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başkan chairman

Merhaba,
Greetings,

Aliosman Mertöz
MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı
MAKSDER Chairman of the Board

BİLGİ PAYLAŞARAK, GÜVEN İLETİŞİMLE ARTAR
Sharing Enhances Information, Communication Enhances Trust

C

OVID-19 ve mutasyonlarının yayılmasını engellemek için evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz zamanlar uzadıkça şu gerçeği net biçimde
anladığımızı düşünüyorum: “İnsan, sosyal bir
varlıktır. İnsanın, başka insanlar olmadan, paylaşmadan
ve iş birliği yapmadan yaşaması olanaksızdır.” Aynı durum
iş dünyası ve sektörümüz için de geçerli elbette. Hangi
alanlarda üretim yaparsak yapalım bilgiyi paylaşmadan,
dayanışma kurmadan ve en önemlisi de birbirimize güven
duymadan başarıya ulaşmamız mümkün değil. İşte MAKSDER tam da bu gereksinim duyduğumuz işlevleri harekete
geçirmek ve sürdürülebilir kılmak için var.
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Bu gerçekten hareketle MAKSDER Yönetimi olarak pandemi döneminin getirdiği sosyalleşme engellerini çevrimiçi
seminerlerle aşmaya gayret ettik, ediyoruz. Stratejik planlama uzmanlarından deneyimli akademisyenlere, Türkiye’nin
önde gelen ekonomi yazarlarından duayen gazetecilere
dek uzanan geniş bir yelpazede birbirinden önemli isimleri,
Zoom toplantılarıyla üyelerimizle buluşturduk. Hemen her
katılımcımızın verimliliği ve yararlılığı konusunda hemfikir olduğu bu buluşmalarda hepimizin istifade edeceğini
düşündüğümüz bilgiler paylaşıldı. Konuşmacıların vizyoner
sunumlarıyla değer kazanan bu toplantılarda içinde bulunduğumuz durumun analizi yapıldı; yorumlar, kritikler
ve önerilerle de ciddi sonuçlara ulaşıldı. Dijitalleşmenin, iş
dünyasındaki “yeni normal”in koşullarına adapte olmanın
önemi vurgulandı. Detayları dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz. Seminerlerimizde yakaladığımız bu yüksek
sinerjinin sırrı, -şimdilik online bile olsa- sosyalleşmekte ve
bilgiyi paylaşmakta yatıyor. Dergimizin bu sayısını da bu iki
anahtar kavram üzerine kurguladık. 2019 Sonbaharı’ndan
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As we have to stay at our homes for a prolonged period
of time to prevent COVID-19 and its mutations from
spreading, I think we have come to see this reality clearly:
“Human is a social being. It is impossible for human beings
to survive without other people and without sharing and
cooperating with them.” Of course, the same also applies to
business world and our industry. No matter what industries
we make production in, it is impossible for us to achieve
success without sharing information, without solidarity
and cooperation. This is exactly the reason why MAKSDER
exists to set in motion these functions we need and to
make them sustainable. With this in mind, as MAKSDER
Administration, we have made and continue to make efforts
to overcome the restrictions of the pandemic that hinder
socializing, through online seminars. We have brought
various important figures from strategic planning experts
to experienced academics, from Turkey's leading economy
writers to veteran journalists, together with our members in
Zoom meetings. Found to be efficient and useful by almost
all participants, during these meetings, information was
shared we thought would be beneficial for all of us. In these
meetings, appreciated with the visionary presentations
of speakers, the current situation was analyzed and
serious results were achieved by way of comments, critics
and suggestions. The importance of digitalization and
adaptation to the conditions of the "new normal" in the
business world was underlined. You can find details of the
meetings in the pages of our magazine. Although held
online for time being, the secrets behind the high synergy
we achieved in our seminars are socializing and sharing
information. We have built this issue of our magazine on
these two key concepts. We have prepared our magazine

chairman başkan

Keyifli okumalar diliyorum. Saygılarımla.

I hope you enjoy this issue of our our magazine. Sincerely.
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Son olarak 6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek MAKSDER
Seçimli Genel Kurul’umuzun şimdiden derneğimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlar getirmesini canıgönülden
temenni ediyor, seçilecek yeni yönetime yüksek başarılar
diliyorum.

MAKSDER Aktüel in two languages as Turkish and English
with a brand new design and content since the fall of 2019
as last two issues were published with content exceeding
100 pages. In our last four issues where we increased the
number of interviews first from two to three and now to six,
we hosted names that shared information that is of interest
to all. Our magazine that covers all developments in our
industry, is also diversified by discussing current and cultural
topics that make a difference. I can assure you that this
issue of MAKSDER Aktüel has perhaps been our most social
issue. More than 50 field experts contributed to this issue
of our publication, we prepared in coordination with a team
of experts in magazine publishing. Next to our in-depth
interviews with leading representatives of our industry,
nearly 20 individuals, psychiatry professors, cyber security
experts, professional business unit directors, lawyers shared
their "first-hand" opinions in this issue. Our spring issue has
become a solid expression of our motto, "sharing enhances
information, communication enhances trust". At this point, I
would like to thank everyone who contributed to our online
seminars and our magazine. On this occasion, let's take a
look at Turkey's economy and developments in our industry.
Despite the pandemic crisis affecting the whole world, our
industry continues to grow. Of course, this is hopeful news
for us as we regard the healthy advance of our nation and
our industry as our priorities. On the other hand, another
good news is the decline in import figures. Here, we should
also stress that our industry demonstrates its strength
with export figures. A significant portion of our exports
are made to European Union countries. This showcases
the dynamism, production and R&D power of the furniture
accessories industry. Rest assured that there are many
reasons to be hopeful. Despite all the obstacles brought
about by the pandemic, we have confidence in our industry
and Turkey's dynamic power. On the other hand, MAKSDER
continues to make an impact on public opinion thanks
to the radio shows that host us and press organizations
we visit. Lastly, we made analyses on our industry based
on current developments on Radio Modoko's "Industry's
Voice" radio show hosted by experienced journalist and
TV Host Can Karadut. Following the radio show, together
with the former association chairman Munis Tezbaşaran,
we held very productive consultations with Turkey's first
national economy publication Dünya Newspaper's General
Coordinator Vahap Munyar and Publisher Hakan Güldağ.
Our positive relations with the press will continue also in the
coming period. Finally, I sincerely hope that our MAKSDER
General Assembly and Election to take place on April 6,
2021, will be beneficial to our Association, our industry and
our nation. I wish all the success to the new administration
to be elected.

itibaren yepyeni bir tasarım ve içerikle Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlamaya başladığımız dergimiz MAKSDER Aktüel,
son iki sayıdır 100 sayfayı aşan dolu dolu bir içerikle yayımlanıyor. Son dört sayımızda önce ikiden üçe, şimdi de altıya
çıkardığımız röportajlarımızda yine hepimizi yakından ilgilendiren isimleri konuk ettik. Sektörümüzdeki tüm gelişmeleri yansıtan dergimiz, güncel konuları ve fark yaratan kültür
konularıyla da çeşitlilik kazanıyor. Bütün bunlar bir yana, sizi
temin ederim ki MAKSDER Aktüel’in bu sayısı, belki de en
sosyal dergimiz oldu. Dergi yayıncılığı konusunda uzman bir
ekip ile koordinasyon içinde hazırladığımız yayınımızın bu
sayısı, alanında uzman 50’den fazla kişinin katkısıyla hazırlandı. Sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle yaptığımız
derinlikli söyleşilerin dışında, psikiyatri profesörlerinden
siber güvenlik uzmanlarına, profesyonel iş birimleri yöneticilerinden hukukçulara kadar 20’ye yakın isim bu sayımıza
“ilk ağızdan” görüşler verdi. Özetle ilkbahar sayımız, “bilgi
paylaşarak artar, güven iletişimle sağlanır” şiarımızın somut
bir ifadesi oldu. Bu noktada çevrimiçi seminerlerimize ve
dergimize katkı sunan herkese teşekkürü borç bilirim. Bu
vesile ile ülke ekonomimize ve sektörümüzdeki gelişmelere
de bir göz atalım dilerseniz. Tüm dünyayı etkileyen pandemi
krizine rağmen sektörümüz büyüme göstermeye devam
ediyor. Ülkemizin ve sektörümüzün sağlıklı gelişimini öncelik
olarak kabul eden bizler için bu elbette mutluluk verici bir
haber. Ancak sevindirici bir husus daha var ki o da ithalat
rakamlarındaki düşüş. Burada ayrıca sektörümüzün ihracat
rakamlarıyla gücünü ortaya koyduğunun da altını çizmemiz lazım. İhracatımızın önemli bir bölümü, Avrupa Birliği
ülkelerine gerçekleşiyor. Bu gerçek, mobilya aksesuarları
sektörünün dinamizmini, üretim ve Ar-Ge gücünü gösteriyor. Emin olun, umutlu olmamız için sebep çok. Salgın
gerçeğinin beraberinde getirdiği bütün engellere rağmen
sektörümüzün ve Türkiye’nin dinamik gücüne güveniyoruz. Diğer yandan MAKSDER, konuk olduğumuz radyo
programları ve ziyaret ettiğimiz basın kuruluşları sayesinde
kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor. Son olarak
tecrübeli gazeteci ve TV sunucusu Can Karadut’un Radyo
Modoko’daki “Sektörün Sesi” programına konuk olarak sektörümüzü güncel gelişmeler ekseninde analiz ettik. Radyo
programının ardından derneğin önceki başkanlarından
Munis Tezbaşaran ile birlikte Türkiye’nin ilk ulusal ekonomi
yayını Dünya Gazetesi’nde Genel Koordinatör Vahap Munyar ve İmtiyaz Sahibi Hakan Güldağ ile çok verimli istişareler
gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de basınla olumlu
ilişkilerimiz devam edecek.
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haber news

Ticaret Bakanlığı’ndan

İhracat Atağı

Export Riposte from Turkish Ministry of Commerce
Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde sahaya
inerek potansiyeli olduğu halde ihracat
yapamayan firmaları ihracata yönlendirecek.

T
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icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firma bazında işleyecek bir
model ile 81 İlde İhracata İlk Adım Programı’nı başlattıklarını
duyurdu. Bakan Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, Konya,
Manisa ve Samsun'da pilot uygulamasına başladıkları programla Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatını artıracaklarını
belirterek şöyle konuştu: “Bu program ile ihracat ailemize, Türkiye
genelinde çeşitli sektörlerde yepyeni üyeler kazandırmış olacağız.
Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek.” Pekcan, firmaların
üretim ve ihracat kapasitelerini gözlemlediklerini ifade ederek,
40 ilde üretim yapan firmaların üretimlerini teknolojik olarak dört
sınıfta gruplandırdıklarını anlattı.

FİRMALARA ÖZEL DESTEK

Pekcan, bu programı bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan
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Turkish Minister of Commerce Ruhsar Pekcan announced that they
have initiated the First Step to Export in 81 Provinces Program
offering a model to operate on a company basis. Minister Pekcan
noting that they will rise Turkish exports with high added value,
as pilot applications are commenced in Adana, Kahramanmaraş,
Konya, Manisa and Samsun and said: "We will gain new members
from a variety of industries all across Turkey to our family of
exporters with this program. Turkey will continue its growth
through exports." Stating that they have observed companies'
production and export capacity, Pekcan stated that the companies
that make production in 40 provinces are under four categories
using technology.
Special Assistance to Companies
Pekcan noted that the program is distinct compared to their

Turkish Ministry of Commerce will go to the
field nationwide to lead companies to exports
which cannot export goods although they
have the potential.

news haber

ayıran en önemli özelliğin her firmaya tek tek dokunarak özel ihtiyaçlarını analiz etmek olduğunu kaydetti. Programda bugüne
kadar verdikleri genel ve kapsamlı eğitimlerin dışında artık her
bir firmayla birebir çalışarak mesafe kat edileceğini dile getiren
Pekcan şöyle konuştu: “Firmalarımızla yaptığımız birebir görüşmelerle firmalara uygun özel mentor havuzu oluşturuyoruz
ve firmalarımızı mentorlarıyla eşleştirerek programa başlıyoruz.
Mentorlarımızın gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduklarından emin olacağız ve günün sonunda programın başarısını
etkileyen belki en önemli kriter, alanında uzman doğru kişilerle
çalışarak onun uzmanlık alanında ihtiyaç hisseden firmamızı bir
araya getirmek olacak. Program kapsamında mentorlarımız altı
ay boyunca her hafta en az dört saat kesintisiz olarak firmamızla beraber çalışacak. Sürekli bir etkileşim halinde olacaklar ve
engelleri tek tek aşacaklar. Bu görüşmelerin yüzde 50'sini yüz
yüze, yüzde 50'sini de çevrimiçi olarak planlıyoruz. Tabii pandemi koşulları elverdiği ölçüde.”

İHRACAT SEFEBERLİĞİ

Pekcan, aynı işletmenin birden fazla mentordan yararlanabileceğini dile getirerek, programın izlenebilirliğini sağlamak
amacıyla mentor ve firmaların aylık olarak gelişmeleri raporlayacağını söyledi. Programa katılan firmaların Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bütün fırsatlardan yararlanabileceğini aktaran
Pekcan, dünya genelindeki ticaret müşavirlerine de ulaşma
imkânı bulacaklarını anlattı. Pekcan, programın beşinci ayında
tüm deneyimlerini paylaşmak üzere tüm mentor ve firmaları bir
araya getireceklerini ifade ederek, bu sayede programın güçlü
ve zayıf yönlerini tespit edeceklerini söyledi. Programın sonunda firmaların ihracata başlayıp başlamadıkları, ihracat yaptıkları ülke, ihracat yaptıkları firma ve ürün sayısı incelenerek en
başarılı firma ve mentor eşleşmesine ödül vereceklerini anlattı.
Ruhsar Pekcan, 81 ilden henüz ihracat yapmamış firmaları keşfetmek ve ihracat yapmaları için ihtiyaç duydukları cesareti ve
yönlendirmeyi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek şöyle
dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ekonomi Seferberliği'nde bahsettiği gibi İhracat Seferberliği'ni başlatıyoruz. Ülkemize,
milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

operations to date because they have analyzed the particular needs
of each company by establishing one-to-one contact. Pekcan said
that apart from general and comprehensive training they have given
in the program, they will make progress by working one-on-one
with each company and continued as follows: “We create a custom
private mentor pool for companies through one-to-one meetings
held and commence the program by matching the companies with
their mentors. We will make sure that our mentors possess the
necessary knowledge, know-how and experience and at the end
of the day, perhaps the key criterion that determines program's
success, will be working with the right people with expertise in
their fields and bringing them together with the company in need
of their expertise. Within the scope of the program, our mentors
will work with the assigned company for at least four hours every
week for a period of six months. They will constantly interact and
overcome the obstacles one by one. We plan to schedule these
interviews, 50 percent being face-to-face and 50 percent being
online. Of course, as far as the pandemic allows."
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Export Mobility
Pekcan stated that a business may benefit from more than a
single mentor and that the mentors and companies will both
report on their development monthly to ensure the traceability
of the program. Marking that the companies participating in the
program can benefit from all the opportunities offered by the
Ministry of Commerce, Pekcan expressed that they will also have
the opportunity to access commercial consultants across the world.
Pekcan said that they will organize a gathering for all mentors
and companies in the fifth month of the program so they can share
their experiences where strengths and weaknesses of the program
will be identified. At the end of the program, the most successful
company and mentor match will be awarded based on whether the
company start to make exports, the country they export to and the
number of companies and products they export. Ruhsar Pekcan
also stated that they set out to discover companies in 81 provinces
which are currently not exporting and to give them the courage and
guidance they need, saying: “As Turkish President also mentioned
in the Economic Mobility, we start the Export Mobility. I hope it
will be beneficial for Turkish country, nation and business world."
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fuar fair

INTERMOB 2021

Bu Yıl İlk Kez Hibrit

INTERMOB 2021 to be Organized as a Hybrid Fair for the First Time This Year
INTERMOB 2021, fiziksel fuarın gücü ile
dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir
araya getirildiği hibrit fuar modeli ile bir ilki
gerçekleştirecek.

R
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eed TÜYAP tarafından eşzamanlı olarak düzenlenecek 34.
WoodTech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuarı ve 23. INTERMOB Mobilya Yan
Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, 09-13 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da kapılarını açmaya
hazırlanıyor. Yeni nesil fuarcılık uygulamalarının yer alacağı organizasyonda, yeni normalin tüm gereksinimlerini kapsayan
önlemlerle güvenli bir fuar deneyimi sunulacak. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuara gelemeyen uluslararası ziyaretçiler ve
fuar katılımcıları için hayata geçirilen Business Connect Programı
ile fiziksel fuar öncesinde ziyaretçi ve katılımcılar toplantılarını
planlayıp fuar esnasında online görüşme yapabilecekleri gibi,
fuarla ilgili birçok detaya da ulaşabilecekler. INTERBOB ayrıca
güvenli hizmet belgesi ile “temassız fuar” ayrıcalığı da sunacak.
Pandemi nedeniyle bir dizi tedbirin uygulanacağı fuar, MyTüyap
mobil uygulaması üzerinden alınan fuar davetiyesi ile ziyaret
edilebilecek. Bilgi için: www.intermobistanbul.com
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The 34th WoodTech International Wood Working Machinery,
Cutting Tools, Hand Tools Fair and the 23rd INTERMOB Furniture
Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood Technology
Fair, to be held simultaneously by Reed TÜYAP between October
9-13, 2021 at TÜYAP Fair and Congress Center, Büyükçekmece,
Istanbul, is getting ready to open its door. A safe fair experience
will be ensured with measures taken in line with the requirements
of the new normal in the organization, where new generation
exhibition applications will be showcased. With the Business
Connect Program, implemented for international visitors and fair
participants who cannot visit the fair due to travel restrictions,
visitors and exhibitors will be able to schedule meetings before
the physical fair and hold online meetings during the fair while
accessing all details of the fair.
INTERMOB will also provide "contactless fair" privilege with its
secure service certificate. The fair to be organized with a series of
measures due to the pandemic, can be visited with a fair invitation
obtained via MyTüyap mobile application.
For information: www.intermobistanbul.com

INTERMOB 2021 will break new grounds
with the hybrid fair model, combining the
power of physical fairs with the innovative
face of digital applications.

seminer seminar

Haluk Ünaldı’dan MAKSDER Üyelerine Özel

Stratejik Planlama Taktikleri
Haluk Ünaldı’s Strategic Planning Tactics Specific to MAKSDER Members

“İyi Kaptan Fırtınada Belli Olur” kitabının
yazarı, stratejik planlama uzmanı Haluk
Ünaldı, MAKSDER üyelerine özel çevrimiçi
stratejik planlama sunumu gerçekleştirdi.

S
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unumuna şirketlerin karakteristik yapılarına yer vererek başlayan Haluk Ünaldı, şirketlerin “canlı organizmalar”, patronların da şirketlerini “hayatta tutmaya” yönelik olarak onların
bilinçaltı olduğunu vurguladı. Ünaldı sunumda yönetim
hiyerarşisine de yer verilirken, patronların temel yetkinliklerinin
sektöre yukarıdan bakabilmek, vizyon oluşturabilmek ve fırsatları
algılayabilmek olduğunu; şirket orta kademe yöneticilerinin ise
içinde bulundukları fonksiyonel alanın (üretim, pazarlama gibi)
tüm detaylarına girebilmeleri gerektiğini açıkladı.

ÖZGÜN STRATEJİNİN YAŞAMSAL ÖNEMİ

Stratejinin şirketler için hayati derecede önem taşıdığının altının
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Haluk Ünaldı, who started his presentation with the characteristic
structures of companies, emphasized that companies are "living
organisms" and that bosses are their subconscious to "keep their
companies alive". Also including management hierarchy in the
presentation, Ünaldı underlined that the main competencies of
bosses are the ability to look at the industry from above, to create
a vision and to sense opportunities and explained that companys'
mid-level managers should be able to go into details of their
respective functional areas (such as production, marketing).
The Vital Importance of a Unique Strategy
At the meeting where the vital importance of strategy was
emphasized for companies, it was expressed that success is directly
related to this principle. In Haluk Ünaldı's presentation, different

The author of the book “You Know A Good
Captain in a Storm” and strategic planning
expert Haluk Ünaldı made an online strategic
planning presentation specific to MAKSDER
members.
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definitions of strategy were also made. Strategy was defined as "the
art of overlapping possibilities with circumstances" from SWOT
analysis viewpoint as well as activities to harmonize the internal
resources and capabilities of companies with the opportunities and
threats coming from the external environment. The presentation
underlined that this phenomenon provides a competitive advantage
in making a difference as well as the importance of establishing
right strategies. The second half of the presentation was devoted
to market and competitor analysis in iron and steel goods group.
It was remarked that Turkey broke its own exports record in this
product group in the third quarter of 2020 with 26.7 million
dollars.
Turkey follows China, Austria, Germany, Italy, Taiwan, Poland,
Slovakia, USA, Czechia, Spain and Slovenia in the ranking. Ünaldı
including market and competitor analysis in iron and steel goods
group, marked that in the third quarter of 2020 Turkey broke its
own export record in this product groups. In his presentation,
Ünaldı also drew attention to the fact that Turkey sells much to
but earns little. He also explained that the export value in 2019
was $ 83,457, the trade balance was $ 22,626 and the unit price
was $ 3,542, with graphs.

çizildiği toplantıda, başarının bu ilkeyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi. Haluk Ünaldı’nın sunumunda, stratejinin farklı
tanımları da yapıldı. SWOT analizi perspektifinden “olanaklar
ile koşulları örtüştürebilme sanatı” olarak açıklanan strateji için,
aynı zamanda şirketlerin iç kaynakları ve kabiliyetleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlayacak faaliyetler
tanımı da yapıldı. Bu olgunun fark yaratma konusunda rekabet
avantajı sağladığına dikkat çekilen sunumda, doğru stratejileri
saptamanın önemi de vurgulandı. Sunumun ikinci bölümü ise
demir ve çelik eşya grubunda pazar ve rakip analizine ayrıldı.
Türkiye’nin, bu ürün grubunda 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 26,7
milyon dolar ile kendi ihracat rekorunu kırdığı ifade edildi. Ülkemizin Çin, Avusturya, Almanya, İtalya, Tayvan, Polonya, Slovakya, ABD, Çekya, İspanya ve Slovenya’nın ardından sıralamada
yer aldığı da belirtildi. Demir ve çelik eşya grubunda pazar ve
rakip analizine sunumunda yer veren Ünaldı, Türkiye’nin bu
ürün grubunda 2020’nin üçüncü çeyreğinde kendi ihracat rekorunu kırdığını da belirtti. Ünaldı sunumunda, Türkiye’nin çok
satıp, az kazandığına da özellikle dikkat çekti. 2019 yılındaki ihracat değerinin 83,457 dolar, ticaret dengesinin 22,626 dolar ve
birim fiyatın 3,542 dolar olduğu da grafiklerle açıklandı.

HS 83’s Export Volume
In HS 83 base metal goods, a 4 percent growth in the last five
years and 2 percent in 2019 was achieved which was a main topic
in the presentation. Turkey's biggest competitor that is ranked
first is China, with an export volume of 19.6 billion dollars, an
export share of 27 percent and a 3-5 percent growth rate. It was
underlined that Turkey ranks 19 in this field with a volume of $
930 million and a growth rate of 6 percent. Turkey's import rates
in this commodity group were also included.
Germany, China and Italy were listed as the countries with
highest imports. While this volume is $ 654 million, it was stated
that our country ranks 31st. The product with HS 83.02.42 code
for furniture is expressed as follows from a global perspective.
Here, the total export rate was $ 8.5 billion, while the growth
rate in the last five years was 7 percent and 1 percent in 2019.
Again, China ranked first with an export share of $ 3.5 billion.

GTIP 83’ÜN İHRACAT BÜYÜKLÜĞÜ

GTIP 83 adi metalden eşya alanında son beş yılda yüzde 4,
2019 yılında ise yüzde 2 büyüme sağlandığı da sunumun başlıca konularındandı. Burada Türkiye’nin en büyük rakibi olan
ve ilk sırada konumlanan Çin’in ihracat büyüklüğü 19,6 milyar
dolar olarak belirtilirken, ihracat payı yüzde 27, büyüme oranı
ise yüzde 3-5 arası olarak ifade edildi. Türkiye’nin bu alanda
19. sırada yer alarak, 930 milyon dolarlık hacme sahip olduğu
vurgulandı. Büyüme oranı ise yüzde 6 olarak açıklandı. Bu eşya
grubunda Türkiye’nin ithalat oranlarına da yer verildi. Almanya,
Çin ve İtalya, en çok ithalatın yapıldığı ülkeler olarak sıralandı.
Buradaki hacim 654 milyon dolar olarak açıklanırken, ülkemizin
31. sırada yer aldığı belirtildi. GTP 83.02.42 kodlu ürünün mobilyalar için olanı ise dünya perspektifinden şöyle ifade edildi.
Burada toplam ihracat oranı 8,5 milyar dolar olurken, son beş
yıldaki büyüme oranı yüzde 7, 2019 yılındaki ise yüzde 1 oldu.
Burada da yine Çin, 3,5 milyar dolarlık ihracat payıyla ilk sırada
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yer aldı. Türkiye ise 12. sırada, 83 milyon dolarlık büyüklükle
bulundu. Dolayısıyla bu alanda Türkiye’nin en önemi rakipleri, Çin, Avusturya, İtalya, Almanya ve Polonya olarak gösterildi.
Ülkemizin ihracat yaptığı beş ülke de Rusya, Almanya, Bulgaristan, Slovakya ve Polonya olarak belirlendi. Dünya çapında
baktığımızda ithalatçı ülkeler, ABD, Almanya, Polonya, İtalya,
İngiltere ve Fransa olarak tespit edildi. Sunuma göre yine aynı
ürün grubunda ihracat öncelikleri ABD, Almanya, Polonya, Vietnam, Hindistan, Güney Kore, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa,
Mısır, Güney Afrika ve Fas şeklinde sıralandı. Türkiye’nin mobilya grubundaki ithalat hacmi, Ünaldı’nın dikkat çektiği konular
arasındaydı. 60,8 milyon dolarlık ithalata sahip olan ülkemizde
büyüme oranı, yüzde 12 ila yüzde 28 arasında gösterildi.

GÜVEN ORTAMI ŞART!
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Toplantıda mobilya aksesuarcılarının sorunu olarak ortaya konan GTİP numarası konusuna da değinildi. Mobilya aksesuar
sanayicilerinin ürünlerinin 12 digit olması ve kodlardan kaynaklanan sorunların ithalat - ihracat rakamlarına yansımalarından
bahsedildi. Haluk Ünaldı yanıt olarak 6 digit altına inen tanımlamalarda sağlıklı bir analize ulaşılamayacağının altını çizdi.
Bunun yanı sıra, dernek üyeleri arasında bilgi paylaşımı, karşılıklı güven ve şeffaflığın olması gerektiğini vurgulayan Ünaldı,
“Beraberce kazanmak istiyorsak birbirimize yüzde yüz güven-
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Turkey ranked 12th, with a volume of $ 83 million. So Turkey's
most important competitors in this field are China, Austria, Italy,
Germany and Poland. Five countries Turkey exports are Russia,
Germany, Bulgaria, Slovakia and Poland. World's top importer
countries are USA, Germany, Poland, Italy, England and France.
According to the presentation, export priorities in the same product
group were listed as USA, Germany, Poland, Vietnam, India, South
Korea, Russia, Italy, England, France, Egypt, South Africa and
Morocco. Turkey's import volume in the furniture group, was
among the issues Ünaldı drew attention to. The growth rate in
Turkey with $ 60.8 million of imports, was shown between 12
percent and 28 percent.
Environment of Trust is a Must!
During the meeting the issue of HS Code, a problem furniture
accessories producers face, was also addressed. It was mentioned
that the products of furniture accessories industrialists are 12
digits and issues caused by the codes are reflected in the import export figures. In response, Haluk Ünaldı underlined that a healthy
analysis cannot be made for definitions below 6 digits. In addition,
Ünaldı underlined that there should be information sharing,
mutual trust and transparency among association members and
said, “If we want to win together, we need to trust each other
one hundred percent. When we do not, we lose together. For
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memiz lazım. Güvenmediğimiz zaman beraberce kaybediyor
oluyoruz. Mesela korona virüs krizinde en iyi durum tedbirlerin
beraberce alınmasıdır. En kötü durum ise hiçbirinizin tedbir alamaması gibi görünür, ancak daha kötü bir durum vardır. O da
şudur: Bizim tedbirlere uyup, başkalarının uymamasıyla salgının
artması. Dolayısıyla bu gibi durumlarla farklı krizlerde de karşı
karşıya kalabileceksiniz. Eğer sektör üyeleri olarak birbirinize
güveni artırabilirseniz, bilgiyi paylaşırsanız emin olun çok daha
fazla avantajınız ve kazancınız olacaktır.” dedi.

YENİLİK VE İNOVASYON

Novelty and Innovation
At the meeting, where the necessity of associating strategic
planning with design came to the fore, it was emphasized that
MAKSDER's strength is winning with design and that sustainable
success will be achieved through novelty and innovation. At the
end of the presentation, information about strategic positioning in
the global market was provided. Variation map was also explained.
In addition, the differences between marketing-oriented and
production-oriented strategic approaches were emphasized. The
meeting ended after Haluk Ünaldı stated the trust index between
individuals in the society. At the end of the highly fruitful online
meeting held with wide participation, Haluk Ünaldı stated the
following: “Export is a global war. Those who fight on the front
line in this war are the bosses and top managers of our companies.
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Stratejik planlama konusunun tasarım ile ilişkilendirilmesi gerekliliğinin öne çıktığı toplantıda MAKSDER’in güçlü yanının tasarımla kazanmaktan geçtiğini, sürdürülebilir başarının yenilik
ve inovasyon ile gerçekleşeceğine de vurgu yapıldı. Sunumun
sonunda küresel pazarda stratejik konumlanma konusunda da
bilgiler verildi. Ayrıca farklılık haritası üzerine açıklama yapıldı.
Bunun yanı sıra, üretim odaklı stratejik yaklaşımlarla pazarlama odaklı olanların farkları üzerinde duruldu. Haluk Ünaldı’nın
açıkladığı toplumda bireylerarası güven endeksiyle toplantı sona erdi. Geniş katılımla oldukça verimli geçen çevrimiçi toplantı
sonunda açıklama yapan Haluk Ünaldı şunları söyledi: “İhracat
küresel bir savaştır. Bu savaşta ön hatta savaşanlar şirketlerimizin patronları ve tepe yöneticileridir. İlgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ihracatçı birliklerinin varlık
nedeni, bu küresel savaşta güçlü rakipleri ile mücadele eden
şirket yönetimlerine var güçleri ile destek olmaktır. Teknolojinin
ateşlediği küreselleşme ile birlikte rekabetin giderek arttığı ve
korona salgını nedeni ile oyunun kuralının değiştiği günümüzde,
bu büyük değişime şirket yönetimlerimiz ayak uydurabilmeli ve
hatta değişime liderlik edebilmelidir.”

example, in the coronavirus crisis, the best is to take measures
in tandem. The worst case may seem like no one is able to take
action, but there is a worse case: although we follow the measures,
the pandemic spreads because others do not. Therefore, you will
be facing different crises in such situations. If you can trust each
other more and share information as industry members, you will
surely have more advantages and gains.

The reason why relevant public institutions, universities, nongovernmental organizations and exporters' unions exist is to
support with all their strength the company managements that
compete with their strong rivals in this global war. In today's world
where competition increases each day due to globalization fired
by technology and the rule of the game changes due to corona
pandemic, our company managements should be able to keep up
with and even lead this major change."
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İŞ YErİNDE
MUTLULUK

ANALİZİ

Happiness in Workplace Analysis

EYÜP TOPRAK (Global Analist-Global Analyst)

Great Place to Work tarafından
gerçekleştirilen Türkiye'nin
En İyi İşverenleri Araştırması
sonuçlandı. Bakın Türkiye’deki
iş yerlerinde durum nasıl?

G
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reat Place to Work Türkiye Ülke Müdürü olarak dünya
çapında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı araştırma çarpıcı
sonuçlar içeriyor. Buna göre Türkiye, iş yeri mutluluk sıralamasında oldukça gerilerde, 45 ülke arasında 41. sırada…
Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL'yi
geçmiş durumda. Pek çok iş yerinde mutsuzluğun ve stresin
temel kaynağının inşa edilemeyen güven kültüründe olduğunu söyleyebiliriz. Güven ve mutluluk sadece fiziksel koşulların
iyileştirilmesi, esnek çalışma, yan haklar gibi düzenlemelerle
mümkün olmayabiliyor. Bu veriler akıllara şu soruyu getiriyor:
Güven kültürünün kurumlara maliyeti nedir?

GÜVEN YOKSA ŞİRKETE BAĞLILIK DA YOK!

Yüksek güven kültürü, şirketlerin ekonomik performanslarını
etkiliyor. Güven hissiyatı, karlılık ve rekabet gücünü artıran bir
faktör. Araştırmamız, yüksek güven kültürüne sahip iş yerlerinin
daha güçlü bir finansal performans sergilediklerini gösteriyor.
Yaptığımız analizlerde düşük güven düzeyindeki çalışanların
yüzde 15’inin zamanlarını verimsiz kullandığını, yüzde 10’unun
kurumlarına bağlılık taşımadığını ve yüzde 5’inin de uzun süre
şirkette kalmak istemediklerini görüyoruz.
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As Great Place to Work Turkey Country Manager, the extensive
research we carried out worldwide, has yielded striking results.
Based on the research, Turkey ranks really low in workplace
happiness, 41 among 45 countries...
Discontent's yearly cost to Turkish economy exceeds 60 billion
Lira. We can say that the main source of discontent and stress
in many workplaces is the culture of trust that cannot be
established. Trust and happiness may not be achieved only
through regulations such as improving physical conditions,
flexible working and fringe benefits. These data bring this
question to mind: How much does the culture of trust cost
institutions?
No Trust, No Loyalty to the Company!
High trust culture affects the economic performance
of companies. Trust is a factor that increases
profitability and competitiveness. Our research
reveals that workplaces where there is high
trust culture, have better financial performances.
In our analyses, we see that 15 percent of
employees with a low trust level use their time
inefficiently, 10 percent are not loyal to their
institutions and 5 percent do not wish to stay in
the company in the future.

Turkey's Best Employers Research
conducted by Great Place to Work
is completed. Let's take a look at the
situation in workplaces in Turkey.

MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Pratik yapıştırma çözümleriyle, yüksek performansı yakalayın!
Romabond Marangoz Tutkalları; yeni ambalajları ve her ihtiyaca yönelik nitelikleriyle size “Pratik Yapıştırma Çözümleri” sunuyor.
Mükemmel yapışma hızı ve fonksiyonel kullanım özellikleri sayesinde müşterilerinizin vazgeçilmez çözüm ortağı olacaksınız.
Yapışması zor yüzeylerde yarattığı eşsiz mukavemet ile tasarruf sağlarken, işleriniz de gözle görülür şekilde kolaylaşacak.
Geniş ürün yelpazemizi inceleyin, mutlaka size uygun bir Romabond bulacaksınız!

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.romabond.com
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2021 İhracat Hedefimiz

10 Milyar Dolar
Our 2021 Export Target is 10 Billion Dollars
MAHİYE SABUNCUOĞLU
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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller
Birliği İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki,
dergimize özel verdiği söyleşide birliğin
hedeflerini ve projelerini anlattı.

Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals
Association IDDMIB President Tahsin
Öztiryaki explained the Association's
goals and projects in the exclusive
interview he gave to our magazine.
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ohbetimize, önceki yıllarda Interzum’a katılıp yerli ve yabancı firmalara sektör hakkında bilgi verdiklerini söyleyerek
başlayan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu yıl da bu
önemli fuara katılım konusunda karar aldıklarını; ancak
pandemi sebebiyle diğer birçok sektörde olduğu gibi etkinliğin
ertelendiğini belirtti. Ayrıca her yıl kasım ayında Moskova’da
düzenlenen MITEX Fuarı'na millî katılım organizasyonuyla ve
yine Moskova’da MEBEL Fuarı’nı yönetim kurulu olarak ziyaret
edeceklerini vurgulayan Öztiryaki, Atlanta’da düzenlenen IWF
Fuarı gibi farklı ülkelerdeki fuarları da çalışmaları arasına aldıklarına dikkat çekti.

SANAYİCİLERİMİZ UR-GE PROJESİ’NDE

Birlik bünyesinde üçüncüsünü düzenledikleri Hırdavat Sektörü
Ur-Ge Projesi’nde yer alan 47 katılımcıdan 17 firmanın mobilya
aksesuarları sektöründe faaliyet gösterdiğine işaret eden İDDMİB Başkanı Öztiryaki, “Bakanlığımızın son açıkladığı değişikliğe istinaden artık Ur-Ge projelerimizde sanal ticaret heyetleri
düzenleyebileceğiz. Bu şekilde düşük katılım bedelleri ile uzak
pazarlara açılmanın yolunu da açmış olacağız. İlk heyetlerimizi
de firmalarımızdan aldığımız anket sonuçlarına göre Amerika,
Kanada ve Avrupa bölgesine gerçekleştireceğiz. Birlik olarak
2021 yılında 10 milyar dolar, ABD ihracatı hedefliyoruz. Bunda
da firmalarımızla ortak projelerimiz altında iş birliği içerisinde
birlikte hareket ederek varmayı planlıyoruz.” dedi.

SEKTÖR DIŞA FAZLA BAĞIMLI!

