
Çamaşır Odası ve Giysi / Giyinme Dolabı Organizasyonları 
adı altında iki farklı kategoride dereceye giren öğrencilerle 
sosyal mesafe kuralları çerçevesinde interaktif bir sohbet 
gerçekleştirilirken, MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz de 

The winners of 2020 MAKSDER Design Contest that lights 
the way for development of the industry and provides the 
fresh minds with the opportunity to reveal their creativity, 
received their awards. This year an organization with a wider 
audience was not held due to the pandemic and hygiene and 
social distancing measures were adhered to at the ceremony. 
The ceremony was attended by MAKSDER Board members, 
owner of the association member Emaks Furniture Acc. Ind. 
Trade Import Export Co. Ltd. Vugar Rzayev, and the students 
who were placed in the contest. The award ceremony was 
broadcast live on the association's social media accounts.

In compliance with social distancing measures, an interactive 
chat was held with the students who were placed in two 
different categories under Laundry Room and Wardrobe 

The projects placed in National 
Furniture Accessories Design contest 
organized for the 11th time, received 
their awards in an environment in 
compliance with pandemic measures. 

SAHİPLERİNİ BULDU
TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Bu yıl 11’ncisi düzenlenen Ulusal 
Mobilya Aksesuarları Tasarım 
Yarışması'nda dereceye giren çalışmalar, 
pandemi kurallarına uygun bir ortamda 
ödüllerini teslim aldılar.

Design Contest Awards Presented to Winners
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sektörle ilgili ipuçlarından bahsederek, “kullanıcının ihtiyaç-
larını göz önünde bulundurarak ve farklı yöntemleri bilime 
uygulayarak doğru tasarımlara ulaşabilirsiniz.” tavsiyesinde 
bulundu. Ödüllerini alan genç tasarımcılar ise duygu ve 
düşüncelerini MAKSDER Aktüel dergisine anlattılar. İşte 
sektörümüzün geleceği başarılı gençlerimiz ve görüşleri:

1. KATEGORİ ÖDÜLLERİ: ÇAMAŞIR ODASI 
ORGANİZASYONU
Birincilik Ödülü (Simay Sabuncu - Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Ünv. Mimarlık Fak. En-
düstriyel Ürün Tasarımı Bölümü)
“2018 yılından beri heyecanla MAKSDER Mobilya Ak-
sesuar Yarışması’nı takip ediyor ve katılıyorum. Geçmiş 
yıllarda ikincilik ödülü almıştım. Bu sene yapmış olduğum 
tasarım, çamaşır odası aksesuar kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü. Mobilya Aksesuar Sanayicileri Der-
neği MAKSDER’e bizim gibi hevesli, yenilikçi fikirlere açık 
endüstri ürünleri tasarımcılarına bu fırsatı sundukları için 
teşekkür ederim.”

İkincilik Ödülü (Ceren Altuntaş - Kayseri Erci-
yes Ünv. Mühendislik Fak. Endüstriyel Tasarım 
Mühendisliği Bölümü
“Artık geleneksel hale gelen MAKSDER Tasarım Yarış-
ması'na katılmak, kariyer hayatım için farklı ve güzel bir 
deneyim oldu. Genç tasarımcıları sektöre teşvik eden ve 
bu fırsatı veren MAKSDER Ailesi’ne teşekkür ediyorum.”

Üçüncülük Ödülü (Umut Deniz Demir - Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Ünv. Mimarlık Fak. En-
düstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
“Uzun yıllardır düzenledikleri yarışmalar ile endüstri ve üni-
versite iş birliğini sağlayan MAKSDER, tasarım sürecindeki 
önemli faktörleri biz öğrencilere göstermektedir. Bu süreç 
içerisinde farklı alanlar hakkında bilgi edinmemizi sağla-
yarak ve üretim aşamasında ayakları yere basan ürünler 
ortaya çıkarmanın önemini gösterip, meslek hayatına bizleri 
hazırlamaktadır. Ortaya koydukları destek ve yardım için 
MAKSDER yöneticilerine teşekkür ederim.”

Birinci Mansiyon ödülü (İlyas Simpıl - Selçuk 
Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü)
“Sektöründe dünyada ilk 10’da olan Mobilya Aksesuarları 

/ Clothes Cabinet Organizations titles and MAKSDER 
Chairman Aliosman Mertöz gave tips about the industry as 
well as the following advice: “You can achieve right designs 
by considering the needs of the user and applying various 
methods to science.” Young designers who received their 
awards shared their feelings and thoughts with MAKSDER 
Aktüel magazine. Here are the views of our successful youth 
who are the future of our industry:

1ST CATEGORY AWARDS: LAuNDRY ROOM 
ORGANIzATION
First Place (Simay Sabuncu - Mimar Sinan university 
of Fine Arts, Faculty of Architecture, Department of 
Industrial Product Design)
"Since 2018, I have enthusiastically followed and 
participated in the MAKSDER Furniture Accessories 
Contest. I was placed the second in the past years. My 
design this year was awarded the first prize in the laundry 
room accessories category. I would like to thank Furniture 
Accessories Industrialists Association MAKSDER for giving 
this opportunity to enthusiastic, open-minded industrial 
designers like us."

Second Place (Ceren Altuntaş - Kayseri Erciyes University 
Faculty of Engineering, Department of Industrial Design 
Engineering
“Having participated in the traditional MAKSDER Design 
Contest has been a distinct and great experience for 
my career. I would like to thank MAKSDER Family for 
encouraging young designers to enter the industry and 
giving us this opportunity."

Third Place (umut Deniz Demir - Mimar Sinan university 
of Fine Arts, Faculty of Architecture, Department of 
Industrial Design)
“MAKSDER that has enabled the cooperation between 
the industry and universities with competitions they have 
organized for many years, shows us the important elements 
in design process. It prepares us for professional life in 
this process by giving us information about various fields 
and by demonstrating the importance of making grounded 
products during the production phase. I would like to thank 
MAKSDER administrators for their support and assistance."

First Honorable Mention (İlyas Simpıl – Selçuk University, 
Faculty of Fine Arts, Deparment of Industrial Product 
Design)
"Receiving an honorable mention in this contest organized 
by the Furniture Accessories Industrialists Association 
which is in the top 10 in its industry in the world, has 
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Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği yarışmada mansiyon 
almak, bizler açısından teşvik ediciydi. Aynı zamanda fikrin 
kıymetini görmek ve emeğin karşılığını almak son derece 
güzel bir gelişme. MAKSDER'in artık gelenekselleşen ya-
rışmalarında gelecek yıllarda da aynı heyecanı yaşamak 
isterim. MAKSDER Ailesi’ne sektöre katılım yönünden 
teşvik edici işlevi olan bu yarışmayı düzenlediği için te-
şekkür ederim.”

2. KATEGORİ ÖDÜLLERİ: GİYSİ / GİYİNME 
ODASI DOLABI ORGANİZASYONU
Birincilik Ödülü (Ahmet Yılmaz - Karabük Ünv. 
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Ta-
sarım Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
“Ödül töreninde MAKSDER adına sektörün önde gelen 
kişilerinin yaptıkları konuşmalar ve geleceğe dair idealleri, 
etkileyici ve ilham vericiydi. Biz gençlere olan inançlarını 
ve verdikleri değeri sürekli olarak vurguladılar. Bir iddia-
ları vardı: Sektörde dünya çapında ilk akla gelen, öncü 
ülke olmak. Bu konuyu sözde bırakmayıp, yarışmalar ve 
etkinlikler düzenlemeleri, ilgili fuarlara katılıp tanıtım ama-
cıyla çabalamaları, ideallerinde  kararlı olduklarının, fikir 
ve inovasyona verdikleri değerin somut göstergeleri...  
Proje değerlendirme sürecinde farklı disiplinlerden yetkin 
kişilerle birlikte fikir alışverişi yaparak sonuca varmaları, 
teknoloji ve bilgi seviyesinin hızlanarak arttığı çağımızda, 
disiplinler arası ortak çalışmanın önemi konusunda far-
kındalıkları ve vizyonları hakkında fikir verici mahiyette. 
Farklı üniversitelerin çeşitli bölümlerden dereceye giren 
katılımcıların olması da sektöre olan ilgi ve potansiyeli 
gösteriyor. Yarışmanın organizasyonu sürecinde emeği 
geçen herkese çok teşekkürler…” 

İkincilik Ödülü (Cansu Erdem - Kadir Has Ünv. 
Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü)
“Öğrencilere her zaman destek olan MAKSDER’in yarış-
masında derece aldığım için gerçekten çok sevinçliyim. 
Yaptığım tasarımın değer gördüğünü bilmek, geleceğin 
tasarımcılarından biri olarak bana umut verdi. İnanıyorum 
ki bu yarışma, her birimizin hayatına güzel bir katkıda 
bulunacaktır.”

Üçüncülük Ödülü (Suna Demirci - İstanbul 
Medipol Ünv. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mi-
marlık Fak. Mimarlık Bölümü)
“Başarılı bir şekilde tamamlanan 11. Ulusal Mobilya 
Aksesuarları Tasarım Yarışması, öğrencilere kendilerini 
geliştirmeleri için fırsat tanımış; aynı zamanda da bizle-
re mobilya aksesuarları sektörü hakkında bilinçlenme 
imkânı sağlamıştır. Sektörü dünya çapında daha iyi temsil 
edebilmek için yarışmanın farklı disiplinlerden öğrencilere 
açılması, tasarımda farklı bakış açılarını ve yaklaşımlarının 
kazanılmasına olanak sağlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında 
ülkemizin temsil ve tanıtımını başarılı bir şekilde yapan 
MAKSDER Ailesi’ne, bilgi ve tecrübelerini bizlere aktardıkları 
için teşekkürlerimi sunarım.”

Mansiyon ödülü (İlkim Güven - Başkent Ünv. 
Güzel Sanatlar Fak. Mimarlık Bölümü
“Yeni mezun bir mimar olarak mobilyacılık gibi incelikli bir 
sektörde biz genç tasarımcılara kendimizi ifade edebilme 
fırsatı yarattığınız için teşekkür ederim.”

been encouraging for us. At the same time, it is great to 
see appreciation for your idea and get rewarded for your 
efforts. I would like to feel the same excitement also in the 
coming years in MAKSDER's traditional contests. I would 
like to thank MAKSDER Family for organizing this contest 
that functions as an incentive in terms of participation in 
the industry."

2ND CATEGORY AWARDS: WARDROBE / CLOTHES 
CABINET ORGANIzATION
First Place (Ahmet Yılmaz-Karabük University Safranbolu 
Fethi Toker Faculty of Fine Arts and Design Industrial 
Product Design Department)
“At the award ceremony, the speeches made and future 
ideals shared by industry's prominent figures on behalf 
of MAKSDER, were both impressive and inspiring. They 
consistently emphasized that they believed in and valued 
us, the youth. They had a claim: To become the leading 
and pioneering country that comes to mind in the industry 
worldwide. This does not remain unfulfilled; organizing 
competitions and events, participating in industrial fairs 
and working for promotion are solid indicators of their 
determination to achieve their ideals, the value they give 
to ideas and innovation... They select the projects by 
exchanging ideas with competent figures from different 
disciplines in project evaluation process and it shows their 
awareness and vision on the importance of interdisciplinary 
collaborations in our time when technology advances and 
knowledge level increases by gaining speed. The fact 
that participants from various departments of different 
universities have been placed, also reveals the interest and 
potential in the industry. Many thanks to everyone who 
contributed to the organization of the contest…"

Second Place (Cansu Erdem - Kadir Has university, 
Faculty of Art and Design, Interior Architecture and 
Environmental Design Department)
"I am overjoyed that I was placed in the contest organized 
by MAKSDER that invariably supports students. Knowing 
that my design is appreciated gave me hope as a prospective 
designer. I believe that this contest has greatly contributed 
to the lives of each of us."

Third Place (Suna Demirci - Istanbul Medipol university, 
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department 
of Architecture)
“The 11th National Furniture Accessories Design Contest 
completed successfully, has given students the opportunity 
to improve themselves and at the same time, it has given 
us the opportunity to become aware of the furniture 
accessories industry. Contest being open to students from 
various disciplines in order to better represent the industry 
worldwide has lead to gaining different perspectives and 
approaches in design. I would like to thank MAKSDER 
Family, that successfully represents and promotes Turkey 
at home and abroad, for sharing their knowledge and 
experience with us."

Honorable Mention (İlkim Güven - Başkent University, 
Faculty of Fine Arts, Department of Architecture
“As a newly graduated architect, I would like to thank 
you for creating the opportunity for us, young designers 
to express ourselves in a sophisticated industry such as 
furniture.”
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Geçmiş ve Geleceğin Yansıması…

→ Dekoratif Metal Kenarbantları

EGGER Dekor A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB, 41400 Gebze / Kocaeli, Türkiye t +0262 648 45 00 f +0262 648 45 01 info-tr@egger.com www.egger.com  
www.romabant.comG
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ZAMANSIZ, DOĞADAN 

VE ETKİLEYİCİ

Yeni ROMA Dekoratif Metal 
Kenarbantları avangart – retro 
havasıyla geçmişin izini 
sürerken, oryantalist ve modern 
çizgileriyle de geleceğin 
trendlerine yön veriyor.
Tam kaplama metal ayna, 
altın ayna ve çeşitli metal 
kombinasyonlarından oluşan 
yeni koleksiyon, yarattığı 
etkileyici kontrastlar ile 
günümüz mobilya – dekorasyon 
anlayışının simgesi olacak...

R_Maksder_Metal_22x28cm_10_2020.indd   1 8.10.2020   14:14
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M AKSDER Yönetim Kurulu, COVID-19 salgınının 
sektöre ve paydaşlarına olumsuz etkilerini ön-
görerek bu süreçten en az zararla çıkmak adına 
TÜYAP yönetimi ile yoğun değerlendirme toplan-

tıları gerçekleştirdi. Fuarın salgın ortamında istenmeyen 
sonuçlara gebe olmaması adına INTERMOB 2020’nin erte-
lenme kararı açıklandı. Buna göre Reed TÜYAP iş birliğiyle 
düzenlenen 23. Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman 
Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı INTERMOB, 09-13 Ekim 
2021 tarihleri arasında yapılacak. Katılımcı firmalara yeni 
pazar fırsatları yaratmak amacıyla TÜYAP İstanbul Fuar 
ve Kongre Merkezi’ndeki 15 salonda, toplam 123 bin 
metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan INTERMOB 
2021, sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Katılımcı 
profili arasında ahşap, orman ürünleri ve malzemeleri 
üreten firmalar, mobilya aksesuar firmaları, kimyasal mal-
zeme firmaları, oturma grubu ve yatak üretim malzemesi 
firmaları; üretim alet, ekipman ve yardımcı ürün firmaları; 
döşemelik kumaş firmaları ve hizmet faaliyet firmaları yer 
alıyor. Fuarın ziyaretçi profili ise mobilya üreticileri, orman 
ürünleri firmaları, mobilya ve dekorasyon firmaları, makine 
üreticileri, makine ekipmanları firmaları, inşaat firmaları, 
hırdavat ve nalburiye firmaları ile mimarlar, iç mimarlar, 
mühendisler ve kimya firmalarından oluşuyor.   

MAKSDER Board of Directors held intensive assessment 
meetings with TÜYAP management to anticipate the 
negative effects of COVID-19 pandemic on the industry and 
its stakeholders, and to go through this period with minimum 
damage. To avoid unwanted consequences in the fair during 
the pandemic, the decision to postpone INTERMOB 2020 
was announced. Accordingly, the 23rd Furniture Side 
Industry, Accessories, Forestry Products, and Wood 
Technology Fair INTERMOB, organized in cooperation with 
Reed TÜYAP, will be held between October 09-13, 2021. To 
offer new market opportunities to participating companies, 
INTERMOB 2021 to be held in 15 halls in TÜYAP Istanbul 
Fair and Congress Center on a total area of 123 thousand 
square meters, will bring industry professionals together. 

The participating companies operate in wooden products, 
forestry products and materials, furniture accessories, 
chemical materials, sofa group and bedding material; 
manufacturing tools, equipment and ancillary products; 
upholstery fabric and service operating fields. The 
visitors of the fair are furniture manufacturers, forestry 
products companies, furniture and decoration companies, 
machinery manufacturers, machinery equipment companies, 
construction companies, fitting and hardware companies, 
architects, interior architects, engineers, and chemical 
companies.

The INTERMOB Fair, awaited eagerly by 
the furniture industry every year, will 
take place between October 09-13, 2021, 
due to the pandemic.

TARİHİ AçIkLANDI
INTERMOB’UN 

Mobilya sektörünün her yıl heyecanla 
beklediği INTERMOB Fuarı, pandemi 
nedeniyle 09-13 Ekim 2021 tarihleri 
arasında gerçekleşecek. 

Dates for INTERMOB Announced
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Innovative projects competed once again in the 11th 
National Furniture Accessories Design Contest, eagerly 
awaited by the furniture, interior decoration, and industrial 
design students of universities. The projects to be granted 
awards in the design contest organized by the Furniture 
Accessories Manufacturers Association MAKSDER were 
selected and the awards were presented to winners.

CORRESPONDENCE WITH NEARLY 100 
uNIVERSITIES
With the postponement of the largest fair of the industry 
INTERMOB due to the pandemic, a decision was made to 
exhibit the projects, previously exhibited in INTERMOB, first 
at the MAKSDER Central Office and later at the INTERMOB 
2021 Fair. After winning designs' registration certificates 
are received by the association, the placed projects will be 
exhibited. This year on behalf of MAKSDER management, 
Secretary General and MAKSDER Aktuel Magazine Editor 
in Chief Mehtap Sarmusak held correspondence with 
approximately 100 universities across Turkey regarding the 
competitions. As a result of intensive communication efforts, 
a close cooperation was established with 35 universities. 

Correspondence was held with four-year architecture, 
interior architecture, industrial design, industrial design 
engineering and furniture design and / or production 
departments in addition to the departments related to 

The projects placed in the 11th National 
Furniture Accessories Design Contest 
will be exhibited at MAKSDER Central 
Office and INTERMOB Fair in 2021.

SERGİLENECEk

TASARIM YARIŞMASI ESERLERİ, 
INTERMOB 2021’DE

11. Ulusal Mobilya Aksesuarları Tasarım 
Yarışması’nda dereceye giren projeler, 
MAKSDER yönetim merkezinde ve 
2021 yılında INTERMOB Fuarı’nda 
sergilenecek.

Works In Design Contest To Be Exhibited In Intermob 2021

bizden  news from us
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U niversitelerin mobilya, dekorasyon ve endüstriyel 
tasarım alanında eğitim gören öğrencilerinin her yıl 
heyecanla bekledikleri Ulusal Mobilya Aksesuarları 
Tasarım Yarışması'nın 11'incisinde yine birbirinden 

yenilikçi projeler yarıştı. Mobilya Aksesuarı Sanayicileri 
Derneği MAKSDER tarafından düzenlenen tasarım yarış-
masında ödül almaya değer görülen projeler belirlendi ve 
ödüller sahiplerine takdim edildi. 

YAKLAŞIK 100 ÜNİVERSİTE İLE YAZIŞMA
Önceki yıllarda sektörün en büyük fuarı INTERMOB’da 
sergilenen projelerin pandemi nedeniyle fuarın ertelen-
mesiyle ilk olarak MAKSDER yönetim merkezinde, daha 
sonra da INTERMOB 2021 Fuarı’nda sergileme kararı 
alındı. Tasarımların dernek tarafından tescil belgelerinin 
alınmasının ardından dereceye giren projelerin sergilenme 
aşamasına geçilecek. Bu yıl MAKSDER yönetimi adına 
Genel Sekreter ve MAKSDER Aktüel dergisi Genel Ya-
yın Yönetmeni Mehtap Sarmusak, yarışma ile ilgili olarak 
Türkiye genelinde yaklaşık 100 üniversite ile yazışmalar 
gerçekleştirdi. Yoğun iletişim çalışmalarının sonucunda 
üniversitelerin 35 tanesi ile yakın iş birliği sağlandı. Mimar 
Sinan Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kayseri 
Erciyes Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Eskişe-
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hir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi 
önemli kurumların dört yıllık mimarlık, iç mimarlık, endüstri 
ürünleri tasarımı, endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım 
mühendisliği bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üreti-
mi ile ilgili bölümleri ile gerçekleştirilen yazışmaların yanı 
sıra; okulların öğretim görevlileri ile sıkı iletişim içerisinde, 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. 

PANDEMİNİN ZORLUKLARI GEÇECEK
Yarışmaya katılan projelerde tasarım önerisinin yaratı-
cı, yenilikçi ve özgün olmasına, estetik açıdan güncel 
eğilimlere uygun olmasına görsel bütünlük ve çekiciliğe, 
tespit edilen soruna - ihtiyaca verimli bir çözüm önerebil-
mesine güncel malzeme ve üretim yöntemlerine uygun 
olmasına, kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmamasına, 
üretim-kullanım ve geri dönüşümde çevre dostu olmasına, 
çevre normlarına uygunluk sağlayabilmesine bakılıyor. 
MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz ise 
konuyla ilgili olarak, “Yönetim olarak göreve geldiğimiz 
günden bu yana sektörün alt yapısını güçlendirmek ve 
kalkındırmak adına bu çalışmaları daha da katlanarak 
arttırmayı kurgulamıştık. Ancak pandemi döneminden 
kaynaklı, doğal olarak ilişkilerimiz de yavaşladı. İnşallah 
bu zorlu dönem geçecek ve bizler de ilişkilerimize tam gaz 
devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

furniture design and/ or production of notable institutions 
such as Mimar Sinan University, Istanbul Aydın, Kayseri 
Erciyes University, Tekirdağ Namık Kemal University, 
Istanbul Medipol University, Karabük University, Eskişehir 
Anadolu University, Istanbul Technical University, Middle 
East Technical University, Istanbul Trade University, and 
information was mutually exchanged by maintaining a close 
communication with academics.

THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC WILL PASS
The design proposal of the projects participating in the 
competition must be creative, innovative, and original, 
comply with current trends in aesthetical sense, must have 
visual integrity and appeal, be able to offer an efficient 
solution to the established problem-need, be suitable for 
current materials and production methods, not endanger 
user safety, be environmentally friendly in production-
use and recycling, and comply with environmental norms. 
MAKSDER Chairman of the Board of Directors Aliosman 
Mertöz stated the following on the contest: “Since the day 
we took office as the management, we have worked towards 
increasing these efforts exponentially in order to strengthen 
and improve the infrastructure of the industry. However, due 
to the pandemic, our relations naturally slowed down. I hope 
this difficult period too will pass and we will continue our 
relations at full speed.”
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20 D ünya devleriyle rekabet eden mobilya sektörüne 
dair sorularımızı yanıtlayan Türkiye Mobilya Sana-
yicileri Derneği MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, 
“dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk mobil-

yasına rastlayabilirsiniz.” diyerek sektörün gücünü ortaya 
koyuyor. İşte sayın Mustafa Balcı ile yaptığımız söyleşiden 
keyifli detaylar:

MOSDER’DEKİ BAŞKANLIK DÖNEMİNİZDE 
SEKTÖRÜ GETİRMEK İSTEDİĞİNİZ NOKTA 
NEDİR? 
“Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER, 60 üyesi 

MOSDER Turkish Furniture Manufacturers' Association 
Chairman Mustafa Balcı answered our questions on the 
furniture industry that competes with world giants and put 
forth industry's power by saying, "Wherever you go in the 
world, you can come across Turkish furniture." Below are 
the details from our pleasant interview with Mr. Mustafa 
Balcı.

WHAT IS THE POINT YOu WISH TO BRING THE 
INDuSTRY DuRING YOuR PRESIDENCY AT 
MOSDER?
"Turkish Furniture Manufacturers' Association MOSDER is 

MOSDER Chairman of the Board 
Mustafa Balcı who has underlined that 
he wishes to unite the furniture industry 
at every chance since he took office, 
shared important information with our 
magazine.

HER kITASINDA 
TÜRK MOBİLYASI DÜNYANIN

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı 
her açıklamada mobilya sektörünü 
tek vücut haline getirmek istediğini 
belirten MOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Balcı, dergimize önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Turkish Furniture in Every Continent of the World 

  MAHİYE SABUNCUOĞLU

röportaj  interview
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olan sektörel bir dernektir. Mobilya üretimi yapan öncü fir-
maların ve mobilya sektörünün vizyonunu genişletmek ana 
hedefimizdir. Mobilya sanayisinin gelişmesi ve sektör haline 
gelmesi için mobilya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatçısı 
ve perakendecileri ile gerekli olan iş birliğini sağlamak; 
aynı zamanda sektörün önde gelen dernekleri ile sektör 
ihtiyaçlarını, çözümlerini kamu yönetimi ile paylaşarak 
sağlıklı kararlar alınmasını ve uygulanmasını sağlamak-
tayız. MOSDER’in önceliği her zaman mobilya sektörünü 
bir arada tutmak, birleştirmek ve tek vücut yapmaktır.”

ŞU ANDA MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNÜ 
NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?
“Türk mobilya sanayi, son yıllarda ülke ekonomisi için 
lokomotif bir görev üstlendi. Türkiye’nin 2019 mobilya ih-
racatının 3,5 milyar dolara ulaşmış olduğunu görmekteyiz. 
Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen 
mobilya sanayisinin dünya genelindeki yükselişi de devam 
ediyor. Son yıllarda ihracatta sürekli artı yönünde gidişat 
izleyen sektör, küresel mobilya pazarında altı basamak 
birden atlayarak, ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci 
sıraya yükseldi. Yan sanayilerle birlikte 500 bin kişiye iş 
imkânı sağlayan sektörümüz, Türkiye'nin bel kemiği olan 
sektörlerin başında geliyor. Bugün Türk mobilyasını 180 
ülkeye ihracat eder konumda yer alıyoruz. TÜİK verilerine 
göre son üç yıla baktığımızda ise Irak, Almanya, Libya, Su-
udi Arabistan, ABD, Fransa, İngiltere, İsrail, Hollanda, Katar, 
Romanya, BAE, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Azerbaycan 
en çok ihracat yapan ülkeler arasında yer alıyor. Özetle 
dünyanın her kıtasında Türk mobilyasını görebilirsiniz.”

“Dünyanın neresine giderseniz 
gidin, Türk mobilyasına 

rastlayabilirsiniz.”

'' Wherever you go in the world, 
you can come across Turkish 

furniture.''

an industrial association with 60 members. Our main goal 
is to expand the horizons of leading furniture manufacturers 
and the furniture industry in general. We ensure the 
needed cooperation with furniture manufacturers, side 
industrialists, importers, and retailers in order for the 
furniture industry to develop and become an industry, 
and that healthy decisions are taken and implemented by 
sharing the industry's needs and solutions with the public 
administration next to industry's leading associations. 
MOSDER's priority has always been bringing, holding 
together and uniting the furniture industry."

WHERE DO YOu SEE THE FuRNITuRE INDuSTRY 
TODAY?
“Turkish furniture industry has been a locomotive for 
Turkey's economy in recent years. We see that Turkey's 2019 
furniture exports volume has reached 3.5 billion dollars. 
The furniture industry, a leading industry in Turkey in 
foreign trade surplus, is also on the rise globally. In recent 
years, the industry that has continuously increased exports, 
has gone up six steps at once in the global furniture market, 
rising to the eighth place among exporting countries. Our 
industry that provides 500 thousand people with employment 
opportunities, is one of the industries that forms Turkey's 
backbone. Today, we are in a position to export Turkish 
furniture to 180 countries. Looking at the past three years 
in the light of TÜİK's data, Iraq, Germany, Libya, Saudi 
Arabia, USA, France, England, Israel, Netherlands, Qatar, 
Romania, UAE, Czech Republic, Italy, and Azerbaijan are 

interview  röportaj
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GÜNÜMÜZDE DİjİTALLEŞME hER ALANDA 
OLMAZSA OLMAZ. SEKTÖRÜNÜZÜN 
DİjİTALLEŞMEYE UYUMLULUĞUNU NASIL 
DEĞERLENDİRİRSİNİZ?
“Mobilya sektörü yapısı itibarıyla gelişime en açık sektörler 
arasında yer almaktadır ve aslında son 10 yıldır sektörümüz 
belli bir dönüşüm seyri içerisindedir. Bu değişim, endüstri 
4.0 kavramı ile birlikte verimliliği arttırmak adına birçok 
yeniliğe de kapısını aralamış durumda. Mobilya sektö-
ründe faaliyet gösteren markalarımız, yaşanan pandemi 
sürecinde daha çok makine parkurlarımıza yatırım yapmayı 
tercih etmiştir. Salgının tüm dünyada hızla etkisini göster-
mesiyle birlikte ülkemizde de vakaların ortaya çıkmasından 
sonra, ilk iki ay önlem amaçlı olarak hem fabrikalarımızda 
üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verilmiş hem de son 
kullanıcıların mağazadan alışveriş yapmalarının bu süreçte 
zor olması nedeniyle iç pazarda yüzde 80’e varan oranlar-
da düşme, rakamlara yansımıştır. Bununla birlikte gözler, 
mobilya sektöründe de yeniden dijitalleşmeye dönmüştür. 
“Mobilya sektöründe dijitalleşme” deyince daha çok üretim 
bandını geliştirmek, Ar-Ge çalışmalarıyla sanal gerçeklik, 
yapay zekâ, robotlaşma, otomasyon ve yazılım geliştirme 
ile dijital planlama konularında daha da çok çalışmalar 
yapmamız gerektiğini görüyoruz. Ancak dijital dönüşüm 
yalnızca üretimde değil, bir ürünün tasarım aşamasından 
itibaren üretime, siparişe, mağazaya, lojistiğe, kısacası 
tüketiciye ulaşacağı son ana kadar gelişimini temsil etmek 
zorundadır. Bu nedenle gelecekte mobilya sektöründe 
e-ticaret faaliyetleri de hız kazanacaktır.”

PANDEMİ DÖNEMİYLE BİRLİKTE E-TİCARET 
hIZ KAZANDI. MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN 
E-TİCARETTEKİ DURUMU NASIL? BU 
KONUDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI NE 
YÖNDE? 
“Mobilya sektörü değişime açık, yenilikçi ve birçok 
farklı sektör için üretim yapabilen bir sektördür. Örneğin 
konutlar için mobilya dışında, otel, hastane ve araç 
içine kadar aklınıza gelebilecek birçok farklı alan 
için üretim yapabilen bir sektördür. Bu nedenle de 

among the top exporting countries. In short, you can see 
Turkish furniture in every continent of the world.”

TODAY, DIGITALIzATION IS ESSENTIAL IN EVERY 
AREA. HOW DO YOu SEE YOuR INDuSTRY'S 
COMPATIBILITY WITH DIGITALIzATION?
“The furniture industry is one of the industries most open to 
improvement in terms of its structure, and in fact, our industry 
has been going through a transformation for a decade. This 
change has opened the door to numerous innovations to 
increase efficiency with the concept of industry 4.0. Our 
brands in the furniture industry have opted for investing in 
machinery during the pandemic. As the pandemic quickly 
swept the whole world and as cases emerged also in Turkey, 
production was temporarily suspended in our factories for 
the first two months as a precaution, and we saw a decrease 
of up to 80 percent in the domestic market as end users faced 
difficulties in shopping from stores in this period which 
also reflected on the figures. However, the furniture industry 
turned its eyes towards digitalization once again. 

When we say “digitalization in the furniture industry”, we 
see the need to improve production lines, and carry out 
further studies on virtual reality, artificial intelligence, 
robotization, automation, and software development 
as well as digital planning through R&D studies. As a 
matter of fact, digital transformation has to represent the 
development of a product, not only in production, but also 
in the design stage, production, order, store, logistics, in 
short, until the moment it reaches the consumer. For this 
reason, e-commerce activities in the furniture industry will 
gain also momentum in the future."

E-COMMERCE HAS GAINED MOMENTuM WITH 
THE PANDEMIC. WHERE DOES THE FuRNITuRE 
INDuSTRY STAND IN E-COMMERCE? WHAT ARE 
CONSuMER BEHAVIOR TRENDS IN THIS MATTER?
“Furniture industry is an innovative industry open to 
change and capable of producing for multiple industries. 

röportaj  interview
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teknolojik gelişime ve fonksiyonelliğe çok açıktır. Daha 
önce de belirttiğim gibi e-ticaret konusu, her ne kadar 
sektörümüz için yakın gelecekte ivme kazanacak olsa 
da Türk toplumunun mobilya alışverişlerindeki tüketici 
alışkanlıkları daha geleneksel bir bakış açısına sahiptir. 
Çünkü bir eve mobilya alınmak istendiğinde genellikle 
tüm aile karar verir. Ürün, mağazada görülerek, 
dokunularak ve malzemesi bizzat incelenerek satın 
alma kararına varılır. Koronavirüs günlerinde online 
sitelerimizde elbette oldukça fazla tıklanma, ürün 
araştırma olmuştur. Ancak son kullanıcı nezdinde 
insanlar, araştırdıkları ürünü yine mağazaya gelerek, 
görerek sipariş vermek isterler. Bu nedenle mobilya 
sektöründe inovatif yaklaşımlar daha çok üretimde ve 
ürün tasarımlarında ortaya çıkacaktır.”

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ŞU ANDAKİ OLUMLU 
VE OLUMSUZ DURUMLAR NELERDİR? 
“Elbette her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzün de 
içinde bulunduğu zorluklar vardır. Ham madde pahalılığı, 
kayıt dışılık, sektörde nitelikle eleman eksikliği, ihracatta 
navlun gibi bazı zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
2020 yılında KDV’nin yüzde 8 inmesi, sektörümüzde büyük 
sevinçle karşılanmıştı, sektörümüzün bu anlamda yaka-
ladığı başarıyı ihracatta da navlun desteğiyle daha fazla 
sağlayacağını umuyoruz.” 

