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ÇÖL BÜRO MOBİLYA LTD. ŞTİ.

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

Sitis Ofis has been a part of office furniture sector for more than 40 years. With its trial and fund of 
knowledge at this sector. Sitis Ofis has been designing time defying products owing to its talented and 
experienced design crew for satisfying changing demands. These regardfully designed products are 
produced by high technology machines which are imported from Europe associated with proficient 
production crew. Sitis Ofis, that has combined its leading existence with dynamism, cooperates project 
companies and outstanding office furniture retailers thanks to its widespread dealer network in Turkey 
and abroad.
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Sevgili Meslektaşlarım,

Bu sayıdaki temamız; Motivasyon
 
Duygularımız ile çok yakından ilişkili olan motivasyon; bir işi 
başardığımızda, takdir edildiğimizde, mutlu olduğumuzda 
ve iş yerinde huzurumuz yerinde olduğunda yükselir, sürekli 
stresli, mobing altında, sıkıntılı olduğumuzda ve ortamımızda 
huzursuzluğun hakim olduğu durumlarda ise düşer. Bu 
nedenle yaşadığımız duyguların farkında olmak ve o hislerin 
neden kaynaklandığını görmek, olumsuzluk yaratan nedenlere 
odaklanmak gerekir.

Motivasyonumuzu düşüren nedenleri ortadan kaldırdığımızda 
ve duygularımızı olumlu etkileyen ortamları desteklediğimizde 
yüksek motivasyon kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında eğer 
motive etmemiz gereken bir de ekibimiz var ve onlara liderlik 
etme durumundaysak, öncelikle kendi duygularımızın farkında 
olmamız ve pozitife çevirmemiz gerekecektir. Sonrasında ise 
çalışma ortamındaki genel havayı ve her bir çalışanımızın 
hangi duygular içinde olduğunu anlamaya çalışmak ve buna 
göre davranış geliştirmek işimizi kolaylaştıracaktır. Mutlaka 
‘sizi dinliyorum, duyuyorum, anlıyorum, değer veriyorum’ 
mesajlarını içeren bir ilişki ve liderlik tarzı uygulamak 
gerekmektedir. Böylesi bir yaklaşımın etkisi çok daha pozitif ve 
kalıcı olur.

Sektör şartlarındaki iyi maddi unsurlar bile, bazen 
motivasyonumuzu arttırma konusunda oldukça alt sıralarda 
yer alabilmektedir.BA
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Motivasyon sorunları yaşayan, kısa ve uzun vadede bu tür 
sorunlarıyla baş etmede daha etkin olmak isteyen her iş 
letme, işletmeyi ve potansiyelini tanımak, keşfetmek ve bunu 
geliştirmek, işletmeye uygun hedefler koymak ve bu hedefler 
doğrultusunda kararlılıkla yürümek, kendisini ve ekibini 
motive etmenin ip uçlarını öğrenmek ve bu konuda yetkinlikler 
kazanmaya çalışmalıdır. 
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MOTİVASYON

İnsan bilerek, isteyerek ve farkında olarak mı 
harekete geçiyor ya da adını koyamadığı bazı 
birikmişleriyle mi, yoksa ikisinin toplamıyla 
mı? Aslında her durum için ayrı bir tetikleyici 
var. Konu çokça bilim insanı tarafından bir 
davranış bazında bir de teknolojik olarak 
iki yönlü araştırılıyor... Teknolojinin gelişimi 
son 5 -10 yılda insan beyninin daha iyi analiz 
edilmesine, biraz daha iyi anlaşılmasına 
neden oldu. Bu da doğal olarak 
motivasyonun daha iyi anlatılmasıyla birlikte 
birazcık daha iyi anlaşılmasını sağladı. 

Geçen yıllarda sporda motivasyonun öne 
çıktığını, Türkiye’nin sürekli olmasa da 
zaman zaman takım ya da bireysel bazı 
başarılar aldığını gördük. İşte bu başarıları 
kelime anlamı olarak hep “motivasyonla” 
birleştirme eğilimi geldi. Halbuki o, aslında 
maçın başarısını arttıran ya da aşağı çeken 
faktörlerden de biri. Motivasyonu kişisel 
gelişimle ilgili yazan yazarlar ya da kendini 
öyle adlandıran kişiler daha sık kullanmaya 
başladı ve aslında çalıştığım çevrede de çok 
uzun süredir var olan bu kelime hayatımızın 
daha çok içine girdi. Eskiden “moralim 
bozuk” derken artık “motivasyonum yok” 
gibi ya da “çok motiveyim” gibi cümleler 
kuruluyor. Türkçe olup olmadığına bile dikkat 
etmiyoruz. Bir moda var aslında olayları 
motivasyonla bağlama modası.
Sosyal bilimci olarak bir şey % 100 böyledir 
demek hayatta yapabileceğimiz en ciddi 
hatalardan biri olduğu için çok net iddiada 
bulunmayalım ama iç motivasyonun dış 
motivasyona oranla hayatımızı çok daha 
güçlü, kuvvetli yönlendirdiği şimdi daha fazla 
kabul gören bir düşünce. O yüzden ben önce 
dış motivasyondan başlayayım ana konuya 
sonra geleyim.
Zaman zaman sözde motivasyon diye de 
bilinen dış motivasyon, etkili bir konudur. 
Bir takımın içinde olduğunuzu düşünün; ‘o 
takımın içinde olmak sizi motive eder ama 
gerçekte sizi takım mı motive eder yoksa 
takımın içinde yaşanılan his mi motive 
eder?’ gibi bir ikilemin içine girersiniz; orada 
olduğunuz için mi, mutlusunuz yoksa öyle 
algıladığınız için mi mutlusunuz? “Yöneticim 
beni çok motive ediyor” diye bir cümle vardır 
değil mi? Ya da tam tersi “motivasyonumu 
düşürüyor, beni motive etmiyor.” Burada 
yönetici midir aslında dış motivasyonu 
sağlayan yoksa sizin o yöneticiyle ilgili algınız 
mıdır? Burada çok karışık bir sistem var. 

Çok çalışmış ve çok yoğunsunuzdur. 
Çin’e tatile gidersiniz ve yıllardır bu tatili 
beklemişsinizdir. Çok motive olursunuz 
mutlu bir tatil geçirirsiniz. Oradaki ağaçlar, 
oradaki deniz, oradaki bir yapı mı, bir otel 
mi sizi heyecanlandırıyor, yoksa sizin o tatile 

o kadar fazla ihtiyacınız olduğu algınız mı sizi değiştiriyor? Biraz 
derinine indiğinizde tartışmanın özünün bu olduğunu görürsünüz. 
Bu yüzden de dış motivasyon için, ‘geçici etkileri olabileceği’ gibi bir 
iddiayı da rahatlıkla söyleyebiliriz. Örnek veriyorum; bir iş yerinde 
zaman zaman kendini kötü hissettiğinizde sizi sevdiğine inandığınız 
yöneticinin şöyle bir sırtınıza vurup “Anlıyorum bu günlerde biraz 
yorgunsun ama endişe etme. Biz ekip olarak arkandayız, bu günleri 
de atlatırsın.” dediğinde kendimizi iyi hissetme olasılığımızın arttığını 
hissedebiliriz ama bu kalıcı olmaz. Burada çok önemli bir nokta var; 
‘Dış motivasyon beklentisi insanın bazen güçsüz olabileceği ya da dış 
motivasyonun motivasyonu sürekli kılacağı beklentisi’ yani gerçek 
olmayan gerçekler. Bir yöneticiye güvenerek hayatınızı başarıya 
huzura ulaşamazsınız. Yüzme öğrenmeye gittiğinizde de hoca size 
“her şeyi sana öğrettim yapabilirsin” derken sizi hafifçe ittikten 
sonra gelip yüzdürmüyor. Bir kere yüzdürse bile ikinci üçüncü de 
yüzdürmeye devam etmiyor.

Dış motivasyon insanları iten; zaman zaman harekete geçiren bir 
şahıs, kişi, durum, olay, herhangi bir şey olabiliyor ama taşıyan; 
insanın içindeki o motivasyon o konuya duyduğu öncelik, o konuya 
ulaşmak için duyduğu istek, heyecan coşku. Bu durumun en güzel 
yanı da klasikleşmeyip kişiden kişiye inanılmaz derecede değişiyor 
oluşu.

“Yöneticim beni çok motive ediyor” diye bir cümle 
vardır değil mi? Ya da tam tersi motivasyonumu 
düşürüyor, beni motive etmiyor. Burada yönetici midir 
aslında dış motivasyonu sağlayan yoksa sizin o 
yöneticiyle ilgili algınız mıdır?

O

Dış Motivasyondan 
İç Motivasyona...

İnsanın çok karmaşık bir varlık olmasından kaynaklı; nasıl hareket ettiği, nasıl 
güdülendiği, neye göre harekete geçmek üzere istek duyduğu hep merak edilen 
bir konu. Motivasyon denilen olay aslında bu.
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“Bu ilişki de olmadı, benim karşıma hep olumsuzlar çıkıyor” 
cümlesini geri sardığımızda aslında hayatın verdiği derslerden bir 
öğrenilmemişlik vardır. “En kötü yönetici bende” dediğinizde sizin 
iş seçimleriniz ya da yönetici ilişkilerinizde aslında öğrenmediğiniz 
derslerin olma ihtimali vardır. “Bu iş de benim işim değil” dediğinizde 
kendinizi fark edemediğiniz, hevesleriniz beklentilerinizin ne olduğunu 
bilmediğinizle ilgili bir öğrenilmemişlik vardır. Sonuna kadar eminim 
‘içsel motivasyon’ kişinin kendi elinde olan, öğrenebileceği ve 
kendini tanımasıyla ilgili bir mevzudur.

Bir insanın motivasyonunu güçlendiren 
faktörlerden biri başarılı olmaktır. Örnek 
veriyorum siz bir dergi çıkarıyorsunuz? 
Siz daha hiç dergi çıkarmadan üçüncüyü 
çıkarmak gibi bir fikir gelse ne hissederdiniz 
motive olur muydunuz? Büyük ihtimalle 
olmazdınız çünkü daha birinciyi 
çıkarmamışsınız. Üçüncü için motivasyon 
kişinin bilgisiyle, deneyimiyle öğrendikleriyle 
çok ilintili. Hayatın kendisine verdiği dersleri 
alıp o derslerden kendisine uyumlu bir bakış 
açısı çıkarmak iç motivasyonu artıyor. Kişinin 
öğrenmesi gereken; neye motive olduysa 
onunla ilgili bir öğrenme süreci olduğuna, bu 
öğrenme sürecinin hiç de kolay olmadığına 
ve ana fikrin öğrenme sürecini en yararlı 
şekilde atlatmak olduğuna inanmaktır. Çok 
klişe belki ama o da en iyi öğretmen... Yani 
yaşıyorsanız dersi doğru alırsınız. Derste hep 
şunu görüyorsunuz, bu güne kadar yaptığınız 
hiçbir başarı ya da motive olarak ulaştığınız 
hiçbir nokta kolay gelmemiş. Hep bir şeyler 
yapmayı denemişsiniz başta hayal kırıklıkları 
olmuş, engeller olmuş; aşmışsınız. Engelleri 
aştıkça daha iyi hissetmişsiniz daha 
büyüğü geldiğinde de “nasıl yapacağım?” 
demişsiniz ama geriye dönüp bakınca “ben 
bir sürü küçük engeli de aştım” demişsiniz. 
Dolayısıyla bu sizin hayata bakış açınız 
olmuş.

Bana iç motivasyonu en ciddi öğretenlerden 
biri ODTÜ Makine Mühendisliği bölümüdür. 
Makine mühendisliğine ilk girdiğimizde 
bölümü 4 yıldan fazla sürede bitiren 
insanlar olduğunu görünce bunun nedenini 
sormuştum. Birçok insana şaka gibi gelecek 
bir soruydu “makine bölümü 4 yıllık mı?” 
ODTÜ makine dönemin en zor bölümlerinden 
biriydi. 4 yıl olduğunu söylediler, “neden 
herkes daha geç bitiriyor?” diye sorduğumda 
bölümü daha kısa sürede bitirmenin 
mümkün olmadığını söylediler ve bana da en 
az 5 yılda bitirebilirsin dediler. Bense “4 yılda 
bitiririm” dedim. O çok kritik bir andı. Ben 4 
yılda bitireceğime motive oldum. Daha sonra 
makine hakikaten hakkını verdi yani ne kadar 

zor olduğunu gösterdi. Sömestr başında 
inanılmaz zor projeler önümüze konuyordu 
ya da çok zor ödevler geliyordu, ya da çok 
zor sınavlar oluyordu ama bu sınavları ve ilk 
yılları aştıktan sonra siz dünyada her şeyi 
yapabileceğinizi hissediyorsunuz. İlk 2 yıl bize 
hakikaten imkansız proje olmadığını öğretti. 
Bende de 4 yılda bitireceğim ana hedefi vardı. 
Doğru mesaj o. Benim hayat dersim şuydu, 
hedefe katlanmak, büyük resmi görebilmek 
çok önemli. Yolda ise ders almak çok önemli. 
Hedef belli, ana odaklandığınız yer belli ama 
aldığınız dersler size sürekli olarak besleyici 
oluyor. Dolayısıyla evet öğreniyorsunuz. 

Klasik konu; dersi kaçırma hedeften, ana 
fikirden, seni heyecanlandıracak olan 
konunun öneminden uzaklaşma! Garanti 
mi? Başarı hayır, ama içsel huzur hemen 
hemen garanti çünkü orada da “elimden 
geleni yaptım” diyen bir insan görüyorsunuz. 
Benim için motivasyonun en önemli kaynağı 
vicdanen rahat etmek. Böyle olduğunda 
bir de hayatta motive olmaya devam 
ediyorsunuz. Bir daha başka şansın, başka 
fırsatın geleceğine inanıyorsunuz. Elinden 
geleni yapmadığındaysa o alışkanlık haline 
geliyor. Alelade iş yapıp sonuç bekliyorsunuz, 
olmuyor. Gittikçe de hayatla ilgili o iç 
motivasyon düşüyor. 

Sosyal ilişki de iş hayatı da böyle. “Bu ilişki 
de olmadı, benim karşıma hep olumsuzlar 
çıkıyor” cümlesini geri sardığımızda 
aslında hayatın verdiği derslerden bir 
öğrenilmemişlik vardır. “En kötü yönetici 
bende” dediğinizde sizin iş seçimleriniz ya da 
yönetici ilişkilerinizde aslında öğrenmediğiniz 
derslerin olma ihtimali vardır. “Bu iş de 
benim işim değil” dediğinizde kendinizi fark 
edemediğiniz, hevesleriniz beklentilerinizin 
ne olduğunu bilmediğinizle ilgili bir 
öğrenilmemişlik vardır. Sonuna kadar 
eminim ‘içsel motivasyon’ kişinin kendi 
elinde olan, öğrenebileceği ve kendini 
tanımasıyla ilgili bir mevzudur.

Doğru Hedeflerin 
Motivasyona Katkısı...

Bu konu çok tartışmalı bir konu. Birçok 
kişi hedefsiz hayat olmayacağını söylüyor. 
Birçokları ise hedef konduğunda hedef 
konduğunda insanlar geriliyor, stresleniyor 
etik dışına çıkıyor diyor. İş hayatında motive 
oluyor ama ‘etik dışına nasıl çıkarım da 
hedefe ulaşırım’ fikrine motive oluyor. 
Beynimizin yapılanması anladığım ve 
okuduğum kadarıyla zaten hedef odaklı.

Atalarımızı düşünelim: Basit bir hedef 
içinde mağaradan çıkıyor. Gün içinde 
beslenmesi için avcılık yapması gerekiyor 
aynı zamanda kendisi de av. Aslında hedefin 
avlanmakla yapılanmasını anlatıyor. Bu 
da binlerce yıldır zaten bizim bünyemizde 
bulunuyor. Dolayısıyla insanın bir hedefi 
olması çok normal. O hedefe doğru 
koştuğunda daha fazla motive olması da 
çok normal ama hedeflerin gerçekçi olup 
olmaması kritik bir mevzu. Çeşitli meslek 
kollarında işe yeni başlayanların oryantasyon 
eğitimine gidiyorum. Hacettepe’de de 
ders veriyorum. Bu nedenle yeni kuşağın 
beklentilerini gözlemleme-anlama fırsatı 
buluyorum. Üniversite derslerimde ileride 
ne olacaklarını sorduğumda, bir bankadan 
bahsediyorsak örneğin, en küçük beklenti 
genel müdür yardımcılığından başlıyor. 
Birkaç CEO, mutlaka genel müdürler, genel 
müdür yardımcıları oluyor. Bölge müdürü 
dediğimiz kişiler dile getirdiklerini kendilerini 
kötü hissediyor. Ben de “arkadaşlar ben 
hepinizin birer CEO olmasını çok isterim 
ama bir bankada kaç tane var” diyorum. Bu 
soruyu moral bozmak için sormuyorum. 
Sevdiğim bir laf vardır. Hayatta istediğiniz 
şeyle ilgili gerçeklik kontrolü yapmanız 
lazım. Beklentileriniz sizin ileride mutlu 
olamadığınızı belirleyecek standartları 
da ortaya çıkarıyor. CEO olmak istiyorum 
diyen çocuk büyük bir hırsla işe başlıyor, 
buna inanıyor ama 2 yıl içerisinde kendinizi 
gösterebileceğiniz pozisyon bellidir. Dünyayı 
değiştiremezsiniz, pozisyonunuz gereği 
değiştiremezsiniz. Özel bir işiniz olur yepyeni 
bir iş kurarsınız onlar ayrıdır. Ben sadece 
kurumsal bir çatı altında olma durumundan 
bahsediyorum ki istisnai durumlar olur ama 
ne kadar… 

Ne kadar çok gerçekçi olmayan 
beklentilerimiz olursa o kadar çok 
yerden yere vuruluyoruz. Sonra 
da diyoruz ki; “hayat hiç adil 
davranmıyor.” Kimse kızmasın ama 
şunu söylemek isterim. Hayatta 
her zaman istisnai başarılar vardır. 
Bu, şuna benzer; 12 milyon kişi 
içerisinde piyangodan para 
kazanan insan bir ya da iki 
tanedir. Hiç kimse 11 milyon 999 
bin 998 kişinin sürekli kaybettiğini 
söylemez de o iki kişinin 
kazandığını söyler. Bu beyindeki 
algı yanılmasıdır.
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İstediği yere ulaşamayınca bu çocuğun iç motivasyonu 
düşer. Beklentisinde farklılık yoksa bir 2 yıl daha çalışır, 
2 yılın sonunda da ulaşacağı yer iyi kötü bellidir. Şu an 
bulunduğu yerin belki bir adım üstüdür. Sonra bunun 
kendi yolu olmadığına inanır ve motivasyonu iyice 
düşer. Alışkanlık sebebiyle orada kalır ve hayatının geri 
kalanında mutsuz olur ya da ben buna dayanamıyorum 
deyip başka bir yere gider tekrar sıfırdan başlar. 