Zaman zaman birlik bünyesinde gerçekleştirdikleri sektör toplantılarında ithal ürünlere gelen ek gümrük vergilerinin ele alındığını kaydeden Tahsin Öztiryaki, “Bu sektörde faaliyet gösteren
firmalarla yaptığımız görüşmelerde ithal ham maddeye getirilen
vergilerin nihai ürünlerde fiyat artışlarına sebep olduğu belli.
Ancak bunun yanında yerli üreticiyi de bu konuda teşvik etmesi
açısından faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Örneğin çelik sek-

IDDMIB President Tahsin Öztiryaki began the interview by stating
that they participated in Interzum to give domestic and international
companies information about the industry in previous years and
although they had made the decision to participate in this major fair
this year as well, the event was postponed due to the pandemic as
organizations held in many other industries. Öztiryaki underlined
that they will visit the MITEX Fair held in Moscow every November
with a national organization as well as the MEBEL Fair held in
Moscow as the Board of Directors and pointed to the fact that they
also make efforts to attend fairs in various countries such as the
IWF Fair held in Atlanta.
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Our Industrialists In SDIC Project
IDDMIB President Öztiryaki pointed out that 17 companies out
of 47 participants in the Hardware Industry SDIC (Supporting
Development of International Competitiveness) Project, they organized for the third time within the body of the Association, are
in the furniture accessories industry and said, “Based on the latest
alteration announced by our Ministry, we are now able to organize
virtual trade delegations in our SDIC projects. So we will pave the
way to open to distant markets with low participation fees. We will
organize our first delegations either in America, Canada and Europe
regions, based on survey results we obtained from our companies.
As the Association, we aim to make $ 10 billion exports to the USA
in 2021. We plan to achieve this by acting in cooperation with our
companies in our joint projects.”
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törüne yönelik yaptığımız çeşitli toplantılarda sektörün büyük
bölümünün dışa bağımlı, aynı zamanda pandemi döneminde
fiyat artışlarının tamamen arz ve talepteki dengesizlikten meydana
geldiğini gözlemledik.” açıklamasını yaptı.

KESİNTİSİZ İHRACAT İMKÂNI

Firmalara 7/24 kesintisiz ihracat yapabilme olanağı sağlayan
“Trade 365” Projesi’ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan
Öztiryaki, proje ve sisteme dair dergimize şunları aktardı: “Birlik
üyesi ihracatçı firmalar, turkishaluminium365.com, turkishcasting365.com, turkishcopper365.com, turkishhardware365.com,
turkishhorecaequipment365.com ve turkishkitchenware365.com
adresleri üzerinden yılın 365 günü yabancı alıcılarla buluşma
imkânı bulacak. Amacımız hem hâlihazırda dijital dönüşümünü
tamamlamış üyelerimize tanıtım desteği sunmak hem de henüz
bu dönüşümü gerçekleştirememiş üyelerimize görünürlük imkânı sağlamak. Üyelerimiz bu portallara firma ve ürün bilgilerini
girerek görünürlük kazanabilecek; reklam, tanıtım ve heyet çalışmaları tek elden yapılabilecek. Hazırladığımız bu web siteleri,
Türk ihracatçısına ulaşmak isteyen yabancı satın almacılar için
de ürünleri ve firmaları kompakt bir şekilde inceleyebilecekleri
canlı bir platform görevi görecek. Satın almacılar platformumuza kaydolarak üyelerimiz ile iletişime geçebilecek, pratik
bir şekilde online görüşmeleri oluşturabilecekler. Ayrıca 2021
faaliyet planlarımız içerisinde yer alan Trade365 Design Studio,
İDDMİB üyelerinin doğru teknolojileri kullanmaları için altyapı ve
danışmanlık hizmeti veren bir platform olarak devreye sokulacak.
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İhracat yaptığımız, -belki çok küçük
birkaç ada ülkesi dışında- toplam ülke
sayısı 209’a ulaşmış durumda. ABD,
Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya'nın
yanında Afrika'ya da özel bir önem
veriyoruz.
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The Industry is too Foreign-Dependent!
Tahsin Öztiryaki marked that the countervailing duties on imported
products have been discussed in the sectoral meetings they held
in the Association at times and said, “In negotiations with the
companies operating in this industry, it is clear that the taxes on
imported raw materials cause price increases in the final products.
However, we think that it may be beneficial in terms of encouraging
domestic producers in this regard. For example, in various meetings
we held for steel industry, we observed that the industry is largely
foreign-dependent and that price markups during the pandemic is
entirely due to the demand and supply gap.”
Opportunity to Make Exports Without
Interruption
Stressing that they have realized the "Trade 365" Project that
enables companies to make exports 24/7 without interruption,
President Öztiryaki explained the following to our magazine on
the project and system: “Association member exporting companies
will have the opportunity to meet with foreign buyers 365 days a
year via websites turkishaluminium365.com, turkishcasting365.
com, turkishcopper365.com, turkishhardware365.com, turkishhorecaequipment365.com and turkishkitchenware365.com. We aim
to both provide promotional support to our members that have
already completed their digital transformation and to make our
members visible which have not undergone this transformation yet.
Our members will become visible by entering company and product
information on these portals and perform advertising, promotion
and delegations from a single source. These websites we have
created will serve as live platforms for foreign buyers who wish
to reach Turkish exporters, where they can examine the products
and companies in a compact way. By registering on our platform,
purchasers will be able to communicate with our members and
create online meetings as a practicality. In addition, Trade365
Design Studio included in our 2021 activity plans, will be activated
as a platform that provides infrastructure and consultancy services
for IDDMIB members to employ right technologies. A most critical
part of the program will be promotional activities to be carried out
on digital platforms and at international fairs, planned to be held in
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2021. In order to increase the impact and efficiency of conventional
marketing activities carried out so far, web portals will be promoted
through performance-based advertising campaigns to potential
buyers in target regions on digital channels. In physical events
such as fairs, technologies like artificial intelligence algorithms
that physically identify the correct target audience, get hold of and
transmit messages via mobile phones, will be used.”

Programın en kritik bölümlerinden biri de dijital platformda ve
2021’de gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası fuarlarda yapılacak tanıtım çalışmaları olacak. Wep portalları, şimdiye kadar
yapılan geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkisini ve verimliliğini
artırmak üzere dijital kanallarda hedef coğrafyalardaki potansiyel
alıcılara, performans bazlı reklam kampanyaları ile tanıtılacak.
Fuarlar gibi fiziki etkinliklerde ise yapay zekâ algoritmalı doğru
hedef kitleyi fiziki olarak tespit edip, mobil telefonları üzerinden
yakalayıp mesajları ileten teknolojiler gibi yöntemler kullanılacak.”

SEKTÖREL KÜMELERİ TANITMALIYIZ!

The total number of countries we
export to, except perhaps a few small
island countries, has reached 209.
Next to the USA, India, Mexico,
China and Russia, we give particular
importance to Africa.

İlkbahar / Spring 2021

Dünyadaki her ülkeye ihracat yapıldığını, ancak ticaretin ağırlıklı
olarak belli ülkelerle gerçekleştiğine vurgu yapan İDDMİB Başkanı
Tahsin Öztiryaki, alternatif pazarlarda daha fazla yer alabilmek
için ihtiyaçlara göre çözüm sunmanın şart olduğunu söyledi.
Sürekli büyüyen Afrika pazarını örnek gösteren Öztiryaki, bu
kapsamda hazırladıkları Sektörel Kümelenmelerin Cazibe Merkezi
Haline Getirilmesi Projesi’ni oluşturduklarına işaret etti. Böylece
Afrika ve benzeri ülkelerden satın almacıları bu sektörlerin ve
toptancıların kümelendikleri özelleşmiş bölgeye çekilebileceğini
kaydeden Başkan Öztiryaki, “Onların işlerini kolaylaştıracak
lojistik çözümler ve rehberlik hizmetleri sunarak bu bölgeleri
cazibe merkezi haline getirmeyi, formalitelerle fazla uğraşmadan
sorunsuz ithalat yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. İSTOÇ,
bu projemizi hayata geçirmeyi planladığımız ilk kümelenme.
İSTOÇ, zücaciye, hırdavat, plastik eşya, kırtasiye, kağıt, madeni
eşya, gıda, büro ve mobilya malzemeleri, ev tekstili, medikal,
promosyon ürünleri gibi sektörlerde 6 bin 500’den fazla işyerini
içinde bulunduran, günde 80 bin aracın giriş - çıkış yaptığı dev
bir ticaret kümelenmesi. Bu değeri, Afrika ülkeleri başta olmak
üzere dünyaya daha fazla tanıtmalıyız.” şeklinde konuştu. Birlik
bünyesinde birçok ülkeye sanal ticaret heyetleri düzenlediklerini
kaydeden Öztiryaki, Mart 2021’in son haftası itibarıyla da mobilya
aksesuarları sektörlerini de kapsayan, -hırdavat sektörüne yönelik
Meksika, Şili, Peru, Kolombiya’yı içine alacak şekilde- içerisinde
üreticilerin de olduğu Latin Amerika heyetini gerçekleştireceklerini
belirtti. Öztiryaki, bunun gibi birçok faaliyete dair bilgilerin ise
birliğe üye olunarak edinilebileceğini hatırlattı.

We need to Promote Sectoral Clusters!
Emphasizing that exports are made to every country in the world but
trade is mainly with certain countries, IDDMIB President Tahsin
Öztiryaki said that offering solutions according to the needs to
be more involved in alternative markets. Giving the ever-growing
African market as an example, Öztiryaki pointed to Making Sectoral Clusters a Center of Attraction Project they created in this
context. Stating that purchasers from Africa and similar countries
can be drawn to the specialized region where these sectors and
wholesalers are clustered, President Öztiryaki said, “We aim to
make these regions attraction centers by offering logistics solutions
and counseling services that will facilitate their operations and
to ensure that they make imports smoothly without having to deal
with formalities much. İSTOÇ is the first cluster where we plan to
implement this project. İSTOÇ is a massive business cluster with
more than 6 thousand 500 workplaces in sectors such as glassware,
hardware, plastic goods, stationery, paper, metal goods, food,
office and furniture materials, home textiles, medical, promotional
products under its roof, where 80 thousand vehicles enter and exit
everyday. We should promote İSTOÇ more in the world, especially
in African countries.” Noting that they organize virtual trade del-
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2021 İHRACAT HEDEFİ

MAKSDER üyelerine hitap eden Öztiryaki, son sözlerinde ara
mamul ve bitmiş ürünlerin ihracatının yüksek katma değeri olduğuna dikkat çekerek, ihracat hedefine karşılıklı firmalarla iş birliği
ve ortak projelerle varılacağının altını çizdi: “Sektörümüz ihraç
kalemleri ham maddeden ara mamule ve son tüketici ürünlerine
kadar geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Ancak ağırlıklı olarak
ara mamul ve son tüketici ürünleri ihraç ettiğimizi söyleyebiliriz.
Ara mamul üretimi yapan ihracatçı firmalarımızın ürünlerinin pek
çoğu, iç piyasada dünya pazarlarına ihraç edilmek üzere üretilen
otomotiv, savunma ve elektrikli ürünler sanayinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla ara mamul ve bitmiş ürünlerin ihracatını, yüksek
katma değerli olarak görmekteyiz.
Birlik olarak katma değerli üretimi artırmak üzere 16 yıldır çeşitli
tasarım yarışmaları ve Ar-Ge proje pazarları düzenleterek üretim yapan firmalarımızın dikkatini, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon
konularına çekmekteyiz. Ayrıca sık sık markalaşma konularında
da eğitimler düzenliyoruz. Tabii Türk ürünlerine olan algıyı dış
pazarlarda doğru yönetmek de katma değerli ürünlerin üretilmesini ve satılmasını destekleyecektir. Demir ve demir dışı
metaller sektörünün ana ihraç pazarı Avrupa olsa da dünyanın
her noktasına ihracat yapan bir sektör konumunda bulunuyor.
İhracat yaptığımız, -belki çok küçük birkaç ada ülkesi dışındatoplam ülke sayısı 209’a ulaşmış durumda.
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ABD, Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya'nın yanında Afrika'ya
da özel bir önem veriyoruz. ABD hâlâ arzu ettiğimiz ölçüde pay
alamadığımız bir pazar. Afrika'da da yeni bir hayatın kurulduğunu
ve Türk ihracatçıları olarak bu pazarda mutlaka yer alınması
gerektiğini düşünüyoruz. 2021 yılında hedefimiz, sektörümüzde
10 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Bu hedefe birlikte, firmalarımızla karşılıklı iş birliği içinde ve ortak projelerde çalışarak
varacağımızı düşünüyorum.”

24

egations to a number countries as the Association, Öztiryaki said
that as of last week of March 2021, they will form a delegation that
includes manufacturers as well as furniture accessories industry
to Latin American -also to Mexico, Chile, Peru and Colombia
for the hardware sector. Öztiryaki reminded that information on
many similar activities can be obtained by becoming a member
of the Association.
2021 Exports Target
Addressing MAKSDER members at the end of the interview, Öztiryaki underlined that the export of intermediate products and finished
products has a high added value and that the export target will
be achieved mutually through cooperation and joint projects and
spoke as follows:“Export items of our industry has a wide range
from raw material to intermediate and end consumer products.
However we can say that we mainly export intermediate and end
consumer products. Most products of our exporting companies
that produce intermediate products in the domestic market to
be exported to world markets, are used in automotive, defense
and electrical goods industries. This is why we regard the added
value of export of intermediate and finished products, high. As an
association, we have been organizing design contests and R&D
project markets for 16 years with the aim of increasing value-added
production to draw the attention of our companies to R&D, design
and innovation. We also frequently organize branding training. Of
course, correct management of the perception of Turkish products
in foreign markets, will also promote the production and sales of
value added products. Although the main export market of ferrous
and non-ferrous metals industry is Europe, it is an industry that
exports to all corners of the world. The total number of countries
we export to, except perhaps a few small island countries, has
reached 209. Next to the USA, India, Mexico, China and Russia,
we give particular importance to Africa. The USA is still a market
where we cannot get the share we desire. We think that now there
is a new life in Africa and that Turkish exporters should definitely
be in this market. Our 2021 goal for our industry is to make 10
billion dollars of exports. I think we will achieve this goal together
through mutual cooperation and joint projects with our companies."
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Finansal Okuryazarlık

Tüyoları
Financial Literacy Tips

Prof. Dr. Murat Kıyılar, finansal bilincin
artırılmasına yönelik yaptığı sunumda
MAKSDER üyelerine paranın kullanımı ve
yönetimine dair önemli ipuçları verdi.
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Prof. Dr. Murat Kıyılar gave important tips
to MAKSDER members about using and
managing money in his presentation to
increase financial literacy.
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yelerimiz için konusunda uzman isimlerden ekonomi içerikli ve bilgilendirici çevrimiçi sunumların koordinasyonunu gerçekleştiren MAKSDER, yılın ilk çeyreğindeki Zoom
toplantıları zincirinin sonuncusunda İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat
Kıyılar’ın finansal okuryazarlık konulu sunumunu gerçekleştirdi.

YERLİ ÜRETİCİYE ÖNCELİK VERİLMELİ!

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Erdoğan, sunumun başında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada artan ham madde maliyetleriyle fiyat istikrarı oluşturmanın çok zor olduğunun
altını çizerek, “özellikle son üç - dört ayda poliproplende yüzde
75 artış oldu. Bu artışın altında petro - kimya şirketlerinin kendi
aralarında çeşitli bahanelerle arzı kısmaları yatıyor. Buna karşı
yapılması gerekenleri iki grupta toplayabiliriz. Kısa vadede hızlı
bir şekilde yapılması gerekenler ile orta ve uzun vadede yapılması gerekenler...
Petkim’den çok fazla ihracat yapmamasını istiyoruz. Serbest piyasa ekonomisinde bunu söylemememiz lazım bildiğiniz gibi...
Ancak kamudan yerli ve millî kapsamında koruma isteniyorsa 300 bin kişinin çalıştığı bir sektöre ve yerli üreticiye öncelik
vermesini isteyemeye de hakkımız var. Bizler bunun için mücadele ediyoruz. Ayrıca geri dönüşümle beraber ham madde
kaynaklarının yeniden kullanılması konusunda adım atılması
lazım. Hepinizi böyle bir birlikteliği gerçekleştirdiğiniz için tebrik
ediyorum.” dedi.

DÜNYADA GENELİNDE KRİZ TEHLİKESİ

Daha sonra sunuma başlayan Prof. Dr. Murat Kıyılar, yöneticilere ilk olarak olası kriz durumlarına karşı tedbirlerini almalarını
söyleyerek finansal piyasaların tarihsel gelişiminden söz etti.
“Muhasebecilerinize mutlaka nakit akış planı hazırlamalarını

MAKSDER coordinates informative online presentations on
economy by field experts for our members and in the last Zoom
meeting of the first quarter of the year, Prof. Dr. Murat Kıyılar
made a presentation on financial literacy.
Domestic Producers Should Have Priority!
Addressing the participants at the onset of the presentation,
PAGEV Turkish Plastics Manufacturers Research, Development
and Education Foundation Chairman of the Board Yavuz Erdoğan
underlined that it is very difficult to establish price stability with
increasing raw material costs and said, “Especially in the last
three to four months, there has been a 75 percent increase in
polypropylene. The reason is petrochemical companies cutting
supply among themselves for various excuses. The things we need
to do against this situation, can be categorized under two groups.
What needs to be done swiftly in the short term and in the medium
and long term... We would like Petkim to export less. As you know,
we should not be saying this in a free market economy...
However, if the public is requested to protect the domestic and
national scope, we are entitled to claim priority as an industry
that employs 300 thousand people and as domestic producers. We
contend for this cause. Also there are steps that need to be taken
to reuse raw material resources through recycling. I congratulate
you all for organizing this gathering.”
Worldwide Crisis Threat
Later Prof. Dr. Murat Kıyılar began his presentation where he
spoke about the historical development of financial markets by
advising directors to firstly take measures against possible crisis
situations. Prof. Dr. Kıyılar defined financial terms, after the
following warning: “Make sure to instruct your accountants to
prepare a cash flow plan. Also, make sure to check your rates of
return to analyze the trends over time!” Stating that $ 20 trillion
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söyleyiniz. Ayrıca zaman içerisindeki eğilimlere bakmak için
muhakkak karlılık oranlarınıza bakın!” uyarısında bulunan Prof.
Dr. Kıyılar, finansal terimlerin ne anlama geldiğinden bahsetti.
Pandeminin başlangıcından bu yana dünya genelinde 20 trilyon doların (paraşüt para) basılıp dağıtıldığını söyleyen Prof.
Dr. Murat Kıyılar, “Türkiye de bu miktardan 20-25 milyar dolar
almış olabilir. Bu 20 trilyon paranın basımının bedeli olarak yakın zaman diliminde dünya krizinin olacağını görebiliriz” diyerek
yöneticilere önlem almaları konusunda ikazda bulundu. Genç
işsizlik oranını eğitimin kötü olmasına bağlayan Prof. Dr. Kıyılar,
son iki aydaki (Şubat-Mart 2021) borsa artışına da işaret ederek
Türkiye’nin en büyük sorununun bütçe dengesi, dış ticaret açığı
ve dış borcun çok fazla olması şeklinde teşhis etti.

İKMİB BAŞKANI PELİSTER’DEN KATKI

Farklı bir toplantıda olduğu için çevrimiçi seminerimize sonradan katılan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği İKMİB Başkanı Adil Pelister ise katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada geleceğe yönelik iyimser senaryoların yanı sıra,
kötümser senaryoların da öngörülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Faaliyette bulundukları çalışmalarla ilgili bilgi veren Pelister, kimya teknoloji laboratuvarı kurduklarını vurguladı. Ham madde fiyatlarının artışına da değinen Adil Pelister, “Nisan - mayıs ayları
itibarıyla fiyatların kademeli inişini görebileceğiz. Eski fiyatlara
ise ancak yaz ayları gibi ulaşılabilecek.” dedi. Dövizdeki volatilenin (oynaklığın) etkilerinden de bahseden İKMİB Başkanı Pelister, finansmana ulaşmada zorluk çekildiğine dikkat çekerek,

Kamudan yerli ve millî kapsamında
koruma isteniyorsa 300 bin kişinin
çalıştığı bir sektöre ve yerli üreticiye
öncelik vermesini isteyemeye de
hakkımız var. Bizler bunun için
mücadele ediyoruz.

(parachute payment) have been printed and distributed worldwide
since the beginning of the pandemic, Prof. Dr. Murat Kıyılar said,
"Turkey might have taken $ 20-25 billion of this amount. We can
foresee a world crisis in the near future as there is a cost of printing
$ 20 trillion,” and urged the directors to take measures. Saying
youth unemployment rate is directly related to poor education,
Prof. Dr. Kıyılar pointed to the bull market in the last two months
(February-March 2021) and identified Turkey's major issues as
budget balance, foreign trade deficit and excessive foreign debt.
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Contribution from IKMIB Chairman Pelister
Chairman of IKMIB Istanbul Chemicals and Chemical Products
Exporters' Association Adil Pelister, who attended our online
seminar later due to another meeting, marked in his speech that
pessimistic future scenarios should be anticipated as well as
optimistic scenarios. Giving information about their operations,
Pelister noted that they have established a chemical technology
laboratory. Also touching upon the increase in raw material prices,
Adil Pelister said, “We will be able to see the gradual decrease in
prices as of April - May.
We can see former prices only in the summer months.” Speaking
on the effects of volatility in foreign exchange, IKMIB Chairman
Pelister pointed out the difficulty in getting financing as well
as the need for government support in the long term. Pelister
revealed the points to pay attention to in order to comply with
green consensus legislation and stated that Aliağa and Ceyhan
were declared petrochemical zones. Marking that Turkey should
have at least five petrochemical plants today, Pelister said, "We
need facilities that make operations like Petkim.”
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How to Position Ourselves Financially
At the end of his speech, IKMIB Chairman Adil Pelister commented
on Britain's Brexit Agreement and said, "Britain will become an
important partner in the future". After our widely participated
online meeting that attracted significant interest, Prof. Dr. Murat
Kıyılar lastly added the following: "On Wednesday, February
24, 2021 we held a training seminar open to participation of
MAKSDER members via Zoom Webinar on the subject "Economic
Outlook of Turkey in 2021 and 2022 and Financial Literacy”
which I personally prepared and presented. In this meeting, we
exchanged opinions and shared information particularly on
financial and economic prospects of Turkey in 2021 and 2022
and how we should position ourselves financially as furniture
accessories manufacturers. In the second half of the seminar, we
elaborated on the basic principles of financial management in
businesses and exchanged opinions, suggestions and criticisms,
especially on the importance of becoming competent in creating
and analyzing financial statements and budgeting. The aim is to
increase financial literacy through this training.

uzun vadede devlet desteğinin olması gerekliliğine işaret etti.
Dikkat edilmesi gerekenler arasında yeşil mutabakat mevzuatına takılmamak için de uyarıda bulunan Pelister, Aliağa ve
Ceyhan’ın petrokimya bölgesi ilan edildiğini belirtti. Türkiye’nin
bugün için en az beş petrokimya tesisi olması gerektiğini söyleyen Pelister, “Bizim Petkim bazında çalışan tesislere ihtiyacımız
var.” dedi.

NASIL BİR EKONOMİK POZİSYON ALMALIYIZ?

Konuşmasının sonunda İngiltere’nin Brexit Anlaşması’nı değerlendiren İKMİB Başkanı Adil Pelister, “İngiltere ileride önemli bir
partnerimiz olacaktır” açıklamasını yaptı. Geniş katılımla yoğun
ilgi gösterilen çevrimiçi toplantımızın ardından sunum özetini
dinlediğimiz Prof. Dr. Murat Kıyılar, son olarak sözlerine şunları ilave etti: “24 Şubat 2021 tarihinde çarşamba günü saat
17.00’de MAKSDER üyelerinin katılımına açık olarak Zoom Webinar’da, tarafımdan hazırlanan ve sunulan “Türkiye’nin 2021 ve
2022 Yıllarındaki Ekonomik Görünümü ve Finansal Okur Yazarlık” konulu bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, özellikle Türkiye’nin 2021 ve 2022 yıllarındaki finansal ve ekonomik
beklentiler ile ilgili bilgi aktarımı, mobilya aksesuar üreticilerinin
gelecekte nasıl bir ekonomik pozisyon almaları gerektiği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

MAKSDER member CEOs, general managers, export managers
and senior executives in relevant departments showed great
interest in the meeting that provided crucial information. The
meeting, initially planned to be an hour long, lasted about three
hours as it attracted a great deal of interest. It was a really nice and
fruitful training. I wish success to the MAKSDER Administration
who coordinated this training and all participants, and thank them
all through your magazine MAKSDER Aktüel."

If the public is requested to protect the
domestic and national scope, we are
entitled to claim priority as an industry
that employs 300 thousand people and
as domestic producers.
We contend for this cause.

Seminerin ikinci kısmında da işletmelerde finansal yönetimin
temel ilkeleri üzerinde durulmuş olup, özellikle finansal tablolar ve analizini yapabilme yetkinliğinin kazanılmasının önemi
ve bütçeleme üzerinde karşılıklı görüşler, öneriler ve eleştiriler
sunuldu. Bu eğitim sayesinde finansal okuryazarlığın arttırılması
hedeflenmiştir. Çok önemli bilgilerin yer aldığı toplantıya MAKSDER üyesi CEO’lar, genel müdürler, ihracat müdürleri ve ilgili
departmanlardaki üst düzey yöneticiler yoğun ilgi gösterdiler.
Bir saat olarak planlanan toplantı, yoğun ilgi ve alaka sonucunda üç saat kadar sürdü. Gerçekten çok güzel ve verimli
bir eğitimdi. Bu eğitimi koordine eden MAKSDER Yönetimi’ne
ve tüm katılımcılara başarılar diliyor, MAKSDER Aktüel dergisi
aracılığıyla teşekkürlerimi iletiyorum.”
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Şaşırtan

Türk Paraları
Amazing Turkish Currencies

Müzayede şirketlerine danışmanlık
yapan ünlü Nümismat Mehmet Tezçakın,
dünya tarihindeki en ilginç paraları seçti.
Koleksiyonda Türk paraları da var.
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eşhur bir restoran zincirinin üçüncü kuşak patronu da
olan Mehmet Tezçakın, kişiler arasında alışveriş aracı
olarak kullanılan paranın, ülkelerin ve medeniyetlerin köklerini yansıttığının altını çiziyor. Klasik paraların üzerinde
liderlerin portreleri ile birlikte ülkenin sanatına, kültürüne dair
motiflere yer verildiğine dikkat çeken Tezçakın, bu çerçevenin
oldukça dışına çıkan ilginç örneklere de zaman zaman rastlamanın mümkün olduğunu söylüyor. İşte koleksiyonda bulunan ilginç
Türk paralarından örnekler: Tasarımı 1839 yılında ünlü hattatlar
tarafından hazırlanan ilk Osmanlı banknotu “kaime” tedavül
edilmeyince dünyanın en güzel parası unvanı Kosta Rika’nın
oldu. Yine Osmanlı döneminde 13 Eylül 1916 yılında çıkarılan 50
bin liralık banknotların her biri 360 kilo ağırlığındaki 50 bin altın
değerindeydi. Bunun bugünkü karşılığı 42,5 milyon Türk lirasıdır.
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Third generation boss of a famous restaurant chain, Mehmet
Tezçakın underlines that currency used as a shopping tool between
people reflects the roots of countries and civilizations. Tezçakın
marking that classical currencies feature portraits of leaders
as well as patterns from nation's art and culture, says that it is
possible to come across intriguing examples outside of this frame.
Some of the interesting Turkish currencies in the collection are
as follows: The first Ottoman bill “kaime” designed in 1839 by
famous calligraphers could not come into circulation and as a
result, Costa Rica won the title “the most beautiful currency in
the world”. Again in the Ottoman period, 50 thousand lira bills
were issued on September 13th 1916 and each of them was worth
50 thousand gold pieces with a total weight of 360 kilos. Today
each is worth 42,5 million Turkish liras.

Famous Numismatist Mehmet Tezçakın who
provides consultancy to auction companies,
selected the most interesting currencies in
world history. Turkish currencies are also
featured in the collection.
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Belki de Aradığınız İlham

Bu Röportajda Saklıdır!
İlkbahar / Spring 2021

The Inspiration You Are Looking For May be in this Interview!
MAHİYE SABUNCUOĞLU

Tasarım çözümlerinin önde gelen markası
Nurus’un iki temsilcisinden biri olan
Renan Gökyay ile keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik. Aradığınız motivasyonu bu
hikâyede bulabilirsiniz.
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We held a pleasant interview with Renan
Gökyay, one of the two representatives of
Nurus, a leading brand in design solutions.
You may find the motivation you are looking
for in this story.

interview röportaj

B

aşarı hikâyeleri ilhamın ta kendisidir. Çünkü bazen bir şeylerin
değişmesi için ne kadar hazır hissetsek de ilk adımı atmak
için bir kıvılcım ararız. Gerçeği yansıtan başarı hikâyeleri de
motivasyonumuzu artırarak bize itici güç sağlayan olumlu
etkiler yaratıyor. İnsanlar bir ya da birden çok başarı hikâyesinden aldığı ilhamla kendi yolunu çiziyor. Rol model ediniyor ve bu
şekilde motive oluyor. Kendi fırsatını yaratanlar, imkânsızlıkların
içinden sıyrılanlar, küllerinden yeniden doğanlar... Tüm bu başarı
hikâyeleri motivasyon ve ilham arayanlar için şahane birer kaynak.
Bazı şirketler var ki kendilerini vizyonları ile geleceğin Türkiye’si
için kurguluyor. Marangoz Nurettin Usta tarafından kurulan ve
bugün torunları tarafından yönetilen Nurus gibi... İhracatı cirosunun neredeyse yarısına ulaşan Nurus markası, globalleşme
yolunda hızla yol alıyor. Firmanın önde gelen isimlerinden Renan
Gökyay ile konuştuk.

Şirketinizin mobilya pazarındaki kuruluş
ve gelişim hikâyesini anlatarak, bugün
sektörde geldiği noktayı, anlatır mısınız?

“Türkiye’nin 94 yıllık geçmişe sahip sayılı markalarından biriyiz.
Nurus’un hikâyesi, 1927 yılında dedemiz Nurettin Usta’nın Ankara Altındağ’daki marangozhanesinde başladı. Sümerbank
Binası, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki köşk, İkinci Meclis, ilk Koç Şirketi Genel Müdürlüğü Binası ve daha niceleri, Nurettin Usta’nın
zanaatı ile şekillenerek günümüze ulaşan sembol yapılardan...
1965 yılında yönetimi annem Birten ve babam Akın Gökyay devraldı. 1980’li yılların sonlarına doğru şirketimiz kurumsallaşarak,

Ülkemizin insan kaynağı ve eğitim
seviyesi, mobilya aksesuarları konusunda
çok ileri düzeyde mühendislik ve tasarım
yapabilecek kabiliyet ve değerde.
Bu konuya çok önem vermeliyiz.

With its human resources and
educational level, Turkey is valuable
and is capable of very advanced
engineering and design in furniture
accessories. We must place special
emphasis on this issue.

Success stories are inspiration themselves. Because sometimes
although we feel ready for things to change, we still look for a
spark to take the first step. Realistic success stories have a positive
influence on us as they are driving forces that increase our
motivation. People make their own ways through the inspiration
they get from one or more success stories. They see someone as
a role model and get motivated in this way. Those who create
their own opportunities, overcome the impossible, rise from their
ashes... All these success stories are great sources for those who seek
motivation and inspiration. There are some companies that build
the future of Turkey with their own visions. Like Nurus, founded by
Carpenter Nurettin Usta (Master) and run by his grandchildren
today... Nurus brand, with exports that make up for almost half of its
turnover, proceeds fast on the path to globalization. We interviewed
one of company's top executives Renan Gökyay.
Could you tell us the point your company has
reached in the industry today through your
company's establishment and development
story in the furniture market?
"We are one of the leading Turkish brands with 94 years of history.
Nurus' story began in 1927 in the carpentry shop of our grandfather
Nurettin Usta in Altındağ, Ankara. Sümerbank Building, the
mansion on Tunalı Hilmi Avenue, the Second Parliament Building,
the first Koç Company Headquarters and many more are among
landmarks shaped with the craftsmanship of Nurettin Usta and have
survived to this day... In 1965, my mother Birten and my father Akın
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Nurettin Usta’nın ilk hecelerinden oluşan Nurus adını aldı. 1990’lı
yıllarda endüstriyel düzene geçen, sürdürülebilir bir sanayi şirketine dönüştük. Bugün yönetimde üçüncü kuşak temsilciler
olarak ben ve kardeşim Güran Gökyay bulunuyoruz. Yaklaşık
20 yıldır üretiminin yarıya yakınını ihraç eden ve endüstriyel tasarımda Türkiye’yi; IF Product Design Awards, Design Management Europe, Good Design Awards ve Red Dot Design Awards
gibi dünyanın en itibarlı ödülleri ile tanıştırma onurunu taşıyan
bir markayız. 400’ü aşkın çalışanımız ile 45 bin metrekarelik fabrikamızda 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor, yılda 120 bin ila
150 bin kişilik mobilya üretiyoruz. Çalışma mekânı mobilyalarının
yanı sıra; uçak koltuğu, terminal koltuğu, eğitim alanı ve konferans koltuğu gibi tasarım çözümleri geliştiriyoruz.”

İlkbahar / Spring 2021

Uluslararası alanda, özellikle
endüstriyel tasarım alanında birçok
ödülü Türkiye’ye getirmeyi başardınız. Bu
başarılarınızı neye bağlıyorsunuz?

“Tüm endüstrilerde IF Product Design, Design Management
Europe, Red Dot Design ve mobilya endüstrisinde Good Design
Ödülleri’ne Türkiye’de ilk kez Nurus tasarımları layık görüldü.
Alman Tasarım Konseyi’ne Türkiye’den davet edilen ilk ve tek
markayız. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir tür inovasyon kulübünü, www.german-design-council.de adresinden
incelemenizi öneririm. Alman Fraunhofer Enstitüsü öncülüğünde
yürütülen Office 21 Araştırma Projesi’nin de 24 uluslararası paydaşından biriyiz. Dünyanın farklı ülkelerinde iş kültüründeki de-
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Gökyay took over the management. Towards the end of the 1980s,
our company became a corporate brand by taking Nurus as its
title, formed with first syllables of Nurettin Usta. In the 1990s, our
company was transformed into a sustainable industrial organization
that adapted to the industrial order. Today, I and my brother Güran
Gökyay run the company as the third generation representatives. We
are a proud brand that has introduced Turkey with some of world's
most prestigious awards such as IF Product Design Awards, Design
Management Europe, Good Design Awards and Red Dot Design
Awards that has been exporting almost half of the industrial designs
for nearly 20 years. With more than 400 employees, we export to
more than 50 countries in our factory of 45 thousand square meters
and produce furniture for 120 to 150 thousand people per year. In
addition to office furniture, we develop design solutions for aircraft
seats, terminal seats, training areas and conference seats."
You have brought many international rewards
to Turkey, particularly in the field of
industrial design. What do you attribute this
success to?
"Nurus designs were the first in Turkey deemed worthy of IF
Product Design, the Design Management Europe, Red Dot Design
Awards in all industries and the Good Design Award in the furniture
industry. We are the first and only Turkish brand invited to German
Design Council. I recommend you to check out this innovation
club established after the Second World War at the website www.
german-design-council.de. We are also one of the 24 international
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ğişimin, iş yapma araçlarına ve mekân tasarımına yansımalarını
değerlendirme, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz, ‘günümüzü
çok iyi anlamaya çalışmak’. İhtiyaçları iyi analiz ediyor ve teknolojiyi iyi kullanıyoruz. Üretirken de sanayi 4.0’a takılıp kalmayıp
otomasyonla ve teknolojiyle zanaatkârlığı birleştiriyoruz. Güçlü
bir algı yeteneğimiz var. Sosyolojik ve insani değerleri takip ederek ihtiyacın ne olabileceğini önceden öngörebiliyoruz. Tasarım
problemini, genellikle şirketimizin üst kademesinde belirliyoruz.
Sosyolojiyi iyi okuyan, ihtiyaçların hangi yöne evrileceğine dair
fikri olan tasarımcılarla çalışıyoruz. Arada hiçbir kesinti olmadan
ve hiçbir ek yapılmadan, tasarım ekranından ürüne giden sürece hâkimiz. Dolayısıyla bilgisayarda tasarladığımızla makineden
çıkan ürün arasında fark yok. Bu önemli bir güç…”

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir
marka olarak bir ilk gerçekleştirerek
havayolu sektörüne farklı bir bakış
açışı kazandırdınız. Uçak koltuklarını
üretmenizin yanı sıra, mobilya
fabrikasında uçak ürettiniz ve mobilya
şirketinden çok daha öteye geçtiniz. Bu
değişim nasıl bir vizyonla gerçekleşiyor?

“Geleceği tahmin etme kabiliyeti diyelim. 1982 yılında yazılmış
olan Robert Hughes’in ‘The Shock of the New Art And The Century Of Charge’ kitabı hayatımı değiştirdi. Bu kitap, 1960 ile 1990
arasında her 10 yılda dünyada sosyo-kültürel, sosyo-politik,
sosyo-ekonomik neler yaşandığını ve bunun sanata, mimariye,
heykele ve resme yansımasının nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.
Eğer sanatçıyı iyi takip etmeyi bilirseniz, yani sanatı, sosyolojiyi
iyi okumayı bilirseniz o zaman neler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz.”

Mobilya sektöründe her zaman farklı
konseptler keşfetmeyi seviyorsunuz. Şimdi
veya gelecekte yapmayı planladığınız
projeleriniz var mıdır?