SEKTÖRE NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRME 
KONUSUNDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
“Mobilya sektörü, istihdam dostudur ve yan sektörlerle 
birlikte mobilya sanayisi bugün 500 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Ancak sektörümüzün kalifiye eleman sorunu 
var. Bu anlamda biz yakın zamanda bir çağrıda bulunduk. 
Vatandaşımız yeter ki başvursun, bizler mobilya üreticileri 
olarak iş öğretme ve sektöre nitelikli eleman yetiştirme 
konusunda öncü olmak istiyoruz. Kayseri, Ankara, İzmir, İs-
tanbul, Hatay, Adana ve İnegöl gibi mobilyanın can damarı 
olan şehirlerde personel ihtiyacı mevcut. Döşeme ustası, 
kaynakçı, dikiş operatörü, CNC operatörü gibi sektörde 
‘ara eleman’ olarak nitelendirilen personellerin şimdilerde 

For example, it is an industry that manufactures for various 
areas as hotels, hospitals, and car interiors next to home 
furnishings. This is why it is very open to technological 
development and functionality. As I mentioned before, 
although e-commerce will gain momentum in our industry 
in the near future, the consumer habits of Turkish furniture 
shoppers are rather conventional. Because when it comes 
to buying furniture for a house, this is a decision made 
usually by the whole family. Purchasing decision is made by 
seeing, touching, and examining the material of the product 
in person. In coronavirus days, click rates of our online sites 
have been high and many products have been researched. 
However, in the eyes of the end user, people still want to 
order the product they research by visiting the store and 
seeing it for themselves. So, innovative approaches in the 
furniture industry will emerge mainly in production and 
product designs."

WHAT ARE CuRRENTLY IN FAVOR OF AND AGAINST 
THE FuRNITuRE INDuSTRY?
“Of course, we face difficulties in our industry as in 
every industry. We are faced with some difficulties such 
as raw material costs, shadow industry, lack of qualified 
personnel in the industry, and freight in export. However, 
the VAT reduction by 8 percent in 2020 was welcomed in 
our industry, and we hope that our industry will achieve 
more in this sense by getting support for freight in export.”

WHAT WOuLD YOu LIKE TO SAY ABOuT TRAINING 
quALIFIED PERSONNEL FOR THE INDuSTRY?
“The furniture industry is employment-friendly, and together 
with subsidiary industries, we provide jobs for 500,000 
people today. However, we face qualified personnel issue 
in our industry. We recently made a call: As long as our 
citizens apply, we, as furniture manufacturers, would like 
to pioneer in training them for jobs and raising qualified 
personnel for the industry. There is a need for personnel 
in cities that are the heart of furniture such as Kayseri, 
Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana, and İnegöl. I must 
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‘aranan eleman’ konumunda olduğunu söylemem gerek. 
Kayıt dışılık konusuna gelecek olursak mobilyada KDV 
oranının yüzde 8’e inmesiyle sektörün en büyük sorunla-
rından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak 
önemli adımlardan biri hayata geçirilmiş oldu. Merdiven altı 
üretim nedeniyle KDV ödemeyen bazı işletmelerin neden 
oldukları bu haksız rekabetin böylece ortadan kalkacağını 
umuyoruz. Sonuç olarak millî ekonomimizin güçlenmesi 
için KDV’nin yüzde 8’de sabitlenmesi, devletimizin de 
milletimizin de menfaatine olmuştur.”

SEKTÖRÜNÜZÜN PANDEMİDEN NASIL 
ETKİLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ? BU 
DURUMU DA GÖZ ÖNÜNE ALARAK YILSONU 
hEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN SİZCE hALEN 
UMUT VAR MI? 
“Mobilya sanayi olarak 2019 yılında tüm hedeflerimize 
başarıyla ulaşmış ve sektör olarak 2020 yılına da çok iyi 
bir giriş yapmıştık. Akabinde düzenlediğimiz İstanbul’daki 
mobilya fuarında yabancı alım heyetleri ağırlamış ve hem 
yerli hem de yabancı pazara yönelik anlaşmalar gerçek-
leştirmiştik. Ancak 2019 yılı aralık ayından beri tüm insanlığı 
ve iş dünyasını küresel anlamda olumsuz etkileyen koro-
navirüsün ortaya çıkmasıyla ilk olarak Çin ekonomisi ağır 
darbe almıştı. Virüsün Avrupa’ya sıçramasından sonra ise 
dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya da ciddi 
yara aldı. Akabinde maalesef ki virüsün ülkemize de gelmiş 
olmasıyla biz de bu salgın gerçeğiyle karşı karşıya kalmış 
olduk. Virüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren MOSDER 
üyeleri olarak fabrikalarımızda ve üretim merkezlerimizde 
gerekli önlemleri aldık. Çalışanlarımızın sağlığını gözettik 
ve tüm hijyen kontrollerimizi büyük titizlikle gerçekleş-
tirdik. Bazı üyelerimiz önlem amaçlı olarak bu süreçte 
üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. Üretime devam 
eden firmalarımızda ise güvenlik kontrolleri en üst seviyeye 
getirildi. Ancak dışarı çıkma yasağının olduğu günlerde, 
mart ayının ikinci haftasından sonra iç pazarda mobilya 
satışlarında yüzde 80 oranında düşme yaşadık. 2020’nin ilk 
iki ayında mobilya sektörü, yüzde 15’lik ihracat artışı yaka-

say that the personnel referred to as "semi-skilled" in the 
industry such as flooring craftsman, welder, sewing machine 
operator, CNC operator are now "in demand personnel". 
An important step was taken to eliminate shadow furniture 
industry which is a major issue for the industry, with the 
reduction of VAT rate in furniture to 8 percent. We hope that 
the unfair competition caused by businesses which do not 
pay VAT due to unlicensed production will be eliminated in 
this way. As a result, fixing the VAT at 8 percent to strengthen 
our national economy has been in the interest of both Turkish 
state and nation."

HOW DO YOu THINK YOuR INDuSTRY WILL BE 
AFFECTED BY THE PANDEMIC? CONSIDERING 
THIS, DO YOu THINK THERE IS STILL HOPE TO 
ACHIEVE THE YEAR-END TARGETS?
“As furniture industry, we reached all our targets 
successfully in 2019 and made a great start to year 2020. 
Subsequently, we hosted foreign procurement committees 
at the furniture fair we organized in Istanbul  and made 
contracts in both domestic and foreign markets. However, 
since December 2019, all humanity and the global business 
world was severely affected by the coronavirus outbreak 
and Chinese economy was the first to receive a major blow. 
After the virus spread across Europe, Italy, an important 
actor in the global furniture industry, also suffered. Then, 
unfortunately, as cases emerged also in Turkey, we had to 
face the reality of the pandemic. 

As MOSDER members, we have taken the necessary 
precautions in our factories and production centers since the 
emergence of the virus. We prioritize our employees' health 
and have performed all sanitary checks with utmost care. 
Some of our members have temporarily suspended their 
production activities during this period for precautionary 
reasons. Safety controls have been at the highest level in 
our companies that have continued production. However, 
during lock downs and after mid-March, there was an 80 
percent decrease in furniture sales in the domestic market.

In the first two months of 2020, the furniture industry 
export increased by 15 percent. But furniture export fell 
by 20 percent in the second week of March. At the end of 
March, export declined by around 35 percent. However, as 
the wheels started to turn again in the furniture industry with 
the new normalization period, our industry has regained 
dynamism. We continue to work at full capacity, particularly 
in order to achieve the 2020 year-end export targets. 

GÜNCEL RAKAMLARLA MOBİLYA 
SEKTÖRÜMÜZ:

•	 Üretim	gücü	12	milyar	dolar	olan	dünyanın	
13. büyük üreticisi durumundayız. 

•	 Yurt	içinde	yılsonu	satış	hedefimiz,	60	mil-
yar TL’dir.

•	 Yerli	ve	millî	mobilya	sektörümüz,	üretimi-
nin yüzde 42’sini yurt dışına ihraç ediyor.

•	 Türk	mobilya	sektörü,	2020’nin	ilk	iki	ayın-
da 578 milyon dolarlık bir ihracat grafiği 
yakalamıştı. Ancak pandeminin etkileriyle 
mart ile mayıs ayları arasında iç pazarda 
yüzde 80 oranında düşüş yaşandı. 

•	 Yılsonunda	ulaşmak	istediğimiz	4	milyar	
dolarlık ihracat hedefimizle Türk mobilya 
sektörü olarak yüzde 17 - 18 oranında 
büyüme öngörüyoruz.
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lamıştı. Mart ayının ikinci haftasında ise mobilyada ihracat, 
yüzde 20 oranında düştü. Mart ayı sonunda ise ihracat, 
yüzde 35 civarında düşüş sergiledi. Ancak yeni normal-
leşme süreciyle birlikte mobilya sanayinde çarkların tekrar 
dönmesiyle sektörümüz yeniden hareketleniyor. Özellikle 
ihracatta 2020’nin yılsonu hedeflerini yakalamak için tam 
kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 
mobilya sektörü adına haziran ayında yakaladığımız artış, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oldu. Böylece 
pandemi nedeniyle üç aylık dönemde yaşadığımız kaybı 
bir ayda toparlayarak belli oranda telafi etmiş olduk. Ya-
şanan süreçte hem büyük ölçekli firmalar hem de küçük 
işletmeler zorlu günler geçirirken, mağazalarına müşteri 
girmeyen ve neredeyse kepenk indirmek zorunda kalan ve 
ilk kez böyle bir krizle mücadele etmek zorunda olan esnaf 
ise çıkış yolu bulmakta zorluk yaşadı. Yalnızca MOSDER 
çatısı altında olan üye mobilya markalarımızın yurt içinde 
franchise bayileri, kendi mağazaları ve corner satış nok-
taları olmak üzere 5 binin üzerinde mağazası bulunmakta. 
Türkiye genelinde ise hem büyük ölçekli hem de yerelde 
binlerce mobilya mağazası mevcut. İş yeri sahiplerinin 
mevcut süreci kapsayacak şekilde kiracılarına indirim 
sağlayabilecek bir pakete ihtiyacımız var. Bu konuda da 
devletimizden yeni desteklerini bekliyoruz. Bankaların da 
kredi tutumları konusunda daha yapıcı olmaları gereken 
bu günlerde faizlerin durdurulması gerektiğini öneriyoruz.”

MOBİLYA SEKTÖRÜ YÜZ BİNLERCE KİŞİYE 
İSTİhDAM SAĞLIYOR. BU ÇOK ÖNEMLİ 
DEĞİL Mİ? 
“Kesinlikle öyle. Aynı zamanda koronavirüs salgınının 
neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye alınan 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri kapsamında vergi 
süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden fay-
dalanacak mükellefler için genel bir tebliğ hazırlanmıştı. 
Bu tebliğe göre Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albay-
rak’ın o dönem duyurduğu açıklamada, tebliğ ile mücbir 
sebep hali kapsamındaki sektörler ve altında yer alan iş 
kollarında mobilya sanayinin de yer alması, yaşanan bu 
zor günlerde sektör adına umut verici olarak karşılandı. 
Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü 
adına bu süreçte açıklanan önlem paketlerine istinaden 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a 
teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ülke olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde bu zorlu süreçten çıkacağımıza inanıyorum. 
Sektörümüz adına bu zor zamanlarda üreticiler, satıcılar 
ve tedarikçiler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Accordingly, the increasing trend in the furniture sector in 
June, was 48 percent higher compared to the same period 
of the previous year. This way, we partially compensated for 
the loss in the three-monthly period caused by the pandemic, 
in a single month. While both large-scale companies and 
small businesses faced hardships, the tradespeople who 
faced a crisis of this scale for the first time and nearly had 
to close up their shops, had a difficult time finding a way 
out. Only the member furniture brands under the roof of 
MOSDER, have more than 5,000 domestic stores, including 
franchises, brand stores, and corner sales points. There are 
thousands of local stores as well as large-scale furniture 
stores across Turkey. We need a credit package for landlords 
so they can reduce stores' rents to cover this period. We 
expect new incentives from Turkish government in this 
regard. We suggest that the interest rates should be fixed in 
this period when banks should be more constructive about 
providing loans."

THE FuRNITuRE INDuSTRY PROVIDES jOBS FOR 
HuNDREDS OF THOuSANDS OF PEOPLE. THIS IS 
CRuCIAL, ISN'T IT?
“Absolutely. At the same time, within the framework of the 
Economic Stability Shield Measures that came into effect 
against the economic damage caused by the coronavirus 
pandemic, a general written notice was drafted for taxpayers 
who can benefit from force majeure provisions in tax 
processes. According to this notice announced by Turkish 
Secretary of Treasury and Finance Berat Albayrak at that 
time, furniture industry was also one of the industries with 
their sub-industries, which gave hope to the industry in 
these difficult times. On behalf of furniture industry that 
provides hundreds of thousands of people with jobs, I would 
like to thank Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and 
Secretary of Treasury and Finance Berat Albayrak for these 
provisions. I believe that we will survive the pandemic in 
unity and solidarity as a nation. As manufacturers, vendors, 
and suppliers, we are ready to shoulder the responsibility 
in these challenging times for our industry.”

TURKISH FURNITURE INDUSTRY IN 
ACTUAL FIGURES:

• With a production volume of 12 billion dollars, 
we are the 13th largest manufacturer in the 
world.

• Year-end domestic sales target is 60 billion dol-
lars.

• Our local and national furniture industry exports 
42 percent of its production.

• Turkish furniture industry had an export volume 
of 578 million dollars in the first two months of 
2020. However, due to the pandemic, there was 
a 80 percent decrease in the domestic market in 
March and May. 

• With a 4 billion dollars export target we wish to 
achieve by the end of the year, we anticipate a 17-
18 percent growth as Turkish furniture industry. 







Pandemi döneminde, 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka-
nın görüldüğünün açıklanması ile ülkemizde ve tüm 
dünyada belirsizlik ve endişe süreci başladı. 2020 
yılının mart ile mayıs ayları arasında yeni şartların 

getirdiği olumsuzluklara rağmen dijital olarak toplantı-
larına, görüşmelerine ve çalışmalarına kesintisiz devam 
eden MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mer-
töz’den, mart ayından bu yana geçen altı aylık süreçte 
neler yaptıklarını MAKSDER Aktüel okurları için dinledik 
ve kaleme aldık.

MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz konuyla ilgili olarak 
şu açıklamayı yaptı: “2020 yılının mart ayında İnegöl’de 
Mobilyacılar Derneği İMOS’un ev sahipliğinde yapılan 

During the pandemic, as the first case was announced on 
March 11, 2020, a period of uncertainty and anxiety be-
gan both in Turkey and all over the world. We talked with 
Chairman of the Board of Directors of MAKSDER Aliosman 
Mertöz who held meetings, negotiations, and worked digi-
tally without interruption in the six monthly period between 
March and May of 2020 despite the new adverse circum-
stances, to share with MAKSDER Aktüel readers. 

MAKSDER President Aliosman Mertöz stated the following 
on the subject: “We attended the İnegöl I’m Design Meeting 
and event hosted by the Furniture Manufacturers Associa-
tion İMOS in March 2020 in İnegöl. İnegöl Mayor, District 
Governor, Chairman of the Chamber of Commerce and 
around a thousand students from industrial product design 
and architecture departments of universities attended this 

Furniture Accessories Manufacturers 
Association MAKSDER continued to 
hold meetings and work without slowing 
down during the pandemic.

NASIL GEçİRDİk?
PANDEMİ SÜRECİNİ

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği 
MAKSDER, pandemi döneminde de 
toplantı ve çalışmalarına hız kesmeden 
devam etti.

What Have We Done During the Pandemic?

bizden  news from us
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İnegöl I’m Design Toplantısı ve etkinliğine katıldık. İnegöl 
Belediye Başkanı, Kaymakamı, Ticaret Odası Başkanı 
ve üniversitelerin endüstriyel ürün tasarımı ve mimarlık 
bölümlerinden yaklaşık bin öğrenci, bu önemli toplantıya 
katılım sağladı. Dernek olarak katıldığımız etkinlikte, derne-
ğimizin faaliyetlerini ve sektörümüzü anlatan konuşmalar 
yaptık. Üniversiteli gençlere ve eğitimcilerine, tasarım 
yarışmamız ile ilgili bilgiler aktardık, akademisyenlerimize 
şartnameleri verdik. 20 Mart sonrası pandemi şartları 
çerçevesinde webinar ve zoom üzerinden toplantılar ger-
çekleştirdik. Özellikle nisan ayında salgının zirve yapması 
nedeniyle genel sekreterimizin bu süreçte (yaklaşık üç 
hafta) evden çalışma kararı alındı. Önümüzdeki dönemde 
yapılması düşünülen fuarları, pandemi şartlarından dolayı 
sorguladık. Ağustos ayında Amerika’da yapılacak IWF ve 
TÜYAP’taki INTERMOB Fuarı’na katılım ile ilgili olarak her 
platformda sağlık açısından yaşanabilecek durumlara 
dikkat çektik. Mayıs ayında federasyonumuz MOSFED 
ve sektör dernekleriyle sürekli iletişim içinde olduk. İhra-
catçılar Birliği’ne, kamu kurum ve kuruluşlarına çalışmalar 
hakkında bilgi verdik.

Mücbir sebep uygulamaları, kısa çalışma ödeneği ve 
pandeminin sektörümüze etkilerine dair görüş ve öne-
rilerimizi ilgili bakanlıklara, TOBB ve çeşitli ihracatçı bir-
liklerine aktardık. Tüm üyelerimizle zoom ve webinar’da 
gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, INTERMOB 2020 Fu-
arı’nın ertelenmesi konusu, detaylıca irdelenerek büyük 
bir konsensüs sağlandı. Fuara dernek olarak katılmama 
konusunda ortak bir karar oluşmasını sağladık. 

INTERMOB 2021’de hiçbir üyemizin hak kaybı yaşa-
maması konusunda girişimlerimiz oldu. Ayrıca buradan 
TÜYAP yönetimine anlayış, destek ve katkılarından dolayı 
teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Diğer yandan 11. 
Ulusal Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışması ile ilgili 
çalışmalarımız kesintisiz devam etti. Üniversiteler ile gö-
rüşmeler, yarışmanın duyurulması, Seçici Kurul Toplantısı, 
ödül töreni ve sergileme çalışmaları, pandemi şartları çer-
çevesinde aksamadan, büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. 
Dernek olarak bu olağanüstü döneme rağmen yeni üye 
kaydı yapmayı da başardık. MAKSDER Aktüel dergisi 
sonbahar sayısında yer alacak konuların belirlenmesini, 
röportajların koordinasyonunu, dergideki yazıların kontrolü 
ve düzeltilmesi gibi birçok işi, özverili bir şekilde dergi 
ekibimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Çok şükür ki dergimizi 
zamanında sizlerle buluşturabildik. 

Pandemi döneminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başta 
devletimizin, yoğun bakımda fedakârlık göstererek ara-
lıksız çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 
üstün performansları ve yoğun çabaları için şükran ve 
minnetlerimizi derneğim ve şahsım adına arz ediyorum. 
Bu vesile ile tüm sektör mensuplarımıza sağlık ve başa-
rılar diliyorum.”

important meeting. We made speeches about the activities 
of our association and industry in the event we attended 
as an association. We gave information about our design 
contest to university students and academics, and provided 
the academics with specifications.

We held meetings via webinar and zoom as the pandemic 
conditions dictated after March 20. Because the pandemic 
peaked in April, our general secretary decided to switch 
to working from home during this period (for about three 
weeks). We discussed the fairs planned to be held in the 
coming period, due to the pandemic. Regarding the par-
ticipation in IWF which was to be held in U.S.A. in August 
and INTERMOB Fair in TÜYAP, we brought up the health 
issues that may arise on every platform. In May, we were 
in constant communication with our federation MOSFED 
and industrial associations. We gave information to the 
Exporters' Union, public institutions, and organizations 
about the efforts.

We conveyed our views and suggestions on the effects of 
force majeure practices, short-time working pay, and pan-
demic on our industry to relevant ministries, TOBB, and 
various exporters' unions. During the meetings we held with 
all MAKSDER members via zoom and webinar, the issue 
of postponing the INTERMOB 2020 Fair was addressed 
in detail and a consensus was reached. We came to a joint 
decision not to participate in the fair as an association. In 
INTERMOB 2021, we made attempts to prevent our mem-
bers from forfeiting any of their rights. Here, I would also 
like to thank TÜYAP administration for their understanding, 
support, and contributions.

On the other hand, we continued to work on the 11th Na-
tional Furniture Accessories Design Competition uninter-
ruptedly. Meetings with universities, announcing the contest, 
Selection Committee Meeting, Award Ceremony and exhibi-
tion activities were carried out smoothly and meticulously 
within pandemic conditions. As an association, we have 
managed to accept new members despite this extraordinary 
times. We carried out a number of tasks such as specifying 
the topics to be covered in the autumn issue of MAKSDER 
Aktüel magazine, coordination of interviews, and checking 
and proofreading of the articles in the magazine with our 
magazine team in a devoted manner. Fortunately, we were 
able to bring you our magazine on time.

May Turkish citizens who lost their lives due to the pandemic 
rest in peace and my condolences to their relatives. On 
behalf of my association and myself, I would like to express 
my gratitude to Turkish government, physicians, and all 
healthcare professionals who work nobly in intensive care 
units without a break for their outstanding performances and 
intense efforts. On this occasion, I wish health and success 
to all members of the industry."
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on the effects of force majeure practices, 
short-time working pay, and pandemic 
on our industry to relevant ministries, 
TOBB, and various exporters' unions.

Mücbir sebep uygulamaları, kısa çalışma 
ödeneği ve pandeminin sektörümüze 
etkilerine dair görüş ve önerilerimizi 

ilgili bakanlıklara, TOBB ve çeşitli 
ihracatçı birliklerine aktardık.
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kATMA DEĞERİNİ ARTTIRIYOR
AKSESUAR, MOBİLYANIN 

Accessories Increase the Added Value of Furniture 

  MAHİYE SABUNCUOĞLU

röportaj  interview
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A ğaç İşleri Endüstri Mühendisi Dr. Sabit Tunçel ile 
sektörün tarihsel gelişiminden üretim teknolojileri-
ne, mobilyada aksesuarın öneminden inovasyona 
ve sektörün endüstri 4.0’a uyumuna dek geniş bir 

yelpazeyi içeren konularda sohbet ettik.  İşte her okuyana 
katkı sağlayacağını düşündüğümüz söyleşimizden notlar…

MOBİLYANIN TARİhSEL GELİŞİMİYLE 
SÖZLERİNİZE BAŞLAYABİLİR MİSİNİZ?
“Mobilyanın tarihsel gelişimi dediğimizde bu başlı başına 
bir makale konusu aslında… Bu konuda detaylı araştırma 
yapılarak, sonuçları geniş kapsamlı incelemek gerekir. 
Ancak sorunuzu şu şekilde yanıtlamaya çalışayım: Hafızam 
beni yanıltmıyorsa çeşitli yazılı kaynaklarda ve literatürde taş 
veya ağaçların yontularak kullanılması, MÖ 4 bin yıllarına 
dayanmakta. Antik Dönem ya da Antik Çağ ise daha çok 
Mısır, Anadolu, Yunan ve Roma İmparatorluğu eserleri-
ni simgeleyen zamanları tanımlamaktadır. O dönmeden 
bu yana malzeme ve üretim tekniklerindeki ilerlemeler ile 
birlikte mobilya kavramı da gelişmiştir. İlk olarak oturma 
eylemini gerçekleştirme ile başlayan; daha sonra tasarım, 
üretim ve estetik kavramları ile birlikte Sanayi Devrimi’nin 
de hissedilir etkisi sonucu yapısal, boyutsal ve mekânsal 
değişimlere uğramıştır. Özellikle 19. yüzyılda endüstrileşme 
ile birlikte mobilyalardaki değişim de ivme kazanmıştır. Eski 
çağlarda daha çok statü olgusunu ön plana çıkaran ve 
yoğun el işçiliği barındıran mobilyalar, aslında birer sanat 
eseri gibi yapılmaktaydı. Gelişen teknoloji ve Sanayi Devrimi 
ile birlikte kentleşmenin başlaması, mobilyaların kullanımı 
arttırmıştır. Ağırlıklı olarak konvansiyonel makineler kulla-
nılarak, daha çok el işçiliği ile üretilen mobilyalar, gelişen 
teknoloji ve yeni üretim modelleri ile birlikte günümüze 
kadar gelmiştir. Günümüzde bilgisayar kontrollü makine-
lerin kullanıldığı tasarım ağırlıklı mobilyalar, artık hepimizin 

We interviewed Woodworking Industry Engineer Dr. 
Sabit Tunçel on a wide range of topics from the historical 
development of the industry to production technologies, 
from the importance of accessories in furniture to innovation 
and the industry's compliance with industry 4.0. Here are 
some headlines from the interview which we believe every 
reader will benefit from...

COuLD YOu START BY TELLING uS ABOuT THE 
HISTORICAL DEVELOPMENT OF FuRNITuRE?
“The historical development of furniture can in fact be 
the subject of an article by itself… It is necessary to make 
an in-depth research on this subject and comprehensively 
analyze the results. However, let me try to answer your 
question: If I am remembering correctly, using stones 
or trees by cutting, dates back to 4000 BC according 
to various written sources and literature. The Ancient 
Period or Age mainly refers to the times symbolized by 
the works of Egyptian, Anatolian civilizations and Greek 
and Roman Empires. Since then, the concept of furniture 
has developed with advances in materials and production 
techniques. It began with the act of sitting and later went 
through structural, dimensional, and spatial changes as 
a result of the palpable effect of the Industrial Revolution 
along with concepts of design, production, and aesthetics. 
Especially in the 19th century, transformation of furniture 
gained momentum with industrialization. In ancient times, 
furniture was a symbol of status and virtually a work of art 
with rich hand workmanship. Urbanization brought about 
by the advancing technology and Industrial Revolution, 
increased furniture use. Furniture  mostly made by hand 
using conventional machines, has survived to our day with 
the advancing technology and new production models. 

interview  röportaj

In this issue, MAKSDER Aktüel 
magazine hosts another field expert in 
processes, from the story of the tree to its 
transformation into technology: Dr. Sabit 
Tunçel.

MAKSDER Aktüel dergisi, ağacın 
hikâyesinden başlayarak teknolojiye 
evrilen süreçler konusunda alanının 
uzman isimlerinden birini daha konuk 
ediyor bu sayımızda: Dr. Sabit Tunçel.
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evlerinde, ofislerinde günlük hayatın vazgeçilmez birer 
parçası olmuştur.” 

BİR DİĞER İFADE İLE “SON DÖNEMDE 
MOBİLYA ÜRETİMİNDE TEKNOLOjİ YOĞUN 
OLARAK KULLANIYOR” DİYEBİLİR MİYİZ?
“Evet, kesinlikle diyebiliriz. Geldiğimiz noktada tasarım 
kavramında fonksiyonellik ön plana çıkmış ve daha mini-
malist çizgiler taşır hale gelmiştir. Üretim teknolojilerinin hızla 
gelişimi, kullandığımız mobilyalarda ergonomi ve estetiğin 
yanı sıra, teknolojiyi de barındırır hale getirmiştir. Hepimizin 
bildiği gibi çalışma şeklinize göre ayarlanabilir masa veya 
koltuklar; katlanıp duvara gizlenebilir yataklar; gündüz kol-
tuk veya kanepe, akşam yatak olabilen oturma grupları gibi 
birçok ürün artık hayatımıza girdi. Aslında değişen ihtiyaçla-
rımıza göre şekillenen mobilyalar, son dönemde teknolojiyi 
yoğun olarak içerisinde barındırdığı gibi tasarımlarının da 
bu yönde şekillenmesine neden olmaktadır. Her ne kadar 
fonksiyonelliği önemli olsa da mobilya tasarımı, görselliği ve 
içerisinde barındırdığı fonksiyonelliğine göre statü simgesi 
olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemizde 1960’lı yılların başına 
kadar usta - çırak ilişkisi ile gelişen atölye bazlı imalatlar, 
teknolojinin gelişimi ile birlikte sanayileşme yolunda hızla 
gelişim sağlamıştır. Sanayinin globalleşmesi, ülkemize 
diğer ülkelerden beyaz eşya, mobilya ve tekstil ürünlerinin 
girmesi ile birlikte sanayicimiz, yerel pazarda bu ürünler 
ile rekabet etmek zorunda kalmıştır. Bu da sektörümüzün 
gelişimine ivme kazandırmıştır. 2000’li yıllardan bu yana 
mobilya üretimi daha endüstriyel bir konuma sahip. Ayrıca 
modern tesislerin kurulması ile birlikte teknolojik makine 
ve yazılımların da devreye girmesi, sektörün uluslararası 
arenada rekabet edebilir hale gelmesini sağlamıştır.” 

TASARIM VE AR-GE YATIRIMLARI BU 
NOKTADA BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR DEĞİL 
Mİ?
“Dünyada mobilya sektörüne baktığımızda oldukça bü-
yük bir pazar olduğunu ve bu pazarda Türkiye mobilya 
üreticilerinin de kısmen söz sahibi hale geldiğini görü-
yoruz. Özellikle son dönemde sektörün tasarım ve Ar-
Ge yatırımları ile birlikte ihracata yönelmesini, istenilen 
boyutta olmasa da birçok ülkeye mobilya ihraç ediyor 
olmamızı, önemsenmesi ve geliştirilmesi gereken konular 

Today, design-oriented furniture produced by computer-
controlled machines has become an essential part of daily 
life in our homes and offices."

IN OTHER WORDS, CAN WE SAY THAT “THE 
TECHNOLOGY HAS BEEN uSED INTENSELY IN 
FuRNITuRE PRODuCTION IN RECENT YEARS”?
“Yes, we can definitely say that. At this point, functionality 
has come to the fore in the concept of design and 
products have more minimalist lines. Thanks to the rapid 
development of production technologies, the furniture we 
use now incorporates technology as well as ergonomics and 
aesthetics. As we all know, many products such as tables or 
chairs that can be adjusted based on your working style; 
beds that can be folded and hidden in walls; sitting groups 
that function as sofas during the day and turn into beds 
at nighttime are now parts of our lives. In fact, furniture 
shaped according to our changing needs, has increasingly 
incorporated technology and designs have also been made 
in this direction. Although functionality is important, 
furniture is a status symbol with its design, visual quality, 
and functionality. In Turkey, production in workshops 
based on master-apprentice relationship until the early 
1960s, has rapidly adapted to industrialization with the 
advancement of technology. With globalization of industry 
and import of white goods, furniture, and textile products 
to Turkey, Turkish industrialists have had to compete with 
these products in the local market. This has sped up the 
development of the industry. Since the 2000s, furniture 
production has been mainly industrial. In addition, with 
establishment of modern facilities and the introduction 
of technological machinery and software have given the 
industry a competitive edge in the global arena."

AT THIS POINT, DESIGN AND R&D INVESTMENTS 
ARE OF GREAT IMPORTANCE, AREN'T THEY?
"Looking at the global furniture industry, we see that it is a 
massive market where today Turkish furniture manufacturers 
also play a role to an extent. Especially in recent years, I 
see industry's orientation towards exports with design and 
R&D investments and furniture exports made to a number 
of countries although not as high as desired, as issues that 
should be deemed important and promoted. The role of 
Turkish companies that have become brands by working with 
professionals and giving weight to engineering solutions in 
production and planning, is undeniable. Turkish companies 
are predominantly SMEs, and them attaching importance 
to corporate structure and working with professional 
managers will undoubtedly speed up their development. 
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olarak görüyorum. Ülkemizdeki marka olmuş mobilya fir-
malarının profesyoneller ile çalışması, üretim ve planlama 
aşamasında mühendislik çözümlerine önem vermesi, bu 
gelişimde yadsınamayacak düzeydedir. Ağırlıklı olarak 
KOBİ düzeyinde olan firmalarımızın kurumsal yapıya önem 
vermesi ve profesyonel yöneticiler ile çalışması, kuşkusuz 
gelişimlerini de hızlandıracaktır. Genellikle aile şirketi olan 
bu yapıların ileriki nesillere devredilmesi ve kalıcı olması 
için mutlaka profesyonel yardım almaları ve sistematik bir 
yönetim organizasyonuna sahip olmaları gerekmektedir. 
İşletmelerin gelişimi, sadece teknoloji ve makineye yapılan 
yatırıma bağlı olarak düşünülmemelidir. Makine ve teknoloji 
kullanımında eğitimli uzaman kişilere ihtiyaç vardır. Siz ne 
kadar yatırım yaparsanız yapın, belirli bir sistematik altya-
pıyı kurmadığınız sürece yapılan mekânsal ve donanımsal 
yatırımlar, hiçbir işe yaramamaktadır. Dolayısıyla en önemli 
unsur, insana yatırım yapılmasıdır. Sonuçta sistemi kura-
cak ve onu işletecek olan insandır. Konuya bu çerçevede 
bakıldığında işletmelerimizin üniversiteler ve meslek liseleri 
ile sıkı bir iş birliğine girmesi, personel istihdamlarını bu iş 
birlikleri ile çözmeleri, çok daha gelişime açık ve sürdü-
rülebilir olacaktır. Birçok büyük ve kurumsal işletmemizin 
sanayi iş birliklerinde bu kaynaklardan ve üniversitelerden 
faydalandığını görmekteyiz. Oysaki bu çalışmaları tabana 
yayarak KOBİ ölçeğindeki işletmelerimizin de gelişimine 
katkı sağlayabilir, böylece daha teknik ve verimli iş modelleri 
ile üretim tesislerimizi çok daha iyi yerlere getirebiliriz.”

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTELERİN 
ROLÜNDEN BAhSEDER MİSİNİZ?
“Her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de eğitimli 
personel ihtiyacı, üniversitelerin ilgili bölümlerinden karşı-
lanmaktadır. Özellikle mühendislik eğitimi almış ve üretim 
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip kişilere bu 
sektörün ihtiyacı var. Belki burada vurgu yapılması gereken 
konu şu: Üniversite sanayi iş birliği söylemi… Evet, bu 
her toplantıda, kongrede, panelde, seminerde ve benze-
ri platformlarda sıkça söylenir. Ancak istenilen düzeyde 
hayata geçirilemez. Neden? Sanırım karşılıklı beklentiler 
örtüşmüyor.” 