Yani sonuç olarak beklentinizin gerçekçi olması gibi 
tamamen kişiden kişiye değişen bir bakış açımız var, 
bu bize ne yapıyor? İlki gerçekçi bir hedef koymuşsak 
motivasyonumuz düşünce tekrar yola çıkarıyor. İkincisi 
ulaşabileceğimiz bir yer olduğu için bizim daha çok 
çalışmamızı motivasyon olarak yükseltiyor çünkü 
öbüründe hedef uzaklaştıkça siz motivasyonunuzu 
yitiriyorsunuz. Halbuki hedefin yakın olduğunu 
hissettiğiniz sürece gücünüz artıyor. Arabayla Çin’e 
gideceğim demek yerine Van’a gideceğim oradan Tahran’a 
geçeceğim ve uzun vadede Çin’e gideceğim demek daha 
gerçekçi olur. Gittiğiniz yolda bunlar geçmek zorunda bu 
gerçekçi bir hedeftir. Öbür hedef müthiş bir hedeftir ama 
gerçekçiliği tartışılır. Bu astronot olmak gibi bir şeydir. 
Sizce 21 yaşındaki bir gençle benim astronot olmaya karar 
verdiğimde yürüyeceğimiz yol aynı değildir. Belki şuanda 
harekete geçsem 87 yaşında astronot olarak tarihe 
geçebilirim ama olması gereken bu değil. O yüzden kişinin 
aynaya bakması, beklentilerini tekrar gözden geçirmesi, 
yetkinliklerini becerilerini bilmesi lazım. İnsanların hayat 
mücadelesinde kullandıkları kartların kozlarını bilip 
ondan sonra belirleyecekleri hedefler doğrultusunda 
harekete geçmeleri lazım. O zaman motivasyonlarını 
yüksek tutabilirler. Emin olun sosyal hayat da dahil her 
türlü ilişki yönetimi böyle.

Ne kadar çok gerçekçi olmayan beklentilerimiz olursa 
o kadar çok yerden yere vuruluyoruz. Sonra da diyoruz 
ki; “hayat hiç adil davranmıyor.” Kimse kızmasın ama 
şunu söylemek isterim. Hayatta her zaman istisnai 
başarılar vardır. Bu, şuna benzer; 12 milyon kişi içerisinde 
piyangodan para kazanan insan bir ya da iki tanedir. Hiç 
kimse 11 milyon 999 bin 998 adamın sürekli kaybettiğini 
söylemez de o iki adamın kazandığını söyler. Bu beyindeki 
algı yanılmasıdır. Mutlaka 3 senelik işini terk edip milyon 
dolarlar kazanmış bir iş adamı vardır ama 3 senelik 
işini terk edip kurduğu işi batan milyonlarca insan da 
vardır. İnanın kazanan bir kişi vardır, milyonlarca adam 
kaybetmiştir ama kimse bu durumdan bahsetmez. 
Dolayısıyla bence durumun gerçekçilik boyutu en zor 
boyut, bir insanın en büyük mücadelesi bu çünkü egosu 
var. “Ben değerliyim, ben bunu hak ediyorum” diyorsunuz 
ama neyi hak ettiğiniz konusunda biraz daha ayağınız yer 
sağlam basmalı çünkü çok karmaşık bir sistem var. Bu 
karmaşık sistem zaman zaman birbirine minicik bağlarla 
bağlı. Var olan özgüveninizi, öz saygınızı yitirmemeniz 
lazım. Yere düştüğünde kalkacak gücünüzün olması 
lazım. Halbuki sürekli yanlış hedefler peşinde koşarsanız 
bunlar biter. Aslında beklenti gerçekte hedeftir. Onun için 
içsel motivasyonun yüksekliği konularına çok özel önem 
veriyorum. Aynaya bakabilmek lazım.

“Motivasyon eşittir para mı?” sorusuna hiç değil diye 
bir cümle söylersem bir sürü insan kızar ama paranın 
motivasyonla ilgisi olduğu ya da olmadığı hakkında 
binlerce araştırma var. Bu durumu temel ihtiyaçlarımız 
olduğu için bir yere kadar kabul ediyoruz. Klişe bir 
söylemdir ama hayatımızı devam ettirmek için yemek 
yemeğe gerek duyuyoruz, barınabilmek istiyoruz. Ev 
almak değil ama ‘akşam ben nerede yatacağım?’ 
sorusunun cevabını alabilmek istiyorsunuz. Bunun 
yanında kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. 
Bunlar için gerçekten paraya ihtiyacınız var. Keşke 
bunlar bedava olsaydı. Ulaşmak zorunda olduğunuz bazı 
ihtiyaçlar var eğitim, sağlık vs. Hangi eğitim konusunu 
tartışırım ama temel ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçları 
karşıladıktan sonra, yapmak istediklerimiz ve bizi mutlu 
edenlerin farkına vardığımız bir ölçütü yoksa üstünde 
kazanacağımız rakamların getirisi çok daha düşük olur. 
Yani aslında para için çalışmıyoruz. Bir yere kadar evet, 
beklentileri yerine getirmek için çalışıyoruz. İnsanın 
mutluluğu illa iyi bir ev ya da iyi bir araba değil, insanın 
mutluluğu illa dünya turuna çıktım değildir. Olabilir 
itirazım yok ama maddi bir şey değil, içsel bir şeydir:

Hayata gelme amacını sorgulamaktır. Mutlu olacak 
aktiviteyi bulabilmektir. Bu doğada yürümekten, resim 
yapmaya, balkonda yetiştirdiğiniz çiçeğe kadar her şey 
olabilir ama bir sürü insan bunun farkına varmadan 
yaşıyor. Sosyalleşmektir, üç tane arkadaşıyla bir parkta 
yaptığı yürüyüştür ama para değildir. Bunun için zaten 
paraya ihtiyaç yoktur. Yapabileceğiniz bir sürü mutlu 
aktivite aslında parayla ilintili olmayan aktivitelerdir. Ne 
yazık ki diğer mutsuzlukları paraya yansıtıyor insanlar. 
Örneğin iç huzuru yok, işleri yürümüyor, iş hayatında 
mutsuz, bir şeye yansıması lazım. Aynaya geçip “ben 
doğru mu tepki veriyorum?” demek yerine “daha çok 
param olsa hepsini çözerdim” demek basit ve klişedir. 
Diyor ki “onun parası var istediğini yapabiliyor”. Sonuçta 
paranın insanı belli bir noktadan sonra mutlu etmediğini 
bilimsel olarak da açıklayabiliyorsunuz. 

Bir insanın aidiyet hissi çok kıymetlidir. Örnek 
veriyorum; çalıştığınız kurumu aileniz gibi hissetmek, 
takdir görmektir. Bir işi yaptığınızda dış motivasyon 
gelmezse iş hayatında mutsuz olursunuz ama para 
belki de 6. veya 7. sıradadır. Türkiye şartlarında bu 
araştırma belki 4 veya 5’e çıkar. Sonuçta 1 numara 
değildir. Şunu söylemeden geçmiyorum aç bir insana gel 
seni takdir edelim demenin elbette bir faydası yoktur. İş 
mutlulukları parayla ilişkilendirilmeye başlıyor. Bu çok 
tehlikeli çünkü dünyada yeteri kadar para hiç kimsede 
yok. Daha da büyük konuşayım; siz kendinizi ne kadar iyi 
hissederseniz para konusunda yanınıza sizden daha iyi 
biri gelecek, onun yanına ondan daha iyi biri.

Bu sene eğitim dünyasında 20. yılımdayım. Bu zamana 
kadar kimler ne yaptı, kimler ne yazdı hiç ilgilenmedim. 
Kendi potansiyelimle ilgilendim. Dedim ki taklit 
etsinler, aferin. Ben yeni bir şey yaparım onlar beni 
çok da ilgilendirmiyor. Senden çok para kazanıyor, 
kazansın… Neden kendimi başkasıyla kıyaslayayım 
ki. Herhalde işini geliştirmek ve kendini geliştirmek 
hayattaki en önemli motivasyondur. “Neden yaşıyorum 
ben, bu senaryoyu nasıl daha mutlu daha huzurlu 
hale getirebilirim?” sorularını sorabilmektir. Hayatın 
sonunda elinizde kalan para değil, deneyimler ve 
o deneyimlerden sonra elinizde kalan derslerdir. 
Bunları sıfırlayıp paranın, kıyasın peşinde koşarsanız 
zaman kaybedersiniz. Gerçekten paranın ve kıyasın 
iç motivasyonu güçlendirmesine olan inancın doğru 
olmadığını insanların fark etmesi bizi çok farklı bir 
dünyaya götürür. Bugün ülkeleri, dünyayı parayla 
yönetiyorlar biliyorsunuz para ana motivasyon. Mutlu 
bir dünyada mıyız? Hayır. Para mutlu etti mi insanları? 
Etmedi. Dışarıdan küçük bir zümreyi mutlu etmiş 
gibi algılatabilir ama ben onların da mutlu olduğuna 
emin değilim. Onların da hırs içerisinde kimin daha 
çok parası var muhabbeti vardır. Tekne sahibi falan 
değilim, bir tekneye davet edilmiştim gayet güzeldi, 
27-28 m mi hiç bilmiyorum. Hemen hemen oradaki 
en büyük teknelerden biriydi. Derken marinaya daha 
büyüğü geldi. Sahibinin resmen yüzü düştü. Dedim ki 
benim 2,5 metrelik kayığım olsa tadım değişmezdi. 
Hayatta ne aradığınızla alakalı. Para ise çok üzücü bir 
motivasyon. Ne kadar çok kazanırsanız kazanın sizden 
çok kazanan olduğunu bilmek insanı çok yıpratıyordur 
diye düşünüyorum. 

Biri ana fikir olarak paranın mutlu etmeyeceğini 
söyleyecek bence. Kim söyleyecek bunu bilmiyorum 
ama para insanı mutlu etmiyor. İnsanın icat ettiği bir 
şey, icat ettiğinin esiri oluyorsun düşündüğünüzde 
çılgınca bir şey. Bir sürü vazgeçiş hikayesinde, mutsuz 
insan görmedim ben. Çok klişe geçecek ama hayat 
basitleştikçe güzelleşiyor çünkü seçenekleriniz 
gereğinden fazla olmuyor ve fazla seçenek kafa 
karıştırıyor. Karar vermenizi zorlaştırıyor yine 
mutsuz oluyorsunuz. Çok paranız olursa emin olun 
seçenekleriniz çok daha fazla olup kafanız karışabilir. 
Mesela benim hiç öyle bir sıkıntım yok çok rahatım.

“Motivasyon=Para” mı?“Ben değerliyim, ben bunu hak 
ediyorum” diyorsunuz ama neyi hak 
ettiğiniz konusunda biraz daha 
ayağınız yer sağlam basmalı çünkü 
çok karmaşık bir sistem var. Bu karmaşık 
sistem zaman zaman birbirine minicik 
bağlarla bağlı. Var olan özgüveninizi, 
öz saygınızı yitirmemeniz lazım. Yere 
düştüğünde kalkacak gücünüzün 
olması lazım. Halbuki sürekli yanlış 
hedefler peşinde koşarsanız bunlar 
biter.”

İnsanın en büyük problemi kıyastır. 
Motivasyonunuzu yitirmek istemiyorsanız kendi 
kalıbınızın içinde kendi akvaryumunuzda yüzen 
olmaya bakın. Başkalarıyla kıyas yapmayın. 
Motivasyonunu kaybeden insanların önemli 
bir sorunu parasal ve diğer faktörlerle kendini 
kıyaslamasıdır.

focus
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Y Kuşağını 
Motive 
Etmek 

Zor 
mu?

Motivasyon için herkesin bir 
argümana ihtiyacı var...

Yönetim kademesinin işi zorlaştı, daha fazla ilgi 
göstermek zorunda. Y kuşağını çok da iletişim 
kurulamaz bir kuşak olarak görmüyorum, daha 

dinamik bir kuşak. Biraz daha rahat ama sürekli ilgi 
gösterip yaptıkları işin aslında ne kadar kıymetli 
olduğunu, kişi olarak da ona önem verdiğinizi, 

herhangi bir insan olmadığını ve ayrıcalıklı olduğunu 
ona gösterdiğinizde çok verimli olabilir.

Herkesin motivasyonunu artıran bir 
argümanı vardır… Bazısı kahvem 
der, bazısı eşim der, oturduğum 
yerin rahatlığı der ama herkesin bir 
tetikleyicisi vardır…

Bu bir alışkanlık. Çok “bireysel” bir gruplar, hep 
bireysellikleri öne çıktığı için, kişiselleştirilmiş 
programlar, kişiselleştirilmiş teknoloji düşüncesi 
var. Kendi yaptıklarının kurum içinde faydasını 
görmeleri lazım. Kurum içindeki rollerini görmeleri 
lazım. Bu rollerinin dikkate alındığının görüldüğünü 
ve takdir edildiklerini hissetmeleri lazım. Evet 
yüksek beklentileri olanlar, gerçekten hayalci 
düşünenler var ama bu hayalci düşünenleri bir 
tarafa koyduğunuzda, yaptığı iş dünyayı kurtarmasa 
da ’kurtardığı şey nedir?’ Sorusunun da cevabını 
doğru bulmaları lazım. Biraz daha fazla ilgiye 
ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bir önceki 
kuşak öyle değildi. Düşünsenize yöneticinin yılda 
bir kere görüp “aferin” demesi bir yıl giderdi. Bütün 
bunları ortaya koyduğumuzda teknik olarak ben çok 
zor da görmüyorum. 

Bu kuşak için konuşursak daha büyük esneklik 
verilmesi lazım. İş için “9:00 da neden burada 
değildin, 9’u 8 geçe geldin” ya da “şu kravatı 
düzelt, bir tıraş olur da gelir insan” gibi, aslında 
iş hayatında etiket sayılabilecek bazı tavırların 
onların motivasyonlarını çok hızlı bozabildiğini 
gördüm. Rahatlığa, konfora çok önem veriyorlar, 
yediklerine içtiklerine önem veriyorlar ve haklı 
olarak kendilerini rahat hissettikleri çalışma 
ortamlarına çok önem veriyorlar. Böyle bir gruptan 
bahsediyoruz. Bize bir masamız olsun yeterdi. 
Bazıları da tam tersi yani CEO hayali olanları bir 
tarafa koyalım bazıları ise çok küçük hayallere 
sahip. ‘İyi bir anne olayım, devlete girip memur 
olayım’ durumu da var, yani çok da büyütmemek 
çok zor diye düşünmemek lazım. Kendileriyle 
ilgilenilmesine çok kıymet veriyorlar. Bu çok önemli 
dolayısıyla birebir ilgiden yoksun bir çalışan dış 
motivasyon konusunda çok eksiklik hissedecektir.

Benim odaklanmama müthiş yardımcı olan 
konulardan biri müziktir. Müzikle her yerde 
çalışabilirim. Tüm yürüyüşlerimde müzik her 
zaman kulağımdadır. Arabaya bindiğim anı 
beklerim sırf müzik dinlemek için. Senaryo 
yazarken, kitap yazarken her an kulağımdadır. İçsel 
motivasyonumu en çok artıran unsurlardan biri 
müziktir.

Herkesin motivasyonunu artıran bir argümanı 
vardır… Bazısı kahvem der, bazısı eşim der, 
oturduğum yerin rahatlığı der ama herkesin bir 
tetikleyicisi vardır…

Bu son derece zor bir soru. Bazı işler işin doğası 
gereği açık olmayı gerektirir. Bazı şeylere yakın 
olmanız hissetmeniz gerekir ama bir de konsantre 
gerektiren işler vardır. Bazı insanların düşünebilmek 
için yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden 
ben; iyi bir ofisin en büyük özelliği gerektiğinde 
o yalnızlaşma faktörünü sağlamak olduğunu 
düşünüyorum. Yani ofislerde kaç bir yere 20 dk. 
konsantre ol. İnsanın yalnız kalmaya ihtiyacı vardır.