“Ofis mobilyaları sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilen Türkiye'nin belgelendirilmiş ilk Ar-Ge

stakeholders of the Office 21 Research Project, led by the German
Fraunhofer Institute. We have the opportunity to discuss how the
change in business culture reflect on business tools and space design
and share our knowledge and experience in various countries of
the world. Our primary feature that distinguishes us from our
competitors is "making efforts to read present conditions well".
We thoroughly analyze the needs and employ technology well. In
production, we do not dwell on industry 4.0 and combine automation
and technology with craftsmanship. We possess a strong sense of
perception. By following sociological and human values, we are
able to predict the potential needs in advance. We usually identify
design problems as the top management of our company. We work
with designers who have a good grasp of sociology with ideas on
what needs will evolve into. We control the process from the design
screen to the product, so the process is seamless and without any
interruptions. This way we ensure that the product we design on
the computer and the product that comes out of the machine are
the same. This is a significant strength…"
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As a brand operating in the furniture industry,
you introduced a different perspective to
airline industry by breaking new ground.
Next to producing aircraft seats, you also
manufactured aircraft in the furniture
factory, going far beyond a furniture company.
What is the vision does that enables such a
transformation?
“Let's say the ability to predict the future. Robert Hughes' book
"The Shock of the New Art And The Century Of Charge" written in
1982, changed my life. This book is about the global sociocultural,
sociopolitical and socioeconomic experiences in every decade
between 1960 and 1990 and how these reflected on art, architecture,
sculpture and painting. If you know how to follow an artist well,
that is, if you know how to read the art and sociology well, then you
can make a guess on what will happen."
You like to explore different concepts in the
furniture industry all the time. Do you have
any projects at the moment or for the future?
"Turkey's first certified R&D center in the office furniture industry
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that is accredited by Turkish Ministry of Industry and Technology,
belongs to us. We are already up to par with the European standard
for R&D investments. Our goal for the coming years is to further
increase these investments. We already allocate 10 percent of our
turnover for investing but we will increase this rate to a minimum
of 15 percent. Advanced machine technologies are a must for us.
You either purchase these machines from a few suppliers around
the world which are subject to certain regulations and restrictions
or you develop them yourself. We love to push technology's limits.
That's why we develop it ourselves. We both develop software,
manufacture the machines and train human resources who can
operate these machines. Having the ability to produce technology
makes us an innovative and pioneering brand. We believe the
products and operations we make with this vision, are important to
demonstrate that good things are made in Turkey. We work towards
catering to expectations and needs, especially touching people when
realizing our designs. This human and science-oriented approach
is mainly why we exist where sectoral competition is at its highest
in the global markets."

merkezi bize ait. Ar-Ge yatırımları konusunda Avrupa standardını
hâlihazırda yakalamış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda amacımız
bu yatırımları daha da arttırmak. Zaten ciromuzun yüzde 10’unu
aktarıyoruz, ama bu oranı en az 15 puana taşıyacağız. İleri makine teknolojileri bizim için şart. Bu makineleri ya bazı şartlara ve
sınırlamalara tabi olarak dünyadaki birkaç tedarikçiden alırsınız
ya da kendiniz geliştirirsiniz. Biz teknolojinin sınırlarını zorlamayı
seviyoruz. O yüzden kendimiz geliştiriyoruz. Hem yazılımı geliştiriyor hem makineleri üretiyor hem de bu makineleri kullanabilecek insan kaynağını yetiştiriyoruz.
Teknoloji üretme kabiliyetine sahip olduğumuz için de inovatif
ve öncü bir markayız. Bu vizyonla ortaya koyduğumuz ürün ve
çalışmaların, Türkiye’de güzel şeyler yapıldığını göstermesi bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Tasarımlarımızı hayata
geçirirken beklenti ve ihtiyaçlara, özellikle de insana dokunmaya
çalışıyoruz. Dünya piyasalarında sektörün rekabet gücünün en
yoğun olduğu pazarlarda var olmamızın en büyük sebebi de bu
insan ve bilim odaklı yaklaşımımız.”

Pandemi sürecinde üretimİNİZ, yurt içi
satışınız ve ihracatınızla ilgili ne gibi
değişimler oldu? Süreci değerlendirerek
2021 yılı öngörünüzü paylaşabilir misiniz?
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“Biz Nurus’ta ‘iç tedarik’ prensipleri ile çalışıyoruz. Aksesuar ve
levha, kaplama gibi girdiler haricinde neredeyse her şeyi üretiyoruz. Doğal ahşap, panel mobilya, metalden mamul mobilyalar ve parçaları, koltuk parçaları, döşeme ve hatta talaşlı imalat
bünyemizde yapılıyor. Bu da bizi çok güçlü kılıyor. Ham madde tedarikçilerimizin de desteğiyle 2020’yi iyi geçirdik. 2021’in
ülkemiz için bir sıçrama yılı olacağını düşünüyorum. Özellikle
sektörümüzün hızla gelişeceği kanaatindeyim. Evden çalışma
süreciyle birlikte online mağazamızın satışları oldukça arttı. Kurumsal şirketler, çalışanlarına evde rahat çalışabilmeleri için çalışma koltuklarını ve çalışma masalarını bizden almayı tercih etti.
Daha çok ofis ürünlerinden oluşan ürün gamımızı eve yönelttik
ve yeni ürünlerimizin tasarımlarını tamamlayıp satışa sunduk.
2021 yılında online mağazamızın satışlarının daha da artacağını
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What kind of changes have occurred in your
production, domestic sales and exports during
the pandemic? Can you share your predictions
for 2021 based on your take on the current
period?
"At Nurus, we operate abiding by the “internal supply" principles.
We produce almost everything except accessories and inputs such
as plates and covers. Natural wood, panel furniture, furniture and
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ön görüyoruz. Buradaki ürün gamını arttıracağız. Pandemi sürecinde Korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran Covid-19 Test
Kabini'ni tüm sağlık çalışanlarına ve insanlara armağan ettik.
Bir üniteyle günde 300 - 500 arasında test, güvenle ve süratle
yapılabiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonluğunda kabinlerin birinin Eskişehir’de, 12’sinin Ankara’da ve iki tanesinin de
İstanbul’da olmak üzere farklı hastanelere kurulumunu gerçekleştirdik. Bu kabinlerin tüm üretim verilerini de ‘açık kaynak’
olarak da paylaştık. Bu proje bizim için bir ‘Vefa Projesi’dir.”

Sizce ofis mobilyaları sektöründe ne gibi
değişimler olacak?

“Değişen çalışma şekilleriyle ofis yapıları da değişti. Esnek
çalışma modellerinin uygulanmasıyla mekânlar da mobiliteye
imkân veren, esnek çalışma şekillerini destekleyen, dolayısıyla
teknolojiyi, akıllı mobilyaları barındıran, sosyalleşmeye ve iyi olma haline önem veren yapılar haline gelecek. İstanbul Levent’te
bulunan Han Spaces bunun en güzel örneklerinden biri. Tasarımı teknolojiyle harmanlayarak insanı odağına alan yapısıyla
hem çalışmak için hem de paylaşmak için alanlar barındırıyor.
Dijital dönüşümün 2021 yılında ofis tasarımlarını da büyük ölçekte etkileyeceğini göreceğiz. Uzaktan toplantıların ve mobil
çalışan sayısının artacağı, bir odayı ve hatta mobilyanın da rezerve edilebileceği teknolojiler kullanılacağı için tüm şirketler
de zorunlu olarak bu dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve bunu
ofis tasarımlarına yansıtmak durumunda kalacak. 2021’de ofis
tasarımlarında daha sağlıklı malzemeleri, antibakteriyel ve an-

parts made of metal, seat parts, upholstery and even machining
are carried out within our company. This makes us very powerful.
We had a good 2020 thanks to the support from our raw material
suppliers. I think 2021 will be a year of leap for our country, Turkey.
I especially have faith that our industry will also develop rapidly.
As working from home has become prevalent, the sales of our
online store have increased considerably. Corporate companies
have preferred to purchase office chairs and desks from us so their
employees can comfortably work from home. Our product range
mainly consisted of office products so we focused more on home
furniture and upon completing the designs of our new products, we
offered them for sale. We anticipate that the sales of our online store
will increase even more in 2021. We will expand the product range
here. During the pandemic, we presented the 'Covid-19 Test Booth'
that eliminates the risk of infection to all healthcare professionals
and people as part of the fight against the coronavirus. 300 to 500
tests per day can be made safely and quickly in one booth. Under
the coordination of the Local Health Authority, we installed booths
in various hospitals, one in Eskişehir, twelve in Ankara and two
in Istanbul. We also shared all production data of these booths as
'open source'. This project is a "Duty of Loyalty Project" for us."
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In your opinion, what kind of changes will the
office furniture industry go through?
“Offices have also changed with the changing working styles. With
the implementation of flexible work arrangements, office spaces
will have to allow mobility and support flexible working styles. For
this purpose, they will need to use technology and smart furniture
with regard to socialization and well-being. Han Spaces located in
Levent, Istanbul is a paragon of this kind of space. By combining
design with technology and focusing on people, it contains spaces
for both working and sharing. We will see that digital transformation
will substantially influence office designs in 2021. Number of remote
meetings and employees working online will rise, technology where
one can reserve a room and even the furniture will be employed so
all companies will have to go through this digital transformation
and project this on their office designs. In 2021, main discussion
topics in office designs will be healthier materials, antibacterial
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tiviral kumaşları veya yüzeyleri de daha çok konuşacağız. Yeni
normlara uygun tasarlanmış alanlar ön planda olacak.”

and antiviral fabrics or surfaces. Spaces designed in conformity
with the new norms will be at the forefront."

Ülkemizde mobilya ve mobilya
aksesuarları sektörünün geleceği
hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Can you share your views on the future of
the furniture and furniture accessories
industries in Turkey?
“I follow Turkish furniture accessories industry with great
admiration and appreciation. However, the industry needs to invest
a lot more. You must catch up with the growth pace of furniture
exports and demand. Especially the quality of the finished product
is based on your contributions. What is the good of it if you make
a golden cabinet without door hinges that function properly? For
this reason, the industry needs to carry out more R&D and P&D
activities. I consider the export figures of the accessories industry to
be very important, but maintaining domestic market equilibrium is
an issues that requires attention. We should not go farther and fare
worse! Foreign investments in Turkey are subsidized with current
and future policies. If we raise the customs walls too high, which are
already too high, they will definitely invest here. You, our valuable
industrialists should not lose with these investments brought to
our country. That's why I call for you to look further at all times.
Another vital issue is 'intellectual property rights'. With its human
resources and educational level, Turkey is valuable and is capable
of very advanced engineering and design in furniture accessories.

“Mobilya aksesuarları sektörümüzü büyük bir beğeni ve takdirle
izliyorum. Ancak sektörün çok daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Mobilya ihracatı ve talebinin artma süratini yakalamalısınız. Özellikle bitmiş ürünün kalitesi sizlerin katkılarıyla ortaya
çıkıyor. Kapak menteşesi düzgün çalışmayan dolabı, altından
yapsanız neye yarar? Bu nedenle sektörün daha fazla Ar-Ge,
daha fazla Ür-Gr faaliyeti yapması şart. Aksesuar sektörünün
ihracat rakamlarını çok önemsiyorum, ancak dikkat edilmesi
gereken konulardan biri, iç pazar dengelerini de çok iyi korumak. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım!
Yeni getirilen ve getirilecek politikalarla yabancıların ülkemizdeki yatırımları destekleniyor. Gümrük duvarlarını çok yükseltirsek
ki haddinden fazla yüksek, mutlaka burada yatırım yapacaklardır. Bu yatırımları ülkemize kazandırırken siz kıymetli sanayicilerimize kaybettirilmemeli. Bu nedenle hep uzağa bakmanızı
öneriyorum. Bir diğer çok önemli husus ‘fikri mülkiyet hakları’.
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Ülkemizin insan kaynağı ve eğitim seviyesi, mobilya aksesuarları konusunda çok ileri düzeyde mühendislik ve tasarım
yapabilecek kabiliyet ve değerde. Bu konuya çok önem vermeliyiz. Zira şimdiye kadar küçük olduğu için bizi rakip görmeyen ülkeler, artık bizim de bu yarışta olduğumuzu biliyorlar.
Maalesef önde giden uluslararası markaların ürünlerinin çok
benzerlerini pazarda görüyorum. Bunu engellememiz lazım…
Hem sektörün gelişimi hem de ülke imajımız için bu olmazsa
olmaz. Mobilya ve aksesuar üreticileri ile ham madde tedarikçileri, hepimiz aynı gemideyiz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için çalışmalıyız. Evlatlarımıza, torunlarımıza bunu borçluyuz.
Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlıyor, MAKSDER Ailesi’ne
başarılar diliyorum. Çok teşekkürler…”
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We must place special emphasis on this issue because countries that
did not consider us competitors since the industry was small, today
know that we are also in this race. Unfortunately, I see products
very similar to the products of leading international brands in the
market. We must inhibit this… This is a must for both the industry's
development and Turkey's image. As furniture and accessory
manufacturers and raw material suppliers, we are all in the same
boat. We must work as one for all, all for one. We owe this to our
children and grandchildren. I would like to take this opportunity
to salute you all and wish success to MAKSDER Family. Thank
you so much…"

FIRÇALI METALİK
Serisi

“Son dönemlerin trendi Altın, Gümüş,
Bakır ve Rosegold renkli kenarbantları,
Fırçalı ve Ayna efektleri ile Düz, Çift ve Üç Renk
olarak “LUXURY SERİSİ” ile müşterilerimize sunulmaktadır.”

www.mobelkant.com

AYNA EFEKTİ
Serisi
Merkez Ofis : Barbaros Mahallesi Akzambak Sokak,
Varyap Meridian A Blok Kat: 14 Daire: 131
Ataşehir/ İstanbul/ TÜRKİYE
E-Posta : info@mobelkant.com
Telefon : +90 (216) 365 54 15

Fırça, Ayna ve Vintage Efekt olarak 3 grupta sizlere
sunulan “Luxury Serisindeki” tüm renkler
DEKORATİF MOBİLYA PROFİLLERİNDE de
uygulanabilmektedir.
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Dünya Gazetesi Yazarları

MAKSDER Üyeleriyle Buluştu
Dünya Newspaper Writers Met with MAKSDER Members
Pandemi nedeniyle Zoom toplantılarında bir
araya gelen MAKSDER Yönetimi, üyelerini
Dünya Gazetesi yazarlarıyla bir araya getirdi.

D
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ünya Gazetesi'nin önemli yazar ve ekonomistlerinden Hakan
Güldağ, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar, geniş katılımlı
çevrimiçi bir toplantıda MAKSDER üyeleri ile bir araya geldi. Sektör önderlerinden Mobilya Dernekleri Federasyonu
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçılar Birliği İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Ofis
Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği OMSİAD Başkanı Ercan
Ata ve Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği SİAD Başkanı Hakan
Kocabaş’ın da katıldığı toplantıda mobilya ve mobilya aksesuarları
sektörünün rakamsal verileri üzerinden değerlendirme yapıldı ve
sorunlar hakkında da konuşuldu.
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Prominent writers and economists of Dünya Newspaper Hakan
Güldağ, Rüştü Bozkurt and Vahap Munyar met with MAKSDER
members in a widely participated online meeting. Industry leaders
Furniture Associations Federation MOSFED President Ahmet
Güleç, Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters'
Association İDDMİB President Tahsin Öztiryaki, Office Furniture
Industry and Businessmen Association OMSİAD President Ercan
Ata and Silivri Industrialists and Businessmen Association SİAD
President Hakan Kocabaş also attended the meeting where
numerical data of furniture and furniture accessories industry
was evaluated and issues were discussed.

MAKSDER Administration that holds
meeting via Zoom due to the pandemic,
brought association members together with
Dünya newspaper writers.
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TRADE 365 İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Etkinlikte konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün
kalite sorununu aştığını, ticarette mantıklı hareket ederek ithalatın önünün kesilebileceğine işaret etti ve şunları söyledi: “47
firmanın katılımı ile 3. Ur-Ge çalışmasını başlattık. Sanal ticareti
kolaylaştıracak Trade 365 şapkası altında tüm üyelerimizin yılın 365 gününde çalışmasını sağlayabileceğiz. Önümüzdeki
dönemde dijital altyapısı olmayan firmalar sıkıntı yaşayacaktır.
Bu projemiz için desteklerinizi bekliyor teşekkür ediyorum.” İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise konuşmasında 700 milyar
dolar civarında olan dünya mobilya pazarında, Türk mobilya
sektörünün bu pazardaki payını yüzde 2’ye çıkardığını söyledi.
Güleç, “2009’da payımız yüzde 1 dolayındaydı ve dünya sıralamasında 23’üncü sıradaydık, 8’inci sıraya yükseldik. Dünya
mobilya pazarındaki payımızı yüzde 3’e çıkarmayı hedefliyoruz.
12 bin mobilya üreticisi 200 ülkeye ihracat yapıyor. En büyüğünün rakamı, 50 milyon dolar. Ölçeğimizi büyütmemiz ve kendi
içimizdeki rekabeti yukarıya taşımamız gerekiyor. Hedefimiz,
ilk olarak en büyük eksikliğimiz olan mobilya sektörüne ait bir
fuar yerini oluşturmak. 260 bin metrekarelik bir alanda hizmet
sunmak istiyoruz. Sizlerin tecrübelerinden destek almak istiyor,
hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.
OMSİAD Başkanı Ercan Ata, ham maddede çoğu ürünün yurt
içinde üretildiğini, böylelikle ithalatın düşürüldüğünü belirterek
en önemli sorunun lojistik olduğuna işaret etti ve toplantıyı düzenleyen MAKSDER Yönetimi’ne teşekkür etti. Toplantının sonunda tekrar söz alan MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz,
pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren fabrikaların üretiminin 7/24 sürdüğünü belirterek, “Biz fabrikaları kapatmadık,
ayağımızı gazdan çekmedik. Tabiri caizse ‘nöbetçi eczane’ gibi
çalıştık, çalışıyoruz. 2021’de ihracatımız artacak. Bunun işaretlerini mobilya sektöründe gördük. Sektörümüzdeki şirketlerin
büyük bölümü için 2021’de yüzde 20’lik ciro artışı öngörüyorum. Bu yıl da ayağımızı gazdan çekmeyelim. Ar-Ge’ye, yatırıma devam edelim.” diyerek tüm üyelere ve misafir katılımcılara
teşekkür etti.
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Call for Support for TRADE 365
Speaking at the event, İDDMİB President Tahsin Öztiryaki pointed
out that the industry has overcome the quality problem and imports
can be cut through logical action in trade, saying: “We initiated the
3rd Ur-Ge (Product Development) operation with participation of
47 companies. Under Trade 365 to facilitate virtual trade, we will
be able to ensure that all our members operate 365 days a year. In
the upcoming period, companies without a digital infrastructure
will face difficulties. I expect your support to this project. Thank
you." Istanbul Furniture, Paper and Forest Products Exporters'
Association and MOSFED President Ahmet Güleç marked in his
speech that Turkish furniture industry has increased its marker
share to 2 percent in the world furniture market, which has a
volume of around 700 billion dollars. Güleç said, "Our share was
around 1 percent in 2009 and we were in 23rd place in world
ranking; now we have risen to the 8th place. We aim to increase
our share in world furniture market to 3 percent. 12 thousand
furniture manufacturers export to 200 countries. The volume of
the largest company is 50 million dollars. We need to scale-up and
raise the competition among us to a higher level. Our goal is to
establish a fairground for the furniture industry which is now a dire
requirement. We wish to offer services in an area of 260 thousand
square meters. I would like to learn from your experiences and
thank you all.” OMSİAD President Ercan Ata stated that most raw
materials are produced domestically, thus imports are reduced,
pointing out that the most important problem is logistics and
thanked MAKSDER Administration for organizing the meeting.
MAKSDER President Aliosman Mertöz who spoke also at the end
of the meeting, stated that the factories has continued to make
production 24/7 since the early days of the pandemic and said, “We
did not close the factories, we did not take our feet off the gas. We
worked like a 'pharmacy on duty', so to speak. Our exports will
increase in 2021; we have seen the signs in the furniture industry.
I anticipate a 20 percent turnover increase in 2021 for the majority
of companies in our industry. This year, let's not take our feet off
the gas. Let's continue investing in R&D." After his speech, Mertöz
thanked all members and guest participants.
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MAKSDER, Ulusal ve Yerel Medyada

Adından Söz Ettiriyor
MAKSDER Makes an Impression In National and Local Media
Medyanın gücünü arkasına alarak üyelerinin
sorunlarını gündeme taşıyan MAKSDER
Yönetimi, sırasıyla Radyo Modoko ve Dünya
Gazetesi'nde sektörü masaya yatırdı.

T
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ecrübeli gazeteci ve TV sunucusu Can Karadut’un Radyo
Modoko’daki “Sektörün Sesi” programına konuk olan MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz, genel itibarıyla sektörün
tablosunu çizdi. Mobilya aksesuar sanayicilerinin önemine
ve pandeminin etkilerine dair yapılan söyleşide Başkan Mertöz,
derneğin kuruluşu, üye profili ve yaptıkları çalışmalara değinerek
şu sözleri ifade etti: “MAKSDER, 2008 yılında benim de dahil
olduğum 11 kurucu üyemiz tarafından kuruldu. Geldiğimiz noktada 65 tane çok değerli sanayici üyemiz var. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerine yayılmış, ülkenin ilk ve tek mobilya aksesuar sanayicileri derneğiyiz. Bir mobilyanın olmazsa olmazlarını üretiyoruz.
Yani kenar bandı, ray, menteşe, mobilya bağlantı elemanları,
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MAKSDER Chairman Aliosman Mertöz was a guest on the
"Voice of the Industry" show hosted by experienced journalist and
TV presenter Can Karadut on Radio Modoko where he drew an
outline of the industry. In the interview where the importance of
furniture accessories industrialists and the effects of the pandemic
were discussed, Chairman Mertöz stated the following, referring to
association's foundation, its member profile and their operations:
“MAKSDER was founded in 2008 by 11 founding members, including
me. At this point, we have 65 valuable industrialist members. We
are the first and only association in furniture accessories industry in
Turkey, in various regions of the country. We produce the essentials
of a furniture. In other words, we are a giant industry that produces

With the support of the media, MAKSDER
management brings up the problems facing
its members to the agenda and recently
discussed the industry on Radio Modoko and
Dünya newspaper, respectively.
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teker, vida, zımba teli, kabara, çekmece kulpları ve mobilya
yapıştırıcıları gibi 10 binin üstünde ürün üreten dev bir sektörüz.
Mobilya aksesuarları sektörü olarak 1,8 milyar dolar ihracatımız
var. Türk mobilya sektörü, 2020 yılını 3,5 milyar dolar hacimle kapattı. Türkiye ihracatının kilogram fiyatı, yaklaşık 1,25 dolar. Buna
karşın mobilya aksesuarlarının ortalama ihracat kilogram fiyatı
ise 4 dolar. Buradan çıkan sonuca bakarak katma değeri yüksek,
inovatif ürünlerin üretildiği, ihracat ve emek dostu, dış ticaret
fazlası veren bir sektörüz. İhracat noktasında çaba gösterirken
bizim için olmazsa olmaz konu ise iç piyasadaki müşterilerimiz.
Bugün bu kadar ihracat yapar noktaya geldiysek iç piyasadaki
üreticilerimizin katkıları, onlardan edindiğimiz pazar tecrübesi
sayesindedir. Genel anlamda baktığımız zaman Modoko çok özel
bir yapı. Zannediyorum 300’e yakın firmanın showroomlarının
olduğu, açık hava AVM’si gibi bir yapı… Dünyada birçok mobilya
satıcısının, üreticinin gelip izlediği örnek bir kompleks. 40 yılı aşkın
bir süredir İstanbul’dan Türkiye’ye, hatta dünyaya açılan bu özel
yapıyı biz çok önemsiyoruz. Ayrıca dergi çalışmaları ve radyo
yayınıyla her zaman ilkleri gerçekleştirdi. O yüzden geçmişteki
ve bugünkü yönetimleri tebrik ediyoruz.”

more than 10 thousand products such as edge bands, rails, hinges,
furniture fittings, wheels, screws, staples, hobnails, drawer handles
and furniture adhesives. As the furniture accessories industry, our
export volume is 1.8 billion dollars. Turkish furniture industry closed
the year 2020 with a volume of 3.5 billion dollars. Turkish export
price per kilogram is around 1.25 dollars. The average export price
per kilogram of furniture accessories is 4 dollars. So we are an export
and labor friendly industry that has foreign trade surplus, we generate
high added value and produce innovative products. While we make
efforts to export, our customers in the domestic market are essential.
We have reached to this point in export thanks to the contributions
of our producers in the domestic market and market experience we
have gained from them. Generally speaking, Modoko is a very special
structure. It resembles an open-air mall with showrooms of nearly
300 companies… It is an exemplary edifice visited by numerous
furniture sellers and producers from around the world. We deem this
structure that has opened from Istanbul to Turkey and to the world,
very important. Also, we broke new grounds with our magazine and
radio broadcasts and we congratulate both the former and current
administrations for that."

SEKÖRÜMÜZDE DİNAMİZM VAR!

Dynamism in our Industry!
MAKSDER Chairman Aliosman Mertöz issued a statement to
the press, explaining how MAKSDER members can make this

MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz, basına yaptığı açıklamalarda pandemi sürecinde üyelerinin yaşanan bu zorlu durumdan
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difficult situation advantageous and the measures taken during the
pandemic. Mertöz continued as follows: “As you know, the first
official COVID-19 case was announced on March 11, 2020. People
were already seriously anxious and pessimistic upon the news from
the world before the case was announced by Turkish Minister of
Health and Turkish government. Our business declined to 15-20
percent especially between March 15th and May 30th. When our
main industry, furniture manufacturers do not need accessories, what
will we produce? To whom will we sell what we produce? Force
Majeure came into effect also applying to furniture manufacturers.
However, force majeure does not apply for furniture accessories
manufacturers. Despite this, we prevented stock shortage, continued
our R&D operations and our production. We have made serious
efforts with all of our members, particularly aimed at R&D and
pandemic training. We have taken weighty measures regarding mask distance - hygiene. Occupational safety experts and company doctors
worked in almost all of our factories. In fact, contact tracing (filiation)
teams were formed in many of our factories. We have observed an
incredible dynamism in the furniture industry despite the pandemic.
An unexpected acceleration has occurred in furniture e-sales. As a
matter of fact, many of our customers started to place orders even in
April and May as if everything was normal. This is in fact a harbinger
of a significant pickup in the industry after the pandemic… We
completed all our preparations. While pessimism was prevalent in the
industry in the past months regarding a serious downsizing, looking
at all these developments, we predicted that our members even with
the lowest operations, will close the year with a 15 percent growth.
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nasıl avantaj çıkarabileceğini ve alınan önlemleri aktardı. Mertöz
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz ilk resmî vaka açıklaması,
11 Mart 2020’de yapıldı. Sayın sağlık bakanımız ve hükümetimizin açıklamasının yanı sıra, dünyadan gelen haberlerle herkes
gerçekten çok ciddi bir tedirginlik ve karamsarlık içerisindeydi.
Özellikle 15 Mart-30 Mayıs arası işlerimiz, yüzde 15-20’lere kadar
düştü. Ana sanayimiz olan mobilya üreticileri aksesuara ihtiyaç
duymazsa biz ne üreteceğiz? Ürettiğimizi kime satacağız? Mobilya üretenler, mücbir sebep içerisine alındı. Ancak mobilya
aksesuar üretenler, mücbir sebep dışında tutuldu. Buna rağmen
stoklarımızdaki azalmaların önüne geçerek Ar-Ge çalışmalarımızı
yaptık ve üretimlerimizi durdurmadık. Özellikle Ar-Ge çalışmaları
ve pandemiyle ilgili eğitimler konusunda bütün üyelerimizle ciddi
şekilde çalışmalar yaptık. Maske - mesafe - hijyen konusunda
titiz önlemler aldık. Fabrikalarımızın hemen hemen tamamında
iş güvenlik uzmanları ve şirket doktorlarımız çalıştı. Hatta birçok fabrikamızda ciddi filyasyon ekipleri kuruldu. Pandemiye
rağmen mobilya sektöründe inanılmaz bir dinamizm olduğunu
gördük. Mobilya e-satışlarında beklenmedik bir ivme oldu. Hatta
nisan - mayıs aylarında birçok müşterimiz, her şey normalmiş
gibi siparişlerini geçmeye başladılar. Bu da aslında pandemi
sonrası sektörde ciddi bir canlanmanın olacağının habercisi…
Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz aylarda sektörde ciddi
bir küçülme olacağına yönelik karamsarlık varken, bütün bu
gelişmelere bakarak en az iş yapan üyemizin bile seneyi yüzde
15 büyüyerek kapatacağını öngördük.

DİJİTAL ALTYAPININ ÖNEMİ

Sektörün sorunları hakkındaki soruya nitelikli eleman bulma
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The Importance of Digital Infrastructure
Mertöz mentioned the difficulties in finding qualified personnel in
response to the question about the issues industry faces, and pointed
out that a raw material problem emerged in September - October
- November of 2020, expressing that they also experienced delays
in deliveries due to the issue of accessing raw material and the
increase in prices due to exchange rate. Underlining that the industry
continues to produce with a capacity of 80 percent in order to meet
the demand in the face of issues brought about by the pandemic,
Chairman Mertöz said, “Turkish furniture manufacturers should
rest assured. We are totally aware of our duty and responsibility as
an industry. We will continue to do our best within our power for
our industry and beloved Turkish nation. We consider this a great
obligation to our nation.” Emphasizing that furniture industry and
particularly manufacturers need to abandon old planning habits,
update their digital infrastructures and start using ERP systems for
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konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı yanıtını veren Mertöz, 2020
yılının Eylül-Ekim-Kasım aylarıyla birlikte ham madde probleminin
baş gösterdiğine dikkat çekerek ham maddeye ulaşma konusu
ve fiyatlardaki kur artışı nedeniyle teslimatlarda da gecikmeler
yaşadıklarını dile getirdi. Pandemide yaşanan sorunlara rağmen gelen talebe karşılık verebilmek için sektörün canla başla
çalışarak yüzde 80 kapasiteyle üretime devam ettiğinin altını
çizen Başkan Mertöz, “Mobilya üreticilerimizin içi rahat olsun.
Biz gerçekten sektör olarak görevimizin, sorumluluğumuzun
bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini sektörümüz için, aziz
milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. Bunu önemli bir millî
sorumluluk olarak kabul ediyoruz.” dedi.
Mobilya sektörünün, özellikle üreticilerin planlamada eski alışkanlıkları bırakarak dijital altyapılarını güncellemeleri ve ERP sistemi ile çalışmalarının gerekliliğine vurgu yapan Başkan Mertöz,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobilya üreticilerimiz, ciddi anlamda
planlama yapıp, en az iki ay sonra ihtiyaçları olacak öngörü siparişini bizlere geçmeleri gerekiyor ki biz de kendimizi ona göre
planlayalım. Pandemiyle birlikte artık yeni bir dünya ve hayatın
yeni gerçekleri var. Eski alışkanlıkların bırakılması gerekiyor.” Son
olarak Türkiye’nin mobilya aksesuarları sektörü dünya sıralamasında beşinci olduğunu hatırlatan Başkan Aliosman Mertöz, “Bu,
hepimizin için büyük bir gurur. Ayrıca bu faydalı program için
ve bizi konuk ettiğinizden dolayı size, Modoko yönetim Kurulu
Başkanı Koray Çalışkan ve ekibine çok teşekkür ediyor, başarılar
diliyorum.” diyerek konuşmasını noktaladı.

DÜNYA GAZETESİ İLE GÖRÜŞME

Radyo programının ardından derneğin önceki başkanlarından
Munis Tezbaşaran ile birlikte Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü
Vahap Munyar ve İmtiyaz Sahibi Hakan Güldağ ile görüşen MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz, 1970’lerden bu yana sektörün
gelişimini anlattı. Deneyimli gazeteci Vahap Munyar ise görüşmeye ilişkin şunları aktardı: “MAKSDER’in değerli yöneticileri,
sektörün geçmişten bugüne gelişimini ve ihracatta geldiği yeri
anlattı. Açıkçası hem sektör hem de kamuoyu için çok faydalı
bilgiler almış olduk.” Görüşmede ayrıca mobilya aksesuarı ihracatının yüzde 55’inin AB ülkelerine yapıldığına, bunun üretim ve
Ar-Ge gücünden kaynaklandığına da dikkat çekildi.
Toplantıda mobilya sektörüyle hammadde temininden kaynaklanan sorunlardan da söz edildi. Başkan Mertöz, görüşmenin
ardından yaptığı genel değerlendirmede sektör üreticilerini derinden etkileyen malzeme fiyatları artışlarına yönelik çözüm sunmak
adına şu soruları dile getirdi: “Birincisi, ham madde ve ara mal
ithalatında birleşip toplu alım gücünü kullanarak, fiyatları aşağı
çekmek mümkün olamaz mı?” ve “İkincisi de kritik ara malların
ülkemizde üretimi için Türkiye’nin otomobilinde olduğu gibi güç
birliği yapılamaz mı?

their operations, Chairman Mertöz continued as follows: “Turkish
furniture manufacturers need to make serious planning and place
their orders at least two months in advance, by predicting the future
demand so we can plan accordingly. With the pandemic, there is a
new world and new facts. Old habits must be abandoned." Reminding
that Turkish furniture accessories industry ranks fifth in the world,
Aliosman Mertöz ended his words as follows, "We are all very proud.
I would also like to thank you, Modoko Chairman of the Board Koray
Çalışkan and his team for this helpful show and for having us. We
wish you success."
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Interview with Dünya Newspaper
After the radio show, MAKSDER Chairman Aliosman Mertöz
gathered with Dünya Newspaper General Coordinator Vahap
Munyar and newspaper's grant holder Hakan Güldağ together with
former association chairman Munis Tezbaşaran to discuss industry's
progress since 1970s. Experienced journalist Vahap Munyar said the
following on the meeting: “The distinguished directors of MAKSDER
explained industry's progress from past to our day and its place in
exports. Frankly, we have learned very useful information for both the
industry and the public." During the meeting, it was also noted that
55 percent of furniture accessories exports are made to EU countries
which is due to strong production and R&D. Issues resulting from
raw material supply in the furniture industry were also mentioned at
the meeting. In his general assessment after the meeting, Chairman
Mertöz posed the following questions to offer a solution for high
material price increases which deeply affect the manufacturers in the
industry: “Firstly, is it not possible to bring down prices by uniting
to purchase raw material and intermediate goods for imports and
using mass purchasing power? Secondly, can we not unite forces
for production of critical intermediate goods in Turkey as we did for
Turkish automobile?”

45

güncel actuality

Şirketler Pandemiye Karşı SÜRDÜRÜLEBİLİR

Önlemler Alıyor mu?
Do Companies Take Sustainable Measures against the Pandemic?
Korona virüs ile ilgili şirketlerin aldığı
önlemler incelendi. Araştırmanın
sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 51’inde
salgın ile mücadeleye yönelik iş sürekliliği
planı bulunmuyor.

K

üresel olarak işletmeleri etkilemeye başlayan bir siber saldırı,
deprem, sel, fırtına veya salgınların da aralarında bulunduğu
felaketlerle karşı karşıya kaldığında hayata geçirilecek bir
“iş sürekliliği planı”, şirketlerin ve kuruluşların bu durumdan
en az şekilde etkilenmesine yardımcı oluyor. Çalışanlar, pandemi
gibi kriz durumlarında durumu izlemesi, değerlendirmesi ve
önemli bulguları paylaşması için en fazla işverenlerine güveniyor.
Dünyaca ünlü araştırma kuruluşu Mercer’ın yeryüzü genelinde
gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmanın sonuçlarına göre ise şirketlerin yüzde 27,2’sinin herhangi bir iş sürekliliği planı bulunmuyor.
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A "business continuity plan" is carried into effect when disasters
including cyber attacks, earthquakes, floods, storms or pandemics
that affect businesses globally, occur and this enables companies
and organizations to go through these phases relatively easily.
Employees rely most upon their employers to monitor, evaluate and
share important findings in crisis situations such as a pandemic.
According to the results of the comprehensive study carried out by
the globally known research organization Mercer, 27.2 percent of
companies do not have any business continuity plans. 24 percent of
companies state that they are currently devising a plan. While it can
be seen that working from home or remotely will continue to be an

The measures companies have taken against
the Coronavirus were analyzed and according
to the results of the research, 51 percent of the
companies do not have a business continuity
plan aimed at the fight against pandemic.

actuality güncel

Şirketlerin yüzde 24’ü, şu an bir plan hazırlama aşamasında
olduğunu belirtiyor. Evden veya uzaktan çalışma uygulamasının
şirketler için önemli bir husus olmaya devam edeceği görülürken,
şirketlerin yüzde 42’si çalışanlarını, özellikle virüsten etkilenen
alanlarda uzaktan çalışmaya teşvik ediyor. Şirketlerin yüzde 92
gibi ezici bir çoğunluğu ofisin kapanması durumunda evden
çalışmanın tercih ettikleri seçenek olduğunu ifade ediyor.

DÜNYADAKİ SON DURUM NE?

Dünyadaki birçok büyük şirket mevcut durumu Dünya Sağlık
Örgütü ve yerel yönetime danışarak izlerken, çalışanları ve
ailelerini virüsten etkilenen bölgelerden tahliye etme olasılığına
karşı ihtiyatlı davranıyor. Tahliye durumunda ankete katılan
şirketlerin yüzde 63,4’ü, çalışanların şirket içindeki görevine bağlı
olarak değişen sürelerde çalışanlara ödeme yapmaya devam
edeceklerini belirtiyor. İşletmeler, mutlak olarak gerekmediği
sürece seyahatleri büyük ölçüde azaltırken, küresel olarak
virüsün çok etkili olduğu alanlarda seyahatleri yasaklamaya
ağırlık veriyor. Yakın zaman önce virüsün çok etkilediği bölgelere
seyahat eden çalışanların bir süre boyunca tecritte kalmasını
ve bu süre zarfında evden çalışmasını zorunlu hale getiren
şirketlerin yüze 80'i karantina süresince çalışanlarına ödeme
yapmaya devam ediyor. Bu durum, şirketlerin çalışanlarının
sağlığı ve emniyetini sağlamaya çalıştığını bir kez daha gözler
önüne seriyor.

important issue for companies, 42 percent of companies encourage
their employees to work remotely, especially in areas affected by
the virus. An overwhelming 92 percent of companies state that
working from home is their preferred option if the offices close.
How is The Current Situation Around
the World?
Many large companies around the world, while monitoring the
current situation by consulting with the World Health Organization
and local government, are wary of the possibility of evacuating
employees and their families from areas affected by the virus.
63.4 percent of the companies surveyed state that in the event
of evacuation, they will continue to pay employees for varying
periods of time depending on their position in the company. While
businesses have drastically reduced business trips unless absolutely
necessary, they focus on banning travel to areas highly affected by
the virus around the globe.
80 percent of companies that have made it obligatory for their
employees who have recently traveled to areas highly affected by
the virus, to remain in isolation for some time and to work from
home during this period, continue to pay their employees during
quarantine. This once again reveals that companies make efforts
to ensure the health and safety of their employees.

FIRST HAND

Şirketler Risk Analizi
Yapmalı!

CompanIes should make RIsk
Assessment!

DİNÇER GÜLEYİN (Mercer Türkiye CEO’su)

DİNÇER GÜLEYİN (Mercer Turkey CEO)

''Şirketler, devlet kurumlarından ve yerel sağlık yetkililerinden gelen güncel bilgileri takip ederek risk değerlendirmesi yapmalı. Riskin durumuna göre küresel ve yerel
koşulları analiz ederek iş sürekliliği planlarını gözden
geçirmeliler. İş seyahatlerini ertelemeyi değerlendirmek
de alınabilecek tedbirler arasında. Ayrıca teknolojinin
getirdiği kolaylıklar sayesinde uzaktan çalışma olasılıklarını ele almakta yarar var. Bunların yanı sıra, çalışanların kaygılarını dinleyerek, korunma veya önlemeye
yönelik tavsiyelerin iletişimini yaparak bir güven ortamı
sağlamalıdır. İhtiyaç halinde iletişime geçilebilecek ekibi
tanımlamak ve kriz aksiyon planı hazırlamak da büyük
önem taşıyor.''