ÇÖZÜM SAĞLAMAK İÇİN NELER 
YAPILABİLİR?
“Fayda üretebilir bir model kurgusu yapılmalı. Öncelikle 
üniversite - sanayi iş birliğini tanımlamak ve buradan çı-
kacak faydanın her iki kurum - kuruluş için fayda üretebilir 
bir model üzerine kurgusunu yapmak gerekiyor. Böylece 
karşılıklı beklentiler tam olarak tanımlanmış ve uygulanabilir 
olacaktır. Biz bunu yapmadığımız sürece bu konuyu daha 

To hand down these organizations to future generations 
which are generally family businesses and for them to 
survive, companies must receive professional assistance 
and ensure a systematic management organization. Business 
development is not solely based on the investment made 
in technology and machinery. Trained experts to operate 
machinery and technology are also needed. No matter 
how much you invest, investments in space and hardware 
are useless if a certain systematic infrastructure is not set 
up. Therefore, the most important factor is to invest in 
people. After all, people set up the system and operate it. 
Considering the issue in this framework, it will be more open 
to development and more sustainable if companies closely 
collaborate with universities and vocational high schools 
and hire their personnel through these collaborations. 

We see that many large and corporate Turkish businesses 
benefit from these sources and universities in industry 
collaborations. However, by making these practices popular, 
we can contribute to the development of our SME-scale 
enterprises, and that way we can improve our production 
facilities with more technical and efficient business models."

COuLD YOu TELL uS ABOuT THE ROLE OF 
uNIVERSITIES IN FuRNITuRE INDuSTRY?
“The need for trained personnel in the furniture industry is 
met by relevant departments of the universities as in every 
industry. This industry particularly needs people with 
engineering education and have knowledge and experience 
in production management. Perhaps the point that needs to 
be emphasized here is the university-industry cooperation 
discourse… Yes, this is often discussed in every meeting, 
congress, panel, seminar and similar platforms. However, 
it cannot be implemented at the desired level. Why? I guess 
mutual expectations do not match. "

WHAT CAN BE DONE TO PROVIDE A SOLuTION 
TO THIS?
“A model that can generate benefits is needed. First of all, 
it is necessary to define the university-industry cooperation 
and to build on a model that can generate benefits both 
for institutions and organizations. This way, mutual 
expectations will be fully defined and can be realized. If we 
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çok tartışırız diye düşünüyorum. Büyük ölçekli işletmele-
rimiz, bu iş birliği konusunu kendi gayret ve çabaları ile 
çözüyor. Ancak tabana yayılması, diğer işletmelerimizin 
de fayda elde edebilmesi için daha kapsamlı çalışmala-
rın yapılması lazım. Sanayimizin birçok problemi var. Bu 
problemler, akademik araştırmalara konu edilerek her iki 
taraf için de oldukça verimli çözümler elde edilebilir. Ya-
pılacak her çalışmanın ülke ekonomisine ve ham madde 
kaynaklarımızın kullanımına önemli yansımaları olacaktır.”

PEKİ MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ KENDİ 
İÇERİSİNDE SINIF VE KATEGORİLERE 
AYIRABİLİR MİSİNİZ? 
“Soruyu mobilya ölçeğinde ele alırsak temelde sabit ve 
hareketli mobilya olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Buradan 
hareketle kullanım alanına göre ev, ofis, otel ve hastane 
mobilyaları olarak ayrılabilirler. Kullanım amacına göre yu-
muşak grup, yani yatak ve oturma grubu mobilyalar, dolap 
ve benzeri depolama amaçlı kullanıma uygun ürünler ve 
dış mekân donatı elemanları olarak kategorilendirebiliriz. 
Bu ayrımı, üretim modeline göre de yapmamız gerekirse 
yerinde montaj yapılabilen, paketli, kolaylıkla sökülüp takıla-
bilen (demonte) mobilyalar, bir grubu oluşturacaktır. Ustalık 
gerektiren montajının işletmede yapıldığı, sadece yerine 
kurulum yapılan mobilyalar ise bir diğer grubu meydana 
getirir. Ancak en başta da belirttiğim gibi bu oldukça kap-
samlı bir konu. Dolayısıyla bu ayrım yapılırken fonksiyon, 
mekân ve mobilyanın üretim yapısına göre detaylandırılması 
gerektiğini düşünüyorum. Sorunuza ‘sektör olarak ayrım’ 
diye baktığımızda ise mobilyanın oluşumuna etki eden 
birçok sektörle karşılaşırız. Bunları da masif ahşap, levha, 
kaplama, aksesuar, donatı elemanları, tekstil, metal ve 
boya sektörleri olarak sınıflandırabiliriz. Tüm bu sektörlerin 
birleşimi ile kullandığımız mobilyalar oluşmaktadır. Buradan 
da şunu söyleyebiliriz ki mobilya üretimi, birçok sektörü de 
beraberinde geliştirdiği gibi diğer sektörlerdeki gelişimin 
de etkisi altındadır. Teknolojik değişimin hayatımıza her 
dokunduğu noktada, farklı bir ihtiyaç veya konfor alanı 
doğmaktadır. Bu da yaşam mekânlarımızı, dolayısıyla 
mobilyalarımızı fonksiyonellik ve tasarım boyutunda etkisi 
altına almaktadır. Değişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 
mobilya yan sanayi ise gelen talebe göre yeni açılımlar 
yapmaktadır.”

MOBİLYADA AKSESUARIN YERİ GÜNÜMÜZDE 
ARTIK AŞİKâR... BU ÖNEME BİNAEN 
AKSESUARLARIN VAZGEÇİLMEZLİĞİNİ 
BİRAZ DETAYLANDIRABİLİR MİSİNİZ? 
“Ahşap elemanların birleşimini sağlayarak bunları ürün 
haline getiren parçalar ‘mobilya aksesuarları’ diye 
tanımlansa da her birleştirme elemanına ‘aksesuar’ 
demek, kapsayıcı bir kavram olmuyor. Aksesuar, 
mobilyaya estetik ve fonksiyonelliğini arttırıcı değer 
katan, mobilyanın katma değerini arttıran bir unsur. Oysa 
ki bağlantı elemanları ile minifix, menteşe, çekmece 
rayları ve benzeri unsurlar, mobilyanın mobilya olmasını 
sağlayan materyallerdir, ancak ürüne estetik bir katkıları 
yoktur. Dolayısıyla aksesuar ve bağlantı elemanlarının 
tamamına ‘mobilya donatı elemanları’ demek, sanırım 
kavramsal olarak daha doğru bir ifade olacaktır. Bu 
açıdan baktığımızda mobilya donatı elemanlarının 
ürünün kurulumundan son kullanıcının estetik ve 
fonksiyonel beklentilerine kadar olan tüm süreçlerin 
her aşamasında başarılı performans göstermesi 

do not realize this, I think we will have to discuss this issue 
also in coming years. Our large-scale enterprises solve 
cooperation issue with their own efforts and operations. 
However, more comprehensive studies should to be 
carried out to make it popular and to benefit other Turkish 
businesses. Our industry faces many issues. These problems 
can be academic research subjects and efficient solutions 
can be obtained for both parties. All future studies will have 
important reflections on national economy and the use of 
raw material resources in Turkey. "

COuLD YOu DIVIDE THE FuRNITuRE INDuSTRY 
INTO CLASSES AND CATEGORIES WITHIN ITSELF?
“If we answer the question within furniture framework, 
we can basically divide it into two as fixed and movable 
furniture. Based on this, these can be divided into home, 
office, hotel, and hospital furniture categories according 
to their area of utilization. We can categorize as soft group 
which is bed and sitting group furniture, cupboards and 
similar products suitable for storage purposes, and outdoor 
equipment, based on purpose of use. If we divide according 
to the production model, the furniture that can be assembled 
on site, packaged, and easily assembled and disassembled 
form a group. Another group is the furniture that require 
craftsmanship which is assembled in-house and mounted 
only in place. However, as I mentioned at the beginning, 
this is a very comprehensive issue and therefore I think this 
should be elaborated based on furniture's function, space, 
and production structure. If we answer your question as 
"division as an industry", there are a number of industries 
that play a role in formation of furniture. We can classify 
them as solid wood, plate, coating, accessories, fittings, 
textile, metal, and paint industries. 

The furniture we use is made by collaboration of all 
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gerekiyor. İşte bu yüzden mobilyanın bütününde donatı 
elemanlarının seçimi önemli yer tutmaktadır. Kullanılacak 
her donatı elemanı, ürünün kalitesine katkı sağladığı gibi 
konforunu da etki etmektedir.”

BİZLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN BİR 
KAVRAM OLARAK ENDÜSTRİ 4.0’A MOBİLYA 
SEKTÖRÜ NASIL UYUM SAĞLAYACAK SİZCE?
“Bu sorunuza öncelikle sanayi devrimlerinin gelişimiyle 
kısaca cevap vermek istiyorum. Bilindiği gibi İlk Sanayi 
Devrimi, 18. yüzyıl başlarında buhar gücünün bulunması 
ile başlamıştır. Daha sonra elektrik enerjisinin kullanımı ile 
birlikte kitlesel üretim modellerin gelişmesi, İkinci Sanayi 
Devrimi olarak adlandırılmıştır. Teknolojik gelişim, elektro-
nik ve bilgi teknolojilerinin ilerlemesi, üretim sistemlerinde 
otomasyon ve robotik kontrolün gelişimi, Üçüncü Sanayi 
Devrimi’nin kapılarını açmıştır. Siber fiziksel sistemlerin 
kullanımı, internet ve bulut sistemlerinin yaygınlaşması, 
IoT (nesnelerin interneti) kavramını ortaya çıkartmıştır. Bu 
kavramlar ilk olarak 2011 yılında Hannover Messe Fuarı’nda 
Alman Hükümeti tarafından Endüstri 4.0 tanımlaması ile 
ortaya atılmıştır. Dünya Ekonomik Formu’nda Almanya 
Başbakanı Angele Merkel, Endüstri 4.0’ın önemine vurgu 
yapmıştır.

Aslında Endüstri 4.0, uçtan uca tüm akışın birbiri ile haberle-
şebildiği ve otonom sistemlerin insan hizmetine sunulduğu 
bir yapıyı tanımlamaktadır. Böyle olunca sizin sadece üretim 
tesisinizi akıllı hale getirmeniz, aslında tam olarak Endüstri 
4.0 kavramına uymuyor. Bu sistem, sadece işletmenin ka-
palı devre olarak kendi iç işleyişinde çalışıyor. Ancak dışarı 
ile iletişim kuramadığı için döngü tamamlanmış olmuyor. 
Bu yaklaşımlardan sonra mobilya sektörü özelinde konuyu 
incelediğimizde, üretim işletmelerinin bir kısmında bilgisayar 
kontrollü makine (CNC) ve robotik kontrollerin kullanılıyor 

these industries. Based on this, we can say that furniture 
production is influenced by the development in other 
industries as it also leads to development in numerous 
sectors. At each point where technological changes touch 
our lives, a different need or comfort zone arises. This 
naturally affects our living spaces and consequently our 
furniture in terms of functionality and design. In line with 
the changing needs and demands, the furniture sub-industry 
expands according to the demand."

NOWADAYS THE PLACE OF ACCESSORIES IN 
FuRNITuRE IS APPARENT… CAN YOu ELABORATE 
ON THE INDISPENSABILITY OF ACCESSORIES 
BASED ON THIS?
"Although the parts that connect wooden elements and turn 
them into products are defined as 'furniture accessories', 
calling each fastener an 'accessory' is not inclusive. 
Accessory is an element that enhances furniture's aesthetic 
value and functionality, increasing the added value of 
furniture. However, fasteners and mini-fixes, hinges, 
drawer rails, and similar elements are the materials that are 
necessary to make the furniture, but they do not contribute 
to the product in aesthetical sense. So, I think it would be 
conceptually more correct to refer to all accessories and 
fasteners as 'furniture fittings'. From this point of view, 
furniture fitting elements must successfully perform at 
every stage of all processes from product's installation to 
aesthetic and functional expectations of the end user. That 
is why the selection of fitting elements plays an important 
role in the furniture as a whole. Each fitting element to be 
used not only contributes to the product's quality but also 
affects its comfort. "

HOW DO YOu THINK THE FuRNITuRE INDuSTRY 
WILL ADAPT TO INDuSTRY 4.0 WHICH IS A 
CONCEPT THAT IS OF PARTICuLAR CONCERN TO 
uS?
“I would like to answer this question briefly with the 
development of industrial revolutions. As is known, the First 
Industrial Revolution took start with the invention of steam 
power in the early 18th  century. Later, the development of 
mass production models with the use of electric power was 
coined as the Second Industrial Revolution. Technological 
developments, the advancement of electronics and 
information technologies, the development of automation 
and robotic control in production systems lead to the Third 
Industrial Revolution. The use of cyber physical systems, 
the widespread use of the internet and cloud systems have 
brought about the concept of IoT (internet of things). 
These concepts were initially suggested by the German 
Government at the Hannover Messe Fair in 2011 with the 
term 'Industry 4.0'. In the World Economic Forum, German 
Chancellor Angela Merkel emphasized the importance of 
Industry 4.0.
As a matter of fact, Industry 4.0 defines a structure where 
the entire end-to-end flow can communicate with each other 
and autonomous systems are offered to human service. As 
such, just making your production facility smart does not 
exactly fit the concept of Industry 4.0. This system works 
only in the internal running of the organization as a closed 
circuit. However, the loop is not completed because it cannot 
communicate with the outside. When we deal with the 
subject in the furniture industry based on these approaches, 
I think that the use of computer-controlled machines (CNC) 
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olmasının, kısmen MRP ve ERP sistemleri ile çalışılmasının, 
konuya yakın olmaları adına geçişi kolaylaştıracağını dü-
şünüyorum. Önemli olan sistemin kurgusu ve bununla ilgili 
altyapının doğru kurgulanmış olmasıdır. Bunun içinde doğru 
bir yönetim yapısı ve tüm iş süreçlerinin tanımlanmış gerçek 
yapıyı yansıtması şartı sağlanmış olmalıdır. Bunu şunun için 
söylüyorum: İş süreçlerini yönetim, sistem denetimi için 
değil; gerçek akışı görmek için hazırlanmalı ve güncel tutul-
ması sağlanmalıdır. Aksi takdirde siz iş süreçlerinizi sisteme 
yanlış girdiğinizde üretimin sonunda istenilen nitelikte ürün 
alınamayacaktır. Özetle söylemek istediğim şu: Teknolojik 
altyapıyı bir şekilde, yerli veya ithal olarak kurabilirsiniz, 
ancak yönetim yapısını modernize edemezseniz hiçbir 
şekilde bu sisteme ayak uyduramazsınız!”

VERİMLİLİK ARTTIRILMASI İÇİN YAPILMASI 
GEREKENLER NELERDİR?
“Bu sorunuza genel bir yaklaşım ile baktığımızda verimliliği, 
üretim miktarının üretim unsurlarına oranı olarak ifade ede-
biliriz. Yani ‘biz üretim girdi maliyetlerimizi ne kadar aşağıya 
çekersek karlılığımız o oranda artacaktır’ diye düşünebiliriz. 
Verimlilik kavramını biraz açtığımızda, tüm kıt kaynakları en 
optimum seviyede kullanılarak elde edeceğimiz faydanın 
beklentiyi karşılayacak boyutta olmasını sağlamak ise ger-
çek anlamda rantabiliteyi sağlayacaktır. Bunu yapabilmek 
için öncelikle işletmemizdeki kayıp zamanları tespit etmekle 
ve bunları ortadan kaldıracak yöntemleri geliştirmekle işe 
başlayabiliriz.”

Sektör profesyonellerine, “kesinlikle iş planınız olmalı!” 
demek istiyorsunuz aslında…
“Biraz daha detaylandıralım dilerseniz. Özellikle tezgâhların 
kapasiteleri ölçüsünde yüklenmesi, her tezgâhın günlük 
kapasite kullanım kayıtlarının incelenerek kayıpların göz-
lemlenmesi ve bunların kök nedenlerinin tespit edilerek 
gerekirse mevcut iş akışının yeniden düzenlenmesi gibi 
önlemler ile verimlilik artışına gidilebilir. Ayrıca aynı rapor-
lardan iş tekrarlarının önlenmesi sağlanacağı gibi ürünün 
oluşumuna kadar geçen zamanda, ürünün işletme içerisin-
de ne kadar yol kat ettiği; eğer burada kayıp var ise bunun 

and robotic controls in some of the production facilities 
and working with MRP and ERP systems will facilitate 
the transition. 

The important thing is setting both the system and related 
infrastructure correctly. For this, a correct management 
structure is required and the condition that all business 
processes reflect the defined real structure must be met. 
I say this because managing business processes, is not 
for system control; it should be prepared and kept up-to-
date to see the real flow. Otherwise, when you enter your 
business processes incorrectly into the system, the desired 
product quality will not be attained at the end of production. 
In summary, I mean you can establish a local or foreign 
technological infrastructure but if you cannot modernize 
the management structure, you will never be able to keep 
up with this system! "

WHAT STEPS SHOuLD BE TAKEN TO INCREASE 
PRODuCTIVITY?
“When we approach this question from a general point of 
view, we can define productivity as the ratio of production 
amount to production elements. In other words, we can say 
that "the more we lower our production input costs, the more 
our profitability will increase". When we elaborate on the 
concept of productivity, ensuring that the benefit we will get 
by using all scarce resources at the most optimum level will 
lead to real profitability. In order to do this, we can start 
by identifying time lost in our business and coming up with 
methods to eliminate them."

You actually say industry professionals "You must definitely 
have a business plan!"…
“Let me elaborate a little more. Productivity can be 
increased with measures such as loading the looms 
according to their capacities, observing the losses by 
examining the daily capacity usage records of each loom, 
identifying the underlying causes, and rearranging the 
current work flow if necessary. Also, the same reports 
will prevent duplication of work, as well as the distance 
product  covers within the company until the product is 
formed; if there is a loss here, finding ways to eliminate it 
will have a positive effect on production. Before productivity 
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nasıl ortadan kaldırılacağı gibi çalışmalar, üretime olumlu 
etki sağlayacaktır. Yapılacak verimlilik arttırıcı çalışmaların 
öncesinde kesinlikle iş planının olması ve bu plan çerçe-
vesinde akışın düzenlenmesi, zamanın verimli kullanımı 
adına dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.”

SÖYLEŞİMİZE KATILMANIZ, PANDEMİ 
KOŞULLARINDA DİjİTALLEŞME, E-TİCARET 
VE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAKLARI 
TEMALARI ÇERÇEVESİNDE hAZIRLADIĞIMIZ 
DERGİMİZİN SONBAhAR SAYISI İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLDU. SON OLARAK 
EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VAR MIDIR?
“Öncelikle sizin aracılığınızla MAKSDER Yönetimi’ne, dergi-
nizin bu sayısında beni konuk ettiğiniz için teşekkür etmek 
istiyorum. Yönelttiğiniz sorular gerçekten çok güzeldi, uma-
rım okuyucularınız için tatminkâr yanıtlar verebilmişimdir. 
Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim: Gerçekten de 
her sorunuz, başlı başına derinlemesine anlatılması veya 
incelenmesi gereken konuları içeriyor. Bunların her biri, 
sektörümüz için önem arz eden konular. Son dönemde 
COVID-19 salgını ile iş yapış modellerimizin değişimi, 
öncesinde hayatımıza giren Endüstri 4.0 kavramı, bera-
berinde sanayide farklılaşmayı, inovasyonu ve Ar-Ge’nin 
önemini bizlere bir kez daha hatırlattı. Sürekli gelişim ve 
ileriye yönelik farklı bakış açılarını bünyesinde barındıran, 
inovasyona önem veren firmaların bu dönemde önünün 
açık olacağını düşünüyorum. Sağlıcakla kalın!”

enhancement, having a business plan and arranging the flow 
within the framework of this plan are among factors that 
should be considered for using time efficiently."

INTERVIEWING YOu IS A VERY IMPORTANT 
ACHIEVEMENT FOR THE AuTuMN ISSuE OF OuR 
MAGAzINE, WHICH WE PREPARED WITHIN THE 
FRAMEWORK OF DIGITALIzATION IN PANDEMIC 
CONDITIONS, E-COMMERCE, AND quALIFIED 
HuMAN RESOuRCES. FINALLY, WOuLD YOu LIKE 
TO ADD SOMETHING?
"First of all, I would like to thank the MAKSDER 
Management through you for having me for this issue of 
your magazine. The questions you asked were really good 
and I hope my answers will be satisfactory for your readers. 
But I have to say that each question contains topics that 
need to be discussed or studied in depth in themselves. Each 
of these are important issues for our industry. Change in our 
business models with the recent COVID-19 pandemic, the 
Industry 4.0 concept that came into our lives before that, 
reminded us the importance of innovation and R&D in the 
industry once again. I think that companies that incorporate 
continuous improvement and different forward-looking 
perspectives and attach importance to innovation will have 
a clear path in this period. Stay healthy! ”
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SEKTÖRÜMÜz PANDEMİYE RAĞMEN

YÜkSELİYOR
Our Industry on the Rise Despite the Pandemic 
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S ektörün önde gelen birliklerinden biri olan Akdeniz 
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Bir-
liği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur 
Kılıçer ile sektör üzerine keyifli ve bilgi yüklü bir 

sohbet gerçekleştirdik. Pandemi sürecinden, inovasyon 
ve dijitalleşmeye yönelen ticari ortam hakkında değer-
lendirmelerini aldığımız AKAMİB Başkanı Kılıçer, Mobilya 
sektörünün pandemiye rağmen altı basamak yükseldi-
ğinin altını çizdi. İşte Refik Onur Kılıçer ile MAKSDER 
Aktüel dergisi okurları için yaptığımız söyleşinin detayları:  

AR-GE VE İNOVASYON, KÜRESEL 
PAZARDAKİ hâKİMİYETİ ARTIRIR!
Mobilya sektörü hakkında konuşan Akdeniz Mobilya 
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Refik Onur Kılıçer, “Dünyaca referans kabul 
edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For 
Industrial Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye, kü-
resel mobilya ihracatında altı basamak birden atlayarak 
sekizinci sıraya yükseldi.” dedi. Kamuoyuna açıklanan 
bu önemli sonuç, mobilya aksesuar sanayicilerine ve 

MAKSDER Aktüel’e konuşan 
AKAMİB Başkanı Refik Onur 
Kılıçer, Türkiye’nin küresel 

mobilya ihracatında sekizinci 
sıraya yükseldiğini söyledi.

AKAMİB Chairman Refik Onur 
Kılıçer gave an interview to 

MAKSDER Aktüel, saying Turkey 
has risen to the 8th place in global 

furniture exports. 

We held a pleasant and informative interview with Refik 
Onur Kılıçer, Mediterranean Furniture Paper and Forestry 
Products Exporters' Association (AKAMİB) Chairman of 
the Board, a leading association in the industry. AKAMİB 
Chairman Kılıçer who commentated on the pandemic 
period, innovation, and commercial environment turning 
towards digitalization, stressed that the furniture industry 
has gone up six steps despite the pandemic. Below are the 
details of the interview we held with Refik Onur Kılıçer for 
MAKSDER Aktüel magazine readers.

R&D AND INNOVATION INCREASE DOMINANCE 
OVER GLOBAL MARKET!
Mediterranean Furniture Paper and Forestry Products 
Exporters' Association Chairman Refik Onur Kılıçer said 
the following about the furniture industry, "According to 
the report by Milan-based research center Center For 
Industrial Studies (CSIL), taken as a reference worldwide, 
Turkey has gone up six places at once in the global furniture 
exports and risen to 8th place.” This significant finding 
announced to the public has boosted the morale of furniture 
accessories industrialists and industry professionals. 

Mr. Refik Onur Kılıçer pointed out that the COVID-19 
pandemic that has affected the whole world, has also 
changed consumer habits and stated the following, “Even if 
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sektör profesyonellerine büyük moral oldu. Sayın Refik 
Onur Kılıçer, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
pandemisinin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat 
çekerek, “Pandemi ortadan kalksa bile artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak. Dijital ortama uyum sağlayan, 
AR-GE ve inovasyona ağırlık veren firmalar, gelecekte 
pazardaki hâkimiyetlerini artırır.” açıklamasını yaptı. Bu 
sözler kuşkusuz çok değerli ve bünyesinde sektörümüzün 
geleceğine dair ipuçları taşıyor. 

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ ETKİSİNİ 
GÖSTERİYOR
Pandeminin ilk aylarında birçok sektörde olduğu gibi mo-
bilya sektöründe de büyük oranlı ihracat kaybı yaşandığını 
bildiren Refik Onur Kılıçer, “Ancak son üç ayda ibre, artış 
yönünde görülüyor. Elbette bu umut verici bir gelişme. 
Uzun süren karantinalar nedeniyle evlerinde kapalı kalan-
lar, yaşam merkezleri haline gelen evlerinde değişim ve 
yenilik arayışına girdiler. Sonuçta da mobilya ve ev tekstili 
sektöründe talep artışı meydana geldi. Haziran ayında 
başlayan, akabinde temmuz ve ağustos aylarında dikkat 
çeken ihracat artışı, sektörün kaybını azaltsa da sekiz aylık 
rakamlar, halen geçen yılın aynı dönemine oranla geride. 
Fakat sektörün mensupları olarak kesinlikle karamsar 
değiliz. Çünkü uzun yıllardır markalaşma, tasarım ve Ar-
Ge konularında yaptığımız çalışmalar bu zorlu günlerde 
etkisini gösteriyor. 

the pandemic goes away, nothing will be the same as before. 
Companies that have adapted to the digital environment 
and focus on R&D and innovation will increase their 
dominance over the market in the future.” There is no doubt 
that these are very valuable words which give hints about 
our industry's future.

OuR R&D EFFORTS HAVE TAKEN EFFECT
Refik Onur Kılıçer stated that in the early months of the 
pandemic there was the considerable decrease in furniture 
exports as in many other industries and said, “In the last 
three months, however, export is on the rise. Of course, this 
is a promising development. People isolated in their homes 
due to long lockdowns, have been seeking change and 
renovation in their homes which have become their living 
centers. As a result, there has been an increased demand 
in the furniture and home textile industries. Although the 
increasing trend in exports that began in June and gained 
traction in July and August, has partially compensated 
for the industry's losses, the eight-monthly figures are 
still lower compared to the same period last year. But as 
industry members, we are by no means pessimistic. 

Because the efforts we have made for many years in 
branding, design, and R&D take effect in these hard times. 
If we can focus on antibacterial and sustainable materials 
in production, we can increase value-added exports also in 
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Türkiye, küresel mobilya 
ihracatında altı basamak birden 

atlayarak sekizinci sıraya 
yükseldi.

Turkey has gone up six  
places at once in the global 

furniture exports and risen to  
8th place.
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Üretimde antibakteriyel ve sürdürülebilir malzemelere 
odaklanabilirsek bu alanda da katma değerli ihracatta 
bir artış yapabiliriz. Nitekim dünyaca referans kabul edilen 
Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial 
Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya 
ihracatında altı basamak birden atlayarak sekizinci sıraya 
yükselmiştir. Bu durum mobilya ticaret hacminde dünya 
genelinde bir daralma olmasına rağmen, bizdeki etkisinin 
nispeten daha az olduğunu göstermektedir.” dedi. 

2020 YILINDA 226 ÜLKE VE BÖLGEYE 
İhRACAT
AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer’in aktardığı bilgiler, 
sektörümüz dahilinde üretim yapan firma yöneticileri için 
çok değerli bilgiler içeriyor. Söyleşimizin devamında da 
önemli detaylar yer alıyor. Şöyle ki Akdeniz Mobilya Kağıt 
ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Refik Onur Kılıçer, 2020 yılında 226 ülke ve bölgeye 
ihracat gerçekleştiren mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 
sektörünün 2021 yılında temel hedefinin sürdürülebilir 
ve katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmek olduğu-
nu kaydetti. Aktif olunan ihracat pazarlarında Türkiye’nin 
varlığını güçlendirmenin yanında, yeni pazar arayışlarının 
da hız kesmeden devam ettiğini belirten Onur Kılıçer, “Bu 
yıl Hatay, Adana ve Mersin’de olmak üzere üç yeni Ur-Ge 
projesini hayata geçireceğiz. Bu Ur-Ge projelerimizle hem 
ihracatı arttıracak hem de başta mobilya, kereste ve palet 
üreticisi olmak üzere küçük ve orta büyüklükteki işletme-
lerimizin ihracatçı ordusuna katılmasını sağlayacağız.” 
şeklinde görüşlerini aktardı.

GELENEKSEL TİCARET YÖNTEMLERİ, YERİNİ 
DİjİTALLEŞMEYE BIRAKTI
Pandemi, dijitalleşme, e-ticaret ve nitelikli insan kaynakları 
üst başlıkları çerçevesinde hazırladığımız MAKSDER Ak-
tüel dergisi sonbahar sayısında, tema konularımızın altını 
sektörümüzün önde gelen isimlerinden aldığımız ilk ağız-

this field. According to the report by Milan-based research 
center Center For Industrial Studies (CSIL), taken as a 
reference worldwide, Turkey has gone up six places at once 
in the global furniture export and risen to 8th place. This 
shows that although there is a narrowing in furniture trade 
volume worldwide, its effect on Turkey is relatively less.”

EXPORT TO 226 COuNTRIES AND REGIONS IN 2020
The information provided by AKAMİB Chairman Refik 
Onur Kılıçer is very valuable for executives of companies 
that make production in our industry. Below are also 
important clues. Mediterranean Furniture Paper and 
Forestry Products Exporters' Association Chairman of the 
Board Refik Onur Kılıçer noted that the main goal of the 
furniture, paper, and forestry products industry that makes 
exports to 226 countries and regions in 2020, is to achieve 
sustainable and high value-added exports in 2021. 

Onur Kılıçer marked that in addition to strengthening 
Turkey's presence in export markets Turkey is active in, 
an unabated search continues for new markets, and made 
the following remark, "This year, we will realize three new 
Ur-Ge projects in Hatay, Adana, and Mersin. With these 
Ur-Ge projects, we will both increase exports and ensure 
that our small and medium-sized enterprises, especially 
furniture, timber, and pallet manufacturers, will join the 
army of exporters." 

TRADITIONAL TRADE METHODS REPLACED BY 
DIGITALIzATION
In the autumn issue of MAKSDER Aktüel magazine, we 
chose pandemic, digitalization, e-commerce, and qualified 
human resources as main topics, and decided to fill under 
these themes with first-hand opinions from prominent figures 
of our industry. In this sense, the statements of AKAMİB 
Chairman Refik Onur Kılıçer we hosted on the pages of 
our magazine, contain visionary knowledge especially 
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dan görüşlerle doldurmaya karar vermiştik. Bu anlamda 
dergimiz sayfalarına konuk olan AKAMİB Başkanı Refik 
Onur Kılıçer’in açıklamaları, özellikle dijitalleşme konusunda 
vizyoner bilgiler içeriyor. Sayın Kılıçer, geleneksel ticaret 
yöntemlerinin pandemiyle birlikte yerini dijitalleşmeye bı-
raktığını vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “ABD ve 
Çin arasındaki ticaret savaşları sonrasında Çin’den boşalan 
başta mobilya pazarına hızlı bir giriş yaptık. İhracat hacmi-
mizi pandemi döneminde bile artırabildik. Bu gelişmenin 
altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi güncel hedefimiz, 
2021 yılında ABD pazarında daha da fazla yer alabilmek. 
Bunu başarabilecek potansiyelimiz fazlasıyla mevcut.” 

ÇİN’İN KAYBI SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FIRSAT 
OLABİLİR!
Başkan Kılıçer, pandemi sürecinin içinde bulunduğumuz 
sektörü yakından etkileyen büyük değişimlere neden ol-
duğunu vurgulayarak açıklamalarını şu şekilde tamamladı: 
“Avrupa Birliği ülkelerinde de Çin menşeili ürünlere karşı 
gözle görülür bir mesafe oluştu. Benzer şekilde Çin’deki 
tedarik zincirlerini daha yakın ülkelere getirmek için çalış-
malar başladı. Bu süreci fırsata çevirip Almanya, Fransa 
ve İtalya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde daha 
aktif olarak ürün kalitemiz ve tasarımlarımızı göstererek bu 
ülkelerde markalaşabiliriz. Büyük firmalarımız, pandemi 
nedeniyle dijital ortama taşınan fuar ve ticaret heyetleri gibi 
etkinliklere vakit geçirmeden uyum sağlayabildiler. Ancak 
sektörün büyük bölümünü oluşturan küçük işletmelerimizin 
de hızlıca online platformlara adapte olmaları gerekiyor. 
Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 
olarak bu alanda firmalarımıza destek veriyoruz, vermeye 
de devam edeceğiz.” 

on digitalization. Mr. Kılıçer underlined that traditional 
trade methods have been replaced by digitalization with 
the pandemic and continued as follows: “After the trade 
wars between the USA and China, we made a fast entry 
into the furniture market to fill the gap China left behind. 
We were able to increase our export volume even during 
the pandemic. I would particularly like to underline this 
development. Now, our current goal is to have an even 
greater presence in the US market in 2021. We have the 
potential to achieve this."