Y kuşağı ile çok iç içe olan birçok konferans 
ve etkinliklere katıldım. Bizim kuşağımızdan 
sonraki kuşak olarak farklı olduklarını kabul 
etmek lazım. Büyük ihtimalle önceki nesil de 
bizim davranışlarımızı devrimci, çılgın buluyordu. 
Bunun kabulü çok önemli. Kuşağın farklı olduğunu 
kabul edip bize benzetmemek lazım. Yönetici 
dediğiniz kişinin iş hayatında bir önceki kuşağı 
motive eden dış faktörlerin bu kuşağı da motive 
edeceği ön görüsünden uzaklaşması ve gözleme 
geçmesi lazım. O gözlem yapımında genelde şu 
görünüyor: Birincisi çok şaşırmayan bir kuşak, 
benim ilk gözlemim o. İlginç bir şekilde hayatında 
olanlara büyük bir tepki göstermiyor. Mesela biz 
terfi aldığımızda buna büyük bir tepki, mutluluk 
gösterirken bu arkadaşlarımız olması gereken 
olarak bakabiliyor. 

İkincisi dikkatlerini bir şeyin üstünde çok fazla 
tutma sıkıntıları var. Aşırı ilgilerini çekecek bir konu 
olması lazım. İş dünyasını düşünün birçok iş rutin 
diye adlandırılabilir. Bu da motivasyonda sürekli 
yukarı çıkmak konusunda zorluk getirebilir. 

Beyin birden fazla işi aynı anda yapamaz ama geçiş 
konusunda kuşak olarak iyiler. Aynı anda üç işi 
yapmıyorlar ama bu işler arasında çok kısa geçişler 
yapabiliyorlar. Mesela telefonundan mesaj atarken 
aynı zamanda maillerini okuyup karşıdakine de laf 
yetiştirebilecek bir kombinasyonları var. Normalde 
beyin bunu aynı anda beceremez, onlar da 
beceremiyor ama geçişleri çok hızlandırmışlar. 

Motivasyon için nasıl bir ofis 
kullanılmalı?
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OPSVIK
Kendi çalışma alanınızı oluştururken 
motivasyonu yükseltmeyi de hedefleyen 
öncelikleriniz neler oldu?

Yaratıcı potansiyelimizi kullanmak için 
çalışma arkadaşlarımla aramda çok açık bir 
iş birliği için çaba gösteriyorum. Ismarlama 
değil inandığımız ve ihtiyaç olduğunu 
gördüğümüz konseptler üzerinde çalışıyoruz. 
Eğer gelişim olumluysa ve konseptin güzel 
bir ürün olarak sonuçlanacağını görürsek 
patentini almaya çalışıyoruz. 

Ofis mobilyası tasarlarken ofis içinde kişisel 
öncelikleriniz ve
deneyimleriniz tasarım sürecini nasıl 
etkiliyor?

Sandalye tasarlarken birinci önceliğim insan 
vücudunun hareket ve farklı postürlere 
(duruş pozisyonu) ilham verecek şekilde 
desteklendiğinden emin olmak. Görsel 
form, çevre / malzeme kullanımı, kullanım 
rahatlığı, kalite ve uzun ömür uyumu takip 
eder. 

Peter

Yaratıcı potansiyelimizi kullanmak için çalışma arkadaşlarımla 
aramda çok açık bir iş birliği için çaba gösteriyorum. Ismarlama değil 
inandığımız ve ihtiyaç olduğunu gördüğümüz konseptler üzerinde 
çalışıyoruz.

Sandalye tasarlarken birinci önceliğim insan vücudunun hareket 
ve farklı postürlere (duruş pozisyonu) ilham verecek şekilde 
desteklendiğinden emin olmak.

röportaj
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Verimli çalışmaları destekleyen ve çalışan 
motivasyonunu arttıran bir ofis mobilyasının 
özellikleri neler olmalı?

Cevap apaçık bellidir; sandalye, rahat 
oturmanın bir ön şartı olarak vücudun aktif 
ve dinamik kullanımına izin vermeli ki çalışan 
işlerini verimli bir şekilde yerine getirebilsin. 

İş ve özel yaşamın giderek iç içe girdiği 
günümüz koşullarında
mobilya ve ofis mobilyalarının geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Önümüzdeki dönemlerde hangi özellikler ön 
planda olacak veya olmalı?

Eğer evimizdeki mobilyalar, anıldığı şekilde 
“iş sandalyeleri” için çok önemli olan işlevsel 
ve ergonomik özelliklerin aynısını taşısaydı 
evimizin herhangi bir yerinde çalışabiliyor 
olurduk. Sandalyelerimden yemek masası 
sandalyesi olarak kullanılabilen “Actulum” 
veya “Pendulum” ya da oturma odasında 
kullanılan Gravity’i önerebilirim (Tüm 
sandalyeler Varier Furniture markasınca 
üretilmiştir). İster yemek yemek için oturun 
ister çalışmak için, vücudun farklı postürler 
ve hareket için arzuladığı destek aynıdır. 

HAG’ın hikayesini bir de sizden dinleyebilir 
miyiz?

1970’lerin sonundan itibaren 25-30 yıldır 
HAG firması yeni fikirler ve ürün çözümlerine 
açıktı. Kalıplaşmışın dışında düşünmeye 
cesaret ettiler ve dünyayı aktif olarak çalışan 
insanların gereksinimlerini temel alan yeni 

Capisco

Ergonomi ve işlevsellik aynı şeyin iki tarafıdır 
ve açıkçası gelecek için de önemlidir. 
Estetik de önemlidir ama benim düşünceme 
göre ürünün işlevselliğini yükseltmeli veya 
vurgulamalıdır.

Actulum

Citrus

mobilyalarla donatabileceklerine kuvvetle 
inandılar. Dinamik ergonomi esas ilkeleriydi 
ve HAG hareketi dünyanın farklı ve daha iyi 
ürünlere ihtiyaç duyduğuna ve kendilerinin 
de bunlara sahip olduğuna inanan adanmış 
çalışanlardan oluşuyordu. Bu harekette 
güçlü ortaklardık ve dünyayı oturulacak 
daha iyi bir yer yapma çabalarına katkıda 
bulunduğumuz için gurur duyuyorduk. 

Ergonomi estetik ve fonksiyonelliğin 
gerisinde kalan bir kavram oldu geçmişte. 
Şu anda ne kadar dikkate alınıyor sizce ve bu 
alanda gördüğünüz gelişim alanları neler?

Ergonomi ve işlevsellik aynı şeyin iki tarafıdır 
ve açıkçası gelecek için de önemlidir. Estetik 
de önemlidir ama benim düşünceme göre 
ürünün işlevselliğini yükseltmeli veya 
vurgulamalıdır. Kalite ve çevresel bakış 
açıları da zaten odak noktasındadır. Ancak 
inanıyorum ki ürünün uzun ömürlü olması 
gelecekte esas ölçüt olacaktır.
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Garden

Nomi

İyi kalite ve uzun ömür iki nedenle 
önerilir; müşteri için ödenen paraya 
değmesi ve çevre için gerekli 
olması.

Ergonomiyi de çok iyi bilen biri olarak 
geçmişten bugüne sizi en çok etkileyen 
tasarımı ve ürün hangisi? Neden?

Avrupa Ortaçağ kiliselerindeki misericord 
(bazen mercy seat olarak isimlendirilir) 
çünkü kilise bin yıllar ötesinden ayinler 
esnasında vücudun duruş ve hareket 
değişimlerinin önemini kavramıştır.

Her ürünün kaliteden ödün vererek daha 
ekonomik hale gelen alternatiflerinin 
çok olduğu bir dönemde bu konudaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

İyi kalite ve uzun ömür iki nedenle önerilir; 
müşteri için ödenen paraya değmesi ve çevre 
için gerekli olması.

Son olarak, tasarım hayatınızın kısa ve uzun 
vadeli planları arasında neler var?

Citrus denilen yeni bir konsept üzerinde 
çalışıyorum. Bu kolaylıkla kompakt 
bir çekçekli el arabasına dönüşebilen 
katlanabilir bir diz scooter’ı. Bu, Citrus’un 
tren, ofis veya mağazaların içine 
girebilmesine imkan tanıyor. Park sorunu 
veya hırsızlık endişesi yaşamanıza gerek yok.
Düşük karbon ayak izli bir seri dinamik 
sandalye üzerinde çalışıyorum ve aynı 
zamanda Globe konseptinin geliştirilmesine 
devam ediyorum. Globe, yeni daha esnek 
ve bilgi teknolojileri temelli çalışma 
modellerimize daha iyi uyan kompakt bir 
çalışma ünitesi ve bu konsepti bir üst düzeye 
çıkarmaya uğraşıyorum. 



22 12015  2312015  

Tenex, ergonomik ofis mobilyaları ve diğer ofis ekipmanları ile çalışanların mutlu ve verimli 
çalışabilmelerine imkân sağlayacak markaları sunuyor. 2009 yılından bu yana distribütörlüğünü yaptığı 
ergonomik ofis ekipmanları ve medikal ürünlerle çalışma ortamlarına çözümler sunan firma, “bizim 
ana kriterimiz ergonomi ve kalite” mottosuyla çalışanlar için rahat, dinamik, verimli ve sağlıklı çalışma 
ortamları için çalışıyor. Türkiye’deki ilk ergonomik ürünler sitesine sahip olan firma, ofis mobilyalarında 
ergonomi ve konfor için oldukça kapsamlı çözümler sunuyor.

tenexoffice.com

Markalar
Hag; ofis koltukları, Norveç
Conset; elektrikli yüksekliği 
Ayarlanabilir masalar, Danimarka
Leuwico; Ergonomik ofis mobilyaları, Almanya
Rbm; ofis, kantin koltukları, Danimarka
Rh; profesyonel çalışma koltukları, İsveç
Tenex; ergonomik ofis gereçleri, A.B.D.

ana kriterimiz 
ergonomi ve 

kalite
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Ercan ATA’nın Federasyon Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı görevini üstlendiği Mobilya 
Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri 
Federasyonu (MOSFED) 10 Temmuz 2014 
Perşembe günü kamuoyuna yapılan basın 
toplantısı ile kuruluşunu duyurdu. 

•Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği 
(MOSDER)

•Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları 
Derneği (OMSİAD)

•Mobilya Sanayi ve İş Adamları Derneği 
(MOBSAD)

•Mobilya Sanayicileri İthalat ve İhracatçıları 
Derneği (MOBDER)

•Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici 
ve İthalatçıları Derneği (MUDER)

•Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği 
(MAKSDER)

Bu altı derneğin bir araya gelmesiyle kurulan 
federasyonun kuruluş amacı, tüzüğünün 
3. maddesinde, “Sektörün potansiyelinin 
gelişimine katkıda bulunmak, sektörü 
uluslararası alanda daha rekabetçi, daha 
güçlü hale getirmek, kendisine bağlı 
dernekler arasındaki koordinasyon ve 
işbirliğini en üst düzeye çıkarmak, sektörü 
ilgilendiren önemli hususlarda farkındalık 
oluşturacak çalışmalara imza atmak, 
her türlü kalkınma projeleri geliştirmek, 
kamuoyunu bilinçlendirmek ve sektörü daha 
ileriye taşıyacak vizyonu ortaya koymaktır.“ 
olarak açıklandı. 

MOSFED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 
da 05.12.2014 tarihinde gerçekleştirdi. 3 yıl 
süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu’nda 
OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan ATA 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
görev aldı.

DERNEKLERİ 
FEDERASYONU

KURULDU

MOBİLYA 

SANAYİCİLERİ ve 
İŞ ADAMLARI 
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Federasyonun temelindeki 
vurgu, sektörün bütününü 

kucaklıyor olmasıdır. Ev 
mobilyası, ofis mobilyası, 

mobilya aksesuarcısı, mutfak 
mobilyacısı ve diğerleri olmak 

üzere federasyon bütün sektör 
paydaşlarını aynı çatı altında 

bulunduruyor. Bu aslında 
sektörün bütününün kadrajda 

olduğu bir fotoğraf. Bu sebeple, 
sektör derneklerinin bu çatı 

altında bizatihi buluşmuş 
olmaları bile büyük bir katkı. 

1- MOSFED’in oluşum fikri nasıl doğdu? 
Bize MOSFED doğuş sürecinden bahseder 
misiniz? Neden böyle bir oluşuma ihtiyaç 
var? 

MOSFED malumunuz üzere ilk mobilya 
sektörü federasyonu olma özelliğini taşıyor. 
Şuan mobilya sektörü konusunda önde 
gelen bütün ülkelerde, sektörü tek bir çatı 
altında toplayan federasyonların olduğunu 
görebilirsiniz. 

Birleşme fikri uzun yıllardır üzerinde 
çalıştığımız bir konuydu. Sektörün giderek 
büyümesi, dünyada etkinliğini arttırması, 
sektör paydaşlarının da artması sebebiyle 
bu konunun artık bir sonuca ulaştırılması 
gerektiğini fark ettik. Böylece 6 güçlü 
derneğimizi bir federasyon çatısı altında 
buluşturduk.
 
Bu birliktelik sektörün gelişimine yönelik 
olarak doğru adımların atılması konusunda 
çalışmalar yürüterek, sektöre kılavuzluk 
edecek ve sektöre ivme kazandıracak bir 
hamle olması açısından da ayrıca büyük 
önem taşıyor.
 
2- MOSFED’in sektöre ne gibi katkıları 
olması hedefleniyor? Markalaşma sürecinde 
sektörü nasıl destekleyecek? 

MOSFED ifade ettiğim gibi sektörde çatı 
rolünü üstlenen bir oluşum. Bu elbette 
ki, hem birlik ve beraberlik açısından 
hem de geleceğe dair sağlam bir strateji 
belirlemek açısından sektöre büyük bir katkı 
sağlayacaktır. 

Biz sektör temsilcileri olarak aynı dilden 
konuşmalı, aynı vizyonu paylaşmalıyız ki, 
belirlediğimiz hedefler doğrultusunda hızlı 
adımlar atabilelim. 

Markalaşma hususunda ise biliyorsunuz 
ki iyi bir iş planı, uzun vadeli bir strateji ve 
bilinçli bir ekip çalışması yapılmalıdır. Bugün 
dünyanın en büyük markalarının sağlam 
bir stratejileri ve uzun vadeli planlarının 
olduğunu görüyoruz. Bu noktada biz de 
federasyon olarak edindiğimiz misyon ile 
ortak bir strateji belirleyerek, dünyadaki 
rakiplerimiz arasında nasıl ayırt edici 
özelliklere sahip olabileceğimizin yollarını 
araştırıp, çözüm önerileri ortaya koyacağız. 
Asıl hedefimiz her zaman söylediğimiz 
gibi, Türkiye’nin bir mobilya ülkesi olduğu 
vurgusunu tescillemek. Nasıl ki, ülkemizin 
tanıtımı için “Potansiyelini Keşfet” sloganı 
ile markalaşma süreci başlatılmışsa, biz 
de mobilya sektöründeki potansiyelimizi 
biliyor ve ülkemizin dünya mobilyası arasında 
etkinliğini arttırması için kendi hikayemizi 
anlatmak yolunda çabalıyoruz. 
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3- Kurucu Derneklerin MOSFED için katkılarının nasıl olacağını düşünüyorsunuz? 

Federasyonun temelindeki vurgu, sektörün bütününü kucaklıyor olmasıdır. Ev mobilyası, ofis mobilyası, mobilya aksesuarcısı, 
mutfak mobilyacısı ve diğerleri olmak üzere federasyon bütün sektör paydaşlarını aynı çatı altında bulunduruyor. Bu aslında 
sektörün bütününün kadrajda olduğu bir fotoğraf. Bu sebeple, sektör derneklerinin bu çatı altında bizatihi buluşmuş olmaları 
bile büyük bir katkı. 

Elbette ki, federasyonun çabalarının, reklam ve tanıtım çalışmalarının, raporların tüm dernek üyelerine ulaşması konusunda 
derneklerin büyük etkisi olacaktır. 

4- MOSFED Başkanı olarak Türk Mobilya Sektörü’nü dünü ve bugünü ile bize değerlendirebilir misiniz? Mobilya sektörü içinde 
özel bir alan olarak ofis mobilya sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye 2003’ten bu yana ihracat ve üretim hususunda ciddi manada yol kat ederek, çok başarılı bir performans sergiledi. 
Mobilya sektörü olarak biz de, Türkiye’nin yükselişine paralel, hatta bu yükselişten daha fazla bir büyüme ortaya koyduk. 
Geride bıraktığımız bu 10 yılda, sektörümüz, ihracatıyla, üretimiyle, dünyadaki mobilya ülkeleri sıralamalarındaki yeriyle 
büyük bir başarı hikayesi yazdı. Rakamsal olarak da ifade etmemiz gerekirse; 2003 yılında 340 milyon dolar olan ihracat 
miktarımız, 2013 yılında sektör ihracatımız 2 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Yani 7 kattan daha fazla bir büyümeden söz 
ediyoruz. Sektör ihracatının büyüme hızı dünyada Çin ile yarışıyor. Bununla birlikte dünyadaki sıralamamız da her geçen yıl 
artırıyor. 2013 yılı sonu itibariyle 13.’lüğe kadar yükseldik.
 
2003 yılında 132 milyar dolar olan sektörün dünya tüketim hacmi, on yıl gibi kısa bir sürede 456 milyar dolara yükseldi. Yani 
kısaca dünya genelinde mobilya sektörünün önemli bir büyüme kaydettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. 