“Companies should make a risk assessment by following
up-to-date information from government agencies and local
health authorities. They should review their business continuity plans by analyzing global and local conditions as risk
requires. Among measures that can be taken is to consider
delaying business trips. In addition, thanks to the convenience brought about by technology, it is useful to consider
remote working possibilities. Also, an environment of trust
should be established by listening to employees' concerns
and communicating advice on protection or prevention. It is
also of great importance to define the team to be contacted
should the need arise and to devise a crisis action plan."
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Gelecek Dijital Dönüşümle

Şekillenecek

Future will Take Shape with Digital Transformation
TOLGA BİZEL

Kısacası dijital dönüşümün
sürekli hale geldiği bu yeniçağda
dönüşüme ayak uyduramayanlar
yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya kalacak diyebiliriz.

C
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ok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olan Türkiye’de
dijital dönüşümün gerekli kıldığı ihtiyaçların desteklenmesi
konusunda endüstriyel haberleşme teknolojileri büyük önem
taşıyor. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen
ve Türkiye’nin kamu ve özel sektör bilişimi konusundaki en kapsamlı etkinlikleri olma özelliğini taşıyan Kamu-BİB’23 ve BİMY’27
Bütünleşik Etkinliği, “Yeni Normalde Dijital Dönüşümün Farkı”
temasıyla hibrit olarak gerçekleştirildi. Etkinlik, küresel pazarlarda
rekabet edebilmek için fabrikaların hızla değişen ve kişiselleşen
ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek dijital üretim
bantlarını kurması gerektiğini ortaya koyuyor. Dünya ekonomisi
üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına baktığı-
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Industrial communication technologies are of great importance to
promote requirements of digital transformation in Turkey which
has a strong production capacity. Turkey's most comprehensive
events in public and private sector informatics, Public-BİB'23
and BİMY'27 Integrated Event organized by Turkey Informatics
Association (TBD) was held as a hybrid with the theme "The
Difference of Digital Transformation in the New Normal”.
The event reveals that in order to compete in global markets,
factories must set up digital production lines that can meet rapidly
changing customized needs in the fastest and most efficient way.
When we look at future visions of forces which have a say over
the world economy, we see that these are countries with a high
command of science and technology, which can develop and use
new technologies consciously possessing the ability to transform

In summary, we can say that those who
cannot keep up with this new age of
continuous digital transformation, will face
the danger of extinction.

technology teknoloji

FIRST HAND
2021 wIll be the year of
DIgItalIzatIon of CompanIes
GÖKHAN BÜLBÜL
(Bilişim Teknolojileri- Information Technologies CEO)

mızda, bilim ve teknolojiye hâkim, yeni teknolojiler üretebilen ve
bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış ülkeler olduklarını
görüyoruz. Dolayısıyla günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün
taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede
dijital dönüşüm süreçlerini başlatmaları büyük önem arz ediyor.
Bu noktada yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının artması da
önemli bir gereklilik olarak yerini alıyor. Yapay zekâ teknolojileri
yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Gelecekte
şu an var olmayan sektörlerin, mesleklerin, bilim dallarının ve
üniversite bölümlerinin olacağına dair ayak seslerini bugünden
duyabiliyoruz. Haliyle geleneksel iş yapış modellerinin de bugün
itibariyle bu evrime dâhil olması önemli bir nokta. Bu noktada
devreye giren CC-Link teknolojisi, dijital dönüşümün gerekli kıldığı ihtiyaçların desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan
endüstriyel haberleşmeyi sağlıyor. Saniyede 100 megabit ile
haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata
kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde, Sanayi
4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor
ve sanayicilerin rekabet gücü artıyor.

İLK AĞIZDAN
2021 şirketlerin
dijitalleşme yılı
olacak
GÖKHAN BÜLBÜL (Bilişim Teknolojileri CEO’su)

technological developments into social and economic benefits.
Therefore, it is crucial for factories to start digital transformation
processes as soon as possible in order to meet the customized
product demands of today's consumers. At this point, increased
use of artificial intelligence technologies is also a substantial
requirement. Artificial intelligence technologies lead to the
emergence of new occupational groups.
Today, we can hear footsteps of industries, professions, branches
of science and university departments currently not existent.
Consequently, it is pivotal that traditional business models
should become a part of this evolution starting now. CC-Link
technology that comes into play at this point, provides industrial
communication which is of great importance in promoting the
requirements of digital transformation. Thanks to this new
generation technology, which is up to 10 times faster than industrial
communication systems which enables communicating at 100
megabits per second, fulfilling the requirements of Industry 4.0
and increasing the competitive power of industrialists.
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“2021 Küresel Pazarlama Trendleri Anketi’ne göre şirketlerin yüzde 70’inden fazlası, müşterilerle kurdukları
bağları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2 bin 447 tüketici
ve 405 şirket yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen
anket sonuçlarına göre yöneticilerin yüzde 41’i, teknoloji
ve dijital platformlardan daha fazla yararlanarak müşteri
ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanabileceğini ifade ediyor.
Ankette, üst düzey yöneticilere 2021’de hangi alanların
kritik fonksiyonları olacağı sorulduğunda en çok teknoloji
ve pazarlama cevaplarının verildiği belirlendi. Yöneticiler,
şirketlerinin yüzde 68 oranında teknoloji, yüzde 63 oranında ise dijital stratejileri ile ön plana çıkacağını düşünüyor.
İşletmeler, COVID-19'un tüketici davranışları üzerinde
yarattığı etkinin sonucu olarak pazarlama stratejilerinde
önceliği dijital pazarlamaya veriyor. Dijital pazarlama
yatırımlarına ağırlık veren işletmeler, müşteri sadakati
konusunda kalıcı avantajlar sağlıyor. Yeni normalde dijital dünyanın dinamiklerini yakalayan ve senaryoyu iyi
okuyan şirketler kazanacak.”

"According to the 2021 Global Marketing Trends Survey,
more than 70 percent of companies strengthen their ties with
customers through digital solutions. According to the results
of the survey conducted with participation of 2447 consumers and 405 company executives, 41 percent of managers
state that customer needs can be met faster by benefiting
more from the use of technology and digital platforms.
Survey revealed that most executives identified the areas
to have critical functions in 2012 as technology and marketing. Executives believe that the way to distinguish their
is 68 percent through technology and 63 percent through
digital strategies. Businesses prioritize digital marketing in
their marketing strategies as a result of COVID-19's impact on consumer behavior. Businesses focusing on digital
marketing investments gain lasting advantages in customer
loyalty. Companies that keep up with the dynamics of the
digital world in the new normal and those who read the
scenario thoroughly, will win."
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Çalışma Alanlarınız Salgınlara Karşı

Hazırlıklı mı?
Are Your Workplaces Prepared for Outbreaks?
GÖKHAN ÖZDÖL (Orta Doğu ve Afrika Profesyonel İş Birimleri Uzmanı)
(Middle East and Africa Professional Business Units Specialist)

Virüs riskine karşı önlem
almamak iş kayıplarına, maddi
sorunlara, iş gücü verimliliğinin
azalmasına ve hatta can
kayıplarına neden olabilir.

V
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irüs ile mücadelede korunma, tedavi kadar elzem. Çalışanlarınızı ve ziyaretçilerinizi korumanın bir numaralı önceliğiniz
olduğu ve iş alanlarında virüslerin varlığının işinizi önemli
ölçüde etkileyeceği aşikârdır. Bu nedenle salgını önlemek
ve/veya yayılımını kontrol altında tutmak için gerekli önlemleri
almak ve korunmak çok önemlidir. Özellikle çok sayıda insanın
birbirine yakın duracak şekilde bir araya geldiği ortamlarda önlem
almak, hayati değer taşır.

KRİTİK ALANLARA DİKKAT!

Bulaşıcı hastalığı olan bir kişi, hastalığını temas ettiği yüzeyler
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In the battle against viruses, protection is as essential as treatment.
There is no doubt that protecting your employees and visitors
should be your top priority and presence of viruses in business
spaces significantly affects your business.
Therefore, it is of utmost importance to take necessary precautions
and protect yourself to prevent an outbreak and / or keep its
spread under control. It is vital to take precautions, especially
in environments where large numbers of people gather and stay
close to one another.
Attention to Critical Areas!
A person with an infectious disease can easily transmit their
disease through surfaces they come into contact with and the air
they breathe. To prevent this, special attention should be paid
to the hygiene of surfaces such as faucets, toilets, door handles,

Failure to take precautions against virus risk
can cause job losses, financial problems,
reduced labor productivity and even loss of
life.

business iş dünyası

ve soluduğu hava ile kolayca bulaştırabilir. Bunu önlemek için
musluklar, tuvaletler, kapı kolları, sebiller, çalışma yüzeyleri,
telefon ve bilgisayar gibi yüzeylerin hijyenine özellikle dikkat
edilmesi gerekir. Bu yüzeylerin etkili ve modern yöntemlerle
hijyenik hale getirilmesi şarttır. Şu an gündemimizde olan
korona virüs gibi salgınlara sebebiyet verebilecek patojenler,
özellikle ortak yaşam alanlarındaki sık temas edilen
yüzeylerden de bulaşmaktadır. Dolayısıyla bu alanların hijyenini
sağlamak büyük önem taşımaktadır. İş yerleri, fabrikalar,
atölyeler, depolar, toplantı salonları, oteller, restoranlar ve
alışveriş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarının hijyenini
sağlama konusunda uzmanlaşmış birçok firma hizmet veriyor.
Hastane ve sağlık kuruluşları gibi yüksek risk içeren alanların
temizlik ve hijyeni, hızlandırılmış hidrojen peroksit teknolojisi ile
geliştirilmiş ürünler sayesinde güvenle sağlanabiliyor.

water dispensers, work surfaces, phones and computers. The
hygenisation of these surfaces should be made using effective and
modern methods. Pathogens that can cause pandemics, such as the
Coronavirus that caused the current outbreak, are also transmitted
from frequently contacted surfaces, especially in common living
areas. So it is of great importance to ensure the hygiene of these
areas.
There are many companies that provide services which specialize
in ensuring the hygiene of public living spaces such as workplaces,
factories, workshops, warehouses, meeting rooms, hotels,
restaurants and shopping centers. Cleaning and hygiene of
high-risk areas such as hospitals and health institutions can be
safely provided by products developed with accelerated hydrogen
peroxide technology.

FIRST HAND

İşimiz Temiz Projesi
Topluma Yayılıyor

Our Clean BusIness Project
Spreads Through the PublIc!

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
(TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı)

M. Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB – Chairman of Turkish Union of Chambers
and Commodity Exchanges)

“Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Sayın Nurten
Öztürk öncülüğünde ‘İşimiz Temiz Projesi’ başlattık.
Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri, herkes için daha iyi ve sürdürülebilir bir
geleceğe ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda gelecek
nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için özel sektör,
sivil toplum ve vatandaşların ortak amaçla bir araya
gelmesi gerekiyor. Bizler, ‘temizlik imandan gelir’ sözü
ile büyüdük. Temizlik sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir nesil
için mecburiyettir. Sağlıklı nesil de ülkenin geleceğidir.
Pandemi döneminde hijyenin önemini daha da arttırmıştır. Bu kritik dönemde toplumun her kesiminde, her
yaşta temizlik ve hijyen konusunda ciddi bilinç artışı
yaşanmıştır. İşimiz Temiz Projesi ile de özellikle bu kritik
dönemde faaliyet gösteren işletmelerin öne çıkmalarına
destek verilecektir. 81 ilde, 7 bin üyesi ile dünyanın en
geniş kadın girişimci ağlarından biri olan TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu üyelerimiz ile de Dünya Hijyen Günü nedeniyle üç pilot ilde başlatılan, daha sonra tüm
illere yayılması planlanan projeyi ülkemizin her yerine
ulaştıracağız.”

"We initiated 'Our Clean Business Project' under the leadership of our Board of Women Entrepreneurs Chairman
Nurten Öztürk. As you know, the United Nations sustainable
development goals aim to achieve a better and sustainable
future for everyone. In this context, the private sector, civil
society and citizens should rally for a common purpose, to
leave a better world for the future generations. We grew up
with the motto 'cleanliness is next to godliness'. Cleaning is
a must for a healthy life and healthy generations. A healthy
generation is the future of a country. During the pandemic,
hygiene has grown in importance. In this critical period,
cleanliness and hygiene awareness has significantly risen
in every segment of the society, in all age groups. With
Our Clean Business Project, we will support businesses
operating in this critical period so they can come to the fore.
Initiated in three pilot provinces due to the World Hygiene
Day with members of our TOBB Women Entrepreneurs
Board, one of the widest women entrepreneur networks
in the world with 7 thousand members in 81 provinces,
we plan to carry out the project in all provinces and all
across Turkey.”
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SİBER GÜVENLİĞİ

CİDDİYE ALIYOR MUYUZ?
Do we take Cyber Security Seriously?
YELİZ TAVAS

Birçok şirket, siber güvenliğin en önemli
ilk beş öncelikleri arasında olduğunu
duyuruyor, ancak gerçekler söylenenlerle
örtüşmüyor.

H
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er geçen gün daha fazla sayıda şirket, siber güvenliği
üst düzey bir sorun olarak değerlendiriyor. Buna karşın
şirketlerin uygulamaları, bu değerlendirmelerle uyumlu
gelişmiyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, Microsoft ve
Marsh tarafından hazırlanan ve şirketlerin siber güvenlik yaklaşımını ortaya koyan bir çalışmaya dikkat çekti. Birçok şirket,
siber güvenliğin en önemli ilk beş öncelikleri arasında olduğunu
duyuruyor, ancak görünen o ki söylenenlerle yapılanlar pek örtüşmüyor. Pek çok saldırıyı önlemek ya da bu tür saldırılar yaşanırsa
sonuçları hafifletmek için kuruluşların atabilecekleri bazı adımlar
vardır. Kısa bir süre önce Microsoft ve Marsh tarafından yapılan
bir anket, şirketlerin bu zorluklardan bazılarını nasıl algıladıklarına
dair bazı değerli bilgiler sağladı. Siber güvenlik kuruluşları bu
çalışmaya dikkat çekiyor. Güncel Küresel Siber Risk Algılama
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More and more companies consider cyber security as a high-level
problem; however, the practices of companies do not develop in
line with this. Cyber security organization ESET drew attention to a
study by Microsoft and Marsh which reveals companies' approach
to cyber security. Many companies have stated that cyber security
is one of their top five priorities, but it seems that the reality does
not match the intentions. There are some steps organizations can
take in order to prevent attacks or mitigate the consequences when
and if such attacks take place.
A recent survey by Microsoft and Marsh provided some valuable
insight into how companies perceive some of these challenges.
Cyber security organizations draw attention to this study. Although
79 percent of the participants in the Current Global Cyber Risk
Perception Survey state that cyber security is their top priority, they
are unsure about addressing this issue in the best way. Compiling
the views of 1,500 company leaders from around the world, the

Many companies have stated that cyber
security is one of their top five priorities but
the reality does not match the intentions.
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Anketi adı verilen çalışmaya katılanların yüzde 79'u, siber güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu ifade etse de bu sorunu
en iyi nasıl ele alacaklarından pek emin değiller. Tüm dünyadan
bin 500 şirket liderinin görüşlerini bir araya getiren çalışma, ankete katılan şirketlerin neredeyse dörtte birinin, siber saldırılara
karşılık verme ve bu saldırıları atlatma konusunda kendisine pek
de güvenmediğini gösteriyor.

SİBER RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Gelişen dünyaya ayak uydurmayı hedefleyen şirketlerin, bu yolda
yeni teknolojileri de benimsemeleri gerekiyor. Anket, şirketlerin
yüzde 74'ünün yeni teknolojileri uygulamadan önce siber güvenlik
risklerini değerlendirdiklerini ortaya koyuyor. Yüzde 54'ü ise işleri
için ihtiyaç duydukları yeni teknolojileri uygulamaya koyduktan
sonra riskleri değerlendiriyor. Ankete katılan kuruluşların sadece
yüzde 36'sı riskleri yeni teknolojileri benimsemeden hem önce
hem de sonra değerlendiriyor. Sadece yüzde 5'i riskleri tüm
aşamalarda değerlendirirken, yüzde 11'i hiçbir şekilde değerlendirmiyor. Söz konusu olası risklerin, bazı şirketlerin yeni ortaya
çıkan teknolojileri benimsemekten caydırması şaşırtıcı değil.
Çünkü riskler olası faydalardan ağır basabiliyor. Ankete göre
vakaların yüzde 23'ünde görülen durum bu.

SAĞLAYICILARA GÜVEN SORUNU

Anketin sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan rapora göre şirketler ile üçüncü parti sağlayıcılar arasında güven sorunu da dikkat
çekiyor. Anket katılımcılarının sadece yüzde 32'si, ürünlerinin
güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacakları konusunda
satıcılara güvendiklerini belirtiyor. Öte yandan katılımcıların yüzde
40'ı, sağlayıcıların güvenlik iddialarına güven ama doğrula yaklaşımı içinde olan kişilerden oluşuyor. Raporun ortaya koyduğu bir
diğer gerçek, şirketlerin siber güvenliği nasıl ele alacaklarından
emin olmaması. Siber güvenliğe -giderek daha fazla sayıda şirket
tarafından üst düzey bir sorun olarak yaklaşılmaya başlansa
da- siber güvenliğin algılanma şekli ve uygulama biçiminde
uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Yukarıda bahsedilen rakamlardan,
şirketlerin büyük bölümünün siber güvenliği nasıl ele alacaklarından emin olmadıkları sonucu çıkıyor ve birçok şirketin bu durumu
hafife aldığını bile söyleyebilmek mümkün.

study shows that nearly a quarter of the companies that participated in the survey are not confident about responding to and
eluding cyber attacks.
Cyber Risk Assessment
Companies that aim to keep up with the developing world should
adopt new technologies for this purpose. The survey reveals that
74 percent of the companies assess cyber security risks before
implementing new technologies while 54 percent assess risks after implementing the new technologies needed for their business.
Only 36 percent of the organizations that took the survey assess
risks both before and after adopting new technologies. A mere 5
percent assess risks at all stages while 11 percent do not make
risk assessment at all. It is not surprising that these potential risks
deter some companies from adopting emerging technologies since
the risks can outweigh the possible benefits. This is the case for 23
percent of the participants according to the survey.

İlkbahar / Spring 2021

Trusting Providers is an Issue
The report based on survey results, draws attention to the trust
problem between companies and third-party providers. Only 32
percent of the survey participants state that they trust providers
to take the necessary steps to ensure the safety of their products.
On the other hand, 40 percent of the participants show 'trust providers' security claims but verify it' approach. Another fact the
report revealed is that companies have doubts about addressing
cyber security. Even though more and more companies approach
cyber security as a high-level problem, cyber security perception
and implementation are incompatible. From figures stated above,
it can be concluded that a majority of the companies have doubts
concerning their approach to cyber security, and it is even possible
to say that many companies underestimate this matter.
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Mobilya Aksesuarcılarımıza

Güveniyoruz!

We have Confidence in Our Furniture Accessories Producers!
MAHİYE SABUNCUOĞLU

“Yurt Dışı Lojistik Merkezleri
ihracatçımız için bölgesel üs
vazifesi görecek” diyen TİM
Türkiye İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Gülle ile ufuk açıcı bir
söyleşi…
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We held an interview that
broadens horizons with TIM
Turkey Exporters' Union
Chairman of the Board
İsmail Gülle who says “Our
International Logistics Centers
will act as regional bases for
our exporters.”
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estek kapsamına alınan Yurt Dışı Lojistik Merkezleri’nin Mobilya Aksesuar Sanayicileri için nasıl bir fayda sağlayacağı
konusundaki sorumuzu yanıtlayan TİM Başkanı Gülle işleyişi
şöyle anlattı: “Elimizdeki ürünü sürekli pazarda tutmamız
gerekiyor. Bunun yolu da ticaret merkezlerinden geçiyor. Çin’in
bu şekilde büyümesinde lojistik merkezleri çok önemlidir. Yurt
Dışı Lojistik Merkezleri’nin faaliyete geçmesi için bir süredir
bakanlığımız öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lojistik
merkezlerinde konum olarak iki bölge öne çıkıyor: Batı Afrika ve
Kuzey Amerika. Batı Afrika’da Gana özelinde çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Kuzey Amerika’da ise ABD’de açmayı planladığımız lojistik merkezi için detaylı bir çalışma gerçekleştirdik.
ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu
hedefe hızla ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezlerinin
büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Lojistik merkezinin konumunu
ise sektörlerimizin maksimum faydasını gözeterek belirlememiz
gerekiyor. Bu kapsamda sektörel kümelenme, üstün rekabet gücüne sahip olmanın ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan
önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Lojistik merkezlerimiz
oluşacak sektörel kümelenme ile ihracatçımızın maliyetlerinde
önemli düşüşler sağlayacağı gibi ihracatçılar, bakanlığımız tara-

ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret
hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla
ulaşmamız adına, açılacak lojistik
merkezlerinin büyük önem taşıdığına
inanıyoruz.

We target a 100 billion dollars foreign
trade volume with the USA. We believe
that logistics centers to be opened, are
of great importance for us to quickly
attain this goal.

TİM President İsmail Gülle explained the operation as follows in
response to our question on how the International Logistics Centers,
now under government assistance, will benefit the Furniture
Accessory Industrialists: “We need to ensure the continuity of our
product in the market and we can achieve it by way of trade centers.
Logistics centers are crucial in China's significant growth. We have
been working for International Logistics Centers to come into
operation for some time under the guidance of our Ministry. Two
regions come to the fore for logistics centers in terms of location:
West Africa and North America. Our efforts continue in West Africa,
specifically in Ghana. As for North America, we conducted an indepth study for logistics center we plan on opening in the USA.
We target a 100 billion dollars foreign trade volume with the USA.
We believe that logistics centers to be opened, are of great
importance for us to quickly attain this goal. We need to determine
the location of logistics centers so that our industries can benefit
the most. In this context, industrial clustering emerges as a major
factor that underlies superior competitive power and economic
development. With industrial clustering, our logistics centers will
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fından verilen desteklerden de faydalanacak. TİM olarak bizler de
lojistik merkezlerimizin konumunun doğru belirlenmesi adına; halı,
mobilya ve ev tekstili sektörleri için ayrı ayrı ülkemizin ABD’nin
eyaletlerine göre ihracatlarını analiz ettik. Bilhassa bu sektörlerde
ülkemiz ihracatçısının eyaletlerdeki pazar paylarını hesapladık.
2020 yılının ilk 11 ayında pazar payı, mobilya sektörümüzün aynı
dönemdeki pazar payı, Delaware eyaletinde yüzde 11, Missouri’de yüzde 5,4, New Jersey’de yüzde 1,7, Washington’da ise
yüzde 1,4 seviyesinde. Mobilya sektöründe diğer eyaletlerde,
pazar payımızın yüzde 1’in altında olduğunu görüyoruz. Lojistik
merkezleri için konum ve sektörlerin belirlenmesinde bu verileri
dikkate almamız gerekiyor. Bunun yanında, pandemi sürecinde
elektronik ticaretin önemi de hızla arttı. Lojistik merkezlerimizin
konumlarını belirlerken, ihracatçımızın bölgeye fiziksel ihracatının
yanında, e-ihracat olanaklarını da dikkate alacak, e-ihracat yapan
firmalarımızın da ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. İnanıyorum ki

significantly reduce costs of our exporters who will also benefit
from the assistance provided by our ministry. As TIM, in order
to correctly determine the location of our logistics centers; we
separately analyzed Turkish carpet, furniture and home textile
industries' exports to each state of the USA. We calculated the
market shares of Turkish exporters in states, particularly for these
industries. Market share in the first 11 months of 2020 and the
market share of our furniture industry in the same period was
around 11 percent in Delaware, 5.4 percent in Missouri, 1.7 percent
in New Jersey and 1.4 percent in Washington. For the furniture
industry, we see that our market share is below 1 percent in other
states. We need to take these data into account in determining
the location and industries for logistics centers. Also, electronic
commerce has rapidly gained ground during the pandemic. While
determining the locations of our logistics centers, we will take
e-export opportunities into account as well as our exporters'
physical exports to the region and meet the needs of our e-export
companies. I believe that International Logistics Centers will act
as regional bases for our exporters; market access costs will be
reduced and faster access to new markets is enabled."
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Digitalization in All Areas
Stating that they continue the virtual trade delegations with
enthusiasm and excitement also in 2021, İsmail Gülle marked
that they organized 45 Virtual Trade Delegations with 43 countries
in 2020. Gülle said, “Our exporters were fairly involved in these
delegations. More than 7 thousand bilateral business meetings
were held. Our delegations enable us to bring buyers from all over
the world together with our companies with a single click. We not
only establish commercial ties in but also connections with these
regions. We will continue our virtual delegations no matter what the
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Yurt Dışı Lojistik Merkezleri, ihracatçımız için bölgesel üs vazifesi
görecek; pazara erişim maliyetleri düşecek ve yeni pazarlara
erişim hız kazanacaktır.”

HER ALANDA DİJİTALLEŞME

Sanal ticaret heyetlerine, 2021 yılında da heyecanla ve gayretle
devam ettiklerini belirten İsmail Gülle, 2020’de 43 ülkeye 45 Sanal
Ticaret Heyeti düzenlediklerine işaret etti. Gülle, “Bu heyetlerimize
ihracatçılarımızın teveccühü oldukça yüksek oldu. 7 binden fazla
ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Heyetlerimizle dünyanın dört bir
köşesindeki alıcılar ile firmalarımızı tek tıkla buluşturabiliyoruz.
Bu coğrafyalarda yalnızca ticari bağlar değil, gönül bağları da
kuruyoruz. Pandeminin geleceği ne olursa olsun, sanal heyetlerimize devam edeceğiz. Bunun yanında, fiziki heyetlerimize de
inşallah yıl ortasında tekrar başlıyoruz.” dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret
anlaşmasını da değerlendirdi: “Birleşik Krallık en önemli ikinci
ihraç pazarımız. Uzun yıllar süren ve sancılı geçen Brexit sürecinin
ardından ülkemiz Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması
imzalayarak Gümrük Birliği’ndeki tüm kazanımlarımızı korudu.
Ayrıca Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nda,
Gümrük Birliği’nde güncellenmesini talep ettiğimiz hususlar
üzerine de yoğun bir çalışma mevcut. Bundan sonraki süreçte
Türkiye - Birleşik Krallık ilişkisinin yeni nesil STA olarak adlandırılan, içerisinde hizmetler sektörü, tarım ürünleri ticareti gibi
alanların bulunduğu derin ve kapsamlı bir anlaşmayla taçlanacağına inanıyoruz. Brexit sürecini ihracatımızı aksatmadan
tamamlayabilmek, oldukça önemli bir başarıydı. Birleşik Krallık
ile 2001 yılında 4,1 milyar dolar olan ikili ticaretimiz, 2020 yılında -pandemiye rağmen- 16,8 milyar dolara ulaştı. Yine aynı

pandemic will bring in the future. I also hope that we can organize
our physical delegations again by mid-year.” TİM President İsmail
Gülle also commented on the free trade agreement signed with
the UK: “UK is our second most important export market. After a
long and challenging Brexit process, Turkey managed to preserve
all of our gains in the Customs Union by signing a Free Trade
Agreement with the United Kingdom. Also, serious efforts are made
to update the issues in Customs Union upon our request in Turkey
- United Kingdom Free Trade Agreement. We believe that in the
coming period, Turkey - United Kingdom relations will be crowned
with an in-depth and comprehensive agreement referred to as new
generation FTA which covers areas such as services industry and
trade of agricultural products. Brexit process was completed
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dönemde ihracatımız 2,2 milyar dolardan beş katına çıkarak
11,2 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Bu dönemde Birleşik
Krallık’ın dünyadan toplam ithalatı ise 359 milyar dolardan 632
milyar dolara yükseldi. Bu durumun bizler için farklı bir kıymeti
var. Çünkü ülkenin ithalatındaki artış oranından daha yüksek
ihracat artışı, pazar payımızda da artış anlamına geliyor. Öyle ki
2001 yılında binde 7,7 olan pazar payımız, 2020 yılında yüzde
1,8’e yükseldi. Salgın sonrasında, yeni bir düzenin merkezinde
olma şansını yakalayacak ülkemiz için ve 2020 yılını her şeye
rağmen hedefinin üzerinde tamamlayan ihracatçılarımız için
nice yeni fırsatlar olacak. Biz, 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar
dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni dönemde Birleşik Krallık’a
ihracatımız da Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte inşallah daha
da iyi seviyelere gelecek.”

GÜÇLÜ İHRACAT, GÜÇLÜ FİNANSMAN

Bu yılın ocak ayında ilk kez ihracat yapan bin 457 firmanın aynı
ayda 75 milyon 447 bin dolarlık ürün sattığına dikkat çeken Gülle.
“Küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir
yılda, rekor ihracat başarısına imza atan sektörlerimiz, üretim ve
tedarikçi gücünü göstererek güven tazeledi. Dünya ekonomisinde
yüzde 4 daralmanın beklendiği 2020 yılında bazı sektörlerimizin
tarihi rekorlara imza atması, sektörlerimizin her koşulda üretebilme yeteneğine sahip olduğunun bir göstergesi. Küresel tedarik
zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin
faydalarını şimdiden görmeye başladık.
Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talebin arttığını, Türkiye
markasının güç kazandığını gözlemliyoruz. Bu noktada rekabet
gücümüzü korumak adına, yüksek kaliteye ve katma değerli
üretime yoğunlaşmamız, bizim küresel tedarikte çok daha büyük
bir pay almamızı sağlayacaktır. Bu yıl “Güçlü ihracat için, güçlü
finansman” diyerek ihracatçılarımızı olası dalgalanmalardan
koruyacak desteklerin uygulamaya geçirilmesiyle mevcut başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır. Dünyada özel
sektöre sağlanan desteklerin 2021’de de devam etmesiyle ticarette finansmanın en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız.

without interrupting our exports which is a major achievement
on our part. Our bilateral trade with the United Kingdom with a
volume of 4.1 billion dollars in 2001, reached 16.8 billion dollars
in 2020 despite the pandemic. Again in the same period, our exports
rose from 2.2 billion dollars to 11.2 billion dollars which is five times
the former figure. During this period, the total global imports of the
United Kingdom rose from 359 billion dollars to 632 billion dollars.
This is valuable for us for a different reason because an exports
increase rate higher than the import increase rate of the country,
means also an increase in our market share. Such that our market
share, 7.7 per thousand in 2001, reached 1.8 percent in 2020. After
the pandemic, there will be countless new opportunities for Turkey,
which will have the chance to be at the center of a new order and
for our exporters who closed 2020 above their targets, against all
odds. We confidently move towards our 2021 target of 184 billion
dollars. In the coming period, our exports to the UK will hopefully
improve with the Free Trade Agreement."
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Strong Exports, Strong Financing
Remarking that 1457 companies that made exports for the first
time in January of this year, sold products worth 75 million 447
thousand dollars within the same month, Gülle spoke as follows:
“In a year when global trade decreases and world economy shrinks,
our industries that have achieved record breaking export success,
restored confidence by demonstrating their production and supplier
power. The fact that some industries broke historical records in
2020 while world economy was expected to shrink by 4 percent,
indicates that our industries have the ability to make production
in all circumstances.
We have already seen the benefits of restructuring process global
supply chains go through, that gained speed with the pandemic. In
each industry, demand for our exported goods has increased and
we observe that Turkey brand has gained strength. At this point, to
maintain our competitive capacity, we focus on high quality and
value-added production which will enable us to have a much larger
share in global supply. This year, we will be able to further our
current success when assistance that will protect our exporters from
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İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı, süreçlerini
kolaylaştırmalıyız. Bu yıl, firmalarımızın dijital dönüşümüne ve
sanayide otomasyon altyapısı çalışmalarına hız vermeli ve lojistik
imkânlarını çeşitlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

LOJİSTİK GÜCÜMÜZ ÇOK ÖNEMLİ

“Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun geçiş koridorunda yer alan
Türkiye, lojistik sektöründe oldukça avantajlı bir ülke. Lojistik
faaliyetler üzerinde yapılacak uyarlamalarla ve kapsamlı lojistik
stratejileriyle rakipler karşısında öne geçmenin mümkün olduğu,
ülkeler tarafından açık bir şekilde anlaşılmaya başlanmıştır.” diyen
Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobilya aksesuarcıları, dış ticaret
fazlası veren Türkiye yolunda ülkemiz ihracatına büyük katkı
sağlayan bir sektör. Türk ihracatçısı, özellikle mobilya sektöründe
ürünleriyle katma değer yaratıyor. Mobilya sektörümüzün 2023
yılı için çok önemli hedefleri var. Bu hedefler, mobilya sektörümüz için ulaşılabilir olmayan hedefler değil elbette. Sadece şu
hususlara dikkat etmemiz gerekir: İçeride yenilikçi yöntemler
ve ürünler üretmek, dışarıda güçlü ve sistematik pazarlama
teknikleri, müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran bir anlayış
ve trendleri belirleyen cesaret ve girişim. Bu sayede mobilya
sektörümüz, diğer sektörlerimize de çok olumlu katkılar verme
potansiyeline sahip. Diğer taraftan mobilya sektörü hem ArGe’nin hem tasarımın hem de markalaşmanın ortak bir paydada
buluşmasını gerektiren bir sektör.
Türkiye’nin dünya ekonomisindeki iddiası, her alanda tasarıma
imza atan ve başarılara koşan, dinamik sektörlerimizin tasarım
kabiliyetleri ile yükselecek. Günümüzün küresel rekabet koşullarında, müşterilerine alışılmışın dışında ürün sunan, markalarıyla
öne çıkan firmalar kazanıyor. Nitekim ihracatçılarımız sadece
Türkiye’de değil, ihraç pazarlarının tümünde tasarıma ve markalaşmaya verdikleri önem sayesinde bugünkü seviyelerine
geldiler.” TİM Başkanı Gülle son sözlerinde MAKSDER üyelerine
seslendi: “Hepinizi canıgönülden kutluyor, emeklerinizle ülkemizin
küresel marka değerini ve tasarım yetkinliğini yukarılara taşıyacağına olan inancımla başarılarınızın artarak sürmesini diliyorum.”

potential fluctuations comes into effect, by saying “Strong financing
for strong exports”. As the global assistance provided to the private
sector continues in 2021, we will have a year when trade financing
is easiest. We must ensure that our exporters have access to these
resources, to facilitate their processes. This year, we must hasten our
companies' digital transformation and the automation infrastructure
efforts in the industry and diversify the logistics opportunities.”
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Our Logistics Power is Vital
Gülle continued as follows: “Turkey located on the passage between
Asia, Europe and Middle East, is an advantageous country in
logistics industry. Countries begin to see clearly that it is possible
to get ahead of competitors through adaptation of logistics activities
and comprehensive logistics strategies. Furniture Accessories is an
industry that significantly contributes to Turkey's exports on the path
to becoming a country with foreign trade surplus. Turkish exporters
create added value particularly with products in the furniture
industry. Furniture industry has set very important targets for
2023. Of course, these targets are not out of reach for our furniture
industry. We only need to pay attention to the following issues:
creating innovative methods and producing innovative products
at home, strong and systematic marketing techniques abroad,
an approach that prioritizes customer satisfaction and courage
and initiative that set trends. Our furniture industry also has the
potential to positively contribute to our other industries by this
means. On the other hand, furniture industry requires R&D, design
and branding to meet on common grounds. Turkey will have greater
claim in global economy with the design capabilities of our dynamic
industries that make designs and have achievements in all fields. In
today's global competition environment, companies that offer novel
products to their customers and stand out with their brands, come
on top. As a matter of fact, our exporters have reached their current
levels of success by attaching importance to design and branding
not only in Turkey but in export markets.” TIM Chairman Gülle
ended his words by addressing MAKSDER members: “I sincerely
congratulate all of you and wish you further success as I believe that
you will improve Turkey's global brand value and design capability
with your efforts.”

59

sağlık health

Pandeminin

Psikolojik Etkileri
The Psychological Effects of the Pandemic
PROF. DR. NESRİN DİLBAZ İllüstrasyon / Illustration: UNSPLASH

Pandemide stres seviyesi ve
yalnızlık duygusu arttı. Salgınla
başa çıkmada bireysel temas,
egzersiz ve yürüyüş en etkili
yöntemler…

K
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orona virüs salgınının etkilerini dünya çapında ölçmek için
gerçekleştirilen COH-FIT çalışmasına şu ana kadar dünyadan
100 binin üzerinde kişi katıldı. Dünya Psikiyatri Birliği, Avrupa
Psikofarmakoloji Enstitüsü, Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından
40’ın üzerinde ülkede yapılan çalışma, ülkemizde başkanlığını
yaptığım uzman ekip tarafından yürütülüyor. Birçok ulusal ve
uluslararası resmî kuruluş tarafından onaylanan çalışma, ileride
gerçekleşebilecek olası salgınlara karşı nüfus ve savunmasız alt
gruplar için engelleme ve müdahale programlarını bilgilendirmek
amacıyla değişken ve değişmez risk faktörlerini, koruyucu önlemleri
belirlemeyi amaçlıyor.
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So far, more than 100 thousand people from around the world
have participated in the COH-FIT study, carried out to analyze
the effects of the Coronavirus pandemic worldwide. The study held
in more than 40 countries by the World Psychiatric Association,
the European Institute of Psychopharmacology and the European
Psychiatric Association, is conducted by a team of experts I
preside in Turkey.
The study approved by a number of national and international
official organizations, aims to identify variable and constant risk
factors and protective measures in order to inform prevention and
intervention programs for the general population and vulnerable
sub-groups against possible future pandemics.
Results Of the First Stage In Turkey
More than 2 thousand participants from Turkey participated in

Stress levels and feelings of loneliness have
increased during the pandemic. Personal
contact, exercising and walking are the most
effective methods to cope with the pandemic.
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TÜRKİYE’DEKİ İLK AŞAMA SONUÇLARI

Araştırmaya Türkiye’den dahil olan 2 binin üzerinde katılımcının
büyük bölümü, 29-46 yaş aralığındaydı. Ortalama yaşları yakın
olmakla beraber kadın katılımcı sayısı (yüzde 63), erkek katılımcı
sayısından yüzde 37 daha fazlaydı. Çalışma, pandemi döneminin
psiko-sosyal etkilerini ölçmeyi hedefledi. Stres, yalnızlık, öfkelilik ve
fedakârlık üzerinde psikolojik etki gözlemlendi. Daha sistematik
olarak katılımcıların üçte birinden fazlası, salgın dönemi ve son iki
hafta öncesiyle ilgili stres seviyelerinde artış olduğunu bildirirken;
yüzde 12’lik dilim azalma olduğunu belirtti. Öfkelilik için salgın
dönemi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak katılımcıların
yüzde 29’u artış ve sadece çok azı (yüzde 9) azalma olduğunu
belirtti. Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 63), çok az değişim
olduğunu veya hiç olmadığını bildirdi. Cinsiyetler arası sonuçlar
ise kayda değer farklılık göstermedi. Ancak ergen grubu öfkelilik
konusunda orantısız bir artış gösterdi (yüzde 34).