CHINA'S LOSS MAY BE AN OPPORTuNITY FOR OuR 
INDuSTRY!
Chairman Kılıçer emphasized that the pandemic has 
brought about major changes which have closely affected 
our industry, and completed his words as follows: “There 
has been a visible distance towards products of Chinese 
origin in the European Union countries. Similarly, efforts 
have been launched to bring supply chains in China to 
countries nearby. We can turn this into an opportunity 
and become a brand in these countries by showcasing our 
product quality and designs more actively in European 
Union countries, especially in Germany, France and 
Italy. Our large companies were able to adapt without 
wasting time in events such as fairs and trade missions, 
moved to the digital environment due to the pandemic. 
However, small businesses that make up the majority of 
the industry, need to rapidly adapt to online platforms. As 
Mediterranean Furniture Paper and Forestry Products 
Exporters' Association, we support our companies in this 
field and will continue to do so."

röportaj  interview



K öln’de düzenlenen uluslararası mobilya fuarı In-
terzum, alanında en önemli ve en kapsamlı or-
ganizasyonlardan biri olarak tanınıyor. İki yılda bir 
düzenlenen fuarın, gelecek sene 04-07 Mayıs 2021 

tarihleri arasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Firmaların 
dış pazarlardaki paylarını artırma, mobilya sektöründeki 
yenilikleri ve son gelişmeleri yerinde görme imkânı veren 
fuarda, uluslararası aksesuar ve yarı bitmiş mobilyalar, 
ahşap işçiliği endüstrisi, döşeme makinaları ve yedek 
parçaları, mobilya aksesuarları, mobilya kaplama malze-
meleri ve mutfak mobilyaları firmaları ürünlerini sergiliyor. 
Koelnmesse tarafından düzenlenen fuar, firmaların en yeni 
ürün teknolojilerini ve yenilikçi çözümlerini, dünyanın her 
yerinden müşterilere ve potansiyel müşterilere sunmak 
için elverişli bir platform olarak öne çıkıyor. Dünyanın her 
yerinden pek çok katılımcının iştirak ettiği fuar, her yıl bü-
yüyen istatistikleriyle de dikkat çekiyor. 2019 yılında 1805 
katılımcının yer aldığı Interzum Fuarı’ndaki firmaların dörtte 
üçü, yurt dışından gelmiş. Aynı yıl 74 bin 185 ticari ziyaretçi, 
fuara giriş yapmış. Ziyaretçi sayıları ise 2017'ye kıyasla 
yüzde 75 artış göstermiş. Almanya'dan gelen ziyaretçilerin 
yanı sıra, Avrupa ülkelerinden en yoğun katılım İtalya, Fran-
sa, İspanya, Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık olarak 
sıralanıyor. Asya'dan gelenlerde yüzde 22 oranında artış gö-
rülürken, özellikle Çin’den gelen ziyaretçi sayısındaki artış 
yüzde 48 oranındaydı. Aynı yıl Orta ve Güney Amerika’dan 
gelen ziyaretçilerde yüzde 24, Doğu Avrupa ülkelerinden 
yüzde 21 artış kaydedilirken Kuzey Amerika’nın ziyaretçi 
sayısındaki artışı yüzde 7 olarak gerçekleşmiş.

The international furniture fair Interzum organized in 
Cologne is known as one of the foremost and most extensive 
organizations. Next year, the aim is to hold the fair between 
May 4th and 7th 2021 which is organized biannually. 
International companies in accessories and semi-finished 
furniture, woodworking industry, upholstery machinery and 
spare parts, furniture accessories, furniture cover materials, 
and kitchen furniture fields exhibit their products at the 
fair which enables companies to increase their share in 
foreign markets and to observe the innovations and latest 
developments in the furniture industry, on-site. Organized 
by Koelnmesse, the fair stands out as a convenient platform 
for companies to offer their latest product technologies and 
innovative solutions to customers and potential customers 
from all over the world. 

The fair attended by a large number of international 
participants also attracts attention with its growing statistics 
every year. Participated by 1805 participants in 2019, three-
quarters of the companies at the Interzum Fair were from 
abroad. In the same year, 74 thousand 185 business people 
visited the fair. The number of visitors increased by 75 
percent compared to 2017. Next to visitors from Germany, 
the European countries with the highest participation were 
Italy, France, Spain, Poland, the Netherlands, and the 
United Kingdom. While the number of visitors from Asia 
increased by 22 percent, the number of visitors from China 
increased by 48 percent. In the same year, visitors from 
Central and South America increased by 24 percent and 
from Eastern European countries by 21 percent, while the 
number of visitors from Northern America increased by 7 
percent.

One of the most extensive international 
furniture fair organizations, the dates for 
the next Interzum was announced.

HAZIRLANIYOR
INTERzUM, 2021’E 

Uluslararası mobilya fuarları alanında en 
kapsamlı organizasyonlardan biri olan 
Interzum’un bir sonraki organizasyon 
tarihi açıklandı. 

Interzum Getting Ready for 2021
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20 A GS Global tarafından önemli bölümü İstanbul, Bursa, 
Kocaeli, Adana, İzmir gibi sanayi ve ticaret merkezle-
rinden 286 iş dünyası temsilcisi ile gerçekleştirilen ve 
“yeni normalin” sorgulandığı araştırma, katılımcıların 

aynı zamanda AB sosyo-ekonomik statü grubu tüketicilerini 
temsil eden profile sahip olması itibarıyla kontrollü sosyal 
hayata geçişte tüketici yüzünü de ele alması bakımından 
ilgi çekici sonuçları kapsıyor.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLER DÜŞÜŞTE
Katılımcılar arasında salgının Türkiye’yi etkisi altına aldığı 
mart - nisan aylarına göre daha ümitli olduğunu ifade 

The research on the "new normal" conducted by AGS 
Global with 286 business representatives from industrial 
and commercial centers located mainly in Istanbul, Bursa, 
Kocaeli, Adana, Izmir, has reached some interesting 
conclusions as it also deals with the consumer aspect in 
transition to controlled social life as the participants had 
EU socioeconomic group profiles.

DEMAND FOR MADE IN CHINA PRODuCTS  
IN DECLINE
48,3 percent of all participants stated that they are more 
hopeful than in March-April months when the pandemic first 

Extensive research felt the pulse of 
the business world, investigating 
organizations' positions and expectations 
regarding the ''new normalization'' 
period that is the second phase of the 
COVID-19 pandemic.

YENI  
NORMALLEŞME  
DÖNEMI IçIN 
UMUTLU

İŞ DÜNYASI

COVID-19 salgınının ikinci fazı olan 
“yeni normalleşme” dönemine dair iş 
dünyasının tutum ve beklentilerinin 
nabzını tutan geniş kapsamlı bir 
araştırma gerçekleştirildi. 

Business World is Ready 
for the New Normalization 

iş dünyası  business

  YUSUF MERİÇ
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edenlerin oranı yüzde 48,3 iken, çeşitli düzeylerde endişeli 
olanların oranı yüzde 38,5. Kararsızlar ise yüzde 13,3 paya 
sahip. Öte yandan katılımcıların yüzde 49’u Çin malı satın 
almayı düşünmeyeceğini ifade ederken, yüzde 24,5’lik bir 
kesim, COVID-19 sonrası “yeni normalde” Çin mallarını 
almaya devam edebileceğini belirtmekte. Aynı soru Türk 
malları için sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 86,7’sinin 
salgın sonrası yerli ürünleri tercih edeceğini ifade ettiği 
görülüyor. Bu tablodan hareketle Çin mallarına güvenin 
zayıfladığı, buna karşın yerli ürünlere güvenin arttığı so-
nucuna ulaşılabiliyor.

İŞ YERLERİNİ ÇOK ÖZLEDİK
Katılımcıların yüzde 60,1’i çeşitli düzeylerde Türkiye eko-
nomisinin geleceğinden ümitli olduğunu ifade ederken, 
çok ümitli olanların oranı yüzde 38,5. Ümitsizlerin oranı 
ise yüzde 17,5 seviyesinde. Katılımcıların yüzde 90,2’si iş 
yerinde çalışmayı özlediğini ifade ederken, özlemeyenlerin 
oranı ise yüzde 9,8 ile sınırlı. Katılımcıların yüzde 78,3’ü 
tam zamanlı işe döneceğini ve izolasyon kurallarını harfiyen 
uygulayacağını ifade ederken, müşteri ziyaretlerinin bir süre 
gerçekleştirilmemesi (yüze 32,9) bir diğer önemli planla-
ma enstrümanı olarak öne çıkmakta. İşe, esnek çalışma 
saatleri (yüzde 28) modeliyle dönüş ise masada duran 
anlamlı seçeneklerin arasında. Diğer yandan, uzaktan 
çalışmayı kalıcı seçeneklerden birine dönüştüreceğini ifade 
edenlerin oranı yüzde 11,2. Nitekim katılımcıların yüzde 
73,4’ü salgın sürecinde dijital toplantı gerçekleştirdiğini 
belirtirken, bunların yüzde 81,9’u ise çeşitli düzeylerde 
dijital toplantı yöntemini oldukça verimli bulduğunu ifade 
etmekte. İlgili yöntemi yeterince faydalı bulmayanların 
oranı ise yüzde 8,6. 

Çin mallarına güvenin zayıfladığı, 
buna karşın yerli ürünlere 
güvenin arttığı sonucuna 

ulaşılabiliyor.

Consumers trust Chinese  
products less and there is 
increased confidence in  

domestic products.

spread across Turkey and 38.5 percent still express concerns 
at various levels, while 13.3 percent are undecided. On the 
other hand, 49 percent of participants stated that they do not 
consider purchasing Chinese products, while 24.5 percent 
stated that they will continue to buy Chinese products in the 
"new normal" after COVID-19. When the same question 
was adapted for Turkish goods, we see  86.7 percent of the 
participants stated that they will prefer domestic goods after 
the pandemic. Based on this picture, we can conclude that 
consumers trust Chinese products less and there is increased 
confidence in domestic products.

WE MISS WORKPLACES
60.1 percent of participants stated that they are hopeful 
for the future of Turkey's economy, 38.5 percent being very 
hopeful, while around 17.5 percent of the people expressed 
despondency. While 90.2 percent of the participants stated 
that they miss working in the workplace, those who do not 
is a mere 9.8 percent. While 78.3 percent of the participants 
stated that they will return to full-time work and strictly 
comply with self-isolation measures, not making customer 
visits for some time stands out as another important planning 
instrument (32.9 percent). 

Returning to work with the flexible work hours model is 
among the significant options on the table (28 percent). 
On the other hand, 11.2 percent stated that they will make 
working remotely a permanent option. As 73.4 percent of 
the participants stated that they attended online meetings 
during the pandemic, 81.9 percent of those said that they 
found online meetings efficient at various levels. People 
who do not find this method efficient enough is 8.6 percent.

business  iş dünyası

“İhracatçılarımız, bu zorlu şartlarda dahi geçen 
yılın aynı dönemine oldukça yakın bir seviyede 
ihracat gerçekleştirdiler. Küresel ticaret pencere-
sinden bakıldığında ise ülkemizin ihracatının çoğu 
ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor. 
Dalga dalga tüm dünyayı saran pandemi fırtına-
sından, adım adım güçlenerek çıkıyoruz. Çünkü 
inanıyoruz ki gelecek parlak, gelecek ihracat! 
Türkiye güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapı-
sıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni 
dönemde de devam edecektir.”

İLK AĞIZDAN

“Türkiye İhracatta 
Öncü Olmayı Sürdürecek”
İsmail Gülle (TİM Başkanı) 

“Turkish exporters made exports at a level very 
close to the exports in the same period of last year, 
even under these difficult circumstances. From a 
global trade perspective, we see that Turkish export 
has had a positive course in comparison to most 
countries. We are getting stronger with each step 
as we leave behind the pandemic that has taken the 
world by storm. Because we believe that the future 
is bright, the future is export! Turkey will continue to 
lead the growth and export with strong investments, 
production, and export infrastructure also in the 
coming term."

FIRST HAND

“Turkey will continue to lead in exports” 
İsmail Gülle (TİM Chairman) 
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M obilya ihracatında 2020 yılının ilk yarısına bakıl-
dığında yüzde 48 oranda düşüş kaydeden mo-
bilya sektörü, 2023 hedefleri için yeni stratejiler 
oluşturuyor. Dergimizin bu sayısında dünyayı alt 

üst eden pandemi döneminde hem operasyonel hem de 
finansal senaryolarıyla kendini korumayı başaran Doğtaş 
Kelebek Grubu’na mercek tutmak istedik. Bünyelerinde 
Doğtaş ve Kelebek markalarının yanı sıra, Lova, Kelebek 
Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarını barındıran bir 

Turkish furniture industry that experienced a sharp 48 
percent decrease in furniture exports in the first half of 
2020, is devising new strategies for its 2023 targets. In this 
issue of our magazine, we focused on Doğtaş Kelebek Group 
that managed to maintain the group during the pandemic 
that turned the world upside down with both operational 
and financial scenarios. 

İsmail Doğan, CEO of Doğtaş Kelebek Furniture Inc. and 
Trade Corp. with Doğtaş and Kelebek brands in addition to 
Lova, Kelebek Kitchen Bathroom and Ruum Store brands 
under its roof, began his words with company's foundation 
story: "Doğtaş was founded in 1972 in Çanakkale's Biga 
district. Today, Doğtaş Kelebek is a key player in furniture 
industry with more than 200 concept stores in Turkey 
and abroad. Turkey's first panel furniture and kitchen 
manufacturer Kelebek is one of the most rooted brands in 
the history of Turkish Republic. Today, we offer our products 
to customers in more than 160 furniture and kitchen stores 
in a total of 15 countries. Kelebek Kitchen - Bathroom is a 
brand that participates in a variety of high-end projects in 
Turkey and abroad, as well as having 17 concept stores in 
Turkey. Our mattress brand Lova is a new brand we created 

Doğtaş Kelebek CEO İsmail Doğan, 
introduced their brand to MAKSDER 
AKTUEL readers, speaking of the 
measures they have taken during the 
COVID-19 pandemic and their goals.

TEkNOLOJİ İLE 
AŞIYORUZ!

MESAFELERİ

Doğtaş Kelebek CEO’su  
İsmail Doğan, MAKSDER Aktüel 
okurlarına markalarını tanıtarak, 
pandemi sürecinde aldıkları tedbirleri ve 
hedeflerini anlattı.

We Overcome Obstacles with Technology!

röportaj  interview

  MAHİYE SABUNCUOĞLU
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mobilya grubu olduklarını ifade eden Doğtaş Kelebek 
Mobilya San. ve Tic. A.Ş. CEO’su İsmail Doğan, ilk olarak 
firmanın doğuş hikâyesini anlattı: “Doğtaş, 1972 yılında 
Çanakkale’nin Biga ilçesinde kuruldu. Bugün yurt içi ve yurt 
dışında yer alan 200’ün üzerindeki konsept mağazasıyla 
mobilya sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer 
alıyor. Kelebek, Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak 
üreticisi olup, Cumhuriyet tarihinin en köklü markalarından 
biri. Bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mobilya 
ve mutfak mağazasında ve 15 ülkede tüketicilerinin be-
ğenisine sunuyor. Kelebek Mutfak - Banyo, yurt içinde 17 
konsept mağazanın yanı sıra hem yurt içinde hem de yurt 
dışında pek çok farklı elit projede yer alan bir marka. Yatak 
markamız Lova, “tüketiciyi kusursuz uyku deneyimiyle 
tanıştırma” mottosuyla yarattığımız, bugün ağırlıklı olarak 
Doğtaş Kelebek mağazalarında satılan, yakın zamanda 
açtığı ve açmayı planladığı kurumsal mağazaları ile de 
müşterisiyle buluşan yeni bir marka. Kaliteli, modüler ve 
işlevsel mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla internet müşte-
risinin hizmetine sunan markamız Ruum Store ise “dar 
alanlara en tarz çözümler” söylemiyle 2019’da internet 
müşterisiyle buluştu.

28 ÜLKEDE 400 SATIŞ NOKTASI
Biga’da ve Düzce’de olmak üzere iki üretim tesisine sa-
hip olduklarını kaydeden İsmail Doğan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan mobilya 

“Doğtaş Kelebek Grubu olarak 
salgın döneminde fabrikalarımızda 
ürettiğimiz maske, sağlık personeli 

kıyafeti, yatak ve antibakteriyel 
tulumlarla sağlık çalışanlarına destek 

olmaya çalıştık.”

''As Doğtaş Kelebek Group, we have 
made efforts to support healthcare 
workers by providing them with 
masks, medical staff uniforms, 

beds and antibacterial overalls we 
produced in our factories during 

the pandemic.''

with the motto of 'introducing consumers to perfect sleep 
experience', mainly sold in Doğtaş Kelebek stores and meets 
with its customers in corporate stores recently opened and 
to be opened. Our brand Ruum Store offers high quality, 
modular and functional furniture to customers online at 
affordable prices, met with customers in 2019 with the motto 
"the most stylish solutions for narrow spaces".

400 SALES POINTS IN 28 COuNTRIES
Marking that they have two production facilities in Biga and 
Düzce, İsmail Doğan continued as follows: “We produce 
furniture and decoration products for living spaces and 
bedding and bedding products (i.e .pillows, bed bases, 
duvet covers and coverlet sets) for our Lova brand. We 
offer services to our consumers at around 400 spots in 
28 countries. We periodically open mass stores in Turkey. 
Although we have slowed down international openings 
during the pandemic, we continue our operations with the 
belief that things will regain momentum in the near future."

EXEMPLARY MEASuRES AGAINST COVID-19 
PANDEMIC
Underlining that reduction in VAT for furniture, reduced 
from 18 percent to 8 percent with a decree by Turkish 
government in the beginning of 2020 had a positive impact 
on the industry, Doğan also commented on the period 
that followed the outbreak: “The pandemic that came 

interview  röportaj
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ve dekorasyon ürünleri ile Lova markamız için yatak ve 
yatak ürünleri (yastık, baza, nevresim ve pike takımları gibi) 
üretim yapıyoruz. 28 ülkede yaklaşık 400 noktada tüketici-
mize hizmet veriyoruz. Belirli dönemlerde yurt içinde toplu 
mağaza açılışları yapıyoruz. Yurt dışı açılışlarımız salgın 
döneminde biraz hız kesmiş olsa da yakın zamanda tekrar 
ivme kazanacağına inanarak çalışmalarımız sürdürüyoruz.”

SALGINA KARŞI ÖRNEK TEDBİRLER
Sene başında hükümetin aldığı kararla mobilyaya uygu-
lanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesinin 
sektöre etkisinin pozitif olduğunun altını çizen Doğan, 
pandemiyle birlikte girdikleri süreci de değerlendirdi: 
“KDV oranının değişmesinin ardından gelen salgın, her 
sektör gibi mobilyayı da olumsuz etkiledi elbette. Ancak 
devletimiz, bu süreçte sağladığı kredi imkânlarıyla ve kı-
sa çalışma ödeneği uygulamasıyla beklediğimiz desteği 
verdi. Sonrasında da devlet bankalarının sağladığı altı 
ay ödemesiz, 60 aya varan vadeyle mobilya sahibi olma 
kampanyaları, kaybedilen ivmenin geri kazanılmasında 
yardımcı oldu. Biz Doğtaş Kelebek Grubu olarak, sal-
gın henüz daha ülkemize gelmemişken bazı önlemleri 
almaya başlamıştık. Hem operasyonel olarak hem de 
finansal açıdan farklı senaryoları kendi içimizde masaya 
yatırmıştık ve salgın ülkemize geldiğinde eylem planlarımızı 
hızlıca hayata geçirdik. Peş peşe aldığımız önlemlerle 
çalışanlarımızı ve müşterilerimizi koruduk. Örneğin yurt 
dışına gidip gelen çalışanlarımıza -henüz ülkemizde vaka 
tespit edilmemişken- biz şirket olarak karantina uygulu-
yorduk. Mağazalarımızda ve ofislerimizde hijyen en üst 
seviyede uygulanıyordu. Genel merkezdeki çalışanlarımı-

after VAT rate reduction, of course negatively affected 
furniture industry as it has all industries. Nevertheless our 
government provided the support we had anticipated with 
credit facilities and short-term employment pay practice. 
Later, national banks' furniture campaigns offering a six-
month grace period and a maximum payment term of 60 
months, helped the industry to regain its former momentum. 
As Doğtaş Kelebek Group, we had already taken some 
measures before the pandemic hit Turkey. As a company, we 
had discussed various operational and financial scenarios 
and when pandemic hit Turkey, we swiftly implemented our 
action plans. We have managed to protect our employees 
and customers with the measures we have taken one after the 
other. For example, as a company, we urged our employees 
who traveled abroad to place themselves into quarantine, 
although no cases had been detected in Turkey yet. We met 
the highest hygiene standards both in our stores and offices. 
We directed our employees at the headquarters towards 
working from home. In order to ensure business continuity, 
we improved our information technology infrastructure and 
quickly adapted it to our processes. In the new world order, 
we have the opportunity to overcome distances thanks to 
technology. 

Our customers who have access to internet, have reached 
our stores via WhatsApp and completed their purchases via 
video calls held with our interior designers. As of beginning 
of 2020, we began offering architectural services in our 
stores. Our customers have greatly benefited from this 
service during the pandemic and completed their purchases 
remotely with peace of mind. "

röportaj  interview

''İş sürekliliğimizi sağlayabilmek 
için bilgi teknolojileri altyapımızı 
geliştirerek süreçlerimize hızlıca 

adapte ettik.''

''We improved our information 
technology infrastructure 

and quickly adapted it to our 
processes.''
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zı, home-ofis çalışmaya yönlendirmiştik. İş sürekliliğimizi 
sağlayabilmek için bilgi teknolojileri altyapımızı geliştirerek 
süreçlerimize hızlıca adapte ettik. Yeni dünya düzeninde 
teknolojiyle mesafeleri aşma şansımız var. Örneğin internet 
erişimi olan müşterilerimiz, mağazalarımıza whatsapp 
üzerinden ulaşarak, iç mimarlarımızla yaptıkları görüntülü 
görüşme vasıtasıyla alışverişlerini tamamladılar. Biz sene 
başı itibariyle mağazalarımızda ücretsiz mimarlık hizmeti 
vermeye başlamıştık. Pandemi döneminde müşterilerimiz, 
bu hizmetimizden çokça yararlanarak alışverişlerini gönül 
rahatlığıyla uzaktan tamamladı.”

YIL SONUNA KADAR 400 EK İSTİhDAM
Pandemi sürecinde hiçbir çalışanla yollarını ayırmadıklarını 
vurgulayan İsmail Doğan, “kısa çalışma ödeneği ile kesilen 
ücret farklarını da çalışanlarımıza ödedik. 1 Haziran 2020 
tarihinden itibaren ise biriken iş yükü ve yoğun sipariş-
ler nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden çıkarak, sosyal 
mesafeyi koruyup gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak 
tam zamanlı çalışma sistemine geri döndük. Yıl sonuna 
kadar 600 kişilik ek bir istihdam öngörüyoruz.” diyerek 
salgın döneminde ve sonrası şeklinde adlandırdıkları bu 
dönemde üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve yapacak-
larının altını çizdi. Doğtaş Kelebek Mobilya CEO’su İsmail 
Doğan, “Bu salgını tamamen atlatana kadar da şartlar neyi 
gerektiriyorsa devlet - özel sektör iş birliği çerçevesinde 
yapmalıyız. Zor zamanlar hep yeni fırsatları da beraberin-
de getirmiştir. İnanıyoruz ki yine getirecektir. Biz Doğtaş 
Kelebek Grubu olarak 2020 yılı için ciro hedeflerimizi kısa 
zaman önce revize ettik. Eğer ikinci dalga bir pandemiye 
maruz kalmazsak yüzde 60 büyüme hedefimiz bulunuyor. 
Açıkçası ikinci dalga salgına ihtimal vermek istemiyoruz. 
Ancak her koşulu göz önünde bulundurarak olası yeni bir 
dalga için de kriz planlarımızı çekmecemizde tutuyoruz.” 
diyerek sözlerini bitirdi. 

400 ADDITIONAL EMPLOYMENTS BY THE END OF 
THE YEAR
Stressing that they have not parted ways with any of their 
employees during the pandemic, İsmail Doğan said, “We 
also compensated our employees whose wages had been 
cut due to short-term employment pay. We abandoned 
short-term pay practice as of June 1, 2020, to catch up on 
the workload and heavy orders and returned to full-time 
working system by maintaining social distance and taking 
all necessary health measures. We foresee an additional 
600 employments by the end of the year." 

Doğan underlined that they have done and will continue to 
do their part in this period they refer to as during and after 
pandemic. Doğtaş Kelebek Furniture CEO İsmail Doğan 
finished his words as follows, “We must act as circumstances 
dictate within the scope of state-private sector cooperation 
until the pandemic is completely over. Difficult times have 
always brought about new opportunities and we believe that 
this will too. As Doğtaş Kelebek Group, we recently revised 
our turnover targets for 2020. We have a growth target of 
60 percent unless there is a second wave of pandemic and 
we do not want to deem a second wave of the pandemic 
likely. Nevertheless, we keep our crisis plans in our drawers 
for a possible new wave, considering all circumstances.”

interview  röportaj
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P andemi süreci sadece insan kaynakları alanında 
değil, tüm şirketlerde âdeta bir deprem etkisi yarattı. 
Ne oldu, nasıl olacak, elimizdeki teknolojiler yeterli 
mi, insanları birden nasıl eve taşıyacağız, bilgi gü-

venliğini uzaktan nasıl yönetiriz, çalışan bağlılığını uzaktan 

The pandemic has shaken not only the human resources 
field but all corporations. We suddenly faced a good deal of 
questions such as 'what happened? how will we manage? 
do we have the technology? how can we move people to 
homes all at once? how can we ensure information security 
and employee engagement from afar?'. As some organiza-
tions were well-prepared for this period, other companies 

The Future of Human Resources Report, 
a study carried out meticulously since 
the detection of the first COVID-19 case 
in Turkey, sheds light on the future of the 
business world.

İNSAN kAYNAkLARININ 
GELECEĞİ
İNSAN kAYNAkLARININ 
GELECEĞİ

PANDEMİ SONRASI

Türkiye’de COVID-19’un ilk kez 
görüldüğü tarihten bu yana başlatılan 
titiz bir çalışma ile yayımlanan İnsan 
Kaynaklarının Geleceği Raporu, iş 
dünyasının geleceğine ışık tutuyor.

The Future of Human Resources After the Pandemic

  BAŞAK S. VANROY

iş dünyası  business
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nasıl sağlarız gibi birçok soruyla bir anda karşı karşıya 
kaldık. Kimi şirketler bu sürece büyük oranda hazırlıklıydı, 
kimi şirketler ise nereden başlasam, neyi öncelikle yapsam 
gibi soruların cevaplanması gerektiği zorlu bir sürece girdi.

Şüphesiz ki değişim ve dönüşüm -her ne kadar ilk başlarda 
zorlayıcı olsa da- doğru ve çevik kararlar alan şirketler, bu 
sürece bir adım önde başladı. Bu dönemde fark yaratan 
ve neredeyse tüm firmalara rol model olacak uygulamalar 
başlatan şirketlere baktığımızda, merkeze insanı koyduk-
larını görüyoruz. Peki insan kaynakları bu süreçlerde neler 
yaptı ve yapmalı? “Her şeyden önemli olan adım neydi?” 
derseniz, “kesinlikle çalışanların sağlığını güvence altına 
almaktı” diyebiliriz. Çalışanların sağlıklı bir şekilde işlerini 
yapabilmelerini sağladıktan sonra, istihdamı devam ettire-
cek süreçleri nasıl yöneteceğinizi netleştirmeniz gerekiyor.

DİjİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞI
Yeni normalde tüm iş süreçlerini dijital platformlara taşımak 
artık bir ihtiyaç değil, zorunluluk haline geldi. 21. yüzyılda 
zaten birçok şirket ve sektör, ihtiyaçları karşılamak adına 
dijital dönüşüme başlamıştı. Şirketler, dijital potansiyellerini 
bu dönemin ihtiyacı ve gereklilikleri doğrultusunda güçlen-
dirdiler. Bu dijital dönüşüm için bilgi teknolojileri ekiplerinin 
şimdiden çalışma hızlarını arttırdıklarını biliyoruz. Bu eğilim, 
insan kaynaklarının günlük rutinine de kaçınılmaz şekilde 
yansıyacak. Ayrıca işe alım ve eğitim süreçlerinin dijital 
yollarla da son derece verimli şekilde yürütülebildiğini 
deneyimlemiş olduk.

Yeni normalde tüm iş süreçlerini 
dijital platformlara

taşımak artık bir ihtiyaç değil, 
zorunluluk.

In the new normal, moving all 
business processes to

digital platforms is no longer a 
need but a necessity.

have faced hardships that require answering questions 
such as where to begin and what action to take first.
There is no doubt that change and transformation can 
be challenging at first but companies that made the right 
decisions swiftly entered into this period, one step ahead 
of other organizations. We see that companies that made 
a difference and adopted practices, setting an example 
to almost all companies during this period, are peop-
le-oriented organizations. So what has been and should 
be human resources' role in these processes? The most 
important step to take without question is ensuring the 
health of employees. After enabling the employees to do 
their jobs while staying healthy, you need to clarify how 
to manage the processes that will maintain continuity of 
employment.

AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION
In the new normal, moving all business processes to 
digital platforms is no longer a need but a necessity. Most 
companies and industries had already adopted digital 
transformation to cater to the needs in the 21st century. 
Companies have improved their digital potential in line 
with the needs and necessities of this period. We know 
that information technology teams have already sped up 
their work for this digital transformation. This trend will 
inevitably reflect on the daily routine of human resources. 
We have also seen that recruitment and training processes 
can be carried out very efficiently through digital means.
Besides, another major achievement will take place in the 
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Bütün bunların yanı sıra, bir başka çok önemli kazanım 
da “sürdürülebilirlik” alanında olacak. Salgın süreci, evden 
çalışmanın verimsiz olduğu mitini çoktan ortadan kaldırdı. 
Dijitalleşme ve teknoloji sayesinde karar verme ve sonuç 
alma süreçleri çok daha hızlandı. Kişilerin gün içinde farklı 
sebeplerle ofislerde yaşadığı bölünmeler, bu süreçte orta-
dan kalktı. Ayrıca iş - özel hayat dengesinde gün planını, 
iş planı paralelinde bireysel olarak yapan bir çalışan hem 
kişisel ihtiyacını hem de profesyonel hayattaki beklentilerini 
çok daha iyi organize etmeyi öğrendi. Analitik metrikler, 
performans hedefleri için zaten beklenen değerlendirme 
kriterleriydi. Ancak bunu uygulamayan şirketler için bu 
süreç, performans değerlendirme süreçlerinin yeniden 
değerlendirilmesine yol açtı.

İLETİŞİM, ŞEFFAFLIK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İnsan kaynakları profesyonellerinin bu süreçteki stratejik 
rolleri çok kritik oldu. İletişimin, empatinin ve şeffaflığın en 
temel konulardan biri haline geldiği bu dönemde birebir 
dokunamadığınız, reaksiyonunu gözlemleyemediğiniz çalı-
şanlarınızı tekrardan tanıyorsunuz. Onlarla bu sürecin bizleri 
nasıl etkileyeceğini, iş yapış şeklimizin neye evrileceğini 
en açık şekliyle paylaşmanız gerekiyor. Açıklık ve şeffaflık, 
sürdürülebilir bir insan kaynağı için en fazla benimsenen 
şirket değerleri arasında yer alıyor. Kriz dönemlerinde de 
ekibinizle açık iletişim kurmaya özen göstermeniz şart. 
Bu açıklık, çalışanlar için gerçek bağlılığı ve şirkete güveni 
arttırmanın anahtarı. Tüm bunlara ek olarak iş hayatında 
ofislerin rolünün azalacağı, birçok firmanın daha küçük ofis-
lerde, daha az operasyonel süreçle teknolojiye daha büyük 
bütçeler ayırarak yollarına devam edecekleri öngörülüyor. 
Online learning (öğrenme) hayatımızda uzun zamandır 

Açıklık ve şeffaflık, sürdürülebilir 
bir insan kaynağı için en fazla 
benimsenen şirket değerleri 

arasında yer alıyor.

field of “sustainability”. The pandemic period has already 
disproved the 'working from home is inefficient' myth. 
Thanks to digitalization and technology, decision-ma-
king processes are faster as well as obtaining results. 
The divisions that would arise between people in offices 
for various reasons during the day have disappeared in 
this period. Additionally, employees who would plan their 
days individually based on the business plan learned to 
better organize both their personal needs and professional 
expectations which improved work-personal life balance. 
Analytical metrics were already anticipated evaluation 
criteria for performance targets. However, companies 
that did not implement the metrics were forced to revisit 
performance evaluation processes in this period.

COMMuNICATION, TRANSPARENCY, 
SuSTAINABILITY
The strategic role of human resources professionals has 
been critical in this period. In this era where communicati-
on, empathy, and transparency have become fundamental, 
you get reacquainted with your employees since you can-
not have face-to-face contact with them or observe their 
reactions firsthand. You need to be as clear as possible 
about how this period will affect us and what will the way 
of doing business transform into. Openness and transpa-
rency are some of the most adopted corporate values for 
sustainable human resources. You need to pay attention 
to establish open communication with your team also 
during crises. Openness is the key to further real employee 
loyalty as well as the trust they have in your company. In 
addition to all these, it is projected that most companies will 
continue their operations in smaller offices, by allocating 
higher budgets to technology, as there will less operational 
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vardı. Buna ek olarak online olarak yapılan onboarding, 
sanal ofis turları, uzaktan staj opsiyonu, hackathonlar, 
online townhalllar, birçok şirketin normali haline gelecek.