Bu çerçevede ofis mobilyası sektörünü değerlendirirsek, aynı gelişmeyi burada da görürüz. Hizmet sektörünün gittikçe 
payını arttırması ve iş potansiyelinin artık sanayiden ofise doğru kayan bir çizgide olması, ofis mobilyalarına olan ihtiyacı 
arttırmaktadır. Bununla birlikte son zamanlarda eskiye nazaran daha fazla açılan üniversitelerin, hastanelerin vb. kurumların 
da ofis mobilyasının hizmet kapsamı içerisinde olmasından dolayı aynı şekilde sektörde üretim ve tüketim miktarlarında gözle 
görülür bir artış gözlendi. 

5- Türk Mobilya Sektörü’nün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vizyon ve hedefler neler olmalı? 

Mobilya sektörü, gelişim potansiyeli yüksek olan bir sektör ve biz sektör temsilcileri olarak her geçen gün yapılanların 
üzerine farklı bir şey koyabilmek adına canla başla çalışıyoruz.
 
Gerek bakanlıklarımız tarafından sektörümüze verilen desteklerin artması, gerek sektör içerisindeki farkındalığın artması, 
bize geleceğe dair olumlu bir resim çiziyor.
 
Bununla birlikte, var olan bir takım eksiklerimizi de tamamlayabildiğimiz takdirde, 2023 hedefleri doğrultusunda ciddi 
manada yol kat edeceğimize ve sektörde dünyayla yarışır hale geleceğimize yürekten inanıyorum. 
2023 hedefleri doğrultusunda ihracatımızı 2.2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak ve dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı 

konumuna yükselmek temel hedeflerimizden 
sadece bir kaçı. Ayrıca üretici firmalarımızın 
tasarım ve markalaşma hususunda yapacağı 
çalışmalar, ihracatımızın düşük olduğu tespit 
edilen pazarlara girebilmek adına önemli bir 
gelişme olacaktır. 

6- Türk Mobilya Sektörünün en güncel 
ve önemli sorunu nedir? Bu sorun veya 
sorunların çözümü için sektör, dernekler 
neler yapmalı? MOSFED neler yapmalı? 

Mobilya Sektörümüzün en büyük problemi 
her fırsatta dile getirdiğim gibi tasarım 
kültürünün ve inovasyon bilincinin eksik 
olmasıdır. Bununla birlikte Ar-Ge alanında 
da ülkemizde yapılan çalışmalar henüz 
istenilen seviyeye ulaşmadı. Bu sebepler 
dünya standartlarına uygun kalitede üretim 
yapılmasına da engel teşkil ediyor. 

Bu noktada yapılması gerekenler; tasarımcı 
yetiştirmeye yönelik olan eğitimlerin lisans/
yüksek lisans düzeyinde çoğaltılması yönünde 
hem eğitim kurumlarını hem öğrencileri 
teşvik etmeliyiz. Bunun yanı sıra sertifikasyon 
programları düzenleyerek kendilerini 
bu alanda geliştirmek isteyen tasarımcı 
adaylarına fırsat sunmalıyız. Gerekirse 
belli bir dönem mobilya sektörünün önde 

gelen tasarımcılarının var olduğu İtalya 
gibi ülkelerle iş birliği kurarak, tasarımcı 
adaylarının vizyonlarının gelişmesine 
katkıda bulunmalıyız. Tasarım çalışmaları 
kapsamında verilen bursları arttırmalıyız. 
Kısacası en başta eğitime yatırım yapmalıyız 
ki uzun vadede çözüme ulaşabilelim. 

7- Eklemek istediğiniz görüş ve önerilerinizi 
alabilir miyiz? 

Türkiye mobilya sektörü açısından çok 
dinamik bir pazara sahip. Var olan bu 
potansiyelini önümüzdeki dönemlerde 
hedeflendiği gibi kullandığı takdirde pazar 
alanını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
dünyanın her köşesine yayacaktır. 

Ayrıca, Türk ve dünya ekonomisi içerisinde 
gelecek vadeden mobilya sektörümüzün bu 
yolda, MOSFED ile birlikte hedeflerine daha 
hızlı ve etkili bir biçimde varacağına dair 
inancım tam olmakla birlikte, bu oluşumun 
başkanı olarak yeni teşekkülümüzün 
sektörümüze ve ülkemize faydalı sonuçlar 
doğurmasını temenni ediyorum.
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Güvenilir Alman Kalitesi
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YENİ NESİL 
OFİS TASARIMLARI…

Yerin esas kimliğini ve hikayesini bulmaya çalışarak 
başladığı projelerini sürdürülebilirlik ekseninde ilerleyerek 
geliştiren Avcı Architects, ticari binalarda uluslararası 
mimarlık ofislerinden biri olan Gensler ile ofis projelerine 
imza atıyor. Gensler’in uluslararası fikirlerini yerel 
uzmanlık ve üretim kapasitesiyle buluşturan firma bütüncül 
tasarım, yeni teknolojilerin kullanımı, doğal özelliklerin 
maksimize edilmesi ve iklim koşullarıyla entegre olma 
gibi ilkelere dayanan yaklaşımıyla, daha düşük enerji ve 
işletme maliyetlerine, uzun kullanım ömrüne, iyi yaşam 
standartlarına ve yüksek çalışma performansına sahip olan 
ofis projeleri tasarlıyor.

Avcı Architects ofis binaları ve bu binaların insanlar 
üzerinde oluşturduğu etkiler üzerine yaptığı okumalar 
dahilinde etik, ekolojik ve ekonomik filtrelerden geçirilen 
birçok kavramı çalışma mekânlarının tarihsel gelişimi 
içinde değerlendirmelerde bulunarak çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. 

Firma, Fox International Channels İstanbul Ofisi, AIG 
İstanbul Yönetim Merkezi ve SUMMA Genel Merkez 
Binası’nı geçmişteki ofis binalarının, daha çok iş hedefine 
yönelik tavrı ve gerektiğinde kurumsal kimliğin değişimine 
olanak tanıyan esnek yapısının, günümüz çalışma 
mekânlarının gelişimine olan etkisini de inceleyerek 
tasarlamış.

avciarchitects.com

Ofis Projeleri
Avcı Architects
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İş güvenliği tedbirleri alan ve almayan işverenler arasında ödül ve ceza sistemi 
kurulmasının dernek açısından da olumlu bir adım olduğu açıklamasında 
bulunan dernek, bu konuya ilişkin “örneğin; çok tehlikeli iş kategorisindeki bir 
firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak 
tahsil edilecek ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 
değil yüzde 3 olacak” dedi. İş güvenliği kültürünün gelişmesinde, Üniversite ve 
meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirilmesinin 
etkili olacağına vurgu yapan dernek, idari para cezalarındaki artış kararının 
tekrar düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, cezaların arttırılması yerine, iş 
güvenliği kültürünün gelişmesine yönelik olarak atılacak somut önlemlerin 
daha yerinde olacağını belirtti. Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin 
çalışana mesleki yeterlilik belgesi getirileceği konusuna ise; mesleki eğitim 
sisteminin iyi işlemediğinin, eğitimlerin kağıt üzerinde kaldığının, meslek 
okullarının bu konuda yetersizliğinin uygulamada bilindiğine vurgu yaparak 
mesleki eğitim sisteminin radikal biçimde ele alınarak uluslararası norm 
ve standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. 
“İnşaatlarda şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilmesi, işverenin 
ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa Ceza Kanununda yer alan cezaya 
ilaveten 2 yıl kamu ihalelerinden men edilmesi, yer altı planlarının
üç boyutlu hazırlanması, kamu ihalelerinde iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olması 
isabetli düzenlemeler olacaktır” açıklamasında 
bulundu.
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Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili değişiklere ilişkin yapılan düzenlemeleri “genel olarak 
olumlu bulduğunu” açıkladı. Dernek buna ek olarak, idari para 
cezalarında büyük ve küçük işletmeler arasında ayrım yapılması, 
mesleki eğitimin uluslararası norm ve standartlara getirilmesi 
gerektiğini belirtti.
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İyi Tasarım Ödülü
 Ofis

Mute
Marka: Bürotime
Tasarımcı: Seda Kilimcigöldelioğlu

Float

Inno

Marka: Nurus

Marka: Nurus

PicnicMarka: Derin Design
Tasarımcı: Pentagon Design

2014 
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Denetim ve danışmanlık 
şirketi olan Deloitte, İstanbul 
Maslak’taki yeni ofisine taşındı. 
BİGG Mimarlık yöneticisi mimar 
Gürhan Bakırküre tarafından 
tasarlanan Deloitte Values 
House “Y kuşağı” olgusunu göz 
önünde bulunduruyor. 

BİGG Mimarlık

DELOITTE
yeni bir ofis

tasarım

Gürhan BAKIRKÜRE

lokasyon, İstanbul
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Denetim ve danışmanlık şirketi olan Deloitte, 
Bigg Mimarlık yöneticisi Mimar Gürhan Bakırküre 
tarafından tasarlanan Deloitte Values House’a taşındı. 

İstanbul Maslak’ta konumlandırılmış olan, 
Bakırküre’nin “Y kuşağı” olgusunu dikkate alarak 
tasarladığı ofis, çalışanların motivasyonunu ve verimini 
güçlendirecek bir dizayna sahip. Bu tasarımda eski 
tarz klasik ofisler gibi; kübik oda sistemleri, uzaktan 
ayrışabilen hiyerarşik ofis bölümleri ve kapalı alanlar 
yok. Bunun yerine, farklı yerlerde ve çeşitli biçimlerde 
çalışma olanakları sunan ofisler, takım çalışmasını 
ön plana çıkaran, çok yönlü düşünme sistemlerinin 
önünü açan bir tasarıma sahip. Aynı zamanda ofis 
ortamında günümüzde uygulanan “paylaşılan masa” 
ve “temiz masa” uygulaması sağlanıyor. Kişiye 
özel masa anlayışının geride bırakıldığı ve herkese 
istediği yerde çalışma olanağı sağlayan Deloitte 
Values House’un teknolojik altyapısı da buna göre 
düzenlenmiş durumda. Tüm ofislerin dizaynı kablosuz. 
Çalışanlara cep telefonları ile dahili erişim sağlandığı 
için masalarda sabit telefonlar bulunmuyor.
Çalışanlara çalışma biçimini seçme özgürlüğü 
sağlanıyor.

Tüm katlarda 4’lü ve 6’lı çalışma istasyonlarının yanı 
sıra yüksek konsantrasyonlu çalışma, rahat çalışma, 
sessiz mekanlar, grup çalışması, ufak toplantı köşeleri, 
formal-informal toplantı odaları gibi düzenlemelerle 
çalışanlara çalışma biçimini seçme özgürlüğü 
sağlanıyor. Ofisler; verimi arttıracak, çalışanları 
tekdüzelikten kurtaracak, çalışanlar arasında iletişimi 
en üst seviyeye çıkaracak bir çalışma ortamı sunuyor. 
Çalışma ortamını seçme özgürlüğünün çalışanlara 
bırakıldığı ofislerde Workstation yüksek bankoda 
çalışma, koltukta çalışma, proje masaları, bir araya 
gelme köşeleri, formal ve informal toplantı alanları var. 
Deloitte’un global ofis konsepti olan Project Horizon’un 
hedefi de dikkate alınarak tasarlanan ofislerde; mobil, 
esnek, daha sosyal ve gelişmiş takım çalışmalarının 
sağlanması ön planda tutuluyor.
 
6 ayda gerçekleştirilen tasarım 12 bin 5oo m2’lik 
toplam ofis alanı 11 kata yerleştirilmiş şekilde. Bu 
alanın 2 bin 500 m2’si eğitim, 800 m2’si sosyal, 350 m2’si 
ise serbest çalışma olanaklarını değerlendiriyor. 

Deloitte Türkiye Ofisi 
Deloitte Values House
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Ferko Signature, ofis hayatına odaklanarak bu projede yer 
alacak markalara ayrıcalıklı ve ev konforunu aratmayacak 
özellikler sunmayı hedefliyor. İki ofis bloğu ve bunları 
birbirine bağlayan kent bahçesinden oluşan projede, ayrıca 
tam donanımlı ‘Business Center’ ile iş toplantıları için özel 
tasarlanan ‘Signature Lounge’ yer alacak. Projeye başlarken, 
Levent bölgesinde İstanbul’un keyfini ve konforunun ofis 
hayatında da yaşanması amaçlanmış. Geniş cam yüzeyler, hem 
manzaranın keyfine varılmasına imkân veriyor hem de güneş 
ışığının daha çok içeriye girmesi sağlanarak enerji tasarrufuna 
ve dolayısıyla da çevreye katkı sağlıyor. Ayrıca alışılagelmiş 
standartların aksine, 13’ncü kata kadar manuel, 13’üncü kattan 
sonra ise bina otomasyon sistemi dâhilinde çalışan ve otomatik 
olarak açılabilen pencereler sayesinde ofis hayatının en büyük 
sorunlarından biri olan temiz hava için çözüm oluşturuluyor. 
Ferko Signature, metroya 50 m, Şişli – Mecidiyeköy’e 3 km, 
Boğaziçi Köprüsü’ne 4 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 
6 km, Maslak’a 6 km ve Taksim’e 7 km mesafede yer alıyor. 
Projenin merkezi konumu ve tüm bağlantı yollarına bu kadar 
yakın olması hem çalışanların konforu hem de iş bağlantıları 
için avantaj oluşturan Ferko Signature, 40 bin metrekare brüt 
satılabilir alan üzerine kurulan ve 30 kattan oluşan Sign-1 ve 
10 bin metrekare brüt kiralanabilir alan üzerine kurulan ve 
6 kattan meydana gelen Sign-2 olmak üzere iki ayrı binadan 
oluşuyor. Esnek ofis anlayışıyla dizayn edilebilecek ofislerin 
metrekaresi kullanıcının isteğine bağlı olarak belirlenebilecek. 
Ferko Signature’da metrekare satış fiyatları 8 bin 200 ile 12 bin 
dolar arasında değişiyor. Sign-1 bloğu Belgrad ormanlarından 
İstanbul Boğazı ve Haliç’e kadar uzanan geniş bir panoramaya 
karşı çalışma imkânı sunuyor. Sign-2’nin ise Büyükdere 
Caddesi üzerinden görkemli lobisinin açıldığı ferah girişi, 
ofis katlarında yaratılan kusursuz işçiliği ve bugüne kadar 
düşünülmemiş işlevsel detayları ile modern iş dünyasının lüks 
yorumu niteliğinde…

Ofis Projeleri
Ferko İnşaat

ferko.com

Giza

Biz bu işi henüz, 56 yıldır yapıyoruz!

ATAGÜR AHŞAP METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
ATAGÜR WOOD & METAL INDUSTRY TRADE CO. LTD.

atagür fabrika 
Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi

Karamanlılar Cad. No:17 Sincan 
06935 Ankara / TÜRKiYE

tel: +90.312 267 00 90 (pbx)
fax: +90 312 267 00 94

e-mail: atagur@atagur.com.tr

atagür showroom 
Çetin Emeç Bulvarı
Hürriyet Cad. No:2/15 Çankaya
06460 Ankara / TÜRKİYE

atagur.com.tr

atagür danışma hattı

0850-3335544
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“Yenilikçi ürünlerimizi tanıtmak ve yeni işbirliği 
imkânlarını değerlendirmek için 2004 yılından beri 
dünyanın en büyük mobilya fuarlarından Uluslararası 
Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı Orgatec’e katılıyoruz. 
Orgatec Fuarı, günümüz mobilya trendlerini ortaya 
koyması açısından oldukça önemli. Orgatec 2014’te 
en yeni ürünlerimizi ve renk kombinasyonlarımızı 6. 
salondaki standımızda fuar ziyaretçilerine sunduk. 
Fuar için hazırladığımız mikrositemiz, broşürlerimiz, 
takvimlerimiz ve standımızda 3D-Design, Delivery, 
Diversity (tasarım, teslimat ve çeşitlilik) konseptini 
işledik. Ürünlerimizi uluslararası ziyaretçilere 
sunma fırsatını yakaladığımız fuarı oldukça verimli 
bir şekilde geçirdik. Önümüzdeki yıllarda da 
uluslararası fuarlara katılmayı sürdüreceğiz.”

Hüseyin Tosunoğlu 
Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı

BÜROTİME 

CASELLA
İş ve özel yaşamın giderek daha fazla iç içe 
geçmesi ile hayatımızın her alanında daha fazla 
etkisini hissettiren ofis mobilyalarının sergilendiği 
Orgatec’de sektörün dünya ölçeğinde öncüleri 
olan firmaların, bu tür organizasyonlar sayesinde 
karşılıklı sinerji ile oluşturdukları, koleksiyonlarını 
sergilediklerine tanık olduk. Her geçen gün 
Türkiye’de ve dünyada Ofis mobilyaları sektöründe 
portföyünü artıran olarak Avrupa’daki ve dünyadaki 
birçok mobilyacı ile iletişim kurma fırsatı yakalamış 
olduk. Ziyaretçilerin çoğu Avrupa’dan olmakla 
beraber dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin 
olduğunu gördük. Ziyaretçilerde kalite ve tasarım 
arayışının ön planda olduğunu fark ettik. Yeni 
koleksiyon ve özelliklerle ürünlerini teşhir eden 
olarak, bu fuarı bir fırsat olarak değerlendirdiğimize 
inanıyor bir sonraki Orgatec’e yine aynı heyecanla 
katılmayı bekliyoruz. 

İZLENİMLER
2014

OMSIAD
ORGATEC 2014 Fuarı’ndan...