ANLAM ARAYIŞI

Yardımsever davranışlar konusunda katılımcıların yaklaşık yüzde
19’u gelişme gösterirken, yüzde 50’si davranışlarında bir değişim
olmadığını belirtti. Çalışma, katılımcıların medyayı sosyal hayat
kısıtlamasıyla başa çıkmak için kullandıklarını da ortaya koydu.
Katılımcıların büyük kısmı (yüzde 82) medyada geçirdikleri zamanda artış olduğunu belirtti. Cinsiyet ve yaş gruplarının sonuçları
arasında kayda değer farka rastlanmadı. Katılımcıların yarısı için
en etkili başa çıkma yöntemleri, bireysel temas veya etkileşim,
egzersiz ya da yürüyüş, internet kullanımı, pandemi hakkında
bilgilenmek, anlamlı hobiler edinmek, medya kullanımı, çalışmak
veya yeni bilgiler edinmek iken; yaklaşık üçte birlik kısım sosyal
medya, uzaktan etkileşim, evcil hayvanlarla zaman geçirmek, din,
meditasyon, spiritüellik, evden veya iş yerinde çalışmak şeklinde
görüş bildirdi. Diğer başa çıkma yöntemleri (bilgisayar oyunları
oynama, reçeteli ilaç gibi) daha az oranda belirtildi. Orta yaşlı grup
için direkt bireysel temas veya etkileşim, COVID-19 ile ilgili bilgi
almak ve egzersiz veya yürüyüş en etkili başa çıkma yöntemleri
olarak belirtildi.

the research, most being between ages 29-46. Although average
age was close, the number of female participants (63 percent)
was 37 percent higher than the number of male participants. The
study aims to identify the psycho-social effects of the pandemic
period. Psychological effects on stress, loneliness, anger and
altruism were observed. More systematically, more than a third
of participants reported an increase in their stress levels during
the pandemic and in the past two weeks, while 12 percent stated
that their stress level is lower. 29 percent of participants stated
that they feel more anger during the pandemic and in the past two
weeks and only a few (9 percent) stated that they feel less angry.
The vast majority of participants (63 percent) reported little or
no change. Results did not differ significantly between genders.
However, a disproportionate increase in anger was observed in
the adolescent group (34 percent).
Search for Meaning
About 19 percent of the participants have improved benevolent
behavior, while 50 percent stated that there was no change in
their behavior. The study also revealed that the participants used
social media to cope with restrictions to social life. Most of the
participants (82 percent) reported that they spend more time on
media platforms. No significant differences were found between
the results of the gender and age groups.
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While the most effective coping methods for half of the participants
are personal contact or interaction, exercising or walking,
going online, getting informed about the pandemic, taking up
purposeful hobbies, using media platforms, working or getting
new information; nearly one-third mentioned social media,
remote interaction, spending time with pets, religion, meditation,
spirituality, working from home or at work. Other coping
methods (such as playing video games, prescription medication)
were mentioned less. For the middle-age group, direct personal
contact or interaction, getting information about COVID-19 and
exercising or walking are the most effective coping methods.
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Sektöre Ödül Kazandıran

Bir Başarı Hikâyesi
A Success Story that Brought an Award to the Industry
MAHİYE SABUNCUOĞLU

Kalite standardını yükseltip teknolojik
yenilikleri izleyerek doğru planlamayla
büyümeyi hedef tutan ödüllü firma
Sevdehan Plastik’i konuk ediyoruz, bu
sayımızda...
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In this issue, we are hosting the awardwinning company Sevdehan Plastic that
aims to grow through correct planning
by raising quality standards and
following technological innovations...
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F

irma yöneticileri Mahmut Şengün ve Mehmet Türker’den
her sorumuza açıklıkla yanıt aldığımız keyifli ve bilgi yüklü
söyleşimizin ilk sorusu, Sevde Plastik’ten Sevdehan’a dönüşün hikâyesi oldu. Gelecek kuşakların kariyer ve girişimcilik
yolculuğu açısından önemli ipuçları taşıyan bu çarpıcı hikâyeyi
anlatmaya başlamadan önce Sevdehan Plastik’i ve yöneticilerini
biraz tanıyalım isterseniz.

Firma olarak gerek mobilya aksesuarları
sektöründe olsun gerekse iş dünyasında
olsun başarılarınız biliniyor, konuşuluyor. Sevdehan Plasik’in kurucu yöneticileri
olarak sizleri tanıyabilir miyiz?

“Meslek olarak biz ortaklardan Mahmut Şengün teknik öğretmen
ve Mehmet Türker ise kimya mühendisidir. Otomobil sektöründe
bölüm şefliği, üretim müdürlüğü ve fabrika müdürlüğü yaparken
her teknik personelin gönlünde yatan iş kurma hayali ile 1993
yılında, her ikimizin kızlarının ismi olan “Sevde Plastik Kalıp”
ismindeki ilk işyerimizi, 150 metrekarelik bir alanda kurduk. 1996
yılında ise “Alihan” isminde oğlu olan Ahmet Bozatlı’yı ortak
alarak Sevdehan Limited Şirketi’ni kurduk. Çeyrek asrı geride
bırakan şirketimiz, üç kişi ile başlayıp, bugün 300 kişinin çalıştığı

Üç kişi ile başlayıp, çeyrek asrı geride
bırakan şirketimiz, bugün 300 kişinin
çalıştığı ve üretiminin tamamını
Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eden bir
konuma sahip.

The first question of this pleasant and informative interview in
which company directors Mahmut Şengün and Mehmet Türker
gave clear responses to all our questions, was the story of Sevde
Plastic's transformation into Sevdehan brand. Let us introduce
Sevdehan Plastic and its directors before telling this impressive
story that bears important clues for future generations' career and
entrepreneurship journey.
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Your achievements as a company are known and
spoken about both in the furniture accessories
industry and the business world. Can we get
to know you as the founding directors of
Sevdehan Plastic?
“Mahmut Şengün is a technical teacher and Mehmet Türker is a
chemical engineer by profession and partners. We had the dream
of establishing a business which is desired by every technical
staff and in 1993, while working as department chief, production
manager and factory manager in the automobile industry, we
established our first workshop “Sevde Plastic Mold” on an area
of 150 square meters, which is named after both our daughters.
In 1996, we established Sevdehan Co. Ltd. by taking Ahmet
Bozatlı as a partner whose son is called "Alihan". We are three
founders and our company that left a quarter of a century behind,
currently provides employment for 300 people and exports all of
its production to European Union countries. We manufacture for
a total of 50 companies in 15 European countries.
Sevdehan is a trusted brand in the industry as a pioneering
company. Moreover, it constantly raises its quality standards by
following the latest technological innovations and manages to
maintain and speed up its service network while continuously
expanding it. Sevdehan Plastic Metal Industry that entered
business on a limited rental area, today works to meet all needs of
its customers with technological investments and five state-of-the-
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art laser machines, 20 robots, CNC pipe bending, shaft bending,
milling cutters, turning machines, static paint line and chrome
plating facility in its own factory of 10 thousand square meters in
Bursa Organized Industrial Zone and an additional facility of 5
thousand square meters.
Plan Correctly And Fulfill Your Promise
Sevdehan Plastic is known for manufacturing the needed
products by thoroughly analyzing the expectations of furniture
manufacturers. According to 2019 export figures, you received
an award in metal furniture category in the "Metallic Stars of
Exports" Awards by Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals
Exporters' Association (IDDMIB). What is the secret behind
your success?
“Frankly, setting realistic goals on the path to success and correct
planning are of great importance. As Sevdehan Plastic directors,
we can say that our planning department employs a special method.
Our production units continue to work in line with this plan and
targets. On the other hand, the main feature of Sevdehan is it
manufactures customized products for companies. Since we make
custom products, we produce based on the order and we do not have
a stock which makes planning much more important compared to
companies that have stocks. This means our planning department

ve üretiminin tamamını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eden bir
konuma sahip. Avrupa’da 15 ülkedeki toplam 50 firmaya üretim
yapıyoruz. Sevdehan öncü karakteri ile sektörde güven uyandırıyor. Dahası kalite standardını sürekli yükselterek son sistem teknolojik yenilikleri izlemenin yanı sıra, hizmet ağını sürekli geliştirip
hızlandırarak korumayı başarıyor. Sevdehan Plastik Metal Sanayi,
sınırlı bir alanda ve mekân kirası ödeyerek başladığı iş hayatına
bugün Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekarelik
kendi fabrikasında ve 5 bin metrekarelik kiralık ek tesisinde son
model beş adet lazer makinesi, 20 adet robot, CNC boru bükme,
mil bükme, frezeler, tornalar, statik boya hattı ve krom kaplama
tesisi ile teknolojik yatırımlarla müşterilerinin her türlü ihtiyacını
karşılama doğrultusunda çalışmaktadır.”

We are three founders and our company
that left a quarter of a century behind,
currently provides employment for 300
people and exports all of its production
to European Union countries.

DOĞRU PLANLA VE SÖZÜNÜ TUT!
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Sevdehan Plastik, mobilya imalatçılarının beklentilerini çok
iyi analiz ederek ihtiyaç duyulan ürünleri üretmesiyle tanınıyor. 2019 yılı ihracat rakamlarına göre İstanbul Demir
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB)
“İhracatın Metalik yıldızları” Ödülleri’nde metal mobilyalar
kategorisinde ödüle layık görülmüştünüz. Başarınızın sırrı
nerelerde saklı?
“Açıkçası başarıya giden yolda belirlediğiniz hedeflerin gerçekçi
olmasının ve doğru planlamanın çok büyük önemi var. Sevdehan
Plastik yöneticileri olarak bizler, planlama departmanımızın özel
bir yöntem uyguladığını söyleyebiliriz. Üretim birimlerimiz de
bu planlama ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan Sevdehan’ın en büyük özelliği, firmaya özel
ürün üretmektir. Firmaya özel üretim yapıldığı için siparişe göre
çalışılıyor ve stok tutulmuyor. Bu yüzden planlama, stok çalışan
firmalardan çok daha önemli oluyor. Bu şu demek: Planlama
departmanımız, Sevdehan için özel hazırlanmış bir program
doğrultusunda çalışıyor. İş emirleri otomatik olarak tüm birimlerin
bilgisayarlarına düşüyor. Üretim birimlerimiz de bu plan doğrul-
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works in line with a program customized for Sevdehan. Work
orders are automatically sent to the computers of all units. Our
production units also work in line with this plan. In this process,
our quality department ensures "problem-free" product output,
sometimes through 100 percent control and sometimes by using
drilling method during production. The first condition of working
for overseas companies is to fulfill your promise. A company that
is able to meet the orders on time, becomes an industry leader. Of
course, this should be continuous…
We sign reciprocal contracts with companies we have included
in our portfolio during a lengthy fair period. Since we make
customized products for companies, it is stated in our contracts that
the model will not be presented to another company in the industry.
Our company informs our employees in detail on this subject. Our
foreign trade, packaging, labeling and shipping departments work
meticulously in this regard. Working for overseas companies is not
easy but we take pride in this form of service. If you plan correctly
and fulfill your promises, exports will bring success."

tusunda çalışıyor. Bu süreçte, imalat esnasında kalite departmanımız sondaj yöntemiyle bazen de yüzde 100 kontrol ederek
‘problemsiz’ ürün çıkmasını sağlıyor. Yurt dışına çalışmanın birinci
şartı, verdiğiniz sözü yerine getirmektir. Siparişleri zamanında
karşılayabilen firma, sektörde lider duruma gelir. Tabii bu süreklilik
arz etmesi gereken bir durum aslında… Uzun bir fuar dönemi
ile portföyümüze dahil ettiğimiz firmalar ile karşılıklı sözleşmeler
imzalıyoruz. Sektörde firmaya özel ürün yaptığımız için modelin bir
başka firmaya sunulmayacağı, sözleşmelerimizde yer alıyor. Firmamız, çalışanlarımızı bu konuda detaylı biçimde bilgilendiriliyor.
Dış ticaret, ambalaj, etiketleme ve sevkiyat departmanlarımız bu
konuda çok titiz çalışıyor. Yurt dışına çalışmak kolay değil. Fakat
onur duyabileceğiniz bir hizmet biçimi. Planlamanızı doğru yapar,
sözünüzde durabilirseniz ihracatınızdan başarı gelir.”

Mevcut konjonktüre bakarak iş birliği yaptığınız pazarların haricinde, yeni ülkelerle
çalışmaya başlamak hedefleriniz arasında
yer alıyor mu?
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“Yenilik her zaman heyecan vericidir. Yeni bir giysi, yeni bir araba,
yeni bir teknoloji, yeni bir iş, yeni bir teklif, yeni bir bakış açısı,
yeni pazarlar insanı heyecanlandırır. Bu bir gerçek… Çünkü
yeni olan, doğası gereği ilginçtir gelir insana. Yenilik, heyecan,
değişiklik, farklılık, sıradan olanı renklendirme gücü taşır. Ancak
bir de hayatın ve piyasanın gerçekleri var elbette. Mevcut pazarımızda, ürün arzımızda herhangi bir daralma gerçekleşmediği için
yeni ülkelerle çalışma planlanmadı. Kapasitemizin yüzde 80’ini
yurt dışına satıyoruz. Ürünlerimizi Avrupa’nın en seçkin mobilya
markalarına üretim bantlarına sunuyoruz. Ayrıca pandemiden
dolayı yurt dışında iş yaptığımız firmalara ne gidebilmemiz durumu söz konusu, ne de bizim onları misafir edebilmemiz şimdilik
zor maalesef. Umuyoruz ki dünya genelinde yaşanan bu salgın
ortamı kısa sürede güncelliğini yitirecek bir konu haline gelir ve
her şey yeniden rayına oturur. Özetle aslında her şey koşullara
bağlı diyebiliriz.”

İnternet ve mobil araçların kullanımı sıklığının artmasıyla birlikte her geçen gün
hacim olarak büyüyen e-ticaret, 2020 yılının
mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan
bir şekilde COVID 19 nedeniyle üç - beş yılda ya-

66

Looking at the current conjuncture, is it
among your goals to enter the markets in new
countries next to the markets you cooperate
with?
“Innovation is always exciting. A new clothing item, a new car,
a new technology, a new job, a new offer, a new perspective, new
markets excite people. This is a fact… Because what is new arouses
interest by nature. It has the power of novelty, thrill, change,
diversity and enlivening what is ordinary. However, there is also the
reality of life and the market, of course. In our current market, we
have not planned to work with new countries as our product supply
has not shrunk. We sell 80 percent of our product capacity abroad.
We offer our products to the most distinguished furniture brands
of Europe and their production lines. Also due to the pandemic, it
is not possible for us to visit to the companies we do business with
abroad, nor to host them which is unfortunate.
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kalayacağı ivmelenmeyi sadece altı ay içinDe
gerçekleştirdi. Sevdehan’ın da bu yönde bir
e-satış kanalı olup olmadığı ve e-ihracat
hedefleri konusundaki soruya nasıl yanıt
vermek istersiniz?

“Daha önce de belirttiğimiz üzere çalıştığımız firmalara özel ürünler
üretiyor olmamız sebebiyle bu konuda bir eksiklik hissetmedik.
Çünkü standart ürün üretmiyoruz. Bu yüzden de e-satış kanalımız
mevcut değil.”

İKİ AYLIK HAM MADDE STOĞU İLE ÇALIŞTIK!

Mobilya ve mobilya aksesuar üreticilerinin ham maddeye
ulaşmada yaşadığı sorun, sektör liderlerinin yaptığı açıklamalarla da sık sık gündemde yer alıyor. Bu durum firmaların
müşterilerinin taleplerine cevap vermede ve termin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Sevdehan’ın iki kurucu ortağı
olarak bu konuda neler söylemek istediğinizi ve nasıl bir yol
izlediğinizi öğrenebilir miyiz?
“Bu konu hakkında yapılan açıklamaları ve gündemi çok yakından
takip ediyoruz. Yaptığımız planlama ve kriz yönetimimiz sayesinde
ham madde konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Darboğaz olduğu
zaman stoktaki ham maddeyi kullandık. Sorun yaşamamak ve
terminleri yerine getirebilmek için iki aylık ham madde stoğu ile çalışıyoruz. Burada en önemli konu, olabilecek bir kriz durumuna ve
yaşanabilecek stok eksikliğine karşı tedbiri vaktinde alabilmek…”

Son olarak MAKSDER’in çevrimiçi seminerlerini yararlı buluyor musunuz? Bu konuyla
ilgili önerileriniz var mıdır?

“Söyleşimizin sonunda bizler Mahmut Şengün ve Mehmet Türker
olarak dergimiz MAKSDER Aktüel aracılığı ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneğimizin yönetimine, çalışmalarından ötürü
tebriklerimizi sunuyoruz. Elbette internet üzerinden yapılan zoom
toplantılarını ve dernek üyelerini bilgilendirici seminerleri takip
ediyoruz. Doğrusu bütün bu çalışmaları son derece olumlu ve
yararlı buluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

We hope that this worldwide pandemic will soon become an
outdated topic and everything will return to normal. In summary,
we can say that everything depends on circumstances."
With increased internet and mobile device
usage, e-commerce volume increases each day
and unexpectedly it has gained the speed it
would normally gain in three to five years,
in just six months due to COVID 19 since March
2020. Does Sevdehan have an e-sales channel and
what are its e-export targets?
“As we mentioned before, we have not felt the need in this regard
as we produce customized products for companies we work with.
Because we do not produce standard products. That's why we don't
have an e-sales channel."
We Worked With Raw Material Stock For Two
Months!
The problem furniture and furniture accessory manufacturers face
in accessing raw materials is a topical issue as frequently stated by
industry leaders. Due to this, companies face serious difficulties
in meeting the demands of their customers and deadlines. As the
two founding partners of Sevdehan, can you share your opinions
on this issue and what kind of path you follow?
“We closely follow the statements and stay updated on this subject.
Thanks to our planning and crisis management, we have not
experienced any issues regarding raw material. We used the raw
material in stock during bottlenecks. We work with a raw material
stock to last for two months to avoid problems and meet deadlines.
The major issue here is the ability to take timely measures against
a potential crisis situation and stock shortage..."
Lastly, do you find MAKSDER's online seminars
useful? Do you have any suggestions?
“At the end of the interview, as Mahmut Şengün and Mehmet
Türker, we congratulate the administration of our Furniture
Accessories Industrialists' Association for their efforts by way of
our magazine MAKSDER Aktüel. Of course, we attend the online
zoom meetings and informative seminars held for association
members. As a matter of fact, we find all these efforts extremely
positive and useful and we thank everyone who contributed.”
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COVID-19, Çalışan Haklarını

Nasıl Etkileyecek?
How will COVID-19 Affect Worker's Rights?

HAKAN ELGİN (Global Araştırma ve Analiz Uzmanı - Global Research and Analysis Expert)

Korona virüs salgınının neden olduğu
çalışma modellerindeki kalıcı değişiklikler,
işveren tarafından sağlanan hakların hem
maliyeti hem de teminat kapsamını büyük
ölçüde etkileyecek.

2
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021 yılında küresel medikal maliyetlerinin öngörülen enflasyon oranını bir kez daha büyük ölçüde aşması bekleniyor.
Artan sağlık hizmetleri ve yeni çalışma modelleri dolayısıyla
işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ve buna bağlı
yan hakların maliyeti ve teminat kapsamları da büyük ölçüde
etkilenecek. Sigorta şirketlerinin yüzde 68'i korona virüse bağlı
teşhis, bakım ve tedaviler nedeniyle sağlık sigortaları kapsamında
ödenen tazminatlarda artış olmasını öngörürken, bu çerçevedeki
maliyetlerin kontrol altına alınması kritik önem taşıyor. Salgın
sürecinde planlı ameliyatların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine
uzaktan erişimin yaygınlaşması, sigortalıların sağlık kurumlarına
gitmekten çekinmesi gibi nedenlerle özel sağlık sigortası tazminat
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Once again, global medical costs are expected to substantially
exceed the projected inflation rate in 2021. Due to the increased
healthcare services and new working models, the cost and coverage
of health insurance provided by the employer and relevant fringe
benefits will also be greatly affected. While 68 percent of insurance
companies project an increase in the indemnities paid due to
coronavirus-related diagnosis, care and treatments covered by
health insurances, it is critical to take the costs in this context under
control. Although there is a decline in private health insurance
indemnities and premium rates for reasons such as postponement
of planned surgeries, remote access to health care becoming
widespread, people with insurance being hesitant about visiting
health institutions during the course of the pandemic, I can say
that medical inflation expectations of Turkish insurance companies
for 2021 is 16.5 percent.

The permanent changes in working models
brought about by the Coronavirus pandemic,
will greatly affect both the cost and coverage
of the insurance provided by the employer.
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ve prim oranlarında düşüş görülse de 2021 yılı için Türkiye’de
sigorta şirketlerinin medikal enflasyon beklentisinin yüzde 16,5
olduğunu söyleyebilirim.

ŞİRKETLER İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Aşı çalışmalarının devam ettiği bu dönemde, korona virüs
aşılarının teminat altına alınmasıyla ilgili sigorta sektöründe
farklı görüşler bulunuyor. Her ne kadar salgın sürecinde planlı
ameliyatların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine uzaktan erişimin
yaygınlaşması, sigortalıların sağlık kurumlarına gitmekten çekinmesi gibi nedenlerle özel sağlık sigortası tazminat ve prim
oranlarında düşüş görülse de 2021 yılı için Türkiye’de sigorta
şirketlerinin yüzde 16,5 oranında medikal enflasyon beklentisi
bulunuyor. Bu oranın beklenen enflasyon seviyesinin üzerinde
olmasının en önemli nedenleri olarak teşhis ve tedavide kullanılan sarf malzemelerinin ağırlıklı olarak ithal edilmesi nedeniyle
kurlardaki dalgalanmalar, korona virüs kaynaklı giderlerdeki artış
ve ertelenen tedavilerin özel sağlık sistemine talebi artırmasının
beklenmesi nedeniyle talep yönlü enflasyon olarak sıralanabilir.
Uzman kuruluşlar tarafından her sene gerçekleştirilen Genel
Sektör Ücret Araştırması’nın son raporuna göre araştırmaya
katılan 620 şirketin yüzde 86’sı çalışanlarına sağlık sigortası
sağlıyor. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle hem çalışanların
hem işverenlerin sürdürülebilir sağlıklı olmaya ilgisi ve beklentisi
de artmış bulunuyor. Çalışanların yüzde 53’ü sağlık konusunda daha fazla işveren odağı beklerken, işverenlerin yüzde 75’i
ise çalışan sağlığına olan desteğin çalışan değer önermesinin
önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Bu konunun uzmanlarından biri olan profesyonel danışmanlık lideri Amy Laverock,
işgücü sağlığının şirketler için kritik önemde olduğunu belirtiyor
ve şunları söylüyor: “Dünya genelinde sağlık giderleri ve ekonomik durgunluk artıkça, daha fazla sayıda şirketin çalışanlarının
sağlığını, refahını, üretkenliğini ve bağlılığını artırmaya yönelik
yan hak çözümlerine odaklanması önem kazanıyor. İşgücü
sağlığı, firmalar için kritik ve iş performansının artmasına ve beşeri sermaye riskinin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli rol
oynuyor. Sağlık planları bir maliyet olarak değil insan kaynağına
yönelik bir yatırım olarak değerlendirilmeli.” Ne dersiniz hepimiz
için çok önemli hususlar değil mi?

Of Critical Importance for Companies
In this period when vaccination studies are under way, there are
different opinions in the insurance industry regarding coverage
of coronavirus vaccines. Although there is a decline in private
health insurance indemnities and premium rates for reasons such
as postponement of planned surgeries, remote access to health
care becoming widespread, people with insurance being hesitant
about visiting health institutions during the course of the pandemic,
I can say that medical inflation expectations of Turkish insurance
companies for 2021 is 16.5 percent.
As the main reasons for this rate to exceed the expected inflation
level can be listed as fluctuations in exchange rates for consumables
used in diagnosis and treatment are largely imported, increase
in expenses due to coronavirus and demand-side inflation since
the demand for the private health system is expected to increase
due to the postponed treatments. According to the latest General
Industrial Wage Survey report held by expert organizations every
year, 86 percent of the 620 companies participating in the research
provide their employees with health insurance.
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Also with the impact of the pandemic in 2020, the interest in and
expectation to be sustainably healthy has increased both for the
employees and employers. While 53 percent of employees expect
employers to pay more attention to health, 75 percent of employers
state that supporting employee health is a substantial part of the
employee value proposition. An expert on the topic, professional
consulting leader Amy Laverock stresses that workforce health
is of critical importance for companies and says:“As healthcare
costs rise and economic recession worsens all around the world, it
becomes important for more companies to focus on fringe benefit
solutions to improve the health, well-being, productivity and loyalty
of their employees. Workforce health is critical for companies
and plays an important role in increasing work performance
and effective management of human capital risk. Health plans
should not be considered as a cost but as an investment in human
resources” These are of major importance for all of us.
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KISA BAŞLIK ŞABLON

Başarı Son Durak Değil,
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Devam Eden Bir Yolculuktur
Success is not the Last Stop but an Ongoing Journey
MAHİYE SABUNCUOĞLU

Başarının devam eden bir yolculuk olduğunu
söyleyen Çetin Group ve Çemobsan Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’i konuk
ediyoruz bu sayımızda.
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In this issue, we welcome Çetin Group and
Çemobsan Chairman of the Board Ahmet
Çetin who says 'Success is an ongoing
journey'.
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B

irçok insan büyük ve dünyaya mal olmuş girişim ve başarı
hikâyelerinin altında sihirli bir formül veya ilahi bir dokunuş
olduğunu düşünür. Hiçbir başarı tesadüf değildir aslında…
Tıpkı Çetin Group ve Çemobsan Metal ve Plastik San. Tic.
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in iş ve hayat
deneyimlerinde olduğu gibi… Başkan Çetin’e âdeta bir kahramanlık ve başarı öyküsünü andıran hayatını, pandemi dönemini
ve sektöre dair merak ettiklerimizi sorduk. Okumaya değer bir
söyleşi çıktı ortaya…

Ahmet Çetin’i anlatır mısınız?

“Evli ve bir çocuk sahibiyim. İktisat fakültesi mezunu ve harp
malulü emekli gaziyim. Deniz Kuvvetleri’nde deniz astsubayı
olan ağabeyimden etkilenerek lise son sınıfta iken deniz astsubay
okuluna başvurdum ve başarıyla kazandım. 1986 yılında Deniz
Kuvvetleri Derince Makine Sınıf Okulu’ndan mezun oldum ve
TCG Kurtaran Gemisi'nde Y/S astsubay olarak göreve başladım.
Burada görev yaparken SAT kursundan haberim oldu. Müracaat
ettim ve bir yıl SAT komando eğitimi, iki yıl savaşa hazırlık kurslarını başarı ile tamamladım. En büyük hayalim SAT komando
olarak görev yapmaya başladım. Görevim esnasında patlayıcı,
silah, dalış uzmanlığı, paraşütle atlama ve atlatıcı öğretmenlik
kurslarını tamamladım. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başarıyla görev
yapmakta iken Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında
çıkan Kardak Krizi’nde yürütülen askerî operasyonda görev
aldım. 16 Şubat 1996 tarihinde bir görevden dönerken sikorsky
görev helikopterimizin denize çakılması sonucunda yaralı olarak
kurtulduğum kazada beş arkadaşım şehit oldu. Kaza sonucunda
yaralanmam sebebiyle görevime dönemedim ve sonuçta harp
malulü gazi olarak emekli olma şerefine ulaştım. Emekliliğimin
ardından uzmanlık alanıma uygun olarak ülkemizin başarılı şirketlerinden Ulusoy Grubu’nda yönetici oldum ve burada iki yıl
yöneticilik yaptım. Bu görevim sırasında piyasada gözlemlediğim
boşluk ve mesleğimin de sağladığı altyapının katkısı ile Çerkezköy ilçesinde bulunan fabrikalara özel güvenlik hizmeti vermek
üzere 1998 yılında ilk şirketimi kurdum. Kısa sürede sunduğumuz

Many people believe that there is a magic formula or a divine
touch behind all great worldwide ventures and success stories.
However, success is never a coincidence... This also applies for
the business and life experiences of Çetin Group and Çemobsan
Metal and Plastic Ind. Trade Co. Ltd. Chairman of the Board Ahmet
Çetin... We asked Chairman Çetin questions about his heroic life
and success story, the pandemic and the industry. The result is an
interview worth reading...
Can you tell us about Ahmet Çetİn?
“I am married with a child. I graduated from Faculty of Economy
and a retired disabled war veteran. I applied to Naval Ncos
Academy when I was a high school senior, following the footsteps
of my older brother who was a Naval Petty Officer in the Naval
Forces and I was successfully admitted. In 1986, I graduated from
Naval Forces Derince Machinery Service School and was assigned
to TCG Kurtaran ship as a Reserve Officer. I heard about the
Underwater Offence training while I was on duty here. I applied
and successfully completed a year long Underwater Offence
commando training and two-years of battle readiness training. My
biggest dream came true when I started serving as an Underwater
Offence commando. I completed explosives, weapons, diving,
skydiving and skydiving trainer courses during my assignment.
While I was serving in Turkish Armed Forces, I joined the military
operation during Kardak Crisis that arose between Greece and
Turkey in January 1996. On February 16, 1996, while returning
from a mission, our Sikorsky duty helicopter crashed into the sea.
I survived with injuries but unfortunately five of my friends became
martyrs in the accident. I was unable to return to duty due to the
injuries I sustained in the accident and I was honorably retired
as a disabled war veteran. After I retired, I became a director in
the successful Turkish company Ulusoy Group in line with my
expertise and I acted as a director for two years. During this
office, I realized the gap in the market and also with the help of
my professional background, I started my first company in 1998
to offer private security services to factories located in Çerkezköy
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Gazi rütbemden sonra hayatımda beni
ve ailemi en fazla gururlandıran dönüm
noktası, yaptırdığımız fen lisesinin
anahtarını, Millî Eğitim Bakanlığımıza
teslim ettiğimiz gün olmuştur.
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başarılı çalışmaların takdir ve beğeni görmesiyle kazandığımız
müşteri memnuniyeti sonucu firmalar, ihtiyaç duydukları başka
hizmetleri de talep etmeye başladılar. Bu sayede teknolojiyi ve
eğitimi şirket kültürümüz olarak benimsedik ve firmalara özel,
fark yaratan, ekonomik çözümleri Çetin Group olarak sunmaya
başladık. Yurt içinde ve yurt dışında 700 ayrı şirkete güvenlik,
temizlik, üretim destek hizmetleri, insan kaynakları yönetim hizmetleri, personel taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sunmaktayız.
Şahsım, ailem ve Çetin Group şirket kültürü olarak, eğitimin
önemine çok inanıyoruz. Bu bilinçle, 2015 yılında ‘ülkemizin
geleceğinin imarında bir tuğla da bizim katkımız olsun!’ felsefesiyle bir okul bağışlamaya karar verdik. Bu amaçla yaptığımız
başvurumuz olumlu karşılandı. Tekirdağ Valiliğimiz ile Millî Eğitim
Bakanlığımıza bağışlanmak üzere Çerkezköy ilçesinde bir fen
lisesi yapmak üzere protokol imzaladık. Seval & Ahmet Çetin
Fen Lisesi’ni bir yıl içinde tamamlayarak MEB’e teslim ettik. 2017
yılında sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldük, ancak bizim
için en büyük ödülü, bu yıl lisemizden mezun olup ülkemize
hizmet edecek öğrencilerimizin vereceğine inanıyorum. Gazi
rütbemden sonra hayatımdaki önemli gelişmeler içinde beni
ve ailemi en fazla heyecanlandıran ve gururlandıran dönüm
noktası bu fen lisesinin anahtarını, Millî Eğitim Bakanlığımıza
teslim ettiğimiz gün olmuştur.”

Çemobsan nasıl doğdu? Büyüme hikâyesini
sizden dinleyebilir miyiz?

“Çemobsan Mobilya, 2005 yılında kuruldu ve 2007 yılında mobilya
imalatına başladı. 2017 yılına kadar müşteri markası ile bitmiş
mobilya imalatı faaliyetlerimizi devam ettirdik. 2017 yılı itibarıyla
üretimimizi yeniden düzenleyerek mobilya aksesuarları üretimine
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district. As our successful operations became sought after and won
appreciation in a short period of time, customer satisfaction led
the companies to demand other services they needed from us. We
adopted technology and education as our corporate culture and
started offering custom, distinctive, affordable solutions as Çetin
Group. We offer security, cleaning, production support, human
resources management, personnel transport and logistics services
to 700 companies home and abroad. For me, my family and Çetin
Group's corporate culture, education is of utmost importance.
With this awareness, in 2015, we made the decision to donate a
school with the thought that 'We would like to contribute a brick
to construct the future of our country!' We made an application
for this purpose which was accepted. We signed a protocol with
Tekirdağ City to build a science high school in Çerkezköy to
be donated to the Turkish Ministry of National Education. We
completed Seval & Ahmet Çetin Science High School in just one
year and donated it to the Ministry of National Education. We
were deemed worthy of the social responsibility award in 2017,
however I believe that the greatest award will be presented to us
when students who graduated from our high school this year start
serving our country. After receiving veteran title, the turning point
among major developments in my life that excited and exalted me
and my family the most, was the day we delivered the key of the
science high school to Turkish Ministry of National Education.”
How was Çemobsan born? Can you tell us its
growth story?
“Çemobsan Furniture was established in 2005 and started
manufacturing furniture in 2007. Until 2017, we continued our
finished furniture manufacturing activities with the customer brand.
As of 2017, we reorganized our production and switched to furniture
accessories production. Since then, with an innovative approach,
we have focused on rapidly realizing our R&D, production and
marketing investments in the field of furniture accessories. I would
like to summarize my world view in a single sentence: "Success is
not the last stop, it is an ongoing journey!" I believe that assuming
this stance towards life, always asking for better in all of my work
and working ceaselessly to this end motivates both myself and those
around me. Our journey to success that began with 50 people in
2005 in our Çemobsan venture, continues by providing employment
to 157 people in our export and production facilities and as we
make exports to 47 countries as of 2021, we struggle to do better
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geçiş sağladık. Bu tarihten itibaren yenilikçi bir anlayış ile mobilya
aksesuarları alanında Ar-Ge, üretim ve pazarlama yatırımlarımızı
hızlı bir şekilde hayata geçirmeye odaklandık. Hayat felsefemi
de tek bir cümleyle şöyle özetlemek isterim: “başarı son durak
değil, devam eden bir yolculuktur!” Hayata bu pencereden
bakmanın, yaptığım işlerin tümünde her zaman daha iyisini
istemenin ve bu uğurda durmaksızın çalışmanın hem kendimi
hem de çevremdekileri motive ettiğine inanıyorum. Çemobsan
girişimimizde de 2005 yılında 50 kişi ile başlayan başarı yolculuğumuz, 2021 yılı itibarıyla 47 ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve
üretim tesislerimizde 157 kişiye istihdam sağlayarak, her gün
daha iyisini yapmak için mücadele ederek sürüyor.”

Pandemi döneminde ne gibi tedbirler
aldınız ve nasıl bir strateji izlediniz?

“Pandemi başlar başlamaz çalışanlarımızı ve toplum sağlığını
korunması için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. İlk olarak üretim alanlarımız ve hizmet sektöründe faaliyet
gösterdiğimiz tüm alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
ilişkin önemleri disiplinli bir şekilde hayata geçirdik. Çetin Group
bünyesinde, Atak Farma tesislerimizde kendi maske ve dezenfektan üretimimizi başlatarak bu ürünlerin tedarik zincirlerindeki
sıkışıklıklarını gidermek adına adımlar attık. Çemobsan olarak
salgın şartları altında, yeni pazar ve müşteri arayışımız için dijital pazarlama faaliyetlerini arttırmamız, dijital platformlardaki
görünürlüğümüze odaklanmamız bir zaruret halini aldı. Salgın
ile değişen ticaret dinamiklerinde de öncü olmak için dijitalleşme
çabalarımızı yoğunlaştırdık. Sosyal medya platformlarında paylaşılabilir, tanıtıcı ve hedef kitlemizin ilgisini arttırmaya yönelik içerik
üretiminden; sosyal platformlardaki reklam kampanyalarına ve
ihracatçı birliklerimizin düzenlediği sanal ticaret heyeti katılımları
ve uluslararası sanal fuar katılımlarına kadar geniş yelpazede
bütüncül bir dijital pazarlama stratejisi inşa ediyoruz.”

Firma olarak 2020 yılını nasıl geçirdiniz?
2021 hedefiniz nedir?