İYİ YAŞAM UYGULAMALARI
Şirketlerin bu değişime hızlı adaptasyonu ve gelecekte 
var olmaya devam etmeleri için çalışanlarını çok iyi din-
lemesi, onları ihtiyaçlara ve çalışma biçimlerine adapte 
etmesi gerekecek. Bu noktada “çalışan deneyimi” kavramı 
devreye giriyor. Eskiden bir - iki sene aralıklarla düzenle-
nen çalışan anketlerinin bu dönemde çalışanın nabzını 
tutmak için çok daha sık yapıldığı gözlemleniyor. Kişisel 
bazda uygulamalar yapmak elbette ki kolay değil. Fakat 
çalışanların ihtiyaçlarını, onların bu dönem ve sonrasında 
nasıl daha verimli çalışacaklarını tespit ederek ve bunları 
gruplandırarak istenilen sonuçları elde etmek mümkün 
olabiliyor. Sanal olarak yapılan eğitim ve kültür atölyeleri, 
uzman kişilerle yapılan sohbet toplantıları, kişisel gelişimi 
desteklemek için yapılan faaliyetler, genel müdür veya 
üst düzey yöneticilerle kahve sohbetleri, belki de normal 
çalışma sürecinde yapılanlardan daha sık ve verimli yapılır 
hale geldi. Özellikle pandeminin kapımıza dayandığı ve 
evde kaldığımız bu süreç bizlere “wellbeing” (iyi yaşam) 
uygulamalarını daha hızlı hayata geçirmemiz gerektiğini 
gösterdi. Sağlıklı beslenme ve hareket etme gibi konular 
zaten birçok şirketin gündeminde vardı. Bu süreçte farklı 
olarak iyi uyuma, zihinsel sağlık, finansal esenlik gibi ko-
nular da oldukça önemli hale geldi.

Özetle şirketlerimizin başarılarının ve varlıklarının sürekliliği 
için çalışanların yaşam döngüsünde onlara verilecek değer 
ve yaşamlarına kattıklarımız, yukarıda anlattığımız örnekler 
gibi farklılaşarak hepimizin öncelikleri olacak.

Openness and transparency 
are some of the most adopted 

corporate values for sustainable 
human resources.

processes. Online learning had already been a part of our 
lives for a long time. Online onboarding, virtual office tours, 
remote interning option, hackathons, online town-halls will 
become standard for many companies. 

WELL-BEING PRACTICES
To quickly adapt to this transformation and to survive, 
companies need to listen to their employees very well 
and adapt them to the needs and working methods. At 
this point, the concept of “employee experience” comes 
into play. We see that employee satisfaction surveys, for-
merly conducted at one-two year intervals, are conducted 
much more frequently to feel the pulse of employees in 
this period. Of course, it is not easy to realize individual 
practices. However, it is possible to achieve desired results 
by establishing the needs of the employees, how they 
can work efficiently during and after this period, and by 
grouping those. Virtual education and culture workshops, 
talks held with experts, activities to encourage personal 
development, coffee talks with general managers or senior 
executives are now organized more frequently, maybe 
more productive than before. Particularly this period in 
which the pandemic knocks on our door and we stay 
at homes, has shown that we must adopt “well-being” 
practices much quicker. Healthy nutrition and being active 
were already on many companies' agendas. Topics such 
as healthy sleep, mental well-being, financial welfare have 
also become vital in this period. 

In summary, the success and survival of organizations 
depend on the value given to employees and what we 
add to their lives, and the examples mentioned above will 
become priorities for all of us by varying.
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20 Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, 
birçok alanda dijitalleşmeye geçilmesine ön ayak oldu. 
Salgının etkisiyle, çeşitli sektörlerde yüz yüze yapılan 
iş görüşmeleri, yerini online platformlarda birebir ya-

pılan görüşmelere bıraktı. Beyaz yaka çalışanlarda önceki 
dönemlerde az da olsa kullanılan bu yöntem, COVID-19 
ile birlikte mavi yaka çalışanlar tarafından da kullanılmaya 
başlandı. Özellikle daha çok tanıdıklar vasıtasıyla birebir 
görüşerek iş bulunabilen birçok sektör de dijitalleşmeden 
payını aldı. Deneyimli insan kaynakları profesyonelleri, yeni 
dönemde projelere insan kaynağı sağlama konusunda di-
jital platformların kullanılmasının daha da artacağına vurgu 

COVID-19 pandemic that has spread across the world, 
has also led to digitalization in many fields. In-person 
interviews in various industries have been replaced 
by online job interviews due to the pandemic. Online 
interviews held on occasion until recently to hire white-
collar employees, are now also held to hire blue-collar 
employees since the beginning of the outbreak. Particularly 
some industries where primary method to hire employees 
through acquaintances was in-person interviews, have also 
had their share of digitalization.

Experienced human resources professionals underline that 
in the coming period, digital platforms will be utilized more 
widely for project recruitment. I would like to point to some 
criteria to consider during an online job interview. 

Experts stress that candidates should be 
as attentive and careful during online job 
interviews as they are during in-person 
interviews. 

5 ÖNEMLİ NOkTA
ONLİNE İŞ GÖRÜŞMESİNDE 

Uzmanlar, online iş 
görüşmelerinde tıpkı birebir 
iş görüşmelerindeki gibi 
özenli ve dikkatli olunması 
gerektiğini belirtiyor.

5 Important Tips for Online job Interviews

  ERHAN KOCABAŞ 
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yapıyor. Elbette online iş görüşmesi yaparken birtakım 
kriterlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 
İşte online görüşmelerde beş önemli madde: 

1)  KONFORLU VE SAKİN BİR ORTAM 
SEÇMELİSİNİZ

 İş görüşmeleri genelde heyecanın yüksek olduğu an-
lardır ve kişi kendisini her anlamda rahat hissetmelidir. 
Bu yüzden de bulunulan ortam sizi rahat ettirecek bir 
yer olmalı. Her iki tarafın da birbirinin sesini rahatça du-
yabileceği, sessiz ve başbaşa olabileceğiniz bir ortam 
verimli bir görüşme gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. 

2) İNTERNET BAĞLANTISINA DİKKAT!
 Öncelikle kesintisiz bir internet bağlantınızın olması 

gerekiyor. Görüşme esnasında kopan internet hem işe 
başvuru yapanın hem de görüşmeyi yapanın dikkatinin 
dağılmasına yol açar ve kişileri strese sokabilir. Bu 
durum, tarafların kendisini ifade edememesini de sağ-
layacağı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden 
online görüşme yapmadan önce internet bağlantısını 
garantiye almanın yolu aranmalı ve her ihtimale karşı 
bir B planı oluşturulmalıdır. 

3)  SADE BİR ARKA PLAN VE OMUZ hİZASI 
KAMERA AÇISI TERCİh EDİLMELİ

 Görüşme esnasında arka planınızın sade ve dikkat 
dağıtmayan bir görünümde olmasına dikkat etmelisiniz. 
Görüşme yapan kişiler tamamen birbirine odaklanmalı 
ve görüntü kirliliği oluşmamalıdır. Kameranızın konu-
munu görüşme öncesinde ayarlayıp, ciddi bir görüntü 
yakalamanız gerekir. Bunun için de omuz planda bir 
kamera açısı tercih edilmelidir.

 

4)  GİYİMİNİZE ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ
 İş görüşmelerinin en önemli konularından birisi de 

karşınızdaki kişiye ilk izlenimi veren görüntünüzdür. 
Online görüşmelerde prezentabl bir görünüme sahip 
olmak, size avantaj sağlayacaktır. Koyu tonlarda ve ciddi 
bir giyim ile bunu sağlayabilirsiniz. Bakımlı ve dikkatli 
görünmeniz karşınızdaki kişiye ve işe verdiğiniz önemin 
de göstergesidir. 

5)  İŞ ODAKLI VE NET OLMALISINIZ
 İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane ve vur-

gulu bir şekilde kullanarak kendinizi net biçimde ifade 
etmelisiniz. Önceden ayna karşısında bir prova yap-
manız faydalı olacaktır. Konunun tamamen iş olduğunu 
unutmadan, alakasız konulara ve özel hayatınıza dair 
detaylara girmeden deneyimlerinizi anlatmalısınız. Ne 
çok samimi ne de çok soğuk ve sert bir imaj çizme-
menizde fayda var.  

Here are five key tips for online job interviews:

1)  CHOOSE A COMFORTABLE AND CALM 
ENVIRONMENT

 Job interviews are usually stressful for the applicant; 
this is why you should feel at ease in every sense 
and the interview environment should make you feel 
comfortable. A quiet environment where both parties 
are alone and can easily hear each other will ensure 
a productive interview.

2)  SECuRE INTERNET CONNECTION!
 First of all, you should have an uninterrupted internet 

connection. If internet disconnects during the interview, 
both the candidate and interviewer will get distracted 
which may cause stress. This may lead to unintended 
consequences as both parties will be unable to express 
themselves. Therefore, internet connection should be 
secured and a backup plan should be in place just in 
case, before making online interviews.

3)  PREFER A PLAIN BACKGROuND AND A 
SHOuLDER LEVEL CAMERA ANGLE

 For the interview, make sure that your background 
looks plain and does not distract the other party. Both 
parties should be able to give their full attention to 
one another and there should not be visual pollution. 
Make sure to adjust your camera's position before the 
interview, to project a serious image. A shoulder level 
camera angle is ideal for that.

4)  PAY ATTENTION TO YOuR APPEARANCE
 A key factor during job interviews is your appearance 

which will form other person's first impression about 
you. Having a presentable appearance in online job 
interviews is to your advantage. You can ensure that 
by wearing modest clothes in dark colors. Appearing 
presentable and attentive means that you value both 
the other party and the position. 

5)  BE jOB-ORIENTED AND CLEAR
 You must express yourself clearly by emphasizing the 

words during job interviews. It is helpful to rehearse in 
front of a mirror before the interview. You must share 
your work experience without forgetting that the main 
topic is the job, talking about irrelevant topics or 
sharing details of your personal life. It is advisable to 
appear neither too candid nor too cool and stern.

business  iş dünyası
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S
İZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
“Ticaretle uğraşan Bodrumlu bir ailenin üç çocuğu-
nun en küçük ve tek kızı olarak İzmir’de dünyaya gel-
dim. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimleri Mühendisliği’nin ilk 24 öğrencisinden biri olarak 
üniversiteye girdim. Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendis-
lerinden biri olarak 1982 yılında profesyonel iş hayatıma 

COuLD YOu TELL uS ABOuT YOuRSELF?
“I was born in Izmir as the youngest of three children and 
only daughter of a family from Bodrum who dealt with 
trade. I enrolled in Hacettepe University Computer Sciences 
Engineering in 1977 as one of the first 24 students. As one 
of Turkey's first computer engineers, my professional career 
took start in 1982. Until 1990, I developed software for the 
finance sector. Together with my team, I brought a number of 

As one of Turkey's best known female 
entrepreneurs, her life is an elaborated 
success story. We discussed vital 
issues that will shine a light on our 
near future with TOBB (The Union of 
Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey) Turkey Software Assembly 
Chairman Melek Bar Elmas, starting with 
importance of digitalization during the 
global pandemic. 

MELEk BAR ELMAS
BILL GATES’E RAKİP OLAN KADIN: 

O, Türkiye’nin en ünlü kadın 
girişimcilerinden biri olarak hayatını 
ilmek ilmek başarı hikâyesine 
dönüştürmüş bir isim. TOBB Türkiye 
Yazılım Meclisi Başkanı Melek 
Bar Elmas ile pandemi döneminde 
dijitalleşmenin öneminden başlayarak 
yakın geleceğimize ışık tutacak çok 
önemli konuları konuştuk.

Woman who Rivals Bill Gates: Melek Bar Elmas

  MAHİYE SABUNCUOĞLU

röportaj  interview
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başladım. 1990 yılına kadar finans sektörüne yazılımlar 
geliştirdim. İlk şube otomasyonu, ilk ATM kullanımı gibi 
finans sektöründeki pek çok ilk uygulamaya ekibimle bir-
likte imza attım. 1990 yılında Merlin Bilgisayar AŞ’yi kurarak 
girişimci olarak iş yaşamıma devam ettim. Merlin’de satış 
ve dağıtım otomasyonu yazılımları geliştirerek Türkiye’de ilk 
kez RF depo otomasyonu, sahada el bilgisayarı kullanımı 
gibi yenilikçi alanlarda çalıştım. Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği’nin (KAGİDER) kuruluş çalışmalarına aktif olarak 
katıldım ve kurucu yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak 
görev yaptım. 2006 yılında kurulan TOBB Türkiye Yazılım 
Meclisi’nde kurulduğu yıldan 2015 yılına kadar başkan 
yardımcısı olarak görev aldım, 2015 yılından bugüne kadar 
da başkan olarak sektörüm adına sivil toplum çalışmalarına 
katılıyorum. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisleri Oda-
sı’nın (BMO) ve Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) üyesiyim. 
Mesleki sivil toplum çalışmalarımın yanı sıra, 2016 yılından 
bu yana Türkiye’nin ilk sosyal kooperatiflerinden biri olan 
www.uretkeniz.biz’in kurucu başkanı olarak 35 yaşından 
büyük, tam zamanlı çalışamayan yetkin bireylerin tekrar 
ekonomiye kazandırılması alanında sivil toplum çalışma-
larıma devam ediyorum. 40 yılı aşkın tecrübelerimi yeni 
kuşaklara aktarmanın en etkin yolu olduğu için bilişim 
alanında danışmanlık ve girişimci mentorluğu yapıyor, 
profesyonel iş yaşamımı da aktif olarak sürdürüyorum.”

TÜRKİYE'NİN EN BİLİNEN KADIN 
GİRİŞİMCİLERİNDEN BİRİSİNİZ. BU YOLDA 
NASIL İLERLEDİNİZ? 
“Yaptığım pek çok işte çok fazla emek ve uykusuz gece 

Türkiye’nin bütüncül, 
odaklanılmış bir stratejiye ve 
bunu içselleştirmiş yönetime 

ihtiyacı var.

Turkey needs a holistic, focused 
strategy on this matter and a 

government that internalizes this.

pioneering applications in the finance sector to life such as the 
first branch automation and the first ATM software. I founded 
Merlin Computer Inc. in 1990 continuing my business life 
as an entrepreneur. Developing sales and distribution 
automation software, I worked in innovative fields such as RF 
warehouse automation and handheld field computers which 
led the way in Turkey. I actively participated in foundation of 
Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGİDER) and 
acted as founding vice chairman of the board. I acted as the 
vice chairman of TOBB Turkey Software Assembly founded 
in 2006, from its foundation to 2015; in 2015, I took the chair 
and today, I participate in civil society projects on behalf of 
my industry. I also am a member of the Chamber of Computer 
Engineers (BMO) and Turkey Informatics Association 
(TBD). Next to my professional civil society projects, as the 
founding chairman of one of Turkey's first social cooperatives 
www.uretkeniz.biz since 2016, I continue to carry out civil 
society projects to reintroduce to the economy the competent 
individuals over 35 years of age who do not work full time. 
Since it is the most efficient way to transfer my experience of 
more than 40 years to new generations, I have been working 
as a consultant and entrepreneurial mentor in the field of 
informatics and actively pursue my professional career.”

YOu ARE ONE OF TuRKEY'S BEST-KNOWN FEMALE 
ENTREPRENEuRS. HOW DID YOu GAIN YOuR 
GROuND?
“Most of my work took a lot of effort and many sleepless 
nights. Looking back, I can say that two criteria have guided 
my business life: first, I like to work in areas in which I can 
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var. Geriye dönüp baktığımda iki kriterin iş hayatıma yön 
verdiğini söyleyebilirim: Birincisi, bilişimle çözüm üretildi-
ğinde verimliliğin artacağını ve yaşamın kolaylaşacağını 
öngördüğüm alanlarda çalışmayı seviyorum. Böyle bir 
alan gördüğümde ayrıntılara boğulmadan hemen fikir 
üretmeye ve çalışmaya başlıyorum. Bu da bana pek çok 
ilki yapma olanağı sağlıyor. Kuşkusuz bir alanda ilk olmak 
hem riskli hem de çok çalışma gerektiriyor, ancak getirisi 
fazla oluyor. Bundan korkmuyorum, aksine bilinmeyene 
çözüm üretmek bana mutluluk veriyor. En son geçen yıl 
danışmanlık yaptığım iki firmada yapay zekâ projesi yaptık. 
İnanılmaz keyif aldım. Deyim yerindeyse hâlâ mesleğine 
âşık biriyim. İyi bir yazılım gördüğümde bunca yıl geçmesi-
ne rağmen heyecanlanırım ve incelemeyi severim. İkincisi, 
yaşadığım sosyal sorunlara, aynı sorunu yaşayanlarla bir 
araya gelip çözüm üretmeyi seviyorum. Yani sorundaşlı-
ğı, dayanışmayı ve birlikte ilerlemeyi seviyorum. Örneğin 
bilgisayar mühendisliğinin çok yeni ve hızla değişen bir 
alan olması, öğrenci iken Türkiye Bilişim Derneği’nin üyesi 
olmamın temel nedenidir. Hâlâ üyesi olduğum bu dernekte, 
aynı sorunları paylaştığımız kişilerle bir arada olmaktan, 
mesleki zorluklarımıza birlikte çözüm üretmekten keyif 
alıyorum. Türkiye’de kendi yazılım şirketini kuran ilk kadın 
olmak da kendine has pek çok sorunu beraberinde getirdi. 
Bu alanda çalışan herhangi bir sivil toplum örgütünün o 
dönemde olmaması, farklı sektörlerde benzer durumdaki 
üç arkadaşımla birlikte KAGİDER’i kurmamıza vesile oldu. 
Bugün KAGİDER, alanında en aktif dernek olarak sadece 
girişimci kadınların değil, tüm kadınların sorunlarıyla ilgi-
lenmekte. Bütün bunların yanında, 2006 yılından itibaren 
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nde de bilişim sektörünün 
Türkiye’de daha iyiye gitmesi için çalışıyorum. Ar-Ge ça-
lışan sayısının 16’ya düşmesi, yerli yazılım belgesinin ve-
rilmesi, yazılımcıların sanayici kabul edilmesi gibi büyük 
değişimlerde katkımın olduğunu bilmek,  meslek hayatımı 
anlamlı geçirmenin mutluluğunu da birlikte getiriyor.” 

anticipate that productivity would be increased and life would 
become easier with informatics solutions. When I come across 
such a field, I immediately start generating ideas and working, 
without drowning in details. This enables me to break new 
grounds. There is no doubt that being the first in an area is 
both risky and requires a lot of work, but the payoff is high. 
I am not afraid of this, on the contrary, I find joy in coming 
up with solutions to the unknown. Last year, we carried out 
an artificial intelligence project in two companies I provided 
consultancy to and truly enjoyed it. I am still in love with 
this profession, so to speak. After all these years, I still get 
excited when I see a good software and enjoy reviewing it. 
Secondly, I like getting together with people who face the 
same social problems as me and finding solutions to those. 
I love facing conflicts and proceeding together in solidarity. 
For example, the main reason I became a member of Turkey 
Informatics Association when I was a student, was computer 
engineering being a very young and rapidly changing field. 
In this association I am still a member of,  I enjoy getting 
together with people who face the same social problems 
as me and finding solutions to our professional issues with 
them. Being the first Turkish woman to start her own software 
company brought along a number of specific problems. There 
were no non-governmental organizations working in this 
field at that time which prompted us to establish KAGIDER 
with three friends from different industries who had similar 
experiences. Today, as the most active association in its field, 
KAGIDER deals with problems faced not only by women 
entrepreneurs but also by all women. In addition, I have been 
active in the TOBB Turkey Software Assembly since 2006 
for the IT sector to thrive in Turkey. Knowing that I have 
contributed to major changes such as the decrease in the 
number of R&D employees to 16, certification of domestic 
software, and software developers having industrialist status, 

Pandemi ile birlikte teknoloji, 
kurumsal yaşamın da içinde hak 

ettiği yere ulaştı.
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TÜRK KADIN GİRİŞİMCİLERİNİ DÜNYA VE 
AVRUPA ÜLKELERİ İLE KIYASLAYABİLİR 
MİSİNİZ?
“Tarihimize baktığınızda kadınların her zaman yaşamın 
içinde yer aldığını görürsünüz. Nitekim Türkiye’de kadınlar 
seçme ve seçilme hakkını pek çok ülkeden daha önce 
almıştır. Kuşkusuz bunda Atatürk’ün vizyoner ve çağının 
çok ötesinde bir lider olmasının rolü büyüktür. Buna rağmen 
dünyada ve Türkiye’de son 20 yılda muhafazakârlık giderek 
arttı. Bu ise yaşam koşullarını kadının aleyhine değiştirdi. 
Son yıllarda kadına şiddet, gelir adaletsizliği, kadınların ev 
eksenli çalışmalara zorlanması arttı. 

Ekim 2018’de “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne 
dahil olmayan kadın sayısı, 10 milyon 917 bindi. Bu sayı, 
Ekim 2019’da 11 milyon 549 bine yükseldi. Bu da Ekim 
2018’den Ekim 2019’a dek 632 bin kadının iş aramaktan 
vazgeçip, ev işleriyle meşgul olmaya başladığı anlamına 
geliyor. Rakam her geçen gün artıyor. Özetle Türk kadını 
Atatürk’ün önünde açtığı yolu çok iyi değerlendirip tüm 
dünyaya örnek olurken, şimdilerde giderek eve kapandı. 
Başarılı pek çok girişimci de maalesef yurt dışına yerleşti. 
Üzülerek beyin göçünü izliyor ve geri çevirmek için elimden 
geleni yapmaya çalışıyorum. Kuşkusuz bu bir kaç kurumun 
başarabileceği yalıtılmış bir sorun değil. 

Türkiye’nin bu konuda bütüncül ve odaklanılmış bir stra-
tejiye ve bunu içselleştirmiş yönetime ihtiyacı var. Dünya 
ölçeğinde bakarsanız Türklerin pek çok kurumda başarılı 
temsilcileri var. Üst düzeyde görev alan kadın sayısının 
pek çok ülkeye göre istatistiksel olarak yüksek olduğunu 
görebiliriz. Güler Sabancı’dan Ümran Beba’ya kadar çok 
başarılı Türk iş kadını var. Lakin sorunumuz, çoğunu ülke-
mizde tutamamak.”

also gives me joy for I have spent my professional life making 
meaningful contributions.”

CAN YOu COMPARE TuRKISH WOMEN 
ENTREPRENEuRS WITH THEIR PEERS IN 
EuROPEAN COuNTRIES AND AROuND THE WORLD?
“Looking at Turkish history, you will see that women have 
always taken part in life. As a matter of fact, Turkish women 
gain the right to vote and be elected before most countries. 
There is no doubt that Atatürk being a visionary and a 
leader ahead of his time, played a major role. Nevertheless, 
conservatism has been on the rise both in Turkey and around 
the world in the last two decades. This has deteriorated living 
conditions of women. In recent years, violence against women, 
income injustice has increased and women are forced more 
and more to work at home. In October 2018, the number of 
women outside the workforce because they were "occupied 
with housework" was 10 million 917 thousand. This number 
increased to 11 million 549 thousand in October 2019. This 
means that between October 2018 and October 2019, 632 
thousand women stopped looking for jobs to do housework. 
This figure increases each day. In short, Turkish women 
who ardently followed the trail blazed by Atatürk and set 
an example to the whole world once, get more and more 
isolated in their homes today. Unfortunately, many successful 
entrepreneurs have settled abroad. I sadly watch the brain 
drain and give my best to reverse it. Undoubtedly, this is not 
an isolated problem that can be overcome by a handful of 
organizations in Turkey. Turkey needs a holistic and focused 
strategy on this matter and a government that internalizes 
this. At the global scale, Turks are successfully represented 
in a number of institutions. We see that the number of women 
in senior positions is statistically higher than many countries. 
There are many accomplished Turkish business women such 
as Güler Sabancı and Ümran Beba. But we cannot keep most 
of them in Turkey and this is a problem for us. "

With the pandemic, technology 
has reached its deserved place in 

corporate life.
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TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOjİ VE BİLİŞİM 
AÇISINDAN DEĞERLENDİREBİLİR MİSİNİZ? 
EKSİLER, ARTILAR VE YAPILMASI 
GEREKENLER NELERDİR?
“Türkiye, teknoloji anlamında çok ilginç bir ülke. Son tek-
nolojiyi en çok tüketen ülkelerden biriyiz. Çoğu alanda 
ilk üç içerisindeyiz. Ancak teknoloji üretmek ve bundan 
para kazanmak konusunda aynı tutumu sergilemiyoruz. 
Kuşkusuz bunun pek çok nedeni var. Ancak ben temel 
sorunun, yabancı hayranlığının yerli üreticiyi yıldırması 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilişim ve özellikle ya-
zılım konusunda çok başarılı işler yapıldı. Örneğin bizim 
çapımızda e-devlet uygulaması dünyanın hiç bir yerinde 
yok. Finans yazılımları, açık ara dünyanın en iyi yazılımları. 
Oyun alanında çok başarılı şirketlerimiz var. Sonuç olarak 
bunları gelire çeviremiyoruz. Firmalar ya yurt dışına gidiyor 
ya da yabancılara satılıyor. Türkiye’de üretim yapan, yurt 
dışında başarılı olmak için mücadele edenlere neredeyse 
Don Kişot gözüyle bakılır hale gelindi. Bu durum içimi 
acıtıyor. Oysaki çok güzel örneklerimiz var: Logo, Peak 
Games, Rollic ilk aklıma gelenler… Tarımda iyi hasat için 
tohum, toprak, bakım ve hava koşulları ne kadar etkiliyse 
bilişimde de eğitim, yetkin insan gücü, ülkenin sunduğu 
olanak ve destekler, ülke yönetiminin sektör konusundaki 
farkındalığı ve çözüme adanmışlığı da bir o kadar önemli. 
Gençliğimde bilişimin Türkiye için önemli bir fırsat oldu-
ğunu bilir, var gücümle ülkem için çalışırdım. Yaş aldıkça 
bunun birkaç tekil hareketle olmayacağını anladım. 2006 
yılından bu yana daha bütüncül politikalar oluşturmak için 
çalışıyorum. Başarılı işler yaptık, ancak yeterli olmadığını, 
ülkenin üretim stratejilerinin yeterince planlı yürütülmediğini 
ve politikacıların konuyu içselleştirmediğini düşünüyorum. 
Cılız birkaç hamle ile teknoloji lideri olmak pek mümkün 
değil. Ekonominin kalbine inşaat sektörünü koyarak, günlük 
sorunlara çözüm üretmeye öncelik verip, uzun vadeli plan-
lamayı göz ardı ederek yeni bir dünyaya hazırlanamayız. 
Teknoloji, Türk insanın sevdiği, kolay benimsediği bir alan… 
Tek ümidim, bu sevgi ve ilgiyi üretime kanalize edebilme 
olasılığımız. İşte o zaman bizim geçmiş emeklerimizin, 
geleceğimizi aydınlatması mümkün olacak. Yapılması 
gerekenleri o kadar çok dile getirdim ki herkes biliyormuş 

CAN YOu COMMENTATE ON TECHNOLOGY AND 
IT IN TuRKEY? WHAT ARE THE PLuSES, MINuSES 
AND STEPS TO TAKE?
"Turkey is a very interesting country with regard to 
technology. Turkey is one of the top countries that consume 
the latest technology. We are in the top three in most areas. 
However, we do not have the same attitude towards producing 
technology and benefiting from it. Of course, there are many 
reasons for this. However, I think that the main issue is the 
fascination with foreign products which is discouraging 
for domestic producers. Because very successful projects 
have been realized in informatics and especially in software. 
For example, an e-government application of this scale has 
not been implemented anywhere else in the world. Finance 
software is by far the best in the world. We have very 
successful companies in the field of gaming. But in the end 
we cannot monetize this. Companies either move abroad or 
are sold to foreigners. A company that makes production in 
Turkey and struggle to compete internationally, is regarded 
as a Don Quixote. This upsets me because there are very 
good examples: Logo, Peak Games, Rollic are the first that 
come to mind… As you need good seeds, soil, proper care and 
weather conditions for a good harvest in agriculture, you need 
education, competent manpower,  opportunities and supports 
provided by your nation, and a government with awareness 
about the sector, committed to the solution for informatics. 
In my younger days, I knew that informatics was a significant 
opportunity for Turkey, and I worked as hard as I could for my 
country.  But as I got older, I came to realize that the efforts 
of a handful of individuals would not suffice. Since 2006, I 
have been working towards creating more holistic policies. 
We have achieved a lot but I think this is not enough, Turkey's 
production strategies are not carried out as planned as they 
should and politicians do not internalize the issue. Becoming 
a technology leader is unlikely with a few weak moves. We 
cannot prepare for a new world by placing construction at the 
heart of economy, prioritizing finding solutions to everyday 
problems and ignoring long-term planning. Technology is a 
field loved and easily adopted by Turkish people… My only 
hope is the possibility of channeling this love and interest into 
production. That way, it will be possible for our past efforts to 
light our future. I have spoken so much about what needs to 
be done that I feel as if everyone knows. I stayed in Ankara for 
days for strategic planning. We will have come a long way if 
we can carry out even 40 percent of the 2019-2023 Strategic 
Plan. You can download the document from www.sbb.gov.tr/
wp-content/uploads/2019/11/Stratejik-Plan-2019-2023.pdf.  
I have a request, please read and think."

COuLD YOu TELL uS ABOuT THE CuRRENT 
PROjECTS YOu HAVE uNDERTAKEN?
“I take role in numerous projects which I care about and 
can allocate time to. The projects I have recently focused on 
are: a) SoftAway Project I have been carrying out at TOBB 
b) “Creating Sustainable Social Projects: Future Women 
Leaders” Book Project I have been carrying out at KAGIDER 
c) "From Experience to Production KAVIYER" Project 
www.uretkeniz.biz carries out with the support of Ankara 
Development Agency. Softaway is an industry consolidation 
project launched by TOBB Turkey Software Council, and 
maintained by HISER support provided by Ministry of 
Economy to get 36 Turkish software selected among 250 
applications, into international markets. I believe that the 
Future Women Leaders Book Project will fill a significant 
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gibi geliyor bana. Günlerce stratejik planlama çalışması 
için Ankara’da kaldım. 2019-2023 Stratejik Planı’nın yüzde 
40’ını gerçekleştirebilirsek çok büyük yol almış olacağız. 
Belgeyi, www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/
Stratejik-Plan-2019-2023.pdf adresinden indirebilirseniz. 
Ricam, bir okuyun ve düşünün.”

ÜSTLENDİĞİNİZ MEVCUT PROjELERDEN 
BAhSEDEBİLİR MİSİNİZ?
“Önemsediğim, zaman ayırabildiğim pek çok projede 
yer alıyorum. Son zamanlarda üzerinde yoğunlaştığım 
projelerden bahsetmem gerekirse: a) TOBB’da yürütmekte 
olduğum SoftAway Projesi b) KAGiDER’de yürütmekte 
olduğum “Sürdürülebilir Sosyal Projeler Yaratmak: Gele-
ceğin Kadın Liderleri” Kitap Projesi c) www.uretkeniz.biz’in 
Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü “Deneyimden 
Üretime KAVİYER” Projesi. SoftAway, TOBB Türkiye Yazılım 
Meclisi’nin başlattığı, Türkiye’de üretilen ve 250 başvuru 
arasından seçilen 36 yazılımın uluslararası pazara açılması 
için Ekonomi Bakanlığı’nın HİSER desteğiyle sürdürülen 
bir sektör güçlendirme projesi. Geleceğin Kadın Liderleri 
Kitap Projesi'nin, bu alanda ülkemizde yazılmış kitap bu-
lunmadığı için sivil toplum çalışmalarında önemli bir açığı 
kapatacağını düşünüyorum.
Üretkeniz.Biz'in (www.uretkeniz.biz) KAVİYER atölyesi ise 
pandemide daha da önem kazanan bir ürün. Çünkü Tür-
kiye’de pek çok birey, ortalama 40 yaşında birden çok 
nedenle işsiz kalıyor. Oysa bu bireylerin bilgi birikimi ve 
deneyimi, pek çok kişi ve küçük işletme için çok kıymet-
li. KAVİYER’de bizim yaptığımız öncelikle tam zamanlı 
çalışamayan yetkin bireylerin bilgi ve becerilerini hangi 
alana evirebileceklerini ve değere dönüştürebileceklerini 
bulmalarını sağlamak. 18 aylık bu proje, Eylül 2020’de 
başladı. Burada amacımız, 80 yetkin bireyi tekrar ekono-
miye kazandırmak, bu 80 yetkin bireyin içinden 40 bireyi 
mentor olarak yetiştirmek. Ardından bu 40 yetkin bireyin 
bilgi ve becerisini, 120 küçük işletmenin üç ay boyunca 
desteğine sunmak ve bunu yapabilmek için de mentor 
ve girişimciyi buluşturacak yazılımları hayata geçirmek.”

PANDEMİ SÜRECİ, DİjİTALLEŞME VE 
TEKNOLOjİNİN ÖNE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM 
OLDU. BUNUN ÖNEMİNDEN VE ŞİRKETLERE 
DÜŞEN GÖREVLERDEN BAhSEDEBİLİR 
MİSİNİZ?
“Pandemi, pek çok açıdan durup düşünmek gerektiğini 
tüm dünyaya hatırlattı. Eğer bu süreci doğru değerlen-
direbilirsek çocuklarımıza çok farklı ve daha güzel bir 
dünya bırakabiliriz. Teknoloji açısından bakacak olursak 
hali hazırda var olan; ancak alışkanlıklar nedeniyle benim-
senmeyen pek çok teknoloji, bu dönemde kendini kabul 
ettirme olanağı buldu. Pek çok yeni ürün pazara sunul-
du. Örneğin görüntülü konuşma teknolojileri yeni değil. 
Bilişim sektörü uzun zamandır bunu kullanıyor. Günlük 
yaşantımızda da arkadaş ve aile görüşmeleri için sıklıkla 
kullanıyorduk. Fakat şirketler yüz yüze toplantıyı tercih 
ediyordu. Pandemi ile birlikte teknoloji, kurumsal yaşamın 
da içinde hak ettiği yere ulaştı. Hak ettiği diyorum, çünkü 
bu teknolojiler maliyet düşüren, zaman ve mekândan 
bağımsızlık kazandıran çevreci çözümler. Kullanmamak 
için alışkanlık dışında bir engel yok.