Harika bir atmosfer, artan uluslar arası yaklaşım ve yüksek kalite

Uluslararası ziyaretçi ve katılımcı figürlerinde güçlü büyüme, Almanya ve Yurtdışından önemli karar vericiler ve uzman 
perakendecilerin sahada olması, yüksek düzeyde katılımcı memnuniyeti ve önemli sanayici ziyaretçiler. ORGATEC 2014 kapanma 
günü 25 Ekim Cumartesiye son derece olumlu sonuçlar ile geldi. Sektörün görüşüne göre barometre açıkça yüksek gösteriyordu. 
Fuar, Ofis&Objeleri için Uluslararası Ticaret Fuarı olarak güçlü bir büyüme gösterdi. Kalite ve uluslararası yaklaşımın yanı sıra 
ürün ve hizmetlerde kalite aralığı ve çeşitlilik olarak da büyüme gösterdi. Son gün ölçümleri dahil 120’den fazla ülkeden 50 binden 
fazla ziyaretçi ile ORGATEC 2014 ziyaretçi rakamları, 2012’den hafif bir artış gösterdi. Aşağı yukarı %7 olan bu büyüme uluslararası 
ziyaretçi katılımındaki artıştan kaynaklanıyor. Bu önemli artış Orta Doğu, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika ve Çin’den gelen 
ziyaretçilerdeki artış ile gerçekleşti. Avrupalı ziyaretçi rakamları da arttı; özellikle Türkiye, İtalya ve İspanya’dan artan ziyaretçi 
katılımı söz konusuydu. 41 ülkeden 624 katılımcı firma ORGATEC’in uluslararası öneme sahip bir fuar olduğunun da altını çizdi.

“Ortadoğu’dan gelen ziyaretçi artışının yanı sıra, İtalya’dan gelen neredeyse 2 bin sanayici ve ABD ile Kanada’dan gelen 
ziyaretçilerdeki büyük artış ORGATEC’in Ofis ve Kontrat alanından ne kadar önemli bir Fuar olduğunu gösteriyor”

KöelnMesse Operasyon sorumlusu Katharina C. Hamma

“İç katılımda sektörün önemli karar vericileri ve uzman perakendecileri sahada olması sayesinde ORGATEC, yüksek beklentileri 
yerine getirdi. Geniş konseptler ve ürün yenilikleri ile geleceğin ofis dünyası ORGATEC’te görüldü. Bu yıl Köln’de en son trendleri 
öğrenmek için hevesli genç ziyaretçiler için çarpıcı bir fuardı ve böyle bir başarı olduğu için de mutluyuz” 

Almanya Ofis Mobilyaları Derneği Başkanı Hendrik Hund

Ziyaretçiler ve katılımcılar hem ORGATEC’in yeni Hall yerleşiminden hem de 105 bin m2 fuar alanını başarılı yönlendirmeler ile 
kolaylaştırılmasından memnundu. Hall 11,2 Hall 10,1 yerine açıldı.

Tüm çevrede başarılı Ticaret Fuarı:
“ORGATEC Ofis”, “ORGATEC Kontrat”, “ORGATEC Alan” ve “ORGATEC Mobil” şeklinde ayrılan dört segmentinde fuar, çalışma ve 
yaşam ortamı ile bağlantılı her şey için kapsamlı kavramlar ve entegre çözümler sundu. Mobilya, döşeme, akustik, aydınlatma, 
medya ve konferans teknolojileri sektörlerinden önde gelen ulusal ve uluslararası üreticiler 6, 7, 8, 9, 10,2 ve 11,2 no’lu Hall’lerde 
kendi ürün ve hizmet yeniliklerini sundu ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

OMSİAD açısından Orgatec 2014,
Dünya’nın ve Avrupa’nın en prestijli Ofis Mobilyaları Fuarı ORGATEC bu yılda Almanya’nın Köln şehrinde KöelnMesse Fuar 
alanında toplam 6 Hall’de 105 bin metrekare alanda 41 ülkeden ulusal ve uluslararası mobilya, döşeme, akustik, aydınlatma ve 
medya teknolojisi alanlarında üretici 624 firmanın katılımı ile gerçekleştirildi. Fuarda Türkiye’den katılan üye ve üye olmayan tüm 
sektör firmalarımızın yanında olmak, destek vermek amacı ile oradaydık. Fuar esnasında yapılan görüşmelerden tüm yabancı 
katılımcılar gibi Türkiye’den katılan Firmalarımız da Fuarın yerleşimi, düzeni ve ziyaretçi profili ve yoğunluğundan memnunlardı.
Fuara en fazla firma ile katılan ev sahibi 212 firma ile Almanya oldu. İtalya 66 firma ile 2., Tayvan 36 firma ile 3. ve 22 Firma ile 
Türkiye 8. sıradaydı. En fazla firma ile katılan ülkeler sıralaması ile Türkiye’nin 8. sırada olması ve 22 Türkiye Firmasının 10’unun 
OMSİAD üyesi olması OMSİAD olarak bizi onurlandırdı.

Türkiye’den katılan firmalarımız :

1. ARTOFİS MOBİLYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
2. TOSUNOĞULLARI MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (BÜROTİME)
3. ÖZMADEŞ MADENİ EŞYA SAN VE TİC A.Ş.
4. UYGUL MOBİLYA GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. STİ.
5. CASELLA BÜRO SİSTEMLERİ SAN VE TİC. LTD.
6. KİMSAN MOBİLYA LTD. STİ. (SOLENNE OFFİCE FURNİTURE & PROJECT)
7. KOLEKSİYON MOBİLYA SAN. A.Ş.
8. NURUS A.Ş.
9. ERSA OFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
10. ORÇELİK MADENİ EŞYA OFİS MOBİLYALARI MAK INS. TİC. LTD. ŞTİ.
11. SERAS MOBİLYA PEYZAJ İNSAAT TAAHUT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
12. SANOVA BÜRO MOBİLYA TEKS. TUR. İNS. DEK. VE GIDA TİC. LTD. ŞTİ.
13. BOYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİCARET A.Ş.
14. PAPATYA HİDROMEKANİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15. CADI METAL MOBİLYA TASARIM ÜRETİM TİC. LTD. ŞTİ
16. STAR ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
17. VİZYON BÜRO MOBİLYA İNSAAT VE TURZ. LTD. ŞTİ.
18. ÇAĞIN BÜRO MOBİLYA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
19. BATA METAL MOBİLYA TASARIM ÜRETİM LTD. ŞTİ.
20. DEBERENN AR-MA DAN. MOB. DEK. MİM. İNS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
21. BÜROART MOBİLYA SAN. VE. TİC. A.Ş.
22. DOXA OFFICE FURNITURE ÇANAKÇILAR YAPI MALZ. TİC.VE SAN. A.Ş.
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Artofis mobilya firması olarak Masachi markamızı 
temsilen Orgatec fuarına bu yıl 50 m2 ile ilk kez 
katıldık. Fuarda sergilediğimiz özel tasarım 
ürünlerimize ziyaretçilerimizin ilgisi bizi oldukça 
memnun etti. Fuar sırası ve sonrasında oldukça 
olumlu geri dönüşler aldık. Sektörümüz ile ilgili fuar 
olması neticesinde gelen ziyaretçi kalitesi de fuarın 
kalitesi ile doğru orantılıydı. Ayrıca, sektördeki 
diğer firmaların ve diğer ülkelerdeki üreticilerin 
geldikleri noktaları gözlemle imkanımız oldu. Fuar 
esnasında tanışmış olduğumuz kişilerle ilişkilerimizi 
geliştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. 
Fuarda yaptığımız görüşmelerin faydasının yanı 
sıra, görüştüğümüz kişilerin yorumları ve görüşleri 
de bizlere uzun vadede yarar sağlayacaktır. İlk 
katılımımız olması neticesinde bizim adımıza 
oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Bundan 
sonraki Orgatec fuarlarına da nasıl ve ne şekilde 
katılmamız gerektiği ile ilgili detaylı bilgi sahibi olma 
fırsatımız oldu. İlerleyen yıllarda da yeni tasarım 
ürünlerimizle Orgatec fuarlarında yerimizi alacağız.

MASACHI

2000 yılından bu yana değişen çalışma 
alışkanlıklarına yönelik çözümlerimizi ve yarını 
öngören yeniliklerimizi Orgatec fuarı aracılığıyla 
kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Fuarın 9. Salonunda 
yer alan standımızda ofis ortamının yaşam 
alanımızdan farksız olduğunu ifade ettiğimiz This is 
how it works konsepti ile hazırlık yaptığımız Orgatec 
2014 Fuarı’nda ziyaretçilerimizden ilgi gördük. 
Orgatec fuarı ofis mobilyası sektörünün en önemli 
fuarlarından biri. İki yılda bir düzenlenen Orgatec 
fuarında yerli firmaların çoğalmasından Nurus 
olarak çok mutluyuz. Ofis mobilyası adına dünyadaki 
değişimleri görmemize olanak sağlayan Orgatec 
Fuarı bu yıl da tahmin ettiğimiz kadar güzel geçti. 
Dünyada ofis mobilyası kavramındaki değişimleri bir 
kez daha gördük ve ürünlerimizi sergiledik.

2008 yılından bu yana ortalama 80 m²’lik alanlar 
ile katıldığımız Orgatec Fuarı’nın farklı gören, farklı 
bakan beyinlerle markaların bir araya gelebileceği 
bir ortamı bizlere verdiğini gördük. Burada 
olan katılımcıların en az bizim kadar özenerek 
hazırlandığını, Türkiye’den yine bu yıl da katılımcı 
firma sayısında artış olduğunu gözlemledik ve 
hep birlikte, dünya pazarında marka olmuş Türk 
firmalarıyla Türk markalarına olan güven artışına 
bir kez daha katkı sağlamış olduk. Orgatec 2014’te 
ürünlerimizden teşhir için yaptığımız standımıza 
kadar her detayımız beğeni ve ilgi ile karşılandı. 
Tasarımın esasında farklılaşmak olduğunu orada, 
tasarım arenasında yeni ürünlerimize gösterilen 
yoğun ilgi ve beğeniden bir kez daha farkına vardık. 
Özellikle ergonomi, konfor ve şıklığı üzerinde 
barındıran yeni okul sandalyemiz YUGO ve doğal 
ahşap ile polikarbonatın mükemmel uyumunu göz 
önüne seren WOX serimiz dinamik yaşam alanları 
için yeni formlar, mat seri ürünler gibi bu yıl pek çok 
yenilik ile tüketicimizle buluştuk. Birçok uluslararası 
fuar katılımında olduğu gibi gelecek dönemde de 
Orgatec fuarına katılımı sürdüreceğiz.

NURUS 

PAPATYA

Bu yıl 200 m2’lik standı ile ziyaretçilerini ağırlayan 
Doxa, ofis mobilyası sektörünün en önemli buluşma 
noktası olan bu fuarda, ürünlerini uluslararası 
ziyaretçilerine sunma fırsatını yakaladı. Modern 
makam serilerinden olan Sectis, Plena ve Truva, 
çalışma ve ara yöneticilere hitap eden Easy ve Nice 
modelleri, açık ofis sistemlerinden olan Orbital 
ve Radical Workstation grupları ziyaretçilerimiz 
tarafından beğeni kazandı. Aldığımız olumlu 
tepkilerle fuarın verimli geçtiği kanısına vardık. 
Sektörde Dünyaca bilinen üretici firmaların arasına 
girmeyi hedefleyen DOXA ailesi, uluslararası 
platformda bu fuarlara katılarak elde ettiği başarıyı 
ileriye taşımaya devam edecektir.

DOXA

“Fuarda genel olarak gözlemlediğimiz, kaşe kumaşın 
çok yaygın kullanıldığı akustik bölme sistemleriydi. 
Çalışma sandalyelerinden ayırıcı/bölücü panellere, 
bekleme koltuklarından aksesuarlara hala 
birçok farklı üründe kullanım kolaylığı nedeniyle 
vazgeçilmezlerden olan kaşe kumaşı sıkça görmek 
mümkün. Renk olarak da, özellikle koltuklar başta 
olmak üzere, çok sayıda farklı üründe, pastel 
renklerin kullanıldığını görüyoruz. Açık pembeler, 
bebek mavileri ve vizon renkleri, farklı firmalarda 
karşımıza çıktı. Ofiste kullanılan ürünler daha 
feminen çizgilerde tasarlanmış ve pastel, soft 
renkler tercih edilmiş. Masa tabla renklerinde de 
genel olarak, beyaz melamin ve laminat dışında 
bir renk görmek pek mümkün değil. Ahşap doğal 
kaplamalar, cam masalar ve farklı renklerde 
melamin/laminat masalar ancak çok özel ürünlerde 
karşımıza çıkıyor. Genel olarak tercih edilen renk 
beyazdan yana.” 

Yalçın ATA
Ersa Mobilya Genel Müdür Yardımcısı

ERSA
Bu seneki Orgatec’de, değişen zamanla birlikte 
yenilenen ve güncellenen çalışma kültürlerine 
yönelik temalarımız ve ürün tasarımlarımızla 9. 
salonda yer aldık. ‘Açık İş’ teması çerçevesinde Studio 
Kairos ve Koray Malhan imzalı tasarımları ilk defa 
sergiledik. Tema altındaki bu yeni önerilerimiz, aynı 
zamanda daha önce paylaştığımız ‘Ortak Yaratım’ 
temasından da esin aldı. Bu yaklaşımla; yaratıcı 
süreçlerde karar alma mekanizmasında bulunan 
mimar, iç mimar, kurum temsilci ve çalışanları gibi 
tüm paydaşları çok daha aktif bir süreç ortağı olarak 
konumlandırdık. Bu bağlamda; karar sürecindeki 
önemli paydaşlarımıza yarattığı mekana koyacağı 
ürünlerden öte mekanı yaratabileceği, yani ürünün 
bir yapı elemanı haline geldiği farklı tasarımlar 
ve öneriler sunduk. Vermeye çalıştığımız bu 
mesajların uluslararası seviyede mimar, iç mimar, 
tasarımcılardan basın mensuplarına kadar geniş 
kitlelere ulaştığını görmek ve onlardan da sıcak 
bildirimler almak bizi mutlu etti. Aynı sektörü 
paylaştığımız diğer marka temsilcileriyle de bir 
araya gelme, sektörün ne yönde ilerlediğini görme 
fırsatlarını yakaladığımız bu seneki fuarın oldukça 
verimli bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.

KOLEKSİYON
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Yavrusunu korumak için harekete 
geçen, hayatta kalabilmek için 

göçen canlıların yaptığı gibi 
ya da Maslow’un beş ana 

grupta topladığı ve ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde sıraladığı; aşk, 

korku, açlık, koruma güdülerinde 
olduğu gibi harekete geçmemizi 
sağlayan gereksinmelerin tümüne 
yani tüm canlıların genetik olarak 
sahip oldukları ve bir insanı belirli 

bir amaç için harekete geçiren 
eylemlere ‘motivasyon’ diyoruz. 

ALP

NUHOĞLU

Farklı bir açıdan 
‘MOTİVASYON’
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İyi tasarlanan mekanlar ve ürünler sadece güdülerin ön planda 
tutulmadığı, insanın ihtiyaçlarının doğru planlandığı, ergonomik 
verilerin dikkate alındığı bir süreci kapsar. İnsanla doğru ilişki kuran tüm 
nesneler dolayısıyla insanın verimliliğini arttıran unsurlardır. İşini beyin 
cerrahı hassasiyetinde yapan bir tasarımcının sonuçta kimlerin motive 
olup olmadığı ile ilgilenmesine gerek yoktur. Aynı örnek tüm sektörler ve 
sektör yöneticileri için verilebilir.