“Salgın koşulları altında 2020 yılının global ekonomide çok inişli çıkışlı bir yol izlediğini belirtmemiz gerekiyor. Söylemekten büyük
mutluluk duyuyorum ki salgın koşullarının ekonomi üzerindeki
olumsuz etkilerine rağmen, 2020 yılında büyüme hedeflerimizi
hem nicelik hem de niteliksel olarak gerçekleştirmeyi başardık.
2021 yılında da salgının getirdiği tüm zorluklara göğüs gererek,

After receiving veteran title, the turning
point in my life that exalted me and
my family the most, was the day we
delivered the key of the science high
school to Turkish Ministry of National
Education.

every day.”
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What measures have you taken during the
Pandemic and what is your strategy?
“As soon as the pandemic broke out, we took action to do our
part to protect both our employees and public health. Firstly, we
implemented social distancing measures and hygiene rules in our
production areas and all areas in which we operate in the service
industry in a disciplined manner. Under Çetin Group, we started
producing our own masks and disinfectant at our Atak Farma
facilities and took steps towards eliminating bottlenecks in the
supply chains of these products. As Çemobsan, under pandemic
conditions, it has become a necessity for us to increase digital
marketing activities and focus on our visibility on digital platforms
in the search for new markets and customers. We prioritized our
digitalization efforts to become a pioneer in the changing business
dynamics with the pandemic. We are building a cohesive and
diversified marketing strategy, creating content to share on social
media platforms to promote and arouse the interest of our target
audience, making advertising campaigns on social platforms,
and participating in virtual trade delegations organized by our
exporters as well as international virtual fairs.”
How was 2020 for you as a company? What is your
goal for 2021?
“We need to stress that in 2020, there were many ups and downs
in the global economy under pandemic conditions. I am delighted
to say that despite pandemic's negative effects on the economy,
we managed to achieve our quantitative and qualitative growth
targets in 2020. In 2021, we intend to continue our journey of
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hedeflerimiz doğrultusunda başarı yolcuğumuzu sürdürme niyetindeyiz. 2021 yılında bilhassa Ar-Ge yatırımlarımızı arttırarak
hedef pazar ve müşteri beklentilerine uygun inovatif ürünler
geliştirmeyi önemsiyoruz. Özellikle mobilya sürgü sistemleri
alanındaki yatırımlarımızı arttırarak bir atılım gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bununla birlikte mevcut müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak ve Batı Avrupa odaklı yeni pazar ve müşteriler
edinmek için de çalışmalar yürütüyoruz.”

success in line with our goals by braving all hardships pandemic
brought. We give particular importance to developing innovative
products aligned to the target market and customer expectations
by increasing our R&D investments in 2021. We aim to make
a breakthrough by increasing our investments, specifically in
furniture sliding systems. We also work for increased satisfaction
of our existing customers and to enter new markets and gain
customers with our focus on Western Europe."

Mobilya aksesuar üreticisi olarak sektörün geleceğine dair neler düşünüyorsunuz?

As a furniture accessories manufacturer what
are your thoughts on the future of the industry?
“In Turkey, furniture industry stands out among industries with
regard to know-how and experience in production. In this regard,
my opinion is that the furniture accessories industry has a high
potential in both the domestic market and exports. I think that a
wide-scale international pandemic experience will probably force
the companies to rethink their supply chains in particular. I believe
that this dynamic provides Turkish exporters with the opportunity to
take a more substantial role in international supply chains thanks
to Turkey's proximity to regional centers as Europe, Western Africa
and Middle East. We need to benefit from the strategic position of
Turkey in the best way and make these opportunities permanent.
For this purpose, we must focus on innovative products with high
added value. I sincerely believe that the future of the industry lies
in improving the reputation of Turkish products and companies
globally. All our companies who are MAKSDER members as well as
distinguished actors of furniture industry, share this responsibility.”

MAKSDER’in çalışmalarına dair düşüncelerinizi alabilir miyiz?

What are your thoughts on MAKSDER's
operations?
“We need to anticipate that lasting success in any industry is
possible only and only when actors of the industry act collectively
in unity and solidarity. In this sense, it is vital that the leading
companies in furniture industry have formed an association
under the roof of MAKSDER. Increased and continues activities
of the association in issues as voicing industry's shared interests,
maintaining cooperation with external shareholders under the roof
of the Association by collaborating, sharing industry related knowhow and experience and ensuring fair competition conditions, will
be for the shared interest of each member.”

“Türkiye’de mobilya sektörü, üretime ilişkin bilgi ve birikimde
öne çıkan sektörler arasında yer alıyor. Bu bakımdan mobilya
aksesuarları sektörünün de gerek iç pazarda gerekse ihracat
bakımından yüksek potansiyel taşıdığı kanaatini taşıyorum. Geniş
ölçekli uluslararası salgın tecrübesinin firmaları bilhassa tedarik
zincirleri üzerinde yeniden düşünmeye itmesini olası görüyorum.
Bu dinamiğin Avrupa, Batı Afrika ve Orta Doğu gibi bölgesel
merkezlere yakın konumu dolayısıyla Türk ihracatçılarının uluslararası tedarik zincirlerinde daha mühim roller üstlenmelerine
yönelik bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Ülkemizin stratejik
konumunun getirdiği fırsatlardan en üstün şekilde yararlanmak ve
bu fırsatları kalıcı hale getirebilmek gerekiyor. Bunun için katma
değeri yüksek, inovatif ürünler üretmeye odaklanmak gerekiyor.
Sektörün geleceğinin, global ölçekte Türk mallarına ve firmalarına
yönelik itibarın geliştirilmesinde yattığına samimiyetle inanıyorum.
Mobilya aksesuarı sektörünün seçkin birer aktörü olan MAKSDER üyesi tüm firmalarımıza bu anlamda sorumluluk düşüyor.”
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“Herhangi bir sektörde kalıcı başarının ancak ve ancak sektörün aktörlerinin birlik ve beraberlik duygusu içerisinde ortak
hareket edebilmesi halinde mümkün olacağını öngörmemiz lazım. Bu anlamda MAKSDER çatısı altında, mobilya sektörünün
önde gelen firmalarının dernek haline gelebilmiş olması çok
önemli. Sektörün ortak çıkarlarının dile getirilmesi, dış paydaşlar ile iş birliğinin dernek çatısı altında ortaklaşa yürütülmesi,
sektörel bilgi ve birikimin paylaşımı, adil rekabet koşullarının
tesis edilmesi gibi hususlarda dernek faaliyetlerinin artarak
devam etmesi, her bir üyenin ortak çıkarına hizmet edecektir.”
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Sosyal Medyada vERİ GÜVENLİĞİ

Sağlamak için 5 İpucu
5 Tips to Ensure Data Security on Social Media
FURKAN LÜLECİ (İletişim Danışmanı-Communication Consultant)

Sosyal medya kullanım oranı her
geçen gün artarken bazı güvenlik
risklerini de beraberinde
getiriyor. Peki verilerimizi
korumak için neler yapmalıyız?

E
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lde edilen son verilere göre 4,5 milyardan fazla insan internet
kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarı
aştı. Son istatistikler çevrimiçi kullanıcıların yüzde 58'inin
geçtiğimiz yıla kıyasla verilerinin güvenliğinden daha fazla
endişe duyduğunu ortaya koyuyor.

1

Paylaşmadan önce düşünün

Bilinenin aksine, sosyal medya hesaplarınızın herhangi birinde
paylaştığınız bir içerik, (fotoğraf, video, ses vb.) birkaç saniye
sonra silseniz bile sonsuza dek internette kalır. Sadece halka açık
bir şekilde paylaşılmaz. Sosyal medya mecralarından size ait
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According to the latest data, more than 4,5 billion people are online
while the number of social media users exceeded 3,8 billion. The
latest statistics show that 58 percent of online users are more
concerned about the safety of their data, compared to last year.
1- Think before you share
Contrary to popular belief, content you post on any of your social
media accounts (photos, videos, audio, etc.) will stay online forever,
even if you delete after a few seconds. It is just not shared publicly.
You can ask social media platforms to send you all your data by
e-mail. This way, you will also have access to photos you deleted
but is stored in the databases of social media platforms.
2- Do not give access to all applications.
When you try to access an application for the first time after
installing any mobile application on your smart device, a

As social media usage rates increase each day,
this also brings along some safety risks. So
what can we do to protect our data?
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permission request window comes up stating that the application
wants to access your various personal data. This usually involves
using location, accessing the camera and microphone or accessing
photos. Try not to grant access to social media applications that
you are not familiar with or use as much as possible and check
these access permissions occasionally.
3- Do not login to your accounts from other
people's devices
Social media platforms store a lot of data ranging from websites
you visit on the device you use to topics you search in search
engines for advertisers to process and re-target. So when logging
into your social media accounts from other people's devices, you
should pay attention not to synchronize your personal data's
confidential cookies with the cookies of the device you log in from.
olan tüm verileri size e-posta ile göndermesini sağlayabilirsiniz.
Bu sayede sildiğiniz, ancak sosyal medya mecrasının verisinde
saklanan fotoğrafınıza da erişmiş olursunuz.

2

Her uygulamaya erişim hakkı vermeyin

Akıllı cihazınıza herhangi bir mobil uygulama yükledikten
sonra uygulamaya ilk erişim sağlamaya çalıştığınızda,
uygulamanın sizin çeşitli kişisel verilerinize erişmek istediği
ile ilgili bir izin isteme penceresi ile karşılaşırsınız. Bu genelde
lokasyon kullanımı, kameraya ve mikrofona erişim sağlamak
ya da fotoğraflara erişim sağlamak olur. Mümkün olduğunca
bilmediğiniz ya da kullanmadığınız sosyal medya uygulamasına
erişim hakkı vermemeye çalışın ve zaman zaman bu erişim
izinlerinin kontrolünü sağlayın.

3

Başkalarına ait cihazlar üzerinden
hesaplarınıza giriş yapmayın

4- Analyze unsecured connections
Another way to ensure data security is to analyze whether the
connection is secure before clicking on any link sent to you. Make
sure that the link shared with you is an SSL-protected web link.
Also see that http has an "s" at the end. Remember, no social media
platform sends you a link and ask for your password, e-mail address
and password of your e-mail address. They just send you a secure
link e-mail to reset your information.
5- Freedom of expression has some
consequences
Political, sociological, economic or ecological… Regardless of
the subject matter, freedom of expression has some consequences.
Your followers' opinions may be different from your ideological
position. Some of your followers may not like the public posts where
you express your own opinions. To avoid this situation, restrict the
access to your posts.

Sosyal medya platformları, reklam verenler için sizin kullandığınız
cihaz üzerinde gezdiğiniz web sitelerinden, arama motorlarında
araştırma yaptığınız konulara kadar birçok veriyi işlemek ve
yeniden hedefleme yapmak için hafızasında tutar. Bu yüzden
size ait olmayan cihazlardan sosyal medya hesaplarınıza
giriş yaparak kişisel verilerinizin gizli kullanım çerezlerini giriş
yaptığınız cihazın çerezleriyle eşleştirmenin önüne geçmeniz
gerekir.

4

Güvenli olmayan bağlantıları
analiz edin

Veri güvenliğini sağlamanın bir diğer yolu da size gönderilen
herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce bağlantının güvenli
olup olmadığını analiz etmektir. Sizinle paylaşılan bağlantının
muhakkak SSL ile korunan bir web bağlantısı olup olmadığını
kontrol edin. Ayrıca http'nin sonunda “s” takısı olduğuna
dikkat edin. Unutmayın, hiçbir sosyal medya ağı size bir link
göndererek şifrenizi, e-posta adresinizi ve e-posta adresinizin
şifresini istemez. Size sadece bilgilerinizi sıfırlamak için güvenli
bir bağlantı e-postası gönderir.
İlkbahar / Spring 2021

5

İfade özgürlüğünün bazı
sonuçları vardır

Siyasal, sosyolojik, ekonomik ya da ekolojik… Konusu her
ne olursa olsun ifade özgürlüğünün bazı sonuçları vardır.
Takipçileriniz sahip olduğunuz ideolojik yapıdan farklı olarak
bir düşünceye sahip olabilir. Kendi fikrinizi beyan ettiğiniz
herkese açık olan paylaşımlar bu yüzden bazı takipçilerinizin
hoşuna gitmeyebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için
paylaşımlarınızın erişimini kısıtlayın.
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Evden Verimli

ÇALIŞMANIN Sırları
Secrets to Working Efficiently at Home

HARUN TAŞÇI

Pandemi sonrası evden
çalışanların sayısı yüzde 173 arttı.
Artık en kritik şirket toplantıları
bile online yapılıyor. Peki bu
durum sürdürülebilir mi?

P
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andemi gerçeği ile birlikte hayatlarımız değil, iş koşullarımız
da büyük bir değişime uğruyor. Geçtiğimiz günlerde Global
Workplace Analytics tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, evden çalışan sayısında yüzde 173 artış olduğun
ortaya çıkardı. Araştırma, şirketlerin evden çalışma sayesinde
yılda 11 bin dolara kadar tasarruf edebileceğine işaret ediyor.
İşlerin online ortamda yapılıp organize edilmesi, maliyet ve
zaman açısından şirketlere büyük kazançlar sağlıyor. Global
Workplace Analytics’in gerçekleştirdiği araştırma, evde düzenli
çalışanların sayısının 2005 yılından bu yana istikrarlı biçimde
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With the pandemic, not only our lives but also our working
conditions change significantly. A comprehensive study conducted
by Global Workplace Analytics recently, revealed a 173 percent
increase in the number of people working from home. The study
points out that companies can save up to 11,000$ yearly when
employees work from home. Performing and organizing their
businesses online, provides companies with major gains in terms
of cost and time. The research held by Global Workplace Analytics
shows that the number of people regularly working from home has
steadily increased since 2005. Although most companies decided
to temporarily close their offices due to the pandemic, some
companies now consider making this situation permanent. In recent
months, social media platform Twitter announced that it bestows

After the pandemic, the number of people
working from home increased by 173 percent.
Even the most critical company meetings are
now held online. But is this sustainable?

business iş dünyası

artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Çoğu şirket pandemi sonrası
ofislerini geçici süre kapatma kararı alsa da bir kısmı bu durumu kalıcı hale getirme yönünde kararlar alıyor. Sosyal medya
platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarına süresiz
evden çalışma hakkı tanıdığını açıkladı. Google ve Facebook
ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021’den
önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu. Bütün bu gelişmelerin
dışında Türkiye’de kurumsal kimliği güçlü birçok firma, ofis
alanlarını daralttıklarını, evden ya da uzaktan çalışma modelini
verimli bulduklarını açıkladı. Birkaç büyük firmanın öncülüğünde
başlayan uygulama, kısa sürede genel kabule dönüştü.

VİDEO KONFERANSLAR, CANLI DERSLER…

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ihtiyaçları için kolay, hızlı
ve esnek çözüm sunan birçok firma da piyasanın ihtiyaçlarını
fark ederek devreye girdiler. Hızla yeni yazılımlar geliştirildi,
hizmet paketleri ortaya çıktı. Bunlardan biri de kurulum gerektirmeyen hazır alt yapısı sayesinde zamandan tasarruf ederek
toplantı yapmaya olanak sağlayan Vedubox. Bu uygulamanın
gelişmiş raporlama ve analiz özelliği sayesinde eğitimler ya da
toplantılar hakkında detaylı istatistikler edinilebiliyor. COVID-19
salgını sonrası artan evden çalışma ve online eğitim modellerini
destekleyen pek çok özelliğe sahip Vedubox, içerikleri kişiselleştirilebilme ve katılımcılar ile hızlı bir şekilde paylaşabilme
seçenekleri sayesinde şirketlere, eğitim kurumlarına ve bireysel
kullanıcılara iş sürekliliği sunuyor. Bununla da sınırlı kalmayıp
evden çalışma modelinde şirketlere ofis rahatlığında toplantı
yapma olanağı sağlıyor. Kapsamlı ve entegre bir sisteme sahip
olmasıyla piyasada bulunan diğer online eğitim ve iletişim platformlardan ayrışan Vedubox, yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan
ölçeklenebilir altyapısı ve kullanıcılarına sunduğu uygun maliyet
seçenekleriyle de ön plana çıkıyor. Video konferans, canlı ders,
webinar gibi toplantı ve eğitim seçenekleri bulunan uygulamanın
avantajlarından biri de istenildiği zaman kapasitesi artırılabilen
yüksek depolama alanlarına sahip olması. Yurt dışında yüzlerce
kurumsal müşterisi bulunan yerli yazılım Vedubox, yerelde de
300 binin üzerinde son kullanıcıya hizmet veriyor.

its employees the right to work from home indefinitely. Google and
Facebook previously stated that their employees will not return to
the office before June 2021. Next to these developments, a number
of Turkish companies with established corporate identities, stated
that they reduced their office spaces and that they find working at
home or remote working models efficient. The practice pioneered
by several large-scale companies, soon received wide acceptance.
Video Conferences, Live Lectures...
Numerous companies that offer easy, fast and flexible solutions
to remote working and distance education, also recognized the
market's needs and stepped in. They rapidly developed new software
and offered service packs. One of these is Vedubox, which enables
meetings and saves time thanks to its ready-made infrastructure
that does not require installation. Advanced reporting and analysis
features of this application provide detailed statistics about training
or meetings. With many features that support working from home
and online education models that have become widespread
with COVID-19 pandemic, Vedubox offers business continuity
to companies, educational institutions and individual users with
content customization and quick share with participants options.
On top of that, it also enables companies to hold meetings in the
comfort of an office in working from home model.
İlkbahar / Spring 2021

Differing from other online education and communication
platforms in the market with its comprehensive and integrated
system, Vedubox also stands out with its scalable infrastructure
that uses 100 percent cloud technology and its affordable cost
options for users. Another advantage of the application that offers
meeting and training options such as video conferencing, live
lectures and webinars, is the high storage areas with capacity
that can be increased upon request. The local software Vedubox
with hundreds of corporate customers abroad, offers services to
more than 300 thousand end users locally.
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Küresel Normalleri

Değiştirmemiz Lazım!

İlkbahar / Spring 2021

We need to Change the Global Norms!

FİLİZ USLU

“Pandemi insanlığa gösterdi ki artık
küresel kirlenmeyi, iklim değişikliklerini
herkes ciddiye almak zorunda” diyen
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile kriz
günlerinin psikolojisi üzerine...
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On the psychology of crisis days with
Psychiatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan who
says, “Pandemic has shown to humanity
that now everyone has to take global
pollution and climate change seriously”.

interview röportaj

P

andemi sürecinde yaşadığımız tam olarak nedir?

“Dünya çapında etkileri devam eden korona virüs krizi, insanlığa önemli mesajlar veriyor. Pandemi gerçeği küresel
eğilimleri değiştiriyor. Bundan sonra herkesin çevrenin önemini
fark etmesi gerekiyor. Küresel normalleri değiştirmezsek insanlık suçu işlemiş oluruz. Diğer yandan dünyayı âdeta felce uğratan korona virüs salgınının, başta psikolojik sorunlar olmak
üzere önemli etkilerine dikkat çekmemiz lazım. Korona virüsten
korunmak adına yaşadığımız sosyal kısıtlamaların psikolojik etkilerini oldukça yaygın şekilde hissediyoruz. Burada iki süreç
var: Birincisi korona virüs enfeksiyonuna yakalanıp da ağır geçirenlerin yaşadığı zorluklar. Bir diğeri de pandemiye yakalanma
ile ilgili kaygı ve korkular var.”

Salgınla birlikte toplum psikolojisini nasıl görüyorsunuz?

“Geldiğimiz noktada Üsküdar Üniversitesi’nin pandemi başladıktan sonra Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Koronafobi
Araştırması’na dikkat çekmek istiyorum. Bu çalışmaya tam 6
bin 318 kişi katıldı. Korona virüs ile ilgili algılar, kaygılar, korkular
ve olgunlaşma sürecini ele aldık. Tramva sonrası büyüme ölçeğinde yer alan altı soru, çalışmayı yaptığımız gruba uygundu.
Pandemiden olumlu etkilenenler, yani yüzde 50 civarında katılımcı kendilerine yöneltilen sorulara, ‘Sahip olduğum şeylerin
kıymetini biliyorum’, ‘Hayatta önceliklerim değişti’, ‘Yakınlarıma
daha farklı davranıyorum’, ‘Empati konusunda kendimi daha
iyi geliştirebiliyorum’ şeklindeki yanıtlar verdiler. Fakat grubun
yüzde 50’sinde korku ve paniğin devam ettiğini gördük. Bu
tabii toplum için ciddi bir rakam. Sonuç olarak katılımcıların
yüzde 50’si travma sonrası büyüme yönünden olgunlaşma
sağlamıştı.”

Temkinli bir iyimserliğe ihtiyacımız
olduğunu söylüyorsunuz. Buna nasıl
sahip olabiliriz?

“NPİstanbul Beyin Hastanesi tarafından hazırlanan e-koronafobi web sitesi, kendi alanında Sağlık Bakanlığı’ndan sonra en

What exactly are we experiencing during the
pandemic?
“The coronavirus crisis that continues to affect the whole world,
carries important messages for humanity. Reality of pandemic is
changing global trends. From now on, everyone needs to realize
the importance of the environment. As long as we do not change
global norms, we are committing a crime against humanity. On
the other hand, we need to draw attention to urgent effects of the
coronavirus pandemic that has paralyzed the world, notably to
psychological issues.
The psychological effects of social restrictions imposed for
protection against coronavirus, can be widely seen. There are
two processes here: The first is the difficulties experienced by those
who had severe coronavirus infection. The other is the worries and
fears of getting infected."
How do you see social psychology with the
pandemic?
"At this point, I would like to draw attention to the Coronaphobia
Research carried out nationwide by Üsküdar University after the
pandemic hit. 6 thousand 318 people participated in this study. We
discussed the perceptions, anxieties, fears and maturation process
regarding the Coronavirus.
Six questions in the post-traumatic growth scale, were appropriate
for the participating group. Around 50 percent who were positively
affected by the pandemic, answered the questions as "I appreciate
what I have", "My priorities in life have changed", "I treat my close
circle differently" and "I can improve myself better in empathy".
However, we found out that fear and panic continued for the other
50 percent. This is, of course, a serious figure for the society. As
a result, 50 percent of the participants matured in terms of posttraumatic growth."
You say that we need cautious optimism. How
can we achieve that?
“The e-coronaphobia website prepared by NPIstanbul Brain
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çok ziyaret edilen internet platformu oldu. Ancak görüyoruz ki
bu sayfaya ziyaretler, son iki aydır azalmaya başladı. Aslında
bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnsanların kaygısı
ve korkusu bu konuda azalmaya başladı. Özellikle aşıdan sonra umutların yeşermesi ile ilgili bir durum bu. Böyle bir azalma
geçen yaz da olmuştu. Fakat sonrasında olumsuz duygularda
artış yaşandı. İnsanlar tedbirleri de gevşetmişlerdi ve ikinci atak
daha şiddetli geçti. Onun için şu anda bu azalmaya karşı temkinli bir iyimserliğe ihtiyacımız var.”

Pandemi süreci özellikle hangi toplumsal
kesimleri daha fazla etkiliyor?

“Hiç sözü uzatmadan yanıtlayayım: Psikiyatri hastalarını…
Psikiyatri kliniklerinin önünde uzun kuyruklar yok, ama başladı. Şu anda yatan hastalardan, -özellikle Alzheimer ve bipolar
hastalarında- tedavisi bir şekilde stabil hale gelmiş birçok kişi,
dekompanse oldular. Yani hastalıkları tekrar nüksetti ve bu şikâyetlerle ilgili hastaneye yatışlar arttı. Hastaneye gelişlerde korku
olduğu halde psikiyatri kliniklerine başvuruların arttığını görüyoruz. Bunun da aslında sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada görülen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Dünya Sağlık
Örgütü’nün, ‘postpandemik psikiyatrik hastalık epidemisini göz
önüne almak gerekir’ tarzında bir uyarısı da oldu.”

Pandemi gerçeği küresel eğilimleri
değiştiriyor. Bundan sonra herkesin
çevrenin önemini fark etmesi gerekiyor.
Küresel normalleri değiştirmezsek
insanlık suçu işlemiş oluruz.

Hospital has become the second most visited internet platform in
its field, after the Ministry of Health's website. However, we see
that the number of website's visitors have fallen in the last two
months. Actually, we deem this a positive development. Public
anxiety and fear began to recede in this regard. This is about the
mood of optimism after the development of vaccine. The same
happened also last summer. But then there was increased negative
emotions. The measures were also relaxed which lead to a more
severe second attack. So we need cautious optimism against this
decrease in cases right now."
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Which social segments are particularly more
affected by the pandemic?
“With no further ado: Psychiatric patients... There are still no
long queues at the door of psychiatry clinics but there will be.
Many inpatients with stabilized treatments -particularly those with
Alzheimer's and bipolar disorder- have been decompensated which
means they have relapsed and more and more patients with these
complaints are admitted to hospitals. Although people are anxious
about visiting hospitals, we see that there are more patients visiting
psychiatry clinics. And we can say that this is the case not only
in Turkey but all around the world. World Health Organization
also warned that 'post-pandemic psychiatric disorders epidemic
should be kept in view'.”
Where do you think this will lead us to?
“Desperation should not have a place in the fight against the
pandemic. We see the end of the tunnel. This will eventually be
resolved with the vaccine. This might happen slowly or be delayed,
but sooner or later it will be resolved. So there is definitely no need
for desperation. Such pandemics occurred before in the history of
the world. Later the situation went back to normal in years when
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herd immunity was achieved. Pandemic will be like influenza after
some time. So it will be like flu viruses. But this is a more curious
infection that frequently mutates and affects people in many ways.
It is an infection that baffles the immune system.”
What is our biggest mistake in the fight
against the pandemic?
“The most important topic in the fight against the virus is definitely
masks. "No social contact!" motto was misunderstood. It was
interpreted as not social distance but psychological distance.
People moved away from each other. We can keep social and
physical distance away by maintaining our emotional and
psychological distance. That's why we need to call our loved
ones. We can call via digital platforms and inquire after health of
our friends and elders. This is not an obstacle for caring for our
children. It does not prevent us from telling them something nice
or giving them a loving glance."
Can we talk about the correct methods in the
fight against the pandemic?
“First is to avoid despair, second is to make more psychological
contact although we maintain physical distance. Third is to carry
on with conventional measures. A person that acts with caution
has nothing to worry about. We say 'There is stress but no fear!'.

Sizce bu işin sonu nereye gider?

“Pandemiyle mücadelede kesinlikle ümitsizliğe yer olmamalı.
Tünelin ucu göründü. Aşıyla birlikte bu bir şekilde çözümlenecek. Belki yavaş olacak, belki geç olacak; ama er geç çözümlenecek. Onun için kesinlikle ümitsizliğe gerek yok. Dünyanın
tarihine baktığımız zaman böyle salgınlar olmuş. Daha sonra yıllar içerisinde toplumun çoğunluğu bağışıklığı kazandığı zaman
durum normale dönmüş. Pandemi bir süre sonra influenzanın
durumuna gelecek. Yani grip virüsleri gibi olacak. Ancak bu çok
daha ilginç bir hastalık. Sık sık mutasyona uğruyor, kimi nereden yakalayacağı belli olmuyor. Bağışıklık sistemini şaşırtan bir
hastalık.”

Reality of pandemic is changing
global trends. From now on, everyone
needs to realize the importance of
the environment. As long as we do
not change global norms, we are
committing a crime against humanity.

Pandemiyle mücadelede en önemli
hatamız nedir?

İlkbahar / Spring 2021

“Virüse karşı en önemli konu, kesinlikle maske. ‘Sosyal temas
olmasın!’ derken bu kavram yanlış anlaşıldı. Sosyal mesafe
gibi değil, psikolojik mesafe gibi anlaşıldı. İnsanlar birbirinden
uzaklaştı. Biz duygusal mesafemizi, psikolojik mesafemizi koruyarak sosyal ve fiziksel mesafeyi uzak tutabiliriz. Onun için
yakınlarımızı aramamız gerekiyor. Dijital ortamda da telefonla
da arayabilir, dostlarımızın, aile büyüklerimizin hatrını sorabiliriz.
Bu süreç, çocuklarımızla ilgilenmeye engel değil. Onlara güzel
bir söz söylemeye, sevgi dolu bir bakışa engel değil.”

Peki virüsle mücadelede doğru yöntemlerden bahsedebilir miyiz?

“Birincisi ümitsiz olmamak, ikincisi fiziksel mesafeyi korusak
bile psikolojik teması arttırmak. Üçüncüsü de klasik önlemlere
devam etmek. Tedbirli davranan birinin korkmasına gerek yok.
‘Stres var, korku yok!’ diyoruz. Kontrol edilebilen stres faydalıdır.
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Stress that can be controlled is useful. We control stress and change
our lifestyles. We will not live ineptly as we used to. We will not
pursue pleasure and haste. Those whose lives revolve around fun
are now under great risk.”
What will the pandemic change in our lives?
“Global supply and demand will significantly affect the economy.
Pandemic will change our relation with the nature. People need
to accept their helplessness, weakness, powerlessness in the face
of pandemic. Medicine has come a long way but it still can not
cure every illness. This virus will disappear and another will
emerge. Because we have been vulgar towards the nature. There
is no guarantee that another animal will not spread a different
virus. That is why it is an obligation for all to be environmentalist.
Everyone needs to take global pollution and climate change
seriously. We will regard those who defy these as harmful to the
society. Perhaps in the coming decades, those who do not take up
environmentalist views will be regarded as criminals. This needs
to begin now. Today, an individual who is not an environmentalist

Stresi kontrol edeceğiz, yaşam stilimizi değiştireceğiz. Eskisi
gibi hoyratça yaşayamayacağız. Haz ve hız peşinde koşamayacağız. Eğlence odaklı yaşam felsefesi olanlar şu anda büyük
risk altındalar.”

Salgın süreci hayatımızda neleri
değiştirecek?

“Küresel olarak arz ve talep ekonomiyi etkileyecek ciddi bir şekilde. Pandemi, doğayla olan ilişkilerimizi etkileyecek. İnsanların pandemi karşısında acizliklerini, zayıflıklarını, güçsüzlüklerini
kabul etmeleri gerekiyor. Tıp o kadar ilerledi, ama her şeye çare
bulamadı. Bu virüs biter, başka bir virüs başlar. Çünkü doğaya
çok hoyrat davrandık. Başka bir hayvandan başka bir virüsün
çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. O nedenle herkes muhakkak çevreci olmak zorunda artık. Dünyadaki küresel kirlenmeyi, iklim değişikliklerini herkes ciddiye almak zorunda. Bunları
kabul etmeyenleri topluma zarar veren kişiler olarak göreceğiz.
Belki önümüzdeki on yıllarda çevreci olmayanlar suçlu kabul
edilecek. Bunun şimdiden yapılması lazım. Şu anda çevreci olmayan bir kimse küresel suç işliyor, insanlık suçu işliyor. Böyle
düşünmemiz lazım. Bunun için bu dersi çıkartmamız gerekiyor.
Küresel normalleri değiştirmezsek insanlık suçunu işlemiş oluruz. Durum bu kadar ciddi.”

Pandemi ile mücadelede psikolojik
sağlamlığa dair tavsiyelerinizi
aktarabilir misiniz?

“Yaşadığımız zorlukları düşmanlaştırmak yerine süreci yönetmeye çalışacağız. Psikiyatride üçüncü nesil tedaviler vardır. Sorunu
ya da hastalığı kabul etmek ve yönetmek tarzındaki tedaviler.
Bu sorunu kabul edeceğiz. Bu artık bizim yol arkadaşımız. O
bizimle beraber yaşayacak. Onu kontrol edebilirsek hayatımızı
daha kaliteli, daha verimli geçireceğiz. Bu bizim seçimimiz. Kısa vadeli düşünen, ‘Ben bugün eğlenemiyorsam kafama göre
yaşayayım’ diyen insan COVID-19’u bir şekilde geçirir. Ancak
en azından bir yakını bedelini öder. Akıllı insan, orta ve uzun
vadeli düşünen insandır. İnsanlar lütfen uzun vadeli düşünme
becerilerini geliştirsin.”

Yaşadığımız salgın deneyiminde en çok
neyin değerini anladık sizce?

“Sevginin, fedâkarlığın ve dayanışmanın… Biz çift terapilerinde
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Tedbirli davranan birinin pandemiden
korkmasına gerek yok. “Stres var,
korku yok!” diyoruz. Kontrol edilebilen
stres faydalıdır.

interview röportaj

en çok evlilikte boşanmaya götüren sebeplere bakıyoruz. Çiftlerin bu dönemde birbirlerine yaptıkları yatırım azalıyor. Sevgi
yatırımı azalıyor, birbirlerine ayırdıkları vakit azalıyor, takdir ve
övgü sözleri azalıyor. Bunlar azalınca da ne oluyor? İki tarafta
da bireyselleşme adı altında, soğuk bir ilişki ortaya çıkıyor ve
kırılmalar başlıyor. Bu durumdan ders çıkarmalıyız.”

Sıkça gündeme geliyor, size soralım.
Hayatlarımızın pek çok açıdan
kısıtlandığı bu dönemi fırsata çevirmek
için neler önerirsiniz?

“Şu anda yaşadığımız durum, modernitenin tarihi hatasıdır.
Tarihte Sokrates, ‘İnsanın yaşam amacı erdem peşinde koşmaktır.’ diyor. Gerçekten de hayata anlam verecek olan şey erdemdir. Sokrates’ten sonra Platon bu fikri devam ettirmiş. Sonra
bu bozulmaya başlıyor. Aristokrasi diye bir sınıf ortaya çıkartıyor.
Erdem düşüncesi yavaş yavaş yok oluyor. Asırlar sonra Epikür,
‘İnsanın yaşam amacı zevklerinin peşinden koşmaktır’ diyor.
Daha sonra semavi öğretiler başlıyor.”

A person that acts with caution
has nothing to worry from the
pandemic. We say 'There is stress
but no fear!'. Stress that can be
controlled is useful.

is committing a global crime against humanity. This is how we
must think. In order to do that, we must take this lesson. We are
committing a crime against humanity as long as we do not change
the global norms. The situation is that serious.”
Can you share your advice with us about
psychological strength in the fight against
the pandemic?
“Instead of seeing the hardships we face as enemies, we will
make effort to manage this process. In psychiatry, there are
third generation treatments. Treatments in which the problem or
disorder is acknowledged and managed. We will acknowledge
this problem. From now on, it is our company. It will live with
us. We will have a higher life quality and be more productive if
we can control it. This is our choice. A person that does not think
ahead, says 'if I can not have fun today, let me live it my way' will
somehow survive the COVID-19 but at least one person in their
close circle will pay the price. A smart person thinks medium, long
terms. I implore people to improve their ability to think long term.”
What do you think we have come to appreciate
the most in this pandemic experience?
“Love, sacrifice and solidarity... In couple therapies, we look at
the most common reasons that lead to divorces. Couples invest less
and less in each other in this process. They show less love, spare
less time, pay less nice words or compliments to one another. What
happens then? Both sides, under the pretext of individualization,
form a cold relationship and fractures occur. This should teach
us a lesson.”

İlkbahar / Spring 2021

Let me ask you a question about a topic often
discussed. What would you suggest we do to
turn this period when our lives are restricted
in many respects, to our favor?
“What we live today is a historical error of modernity. Socrates
once said, 'The purpose of human life is to pursue virtue'. In
fact, virtue is what makes life meaningful. After Socrates, Plato
retained this idea. Then the idea started to corrupted. It lead to the
emergence of a class called Aristocracy. The idea of virtue ceased
to exist. Centuries later, Epicurus said, 'The purpose of human life
is to pursue pleasure'. Later comes the divine teachings.”
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Ofiste Doğru Aydınlatma

Verimliliği Yükseltiyor
Correct Lighting in the Office Improves Productivity
DR. FİKRET TALU

İç ve dış ortamlarda doğru
hesaplamalarla uygulanmayan
aydınlatmalar, fazla ışığa
maruz kalma ve yanlış renk
seçimleri gibi olumsuz etkiler iş
verimliliğini düşürüyor.

Y
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apılan araştırmalar, gözlerimizin sadece dünyaya açılan
kapılar olmadığını, aynı zamanda psikolojimizi ve fizyolojimizi yakından ilgilendiren ve derinlemesine etkileyen duyu
organımız olduğunu ortaya çıkardı. Gözümüzde görmeyi
sağlayan fotoreseptörler dışında, vücudun sirkadiyen ritmini
etkileyen ve ışığa duyarlı retina hücreleri olarak adlandırılan yeni
fotoreseptörler tanımlandı. Bu araştırmalarla birlikte aydınlatmanın
insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerine olan etkileri de kanıtlanmış
oldu. Yani iç ve dış ortam aydınlatmaları beden ve ruh sağlığımızı
doğrudan etkiliyor.
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Studies have shown that our eyes are not only windows opening to
the world, but also sensory organs that closely concern and deeply
affect our psychology and physiology. Aside from photo-receptors
in our eyes which enable vision, new photo-receptors called lightsensitive retinal cells have been identified which affect the body's
circadian rhythm. With these studies, the effects of lighting on
human psychology and physiology have also been proven. In other
words, interior and exterior lighting directly affects our physical
and mental health.
Human-Centric Lighting
As in all living things, there is a certain order to almost all
human physiological and behavioral parameters. Synchronization
between the light from the environment and biological clock is of

Interior and exterior lighting installed
without making calculations, decreases the
labor productivity due to negative effects
such as exposition to too much light and
wrong color choices.

business iş dünyası

İNSAN ODAKLI AYDINLATMA

Tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da neredeyse bütün
fizyolojik ve davranışsal parametreler belirli bir düzen içeriyor.
Çevreden gelen ışıkla biyolojik saat arasındaki senkronizasyon,
vücudun etkin ve uygun fonksiyonları için büyük önem taşıyor.
Sirkadiyen ritmin bozulması durumunda ise uyku düzeninin
bozulması, performans düşüklüğü, kardiyovasküler hastalıklar,
diyabet, hormon seviyelerinde değişme, vücut ısı değişiklikleri,
kan basıncı ve belirli kanser türlerine karşı riskin artması gibi
pek çok hastalık ortaya çıkabiliyor. Sadece ev ve ofislerimizde
kullandığımız aydınlatmaların değil, yapılarda kullanılan dış mekân
aydınlatmalarının da olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Tüm bu gelişmeler beraberinde “insan odaklı aydınlatma” kavramının ortaya
çıkmasını sağlıyor. İnsan odaklı aydınlatma, sağlık ve konfor
arasındaki bağlantıyı açıklıyor ve bir yandan görsel ve duygusal
ihtiyaçları karşılarken diğer yandan da kullanıcıların sirkadiyen
ritmine uyumlu olarak fizyolojik ihtiyaçlarını dengeliyor. Bu durum,
iyi bir aydınlatma ortamı tasarlamayı giderek kaçınılmaz hale
getiriyor. Geleneksel mimari aydınlatmada mekânın ya da yapının
görsel algısı, parlaklık ve kamaşma kontrolü, renksel geri verim,
güvenlik, ışık kirliliği ve enerji verimliliği gibi konulara odaklanılıyor. Oysa aydınlatmanın biyolojik saat ve uyanıklık gibi görünür
olmayan etkileri farklı ölçüm hedefleri içeriyor. Bu da aydınlatma
tasarımcılarının geleneksel mimari aydınlatma tasarımından
farklı bir ölçüm yöntemi ve hedefi belirlemelerini zorunlu kılıyor.