Bizler, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak 2017 yılından bu 
yana evden çalışmanın (öncelikle yazılımda Ar-Ge çalışan-

gap in non-governmental activities since there are no books 
written in this field in Turkey. www.uretkeniz.biz is a product 
that has come more into prominence during the pandemic. 
Because many Turkish people around the age of 40 become 
unemployed for various reasons whereas knowledge and 
experience of these individuals are very valuable for many 
others as well as small businesses. What we primarily do in 
KAVIER is to enable these competent individuals who cannot 
work full-time, to find out the field they can transfer their 
knowledge and skills to, and to turn these into value. This 
18-months long project was launched in September 2020. 
Our aim here is to reintroduce 80 competent individuals to the 
economy and to train 40 of these 80 competent individuals as 
mentors and then offering the knowledge and skills of these 
40 competent individuals to support 120 small businesses 
for three months and to make software to bring mentors and 
entrepreneurs together, in order to achieve this goal. "

PANDEMIC HAS BEEN A PERIOD WHERE 
DIGITALIzATION AND TECHNOLOGY HAS COME TO THE 
FORE. CAN YOu TELL uS ABOuT THE SIGNIFICANCE 
OF THIS AND THE DuTIES THAT FALL ON COMPANIES?
“The pandemic has reminded the whole world that it is 
necessary to stop and think, in many ways. If we can benefit 
from this, we can leave an utterly different and more beautiful 
world to our children. Looking from a technological point 
of view, many existing technologies which had not been 
adopted due to habits, have been adopted in this period. A 
number of new products have been introduced to the market. 
Video conference technologies, for instance, are not new. IT 
industry has been utilizing them for a while now. We frequently 
used it in our daily lives to meet with friends and family. 
However companies preferred face-to-face meetings. With 
the pandemic, technology has reached its deserved place in 
corporate life. I say deserved place because these technologies 
are environmentally friendly solutions that reduce costs and 
are independent from time and location. There is no obstacle 
to using these other than habit. Since 2017 as TOBB Turkey 
Software Assembly, we have mentioned to the Ministry of 
Industry at every opportunity that it is necessary to prepare 
the legal infrastructure for working from home (primarily 
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ları için) yasal altyapısının hazırlanması gerektiğini Sanayi 
Bakanlığı’na her fırsatta anlatıyoruz. Ulaşım maliyetlerinin 
düşmesi, hava kirliliğinin azalması, zaman kazanılması 
gibi pek çok yararı var. Dünyadaki teknoloji şirketlerinin 
çoğu, çalışanlarına bu özgürlüğü çoktan verdi. Verimlilik 
azalır, kontrol edilemez gibi pek çok kaygıyla buna pek 
sıcak bakılmıyordu. Oysa pandemide mecburen evden 
çalışmaya geçildi ve birden kamu maliyetlerinin ne kadar 
düştüğü, hava kirliliğinin ne kadar azaldığı ortaya çıktı. 
Verimlilik kaybı olmadığı gibi tam tersine pek çok şirket 
verimliliğin arttığını düşünüyor. Bugünün teknolojisiyle 
pek çok iş, evden yapılabilir durumda zaten. Teknolojiye 
zamanında yatırım yapmış şirketler, hızla koşullara uyum 
sağladı. Tabii ki sağlık, eğitim, lojistik, cam, kimya, demir 
çelik, tarım gibi sektörler, doğası gereği bunların dışında 
pek çok şeyi düşünmek zorunda kaldı. Örneğin tarımda, 
hasat toplamada ve ürün ekiminde önemli sıkıntılar yaşandı 
ve yaşanmaya devam ediliyor. Bunlar, sadece teknolojiyle 
çözülebilir sorunlar değil. Pandeminin ekonomiye etkileri 
düşünülürken her sektör kendi içerisinde durum değerlen-
dirmesi yapmalı ve olası çözüm yollarını birlikte oluşturmalı. 
Bu süreçte en belirgin sorunumuz, teknoloji altyapımızın 
yetersizliği oldu. İnternet sıklıkla kesintiye uğradı, yavaş-
ladı ve hatta pek çok yerde zaten hizmet yoktu. Evrensel 
Hizmet Fonu altyapımızı güçlendirmek için vardı, ancak 
fonun amacına ulaşamadığını birlikte gördük. 
Bir diğer önemli sorun ise bireyden kuruma, kurumdan 
devlete felaket planlarımızın raflarda unutulmuş olduğu 
gerçeğiyle yüzleşmekti. Beni şaşırtan ülkeler bazında da 
benzer resmi görmek oldu. Demek ki sadece kazanca 
odaklanmak çok da doğru değilmiş. Teknolojiyi günlük 
yaşamının bir parçası haline getirmeyen, tüm dünya için 
bir şeyler üretmeyen, sürdürülebilirliği içselleştirmemiş 
kurumların yaşama şansı giderek azalıyor. Bu noktada “e-ti-
caret yapın!”, “internet satışlarınıza öncelik verin!”, “üretim 

for software R & D employees). It has many benefits such as 
reduced transportation costs, reduced air pollution, and time 
saving. Most tech companies around the world have already 
given this freedom to their employees. This idea was not 
welcomed due to many concerns such as reduced productivity 
and losing control over employees. However, pandemic 
has made working from home compulsory and there was a 
sudden decrease in public costs and air pollution. There is no 
productivity slowdown; on the contrary, many companies think 
that productivity has increased. Thanks to modern technology, 
many jobs can be done from home. Companies that invested in 
technology in the right time, swiftly adapted to the conditions. 
Of course, sectors such as health, education, logistics, glass, 
chemicals, iron and steel, agriculture, had many other aspects 
to consider due to their nature. For example, agriculture, 
harvesting and crop cultivation have faced and continue to 
face serious problems. These are not problems that can be 
solved with just technology. When considering pandemic's 
effects on the economy, each industry should assess the 
situation within itself and come up with possible solutions 
together. In this period, the most distinct problem we face 
is the insufficient technological infrastructure. The internet 
connection was often disrupted, slowed down, and was even 
unavailable in many places. The Universal Service Fund 
was there to strengthen our infrastructure, but we all saw 
that the fund failed to serve its purpose. Another substantial 
issue was confronting the fact that our disaster plans, from 
individual level to institutional level, from institutional level 
to government level, had been forgotten on the shelves. 
What surprised me was seeing a similar picture also in 
other countries. So focusing only on profit was not that 
feasible after all. Survival chance is gradually decreasing 
for institutions that do not make technology a part of their 
everyday life, do not produce something for the whole world 
to benefit, and have not internalized sustainability. At this 
point, I do not wish to repeat outdated discourses such 
as "enter e-commerce!", "prioritize your internet sales!", 
or "use production control software (ERP)!". These were 
needs of yesterday. Today, you have to look at your business, 
employees, and customers from a different perspective and 
come up with creative novel solutions. For example, mask is 
a very old product with a wide range of uses, but no one was 
bothered to generate ideas in this field. When the pandemic 
hit, many products emerged from custom masks with your 
picture on to mask vending machines. Only in a matter of few 
months. Isn't it amazing? In my opinion, the major duty that 
fall on companies is to increase the number of multilingual 
employees and technology literacy of their employees. Then, 
to be updated about the technologies available in the world 
and to allocate at least half a day in a week to discuss how 
to adapt these technologies to their businesses. If they do 
these, they will be producing interesting products in no time. 
When Turkish people structure their quick wits, they generate 
wonderful solutions. "

WHAT ARE YOuR RECOMMENDATIONS TO FuRNITuRE 
AND ACCESSORY MANuFACTuRERS IN THIS PERIOD?
“They should think about how they can make every operation 
smarter. I think in 10 years, an unintelligent product will not 
stand a chance. For example, the seats will automatically 
warm up or cool down based on your body temperature, 
warn you to protect your spine when you have wrong sitting 
posture, and urge you to do the movements recommended by 
your physician while watching TV. Cabinets will be smarter. 

ÖDÜLLERİNDEN BAZILARI

•  2000 yılında BM Mükemmel Kadın Girişim-
ciler Sitesi’nde 9 Türk İş Kadını arasında 
yer aldı.

•	 2001’de Dünya Gazetesi tarafından Bilişim 
Dalında En Başarılı İş Kadını ve Ekonomist 
Dergisi tarafından Yılın Kadın Girişimcisi 
seçildi.

•		 “Super MIRACLE Satış ve Dağıtım Yönetimi 
Yazılımı, Interpro Bilişim Ödülleri 2003 - 
Yılın Yazılımı Ödülü.

•	 2004 yılında IBC Cambridge tarafından 21. 
Yüzyılın Sıra Dışı Entelektüeli ilan edildi.

•	 2004 yılında American Biographical Institu-
te tarafından 21. Yüzyılın Büyük Düşünürü 
kabul edildi.

•	 2017 yılında Rotary Üstün Hizmet Ödülü
•	 2018 yılında Bilişimde Fark Yaratan Kadın 

Lider
•	 2019 yılında Türkiye Bilişim Sektöründe 

35 Yıl Emek Ödülü
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kontrol (ERP) yazılımları kullanın!” gibi eskimiş söylemleri 
tekrarlamak istemiyorum. Bunlar dünün gereklilikleriydi. 
Bugün işinize, çalışanlarınıza ve müşterilerinize farklı gözle 
bakmak ve yaratıcı yeni çözümler üretmek zorundasınız. 
Örneğin maske çok eski bir ürün, çok geniş kullanım alanı 
var, ama zahmet edip hiç kimse bu alanda fikir üretmemiş. 
Ne zaman pandemi başladı, üstüne resminizin basıldığı 
maskelerden, maskematiklere kadar çok fazla ürün ortaya 
çıktı. Hem de bir kaç ay içinde. Şaşırtıcı değil mi? Bence 
şirketlere düşen en büyük görev, öncelikle bir kaç dil bilen 
çalışan sayılarını ve çalışanlarının teknoloji okuryazarlığını 
arttırmak. Hemen ardından dünyadaki mevcut teknolojileri 
öğrenmek ve haftanın en az yarım gününü bu teknolojileri 
işine nasıl uyarlayabileceğini tartışmaya ayırmak. Bunları 
yaparlarsa çok kısa sürede ilginç ürünler çıkarırlar. Türkler 
kıvrak zekâlarını yapılandırdıklarında harika çözümler üretir.”

MOBİLYA VE AKSESUAR ÜRETİCİLERİNE 
BU DÖNEMDE YAPMALARI GEREKENLER 
KONUSUNDA TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
“Yaptıkları her şeyi, nasıl daha akıllı hale getiririz diye dü-
şünmeliler. 10 yıl sonra akılsız bir ürünün şansı olmayacak 
diye düşünüyorum. Örneğin koltuklar, vücut ısınıza göre 
otomatik ısınacak ya da soğuyacak, hatalı oturuşlarınız-
da omurganızı korumanız için sizi uyaracak, televizyon 
seyrederken doktorunuzun önerdiği hareketleri yapma-
nızı sağlayacak. Dolaplar artık daha akıllı hale gelecek. 
Bozulmakta olan kuru bakliyatınızı dolabınız size haber 
verecek. Hatta bu malzemeleri değerlendirebileceğiniz 
yemek tarifleri de yanında gelecek. Bunlar şu anda olan 
ve fiyatı ucuzladığında hızla herkese ulaşacak teknolojiler. 
Önerim hiç bir üreticinin rehavete kapılmaması. Şu anda 
işleriniz harika olabilir, bu durum işinizin sürekliliğinin ga-
rantisi değil. Dünyayı izleyin, teknoloji şirketleriyle işbirlikleri 
geliştirin, tasarım ve kaliteyi bir arada ekonomik bedelle 
sunmanın yollarını araştırın. 

Unutmayın dünyanın herhangi bir yerindeki minicik bir 
atölyeyle bile rekabet ediyorsunuz ve bundan sonra daha 
çok edeceksiniz. Ayrıca müşterileriniz size gelmeyecek, siz 
müşteriye gideceksiniz. Mobilya sektörü, sanal dünyaya en 
uygun sektörlerden… Pek çok insan internetten alışveriş 
yapıyor. Aksesuar üreticileri bu dönemde çok şanslı geliyor 
bana. Hem dünya genelinde çok fazla iş birliği yapma 
olanağı var hem de tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ve içine 
sinen bir çözüm bulamadığı çok aksesuar var.” 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA ALABİLİR 
MİYİZ?
“Şu anda çoğu kurumun ve kişinin kaygı düzeyinin yük-
sek olduğunu, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını, 
bazılarımızın ölüm-kalım mücadelesi verdiğini biliyorum. 
Ülkelerin desteklerini sürdürmelerinin olanaksız olduğu-
nu hepimiz görüyoruz. Evet, resmin bir tarafı karanlık ve 
çok belirsiz. Ama bu karamsarlık ve kaygıdan kendimizi 
çıkarabilir; yeni sorunlar yaratmadan, suçlu aramadan, 
işbirliğiyle ve içtenlikle sorunlarımızı çözmeye odaklanırsak 
güzel bir geleceğimiz olacak. Buna yürekten inanıyorum. 
Pandemi ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Bu tür büyük 
olaylar, her zaman büyük dönüşümlere gebe oldu. Bu kez 
de böyle olacak ve büyük bir değişim yaşayacağız. Bu 
gerçeği kabul edip, sağduyulu, insana ve çevreye duyarlı, 
farklılıklara saygılı, etik değerleri önemseyen yolları tercih 
etmemizi diliyorum.”

SOME AWARDS

• In 2000, she was among 9 Turkish Business 
Women in the UN Excellent Women Entrepre-
neurs Site. 

• In 2001, she was named the Most Successful 
Business Woman in Informatics by Dünya 
Newspaper and Female Entrepreneur of the 
Year by Ekonomist Magazine. 

• “Super MIRACLE Sales and Distribution 
Management Software, Interpro Informatics 
Awards 2003 - Software of the Year Award. 

• In 2004, she was declared the Extraordinary 
Intellectual of the 21st Century by IBC Cam-
bridge.

• In 2004, she was recognized as the Great 
Thinker of the 21st Century by the American 
Biographical Institute.

• Rotary Outstanding Service Award in 2017
• Woman Leader Making a Difference in Infor-

matics in 2018
• 35 years in Turkish IT Sector Labor Award in 2019

Your cabinet will inform you that the dry legumes are expiring. 
On top of that, recipes containing these ingredients will be 
offered to you. These are technologies that are available 
now which will quickly reach masses when their price gets 
cheaper. I advise that no producer should get complacent. 
Your business may be doing very well right now, this does not 
guarantee your business' continuity. Follow the world, form 
collaborations with technology firms, explore ways to offer 
design and quality together at an affordable price. Remember, 
you are also competing with a tiny workshop somewhere in the 
world, and there will be even more competition in the future. 
Moreover, your customers will not come to you but you will 
go to them. The furniture industry is one of the most suitable 
industries for internet sales… Many people shop online. I 
find accessory manufacturers to be very lucky in this period. 
There are a lot of collaboration opportunities all around the 
world, and there are many accessories that consumers need 
and problems they cannot find a satisfying solution to."

WOuLD YOu LIKE TO ADD SOMETHING?
“I know that at the moment, most institutions and people 
have a high level of anxiety, economic conditions are getting 
worse, and some of us fight for our lives. We all see that it 
is impossible for countries to continue their support. Yes, 
one side of the picture is dark and very unclear. But we can 
overcome the pessimism and anxiety; we will have a good 
future if we focus on solving our problems honestly and 
cooperatively without creating new problems, or looking 
for someone to blame. I believe this wholeheartedly. Global 
pandemics happened before. Such major events have 
invariably led to great transformations. This will be the case 
again and we will go through a major change. I wish  you 
can accept this fact and choose responsible ways, sensitive 
towards humanity and the environment, respectful to diversity, 
which care about ethical values. "
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20 H arvard Üniversitesi, mutlu ve mutsuz bireyleri bir-
birlerinden ayıran faktörleri mercek altına aldı. 80 
yıl süren araştırmaya 721 aile katıldı. On binlerce 
sayfalık raporda mutlu insanları mutsuzlardan ayırt 

eden temel farkın, güçlü ilişkiler olduğu saptandı. Mutlu 
bireylerin, mutsuz olanlara göre daha iyi bir aile ve dostluk 
bağlarına sahip oldukları ortaya çıktı. Oregon Üniversite-
si’nde yapılan araştırmanın bulguları ise sosyal medya 
kullanımının yüksek olduğu toplumlarda yalnızlığın daha 
yoğun yaşandığını gösteriyor. Facebook, Snapchat ve Ins-
tagram gibi sosyal medya platformlarını kullanma oranıyla 
yalnızlık ve depresyon şikâyetlerinin doğru orantılı olduğu 
da ortaya konuyor. 

Harvard University examined the factors that distinguish 
happy and unhappy individuals. A total of 721 family mem-
bers joined the study, which has been ongoing for 80 years. 
The tens of thousands of pages of analysis in the report 
revealed that the main difference that distinguishes happy 
people from unhappy ones is strong relationships, reveal-
ing that happy individuals have better bonds of family and 
friendship than unhappy ones. Besides, the findings of a study 
conducted at the University of Oregon show that loneliness 
is more intense in communities where social media use is 
high. It also disclosed that the rate of using social media 
platforms such as Facebook, Snapchat and Instagram is in 
direct proportion to complaints of loneliness and depression. 

POPuLAR CuLTuRE DILEMMA
Popular culture offers prescriptions to ease the pain of un-

Harvard University conducted a research 
to examine the factors that distinguish 
happy and unhappy individuals. Here 
are the striking results...

MUTLU OLMANIN SIRLARI
İŞ VE AİLE HAYATINDA 

Harvard Üniversitesi mutlu ve 
mutsuz bireyleri birbirinden 
ayıran faktörlerin incelendiği 
bir araştırma yaptı. İşte çarpıcı 
sonuçlar...

Secrets to Happiness in Work and Family Life

püf noktası  tips

  PROF. DR. TÜRKER BAŞ
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POPÜLER KÜLTÜR ÇIKMAZI
Popüler kültür bizlere sadece mutsuzluğun verdiği acıyı 
hafifletecek reçeteler sunuyor. Bu reçetelerin pek çoğu, 
bizleri kısır bir döngüye sokarak mutsuzluğa neden olan 
asıl sorunun daha da derinleşmesine yol açıyor. Özel haya-
tımızda da iş hayatımızda da mutluluğu arıyoruz. Harvard 
Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 
mutluluğun sırrı, iyi bir aile ve sıkı dostluklardan geçiyor. 
Başarı, zenginlik, kariyer gibi faktörler de mutluluk açısından 
önemli. Ancak bunların gerçek mutluluğa dönüşebilmesi 
ve kalıcı olabilmesi için güçlü ilişkilere sahip olmamız 
gerekiyor. İster yüzlerce kişinin bağlı olduğu bir yönetici, 
isterse binlerce kişiye konser veren bir sanatçı olun, eğer 
başarınızı paylaşacak dostlarınız yoksa ve eve gittiğinizde 
yalnız uyuyor ve sabah kalktığınızda arayacak, konuşacak 
kimseyi bulamıyorsanız, bankadaki bol sıfırlı hesapların ya 
da yaşadığınız konforlu evin sizi mutlu etmeyeceğinden 
emin olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA BİR YANILGI 
Günümüzde insanlar, sosyal medyayı yalnızlıklarından 
kurtulmak için bir araç olarak görüyor. Ancak bu tercih, tam 
tersi bir etki yaratıyor. İstanbul Üniversitesi’nde yapılan bir 
araştırma, sosyal medya kullanımının giderek artan hızda 
bireyselliği, bencilliği ve yalnızlığı artırırken, hayat tatminini 
düşürdüğünü ortaya koyuyor. İnsanlar, sosyal medya saye-
sinde birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri yanılgısı 
içindeler. Yalnızlık içinde kıvranan pek çok insan, çözümü 
sosyal medyada arıyor. Ancak çaba harcamadan kurulan 
dostlukların değeri harcanan çaba kadar oluyor. Ayrıca aşırı 
sosyal medya kullanımı sosyal ve psikolojik izolasyona 
götürüyor. Bu kişiler gerçek dostlarından uzaklaşıyor ve 
daha da yalnızlaşıyorlar.

MUTLULUĞUN SIRRI İLİŞKİLERDE
Bizler, “Mutlu çalışan, mutlu işveren, mutlu toplum” mot-
tosuyla “JoyologyTalks” platformunu kurduk. İş dünyası, 
profesyoneller, akademisyenler dâhil olmak üzere ge-
niş ve renkli konuşmacılardan oluşan etkinliklerle, katı-
lımcılarımızla kişisel hikâyeleri, uygulama ve araştırma 
sonuçlarını paylaşmayı hedefliyoruz. Paneller, atölyeler 
ve eğitim programlarıyla gerçekleştirilen etkinliklerimizde 
İş Yerinde Mutluluğun Temelleri, Yaşam Kalitesi Odaklı 
Yönetim, Mutluluğun Varoluşçu Tanımı, Mutluluk ve Öl-
çümleme Metotları, Nörobilimsel Açıdan Mutluluğa Bakış, 
Mutluluğu Destekleyen Sistem, Süreç ve Uygulamalar gibi 
konular işleniyor. 

happiness. Many of these prescriptions place us in a vicious 
cycle, deepening the real problem of unhappiness further. 
We are seeking happiness both in our personal and business 
lives. According to the results of the study conducted at 
Harvard University, the secret to happiness is a good family 
and close friendships, while factors such as success, wealth 
and career are also important for happiness. 

However, we need to have strong relationships so that these 
can turn into real happiness and last. Whether you are an 
executive with hundreds of people working for you or an 
artist giving concerts to thousand, if you do not have friends 
to share your success with and you sleep alone when you 
get home or cannot find anyone to call or talk to when you 
get up in the morning, you can be sure that your healthy 
bank accounts or your comfortable home will not make 
you happy.

SOCIAL MEDIA IS AN ILLuSION
Nowadays people see social media as a tool to escape their 
loneliness. This preference, however, has the opposite effect. 
A separate study conducted at Istanbul University reveals 
that social media use increases individuality, selfishness 
and loneliness at an increasing pace, while lowering life 
satisfaction. People are mistaken in thinking that they can 
communicate better with each other through social media. 
Many people writhing in solitude are searching for the 
solution on social media. However, the value of friendships 
that are formed without effort is as much as the effort that 
is spent. Furthermore, excessive use of social media leads 
to social and psychological isolation. These people drift 
away from their true friends and become even more lonely. 

SECRET TO HAPPINESS LIES IN RELATIONSHIPS
We established the “Joyology Talks” platform with the mot-
to “Happy employee, happy employer, happy community”. 
We aim to share personal stories, practices and research 
results with our participants in activities participated by a 
wide variety of lecturers who are colourful figures from the 
business world, professionals and academics. In our  activ-
ities like panels, workshops and training programs, topics 
such as Fundamentals of Happiness in the Workplace, Life 
Quality Oriented Management, Existential Definition of 
Happiness, Happiness and Measurement Methods, Hap-
piness from a Neuroscientific Point of View, System that 
Supports Happiness, Processes and Practices are covered.

tips  püf noktası
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bizden  news from us

G
elişen teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak 
üretim yapan Adalar Kimya, 2000 yılında 
kuruldu. Firma, üretimde belirlenen uluslararası 
standartlarda hedefi üst noktada yakalamak ve en 

kaliteli ürünleri üretmek amacıyla her geçen gün kendisini 
yenileyerek ürün yelpazesini sürekli genişletmiştir. Satış 
sonrası ve teknik danışmanlık hizmeti de dâhil olmak 
üzere, yüksek üretim standardı ve kalitesini hedef olarak 
belirlemiştir. Adalar Kimya, yapıştırıcılar konusunda teknik 
danışmanlık hizmetleri ve Ar-Ge bölümü ile müşterilerine 
özel çözümler sunmaktadır. Ürün yelpazesinde hotmelt, 
solvent bazlı polivinil asetat (PVAc) bazlı ve poliüretan 
yapıştırıcılar bulunmaktadır. Firmanın prensiplerinden 
oluşan manifestosu, en iyi ürün için en yüksek kaliteyi 
sürekli kılmaya ve en iyi hizmeti, son teknolojiden 
yararlanarak sağlamaya dayanmaktadır. Bu manifesto ile 
tam müşteri memnuniyetine ulaşmayı hedeflemektedir. 
Adalar Kimya, lokal ve global pazarını her geçen gün 
genişletmekte ve dünyanın dört kıtasına yaptığı ihracatla 
bu payı arttırarak sürekli kılmaya çalışmaktadır.

Yönetici adı: Kevork Kalaycıyan
 www.adalarkimya.com

Adalar Chemicals that makes production by utilizing 
all the resources provided by advancing technology, 
was established in 2000. The company has consistently 
expanded its product range by renewing itself each day 
to achieve the highest goals in designated international 
production standards and to produce the best quality 
products. It aims at reaching high production standards 
and quality also in after-sales and technical consultancy 
services. Adalar Chemicals offers custom solutions to its 
clients with technical consultancy services and its R&D 
department on adhesives. The product range includes hot 
melt, solvent-based polyvinyl acetate (PVAc) based, and 
polyurethane adhesives. The company's manifest consisting 
of principles is based on maintaining the highest quality to 
deliver the best products and to provide the best services 
by utilizing the latest technology. It aims to ensure absolute 
customer satisfaction with this manifest. Adalar Chemicals 
expands both in local and global markets each day and 
works towards becoming perpetual by increasing this share 
with exports made to four continents of the world.

Director name: Kevork Kalaycıyan
www.adalarkimya.com

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM 

ADALAR KİMYA San. ve Tic. Ltd. Şti. / ADALAR CHEMICALS Ind. And Trade Co. Ltd. 

Let's Get to Know Our Members
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F
irma, 2004 yılında Beşevler Sanayi Sitesi’nde 
kurulmuş olup, 2005 yılından bu yana Bursa Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetine devam 
etmektedir. Firma, mobilya sektörü başta olmak 

üzere otomotiv yan sanayine hizmet vermektedir. 
Ürünlerin tasarım ve planlamasını da yapan Akkoca 
Makine, ürünlerin tasarım ve faydalı model belgelerini 
alarak AKC tescilli markası ile patentlenmiştir. 
Yurt geneline ve İnegöl’deki mobilya sektörüne önem-
li katkılar sağlayan firma, mobilya bağlantı aksesuarları 
konusunda uzman ve dinamik kadrosuyla birlikte oluştur-
duğu bilgi ve tecrübelerini müşterileriyle paylaşarak satış 
ve satış sonrası hizmetleriyle müşterilerinin güvenini ka-
zanmıştır. Ürünleri arasında bağlantı elemanları, dübeller, 
tamamlayıcı aksesuarlar, dolap içi ürünler ve kırma masa 
grubu yer almaktadır. AKC markası, mobilya sektöründe 
maddi ve teknik açıdan vazgeçilmez tedarikçilerinden bi-
ri haline gelmiştir. Müşterilerinin haklı gururu olan Akkoca 
Makine A.Ş., sektöre hizmet için yenilikleri yakından takip 
ederek mücadelesini azimle sürdürmektedir.

Yönetici: Nihat Sevim
www.akkocamakine.com.tr 

The company was established in 2004 in Beşevler 
Industrial Site and has carried out its operations in 
Bursa Nilüfer Organized Industrial Zone since 2005. The 
company offers services mainly in the furniture sector as 
well as the automotive supply industry. Akkoca Machine 
that also designs and plans the products, has obtained 
design and utility model certificates of the products 
and is patented with the AKC registered trademark. The 
company that has significantly contributed to the furniture 
industry in İnegol and across Turkey, has gained the trust 
of its customers with its sales and after-sales services by 
sharing its knowledge and experience thanks to its dynamic 
staff with expertise on furniture connection accessories. 
Among its products are fasteners, dowels, complementary 
accessories, in-cabinet products, and folding table groups. 
The AKC brand has become one of the indispensable 
financial and technical suppliers in the furniture industry. 
Customers take justified pride in Akkoca Machine Corp. 
that continues its race determinedly by closely following 
the innovations to contribute to the industry. 

Director: Nihat Sevim
www.akkocamakine.com.tr 

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM 

AKKOCA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / AKKOCA MACHINE Industry and Trade Corp.

Let's Get to Know Our Members



A
lbatur Endüstri, otomotiv ve motosiklet sektörlerine 
yedek parça üretmek üzere 1978 yılında Bursa’da 
şahıs işletmesi olarak kurulmuştur. Daha sonra 
1994 yılında Albatur A.Ş. olarak kurumsal yapıya ilk 

adımını atmıştır. Ardından 2002 yılında mobilya sektörü 
için sürgü sistemleri üretimine başlayan firma, bu alanda 
geliştirdiği yenilikçi ve proaktif ürünlerle sektörüne artı 
değer katmayı kısa zamanda başarmıştır. Bursa Çalı 
Sanayi Bölgesi’nde kurulu 5 bin 500 metrekare kapalı 
alanda birbirine entegre modern tesislerde üretilen 
tüm ürünler, tasarımdan başlayarak kalıp üretimleri, 
sac şekillendirme, eksantrik ve hidrolik pres hatları, 
plastik enjeksiyon hattı, metal işleme CNC tezgâhları, 
elektrostatik fırın boya hattı, yaş boya hattı, alüminyum 
işleme merkezleri ve ürün montaj otomasyonları 
ile üretimin her aşaması, titiz bir kalite kontrolden 
geçmektedir. 150’nin üzerindeki tescilli Albatur markalı 
ürünler, Türkiye içerisinde 250’nin üzerinde satış 
noktasının yanı sıra, sayısı her geçen gün artan toplam 
57 ülkeye ihraç edilmektedir.

Yönetici: Kadir Batur Teoman
  www.albaturas.com

Albatur Industry was established in Bursa in 1978 as a sole 
proprietorship to produce spare parts for the automotive 
and motorcycle industries. Later in 1994, Albatur Corp. 
took the first step towards becoming a corporate structure. 
Subsequently, the company that started  producing sliding 
systems for the furniture industry in 2002, managed to 
contribute to the industry in a short time with the innovative 
and proactive products it developed in the field. 

All products produced in integrated modern facilities in a 
closed area of 5 thousand 500 square meters in Bursa Çalı 
Industrial Zone are subject to meticulous quality control 
as well as every stage of production from design to mold 
production, sheet forming, eccentric and hydraulic press 
lines, plastic injection line, metal processing CNC machines, 
electrostatic oven-dying line, wet paint line, aluminum 
processing centers, and product assembly automation. 
Over 150 registered Albatur products are offered in more 
than 250 sales points in Turkey and exported to a total of 
57 countries as this number rises each day.

Director: Kadir Batur Teoman
www.albaturas.com

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM 

ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. / ALBATuR INDuSTRY CORP.
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1
984 yılında mobilya aksesuarları sektörünün 
ilklerinden biri olarak üretim faaliyetlerine başlayan 
Umut Kulp, bugün Hand Style markasıyla faaliyetlerine 
devam etmektedir. Firma, 30 yıllık bilgi, birikim, 

tecrübe ve Avrupa standartlarındaki üretim kalitesiyle hem 
Türkiye hem de uluslararası pazarda, sektöründe bilinen 
ve aranılan bir marka olmayı başarmıştır. Sahip olduğu 
üretim gücü ve nitelikli insan kaynağıyla müşterilerinin 
mevcut ve gelecekteki beklentilerini en iyi şekilde 
karşılayan Umut Kulp, küresel yenilikleri ve teknolojiyi takip 
ederek kendini sürekli yenilemekte ve çağdaş bir vizyonla 
gelişmektedir. Sektörün kalite çıtasının yükseltilmesi ve 
ürün yelpazesinin geliştirilmesi, Umut Kulp’un kendine 
biçtiği en önemli görevlerden biridir. Deneyimli ve 
profesyonel ekibiyle dikkat çeken Umut Kulp, bugün 
yüzlerce çalışanı ve binlerce müşterisiyle sürdürülebilir 
başarılara imza atmaktadır. Tasarım, teknik bilgi ve 
organizasyon kabiliyetlerini büyümeye ve gelişmeye açık 
bir şekilde tamamlamış olan Umut Kulp, tüm müşterilerine 
ekonomi ve ihtiyaçlar anlamında en optimum çözümleri 
sunabilmeyi hedeflemektedir.

Yönetici: Umut Atalay
  www.umutkulp.com.tr

Umut Handle that launched its production in 1984 as one 
of the pioneering companies in the furniture accessories 
industry, today continues its operations under Hand Style 
brand. The company with 30 years of knowledge, know-how, 
experience, and production quality at European standards, 
has managed to become a known brand in demand both in 
Turkey and the global market. Umut Handle meeting the 
current and future expectations of its customers in the best 
way with its production force and qualified human resources 
constantly renews itself by following global innovations 
and technology and advances by adopting a modern vision. 
Raising the bar concerning industrial quality and expanding 
the product range are among the primary tasks that Umut 
Handle takes on itself. Standing out with its experienced 
and professional team, today Umut Handle achieves 
a sustainable success with hundreds of employees and 
thousands of customers.
Umut Handle open to growth and development, has 
perfected its design, technical know-how, and organizational 
capabilities with the aim of providing the optimum solutions 
to all its customers in terms of affordability and needs.

Director: umut Atalay
www.umutkulp.com.tr

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM 

UMUT KULP SAN. TIC. PAZ. LTD. ŞTI.  / uMuT HANDLE Ind. And Trade Marketing Co. Ltd. 
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V
olkan mobilya bağlantı elemanları, üretimini 
gerçekleştirmek adına 1975 yılında ufak bir atölyede 
başladığı iş maratonuna, 2003 yılında taşındıkları 
3 bin metrekare kapalı alana sahip Çatalca’daki 

fabrikasında devam etmektedir. Firma, kurulduğu günden 
bu yana teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek 
pazardaki ihtiyaçları kullanıcıya en iyi kalitede kullanım ve 
montaj kolaylığı sağlayarak sunmaktadır. Stratejik ilkeleri 
doğrultusunda mobilya bağlantı elemanları sektöründe 
daima büyümeyi, gelişmeyi ve daha kaliteli üretimi 
hedefleyen firmanın temel felsefesi, global rekabete ayak 
uyduracak bir marka haline gelmekten geçmektedir. 
Ayrıca teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek, 
tüm süreçlerde sürekli iyileşme sağlamak, işletmede 
ve çevresinde kalite bilincini arttırmak, sürekli müşteri 
memnuniyeti sağlamak ve verimli çalışma ortamları 
oluşturmak da firmanın ilkeleri arasında yer almaktadır. 
Firma, mobilya bağlantı elemanları sektöründe tercih 
edilen marka olma vizyonu paralelinde çevre, iş sağlığı 
ve güvenliği konularında sektöründe öncü kuruluş olmayı 
hedeflemektedir.