Yavrusunu korumak için harekete 
geçen, hayatta kalabilmek için göçen 
canlıların yaptığı gibi ya da Maslow’un 
beş ana grupta topladığı ve ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde sıraladığı; aşk, korku, açlık, 
koruma güdülerinde olduğu gibi harekete 
geçmemizi sağlayan gereksinmelerin 
tümüne yani tüm canlıların genetik olarak 
sahip oldukları ve bir insanı belirli bir 
amaç için harekete geçiren eylemlere 
‘motivasyon’ diyoruz. 
Hayatta kalmamızı sağlayan güdülerin 
modern zaman pazarlamacıları tarafından 
fark edilip, kapitalist sistemin hayatta 
kalmasını sağlayan bir güdüye dönüştüğü, 
kavramların sermaye için yorumlandığı 
bir dönemi yaşıyoruz. Konuyla ilgili Uwe 
Poerkson, plastik kelimelerin zulmü 
kitabında ‘’ Günlük dilin bilimselleştirilmesi, 
bu kelimeler örneği üzerinde 
düşünüldüğünde, sömürgeleştirmenin bir 
şekli gibi gözüküyor’’ der. Acaba motive 
eden iş sahibi ya da motive olmamızı 
sağlayan mekan düzenlemeleri karşılığında 
nelerden vazgeçtiğimizin farkında mıyız? 
Motivasyon kelimesi benim için korktuğum, 
eyvah ne satacaklar ya da başıma ne 
gelecek dediğim plastik kelimelerden 
sadece biri olduğu için bir tasarımcı olarak 
‘motivasyonun günümüz algısı’ üzerine bir 
şeyler yazmak istiyorum.
Dünyanın başına gelebilecek felaketlerin 
en büyüğü ‘endüstri devrimi sonrası sosyal 
hayat’ oldu ve ihtiyaçlarımız pazara göre 
çeşitlendirildi. Biz de buna gelişme dedik. 
Çoğumuz bir yerlerden parayı bulup, 
çalışmadan güneyde bir sahil kasabasına 
yerleşmeyi hayal ederiz ya da hep yorgun 
olduğumuz için tatil sonrası çalışmak 
adına motive olmak zorundayız. Farkında 
olmadan yaşadığımız ve ait olmadığımız 
gelişmiş bir çevre ile kuşatıldık ve gelişme 
diye yarattığımız cehenneme bir türlü 
alışamadık. Genlerimizle reddettiğimiz 
bu çevrede hayatta kalmak için sürekli 
uyarılmamız gerekiyordu, işte buna 
motivasyon ya da Türkçe güdü dedik. Daha 
doğrusu bizim değil, bizim çaresizliğimizi 
ekonomiye çevirmek isteyen pazar 
sahiplerinin parlak buluşu bu. Bu demek 
oluyor ki, alışveriş yaparken ya da savaşa 
giderken çok iyi motive ediliyoruz yani 
iyi tüketmek için kazanmak zorundayız. 
Başarısızlık, sıradanlık, geriden gelme, 
tembellik sözcükleri ise ‘insanın halleri 
olmaktan çıkıp ‘, ‘doğal seleksiyonun 
kaybedenleri’ olarak kavramlaşıyorlar. 
Tembelliğin ayıp olması da bu yüzden.
İyi tasarlanan mekanlar ve ürünler sadece 
güdülerin ön planda tutulmadığı, insanın 
ihtiyaçlarının doğru planlandığı, ergonomik 

verilerin dikkate alındığı bir süreci 
kapsar. İnsanla doğru ilişki kuran tüm 
nesneler dolayısıyla insanın verimliliğini 
arttıran unsurlardır. İşini beyin cerrahı 
hassasiyetinde yapan bir tasarımcının 
sonuçta kimlerin motive olup olmadığı 
ile ilgilenmesine gerek yoktur. Aynı örnek 
tüm sektörler ve sektör yöneticileri için 
verilebilir.
Pazara göre şekillenen yaşantımız için 
nasıl sosyalleşeceğimiz de eş zamanlı 
planlanıyor. Bu işi devralanlar ise sektör, 
reklamcılar ve medyadır. “Hangi cep 
telefonu, mobilya ya da kıyafet insana 
çalışma veya yaşama motivasyonu 
kazandırabilir?” Bu, eşyaya ya da motive 
olma şeklinize bağlı. Aslında iyi tasarlanan 
bir ürün kullanıcı için yaşam kalitesini 
arttıran önemli bir unsurdur. Onun hayatını 
kolaylaştırır, öğretir duygusal gelişimine 
katkı sağlar, yaşamsal enerjisini arttırır. 
Ürünün salt tüketim nesnesi olarak 
tasarlanması tüketerek motive olmaya 
alıştırılan insanlar için ‘‘iyiyi” seçme ve 
rafine zevk sahibi olma sürecini engeller. 
İyi tasarlanan mekanlar ve ürünler sadece 
güdülerin ön planda tutulmadığı, insanın 
ihtiyaçlarının doğru planlandığı, ergonomik 
verilerin dikkate alındığı bir süreci 
kapsar. İnsanla doğru ilişki kuran tüm 
nesneler dolayısıyla insanın verimliliğini 
arttıran unsurlardır. İşini beyin cerrahı 
hassasiyetinde yapan bir tasarımcının 
sonuçta kimlerin motive olup olmadığı 
ile ilgilenmesine gerek yoktur. Aynı örnek 
tüm sektörler ve sektör yöneticileri için 
verilebilir.
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Günümüzde iş kavramı mekan olmaktan çıktı ve bir 
ruh halini aldı. Bizler de bu durumu doğal karşılamaya 
başladık. Artık her an her yerde çalışabiliyoruz. Bu 
durumla ilgili bazı rakamları paylaşmak istiyorum: 
%98’imiz iş saatleri dışında iş mailleri atıyoruz. 
%63’ümüz iş maillerimize neredeyse her saat, olmadı 
iki saatte bir bakıyoruz. %53’ümüz yemekten kalkıyor 
işle alakalı bir sorunla ilgileniyor ve sadece %3’ümüz 
tatilimizde işle ilgilenmiyoruz. Peki bu durum nasıl bu 
noktaya geldi? 

Tabii ki günümüzün mobil teknolojisi bunu çok 
etkiledi; internet, sosyal ağlar. Bu verileri göz önünde 
bulundurarak bugün bu noktaya gelebildiysek ileride 
hangi noktaya gideceğimizin örneğini vermek istiyorum. 
Bilgisayar teknolojisinin 2020 tarihinde insan beyni 
kapasitesine gelebileceği söyleniyor. Bu durumda 
her yerde her şeyi yapabilme gücüne sahip olacağız 
ve yanımızda da bir asistanımız olacak. Telefonumuz 
neredeyse bir asistan görevi yapacak. Son dönemlerde 
Amerika’da yeni bir trend var. İnsanlar Cuma günleri 
evden çalışıyorlar. Neredeyse %10’luk kesim bu şekilde 
çalışmaya başladı ve bu devamlı yayılıyor. Dünyada da 
5’te 1’imiz teleworker haline geldik. Acaba ileride ofis 
kavramı yok mu olacak, sizce nereye gidiyoruz?

İşimi elimden alacaksınız galiba... Hayır, bence gelecekte 
ofis kavramı yok olmayacak ama kavram olarak bugünkü 

ofisler de olmayacak. Bugün ofis yapıları değişmeye 
başladı. Şu an 5 ayrı jenerasyon ile beraber çalışıyoruz. 

Bu sebeple bu jenerasyonların birbirini anlayabilecekleri, 
bir araya gelecekleri bir iş yeri olması gerekiyor. Yani bir 

süre sonra iş yeri sosyal alan haline gelecektir. 

Şu anda zaten bu yönde çalışan firmalar var. Mesela 
Google konsepti veya Google tarzında ofisler.

Mesela firma gelip de “biz Google benzeri bir ofis 
istiyoruz” dediğinde biz kreatif ve sosyal yapıda bir 

ofisten bahsedildiğini anlıyoruz. Aslında teknoloji işimizi 
kolaylaştırdığı gibi bir yerde de bizi işten kopamadığımız 

bir hale getiriyor. Dolayısıyla da ofis ortamı aynı zamanda 
rahatlığı yaşamamız gereken, sosyalleşmemiz gereken 

bir ortam haline geliyor. Masa-sandalye şeklinde çalışma 
yapısından başka bir çalışma yapısına doğru geçiyoruz. 

Bunların hepsiyle beraber iş hayatımız ve çalışma 
yaşantımız konusunda bir denge kurmamız gerekiyor. 

Ofisimiz artık yalnızca iş odaklı olmaktan çıktı. İş hayatını 
tümüyle etkileyen birbiriyle entegre, yoğun tempoda 
çalıştığımız bir ortam halini aldı. Burada iş ve özel 
hayat arasında güzel bir denge yakalamamız gerekiyor. 
Özellikle de bu yeni jenerasyon olan Y kuşağından 
bahsedilirken zor bir nesil olduğu söyleniyor. Onlar 
için bu durum “çalışmak için yaşamak” şeklinde değil, 
“yaşamak için çalışmak” şeklinde de değil. Onlar bir 
anlam arıyorlar, bir aidiyet alanı arıyorlar, bir bütünün 
parçası olmak istiyorlar. Takım olarak yaşam kalitesi 
çerçevesinde çalışma ortamı arıyorlar. Acaba bu 
insanları kazanmak için hem ruhsal hem entelektüel 
hem duygusal hem de onları yüceltecek bir ortam 
yaratılabilir mi?

Çoğu zaman genç nesilde aidiyet duygusunun az 
olduğundan bahsediliyor. Ben bunun tam tersini 

düşünüyorum açıkçası. Onların aidiyete sahip olması 
için bir şeye ihtiyaçları var. Özgürce konuşabilmeye, 

anlaşılabilmeye… Ben bir taftan da baba olarak 
konuşuyorum. Çünkü çocuklarımı anlayabilmem 

gerekiyor. Bir alttan gelen jenerasyonun kendisini 
anlatabilmesi, tanımlayabilmesi için fiziksel bir alana 

ihtiyaç var. Bu iletişim sadece mobil teknolojiler 
üzerinden olmuyor. Bunun içine mobil teknolojiler giriyor 

ama bununla beraber onların bir arada olmaya ve farklı 
jenerasyonlar olarak iletişimde bulunmaya ihtiyaçları 

var. 

Şimdiki çocuklardan bahsederken: Bizim için yeni 
teknolojiler, “adapte olmamız gereken durumdur.” Onlar 
için ise “içine doğdukları dünya.”

Aslında şirketlerin hep sürdürülebilir olmasından 
bahsediliyor. Şirketlerin sürdürülebilir ve inovatif olması 

için insanların da inovatif olması gerekiyor. İnsanların 
inovatif olması içinse bu alanın, bu özgürlüğün 

tanımlanması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi ise klasik 
ofisler ile olmaz çünkü artık hiyerarşinin yok olması 

gerekiyor.

Herkes çok çalıştığımızın farkında. Bu yoğun tempoda 
odaklanma ve verim sorunuyla da karşılaşabiliyor 
muyuz? Türkiye’de haftalık çalışma oranı 48,9 saat 
olarak görünüyor. Çin’de 43,5 Hollanda’da 30,5 
Amerika’da 34,5 olarak görünse de herkes biliyor ki 
genelde insanlar 40 saatin üstünde çalışıyorlar. Sizin 
işten sıyrılabileceğiniz mekan da olmadığı için bu 
yoğunluğun bir verimin içine sokulması gerekiyor.

Burada önemli olan şeylerden biri de işin 
tanımlanabiliyor olması çünkü beklenti tanımlandığı 

zaman, insanlar acil toplantılar için bir yere veya 
sosyalleşmek için bir takım alanlara ihtiyaç duyuyorlar. 

Bugün insanları introworld ve detroworld diye 
ayırdığınız zaman bu iki tarz insanın aslında başka 

beklentilerde olduğu ortaya çıkıyor. Ofis yapısı aslında 
bir ada mantığına dönüşüyor. O adanın içinde sizin 

de duyularınıza hitap edecek bir başka sükunetli 
bulacağınız yerlerin olması gerekiyor.

Evet iki tür insandan bahsettik. Bugün çok büyük bir 
trend var. Açık ofis mantığı introworld insanlar için 
çok hoş bir ortam değil. Yani insanlar için kendilerini 
huzurda hissedebilecekleri mekanlar da gerekiyor. 
Ortamın ve mobilyalarının buna uygun olması gerekiyor.

Eskiden işyerleri fabrika mantığındaydı. Masa ve 
sandalye durumu vardı ama artık insanlar iş yerlerinde 

evin rahatlığını istiyorlar. Bir de evden çalışmak diye 
bir durum var fakat bu çalışma yapısı insanın insana 

olan ihtiyacını yok etmiyor. Bu ihtiyaç yok olmadığı 
için ofis ortamı sosyalleşme ortamına dönüşüyor 

ama bu demek değil ki her yere kanepeler koltuklar 
koyalım, bu kanepeler koltuklarla çalışalım. Çünkü 
farklı zamanlarda farklı yerlerde olan insanlarla da 

kolektif olmanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin sürekli insan 
kaynağınızı bu şekilde bir yapıya göre değiştirmeniz, 
o değişimi oluşturmanız gerekiyor. Bu biraz da insan 

kaynaklarının yapısı, çünkü kabukla içerisi birbirini 
tutmadığı zaman şirketler yine başarılı olamıyorlar.

Evet bu sadece oradaki mobilyalarla entegre bir çözüm 
değil. Yani 5 duyuya hitap eden ofisten bahsediliyor. 
Yani burada ambiyans ve atmosfer çok önemli. Renk, 
ışık, bitkiler, müzik, ortamın kokusu, içtiklerimiz, 
yediklerimiz hatta oynadığımız oyunlara kadar her şeyin 
iş hayatımızda bir izi var. Dün bazı insanlar konferansın 
yapısının aslında ne kadar ferahlatıcı olduğundan, 
onlara ne kadar fazla enerji veren bir ortam olduğundan 
bahsettiler. Bu da demek oluyor ki burada neredeyse 
yaratmak istediğimiz ofis ortamını yaratabiliyoruz. Güzel 
renkler var, ilham verici konuşmacılar var, güzel yemek 
var yani güzel bir sistemin içine oturtulmuş. Acaba ofis 
hayatımız da buradaki ortam gibi olabilir mi?

Olması lazım fakat bu şöyle bir noktadan geçiyor. 
Şirketler patron şirketinden çalışanların da sahip 

oldukları, inandıkları bir amaca hizmet ettikleri şirketler 

haline dönüşüyor. Zaten sürekli o inovasyona ve sürekli 
ilişkiye yanaşamadığınız zaman şirketlerin var olma 

imkanları kalmıyor.

Hiyerarşinin yok olması gerekiyor. 

Ayrıca bu çok çabuk kopyalanabilen bir şey. Yani iyi 
bir şey çıktığı zaman birisi hemen onu taklit edebilir 

vaziyette, iletişim aynı zamanda bunu sağlıyor.

İnsanlar yeniyi fark ediyorlar ve gelip sizden Google gibi 
bir ofis istiyorlar ama Google gibi bir ofis yarattığınız 
zaman onun mantalitesine erişemeyeceksiniz. 

Bence, bundan önce değişim bir zaman içindeyken 
şimdi süreklilik halinde. Sürekli değişime adapte olmak 

gerekiyor. Dolayısıyla ofis ortamının da buna ayak 
uydurması gerekiyor. Daha doğrusu iş yaşantınızın ayak 

uydurması gerekiyor. Bazen insanlar iş toplantılarını 
ofislerinde yapmak istemediklerini söylüyorlar, çünkü 

ofislerinde rahat etmiyorlar. Toplantılarını bir otelde 
ya da bir restoranda yapıyorlar. Çünkü buna ihtiyaç 

hissediyorlar. Bu önemli bir nokta, hislere dokunmak 
gerekiyor. 

Aslında iş verimi açısından da önemli. Bugün bir 
toplantıda dikkatin dağılma süresi 11 dakikaya indi. 
İnsanlar çok rahat farklı alanlara kayabiliyorlar. Sizin 
de çalışanlarınızı bir şekilde toplamanız, odaklamanız 
gerekiyor. 

Artık şirketler sosyalleşmeyi sağlamadıkları sürece 
motivasyon alamıyorlar. İçeride yeni gelen nesle 

hazır olmak gerekiyor yani müşteriniz yeni nesilse o 
müşterinin tanımını algılamanız gerekiyor. Dolayısıyla 

yeni jenerasyon olarak içeri giren çalışanlar aynı 
zamanda iç müşteriler. O iç müşterileri tatmin etmek, 

mutlu etmek gerekiyor.

İş ortamımız değişiyor iş kavramımız değişiyor. İşteyim 
kavramı ortadan yok oluyor yaptığınız işin tanımı 
bile değişiyor. Bunların hayatımıza negatif etkilerini 
minimumda tutmamız için verimi arttıracak bizi mutlu 
edecek, huzurlu kılacak ortamlar yaratmak gerekiyor. 
Önemli olan şey insanı dinlememiz ve sürekli inovasyon. 
Bunları yapamazsak yok olacağız.

Yaşam Alanı Olarak Ofisler
Can YALMAN - Güran GÖKYAY 
MARKA 2014 Konferansı’ndan...
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1984 yılında kurulan, çok kısa sürede Dünya çapında adını duyurmayı başaran 
bir marka... Gelişen teknoloji ile ahşabın sunumunda gerek Türkiye’de, gerekse 
60’dan fazla ülkede kalite ve güvenin temsilcisi konumundadır. Profil üretimi ile 
başlayan hikaye, bugün en son teknoloji ile donatılmış 400.000 m2 üretim alanına 
yayılı Entegre MDF Sanayi tesisi ile 8 farklı ürün grubuna sahip modern bir üretim 
merkezi ile mekanlarınızı farklılaştırmaya devam ediyor.

AGT, MDF, MDF-LAM, Panel, Profil ve Boykapak üretimi ile mobilya ve dekorasyon 
sektörlerine, kapı, duvar paneli ve süpürgelik üretimi ile de inşaat sektörüne 
hizmet veriyor. AGT’nin ürün gamı ile ilgili tüm detayları www.agt.com.tr adresinden 
inceleyebilirsiniz. 

Beklentilerin ötesinde bir marka; AGT

AGT ürünleri, trend belirleyen renkleri ve özgün 
modelleriyle mobilyalarınıza farklı bir dokunuş 
sağlayacak.

Parlak ve mat her türlü MDF-LAM’ın bir arada 
kullanılabiliyor olması bazen şaşırtsa da sonucunda 
ortaya çıkan ahenk kullanıcıları büyülüyor. 
Farklı kombinler, zıt kontrast renkler, yaratılan 
mekanlarda hareket sağlıyor. Bunlara ilave, renk, 
ışık oyunları ve aksesuarlar sayesinde oldukça 
sıkıcı görünebilen ofisler bile çok farklı havaya 
bürünebiliyor.

Dokuları tercih ederken geometrik desenler, 
çizgi oyunları gibi grafiksel etki yaratacak olan 
seçeneklerin tercih edilmesi mekanları çok daha 
zengin gösteriyor. Ofislerde dolap kapaklarınızın 
dümdüz ve tek renkten oluşması kullanıcısı 
tarafından bir süre sonra o ofisi, monoton hale 
getirecek iken, kapakların biraz dokulu seçilmesi ve 
renk seçiminde de birden fazla renge başvurulması 
mekanlara bir anda canlılık ve hareket katabiliyor. 
AGT ürün gamı değişik doku ve renk seçenekleri 
ile birçok farklı mobilya tasarımına imkan tanıyor. 
Ürünü farklılaştıran detaylardır felsefesi ile AGT’nin 
ürünleri ile yapılan tasarımlar hem çizilmeye karşı 
çok daha dayanıklı hem de zarafet ,estetik ve yeni 
trendleri bizlere sunuyor.