IŞIK VE RUH HALİ DOĞRU ORANTILI

Ortamda olması gereken CS tanımlamasında ışık seviyesi, renk,
zamanlama, maruz kalma süresi ve daha önceden ışığa maruz
kalma süreleri dikkate alınarak CS ölçüm değerlemelerinin 0,1 ile
0,7 arasında derecelendirilmesi gerekiyor. CS değerinin 0,3’ten
büyük olduğu durumlar, sirkadiyen sistemin uyarılmasının en
etkin olduğu değerler olarak tespit edilmiş durumda. Alzheimer
hastaları, ofis çalışanları, gençler ve sağlıklı yaşlılar ile yapılan
araştırmalarda, gözde sabahın erken saatlerinde bir saat süreyle
0,3 ya da daha fazla CS’e maruz kalmak sirkadiyen sistemin
uyarılmasında etkili oluyor ve bize ışığın uyku, davranış ve ruh
haliyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

great importance for effective and proper functioning of the body.
In case of disruption of the circadian rhythm, many diseases such
as disturbed sleep, under-performance, cardiovascular diseases,
diabetes, changes in hormone levels, body temperature changes,
blood pressure and increased risk against certain types of cancer
may occur. We experience the negative effects of not only the
lighting in our homes and offices, but also the exterior lighting used
in buildings. All these lead to the emergence of "human-centric
lighting" concept. Human-centric lighting shows the link between
health and comfort and balances physiological needs of users
in harmony with the circadian rhythm while meeting visual and
emotional needs. This situation makes it more and more necessary
to design a good lighting environment. Traditional architecture
focuses on subjects such as visual perception of a space or a
building, brightness and glare control, color rendering, safety,
light pollution and energy efficiency in lighting. However, invisible
effects of lighting such as biological clock and wakefulness involve
different measuring targets. This entails lighting designers to set
a measurement method and target different from lighting design
in traditional architectural.
İlkbahar / Spring 2021

Light And Mood Are Directly Proportional
In definition of CS that should be in the environment, CS
measurement values should be graded between 0.1 and 0.7, taking
light level, color, timing, exposure time and previous exposure
times into account. CS value greater than 0.3, has been determined
as the value in which the stimulation of the circadian system is most
effective. In studies conducted with Alzheimer's patients, office
workers, young people, and healthy elderly people, eyes' exposure
to 0.3 or more CS early in the morning for one hour is effective in
stimulating the circadian system and shows us that light is linked
to sleep, behavior and mood.
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ANTİK BRONZE /Antik Bronze
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ntik kapı kolları alanında dünya çapındaki lider üreticilerden
biri olan Antik Bronze’nin ürünleri arasında, özellikle kapı
kolları, kapı kilitleri, priz ve zilleri ile bronz kapı aksesuarları
yer almaktadır. İsmi gibi antik dönemleri yansıtan modelleriyle, konusunda uzman kadrosuyla ve güçlü malzeme stoğu ile
müşterilerine hizmet veren firma, alt şubeleri ve bayileriyle her
talebe cevap vermeye odaklı çalışmaktadır. Antik Bronze, kendi
ürünlerinin ve modellerinin daha geniş bit kitleye ve göz zevkine
hitap edebilmesi için sürekli Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.
Günümüzün yenilikçi ve rekabetçi ortamında insan gücüne
büyük önem veren; satış sonrası hizmet kalitesini, en az üretim
kalitesi kadar önemli bir unsur olarak gören Antik Bronze, müşteri
beklentilerini aşan bir hizmet kalitesine ulaşmayı ve bu hedefini
çalışanlarının katkısıyla sürekli geliştirmeyi amaçlıyor. Tüm yapısı
müşteri odaklı hizmet kalitesi üzerine kurulu olan Antik Bronze
markası, bu misyonunu ve çalışma anlayışını değiştirmeden
gelişimini sürdürme çabasını ilke ediniyor.
Yönetici: Şenol Yılmaz
www.antikbronze.com
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A leading manufacturer in the field of antique door handles, Antique
Bronze's product range includes door handles, door locks, sockets
and bells and bronze door accessories. The company offering
services its customers with designs reflecting the ancient times
like its name, its expert staff and strong material stock, focuses on
responding to every demand with its sub-branches and dealers.
Antik Bronze continuously carries out R&D studies in order to make
eye-pleasing products and models to appeal to a wider audience.
Attaching utmost importance to human power in today's innovative
and competitive environment and regarding quality of after-sales
service as important as the production quality, Antik Bronze aims to
achieve a service quality that exceeds customer expectations and to
consistently further its aim with its employees contributions. Antik
Bronze brand whose entire structure is based on customer-oriented
service quality, adopts the principle of continuous development
without changing its mission and notion of work.
Director: Şenol Yılmaz
www.antikbronze.com
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ARRAY RAY SİSTEMLERİ / Array Rail Systems

A

Array Furniture Rails Ind. Trade Corp. was established in 1992 in
line with its innovative vision. With the investments it has made since
2002, it is the first major engineering company to offer services to the
industry by producing telescopic rails, hidden rails and table rails
in line with the needs of the furniture industry, in its factory with a
closed area of 6 thousand 200 square meters. Working with a focus
on high product quality and customer satisfaction in its field, Array
aims to become indispensable for SMEs, large-scale manufacturers
and businesses. The company has expanded its product portfolio by
prioritizing quality and customer needs and it continues to carry out
R&D studies rapidly to create new products and make investments
again in this direction. Array brand whose products have TÜV LGA
Quality Certificate, exports furniture rails and other industrial rails with
various specifications to Europe, Middle East, North Africa, Russia and
neighboring countries. The company has adopted the vision of being a
global brand that inspires trust in furniture accessories industry with its
quality perception as a reference for the industry with its Eco-friendly,
innovative, contemporary and modern values.

Yönetici: Kenan Günaydın
www.array.com.tr

Director: Kenan Günaydın
www.array.com.tr
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rray Mobilya Rayları San. Tic. A.Ş., yenilikçi vizyonu doğrultusunda 1992 yılında kurulmuştur. 2002 yılından itibaren
yaptığı yatırımlarla 6 bin 200 metrekarelik kapalı alandaki
fabrikasında, mobilya sektörünün ihtiyacı doğrultusunda
teleskopik raylar, gizli raylar ve masa rayları üreterek sektörün
hizmetine sunan ilk büyük mühendislik firmasıdır. Alanında yüksek
ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan Array, özellikle
KOBİ’ler ve büyük ölçekli üreticiler ile ticari firmalar için vazgeçilmez olmayı amaçlamıştır. Firma, kaliteyi ve müşteri ihtiyaçlarını
ön planda tutarak ürün portföyünü arttırmış; yine bu doğrultuda,
yeni ürünler ve yatırımlar yapmak için Ar-Ge çalışmalarını hızla
devam ettirmektedir. Ürünleri TÜV LGA Kalite Belgesi’ne sahip
olan Array markası, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve
çevre ülkelerine çeşitli özelliklerde mobilya raylarının ve diğer
endüstriyel rayların ihracatını yapmaktadır. Firma, mobilya aksesuarları sektöründe kalite algısıyla güven veren, doğa dostu,
yenilikçi, çağdaş ve modern değerleriyle sektörün referans aldığı
bir dünya markası olmayı vizyon edinmiştir.
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VIVA DESIGN (Viva Handle) / VIVA DESIGN (Viva Handle)
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irçok alanda 300’ün üzerinde profesyonel ve tecrübeli
çalışan kadrosuyla hizmet vermekte olan Ufuk Keleşoğlu Group’un tescilli yeni markası olan Viva Design (Viva
Handle), mobilya aksesuarı üretiminde kısa sürede vermiş
olduğu kaliteli ve hesaplı hizmetlerden dolayı aranılan bir marka
haline gelmiştir. Viva Design (Viva Handle), kurulduğu günden bu
yana müşterilerine sürekli yükselen bir kalite ile hizmet sunmayı
asla vazgeçmeyeceği bir söz olarak görmektedir. Marka, müşteri
memnuniyeti odaklı anlayışı ile tüm bayilerine kaliteli ürün hizmeti
verme zorunluluğu getirmektedir. Üretimini ISO 9001: 2000 Kalite
Yönetim Sistemi güvencesinde gerçekleştiren firma, sahip olduğu tesisler, makine ve ekipmanları, eğitimli insan kaynağı, ileri
teknoloji kullanımı ve pazar payı ile başarı basamaklarını hızlıca
çıkmaktadır. Zamak kulp, porselen kulp, alüminyum kulp, sarkaç
kulp ve düğme kulp gibi ürünlerin üretimini yapan markanın misyonu, kurumsallaşmış çağdaş bir yapıyla başarılarını yöneticileri
ve çalışanları ile paylaşıp müşterilerinin memnuniyetini sağlayan
bir takım olmaktır.

Viva Design (Viva Handle), the new registered brand of Ufuk
Keleşoğlu Group that has been offering services in various
fields with more than 300 professional and experienced staff, has
become a brand in demand in furniture accessories production
in a short time for its high quality and affordable services. For
Viva Design (Viva Handle), offering its customers services with an
ever-increasing quality since its establishment, is an irrevocable
promise. The brand obliges all its dealers to provide high quality
product service with its customer satisfaction oriented approach.
With a production under the assurance of ISO 9001: 2000 Quality
Management System, the company swiftly climbs the ladder to
success with its facilities, machinery and equipment, trained human
resources, use of advanced technology and market share. The
mission of the brand producing zamak handles, porcelain handles,
aluminum handles, pendulum handles and button handles, is to be a
team that ensures customer satisfaction by sharing its achievements
with its managers and employees with an institutionalized modern
structure.

Yönetici: Ufuk Keleşoğlu
www.vivahandle.com

Director: Ufuk Keleşoğlu
www.vivahandle.com
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TOMURCUK PORSELEN / Tomurcuk Porcelain

T

Tomurcuk Porcelain Co. Ltd. was established in 2000. The company
provides services by adopting the principle of customer satisfaction
with its functional, aesthetic and stylish designs by targeting a
high quality and right production policy in the furniture industry
with healthy and reliable products made with natural materials
in the porcelain furniture accessories industry. In its factory that
has been operational for more than 20 years, both production and
management staff make efforts to do their duty in the best way to
improve production quality standards and customer satisfaction.
These words represent the company: “As Tomurcuk Porcelain, we
have commenced our factory project, located in İkitelli Organized
Industrial Site with a closed area of 5 thousand square meters and
in the coming period, we will continue to carry out and expand
our operation.” Tomurcuk Porcelain promotes its products by
participating in international fairs held every year both in Turkey
and abroad. With its professional staff and wide machine park,
Tomurcuk Porcelain has made a name for itself as a brand in
demand in the market with its rich product variety and products
customized based on customer demands, without compromising
high quality understanding from design to shipment.

Yönetici: Coşkun Aydemir
www.tomurcukporselen.com

Director: Coşkun Aydemir
www.tomurcukporselen.com
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omurcuk Porselen Ltd. Şti. 2000 yılında kurulmuştur. Firma,
porselen mobilya aksesuarları sektöründe doğal malzemelerle ürettiği sağlıklı ve güvenilir ürünlerle mobilya sektöründe
kaliteli ve doğru üretim politikası hedefleyerek fonksiyonel,
estetik ve şık tasarımları ile müşteri memnuniyetini ilke edinerek
hizmet sunmaktadır. 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren fabrikasında üretim kalitesi standartlarını ve müşteri memnuniyetini üst
seviyeye çıkarmak için gerek imalat gerekse yönetim kadrosu
üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu sözler ise firmayı ifade etmektedir: “Tomurcuk Porselen
olarak İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare kapalı
alana sahip fabrika projemize başlanmış olup, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı bir şekilde faaliyetimizi sürdürmeye devam
edeceğiz.” Firma, gerek yurt içi gerekse yurt dışında her yıl
düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak ürünlerin tanıtımını
yapmaktadır. Profesyonel kadrosu ve geniş makine parkuruyla
tasarımdan sevkiyata kadar yüksek kalite anlayışından ödün
vermeden, zengin ürün çeşitliliği ve müşteri taleplerine dayanan
özel üretim ürünleriyle Tomurcuk Porselen, piyasanın aranılan
markası olarak adından söz ettirmektedir.
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Üyemiz Nihat Sevim’i

Kaybettik
Sad Loss of Our Member Nihat Sevim

MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri
Derneği’nin değerli üyelerinden Akkoca
Makine’nin sahibi Nihat Sevim’in vefat
haberini üzülerek almış bulunuyoruz.

It was with great sadness that we received
the news of the passing of Nihat Sevim,
owner of Akkoca Machine and a valuable
members of MAKSDER Furniture Accessories
Manufacturers' Association.

İlkbahar / Spring 2021
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AKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin değerli üyelerinden Akkoca Makine’nin sahibi Nihat Sevim,
geçirdiği ani kalp krizi neticesinde 3 Şubat 2021 tarihinde
hayatını kaybetmiştir. Sektörümüzü ve dernek üyelerimizi
derinden üzen, yeri doldurulamayacak olan meslektaşımız Nihat
Sevim, MAKSDER’in kuruluşundan bu yana üyesiydi. Akoca
Makine’yi 2004 yılında kuran Nihat Sevim, mobilya sektörü başta
olmak üzere otomotiv yan sanayine de hizmet vermekteydi. Bağlantı elemanları, dübeller, dolap içi aksesuarlar ve tamamlayıcı
aksesuarlar gibi ürünler üreten Akkoca Makine, satış ve satış
sonrası hizmetleriyle müşterilerinin güvenini kazanarak mobilya
sektöründe maddi ve teknik açıdan vazgeçilmez tedarikçilerden
olmuştur. MAKSDER Ailesi olarak saygıdeğer arkadaşımız Nihat
Sevim’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve
başsağlığı dileklerimizi iletiriz. Nur içinde yatsın…

Owner of Akkoca Machine and a valuable member of MAKSDER
Furniture Accessories Manufacturers' Association, Nihat Sevim
passed away on February 3, 2021 as a result of a sudden heart
attack. Our irreplaceable colleague Nihat Sevim whose passing
deeply saddened our industry and our association members, has
been a member of MAKSDER since its establishment. Founded by
Nihat Sevim in 2004, Akkoca Machine offers services mainly to
the furniture industry and automotive subsidiary industry. Akkoca
Machine, producing fasteners, dowels, closet interior accessories
and complementary accessories, has gained its customers' trust with
its sales and after-sales services and has become an indispensable
supplier both financially and technically in the furniture industry.
As MAKSDER Family, we wish patience and offer our condolences
to our esteemed friend Nihat Sevim's family and loved ones. May
he rest in peace…

MAKSDER Yönetim Kurulu

MAKSDER Board of Directors

ödül award

Stockholm

Bir Asrı Aşan Nobel Serüvenimiz

Bildiğimizden Çok Farklı
Our Nobel Journey of over a Century is Much Different than We Know
BAŞAK S. VANROY

Bugüne dek ülke olarak sadece Aziz
Sancar ve Orhan Pamuk ile Nobel’e hak
kazandığımızı biliriz. Oysa iki değil, tam
beş kez bu ödüle sahip olduğumuzu biliyor
muydunuz?

H
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er yıl yeni sahipleri merakla beklenen Nobel Ödülleri, ilk kez
1901 yılında verilmeye başlandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Alfred Nobel Derneği adına farklı dallarda
dağıtılan ödüller, insanlık âlemine evrensel düzeyde katkı
sağlamış şair, yazar ve bilim insanlarını onurlandırmayı hedefliyor.
Kimi zaman tartışmalı isimlerle gündeme gelse de Nobel Ödülleri
dünya çapında ilgi görmeye ve prestijli bir referans olarak kabul
edilmeye devam ediyor. Ülke olarak bizim Nobel Ödülleri ile
imtihanımız ise 120 yıl öncesine, Osmanlı dönemine uzanıyor.
İlk resmî Nobel Ödülleri’ne Osmanlı vatandaşlarından kimlerin
aday olarak başvurduğuna dair arşiv belgelerinde herhangi bir
isme rastlayamıyoruz. Ancak Osmanlı topraklarında doğan ve
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Nobel Prizes were first granted in 1901 whose winners are highly
anticipated each year. The awards granted in various branches
by the Royal Swedish Academy of Sciences on behalf of Alfred
Nobel Association, aim to honor poets, writers and scientists
who have contributed to humanity at a universal level. Although
sparking controversy with its laureates from time to time, Nobel
Prizes continue to attract worldwide attention and Nobel is still
considered a prestigious reference.
As a nation, our test with Nobel Prizes goes back 120 years, to
the Ottoman period. We do not come across any Ottoman citizens
in the archive documents who applied for the first official Nobel
Prize as a candidate. However, there are five figures who were
born in the Ottoman lands and received Nobel Prizes. Let's see
the names on the list.

We know as a nation that two Turkish people,
Aziz Sancar and Orhan Pamuk received
Nobel prizes. But did you know that Turks
received this prize not twice but five times?

award ödül

Nobel Ödülü almaya layık görülmüş beş ismi saymamız mümkün.
Bakın listede kimler var?

OSMANLI’NIN ÜÇ DÂHİSİ

İlk olarak, günümüzde Bosna-Hersek sınırları içerisinde kalan
Travnik’te 1892 yılında dünyaya gelmiş eski bir Osmanlı vatandaşından, İvo Andriç’ten bahsetmemiz gerekir. “Drina Köprüsü” adlı romanıyla dünya genelinde şöhret edinen Andriç, bu
etkileyici eserinde uzun bir dönem Osmanlı’nın Balkanlardaki
stratejik noktalarından biri olan Drina Nehri üzerinden bölgede
yaşayan halkların serüvenini çarpıcı bir üslupla ele alıyor. Güçlü
yazı evrenini 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlandıran
ünlü yazar, akademik derinliği ile de nam salmış isimlerden biri.
1924 yılında Graz Üniversitesi’nde “Türk Yönetiminin Etkisi Altındaki Bosna’da Manevi Hayatın Gelişimi” adlı teziyle doktora
tahsilini tamamlamış. Bu çalışması daha sonra İngilizce olarak
da yayınlanan Andriç, 1975 yılında 83 yaşında Belgrad’ta hayata veda etti. Nobel Ödülü’yle anılan ikinci ismimiz ise Yorgo
(Giorgos) Seferis. 1900 yılında Urla’da gayrimüslim bir Osmanlı
vatandaşı olarak dünyaya gelen ünlü edebiyatçının uzun yıllar
İzmir’de yaşadıktan sonra Atina’ya göç ettiği biliniyor.
1940’lı yılların ikinci yarısında çok özlediği İzmir’e geri dönen
Seferis, 1948-1950 yılları arasında Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda hizmette bulundu. Farklı ülkelerde elçi ve müsteşar gibi
görevlerde yer alan Anadolu âşığı Yorgo, 1959 yılında Kıbrıs’ın
bağımsızlık sürecine de katkıda bulundu. 1963 yılında ise Nobel
Edebiyat Ödülü’nü ortak kültür evrenimize kazandırarak dünya
çapında ses getirmeyi başardı. Nobel serüvenimizin kilometre
taşlarından bir diğeri ise Elias Canetti… 25 Haziran 1905’te,
o zamanlar Osmanlı yönetiminde olan Bulgaristan’ın Rusçuk
şehrinde dünyaya geldiği için onu pekâlâ bizden biri kabul edebiliriz. Öyle değil mi? Tüccar bir ailenin oğlu olarak Osmanlı topraklarında doğup yetişen Canetti, Balkan coğrafyasındaki siyasi
belirsizlikler ve çatışma ortamı nedeniyle Londra’ya gitmek zo-

Elias Canetti

Ottoman's Three Geniuses
Firstly, we need to mention Ivo Andric, a former Ottoman citizen
born in 1892 in Travnik, today within the borders of Bosnia and
Herzegovina. Andric who gained worldwide fame with his novel
"The Bridge on the Drina", wrote about the journey of the people
living in the region over Drina River in this impressive work,
which remained a strategic point for the Ottoman Empire in the
Balkans for a long time. Famous writer who crowned his powerful
literary universe with the Nobel Prize for Literature in 1961, is
also a figure known for his academic depth.
He completed his doctoral studies at the University of Graz in
1924 with his thesis titled "Development of Spiritual Life in Bosnia
Under the Influence of Turkish Rule". Andric's thesis was later
published in English and he passed away in Belgrade in 1975, at
the age of 83. The second Nobel Prize laureate is Yorgo (Giorgos)
Seferis. It is known that the famous writer, born in Urla in 1900
as a non-Muslim Ottoman citizen, migrated to Athens after living
in Izmir for many years.

İvo Andriç / Ivo Andric
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Seferis returned to Izmir he missed so much in the second half
of the 1940s and served at the Ministry of Foreign Affairs in
Ankara between 1948-1950. An Anatolian lover, Yorgo acted as
an ambassador and undersecretary in various countries, also
contributing to the independence of Cyprus in 1959. In 1963,
he made a worldwide impact by bringing the Nobel Prize for
Literature to our shared cultural universe.
Another milestone in our Nobel journey is Elias Canetti… Since
he was born on June 25, 1905 in Ruse, Bulgaria which was under
Ottoman rule at that time, we can very well regard him as one of
us, right? Born and raised in the Ottoman lands as the son of a
merchant family, Canetti was forced to move to London due to the
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political uncertainties and clashes in the Balkan region. Canetti,
deemed worthy of a number of awards with his important works,
also received the Nobel Prize for Literature in 1981.
Pamuk's Suitcase
A figure from Turkish lands won the Nobel Prize quarter of a
century after Elias Canetti, who made a name known with cult
works such as "The Blinding" and "The Human Province". In 2006,
we received the Nobel prize again with a writer, Orhan Pamuk
and the emotional speech he gave in Nobel Prize Ceremony titled
"My Father's Suitcase", made a tremendous impression. Umberto
Eco was one of the many famous names expressing admiration
for the writer's works who made the name of Turkey known all
over the world with his books such as "Cevdet Bey and His Sons",
"New Life" and "Istanbul - Memories and the City". Italian writer,
academic and thinker Eco gave Pamuk's novel "My Name Is
Red" as a perfect example of the rhetorical literary technique
that illustrates pictures with words. Stating that he also liked this
technique very much, the writer said, "And of course, the 'Museum
of Innocence'…" and added: "Among Pamuk's novels, it is the most
interesting for me emotionally."

Orhan Pamuk

runda kalmış. Kaleme aldığı önemli eserlerle birçok ödüle layık
görülen Canetti, 1981 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almaya
da hak kazandı.

PAMUK’UN BAVULU

“Körleşme” ve “İnsanın Taşrası” gibi kült yapıtlarla adını duyuran Elias Canetti’den sonra yaşadığımız topraklardan bir ismin
Nobel’e uzanabilmesi için tam çeyrek asrın geçmesi gerekti.
2006 yılında bu kez yine bir edebiyatçıyla, Orhan Pamuk ile kazandığımız Nobel’in ödül töreni, yazarın “Babamın Bavulu” adını verdiği duygu yüklü konuşma metniyle büyük ses getirmişti.
“Cevdet Bey ve Oğulları”, “Yeni Hayat” ve “İstanbul - Hatıralar
ve Şehir” gibi kitaplarıyla ülkemizin adını yeryüzünün dört bir yanına duyurmayı başaran yazarın eserlerini çok beğendiğini dile
getiren pek çok ünlü isimden biri de Umberto Eco’ydu. İtalyan
yazar, akademisyen ve düşünür Eco, Pamuk’un “Benim Adım
Kırmızı” isimli romanını, resimleri kelimelerle anlatan o retoriksel edebî tekniğin mükemmel bir örneği olarak tanımlamıştı.
Kendisinin de bu tekniği çok sevdiğini dile getiren yazar, “bir
de ‘Masumiyet Müzesi’ elbette…” deyip eklemişti: “Pamuk’un
romanları arasında benim için duygusal anlamda en ilginç olan
odur.”

SANCAR’IN RİTMİK SAATİ
İlkbahar / Spring 2021

Yıl 2015’i gösterdiğinde İsveç’ten gelen heyecan verici bir haber
bizleri bekliyordu. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bu yıl kimya ödüllerinin ABD’de yaşayan Aziz Sancar, İngiliz
Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modrich’e verildiğini açıkladı.
Komite, söz konusu isimlerin DNA ile ilgili çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüklerini belirtti. Sancar, kanser tedavisinde
“Ritmik Saat” buluşuyla dünya çapında üne kavuşmuştu. 1946
Mardin doğumlu Sancar, her kanser çeşidinde farklı mutasyonların tespit edildiğini ve dokudaki bazı hücreler öldürülse dahi
başka mutasyonları kontrol etmenin zor olduğunu belirtiyordu.
Diğer yandan Türkiye’nin kültür dünyasına da yakın ilgi duyan
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Sancar's Circadian Clock
In 2015, exciting news was to come from Sweden. In the statement
issued by the Nobel Committee, it was announced that 2015
chemistry prizes were awarded to Aziz Sancar, British Thomas
Lindahl and American Paul Modrich who lived in the USA. The
committee stated that these names were deemed worthy of the
award for their DNA studies. Sancar had gained worldwide fame
with his discovery "Circadian Clock" in cancer treatment. Born
in 1946 in Mardin, Sancar defined that various mutations were
detected in each type of cancer and even if some cells in the tissue
were killed, it was difficult to control other mutations. Prof. Dr.
Aziz Sancar who took close interest in Turkish cultural world,
is also known for the advice he has given to the youth in recent
Prof. Aziz Sancar

award ödül

Oslo Nobel Barış Merkezi / Oslo Nobel Peace Center

Prof. Dr. Aziz Sancar, son yıllarda gençlere yönelik tavsiyeleriyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu bilgesi
Yunus Emre’ye duyduğu sevgiden bahsederek konuşmasına
başlayan Prof. Dr. Aziz Sancar şunları dile getirmişti: “Yunus
Emre’ye olan sevgim kelimelerle ifade edilemez. William Shakespeare İngilizler için ne anlama geliyorsa Yunus Emre de bizim için aynı anlama geliyor. Yunus Emre gerçekten de derin ve
çok değerli bir şahsiyet. Çok kitap okudum, çok yazar, çok şair
tanıdım; ancak Yunus Emre gibisini az gördüm.” Başarılı olmak
için laf değil iş üretmek gerektiğinin altını çizen Sancar, “Bir şeyler söylemekle hiçbir şey olmuyor; çalışmak gerek, çaba sarf
etmek gerek... Sadece çok çalışarak başarı elde edebilirsiniz.
Çabayla elde edilen başarıyı kimse inkâr edemez. İster Amerika
ister Avrupa isterse de dünyanın herhangi bir yeri olsun, kimse
çalışkan insanın karşısında duramaz.” şeklinde konuşmuştu.

years. Prof. Dr. Aziz Sancar who spoke about his admiration for
Anatolian sage Yunus Emre in the past years, said the following:
"My admiration for Yunus Emre is beyond words. Yunus Emre
means to us what William Shakespeare means to the British. Yunus
Emre is a profound and very valuable personality. I have read a
lot of books, met many authors and poets; but I rarely came across
someone like Yunus Emre".
Stressing that to achieve success, it is necessary to produce work,
not words, Sancar spoke as follows: “Nothing comes out of words;
you need to work and make an effort… You can only achieve
success by working hard. Nobody can deny the success achieved
through making effort. No one can stand against a hardworking
person, in America, Europe or anywhere else in the world.”
Seferis’in Urla’daki evi
Seferis’ house in Urla
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Oslo’a Vigeland Parkı’nda Nobel Kapısı
The Gate of Nobel in Vigelandspark, Oslo
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Ne Zamanın İçinde, Ne de Büsbütün Dışında

AHMET HAMDİ TANPINAR
Neither within Time, Nor Completely out of It Ahmet Hamdi Tanpınar
MELİH USLU

O ne Doğu’nun idealizmiyle ne de Batı’nın
modernizmiyle yetindi. Her ikisinden de
beslenip zenginleşerek “Onu anlamak,
Türkiye’yi anlamaktır” dedirtti.

B
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irinci Dünya Savaşı’nın arifesinde dünyaya gelen Ahmet
Hamdi, “Mahkûm neslin çocuklarıyız” derken belki de ilk
gençlik yıllarında yaşadığı büyük zorlukları kastediyordu.
Osmanlı’nın yıkılışına tanıklık ettikten sonra Cumhuriyet’in
kurulduğu yıl öğretmenlik yapmak üzere Anadolu’ya giden Tanpınar’ın yaşadığı büyük tarihsel değişimler, onun hem travması
hem zenginliği oldu. Geleneksel ile modernizm ikilemi, onun
bitmeyen dilemmasıydı. Belli bir kesimin kalemi olma kolaycılığına
düşmedi. İçinden çıktığı toplumun tümünü kucaklamayı seçti. “Ne
Şark’a, ne Garb’a, ne falana feşmekâna bağlıyım; bize bağlıyım”
sözü onun aydın duruşunu özetliyordu. Huzurun kaynağını Dede
Efendi’yi de Bach’ı da dinlemekten zevk almakta görüyordu.
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Born on the eve of the First World War, Ahmet Hamdi Tanpınar
once said "We are the children of the condemned generation" and
perhaps he referred to the great difficulties he faced in his early
youth. After witnessing the fall of the Ottoman Empire, Tanpınar
traveled to Anatolia to teach, in the year Republic was founded
and the great historical changes Tanpınar witnessed were both his
trauma and his wealth. The 'traditional and modern' dichotomy was
his everlasting dilemma. He did not take the easy way and acted
as the pen of a certain segment of society. He chose to embrace
the society he was a product of, entirely. His quote "I am neither
committed to the Orient, nor to Occident, nor to this or that; I
am committed to us” sums up his intellectual stance. For him,
the source of peace was enjoying listening to both Dede Efendi
and Bach.

He contented himself neither with Eastern
idealism nor Western modernism. He was
nourished from and was enriched by both
which lead people to say “Understanding him
is understanding Turkey”.

portrait portre

ALEGORİ USTASI

Onun edebiyatı bir sentezi değil, yan yana, içe içe olanın
özgünlüğüydü. Bir yandan zaman kavramına kafa yorarken
yazdıklarıyla tüm zamanların yazarı olmayı başardı. Cemil
Meriç bir röportajında, “Yeryüzüne iki büyük yazar gelmiştir. Biri
Hugo, diğeri de Balzac’tır. Hugo’yu tam anlamıyla anlayacak
birisi henüz yoktur. Zorlasaydı Tanpınar anlardı.” diyordu.
Gerçekten de ayrıksı bir tarzı vardı. Psikolojik tahlillerin, düşler
âleminin, sayıklamanın ve itirafların yazarı olarak muazzam
bir üslup kullandı. Hayranlık verici bir kelime zenginliğine
sahipti. Eserlerini Türkçenin tüm zarafetiyle âdeta ilmek ilmek
dokudu. Gelecek nesillere benzersiz bir bellek armağan etti.
Sayısız yazarı ve okuru kendisine hayran bıraktı. Örneğin yazar
Ayfer Tunç, onun edebiyattakini yerini şu sözlerle anlatıyor:
“Tanpınar’ın asıl başarısı okuyucuya hiçbir kurgusal his
vermeden müthiş bir alegori yaratması ve okuyucuyu kendi düş
dünyasının içine sokmasıdır. ‘Abdullah Efendi’nin Rüyaları’ adlı
eserinde kitabın ismi dışında öykünün rüyayla ilgili olduğunu
okuyucuya sezdirmez. Kitapta geçen düşünceleri gerçeklik
zeminine büyük bir ustalıkla oturtur.”

EVRENSEL DEĞER

Ahmet Hamdi, yaşadığı dönemde belki hak ettiği kadar
anlaşılmadı. Fakat günümüzde değeri giderek daha fazla ortaya
çıkıyor. Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi kuruldu ve çoğu
ilk kez gün ışığına çıkan notlarından, müsveddelerinden, kitap
taslaklarından, fotoğraflarından oluşan arşivi internet üzerinden
kullanıma açıldı. Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat festivali
İTEF’e (İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali) adı verildi. Her
yıl bahar ve yaz aylarında belli bir tema etrafında düzenlenen
festivalde, yerli - yabancı pek çok şair ve yazar konuk ediliyor.
Edebiyatseverleri her yıl 100’ün üzerinde etkinlikte bir araya
getiren festival, ev sahipliği yaptığı atölye çalışmalarıyla da
kültürel gelişimimize katkı sağlıyor. Bu yıl 1-4 Haziran 2021
tarihleri arasında “Bulutların Üzerinde Edebiyat” başlığı altında
yapılacak festivalle ilgili bilgi için: www.itef.com.tr

1900'lü yıllarda İstiklal Caddesi,
İstanbul / Istiklal Street in Istanbul, circa 1900's

Allegory Master
His literature was not a synthesis, but the originality of what is side
by side and intertwined. While he was preoccupied with the concept
of time, he achieved being a timeless writer with his works. In an
interview, Cemil Meriç said, “There have been two great writers on
this world. One is Hugo and the other is Balzac. There is yet to be
a person who can fully comprehend Hugo. It would be Tanpınar if
he made the effort." He in fact had a distinctive style. As the author
of psychological analysis, dream world, delirium and confessions,
his style was incredible. His vocabulary was admirable.
He weaved his works knot by knot, so to speak, with all the elegance
of Turkish. He presented the future generations with an unmatched
memory. He fascinated countless writers and readers. For example,
writer Ayfer Tunç explains his place in literature with the following
words:“Tanpınar's real success is creating a magnificent allegory
without inspiring a sense of fiction in the reader and immersing the
reader in his own dream world. Except for the title of the book, in
"Abdullah Efendi's Dream", he never makes the reader sense that
the story is about the dream. He skillfully places thoughts in the
book on the ground of reality."
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Universal Value
Perhaps, Ahmet Hamdi was not understood as much as he deserved
during his lifetime. But today his value is more and more evident.
Tanpınar Literary Studies Center was established and his archive
consisting of his notes, manuscripts, book drafts and photographs,
most of which came to light for the first time, was made available
online. Turkey's first international literary festival İTEF (Istanbul
Tanpınar Literature Festival) was named after him. Many local
and foreign poets and writers are hosted in the festival, organized
around a certain theme every year in spring and summer. The
festival that brings together literary lovers in more than 100
events every year, also contributes to cultural development with
the workshops it hosts. For information about the festival to be
held between 1-4 June 2021 under the title of "Literature Above
the Clouds" this year: www.itef.com.tr
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İş Dünyasında

Doğru İletişim
Right Communication in Business Life
Çalışma alanlarımızda kuracağımız sağlıklı
iletişim başarıyı doğrudan etkiliyor. Bunun
yolu da iyi bir öğretici olan dinlemekten
geçiyor.

Establishing a healthy communication at our
workplaces directly affects success. The way
to achieve that is listening, which is a good
educator.
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ŞABAN ÖZDEMİR (İletişim Uzmanı - Communication Expert)

E

tkili iletişim, her meslek grubundan bireyin kariyeri için büyük
önem taşıyor. İş hayatında başarının yüzde 85’ini bireyin kişilik özellikleri oluşturuyor. Doğru iletişim kurmanın başarıda
çok önemli katkıları var. Başarılı iletişimin sırrı ise güven,
samimiyet ve çok iyi bir dinleyici olmaktan geçiyor.

HER MESLEK GRUBU İÇİN ÖNEMLİ

Kendini ifade edebilmek, anlatabilmek, karşımızdakiyle empati
kurabilmek, iletişimi daha nitelikli ve sürdürülebilir hale getirir.
Bu konuda söz, dil çok önemlidir. Dilin etkili kullanılması bağlamında özellikle kitle iletişim araçlarımıza ciddi görevler düşüyor.
Bu bağlamda iyi bir okul olan radyo ve televizyonlarda yapılan
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Effective communication is of major importance for an individual's
career in any professional group. Achieving success in business
life depends 85 percent on an individual's personality traits.
Establishing right communication significantly contributes to
success. The secrets behind successful communication are trust,
sincerity and being a very good listener.
Important For Every Professional Group
Being able to express and explain yourself and empathizing
with the other person ensures a higher quality and sustainable
communication. Words and language are crucial in this regard.
In the context of efficient use of language, serious duties fall

actuality güncel

particularly on mass media for mistakes made on radio and
television which are good schools, spread across the country in
waves through antennas. Using language correctly and efficiently
is also of great importance for a person to express themselves well.
Regardless of your professional group and the field you work in,
the ability to communicate well will facilitate your work while
increasing its quality. Frankly, I do not like the word “competition”
but if you are an exceptional communicator it means that you are a
few steps ahead of your competitors or people walking and running
in the same track with you.
The Role of Personal Traits
Looking at success studies conducted in the workplaces, we see that
the results are not that different than those I have mentioned. We
observe that careers of people with good communication skills have

İlkbahar / Spring 2021

hatalar, antenlerden dalga dalga ülkenin dört bir tarafına yayılır.
Kişinin kendini iyi ifade edebilmesinde doğru ve etkili kullanılan dil
de büyük önem taşımaktadır. Meslek grubunuz ne olursa olsun,
hangi alanda işler yapıyorsak yapalım, çok iyi iletişim kurabilmek
işlerimizi bir o kadar kolaylaştıracak ve nitelikli hale getirecektir.
Açıkçası “rekabet” çok sevdiğim bir kelime değil, ama çok iyi
bir iletişimciyseniz rakiplerinizden ya da sizinle aynı kulvarda
yürüyen, koşan kişilerden birkaç adım öndesinizdir demektir.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ
İş yerlerinde yapılan başarı araştırmalarına bakıldığında sözünü
ettiğim sonuçlarının pek fazla değişmediğini görüyoruz. İletişimi
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iyi olan kişilerin kariyerinde yükselen bir doğru çizdiğini gözlemliyoruz. Başarı sırrının yüzde 15’i sadece teknik bilgilerinizden
ibaretken, başarının yüzde 85’lik kısmını kişilik özellikleriniz oluşturuyor. Doğru ve etkili bir iletişim, bizim kişilik özelliklerinden bir
tanesi. Bunun farkında olup, bu bilinçle hareket etmek gerekiyor.

EĞİTİM ALMAK GEREKİYOR

İletişim alanında kişisel gelişim eğitimleri mevcut. Pandemi nedeniyle kısıtlı imkânlar sözkonusu olsa da çevrimiçi mecralarda bu
alanda değerli kişiler başarılı eğitimler veriyor. Buraları değerlendirmekte fayda var. Tabii eğitimlerle işin tekniğini öğreniyorsunuz.
Unutmayalım, eğitimler size sadece yol gösterir, projeksiyon tutar
ve önünüze açar. Ancak o yolda ilerlemek, tamamen sizin gayretiniz, fedakârlığınız ve azminizle ilgili. Çok çalışmak, çok gayret
etmek ve emek vermek lazım. Sonucu belirleyecek olan budur.
Örneğin güzel ve etkili Türkçe kullanımıyla ilgili pek çok eğitim
programı düzenleniyor. Bu eğitimlerden faydalanılabilir, ancak
şunun özellikle altını çizmek istiyorum: Eğitim aldığınız yeri doğru
seçiyor olmanız lazım. Donanımlı ve gerçekten bu işin erbabı olan
kişilerden eğitim almak ve bilgilerinizi çeşitlendirmek gerekiyor.