Yönetici: Tufan Kaya
  www.volkancivata.com.tr

Volkan Furniture Fasteners began their business marathon 
in a small workshop in 1975 to make production, and today 
carries out its operations in its Çatalca factory with a closed 
area of 3 thousand square meters. Since its establishment, 
the company has closely followed the technological 
developments and meets the needs in the market by offering 
the user the highest quality usage and ease of installation. 

The philosophy of the company that aims to achieve 
continuous growth, development, and better production 
quality in the furniture fasteners industry in line with its 
strategic principles, is to become a brand that can compete 
globally. Besides, closely following the technological 
developments, ensuring continuous improvement in 
all processes, increasing quality awareness within and 
around the organization, ensuring continuous customer 
satisfaction, and creating efficient working environments 
are among the company's principles. In line with its vision 
of becoming the preferred brand in the furniture fasteners 
industry, the company aims to become an industry pioneer 
in the environment, occupational health, and safety fields.

Director: Tufan Kaya
www.volkancivata.com.tr

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM 

VOLKAN Civata ve Mobilya Bağlantı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. 
VOLKAN Bolt and Furniture Fasteners Ind. Trade Co. Ltd. 
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K urum, ticari faaliyetine 1975 yılında Yılmaz Tezgören 
tarafından Eskim Kolektif Şirketi’nin kurulması ile 
başladı. Firma, küçük bir sanayi sitesinde 100 met-
rekarelik kapalı alanda tiner imalatının yapılması ile 

ilk ürününü tüketicilerine sundu. Firma daha sonra, 1979 
yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi’nde 
yer alan 1600 metrekarelik kapalı alana sahip tesisine 
taşındı. Yeni tesiste ilk etapta mobilya sektörüne yönelik 
vernik, boya ve tiner üretilmeye başlandı. Sonraki etaplarda 
ise sanayi boyaları da ürün yelpazesine eklenerek çeşitlilik 
arttırıldı. Kurum, 1990 yılında ticari statüde değişikliğe 
giderek Eskim Eskişehir Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi unvanını aldı. Günden güne büyüyen Eskim mar-
kası, 1994 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan kendi alanında inşaata başladı ve 1995 yılında 
tesis tamamlanarak üretim faaliyetlerine geçildi. Yeni tesisle 
birlikte mevcut ürün yelpazesine polyester reçineleri de 
eklendi. Yeni tesiste mevcut ürün yelpazesine polyester 
reçineleri de eklendi. Firma, 1997 yılında önemli bir adım 
atarak inşaat sektörüne yönelik ürün gruplarını da üretim 
bandına ekledi. Böylece Eskim markası, ürün çeşitliğini 
arttırarak daha fazla sektör hitap etmeye başladı. Eskim, 
Mayıs 2004 tarihi itibarıyla Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi olarak değişen ticaret unvanı ile faaliyetlerine 
devam ediyor. 

The company launched its commercial activities in 1975 
with establishment of Eskim Collective Company by 
Yılmaz Tezgören. The company presented its first product 
to consumers after starting thinner production in a workshop 
located in a small industrial zone, with a closed area of 
100 square meters. In 1979, the company moved to its 
facility with a closed area of 1600 square meters located 
in Eskişehir Organized Industrial Zone 2nd Avenue. The 
company started varnish, paint, and thinner production for 
the furniture industry in its new facility. In the following 
period, the product range was expanded with industrial 
paint. 

The company's commercial status changed in 1990, and it 
received the title “Eskim Eskişehir Chemical Ind. and Trade 
Inc.”. Eskim brand that grows each day, started construction 
on its own land in Eskişehir Organized Industrial Zone in 
1994; facility was completed and production started in 1995. 
Polyester resins were added to the product range at the 
new facility. 

The company took an important step in 1997 and added 
product groups for construction industry to its production 
line. In this way, Eskim brand started to appeal to more 
industries by expanding its product range. As of May 2004, 
Eskim continues its operations with its new commercial title 
Eskim Chemical Ind. And Trade Inc. 

The number of MAKSDER members 
reached 65 after ESKİM Chemical Ind. 
And Trade Inc.  became a member.

İSTE YENİ ÜYEMİZ!
MAKSDER AİLESİ BÜYÜYOR 

Üyeleri arasına ESKİM Kimya San. ve 
Tic. AŞ’yi katan MAKSDER’in üye sayısı 
65’e yükseldi.

MAKSDER Family is Growing. Here it is!
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Y unus Emre, kuşkusuz Türk edebiyatının en güçlü şair-
lerinden biridir. O, 700 yıl öteden ses verir ve yedi asır 
boyunca sesi gök kubbeden hiç kaybolmamıştır. Peki, 
o sadece bir şair midir? Elbette ki hayır... O büyük bir 

hümanist, seçkin bir düşünür, derinlikli bir yol gösterici ve 
elbette mütevazı bir Anadolu insanıdır. Belki de bütün bu 
sebeplerden dolayı hemen herkes kendisinde ondan bir 
parça bulur. Öyle ki insan, Yunus ile arasında bir kan bağı 
ya da bir yakınlık var gibi yaşar. Tıpkı Yunus’un dediği gibi…

“Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. 
Cihan âlem herkes bilsin ki en büyük ibadet sevmektir.”

NİÇİN YUNUS EMRE? 
Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, Yunus Emre adını 

There is no doubt that Yunus Emre is the one of the most pow-
erful poet in the Turkish language. His voice has never stopped 
resounding for seven centuries. But is he merely a poet? Of 
course not. He is a great humanist, an outstanding thinker, a 
profound mentor and, of course, a simple man of Anatolia. Per-
haps for that reason everyone finds a bit of himself in Yunus, as 
if Yunus were a blood relative or a relation. Just as Yunus said…

“The skill is seeing beauty,
Fathoming the mystery of love.
The whole world should now that
The ultimate form of worship is love.”

WHY YuNuS EMRE?
Whatever city you go to in Turkey, you will find a slew of people 
named Yunus. So do people only give this name to their chil-
dren? Becasue Yunus Emre voice is like a rippling brook from 

In the words of Turkish poet Cemal 
Süreya, Yunus Emre wrote with the baby 
teeth of the Turkish language. Also he 
belongs not just to Anatolia, but to the 
world.

YUNUS EMRE
YÜzYILLARI AŞIP GELEN 

Cemal Süreya’nın tarifiyle Türkçenin 
süt dişleriyle yazan Yunus Emre, sadece 
Anadolu’nun değil, tüm insanlığın eşsiz 
değerleri arasında yer alıyor.

Yunus Emre: Speaking to us Down The Centuries

portre  portrait

  MELİH USLU
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taşıyan birçok insana rastlarsınız. Hemen her şehirde kul-
lanılan bu isim, acaba neden bu kadar çok tercih edilir? 
Çünkü Yunus Emre, kalbinin ta derinlerinden çağlaya çağlaya 
konuşur da ondan. İnsana, “Bunca varlık var iken, gitmez 
gönül darlığı” diye fısıldar. “Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın 
namaz değil.” şeklinde uyarır. Söz gelimi Karaman şehrine 
göz atalım. Geleneklerine ve kültürel değerlerine sıkı sıkıya 
bağlı olan Karaman'da geçmişin izlerini sürebileceğiniz çok 
yer vardır. Aktekke Meydanı, şehrin kalbi konumundadır. 
Meydanı çevreleyen geniş bir aks üzerinde ise üç güzel tarihi 
cami sıralanır. 14. ve 15. yüzyıllara tarihlenen bu mabetlerden 
biri olan Yunus Emre Camii, Ahi Emir Caddesi üzerinde yer 
alır. Ön yüzünde beş kubbeli bir cemaat revakıyla dikkat 
çeken caminin bitişiğinde, dünyaca ünlü Türk mutasavvıfı 
Yunus Emre'nin mütevazı türbesi bulunur. Evrensel mesaj-
larıyla insanlığı sevgiye ve hoşgörüye çağıran halk ozanının 
sözleri, âdeta Anadolu fikriyatının yaşayan çınarları gibidir:

“İlim, ilim bilmektir. İlim, 
kendini bilmektir.
Sen kendini bilmezsen, 
Bu hiç okumamaktır.”

OKUYANI âŞIK EDER
Yunus Emre, Selçukluların yıkıldığı ve Osmanlı Devleti’nin 
kurulduğu çalkantılı bir süreçte yaşamıştır. Onun şiirlerinde 
bütün sadeliği ve görkemiyle ortaya çıkan Türkçenin ifade 
gücüdür. Yerel genellemelere düşmeksizin evrensel boyutta 
insana, “işte bu!” dedirtir. Bizi, bize tanış kılan, dünyayı dil 
içinde kavrayıp ifade edişimizi bize bütün gücüyle bağışla-
yan, dilsizken dilimizi veren bir mucize gibidir. Bu yüzden 
pek çok yerdedir kabri, bu yüzden herhangi bir şairden 
söz eder gibi söz edemeyiz ondan. Bizi bize döndüren bir 
sırdaşımız, dostumuz gibi söz ederiz. Ona Yunus Emre değil, 
sadece “Yunus” deriz. Bu noktada Sanat Tarihçisi Burhan 
Toprak onu şu güzel satırlarla anlatıyor: “Yunus Emre, ben-
den bana gelen bir ses gibiydi; bu yüzden onu çok sevdim. 
Gün geldi; yedi asırdan beri Türkçe konuşulan memleketler 
üzerine gölgesini yayan bu büyük şairin Azerbaycan’dan 
Macaristan’a kadar; cahil, âlim,  şeyh, kâfir, mümin, herkes 
tarafından, hiç olmazsa, birkaç parçasının ezbere bilindiğini 
öğrendim, şaşırmadım.” 

BÜYÜK SUFİ
Mistik Türk edebiyatıyla ilgili çalışmaları ve kütüphanelerimize 
kazandırdığı eserlerle tanınan Mustafa Tatçı, hakkında çok az 
belge bulunan Yunus Emre’ye özel bir önem veriyor. Tatçı, 
Yunus Emre’nin eserlerini bir araya getirdiği geniş hacimli 
kitabında, Yunus Emre’nin hayatını, eserlerini, dilini, düşünce 
dünyasını, sanatını ve edebiyatımızdaki etkilerini inceleyen 
kapsamlı makalelere imza atıyor. Sadece Yunus Emre mi? 
İsmini ona bağlayarak Âşık Yunus namıyla şiirlere imza atan 
diğer Yunus hakkında özel bir çalışma da bu ciltte yer alıyor. 
Türk edebiyatının klasik şaheserleri arasında kabul edilen bu 
şiir külliyatını Mustafa Tatçı’nın uzmanlığı refakatinde okumak, 
Yunus Emre özelinde ilham verici bir yolculuk imkânı sunuyor. 
Bendeniz ise büyük şairin lezzetli mısralarıyla yazımı bitireyim 
müsaadelerinizle:  

“Sular hep aktı geçti, 
kurudu vakti geçti.
Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. 
Dünya bir penceredir, 
her gelen baktı geçti...” 

deeply heart. “Despite so much material wealth, shallowness 
of heart does not go away,” he whispers. “Once you’ve broken 
a heart / Your prayers mean nothing,” he chides. For instance, 
let's take a look at the city of Karaman, in the part of Central 
Anatolia. You’ll find traces of the past all over Karaman, which 
is closely bound to its cultural values and traditions. Aktekke 
Square at the heart of the city. Three lovely historic mosques 
surround the square. One of these temples, which date to the 
14th and 15th centuries, is the Yunus Emre Mosque on Ahi 
Emir Avenue. Immediately adjacent to the mosque, which is 
noteworthy for the five-domed portico on its front facade, is the 
modest tomb of the world-renowned Turkish Sufi mystic, Yunus 
Emre. The words of this folk poet, who exhorted mankind to 
love and tolerance with his universal messages, are the vital 
pillars of Anatolian thought:

“Knowledge should mean a full grasp of knowledge:
Knowledge means to know yourself, heart and soul.
If you have failed to understand yourself,
Then all of your reading has missed its call.”

HE ENRAPTuRES THE READER
Yunus Emre lived of course in the turbulent period when the 
Seljuks were in decline and the Ottoman state were springing 
up. What is manifested in his poetry is the expressive power of 
the Turkish language in all its naked splendor. It prompts us 
to say ‘Yes! That’s it!’, but in a universal dimension that does 
not descend into parochial generalities. A miracle that let us 
know ourselves, that enabled us to understand and express 
the world in language, binding us to it with all its might, a 
miracle that transformed a speechless people into a nation 
with a tongue. That is why his tombs are all over the place, 
that is why we speak of him not as of some poet, but rather of 
a friend and confidant who made us who we are. To us he is not 
Yunus Emre, but simply “Yunus”. At this point, Art Historian 
Burhan Toprak expresses him in these beautiful lines: “It was 
like a voice coming to me from myself; that’s why I loved it. 
Then one day I learned that everyone - learned, unlearned, 
sheikh, infidel and believer - from Azerbaijan to the Balkans 
knows by heart this great poet, who has held sway over the 
hearts of the Turkish-speaking countries for seven centuries, 
and I was not surprised.”

THE GREAT MYSTIC
Mustafa Tatçı, who is known for his studies of Turkish mystic 
literature and the many works he has preserved for our librar-
ies, places special importance on Yunus Emre, about whom 
little documentation exists. In a weighty tome that brings Yunus 
Emre’s creations together with the poems of Aşık Yunus, Tatçı 
has penned comprehensive articles that examine Yunus Emre’s 
life, works, language, intellectual outlook and art as well as 
their influence on our literature. And that’s not all. Also included 
in the book is a special study of the other Yunus, a minstrel poet 
who, linking his name with that of the great mystic, penned 
verses under the sobriquet Aşık Yunus. Reading this collection 
of poetry, considered to be among the classic masterpieces of 
Turkish literature, in the company of an expert like Mustafa 
Tatçı, presents an opportunity for an inspiring journey into the 
world of Yunus Emre. Let me end my article with the delicate 
lines of the great poet:

“Water always flowed and gone, Dried up, its time is gone.
Many khans and sultans left their thrones behind.
The world is a window, Into which all looked and gone...”

portrait  portre
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P andemi sonrası yeniden evlerimizden ofislerimize, 
iş yerlerimize dönüyoruz. Peki bu süreçte iş yeri 
stresiyle nasıl başa çıkacağız? Bu soruya çok farklı 
yanıtlar vermek mümkün. Ancak ben sizlere BBC ve 

Google ofisleri başta olmak üzere tüm dünyada uygulanan 
kahkaha yogasını önermek istiyorum. 1995 yılında Hintli 
hekim Dr. Madan Kataria tarafından geliştirilen, çeşitli ko-
mikliklere, şakalara ve komedilere dayanmadan herkesin 
kahkaha atabileceği grup egzersizi sistemi hakkında şu 
bilgileri verebiliriz.

STRESİ AZALTMANIN EN hIZLI YOLU
Stresi azaltmak için kullanılan birçok yöntem olmasına 
rağmen kahkaha yogası, en hızlısıdır ve ilk seanstan sonra 

After the pandemic, it is time we return to our offices and 
workplaces from our homes. But how to deal with workplace 
stress in this period? There is a number of different answers 
to this question. However, I would like to recommend you 
laughter yoga, practiced all over the world, particularly at 
BBC and Google offices. We would like to tell you about this 
group exercise system developed by Indian physician Dr. 
Madan Kataria in 1995, where everyone can laugh without 
resorting to fun, jokes and humor.

FASTEST WAY TO REDuCE STRESS
Although there are many ways to reduce stress, laughter 
yoga is the fastest method and you can feel its benefits even 
after the first session. Laughter yoga is the only exercise 
that simultaneously reduces physical, mental, and emotional 

Although the methods to stay mentally 
strong under social isolation vary, it is a 
good idea to get ready for business life 
after the pandemic with laughter yoga.

kAHkAHA YOGASI 
PANDEMİ SONRASI İŞ YERİNDE,

Sosyal izolasyon koşullarında psikolojik 
açıdan güçlü kalmanın yöntemleri farklı 
olsa da pandemi sonrası iş hayatına 
kahkaha yogasıyla hazırlanmak iyi bir 
fikir.

After the Pandemic Laughter Yoga at Workplace

sağlık  health

  YRD. DOÇ. DR. GAMZE ŞENBURSA
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faydalarını hissedebilirsiniz. Kahkaha yogası, fiziksel, zi-
hinsel ve duygusal stresi aynı anda azaltan ve duygusal 
bir dengeye getiren tek egzersizdir. Olumlu duyguları artırır 
ve olumsuz duyguları azaltır. Çok yetenekli çalışanlar bile 
duygusal olarak rahatsızlarsa iyi performans gösteremez-
ler. Belirli bir zamanda performans ruh haline bağlıdır ve 
kahkaha yogası endorfin adı verilen beyin hücrelerinden 
nöro-peptidleri serbest bırakarak birkaç dakika içinde ruh 
hali durumunu değiştirir. Bilim, bize beynin diğer vücut or-
ganlarından yüzde 25 daha fazla oksijene ihtiyacı olduğunu 
söylüyor. Kahkaha yogası, optimum performansa yardımcı 
olan ve enerji seviyelerini artıran net oksijen arzını arttırır.

TAKIM OLUŞTURMA
Birlikte gülen insanlar birlikte daha verimli çalışır. Kahka-
ha yogası, insanları kolayca birbirine bağlayan güçlü bir 
araçtır. Ayrıca olumlu bir zihinsel tutum, umut, iyimserlik 
geliştirmeye yardımcı olur ve geliştirir. Ekip oluşturmada 
yardımcı olacak iletişim becerileri sağlar.

MOTİVASYON VE İLETİŞİM
Satış ve pazarlamada çalışan insanlar için kahkaha yogası, 
yüzlerine bir gülümseme getirmeye ve vücutta iyi duygular 
yaratmaya yardımcı olur. Bu durum, iletişim ve motivasyon 
becerilerini geliştirir. Böylece müşteri tabanını ve müşteri 
memnuniyetini arttırır.

YENİLİK VE YARATICILIK 
Kahkaha yogasındaki ruh hali, yaratıcılığın merkezi olan 
doğru beyin aktivitesini uyarır. Bu, iş yeri sorunları hakkında 
yeni fikirler ve anlayışlar oluşturulmasına yardımcı olur. 
Rekabetin yüksek olduğu bu pazarda önde olmak için 
yeni fikirler ve sürekli yenilikler getirilmesi gerektiğinden 
kahkaha yogası, insanların daha yaratıcı ve yenilikçi ol-
masına yardımcı olur.

DİKKAT MESAFESİNİ ARTIRIR
İnsan beyni 90 dakikadan fazla konsantre olamaz, sonra-
sında dikkat süresi azalır. 5-10 dakikalık bir kahkaha yogası 
seansı bile uzun bir insan kaynakları eğitimi seansları ve 
konferansları sırasında büyük bir enerji artışı sağlayabilir. 
Dikkat süresini artırmaya, öğrenme becerilerini, zihinsel 
konsantrasyonu ve potansiyeli geliştirmeye yardımcı olur. 

health  sağlık

stress, bringing about emotional balance. It promotes 
positive emotions and reduces negative emotions. Even 
highly skilled employees cannot perform well when they 
experience emotional distress. Performance at a given time 
depends on mood and by releasing neuropeptides from 
brain cells called endorphins, laughter yoga alters the 
mood within minutes. Science tells us that the brain needs 
25 percent more oxygen than other body organs. Laughter 
yoga increases net oxygen supply that encourages optimum 
performance and increases energy levels.

TEAM BuILDING
People who laugh together, work more efficiently together. 
Laughter yoga is a powerful tool that easily connects people. 
It also helps to create a positive mental attitude making 
one hopeful, more optimistic and improves overall mental 
state as well as providing with communication skills to aid 
in team building.

MOTIVATION AND COMMuNICATION
For people working in sales and marketing, laughter yoga 
helps to bring a smile to their faces and to feel physically 
well. This improves communication and motivational skills, 
increasing customer base as well as customer satisfaction.

INNOVATION AND CREATIVITY
Mood during laughter yoga stimulates the right brain activity 
which is central to creativity. This helps generate new ideas 
and gain insights about workplace issues. Laughter yoga 
helps people be more creative and innovative, as new ideas 
and continuous innovation are required to lead in this highly 
competitive market.

INCREASES ATTENTION SPAN
Human brain cannot concentrate for more than 90 minutes 
after which the attention span decreases. Even a 5-10 minute 
laughter yoga session can provide a significant energy 
boost during long human resource training sessions and 
conferences. It helps to increase attention span, improve 
learning skills, mental focus and potential.
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HAZIR MIYIZ?
OLASI BİR DEPREME

Are We Prepared for a Potential Earthquake?
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U lkemiz topraklarının yüzde 92’sinin deprem riski 
taşıdığı, nüfusumuzun da yüzde 95’inin bu bölgeler 
üzerinde yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin yüzde 
98’inin ve barajlarımızın yüzde 93’ünün deprem 

bölgelerinde bulunduğu biliniyor. Bir deprem ülkesinde 
yaşadığımızın bilinciyle sürekli ve etkili biçimde önlemler 
almalıyız. Olası bir afete karşı şu soruları kendimize sora-
rak işe başlayabiliriz. Siz ve yaşadığınız çevre, afete karşı 
hazırlıklı mı? İş yerinizde çalışanlarla konuştunuz mu? Bir 
afet sırasında nerede buluşacaksınız? Neler yapacak-
sınız? 72 saat yetecek kadar yiyecek malzemeniz hazır 
mı? Afet çantanızda yedek pil ve radyo, el feneri, temizlik 
malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, el feneri ve içme 
suyu var mı? Arabanızda bir afet çantası bulunuyor mu? 
Siz ve aileniz ilk yardım eğitimi gördünüz mü? Yaşadığınız 
evde veya bulunduğunuz apartmanın her katında yangın 
alarmı mevcut mu? Evinizde ya da iş yerinizde yangın 
söndürme cihazı var mı? Elektrik sigortaları otomatik mi? 
Su, elektrik, gaz vanalarının yerini ve nasıl kapatılacağını 
biliyor musunuz? Afet sonrasında yaşadığınız bölge dışında 
kalabileceğiniz bir mesken var mı? Evinizi, otomobilinizi, 
iş yerini ve ailenizi sigorta ettirdiniz mi?

DEPREM ÖNCESİ NELER YAPMALIYIZ?
Öncelikle yaşadığımız binaların depreme dayanıklı olup 
olmadığını araştırmalıyız. Dayanıklı değillerse güvenli hale 
getirmeliyiz. Toplumda deprem bilincini oluşturmalıyız 
ve aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olmalıyız: 

It is known that Turkey is located in a highly seismic region 
as there is an earthquake risk in 92 percent of Turkish 
territories on which 95 percent of the Turkish population 
lives. 98 percent of large industrial zones and 93 percent 
of dams are also located in earthquake zones. We must 
continually and efficiently take measures with the awareness 
that we are living in an earthquake country. We can start 
by asking ourselves the following questions concerning a 
potential disaster. 

Are you and your living environment prepared for a disaster? 
Have you talked to your coworkers at your workplace? 
Where will you meet in case of a disaster? What will your 
actions be? Do you have a food supply for 72 hours? Do 
you have spare batteries and a radio, a flashlight, cleaning 
supplies, a signal whistle, candles, matches, and drinking 
water in your emergency kit? Do you have a disaster bag in 
your car? Do you and your family have first aid training? 
Is there a fire alarm in your apartment or on every floor 
of your building? Do you have a fire extinguisher in your 
home or workplace? Are electrical fuses automatic? Do 
you know where water, electricity, gas valves are and how 
to shut them off? Is there any other residence outside the 
disaster region where you can live after a disaster? Have 
you insured your home, car, workplace, and family?

WHAT TO DO BEFORE AN EARTHquAKE?
First of all, we should investigate whether the buildings we 
live in are earthquake resistant. If they are not, we must 
ensure building safety. We must raise public awareness 
on earthquakes and have knowledge and skills on the 
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Depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. 
Ama nasıl? İşte uzmanından bilgilerle 
öncesinde, deprem sırasında ve 
sonrasında yapmamız gerekenler…

We need to learn to live with 
earthquakes. But how? An expert 
informed us on what to do before, 
during, and after an earthquake...
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Evlerde, okullarda ve işyerlerinde değişik büyüklükte dep-
remlere karşı senaryolar hazırlamalı, tatbikatlar yapmalıyız. 
Sabitlenmemiş devrilebilecek eşyaları pencerelerden uza-
ğa yerleştirmeli, gece yatarken oda kapılarını açık bırak-
malıyız. Güvenli ve hayat üçgeni oluşturabilecek sağlam 
yerleri ve eşyaları önceden belirlemeliyiz. Zehirli, patlayıcı, 
yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli 
ve kırılmayacak bir şekilde depolamalıyız. Bu maddelerin 
üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymalıyız. Binadan 
acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan 
kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya 
ve malzeme koymamalıyız. Ev ve işyeri içinde güvenliği 
sağlamak için bir Deprem Güvenlik Planı hazırlayıp, bu pla-
na göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını zaman 
zaman yapmalıyız. Asansörlerin kapı yanlarına “Deprem 
Sırasında Kullanılmaz” levhası asmalıyız. Aile bireylerimiz 
ile iletişimi sağlamak için Deprem Sonrası Buluşma Planı 
oluşturmalıyız. Ailemize ait önemli belge ve bilgilerin bir 
suretini evimizin dışında emniyetli bir yerde saklamalıyız. 
Acil durumlarda yardım istemek için (Sivil Savunma, Polis, 
Jandarma, Hastaneler, Kızılay gibi) önemli telefon numa-
ralarını öğrenmeliyiz.

DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Bina içerisindeysek mümkün olduğunca sakin olmalıyız. 
Acil durum çantamızı da yanımıza alıp, daha önceden 
tespit ettiğimiz güvenli ve hayat üçgeni oluşturabilecek 
bir yerde başımızı koruyarak (ya da başımızı iki elimizin 
arasına alarak ve dizlerimizi karnımıza doğru çekip vücut 
hacmimizi küçülterek) cenin konumunda uzanmalıyız. Yer 
sarsıntısı durana kadar (en az 60 saniye) saklandığımız 
yerden çıkmamalıyız. Sabitlenmemiş veya devrilebilecek 
eşyalardan, yüksek ya da tehlikeli yerde bulunan zehirli 
madde ve sıvılardan, sobalardan, şömine ve ocaklardan 
uzak durmalıyız. Merdivenlerden, balkonlardan, asansör-
lerden ve sütunsuz geniş alanlı yerlerden uzaklaşmalıyız. 
Bina dışındaysak enerji hatlarından, diğer binalardan ve 
duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Güvenli açık alanda, 

following: Make sure to devise scenarios and practice drills 
for earthquakes of different magnitudes at homes, schools, 
and workplaces. Place unsecured furniture which may fall 
over away from windows and leave room doors open at 
night. Designate the safe areas and solid furniture where 
we can create a life triangle, in advance. Secure toxic, 
explosive, and flammable materials so that they will not 
fall and break and put luminous, identifying labels on these 
items. Eliminate all hazards on escape routes for urgent 
evacuation from the building, mark these routes and avoid 
putting unnecessary items and materials on them. To ensure 
home and workplace safety, devise an Earthquake Safety 
Plan and routinely practice the actions to take, based on 
this plan. Hang "Do Not Use Elevators During Earthquake" 
signs next to elevator doors. 

Create a Meeting Plan for after the earthquake to be able 
to communicate with family members. Keep a copy of your 
family's important documents in a safe place outside home.  
Learn the important phone numbers to contact for help in 
emergencies (such as Civil Defense, Police, Gendarme, 
Hospitals, Red Crescent).

SAFETY MEASuRES TO TAKE DuRING 
EARTHquAKES
If you are inside a building, stay as calm as possible. Take 
your emergency kit/ disaster bag with you and lie in the 
fetal position, protecting your head (or by holding your 
head between two hands and pulling your knees towards 
your abdomen, reducing your body volume) in a safe place 
that is a life triangle you previously designated. Do not 
leave your hiding place until the shaking has stopped, for 
at least 60 seconds. Stay away from unsecured furniture 
or items that may tip over, toxic substances and liquids in 
high or dangerous places, heaters, fireplaces, and stoves. 

Keep away from stairs, balconies, elevators, and large 
areas without columns. If you are outside a building, move 
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sarsıntı sona erinceye kadar kalmalıyız. Etraftan gelebi-
lecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Deniz kıyısından 
uzaklaşmalı, yüksek yerlere doğru çıkmalıyız. Toprak kay-
ması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek dik kayaların 
yakınından ve yamaç altlarından uzaklaşmalıyız. Binalardan 
düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli 
olmalıyız. Otomobil kullanıyorsak yolu kapatmadan sağa 
yanaşıp durmalıyız. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, 
pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. An-
cak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz. Araç 
meskûn mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse 
aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı 
terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz. Eğer metroda veya 
diğer toplu taşıma araçlarından birindeysek gerekmedikçe, 
kesinlikle metro, tren veya otobüsten inmemeliyiz. Elektriğe 
kapılabilir veya bir başka araç bize çarpabilir. Aracın içinde 
sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere 
kendimizi sabitlemeliyiz ve elimizden geldiğince soğuk 
kanlı kalmaya gayret etmeliyiz.

away from power lines, other buildings, and walls. Stay in 
a safe, open area until the quake is over. Be prepared for 
the dangers ahead. Get away from seashores and move 
towards higher places. Stay away from steep rocky cliffs 
or slopes where stones or rocks may fall or landslides may 
occur. Be cautious against chimneys, broken glass, and 
plaster that may fall from buildings. If you are driving, pull 
up your car and park without blocking the road, leave the 
key in the ignition and wait in the vehicle with the windows 
closed. Drive to open spaces only after the earthquake has 
stopped. If your vehicle is in a residential area or is not in 
a safe place, stop and leave the vehicle with the key in the 
ignition and go to open areas. If you are on the subway or in 
another public transport vehicle, never get off the subway, 
train, or bus unless necessary. 

You might get electrocuted or another vehicle can hit you. 
Hold on to fixed hangers, handrails, or anywhere in the 
vehicle, and try to remain as calm as possible.

“Yapılan istatistikler ve ekonomik veriler bize şunu 
gösteriyor; afetten önce yapılacak bir liralık yatı-
rım, afetten sonra 10 liranın cebimizde kalmasını 
sağlıyor. Önlem olarak devletin ve vatandaşın 
yapması gereken çalışmalar var. Pandemide 
şehirlerden küçük yerlere göçler başladı. 1999 
depreminde de aynı şeyler olmuştu. Pek çok 
insan küçük yerlere taşındı. Şu anda pandemi 
koşulları mı diyelim, halkın yorgunluğu mu diyelim 
afetlere duyarlılık biraz azalma eğilimi gösteriyor. 
Duyarsızlık, maalesef yapılan çalışmaların olumlu 
sonuçlanmamasına neden oluyor.”

İLK AĞIZDAN

HEPİMİZİN YAPMASI
GEREKENLER VAR 
PROF. DR. FADİME SERTÇELİK  
(Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı) 

“Statistics and economic data show us that making 
a one-lira investment before a disaster ensures that 
10 Liras remain in our pocket after the disaster. 
There are precautions both the government and cit-
izens should take. People have started to migrate 
from cities to smaller towns and villages during the 
pandemic. The same thing happened after the 1999 
earthquake. Many people moved to smaller towns. 
At the moment, there is less sensitivity towards dis-
asters either due to the pandemic or because the 
people are tired. Unfortunately, due to insensitivity, 
the studies do not yield positive results."

FIRSTHAND

THERE ARE THINGS WE ALL SHOULD DO
PROF. DR. FADİME SERTÇELİK 
(Kocaeli University Head of Seismology Department) 
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20 Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki kurum-
sal firmalar, salgın tehdidi nedeniyle Acil Durum Eylem 
Planları’nı uygulamaya geçirdi. Bu çerçevede iklim-
lendirme sistemlerinin teknik bakım ve dezenfeksiyon 

birimlerinde uygulanması gereken 10 maddelik çalışma 
planı da açıklandı. İşte 10 maddede sağlıklı havalandırma:
1. Salgın ile mücadelede uygulanacak en etkili yöntem, 

iklimlendirme sistemlerinin taze hava sirkülasyonla-
rının en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Sistemler, saatte 
6-10 kez hava değişimi olacak şekilde ayarlanmalıdır.

2. Dışarıya açılır penceresi olan yapılar, günde iki - üç 
kez havalandırılmalıdır.

Corporate companies both in Turkey and around the world, 
have put Emergency Action Plans into practice due to 
pandemic threat. A ten-item work plan to be implemented 
in technical maintenance and disinfection units of air 
conditioning systems, was also issued in this context. Here 
are the 10 items for a healthy air conditioning:
1. The most efficient method in the fight against the 

pandemic, is to maximize fresh air circulation of air 
conditioning systems. Systems should be set to change 
the air 6 to 10 times per hour.

2. Buildings with windows opening to outside should be 
ventilated two or three times a day.

3. It is not recommended to use heat recovery devices 
(such as Fan-Coil (FCU), plate heat exchanger) 
in buildings without windows opening to outside. 

Simple measures we take in our 
workplaces where we spend a significant 
part of our daily life, help protect against 
infections as well as coronavirus disease.

OFİS HAVALANDIRMASI
YENİ NORMALDE 

Günlük hayatımızın önemli bir kısmını 
geçirdiğimiz iş yerlerimizde alacağımız 
basit önlemler, korona virüsün yanı 
sıra, enfeksiyonların önlenmesine de 
yardımcı oluyor.