Geniş ürün ve renk yelpazesiyle AGT kapıları 
da sizlere farklı ve modern ofislerin kapılarını 
açıyor. Farklı ihtiyaçlar için üretilen dumana ve 
yangına dayanıklı kapılardan, özel tasarım kapılara 
kadar geniş kapı ürün yelpazesi de mekanları 
farklılaştırıyor.



60 12015  

m
o

tiv
a

sy
o

n
1989 yılında Elazığ’da kurulan Altungök 
bünyesinde yer alan Altungök, ve Office’m 
markaları ile ofis mobilyaları, çoklu çalışma 
grupları, çalışma koltukları ve ofis oturma 
elemanları üretiyor. Firma üretimi teknolojik 
unsurlarla bağdaştırarak otel, okul, 
hastane, konferans salonları ve mağaza 
dekorasyonları alanında kamu ve özel 
sektörün ihtiyaçlarına cevap veren özgün 
tasarım ve üretim çözümlerini beraberinde 
sunuyor.

135 kişilik kadrosuyla firma, 15.000 m2 
kapalı alanı kapsayan kendi tesislerinde, 
hassas ve hızlı üretim olanağı sağlayan 
bilgisayar kontrollü makine parkına 
sahip. Fabrikanın yaptığı üretimler ahşap, 
boya ve yüzey işlemleri, metal, döşeme 
ve montaj bölümlerini içeriyor. Çağdaş 
çalışma hayatının en önemli unsurları 
arasında yer alan verimliliğe, motivasyonla 
ulaşılabileceğine inanan firma; fonksiyonel, 
pratik, ergonomik ve kişiselleştirilebilen 
tasarımlarla ofis ortamındaki mutluluğu 
arttırmayı hedefliyor.

altungok.com

fonksiyonel
pratik ve 

ergonomik
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Verimli bir ofis ortamı ile çalışan memnuniyeti ile doğru orantılı. 
Fonksiyonel, ergonomik ama renksiz bir ortamı verimli kılmak 
ise neredeyse olanaksız. Kendimizi içinde iyi hissedeceğimiz 
ortamlar yaratmanın anahtarı motivasyonu arttıracak renk 
kombinasyonları oluşturmaktan geçiyor. Ofis sandalye, koltuk ve 
kanepelerinde kullanılan renkler dikkat dağıtmadan motivasyona 
katkı sağlıyor. 

ATDS geniş bir renk yelpazesi ile sadece renk sunmakla kalmıyor. 
Renk dokunuşu ile kimlik kazanan, hatta istenirse kurumsal 
renkleri de taşıyan ofis ürünlerine hijyen, dayanıklılık, kolay 
temizlenebilme, uzun süreli kullanım özellikleri de kazandırıyor. 
PERMABLOK3® özelliği, mikrop sayılarını aşağıda tutarak daha 
hijyenik bir ortam oluşturuyor. Kötü kokulara, çirkin lekelere, 
hatta alerjik reaksiyonlara neden olan mantar, küf sporlarına 
karşı kalkan görevi gören bir koruma yüzeyi sunuyor. Bölünme 
ve esneklik kaybı gibi bozulmalara karşı da ürünü son derece 
dayanıklı kılıyor. 

Size kalan renklerinizi seçmek! 

Dayanıklı Renkler

Mavi: Evrensel enerjilerin potansiyelini taşır. Kanın 
akışını yavaşlatır. Huzuru temsil eder ve sakinleştirir. 

Turuncu: Güç ve dayanıklılığın rengidir. Ayrıca sıcaklığı, ateşi ve 
telaşı simgeler. Neşenin ve bilgeliğin de sembolü olan turuncunun, 
insanlardaki sosyalleşme duygularını faaliyete geçirdiğini ifade 
eden uzmanlar, bu rengin aşırı kullanımının sinir sistemini 
olumsuz yönde etkilediğini vurguluyorlar.

Çivit mavisi: Çivit mavisi açıklığı, netliği ve gözle görülemeyeni 
simgeler. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eder. İş 
adamlarının ve firmaların sıkça tercih ettiği bir renktir.

Yeşil: Güven verir. Yaratıcılığı körükler, rahatlatıcı 
özelliği nedeniyle büyük lokanta ve mutfaklarda 
kullanılır. Hastanelerde logo ve iç dizaynlarında yeşili 
tercih eder.

atds.com

Pembe: Yaşam dolu, mükemmel ve enerji veren bir 
renktir. Sağlıklı olmanın ve daima genç kalmanın 
ifadesi olarak da tanımlanabilir.

Kırmızı: Canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir, 
fiziksel olarak ataklığı canlılığı, duygusal bağlamda 
bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı 
gösterir.m

o
tiv

a
sy

o
n

H
ijy

en
ik

 v
e 



64 12015  6512015  

m
o

tiv
a

sy
o

n
Beşgen, üst düzey yöneticilerin odaları için özel olarak 
tasarladığı ‘Carve Koleksiyonu’ ile beğeni topluyor. Line, 
Side ve Stylework olmak üzere 3 ayrı tasarıma sahip olan 
Carve Koleksiyonu ile üst düzey yöneticilerin odaları stil 
sahibi ve fonksiyonel bir forma dönüşüyor. Eğitim ve ofis 
mobilyası markası Beşgen, tasarım sürecinde Bauhaus 
akımının ‘less is more’ mottosunun ve Uzakdoğu’nun 
geleneksel dinginliğinin ve sadeliğinin ön planda 
tutulduğu bu koleksiyonda, özellikle masanın formu 
üzerinde yoğunlaşarak, detaylardan uzak duran masalar, 
kübik etajerler ve yaygın bir dağılım ile istenen yalınlığı 
gözler önüne seriyor.

Koleksiyonda: 

LINE, çizgilerinin ve detaylarının hassas dengesiyle köşeli 
yüksek zevklere hitap eden dokusuyla mekanlara kimlik 
kazandırırken, felsefeyle derinlik kazanmış bir bakış 
açısına sahip.

STYLEWORK, iş alanında en çok kullanılan malzeme olan 
ahşabın sanat eserine dönüştüğü, mobilyalarının masa ve 
donanımlarındaki organizer unsurlar, yöneticilerin işlerini 
kolaylaştıracak incelikler sunuyor.

SIDE, mobilyanın her yerinde göze çarpan geometrik 
kıvrımları ve parça bütün harmonisiyle yöneticileri 
ağırlıyor. Modern tarza sahip, sadeliğin şıklıkla bezendiği 
tasarım göz dolduruyor.

beserler.com
besgen.net

felsefeyi 
mobilyayla 
buluşturan 
tasarımlar
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1986 yılındaki kuruluşunu takiben çok kısa 
sürede tüm Türkiye’de adını duyurmayı 
başarmış bir marka, Bürosit. Elbette ki bu 
başarı; doğru ekibi kurma, başarılı yatırımlar 
ve kaliteli hizmetin bir geri dönüşü olarak 
kazanılmış. Şu an mevcut konumda ofis 
denilince akla gelen ilk isim oluyor, herkes 
yatırımını yapmadan önce bir Bürosit bayisi 
geziyor. 

Bürosit, ayrıca bu bilinirliği daha da ileriye 
taşıyacak geliştirme faaliyetlerinde de 
bulundu, son yıllardaki yatırımıyla üretim 
teknolojisini yeni bir çağa hazırladı ve ürün 
gamına tüm ofis mobilyalarını kattı. Böylece 
rahatlıkla diyebiliyoruz ki Bürosit A’dan Z’ye 
tüm ofis konforunu değerli müşterileri için 
hazır kılıyor. Ye
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a Bürosit Ofisine 
Sahip Olmak 
Ne Demek?

burosit.com

Bürosit’in yeni çehresini yeni web sitesinden 
(www.burosit.com) bütünlüklü olarak 
inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı olarak çizilmiş 
projelerden, bu çalışmaların 3 boyutlu 
dünyadaki uzantılarına; mobilyaların tek tek 
işlendiği sayfalardan, detay ürün bilgilerine 
her şeyi bulmak mümkün. 

Yeni web sitesi bir başka durumu 
daha kanıtlıyor: Bürosit’in yeni dünya 
ve yeni teknoloji ile entegrasyonunu 
gerçekleştirmede ne denli hızlı ve başarılı 
olduğunu. Çünkü hem ürün tasarımları, 
hem de dijital argümanlar 2000 sonrası 
günlerin bakış açısı ile hazırlanmış. Her ürün 
ve sayfa kendini lider bir duruşla sunuyor. 
Hal böyle olunca Bürosit projelendirme 
ekibinin elinden çıkan ofisler, çağın en iyisi ve 
konforlu çalışma alanları olmakla kalmıyor, 
gelecek 10’larca yıl boyunca da kullanılabilir 
olduklarını kanıtlıyorlar. Yani Bürosit “Vintage 
Modernliği” yakalıyor ve iş hayatına nüfuz 
ediyor.

Bürosit ofisine sahip olmak; zamanı 
yaşamak, günün değerini bilmek ve işinizi 
geleceğe taşıyacak tasarımı elinizin altında 
bulundurmak demektir. Fonksiyonelliği, 
duygusal faydalarla birleştiren Bürosit 
çalışma alanları, konforu ve verimliliği bir 
arada sunmaktadırlar. Bu yüzden vizyoner 
iş adamları, tercihini Bürosit’ten yana 
kullanırlar.
 
Siz de en yakınınızdaki Bürosit bayisine 
uğrayın, ne demek istediğimizi kendi 
gözlerinizle tecrübe edin.

ofis konforu
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Hayatı
kolaylaştıran

ürünleri
Hayatımızdaki pek çok şeyin çok hızlı 
değiştiği son yıllarda ofisler, çalışanlar ve iş 
yapma biçimleri de bu değişikliklere paralel 
olarak değişiyor. İçinde bulunduğumuz 
iletişim çağında iş kültürü yeni araç-
gereçlerle desteklendi, daha hızlı ve 
dinamik bir hal aldı. Çalışma hayatındaki bu 
değişiklikleri inceleyen pek çok araştırma 
çalışanların bir araya gelip etkileşime 
geçmesinin, birbirleriyle paylaşımlarda 
bulunmasının, çalışanları motive ettiğini ve 
işlerdeki verimliliği artırdığını gösteriyor. 
Ofislerdeki bu değişimden yola çıkılarak 
geliştirilen Connect ürün ailesi; çalışanları 
bir araya getirerek etkileşime geçmelerini 
sağlayan ortamları sunmak üzere tasarlandı. 
Biçimsel olarak, yeni ofis kültürünün tüm 
etkilerini üzerinde taşıyan ürün ailesi, 
karşılıklı iletişimi destekleyen, esnek ve 
mobil özellikleriyle öne çıkıyor. Tek kişilik 
ve iki kişilik oturma birimleri ve üç farklı 
sehpa çeşidinden oluşan seride birimlerin 
bir araya gelerek çoğalması, ürünün 
konseptini destekleyerek görsel bir bütünlük 
oluşturuyor. 

Runner’la bir arada ama özgür bir alan 
İnsanların birlikte çalışmaya gün be gün 
daha fazla ihtiyaç duyduğu, birlikteliğin 
günlük çalışma düzeninde vazgeçilemez bir 
olgu olarak önümüze çıktığı ofis hayatında 
kullanıcıları bir arada tutacak konseptler 
gerekiyor. Bu düzen içinde bulunan 
topluluğun verimini maksimum seviyelere 
çıkarmak için esnek, değişimi destekleyen 
ve yaratıcılığı arttıran; yaşayan, bireylerle 
beraber gelişen şartlara adapte olabilecek 
ortamlara ihtiyaç var. 

Günün büyük bir kısmını ofiste ve masa başında oturarak geçiren 
insanların konforuna büyük önem veriyoruz. Dolayısı ile ofis 
mobilyalarında oluşturduğumuz ve oluşturacağımız çözümleri bu 
ana kavram üzerine planlıyoruz. Biz çalışma performansı ile insan 
sağlığı arasında paralellik olduğuna inanıyoruz. Ofiste geçirilen 
zamanın kalitesi tasarlanan ürünlerin ergonomisi ile doğrudan 
ilgilidir. Bürotime olarak biz, ürünlerimizde ergonomi kriterini ön 
planda tutuyoruz. Bu da kişinin işyerinde geçirdiği zaman içinde 
en az seviyede yorulmasını, minimum yıpranmasını ve maksimum 
verimlilikle çalışabilmesini sağlayacaktır. Böylelikle kişi kendini genel 
olarak daha dinamik ve sağlıklı hissedecektir.

Ofis çalışanları arasındaki hiyerarşi azaldıkça çalışanlar birbirlerine 
daha fazla yaklaşıyor ve iş birliği daha güçlü hale geliyor. Bunun 
sonucunda ofis mobilyalarında da işbirliğini ve ofis iletişimini 
destekleyen, farklı konfigürasyonlarda düzenlenebilen modüler 
tasarımlar talep edilmeye başlıyor. Eskiden çalışma masalarında 
sadece bir bilgisayar olurdu. Şimdiyse bilgisayarları, tablet PC’leri ve 
akıllı telefonları sürekli, hatta bazen üçünü bir arada kullanıyoruz. 
Günümüz çalışma masalarında bu teknolojik cihazların elektrik 
kabloları için birden fazla kanal bulunması gibi talepler gün geçtikçe 
artıyor. Yine bu cihazlar için ofis mobilyalarında bulunan özel 
bölmeler, daha düzenli ve verimli bir çalışma ortamı için çok yakında 
bir standart olacak gibi görünüyor.

Hüseyin Tosunoğlu
Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı

Değişime katkı sağlayacak zincirin ilk halkası 
ise çalışma hayatında en fazla etkileşim 
içinde olduğumuz mobilyalarımız.

Tasarımından kullanım senaryosuna kadar 
bir arada kullanılan farklı elementlerin 
kompozisyonuyla yorumlanan Runner, 
eğitim, konferans, sunum gibi farklı 
senaryolar içinde şekillenen bir sistem 
oluşturuyor. 

Mobil çözümlerin bir araya gelmesiyle oluşan 
kurulumlar her an değişime açık bir yapı 
sunuyor. Sabit uygulamalar ise değişimin 
ihtiyaç olmadığı durumlarda kullanıcıları bir 
araya getiriyor.

Uygulama alanlarında getirdiği incelik ve 
sadelikle tasarlanmış fonksiyonel çözümler, 
aynı zamanda hareketli ve esnek çalışma 
ortamlarında görsel bir dinginlik yaratıyor. 
Mobil olarak kullanılan ünitelerin bir araya 
getirilerek oluşturduğu sayısız kombinasyon, 
toplantıların içeriği ve yöntemi ne kadar hızla 
değişiyorsa, uygulamada da bu rahatlığı 
sunuyor ve istenilen kurgu tasarımda 
yer alan teker kilitleri ve masa bağlantı 
aparatlarıyla sabitleniyor. Beş farklı tipte 
tasarlanan masalar, kullanılan alan ve 
kullanıcı sayısına göre farklı kurulumlar için 
alternatif yaratıyor.

Operasyonel kullanıcıların toplantı ihtiyaçları 
için sabit ayaklı varyasyonlarıyla getirilen 
çözümler ise vazgeçilmez alternatifler 
sunuyor. Koleksiyonun tamamlayıcıları olarak 
sunulan projeksiyon perdesi, yazı tahtası, 
kürsü, pano gibi öğeler ile kullanıcıların 
bir arada olduğunda fikirlerini birbirleriyle 
paylaşmalarında işlerini kolaylaştıracak 
tüm ayrıntılar düşünülmüş. Servis, proje ve 
projeksiyon ünitesi gibi mobil öğeler de bu 
amaca hizmet eder şekilde tasarlanmış.
Fonksiyonelliği tasarımla birleştiren Runner 
koleksiyonu en küçük detayından en geniş 
kurgusuna kadar önemli bir farklılık 
yaratıyor. Runner, bir araya gelinen alanları 
tek başına düzenliyor ve bu düzeni tüm 
bileşenlerinin birlikteliğiyle yapılandırıyor. 
İster ürün ister kullanıcı olarak hem ayrı 
hem bir arada tüm koşullarda tasarımın 
kullanıcıya sunabileceği kolaylıkları özetliyor.

m
o

tiv
a

sy
o

n

burotim
e.com



70 12015  7112015  

m
o

tiv
a

sy
o

n

Bilgisayar başından kalkma fırsatı olmadan 
çalışılan ofislerde çalışanın en bireysel ofis 
ürününü ofis sandalyeleri oluşturuyor.

Her üründe daha iyisini yapma çabası 
içinde çalışanın konforuna daha bireysel 
bir pencereden hizmet etme önceliği olan 
ürünlerimizle motivasyona katkı sağlamayı 
hedefliyoruz.

Farklı ürün seçenekleri, renk alternatifleri ile 
de bu bireyselliği derinleştirmeye çalışıyoruz. 
Sektörün önde gelen firmalarının yer 
alacağı İSMOB 2015’de bu çalışmalarımızın 
değerlendirmesi olacak bir anlamda. 
Hedef kitlemizi doğrudan dinleme ve yeni 
çalışmalarımız için motivasyon arttırma 
fırsatı yaratacak. Sonrasında yine yüksek 
motivasyonla yoğun çalışmalara devam.

casella.com.tr

bir 

deneyimi

SEDEF / ORİON
Zarif ve şık tasarımı ile ziyaretçilerinize sunacağınız konfor ve 
rahatlığın yanı sıra göz alıcı bir ofis için garanti sunuyor.