İLK ADIM GÜVEN DUYGUSU

Gülümsemeyi gerçekten unutuyoruz. Öyle ki tebessüm bizim
kadim kültürümüzde hediye değerinde olan bir şey. Hazreti
Muhammed, “Verecek bir şeyiniz yoksa tebessüm etmeniz yeterlidir!” diyor. Maalesef günümüzde bunu sıkça ihmal ediyoruz. Bu
gerçek, gençlerimizin de bizim de en büyük problemlerimizden
bir tanesi. İhmal ettiğimiz konulardan biri de güven duygusu.
İletişime geçtiğimiz kişiye güven veriyor olmalıyız. Bu da etkili
iletişimin önemli ayaklarından biri. Güven, emin olunuz her kapının
anahtarı. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hatta etkili iletişimin
ilk adımı güven duygusu oluşturmak, bunu da söyleyebiliriz.
Maalesef bunları çok başaramıyoruz.

SUAL BİLGİNİN AFETİDİR

Karşımızdakilerle konuşurken genelde geri bildirimlerde buluna-

an upward trend. While 15 percent of your success depends solely
on your technical knowledge, your personality traits are 85 percent
responsible. Correct and effective communication is a personality
trait. It is necessary to be aware and to act with this awareness.
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Training is Necessary
Personal development training are available in the field of
communication. Although opportunities are limited due to the
pandemic, valuable people in this field give successful online
training. It is good to make use of these. Of course, you learn
the techniques in training. But let's not forget that training only
lead, light and clear the path; proceeding on that path is totally
up to your efforts, devotion and determination. It is necessary to
work hard and make an effort. This will determine the result. For
example, there is a number of training programs organized to
use Turkish language eloquently and effectively. You can benefit
from these trainings but I would like to stress the importance of
choosing the right place. It is necessary to receive training from
qualified people with solid expertise in the field and diversify your
knowledge.
First Step is Sense of Trust
We forget to smile although a smile is as valuable as a gift in our
ancient culture. Prophet Muhammad said, "If you have nothing
to give, just smile!" Unfortunately today, we often forget this.
This is a major issue both for us and our youth. Another issue we
neglect is the sense of trust. We must inspire trust in the person
we communicate with. This is a pillar for effective communication.
Trust is undoubtedly the key to every door. We need to keep this in
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mind. We can even say that the first step of effective communication
is to create a sense of trust. Unfortunately, we cannot achieve this
adequately.
Question is The Disaster of Knowledge
When talking to other people, we generally fail to give feedback. We
can improve our communication through feedback and questions.
When I say asking questions, I refer to questions purely aimed
at understanding and certainly not offensive to or hurtful for the
other person. There is a motto I like very much which I try to live
by: "Question is the disaster of knowledge". This means trying
and testing a person. It is not right to ask questions to test other
person's knowledge with malice aforethought.
Listening Is A Good Teacher
Listening… An essential principle for effective communication
and a good communicator. Why else would we have two ears and
only one mouth, right? Have we ever given thought to this? So
we can listen twice and talk less. In other words, to listen more
and talk less… Unfortunately we have come to forget that we are
beings that can listen, especially in recent years. I say this loud and
clear. Listening is a key communication skill today. Each and every
one of us should achieve listening for effective communication.
Being a good listener is now much more important than eloquence.
Listening is a highly virtuous act. Our ancestors said "speech is
silver, but silence is gold" for a reason. We must achieve emphatic
listening in order to fully understand and manage communication
in a healthy and qualified manner.

mıyoruz. Geri bildirimler ve sorularla iletişimimizi daha nitelikli
hale getirebiliriz. Soru sormaktaki kastım şu, tamamen anlamaya
yönelik sorular… Kesinlikle karşımızdakini rencide edici, kırıcı
değil. Çok beğendiğim, hayatımda da uygulamaya çalıştığım
bir cümle var: “Sual bilginin afetidir”. Yani kişiyi denemek, kişiyi
sınamak anlamında. Ne bildiğini veya ne bilmediğini ölçümlemek
için tamamen art niyetli sorular sormak doğru olmayacaktır.

Especially in this era of digitalization and intense social media
communication, we are exposed to excessive stimuli and we do
not listen to other people enough. Think of a CEO. In business
life, when planning for a daily schedule, an hour is allocated to
reading, two hours to talking and 6 to 8 hours to listening. Your
motto to achieve success in communication starting from today
should be "Listening is a good teacher and instructor." You will
witness great changes in your career.

DİNLEMEK İYİ BİR EĞİTMENDİR
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Dinlemek… Etkili iletişimin, iyi bir iletişimcinin olmazsa olmaz
kurallarından biri. Neden iki kulağımız ve bir ağzımız var değil
mi? Bunu hiç düşünüp sorguladık mı? Çünkü iki kat dinleyip, az
konuşmak için. Yani daha çok dinleyip, daha az konuşmak için…
Bizler özellikle son yıllarda dinleyebilen bir varlık olduğumuzu
maalesef unuttuk. Bunu çok açık ve net söylüyorum. En önemli
iletişim becerilerinden biri, dinlemek günümüzde. Dinlemeyi her
birimiz, etkili iletişim için başarmalı. Etkili konuşmaktan çok daha
önemli olan artık iyi bir dinleyici olabilmek. Dinlemek, oldukça
faziletli bir eylem. Atalarımız, “Söz gümüşse sükut altındır” diye
boşuna dememişler. Tamamen anlamaya yönelik, iletişimi sağlıklı
ve nitelikli yönetebilmek adına empatik dinlemeyi başarmalıyız.
Özellikle dijitalleşme ve yoğun sosyal medya iletişimi ile birlikte
çok fazla uyarana maruz kaldığımız bu dönemde karşımızdaki
kişileri çok fazla dinlemiyoruz. Bir CEO’yu düşünün. İş yaşamında bir günlük zaman planlamasında bir saatini okuyarak, iki
saatini konuşarak ve 6-8 saatini de dinleyerek geçiriyor. Hemen
bugünden başlayarak iletişimde başarı için parolanız şu olsun:
“Dinlemek, iyi bir eğitmen ve öğreticidir.” Göreceksiniz iş hayatınızda çok şey değişecek.
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Deprem Sonrası

Stres Bozukluğu
Stress Disorder after an Earthquake

UZMAN (EXPERT). DR. SERKAN AKKOYUNLU

Kâbuslar, yabancılaşma ve
depremi hatırlatan yerlerden
kaçınma gibi sorunlarla kendini
gösteren rahatsızlıklar tedavi
edilmezse kalıcı hale gelebiliyor.

T
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ürkiye, coğrafi konumu ile dünyanın en önemli deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında bulunuyor. Bu gerçek, zaman
zaman yaşanan şiddetli sarsıntılarla kendini acı bir şekilde
hatırlatıyor. Travmatik ve hayati risk yaratan deprem ya da
depremlerin ortasında kalan insanlarda ise geçici ya da kalıcı
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Turkey is among countries on world's most important seismic belt
due to its geographical location. Sadly, occasional violent quakes
remind us of that. People caught in the middle of traumatic and lifethreatening earthquake or earthquakes may experience temporary
or permanent psychological disturbances.
The most common are acute and post-traumatic stress disorder.
Here is some useful information about the trauma and psychological
disorders that may occur after an earthquake and their treatments.

Manifesting itself through symptoms like
nightmares, feeling alienated and avoiding
places that remind of earthquakes, disorder
may become chronic if not treated.
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psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. En sık görülen rahatsızlıkları ise akut ve travma sonrası stres bozukluğu oluşturuyor.
İşte deprem sonrası gelişen travma ve psikolojik rahatsızlıklar ile
tedavileri hakkında faydalı bilgiler.

ODAKLANMA SORUNU

Deprem, doğası gereği bir korku, dehşet anı olarak yaşanır ve
bu tüm benliği kaplar; o anlarda ve sonrasında başka bir şeye
odaklanmak, düşünmek pek mümkün olmaz. Depreme maruz
kalan bir kişi bir an önce tehditten uzaklaşmak, kaçmak ister
ve öyle davranır. Korku anında verilen tepkiler içerisinde gerçek
dışılık hissi, yabancılaşma ve tepkisizlik; yani “dona kalma” diye
tabir edilen durumlar gelişebilmektedir. Bazı insanlar deprem
anını ve ertesinde olanları tam olarak hatırlamakta zorluk çekebilirken, deprem sonrasında kişinin dünya ve kendisi ile ilgili düşünceleri de sarsılabilir. “Güvendeyim, bana bir şey olmaz” gibi
inanışların yerini, her an “kötü şeyler olacak, hiçbir şeyi kontrol
edemem” gibi olumsuz inançlar alabilir. Güvenlik algısını bozabilen bir felaket sonrasında kişi, işlevsel olmayan nedenlere atıfta bulunarak kendisini suçlamaya, başkalarına öfke duymaya
başlayabilir. Bununla birlikte travma, inançların bile sarsılmasına
neden olabilmektedir.

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

Deprem travmatik, bir diğer ifade ile kişinin fiziksel bütünlüğünü
bozma ihtimali doğuran bir doğa olayıdır. Diğer travmatik doğal
felaketler gibi deprem de birçok psikiyatrik bozukluk ile ilişkili
olabilmektedir. Bunların başında akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gelmektedir. Bununla birlikte panik
atak, davranış bozukluğu, diğer kaygı bozuklukları, depresyon
ve sorunlu yas tepkileri de yaşanabilmektedir. Deprem gibi afetler sonrasında ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar, kendisini
daha çok istenmeyen anılar, rüyalar, olayı yeniden yaşar gibi
hissetme, fizyolojik uyarılma ile olayı tekrar hatırlama, depremi
hatırlatan durumlar ve yerlerden kaçınma ya da bu gibi mekânlarda sıkıntı çekme belirtilerle göstermektedir.

Issues of Focus
By nature, an earthquake stirs dread and terror and these feelings
capture the whole self; it is impossible to focus on or think about
something else during and after these moments. A person exposed
to an earthquake seeks to get away from the threat as soon as
possible and behaves that way. Feeling of unreality, alienation
and unresponsiveness are among fear responses; in other words,
one might "freeze". While some people may experience difficulty
remembering the moment of the earthquake and its aftermath, this
event might also shake a person's ideas about the world and oneself.
Beliefs such as "I'm safe, nothing will happen to me" can be replaced
by constant negative beliefs such as "bad things will happen, I cannot
control anything". After a disaster that can distort the perception
of security, people might begin to blame themselves or feel anger
towards others by referring to dysfunctional reasons. Again, trauma
can even shake the beliefs.
Psychiatric Disorders
Earthquake is a traumatic, natural event that might damage
the physical integrity of an individual. Like other traumatic
natural disasters, earthquakes can be associated with a number
of psychiatric disorders. Foremost among them are acute stress
disorder and post-traumatic stress disorder. However, panic attacks,
behavioral disorders, other anxiety disorders, depression and
problematic grief reactions can also be experienced. Psychiatric
disorders that occur after disasters such as earthquakes, mostly
manifest themselves through symptoms like remembering undesired
memories, having dreams, reliving the event, recalling the event after
physiological stimulation, avoiding situations and places that remind
the earthquake or experiencing difficulty in such places. In addition,
feelings of alienation or unreality in various environments, rapid
startling response, difficulty in managing anger, sleep disturbances
and introversion may accompany. After serious traumas such as
earthquakes, one may experience loss and problems related to
mourning process may further complicate the situation. A physical
head trauma can make these symptoms even more complex.
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Ayrıca bireylerde bulunduğu ortama yabancılaşma veya gerçek
dışı olma hisleri, çabuk irkilme, öfke denetiminde zorlanma, uyku bozukluğu ve içe kapanma da eşlik edebilmektedir. Deprem
gibi büyük çaplı travmalarda kayıpların olması, yas süreci ile
ilgili problemlerin iç içe geçmesine neden olabilirken, fiziksel bir
kafa travmasının varlığı, bu belirtileri daha karmaşık hale getirebilmektedir.

İŞ HAYATINA DA YANSIYABİLİR

Depreme maruz kalmış sektör profesyonellerinin yaşadığı
olumsuz belirtiler, hemen herkesin karşılaştığı sıkıntılara benzemekle birlikte kimi zaman aşılamayan sorunlara da yol açabilir.
Bununla birlikte huzursuzluk, içeriğini anlatamadıkları kâbuslar
görme ve gece panik halinde korkuyla uyanma gibi durumlar
ortaya çıkabilmektedir. Yapılan araştırma ve çalışmalar, afet
sonrası psikiyatrik sorunların görülme sıklığının yüzde 20’lerde
olabileceğini ortaya koyarken, kadınların, yaşı küçük olanların
ve daha öncesinde psikiyatrik bozukluğu bulunanların bu durumdan daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Buna ek olarak
sadece deprem anını yaşayanlar değil, bir şekilde yakınını kaybedenler ve depremin ardında bıraktıklarına maruz kalanlar da
psikiyatrik sorunlar yaşayabilmektedir.

UZMAN DESTEĞİ ŞART

Deprem gibi doğal afetler sonrasında akut stres bozukluğu ve
travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik sorunlar yaşayan kişilerin uygun zamanda uzman bir psikiyatra başvurmalarında fayda bulunmaktadır. Bu doğrultuda travma yaşayan
kişilerin kendilerini rahatlatmak amacıyla yapması gerekenler
şunlardır:
•
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•
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Deprem sonrası, özellikle COVID-19 pandemi sürecinde
kişinin nerede barındığı, kendisini nasıl korumaya devam
edeceği önem taşır. Bu sebeple kişilerin öncelikle kendilerini güven altına almaları gerekir.
Güvenli ortamın sağlanmasından sonra kişinin sosyal
yaşantısını sürdürmesi, yeniden rutinlerini oluşturması ve
çevresinden destek alması önemlidir. Özellikle yas sürecinde cenazelere katılmak, dinî ritüelleri yerine getirmek,

May Also Reflect On Business Life
Although the negative symptoms experienced by industry
professionals that survived earthquakes are similar to the problems
faced by almost everyone, these may also lead to problems that
cannot be overcome. Situations such as restlessness, having
nightmares people cannot explain and night terrors may occur.
Research and studies show that the prevalence of psychiatric
problems after disasters can be around 20 percent, and that women,
minors and individuals with psychiatric disorders are more affected
by disasters. And not only those who experienced the earthquake,
but also those who lost their relatives or loved ones and those
exposed to the aftermath of earthquakes may experience psychiatric
problems.
Seek Support from Experts
People who experience psychiatric problems such as acute stress
disorder and post-traumatic stress disorder after natural disasters
such as earthquakes, should visit a specialized psychiatrist when
possible. Accordingly, people with trauma should do the following
to relieve themselves:
•

•

•

•

After the earthquake, especially during the COVID-19
pandemic, where the individual will live and how they will
continue to protect themselves are important. For this reason,
people must secure themselves first.
After ensuring a safe environment, it is important for the
individual to maintain their social life, to re-establish routines
and to get support from their circle. Attending funerals,
performing religious rituals, talking and sharing feelings
about their losses with other people when they need, are
beneficial especially during mourning process.
Symptoms that occur after trauma that are generally not very
severe, may naturally go away after a while. However, if a
person has difficulty coping with these symptoms, they may
seek professional help.
Professional help is in the form of crisis intervention for
resolving issues individual faces. Various psychotherapies and
drug treatments targeting post-traumatic symptoms can be
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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yaşanan kayıplarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda başkaları ile
konuşmak ve paylaşmak fayda sağlar.
Travma sonrası ortaya çıkan ve genellikle çok şiddetli olmayan belirtiler, bir süre sonra kendiliğinden de düzelebilir.
Ancak kişi, bu belirtilerle başa çıkmakta zorlanıyorsa profesyonel bir yardıma başvurabilir.
Profesyonel yardım, kişinin sorunlarını çözme anlamında
krize müdahale şeklinde olur. Travma sonrası belirtilerle
bağlantılı çeşitli psikoterapiler ve ilaç tedavileri uygulanabilir. Psikoterapi içerisinde korku ve sıkıntı ile bağlantılı hale
gelen durumlar, duyumlar ya da yerlerle yüzleşmek veya
sıkıntı veren anılar üzerinde çalışmak kişilere yarar sağlayabilir.
Terapi ile kişinin kendisini suçlayan, travma ile bağlantılı işlevsel olmayan düşüncelerini incelemek, farklı bakış açıları
geliştirmek ve bu süreç ile ilgili yeni bir anlam oluşturmak
sağlanabilir.
Çocukları güvende hissettirmek, yeteri kadar güvence vermek, eğer anlatma ya da oyun oynama ihtiyacı duyuyorsa
bu ihtiyacı karşılamak gerekir. Çocuklardaki sıkıntıyla başa
çıkılamadığı durumlarda da bir profesyonelden yardım almak ihmal edilmemelidir.
Kayıpları olanlar, doğal olarak bir yas süreci yaşar. Bu
kaybın beklenmedik, ani, travmatik bir kayıp olması, yas
sürecini daha fazla şiddetlendirebilir. Bu gibi durumlarda
yasın normal bir tepki olduğu, hüzün, öfke, rahatlama gibi
çok farklı duyguların bir arada olabileceği bilinmelidir. Acılar paylaştıkça azalır. Acıyı paylaşmak, toplumsal ve dinî
ritüellere katılmak, bir anlamda yasın acısını yaşamayı kolaylaştırır.
Kayıp yaşayan kişilerin ölümü idrak etmesi, acısını yaşaması, günlük düzenini kaybettiği kişi olmadan yeniden
oluşturması gerekir. Ancak yas çok zorlayıcı ve kişinin yaşantısını sürdürmeyi engelliyorsa, üzerinden çok zaman
geçmesine rağmen acı dindirilememişse ve kişi kendine
zarar vermeyi düşünüyorsa bu süreç problemli hale gelmiş
olabilir. Bu tür durumlarda profesyonel yardım almaktan
kaçınılmamalıdır.
Travma sonrasında ve yas sürecinde ortaya çıkan depresyon, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu
ve diğer kaygı bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlıklar için
psikoterapi yöntemleri dışında etkin ilaç tedavileri de mevcuttur.

applied. Individuals can benefit from confronting situations,
sensations or places associated with fear and distress or
working on distressing memories during psychotherapy.
Therapy can enable an individual to examine their traumarelated dysfunctional thoughts which lead to self-blame, to
develop different perspectives and to make new sense of this
process.
It is necessary to make children feel safe, to adequately
reassure them and meet their needs to share or play. When
children cannot cope with the distress, professional help must
be sought.
Those who experience loss, naturally go through a mourning
process. Loss being unexpected, sudden, traumatic, may
further aggravate the mourning process. In such cases, one
must be reminded that grief is a normal response and different
emotions such as sadness, anger, and relief can coexist.
Grief is relieved as much as it is shared. Sharing grief and
participating in social and religious rituals, makes mourning
process easier.
People who lost a loved one, need to accept death, mourn
and rebuild their daily routine without the person they lost.
However, if the grief is overwhelming and prevents one from
continuing their life, if not overcome even after a long time
and the person has thoughts of self-harm, this means that the
process has become problematic. In such cases, professional
help should be sought.
In addition to psychotherapy, effective drug therapies are
also available for psychiatric disorders such as depression,
acute stress disorder, post-traumatic stress disorder and other
anxiety disorders which occur after trauma and grief.
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AFRİKA’DA BİR AKDENİZLİ:

CEZAYİR
A Mediterranean in Africa: Algeria
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MELİH USLU

108

travel seyahat

300 yıldan fazla süre Osmanlı hâkimiyetinde
kalan Cezayir ile insan isimlerinden
yemeklere dek uzanan derin kültürel
bağlarımız, yeni ticaret fırsatlarını da
beraberinde getiriyor.

1

514-1830 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kalan
Cezayir, o dönemde sahip olduğu imtiyazlar ve özerklik
sayesinde bölgenin en önemli siyasi ve ekonomik aktörlerinden biri haline gelmiş. Cezayirliler, modern Cezayir Devleti'nin kurulmasında Osmanlı döneminin büyük fayda sağladığı
inancında. Diğer yandan Cezayir, klasik mağrip karakterine
sahip bir ülke değil. Burası çok kültürlü ve çok renkli bir yer.
Cezayir bugün biraz Afrika, biraz Osmanlı, biraz Fransız, biraz
Akdeniz, biraz çöl, biraz deniz… Cezayir’de hepsi bir arada...
Bu nevi şahsına münhasır ülkenin başkentinin adı, El Jezair.
Türkçede söylediğimiz şekliyle Cezayir. Kelime anlamı “adalar”
olan Cezayir, yüksek tepelerle çevrili bir körfez görünümünde.
Ülke, coğrafi alan olarak Türkiye’nin neredeyse üç katı büyüklüğe
sahip… Yüzölçümünün büyük kısmı çöllerden oluşan ülkede, en
önemli şehirler Atlas Dağları ile Akdeniz arasındaki kıyı şeridinde
yer alıyor. Kolonyal tarzı binalarını özgün bir İslam mimarisiyle
harmanlayan başkent Cezayir, görkemli sarayları, zarif camileri
ve köklü Osmanlı mimarisiyle şaşırtıcı derecede güzel bir kültür
şehri… Eski başkent Oran batıda, tatil şehri Annaba ise doğuda
kurulmuş. Cezayir’de resmî dil Arapça olmakla birlikte, ticari
hayatta Fransızca oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Öte
yandan, ülkede kullanılan “Derce” isimli Arapça aksanı, Berberice
ve Fransızca karışımı bir dil.

İlkbahar / Spring 2021

Algeria that remained under Ottoman rule between 1514 and 1830,
became a leading political and economic actor in the region thanks
to the privileges and autonomy they had at that time. Algerians
believe that the Ottoman rule was a major advantage in the
establishment of the modern Algerian state. On the other hand,
Algeria is not a country that bears classic Moorish characteristics.
It is a multicultural and colorful land. Today Algeria is a little
African, a little Ottoman, a little French, a little Mediterranean, a
little desert, a little sea… All in one place in Algeria… Name of the
capital of this one of a kind country is Algiers (El Jezair), just as
we say in Turkish. Meaning “islands” in Arabic, Algeria is a gulf
surrounded by high hills. The country's total surface area is three
times the surface area of Turkey... With lands mostly covered with
desert, Algeria's major cities are located in the Atlas Mountains
and along Mediterranean coastline. Blending colonial buildings
with typical Islamic architecture, the capital Algiers is a strikingly
beautiful city of culture with magnificent palaces, elegant mosques
and a rooted Ottoman architecture. The old capital Oran was
established in the West and the holiday destination Annaba in the

Apparent in people's names and cuisine, our
deep-rooted cultural ties with Algeria that
remained under Ottoman rule for more than
three centuries, also bring along new trade
opportunities.
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FRANSA’NIN ESKİ BAŞKENTİ

Yakın tarihte içinden geçtiği karışık dönemler nedeniyle uzun
süre keşif tutkunlarının ilgi alanın dışında kalan Cezayir, ülkenin ekonomik ve siyasi istikrara kavuşmasıyla geniş kesimler
tarafından yeniden ilgi çekici bulunuyor. İş dünyası ise Cezayir’i
“Akdeniz’in açılmamış istiridyesine, bir diğer ifadeyle fırsatlar
ülkesine” benzetiyor. Peki çalkantılı bir geçmişe sahip olan
Cezayir’in bir zamanlar Fransa’nın başkenti olduğunu biliyor
muydunuz? Yanlış okumadınız Fransa’nın başkenti… Bu ilginç
gerçeğin arka planındaki hikâye ise şöyle: Fransa, İkinci Dünya Savaşı yıllarında çok zor günler geçirmektedir. Paris işgal
edilince iktidardaki Fransız Hükümeti’nin ileri gelenleri Kuzey
Afrika’ya kaçıp, o yıllarda Fransız toprağı olan Cezayir’i resmen
başkent ilan eder. Kısa süre de olsa Fransa’nın başkentliğini
yapan Cezayir, 132 yıl süren Fransız idaresinin izlerini günümüzde
de yoğun biçimde taşıyor. Hayatın içinde Arapçaya girmiş çok
sayıda kelimeden kahvaltılara eşlik eden baget ekmeklere kadar
Fransa etkisini açıkça görebiliyorsunuz. Ülkede yasal sistem,
Fransız ve İslam hukukuna dayanıyor. Cezayir, 108 bin kilometre
ile Afrika kıtasının en geniş karayolu ağına sahip. Öte yandan
13’ü uluslararası olmak üzere 35 havaalanı bulunuyor. Cezayir’e
ihracat ve bu ülkeden ithalat ise 11 tane ticaret limanı vasıtası
ile gerçekleştiriliyor. Bu limanlar, Alger, Oran, Annaba, Skikda,
Arzew / Bethioua, Béjaïa, Mostaganem, Ghazaouet, Jijel, Ténès
ve Dellys adıyla anılıyor.

KARA KITA’NIN MARSİLYA’SI

Cezayir ile ilgili bu kısa bilgilendirmeden sonra biraz da başkent
Cezayir’i tanıyalım dilerseniz. Şehrin doğusundaki Houari Boumediene Havalimanı’ndan başkentin merkezine giderken harika
manzaralar aracınızın penceresinden akıp gidiyor: Fonda dağların kıvrımları, yemyeşil bahçeler ve turkuaz mavisi Akdeniz…
Mavi ve yeşil tonlarıyla dikkat çeken şehrin, kara kıta Afrika’nın
Marsilya’sına benzetilmesi boşuna değil. Sahilin bu bölümünde
yolcu limanı, balıkçı barınakları, spor tesisleri ve plajlar peş peşe
sıralanıyor. Yolun devamı deniz kuvvetleri tesislerine çıkıyor.
Civarda eski - yeni pek çok otel ve pansiyon hizmet veriyor.
Devlet tarafından yaptırılan modern turistik tesisler, şehrin bir
saat kadar doğusundaki Sidi Fredj’de yer alıyor. Başkentin en
yüksek tepesinin üzerinde yükselen Şehitler Anıtı, tam 100 metre
yüksekliğinde. Makam-ı Şehit olarak anılan anıt, kentin hemen
her yerinden görülebiliyor. Havalimanını kente bağlayan sahil yolu
da bu anıtın önünden geçip gidiyor. Şehir merkezinin sembol

East. Although Arabic is the official language in Algeria, French
is widely used in business. Also the Arabic dialect called "Derish"
spoken in Algeria, is a mixture of Berber language and French.
Former Capital of France
Algeria that was not a destination frequented by explorers and travel
lovers due to the turmoil it went through in recent times, once again
attracts wider crowds after regaining its economic and political
stability. For the business world, Algeria is "a closed oyster in the
Mediterranean, in other words, the land of opportunity". But did
you know that Algeria with a turbulent history, was once the capital
of France? You did not read that wrong, the capital of France…
There is a story behind this amazing fact: As France was going
through grueling times during the Second World War, Paris was
invaded so the leaders of the ruling French Government fled to
North Africa and officially declared Algiers, then French territory,
as their capital. Algiers that shortly acted as the capital of France,
still heavily bears traces of the French rule that lasted for 132 years.
French influence is apparent in everyday life from numerous words
that entered Arabic to the baguette bread served in breakfast. The
country's legal system is based on both French and Islamic law.
Algeria has the widest road network in the African continent with its
108 thousand kilometers long highways. Again, there are 35 airports,
13 of which are international airports. Imports to and exports from
Algeria are carried out through 11 trade ports. These ports are
known as Alger, Oran, Annaba, Skikda, Arzew / Bethioua, Béjaïa,
Mostaganem, Ghazaouet, Jijel, Ténès and Dellys.
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Marseilles Of The Black Continent
After this short introduction to Algeria, let us get to know the
capital city of Algiers. On route to capital's center from Houari
Boumediene Airport located in the Eastern part of the city, you see
spectacular views flow by as you drive: Curves of the mountains in
the background, lush gardens and the turquoise blue Mediterranean
Sea... The city that stands out with its hues of blue and green, is
likened to Marseilles of the black continent Africa for a reason.
Cruise port, fisherman's shelters, sports facilities and beaches are
lined up one after the other on this side of the coast. The road leads
to naval facilities. There are a number of old and new hotels and
guesthouses in the vicinity. State-built modern tourist facilities are
located in Sidi Fredj which is about an hour's drive East. Rising on
the capital's highest hill, the Martyrs Monument is exactly 100 meters
high. The monument known as Maqam al Shaheed, is visible from
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almost anywhere in the city. The coastal road connecting the airport
to the city also passes by this monument. Post Office Building, the
symbol building of the city center, stands out with its architecture
and ornaments. The square in front of this building is like the heart
of the city... The Kasbah Quarter just behind the square, organized
as a pedestrian zone, is a gift from the Ottoman Empire to Algeria.
The foundation of Kasbah, whose name is said to originate from
the word "kasaba” (town in Turkish), dates back to the period of
Hayreddin Barbarossa.
Today, most Kasbah residents still claim that they are of Ottoman
ancestry. Kasbah is like a labyrinth of narrow streets, long stairs
and shabby houses. Classified as world heritage by UNESCO,
Kasbah's important buildings are Hasan Pasha Palace which
was used until the French captured the city and the New Mosque
or Djaama el Djedid that was built in the 17th century. Next to
Ketchaoua (Keçiova) Mosque, the Jemaa Kabir known as the first
Turkish mosque in the region and restored by Hasan Pasha in 1791,
attracts attention with its octagonal form.
binası olan Postane Binası hem mimarisi hem de süslemeleriyle
dikkat çekiyor. Binanın önündeki meydan ise şehrin kalbi gibi...
Yaya bölgesi olarak düzenlenen meydanın hemen arkasındaki
Kasbah (Kazba) Mahallesi ise Osmanlı’dan Cezayir’e armağan.
Adı “Kasaba” kelimesinden miras kaldığı söylenen Kasbah’ın
kuruluşu, Barbaros Hayrettin Paşa dönemine uzanıyor. Bugün
hâlâ Kasbah sakinlerinin çoğu, Osmanlı soyundan geldiklerini söylüyor. Kasbah, dar sokaklar, uzun merdivenler ve salaş
evlerden oluşan karmaşık bir labirenti andırıyor. UNESCO tarafından da evrensel değer olarak sınıflandırılan Kasbah’taki
önemli yapılara gelince… Hasan Paşa Sarayı, Fransızlar şehri
ele geçirene dek kullanılmış. Yeni Cami ya da Camii el Cedid, 17.
yüzyılda inşa edilmiş. Ayrıca Ketchaoua (Keçiova) Camii’nden
başka, bölgedeki ilk Türk cami olarak tanınan ve 1791 yılında
Hasan Paşa tarafından restore ettirilen Camii Kebir, sekizgen
biçimiyle dikkat çekiyor.

SÜRPRİZLİ MAHALLE

Kasbah’ın aşağı kısmı ise bambaşka bir dünyaya açılıyor. Bu
bölge, geniş bulvarların, büyük kemerli Art-Beaux yapıların, mavi
panjurlu pervazların ve ferforje balkonların olduğu bembeyaz
apartman bloklarıyla Fransız tarzını yansıtıyor. Ayrıca civarda
üniversiteler, kolejler, müzeler ve çok katlı kamu binaları göze
çarpıyor. Şehri yenilemek ve turizmi canlandırmak için Marakeş
ve Tunus ile benzer ölçekte mega projeler hazırlanmış. Bu arada
başkent Cezayir, 19. yüzyıla kadar surlarla çevriliymiş. Günümüzde büyük oranda kaybolan bu surlardan parçalara, Kasbah
bölgesinin yukarı kesimlerinde rastlanabiliyor. Fransızların tahrip
etmesiyle surların yok oluş süreci başlamış ve bir zamanların
haşmeti, sadece hikâyelerde kalmış.

A Neighborhood full of Surprises
The lower Kasbah is an utterly different world. This area is in
French style with wide boulevards, Art-Beaux structures with large
arches and white apartment blocks with sills with blue shutters and
wrought iron balconies. Universities, colleges, museums and multistorey public buildings also catch eye in the vicinity. With the aim
of renewing the city and revitalizing tourism, mega projects were
prepared on a similar scale to projects in Marrakesh and Tunisia.
As a side note, the capital Algiers had been surrounded by walls
until the 19th century. Lost in large part, today ruins of these walls
can be seen in the upper Kasbah area. The French were the first to
destroy the walls and the glory lives only in tales. Another settlement
worth visiting near Kasbah is Hamma District. The neighborhood,
also built on a hill, is famous for its natural beauty and cultural
venues. Adorned with fine, well-kept gardens, the neighborhood's
narrow streets are frequented also by photographers. Chic seafood
restaurants located on city's coastline that blends modern and
traditional. The scent of spice haunt you wherever you go in the
city center. Traditional Algerian cuisine is based on red meat, rice
and spices. Its national dish is a type of couscous pilaf served with
red meat. Enjoying Algerian style tea with the meals is a must…
Brewed with sugar, tea is served with mint leaves. Enjoy your tea,
you will love Algeria.
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Kasbah yakınlarındaki bir diğer ilginç yerleşim ise Hamma
Mahallesi. Yine bir tepenin üzerinde kurulan mahalle, doğal
güzellikleri ve kültür mekânlarıyla tanınıyor. Güzel ve bakımlı
bahçelerle bezeli olan muhitin dar sokakları, fotoğrafçılar tarafından da sıkça tercih ediliyor. Şehrin modern ve gelenekseli
harmanlayan sahil şeridinde birbirinden şık balık lokantaları
göze çarpıyor. Şehir merkezinde ise nereye adım atsanız baharat
kokusu peşinizi bırakmıyor. Geleneksel Cezayir mutfağı kırmızı
et, pirinç ve baharatlar üzerine kurulu. Millî yemekleri de kırmızı
etle birlikte servis edilen bir tür kuskus pilavı. Yemeklerin en
önemli tamamlayıcı ise Cezayir usulü çay keyfi… Şekerli olarak
demlenen çay, içine nane yaprağı atılarak servis ediliyor. Keyifle
içiniz, emin olun Cezayir’i seveceksiniz.
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Interzum 2021

İKİ YENİ KATILIM Seçeneği Sunuyor
Interzum 2021 Offers Two New Participation Options
Interzum 2021, mobilya endüstrisi ve iç
tasarım alanındaki tedarikçilere, yeni ürünler
ve trendler için küresel anlamda dijial bir
teklif hazırladı.

I
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nterzum 2021 için hazırlanan iki yeni fuar katılım seçeneği,
sektör profesyonellerine daha esnek hareket etme kabiliyeti
kazandırıyor. 04-07 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek
fuarla ilgili olarak Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetim Başkan
Yardımcısı Matthias Pollmann, “Şu anda salgının gelişimini çevreleyen belirsizlik nedeniyle birçok şirketin tamamen dijital bir
etkinlikten yana olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dijital varlığa ve
dolayısıyla interzum@home'a net bir şekilde odaklandık.” diyor
ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu iki seçenekten biri tamamen
dijital katılıma, diğeri ise yeni interzum@home sergi salonunda
yer almaya yönelik. Her şirkete, interzum@home platformumuza
dijital katılım seçeneği sunuyoruz. Ayrıca iki olasılık arasında bir
tür aracı görevi gören katılım için yeni bir alternatif daha var:
Misafirlere fiziksel bir fuar katılımı sağlanarak interzum@home
salonuna dahil olma seçeneği sunuluyor. Katılımcıların Köln’deki
fiziksel Interzum 2021'de birinci sınıf bir ortamdan yararlanmasına ve aynı zamanda yeni dijital platform interzum@home ile
sunulan fırsatlardan yararlanmasına olanak tanınıyor.” Interzum
2021 Fuarı’na dair daha fazla bilgi, www.global-competence.
net/interiors/ ve www.interzum.com internet adreslerinden temin
edilebilmektedir.
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Interzum 2021 has prepared a global digital
offer for suppliers in furniture industry and
interior design field for new products and
trends.

Two new exhibition participation options prepared for Interzum
2021 enable industry professionals to act more flexibly. Regarding
the fair to be held between 04-07 May, 2021, Koelnmesse Trade
Fair Vice President Matthias Pollmann said, “We now know that
many companies are in favor of a fully digital event due to the
uncertainty surrounding the pandemic's progress. So we have a
clear focus on digital presence and hence interzum@home.
One of these two options is full digital participation and the
other is opening a stand in the new interzum@home exhibition
hall. We offer all companies the option to digitally participate
on our interzum@home platform. There is also a new alternative
for participation, which acts as an intermediary between the two
options: Guests are offered the option to physically participate in
the fair by visiting interzum@home hall.
Participants can benefit from a first-class environment at the
physical Interzum 2021 in Cologne and also form the opportunities
offered by the new digital platform interzum@home." For more
information about the Interzum 2021 Fair, please visit websites
www.global-competence.net/interiors/ and www.interzum.com.
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www.array.com.tr
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESKİM BOYA A.Ş.
+90 (222) 236 01 90- Fax: +90 (222) 236 01 87
eskim@eskim.com.tr
www.eskim.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

KAPSAN 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

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

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

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

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

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

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

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

LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
+90 (352) 32132 00 - Fax: +90 (352) 321 32 01
info@sarprofil.com.tr
www.sarprofil.com.tr
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MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 (212) 886 52 52 - Fax: +90 (212) 886 52 56
mepa@mepamobilya.com.tr
www.mepamobilya.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SYSTEM MOBİLYA AKSESUARLARI A.Ş.
+90(216) 466 33 40 - Fax: +90 (216) 420 27 28
info@systemhandle.com
www.systemhandle.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

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

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

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

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

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

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

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

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

İletişim / Contact
+90 0212 255 70 54
www.maksder.org.tr info@maksder.org.tr
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BİR ÇOCUK DEĞİŞİR,
TÜRKİYE GELİŞİR!
Çocuklarımızın potansiyellerini biliyor, eğitimleri ve hayalleri için çalışıyoruz.
TEGV yazın 3353’e sms gönderin 20TL ile çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunun.
Her SMS 20 TL değerindedir. Bütün operatörler için geçerlidir.

#EğitimVarsaGelişimVar
www.tegv.org

hızlı,
destek
kodu