Office Air Conditioning in the new Normal

güncel  actuality



91

Sonbahar / Autum
n 2020

3. Dışarıya açılır penceresi olmayan binalarda ise ısı 
geri kazanım cihazlarının (Fan-Coil (FCU), plakalı 
eşanjör gibi) kullanılması önerilmez. Mümkünse her 
oda, bölüm, ayrı alan, koridor ve tuvaletlerin hava 
sistemleri ayrıştırılmalıdır. Oda yoğunluğunun fazla 
olduğu durumlarda kapı ve oda pencereleri kısıt-
lı olarak açılarak, hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. 
Kapılar kapalı tutulduğunda iklimlendirme sistemi, 
odanın taze hava hacminin yüksek olacağı şekilde 
ayarlanmalıdır. Egzoz (EF) sistemi, taze hava sis-
teminin sağladığı hava hacminin en az yüzde 70’ni 
değiştirecek şekilde olmalıdır. 

4. İklimlendirme sistemleri, ofislerdeki hava değişimini en 
yüksek kapasitede sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. 

5. Isı geri kazanım tipi cihazlar ve VAV/CAV tipi sistem-
lerin hava kalitesini artırmak için cihazların dönüş 
damperleri tamamen kapatılmalıdır. Ayrıca ofislerin 
açılmadan önce bir ila üç gün boyunca kaliteli cihazlar 
ile havalandırılması önerilir.

6. Isıtma - soğutma bataryalı FCU sistemleri kullanılan 
ofislerde iklimlendirme sistemleri, ilk çalışan göreve 
başlamadan önceki bir saat, son çalışan ayrıldıktan 
sonra bir - iki saat 5-8 derece sıcaklığın altına düş-
meden çalıştırılmalıdır.

7. Tuvalet ve kirli odaların havaları, diğer alanlarla karış-
tırılmamalıdır.

8. Otopark ve depo gibi alanların havalandırılma sistem-
leri, mümkün olan en iyi hava kalitesini sağlayacak 
şekilde çalıştırılmalıdır.

9. İçme suyu şartlandırma alanı ve depoların havalandı-
rılma sistemleri de mümkün olan en iyi hava kalitesini 
sağlayacak şekilde çalıştırılmalıdır.

10. Araç yıkama alanları gibi ıslak alanların havalandırılma 
sistemleri, mümkün olan en iyi hava kalitesini sağla-
yacak şekilde çalıştırılmalı ve düzenli dezenfeksiyon 
sağlanmalıdır. Ayrıca korona virüs salgınından korun-
ma döneminde iklimlendirme sistemine ait alanlar ve 
ekipmanlar, periyodik olarak kontrol edilmeli ve dezen-
feksiyonu sağlanmalıdır. Diğer yandan iklimlendirme 
sistemlerinin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler 
de var. Salgın döneminde tüm iklimlendirme sistemi 
cihazlarının bakım ve kontrolleri en az ayda bir defa 
yapılmalı; bulaşma yaşanmış alanların bakım, temizlik 
ve kontrol sıklıkları artırılmalıdır. 

Ventilation system of each room, section, division, 
corridor and toilet should be separated. If the room 
is crowded, door and room windows should be ajar to 
promote air circulation. When doors are kept closed, 
air conditioners should be set to keep fresh air volume 
high in the room. The exhaust (EF) system should be 
able to change at least 70 percent of the air volume 
provided by fresh air system.

4. Air conditioners should be set to ensure the highest air 
circulation capacity in offices. 

5. In order to improve air quality of heat recovery 
type devices and VAV / CAV type systems, devices' 
rotary dampers should be completely shut. It is also 
recommended to ventilate offices using high-quality 
equipment for one to three days before opening.

6. In offices with FCU systems with heating - cooling 
batteries, air conditioners should be turned on an hour 
before the first employee arrives and turned off only 
one to two hours after the last employee leaves, not 
falling below 5-8 degrees.

7. The air in toilets and dirty rooms should not mix with 
the air in other spaces.

8. Ventilation systems of areas such as car parks and 
warehouses should work in a way to ensure the best 
possible air quality.

9. Drinking water treatment areas and ventilation systems 
of tanks should also work in a way to ensure the best 
possible air quality.

10. Ventilation systems of wet areas such as car washes 
should ensure the best possible air quality and should 
be disinfected regularly. In addition, air conditioning 
system area and equipment should be checked and 
disinfected periodically as a precaution against 
coronavirus pandemic. There are some points to 
consider when cleaning air conditioning systems. 
Maintenance and control of all air conditioning 
devices should be done at least once a month during 
the pandemic; maintenance, cleaning and control 
frequency for contaminated areas should be increased.

actuality  güncel
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20 Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Özcan Gönülkırmaz, Sayman Üye 
Serkan Hazar ve Genel Sekreter Mehtap Sarmusak 

eşliğinde Tekirdağ, Silivri ve Çerkezköy bölgesinde faaliyet 
gösteren dernek üyelerinden Özer Çelik Büro Mob. San. ve 
Tic. Ltd. Şti., Çemobsan Metal ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti., 
Star  Mutfak ve Mobilya Aks. San. A.Ş. ve Samet Kalıp ve 
Madeni Eşya San. A.Ş.’nin üretim merkezlerini ziyaret etti.

ÖZER ÇELİK hIZLA GELİŞMEYİ PLANLIYOR
Ziyaretlerin ilk durağında, Özer Çelik Büro Mobilyaları var-

Furniture Accessories Manufacturers Association 
MAKSDER Chairman of Board Aliosman Mertöz 
accompanied by Board Member Özcan Gönülkırmaz, 
Treasurer Member Serkan Hazar and General Secretary 
Mehtap Sarmusak, visited production centers of association 
members Özer Steel Office Furniture Ind. Trade Co. Ltd., 
Çemobsan Metal and Plastic Ind. Trade Co. Ltd., Star 
Kitchen and Furniture Acc. Ind. Inc. and  Samet Mold and 
Metal Objects Inc. that operate in Tekirdağ, Silivri and 
Çerkezköy regions. 

ÖzER STEEL PLANS TO GROW RAPIDLY
The first stop of the visits was Özer Steel Office Furniture. 
Company owner Yasemin Özkan expressed her satisfaction 

MAKSDER Management that continues 
its operations even during the days when 
highest pandemic restrictions are in 
place, continues on its path with visits 
held to Silivri, Çerkezköy and Trakya.

UYELERE ZIYARET
MAKSDER’DEN PANDEMİ SONRASI 
NORMALLEŞME SÜRECİNE GİDEN YOLDA

Pandemi kısıtlamalarının en yoğun 
olduğu günlerde dâhi çalışmalarını 
sürdüren MAKSDER Yönetimi, Silivri, 
Çerkezköy ve Trakya ziyaretleriyle 
yoluna devam ediyor. 

MAKSDER visits Members on the path to Normalization after the Pandemic 
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dı. Firma sahibi Yasemin Özkan, karşıladığı MAKSDER 
heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
İlk olarak Yasemin Hanım'ın babasının vefatından dolayı 
başsağlığı dileklerini belirten Başkan Aliosman Mertöz, 
üyelik sertifikası ve geleneksel hediyelerini Yasemin Özer'e 
takdim etti. Daha sonra yapılan sohbet esnasında üretim 
yapılan fabrikayı farklı bir yere taşıyarak gelişmeyi plan-
ladıklarını belirten Özer Çelik yöneticisi Yasemin Özkan, 
konuklarına fabrikanın işleyişini detaylı biçimde aktardı. 

MUASIR MEDENİYETİN YOLU EĞİTİM
Özer Çelik Büro Mobilyaları'nda gerçekleştirdiği istişarelerin 
ardından ara vermeden bir sonraki ziyaretini Çemobsan 
Metal ve Plastik’te gerçekleştiren MAKSDER heyeti, yoğun 
pandemi tedbirlerine uygun olarak kontrollü şekilde tesise 
giriş yaptı. MAKSDER Yönetimi, firmanın kurucusu Ahmet 
Çetin’e ve genç yöneticisi Furkan Atakan Çetin’e ilk olarak 
üyelik sertifikasını ve hediyelerini takdim etti. Güzel bir 
sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette söz alan Ahmet 
Çetin, Çemobsan'ın hedefinin en iyi, en yüksek, en kaliteli 
ve ekonomik işler yapmak olduğunu kaydetti. Eğitimin 
önemine inandıklarını ve bu konuda ellerinden gelen her 
şeyi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden 
Ahmet Çetin, “Bizi muasır medeniyetlere ulaştıracak tek 
şey eğitimdir.” dedi. Çemobsan yetkilileri ve MAKSDER 
yöneticilerinin firma merkezinde başlayan sıcak sohbeti, 
birlikte alınan öğle yemeğinde de devam etti. Yemekte 
söz alan MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman 
Mertöz, “Üyemiz olan Çemobsan Grubu'nun COVID-19 
tedbirlerine örnek teşkil edecek şekilde misafirlerini ağır-
lamasını görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduk. 
Eğitime yaptıkları bağışlar ve karşılıksız verdikleri burslar 
da yine takdire değer nitelikte. Ayrıca kozmetik sektöründe 
de başarılı çalışmalar yapan Çemobsan'ın başarılarının 
devamını diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

with MAKSDER delegation's visit. Chairman Aliosman 
Mertöz, who first offered his condolences for the passing 
of Ms. Yasemin's father, presented her with the membership 
certificate and traditional gifts. During the conversation 
held afterwards, Özer Steel director Yasemin Özkan stated 
that they plan to move the production factory to a different 
location with the aim of growing and explained factory's 
running in detail to the guests.

A MODERN CIVILIzATION IS ACHIEVED 
THROuGH EDuCATION
 Following the consultations held with Özer Steel Office 
Furniture, MAKSDER delegation visited  Çemobsan Metal 
and Plastic without giving a break, entering the facility 
in a controlled manner in accordance with the pandemic 
measures. MAKSDER Management first presented company's 
founder Ahmet Çetin and young company director Furkan 
Atakan Çetin with the membership certificate and gifts. 
During the visit that took place in a friendly environment, 
Ahmet Çetin noted that Çemobsan's goal is to produce the 
best, highest quality and most affordable products. Stating 
that they believe in the importance of education and that 
they do and will continue to do everything in their power 
for education, Ahmet Çetin said, "We can achieve a modern 
civilization only through education." 

The warm conversation between Çemobsan officials and 
MAKSDER executives took start at the company's head 
office and continued at the luncheon. Giving a speech at the 
luncheon, MAKSDER Chairman of the Board of Directors 
Aliosman Mertöz said, “We were joyed and proud to see that 
our member Çemobsan Group hosts guests in an exemplary 
manner by strictly following COVID-19 measures. Their 
donations for education and free scholarships they offer are 
also admirable. We wish continued success to Çemobsan 
that is successful also in the cosmetics industry.”
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“BUNU SAYMAYIZ, TEKRAR BEKLİYORUZ!”
Kısa molanın ardından MAKSDER heyetinin sıradaki ziyaret 
durağı, Star Mutfak ve Mobilya oldu. Tüm üyelere olduğu 
gibi Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar’a geleneksel 
üyelik sertifika takdimi ve hediyelerin sunumunun ardın-
dan yapılan sohbette Başkan Aliosman Mertöz, öncelikle 
MAKSDER Aktüel dergisinin güçlü içeriğinden bahsetti. 
Geçmiş dönem dernek başkanlarından olan Tekin Çınar’a 
Mobilya Federasyonu MOSFED ile yapılan çalışmaları 
aktaran Başkan Mertöz ve ekibi, Star Mutfak ve Mobil-
ya'nın yeni yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundular. 
Tekin Çınar ise MAKSDER heyetini ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Bunu saymayız, sizleri mutlaka 
bir daha bekliyoruz.” sözleriyle duygularını dile getirdi. Bu 
samimi temenniler, taraflar arasındaki sağlıklı iletişimin 
âdeta dışavurumu oldu. Hem ülkemiz hem de sektörümüz 
bazında ekonomiyle ilgili konuların öne çıktığı görüşmede 
konuşan Tekin Çınar, 2020 INTERMOB Fuarı'na katılmama 
kararının yerinde olduğunu vurguladı. Karşılıklı iyi dileklerin 
belirtildiği sohbet, karşılıklı olarak tekrar bir araya gelme 
dilekleriyle sona erdi.

VERİMLİ GEÇEN SONBAhAR ZİYARETLERİ
MAKSDER heyetinin Ekim 2020'nin son günlerine rastlayan 
ve son derece verimli bir atmosferde geçen sonbahar 
üye ziyaretlerinin sonuncu adresi ise sektörde ihracat 
rekorları kıran Samet Kalıp A.Ş. firması oldu. Misafirlerini 
kapıda karşılayan Samet A.Ş. kurucu ortağı Sayın Munis 
Tezbaşaran’a ilk olarak sertifika ve hediyeleri takdim edildi. 
MAKSDER Yönetimi'ne, firmanın 1973 yılında başlayan 
kuruluş hikâyesini anlatan Munis Tezbaşaran,  menteşe ve 

"WE LOOK FORWARD TO HOSTING YOu AGAIN!"
After a short break, the next stop of MAKSDER delegation 
was Star Kitchen and Furniture. Chairman Aliosman Mertöz 
who presented the Chairman of the Board of Directors 
Tekin Çınar with the traditional membership certificate 
and gifts as he does with all members, first referred to the 
powerful content of MAKSDER Aktüel magazine. Chairman 
Mertöz and his team relayed the operations carried out 
together with Furniture Federation MOSFED with former 
MAKSDER chairman Tekin Çınar and congratulated the 
new facility of Star Kitchen and Furniture. Tekin Çınar, 
expressed his pleasure in hosting the MAKSDER delegation 
and said, "We look forward to hosting you again." These 
sincere wishes were the manifestation of the healthy 
communication between the parties. Speaking at the 
meeting where economical issues both in Turkey and our 
industry came to the fore, Tekin Çınar underlined that not 
participating in the 2020 INTERMOB Fair was a sound 
decision. Warm wishes were exchanged as well as the mutual 
wishes to get together again.

PRODuCTIVE FALL VISITS
The last address MAKSDER delegation visited in the last 
days of October 2020 as part of fall season member visits 
was Samet Mold Inc. company that breaks records in exports 
in the industry. The meeting was very productive and Samet 
Inc. founding partner Mr. Munis Tezbaşaran who welcomed 
guests at the door, was presented with a certificate and gifts. 
Sharing the establishment story of the company founded 
in 1973 with MAKSDER Management, Munis Tezbaşaran 
introduced the managers of the factory that produces 
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ray sistemleri üreten fabrika müdürlerini heyet ile tanıştırdı. 
MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz ve beraberindekiler, 
daha sonra menteşe ve ray üreten fabrikalarının üretim 
bantlarını gezdiler ve üretim sistemi hakkında fabrika 
müdürleri Sayın Kazım Balcı ve Sayın Lütfi Pişiren’den 
ayrıntılı bilgiler aldılar. Samet A.Ş.'de karşılaştığı samimi 
misafirperverlikten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile 
getiren MAKSDER Başkanı Mertöz ise “7/24 üretime devam 
ederek sektörün ihtiyacını karşılamaya çalışan Samet A.Ş., 
dünyada pek çok firmanın yapamadığını gerçekleştirmiş 
ve kendi otomasyonunu üreten bir marka olarak tasarı-
mından metal kaplama sistemleri ve arıtmasına kadar her 
yönüyle takdire şayan entegre bir sistem kurmuştur. Bu 
başarılı yapılanma içerisinde bir seri üretim hattı kurmuş 
ve bunu destekleyen montaj otomasyonları ile herkesin 
başaramaycağı bir iş gerçekleştirmiştir. Bu önemli başarı 
için kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu yoğun çalışma 
temposu içerisinde detaylı bilgiler vererek, yorulmadan ve 
şevkle bizlere tesisleri gezdiren Sayın Munis Tezbaşaran’a 
ve fabrika müdürlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Samet A.Ş. yöneticisi Munis Tezbaşaran, fabrika gezisi 
sonrasında misafirlerinin yorulmuş olabileceğini varsayarak 
MAKSDER Yönetimi'ni akşam yemeğine davet etti. Bu 
nazik daveti geri çeviremeyen MAKSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Aliosman Mertöz, akşam yemeğinde de Samet 
A.Ş. yetkilileri ile sohbet ve fikir alışverişi ortamını devam 
ettirdi. MAKSDER Yönetimi, yemeğin ardından karşılıklı 
olarak yeniden bir araya gelme dileklerini dile getirerek 
Samet A.Ş. yetkililerine veda etti ve dönüş için İstanbul’a 
doğru yola çıktı. 

hinges and rail systems with the delegation. MAKSDER 
Chairman Aliosman Mertöz and his entourage later visited 
the production lines of hinge and rail production factories 
and received in-depth information about the production 
system from the factory directors Kazım Balcı and Lütfi 
Pişiren. Stating that he was very pleased with the sincere 
hospitality shown by Samet Inc., MAKSDER Chairman 
Mertöz said, “Samet Inc. that works to meet the needs of 
the industry by continuing production 24/7, has achieved 
what most companies around the world cannot and as a 
brand that produces its own automation, it established 
an integrated system that is commendable in all aspects, 
from its design to metal plating systems and treatment. It 
established a mass production line within this successful 
structure and with the assembly automation supporting it, it 
has achieved a task that cannot be achieved by everyone. I 
congratulate them on this important achievement. We would 
also like to thank Mr. Munis Tezbaşaran and the factory 
managers, who showed us around the facilities tirelessly and 
enthusiastically by providing us with detailed information 
in this intense working tempo.”

Assuming that his guests might be tired after the factory tour, 
Samet Inc. Director Munis Tezbaşaran invited MAKSDER 
Management for dinner. MAKSDER Chairman of the Board 
of Directors Aliosman Mertöz could not turn down this kind 
invitation and continued the conversation and exchange of 
ideas with Samet Inc. officials during the dinner. MAKSDER 
Management said goodbye to Samet Inc. officials after the 
dinner, both expressed their wishes to come together again 
and returned to Istanbul.
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20 D ünyanın dört bir yanından kurumsal şirketler, ye-
ni normale göre güvenli seyahat standartları ve 
sınırlı sayıda katılım ile dünyanın farklı coğrafya-
larına motivasyon gezileri düzenliyor. Önceki yıl-

larda ilişki geliştirme amaçlı planlanan bu etkinliklerde, 
Tayland, Dubai, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya gibi 
ülkeler revaçtaydı. Son dönemde ise kurumsal şirketler, 
fiyatlarının ekonomik olması, farklı kültürlerle buluşma 
ve birçok sıra dışı deneyimi yaşama olanağı nedeniyle 
Endonezya’ya ilgi göstermeye başladılar. Dergimizin bu 
sayfalarında Endonezya’nın güzel adası Bali’nin neden 
bu denli çekici olduğunu, seyahat severlerin ve kurumsal 
şirketlerin neden burayı tercih etmeleri gerektiğini madde 
madde inceleyelim.

Corporate companies from all over the world organize 
motivational trips to various international destinations 
with limited number of participants, following travel safety 
regulations dictated by 'the new normal'. In recent years, 
countries such as Thailand, Dubai, Ukraine, Moldova 
and Belarus were popular destinations for these events 
organized to build relations. 

Lately, however, corporate companies have started to 
take more and more interest in Indonesia that offers the 
chance to learn about different cultures as well as countless 
unusual experiences at affordable prices. In these pages of 
MAKSDER Aktuel magazine, we will explain in items why 
the beautiful island of Bali in Indonesia is so attractive and 
why it is the destination for travel lovers and corporate 
companies.

Do not be mislead by the fact that Bali, 
the westernmost body of Sunda Islands, 
is a small island. Bali offers a ton of 
experiences to travel lovers.

seyahat  travel

KURUMSAL FİRMALARIN YILDIzI: 

Sunda Adaları’nın en batısında yer 
alan Bali’nin küçük bir ada olması sizi 
yanıltmasın. Burada seyahat severlerin 
yaşayabileceği sayısız deneyim var.

  ORHAN DURMUŞ

Star of Corporate Companies: Indonesia 

ENDO-
NEZ-
YA 
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PİRİNÇ TARLALARI
Ubud bölgesinde yer alan pirinç tarlaları, Bali deyince 
akla gelen ilk yerlerden biri. Adanın ana besin kaynağının 
pirinç olduğu düşünülünce Bali’de çok fazla pirinç tarlası 
olduğunu söylemek mümkün. Onca pirinç tarlası arasından 
en ünlüleri ise merdiven şeklinde bir vadi görünümünde 
olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan 
Tegallang ve Jatiluwih Pirinç Terasları. Turistik açıdan yoğun 
ilgi gören bu doğal alanlar, zaman zaman bir hayli kalabalık 
olabiliyor. Bu nedenle pirinç tarlalarını görmek için en ideal 
zaman, sabah saatleri. 

RICE FIELDS
Rice fields in Ubud region are some of the first images that 
come to mind when topic is Bali. The island's main food 
source is rice so it is safe to say that there is a good number 
of rice fields in Bali. Most famous ones are Tegallang and 
Jatiluwih Rice Terraces cascading in a valley, which were 
included in the UNESCO World Cultural Heritage List. 
These natural reserves attract a great deal of attention from 
tourists and can be overcrowded at times so morning hours 
are ideal to visit the rice fields.  

SONSUZLUK HAVUZLU OTELLER
Sosyal medya sayesinde Bali’nin Ubud bölgesindeki enfes 
orman manzaralı sonsuzluk havuzlarını görmüş olabilir-
siniz. Ancak inanın bu mekânlar yerinde başka güzel… 
Buradaki havuzların çoğu, resort otellerin bünyesinde bulu-
nuyor. Bali’nin pek çok bölgesinde bu otel ve havuzlardan 
bulmak mümkün. Fakat en güzelleri, Ubud bölgesinde yer 
alıyor. Bu otellerin fiyatını yüksek bulanlar, yine Ubud’ta yer 
alan Jungle Fish Beach’teki orman manzaralı sonsuzluk 
havuzunu tercih ediyor. 

HOTELS WITH INFINITY POOLS
You may have come across infinity pools with spectacular 
forest views in Bali's Ubud region on the social media. But 
believe me, you must see these places with your own eyes… 
Most pools here are in resort hotels. There are resorts and 
infinity pools in most regions of Bali; yet the finest ones 
are located in Ubud region. Visitors who find the prices of 
these hotels high, prefer the infinity pool with a forest view 
in Jungle Fish Beach, also located in Ubud.
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LEMPUYANG TAPINAĞI
Bali’de turistlerin çekim adresi olan bir başka yer, Lempuyang 
Tapınağı. Adanın en kutsal yerlerinden biri olan tapınağa artık ma-
alesef girilemiyor. Ancak görkemli kapısında fotoğraf çektirmek, 
son dönemlerde Bali’de en sevilen turistik aktivitelerden biri haline 
gelmiş durumda. Profesyonel rehberlerinin paylaştığı bilgiye göre 
tapınak, yakın zaman önceye kadar turistik ziyaretlere açıkmış. 
Ancak turistlerin bu kutsal mabette uygunsuz davranışlar sergile-
melerinden dolayı tapınağa girişler kısıtlanmış. Mabedin kapısında 
fotoğraf çektirmek adına uzun kuyruklar beklememek için sabah 
erken saatlerde gitmenizde fayda var.

LEMPUYANG TEMPLE
Another tourist attraction in Bali is Lempuyang Temple. Unfortunately 
today, the temple that is one of the most sacred places on the island, 
is not open to visitors. However, taking photos at its magnificent gate 
has become a very trendy tourist activity in Bali. 

Professional guides informed us that the temple was open to tourists 
until recently. However, due to inappropriate behavior of some visitors 
in this sacred temple, entry to the temple was restricted. It is a good 
idea to go early in the morning so as not to wait in long queues to 
take pictures at temple's gate.

NUSA PENİDA ADASI
Bali’ye yakın küçük bir ada olan Nusa Penida, gerçekten cenne-
tin yeryüzünde vücut bulmuş hali gibi… El değmemiş doğası ve 
plajları ile gerçekten de efsane güzellikte bir yer. Bali’de daha az 
turistik, ama muhteşem güzellikte bir yer arıyorsanız Nusa Penida 
Adası’nı mutlaka rotanıza dâhil etmenizi öneriyoruz. Nusa Peruda, 
dalış yapmak ve büyük deniz canlılarını gözlemlemek için de ideal 
yerler arasında bulunuyor.

NUSA PENIDA ISLAND
Nusa Penida, a small island near Bali, is the embodiment of paradise 
on earth… With its pristine nature and beaches, its beauty is mythical. 
If you are looking for a less touristic but still an amazing destination 
in Bali, we recommend you include Nusa Penida Island in your route. 
Nusa Penida is also an ideal for diving and observing large sea 
creatures.

BALİ MASAJI
Bali seyahatiniz sona ermeden önce tüm yorgunluğunuzu atmanın 
en güzel yollarından biri, masaj yaptırmak. Nihayetinde masajıyla 
dünyaca ünlü bir bölgedesiniz. Adada ortalama 5-25 ABD doları 
aralığında harika bir Bali masajı yaptırabilirsiniz. Elbette adada lüks 
SPA merkezleri de mevcut. Masaj kalitesi olarak ise çoğu kez paha-
lısı ile ekonomik olanlarının pek bir farkı olmadığını belirtmek isteriz.

BALINESE MASSAGE
One of the best ways to relax before returning from your Bali trip, is 
to have a massage. After all, Bali is internationally famous with its 
massage. You can have an excellent Balinese massage for an average of 
5-25 US dollars on the island. Of course, there are also luxurious SPA 
centers in Bali. In our opinion, there is not much difference between 
the expensive massages and affordable ones, quality-wise. 
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MAYMUN ORMANI
Maymun Ormanı, Bali’nin Ubud bölgesinin ortasında, içerisinde 
üç tapınağın bulunduğu ve bin kadar maymunun yaşadığı kutsal 
bir yer olarak ön plana çıkıyor. Herkes buraya maymunları görmek 
için gidiyor. Ancak tapınakların da kesinlikle görülmeye değer ol-
duğunu söyleyebiliriz. Ayrıca maymunlarla göz göze gelmemeye 
de özen gösterilmenizi öneriyoruz. Zira bunu agresif bir davranış 
olarak algılayıp saldırabiliyorlar. Bunun yanı sıra aksesuarlarınıza 
da dikkat! Çünkü çalabiliyorlar. 

MONKEY FOREST
Monkey Forest stands out as sacred grounds at the center of Ubud 
Region in Bali, home to three temples and around one thousand 
monkey inhabitants. People visit the forest to see the monkeys but 
temples are also worth visiting. We also recommend you be careful 
and not make eye-contact with the monkeys as monkeys might perceive 
that as an act of aggression and attack. And make sure to keep an eye 
on your accessories! Monkeys might steal your belongings.

BALİ ŞELALELERİ
Endonezya uzmanı seyahat yazarlarının tavsiyesine göre Bali şe-
lalelerinin serin sularında yüzmek, adada yapılabilecek en güzel 
aktivitelerin başında geliyor. Sayısız şelaleye ev sahipliği yapan 
Bali’deki en gözde şelaleler, Aling Aling, Git Git, Sekumpul, Tukad, 
Cepung, Banyumala, Tegenungan. Ancak adada sayılı günleriniz 
varsa bu şelalelerin hepsine gitmeniz mümkün olmayabilir. Bu 
saydıklarımızdan bir - ikisini görmeniz yeterli olacaktır. 

BALI WATERFALLS
As recommended by travel lovers that know Indonesia well, swimming 
in chilly waters of Bali waterfalls is one of the best activities island 
has to offer. There are countless waterfalls in Bali and Aling Aling, Git 
Git, Sekumpul, Tukad, Cepung, Banyumala, Tegenungan are the most 
popular. However, if you are on the island just for a few days, you may 
not be able to visit all. Seeing one or two of those, would be enough. 

PURA ULUN DANU BERATAN
Bali’nin en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan Ulun Danu, 
Bratan Gölü kenarında yükseliyor. Pura Bratan ismiyle de anılan dinî 
merkez, yüzyıllar önce Balililerin dağlardan gelen kaynak sularını 
daha alçak bölgelere ulaştırabilmek için kurdukları ve bugün hâlâ 
kullanılan sistemin kontrolünü sağladıkları su tapınaklarından biri. 

PURA ULUN DANU BERATAN
Ulun Danu, boasting some of the best views in Bali, rises by Bratan 
Lake. This sacred spot also referred to as Pura Bratan, is a water 
temple built by the Balinese hundreds of years ago to bring spring 
waters from mountains to lowlands by which they control the system 
still used today. 



Üyeler  members

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

AKKOCA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
+90 (224) 411 18 77  - Fax: +90 (224) 411 18 79

 bilgi@akkocamakine.com.tr
 www.akkocamakine.com.tr 

ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş.
+90 (224) 482 46 75 - Fax: +90 (224) 482 46 77

  info@albaturas.com
 www.albaturas.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

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

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

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

www.array.com.tr

ÇEMOBSAN METAL VE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
444 87 99 - +90 (282) 725 06 11

 info@cemobsan.com.tr
 www.cemobsan.com.tr

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

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

 berfino@berfino.com
 www.berfino.com

BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK DÖŞEME TEKSTİL LTD. ŞTİ.
+90 (216) 378 20 03 - Fax: +90 (216) 378 20 09

  info@bomeks.com 
 www.bomeks.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

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

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

 info@cagkabara.com 
 www.cagkabara.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

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

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

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

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

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

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

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

EGGER DEKOR A.Ş.
+90 (262) 262 648 45 00 - Fax: (262) 648 45 01

 info@egger.com 
 www.egger.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

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

ESKİM BOYA A.Ş.
+90 (222)  236 01 90- Fax: +90 (222) 236 01 87

 eskim@eskim.com.tr
 www.eskim.com.tr

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

İLKAY MOBİLYA AKSESUARLARI LTD. ŞTİ.
+90 ( 212) 649 00 38 - Fax: +90 (212) 649 00 38

 info@ilkayaksesuar.com
 www.ilkayaksesuar.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

KAPSAN KAPLAMA VE BOYAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
+90 ( 216) 593 21 84 - Fax: +90 (216) 593 21 89

 info@euroflex.com.tr
 www.euroflex.com.tr

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

KEMERLİ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (352) 322 13 84 - Fax: +90 (352) 322 13 90

 kemerli@kemerli.com.tr
 www.kemerli.com.tr

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

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



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

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

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

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

 simiteks@simiteks.com
 www.simiteks.com

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN TİC. LTD. ŞTİ.
444 4 959 - Fax: +90 (212) 224 20 05

 info@utkan-star.com
 www.utkan-star.com

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

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

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

 tarlasan@tarlasan.com
 www.tarlasan.com 

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

 info@systemhandle.com
  www.systemhandle.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

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

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

 info@vivahandle.com
 www.vivahandle.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 

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

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

İletişim / Contact
 +90 0212 255 70 54 

  www.maksder.org.tr  info@maksder.org.tr

Üyeler  members

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

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

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

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

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

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

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

PLASTİK MOBİLYA
AKSESUARLARI

R

R

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

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

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

 info@ozendoorhandles.com
 www.ozendoorhandles.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

ÖZGEN PLASTİK SAN. VE TİC.
+90 (212) 544 40 67 - Fax: +90 (212) 544 40 61

 bilgi@ozgenteker.com
 www.ozgenteker.com

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

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



Pandemi döneminin kısıtlayıcı koşullarını en verim-
li biçimde değerlendirmek hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren MAKSDER, yeni tanıtım filmini camiamıza 
kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyor. Reklam 

ve kısa film dünyasının ulaştığı son teknoloji yöntemleri 
kullanılarak üretilen yapım, güçlü senaryosu ve çarpıcı 
sahneleriyle dikkat çekiyor. MAKSDER Aktüel dergisinde 
yaklaşık iki yıldır birlikte çalıştığımız ve derneğimizi çok 
iyi tanıyan Mavi Kertenkele Ajansı ile uyumlu bir iş birliği 
neticesinde hazırlanan film, üç kişilik teknik ekip tarafından 
kotarıldı. MAKSDER üyesi firmalardan temin edilen filmlerin 
yanı sıra, dronlu çekimler ile iç ve dış mekân kayıtlarından 
oluşan 20 saatlik görüntü havuzu, montaj, prodüksiyon ve 
reji aşamalarından geçirilerek ayıklandı. Dokümantasyon 
yöntemiyle profesyonel stüdyoda ses sanatçıları tarafından 
seslendirilen filmimiz, Türkçe ve İngilizce olarak yayına 
hazırlandı. Film, maksder.org.tr’nin yanı sıra, derneğin 
sosyal medya platformlarından da izlenebilecek.  

MAKSDER continues its efforts with the aim of putting the 
restrictive pandemic conditions to good use, and is excited 
about presenting our community with the new promotional 
film. Produced by using the latest technological methods 
in advertising and short film worlds, the production stands 
out with its powerful script and striking scenes. The film 
made in a harmonious collaboration with Mavi Kertenkele 
Agency we have been working with for about two years 
in MAKSDER Aktuel magazine that is closely acquainted 
with our association, was produced by a technical team 
of three. In addition to the clips provided by MAKSDER 
member companies, the 20-hour image pool consisting of 
drone and indoor and outdoor shoots was sorted during 
montage, production, and direction processes. 

Our film, dubbed by voice actors in professional studios 
using documentation method, was prepared in both Turkish 
and English. The film can be seen on MAKSDER's social 
media accounts as well as on Maksder.org.tr.

New MAKSDER introductory 
film, remade with an international 
countenance after nearly 5,5 years, 
features details that will influence the 
public.

TANITIM FİLMİMİZ
A’DAN z’YE YENİ 

Yaklaşık 5,5 yıllık aradan sonra 
yenilenerek uluslararası düzeyde bir 
çehreye kavuşan MAKSDER yeni tanıtım 
filmi, kamuoyunda ses getirecek detaylar 
içeriyor.

Our New Introductory Film from A to z
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