RELAX
Günümüz çalışma monotonluğu dikkate alınarak tasarlanmış, 
öne doğru eğim derecesi verebilecek özelliği, oturma derinliği 
ayarı olan kızaklı sistemi ile akılcı ve kullanışlı sistem oluşturan 
mekanizması, yukarı,aşağı, öne ve arkaya ayarlanabilir özelliği 
ile başlık kullanımı, oturumda fiziksel özellikler göz önünde 
tutularak kolçakların yukarı ve aşağı ayarlanabilen konum 
hareketleri, ayarlanabilen sırt bel desteği, hava geçirgen ve 
terlemeyi önleyici döşemelik malzemeleri ile sizlere daha iyi bir 
kullanım sunmaktadır.
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Motivasyon kavramı, bugüne kadar birçok farklı 
şekilde tanımlanmıştır. Temelde Latince hareket 
etmek anlamına gelen “movere” kelimesinden 
türetilmiştir ve genel olarak “harekete geçiren” 
anlamında kullanılır. Motivasyon, herhangi bir 
amaca yönelik davranış ya da güdüyü başlatan, 
harekete geçiren bir eksiklik ya da bir ihtiyaçtır. 
Motivasyon davranışı başlatır, yönlendirir ve 
sürdürülmesini sağlar. Aslında motivasyon her 
türlü işimizi yapmamızı sağlayan bir güçtür. 
Özellikle iş yaşamında, performansın en belirleyici 
unsurlarından biridir. 1960’lardan beri yapılan pek 
çok araştırma, yüksek motivasyon düzeyinin yüksek 
performansı sağlamadaki en önemli etkenlerden 
biri olduğunu göstermiştir. Performans yetenekle 
motivasyonun çarpımından oluşmaktadır. Yetenek 
olarak tanımladığımız kişinin sahip olduğu 
beceriler, almış olduğu eğitim ve gerek teknik 
gerekse içsel kaynakların harmanlanmasından 
oluşan bir bütündür… Motivasyon ise kişinin 
genelde performansı, işi ve hedefleri açısından ne 
kadar istekli ve kararlı olduğuna ilişkin durumudur.. 
Performans, ancak ve ancak bu iki özellik 
(motivasyon ve yetenek) aynı anda mevcut ve 
güçlü ise yüksek olacaktır. 

Dışsal motivasyon – Diğerleri tarafından sunulan 
ya da kontrol edilen dışsal faktörlere bağlı olarak 
ortaya çıkan motivasyondur. Aldığınız maaş ya da 
övgü dışsal motivasyona örnektir. İş yaşamı sıklıkla 
dışsal motivasyonlar üzerine inşa edilmiştir. Yapmakta 
olduğumuz işin bir bölümünden kişisel olarak zevk 
alıyor olsanız da, temel motivasyon kaynağı dışsaldır.

 

Yaptığınız pek çok işte her iki tür motivasyon da yer alır. 
Keyif aldığınız bir işi yaparken de, motivasyonumuzun 
bir kısmı mutlaka dışsal kaynaklara bağlı olacaktır: 
Sevdiğimiz bir işi yapıyor olsak da alınacak bir geri 
bildirim de dışsal bir motivasyon kaynağıdır ve 
güçlüdür... Benzer şekilde, çok mutlu olduğunuz bir 
işi yapıyor olabilirsiniz, ama yine de maaş almamamız 
halinde işe gitmenizin sağlanması son derece güç 
olacaktır; ya da nefret ettiğimiz bir işi yaparken yüksek 
performans göstermeniz mümkün olmayacaktır. 

Yaşamınızın bütününde, yapılması 
gereken işler konusunda 
motivasyonunuzu yüksek tutabiliyor 
musunuz? Peki,yaptığınız her işi, 
süreç boyunca severek yapabiliyor 
musunuz? Hayır mı? Belki de iş listenizi 
sürekli olarak güncelliyor ama bazı 
işleri hep en sona bırakıyor, sürekli 
erteliyorsunuzdur… Bir işe başlamayı 
erteledikçe ya da sonlandırmada güçlük 
çektikçe, kazandığınız tek şey: Daha 
fazla baskı ve stres olur… hem kendinize 
olan güveninizi hem de başarınızı hızla 
düşürecek olan bu durum motivasyon 
sorunları yaşadığınızın göstergesi 
olabilir….

Noa

Grado

M
OTİVASYO

N
iş yaşam

ında
deskwork.com.tr

Yani yüksek performans, yetenek ve motivasyona 
bağlıdır. Çevrenize bir bakın… Mutlaka örnekleri 
göreceksiniz… Çok iyi eğitim almış, işi gerçekleştirmek 
için gereken beceri ve kaynaklara sahip pek çok kişi 
yeterli motivasyonu olmadığından iş yaşamında başarı 
ve verim gösterememektedir. Çünkü motivasyon 0 
olduğunda, performans da mutlak olarak sıfır olacaktır.

Motivasyonun düşük olduğu durumlarda ise denklemin 
sonuçları daha da tanıdık hale gelebilir; işe gelmek 
istememe, geç kalma, departman değiştirme hatta 
işten ayrılma düşünceleri… hepimizin zaman zaman 
yaşayabileceği bu durumun üstesinden gelmek, 
motivasyonu yükseltebilmek sanıldığından daha kolay 
olacaktır… 

Motivasyonu yükseltmek için...

Mitlerin Farkına Varın 
Motivasyonunuzu yükseltmek için öncelikle motivasyon 
ile ilgili mitlerinizin farkında olmalısınız. Pek çok 
kişinin kafasında bir hedef vardır, fakat ona ulaşmak 
için adım bile atmazlar. Zihinlerindeki yanlış inançlar, 
masallar kişilerin adım atmasını engeller. Aşağıdaki 
bölümde, başlıca yanlış inançlar ve neden onlardan 
sakınmanız gerektiğini bulacaksınız. Beceremem, onu 
yapamam: Evet, yapabilirsin! Diğerleri yapabiliyorsa, 
sen de yapabilirsin. Aynı büyüklükte beyin, aynı iki kol 
ve bacak, her gün aynı zaman diliminde yaşayan kadın 
ya da erkek tarafından yapılmış olan tüm olağanüstü 
şeyleri, sen de yapabilirsin.

Yarın başlarım: Belki, yapamazsın. Bugün 
yapabileceğin şeyleri asla erteleme. Yarın garanti değil 
ve geleceğin ne getireceğini kimse bilmiyor. Yalnızca şu 
andan eminsin. Buradasın ve hedeflerine ulaşabilirsin.

Bu benim için doğru olmayabilir: Uğraştığınız şeyin 
sizin için en iyisi olduğundan hiçbir zaman %100 emin 
olamazsınız. Çünkü sürekli yenilenir ve değişir. Hedefe 
yürürken pek çok kere yol değiştirirsiniz. Mükemmel 
fırsatlar kapınızı çalana kadar beklemeyin. Harekete 
geçin. 

Şimdi yukarıdaki mitlere bakın, hangilerine sahipsiniz… 
Bir an önce o düşüncenizi değiştirin…

Motivasyonunuzu yükseltmek için 2. adım motivasyon 
kaynaklarınızı görmektir. Temel olarak motivasyonu 
yani bizi harekete geçiren ihtiyaç, hedef ve eksikleri 
ikiye ayırabiliriz: içsel motivasyon ve dışsal 
motivasyon…

İçsel motivasyon – İçsel faktörlere bağlı kişisel 
ihtiyaçlarınızı karşılama motivasyonunuzdur. Hobiler, 
boş zamanınızda yaptığımız aktiviteler vb. içsel 
motivasyon sayesinde yaptıklarınıza birer örnektir. 
İçsel motivasyon söz konusu olduğunda, yaptığınız 
şeyi sadece ve sadece “keyif aldığınız için” yaparsınız, 
mecbur olduğunuzdan değil… İçsel motivasyon söz 
konusu olduğundaki ihtiyaç, iyi hissetme, keyif alma 
ihtiyacıdır..

Gyza
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Sosyal bir etkileşim alanı olan ofis, sektörel 
ihtiyaçlar neticesinde şekillenen farklı kurgulara 
sahip bir alan olarak tanımlanıyor. Bu alan 
çalışanlar için olumlu ya da olumsuz birçok etkene 
sebep olabiliyor. Bu sebeple ofis mobilyalarının, 
mekan ve işin gerekliliklerine uygun profesyonel 
bir şekilde düzenlenmesi ve insan psikolojisinde 
verimli bir çalışma ortamını yansıtması büyük önem 
taşıyor.

Çağın Ofis, 1970 yılından beri ofis mobilyaları 
sektöründe yurt içi ve yurt dışında birçok firma 
için ofis mekanlarında çözüm ortağı durumunda. 
Çağın getirdiği yeni çalışma şekillerine hitap eden 
ürünleri ile çalışanların çalışma mekanlarında 
ihtiyaç duyabilecekleri, mobilya ihtiyaçlarını 
bir kanaldan temin edebilecekleri bir özellik 
taşıyor. Finanstan, üretime, pazarlamadan satışa, 
servisten stok yönetimi optimizasyonu alanına 
kadar ERP sistemiyle çalışan firma, yeni bayilik 
sistemi altyapılarının kurulması adına çalışmalar 
yaparak, üretim için zengin makine parkı ile 
teknolojiyi verimli şekilde kullanıyor. Geniş ürün 
koleksiyonuna sahip mağazaları ve online satış 
siteleriyle daha geniş bir müşteri kitlesine tasarım 
ürünü ofis mobilyaları sunmayı amaç edinmiş olan 
firma, tasarımdan tüketici kullanımına kadar var 
olan süreçte toplam kalite yönetimini benimsiyor. 
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Ofis 
ortamları 

için çok 
yönlü 

çözümler

®

Tasarımcı: Burak PİRİNCCİOĞLU ARKE10 Makam Takımı MOOD Makam Takımı
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Günümüzün büyük bir bölümü ofislerde geçiyor. 
Evimizden daha fazla zaman geçirdiğimiz bu 
mekanların tasarımı hem ruh hem de beden 
sağlığımız için büyük önem taşıyor. Bu sebeple ofis 
mobilyalarının üretiminde de kişilerin dünyasını 
yansıtan ve hassas bir tarz yaratan ürünler 
sunmak; üretimden satışa, satıştan organizasyona, 
sevkiyattan montaja ve satış sonrası hizmetlerden 
müşteri hizmetlerine kadar bu bilinçle hareket 
etmek gerekiyor.

Ofis mobilyası aynı zamanda dünyadaki tüm 
yenilikleri ve çözümleri takip etmeyi gerektiriyor. 

Geon markası ile sürekli değişen ve yenilenen 
trendleri yakından takip eden Gürsan koltuk 
çözümlerinde şık, ince ve ergonomik tasarımlarla 
estettik ve rahat ofisler sunuyor. Özel projelerde 
DVO markası ile şık çözümler üretebiliyor.

Firma son dönemlerde gözde olan fileli koltuk 
gruplarından çok sayıda model seçeneğine sahip. 
Hakiki deri makam koltuk gruplarında her zevke 
uyabilecek geniş ürün yelpazesi olan Gürsan’ın 
mobilya gruplarında klasik ahşap masalardan 
metal kombinasyonlu modern takımlara kadar 
geniş bir ürün grubu var. 
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Madeş’in ofis mobilyasında boyut, 
dayanıklılık, fonksiyonellik, ergonomi, estetik 
ve çevre dostu olma gibi faktörleri göz 
önünde bulundurarak tasarladığı Shift serisi 
insan ihtiyaçlarının tümünü karşılar nitelikte. 
Bu özelliklerin metal ve ahşap üzerinde 
işlenmesiyle oluşan seri, zengin renk ve 
ahşap seçeneklerine sahip. Seri, konik 
uzayan zarif ayak yapısı, çeşitli masa üstü 
aksesuarları ile çalışma ortamlarında farklı 
bir konsept sunuyor.

Shift serisi ‘çalışma grubu’, ’operasyonel’, 
’yönetici’ olmak üzere 3 farklı segmenti 
içeriyor. Bu seri bireysel ve ortak 
çalışmalarına uygun tasarlanmış çok 
fonksiyonlu ve ofis yaşamında verime katkı 
sağlıyor.

insan 
ihtiyaçlarının 
tümüne 
uygun 
bir 
ofis
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“OFFI eğitimli ve deneyimli yapısı ile 
müşterilerine uygun çözümler sunmaktadır. 
Firmamız üretim tesisleri, Ankara Organize 
Sanayi Bölgesi’nde olup, Avar Caddesi’ndeki 
idari binasında satış faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Firmamız kısa sürede 
müşterileri taleplerine uygun komple çözüm 
er sunmaktadır. Özellikle son yıllarda proje 
çözümleri sayesinde başarılı işlere imza atmış 
bulunmaktayız. Standart üretimlerimizin 
yanı sıra tasarım, tasarım çözümleri ve 
üretimi konusunda yüksek standartlarda 
hizmet vermekteyiz. Vizyonumuz; müşteri 
memnuniyeti konusunda müşteri ilişkileri 
yönetimi uygulamak, bütün müşterilerimize 
konumuzla ilgili gerekli destek hizmetleri 
vermek, projelendirme, tasarım, tasarım 
destek ve üretim konusunda geri dönüşleri 
takip etmek ve doğru ürünlere ulaşım kalite 
sistemi kapsamında üretim yaparak talepleri 
karşılamaktır. Misyonumuz; firmamız 
marka bilinirliğini arttırarak yüksek kalitede 
ürünlerle hizmet vermek, projelerimizi en 
başından sonuna kadar doğru yönetmek ve 
başarı ile sonuçlandırmaktır.”

Motivasyon; kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, 
sonuç alma arzusu ile ilgilidir. Kişi işten iş 
kişiden etkilenmektedir. Ofis alanlarında; bir veya 
birden çok insanı belirli bir yöne ve amaca doğru 
devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan 
çabalara motivasyon demekteyiz. Bu amaçla; 
çalışma alanında yapılacak fiziksel düzenlemeler 
ile insanların daha verimli ve düzenli çalışması 
sağlanabilmektedir. Bunların yanı sıra, ofis 
ortamlarında aydınlatmanın doğru ve güvenli 
yapılması, havalandırmanın ve ortam sıcaklığının 
düzenlenmesi ofislerin temel standartları açısından 
motivasyon için uygun ortam hazırlamaktadır. 
Buradan yola çıkarak ofis ortamında bulunan 
mobilyaların ve tasarımların da çalışanların 
motivasyonlarını doğrudan etkilediğini söylemek 
yanlış olmaz. 

Bu açıdan firmamız yapmış olduğu çalışmalarda; 
ofis alanına giriş holünden itibaren insan ile mekan 
arasındaki ilişkinin, ofis alanına giriş ile başlayan 
ve mekandan ayrılıncaya kadarki ilişkinin tam 
bir uyum içinde olmasını hedeflemektedir. Giriş 
alanında oluşturulan karşılama konseptiyle; renk ve 
malzeme ile daha rahat, enerjik bir çalışma ortamı 
imajı oluşturmaya özen göstermektedir.
Ofis ortamlarında insan ile sürekli ilişki halinde 
olan ofis mobilyalarının kullanılması kişilerin 

daha etkin şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu 
yüzden açık ofis mobilyaları çalışmalarımızda, 
masa arasında oluşturulan özel panel sistemleri 
ile kişisel alanların oluşturulmasını sağlamaya 
ve insanların ofis alanında kendilerini özel 
hissetmelerini sağlamaya özen göstermekteyiz. 
Çeşitli renk ve malzeme ile çalışanların kendilerini 
daha rahat hissetmelerini sağlamaya çalışmaktayız.

Çalışma koltukları ile ilgili olarak yaptığımız 
çalışmalarda ise; çalışan insanların günlük yaklaşık 
7-8 saat gibi bir süre çalışma koltuğunda oturarak 
çalıştığının bilincinde olarak ürünlerimizde insan 
sağlığını ön planda tutuyoruz ve ürünlerimizi 
insan formuna ve fizyolojisine uygun tasarımlarla 
ergonomik olarak üretiyoruz. Özel koltuk renk ve 
kumaşları ile daha ferah ve dinamik bir ofis algısı 
oluşturuyoruz.

Ortak alanlar ile ilgili olarak geliştirilen 
ürünlerimizde; renk, tasarım ve konforun 
motivasyonu etkilen önemli faktörler olduğunun 
bilincindeyiz. Bu yüzden ortak alan ürünlerimizde, 
insanların dinlenme ve çay kahve mola sürelerinde 
birlikte rahat vakit geçirebilecekleri ürünlerle 
çalışma alanında motivasyonlarını sürekli yüksek 
tutmaya çalışmaktayız. 

Günün büyük çoğunluğunu çalışarak geçiren 
insanlarda motivasyonun büyük ölçüde önemli 
olduğunun farkındayız ve OFFİ ailesi olarak 
ürünlerimizde bu kavram üzerine yoğunlaşarak 
çalışıyoruz. Ofiste harcanan saatlerin hayatın da 
en önemli saatleri olduğunun bilincindeyiz ve bu 
yüzden ürünlerimizde çalışan motivasyonunu 
sağlık ve ergonomi ile birlikte sunuyoruz. Böylelikle 
verimli bir çalışma ortamı sunarken, yorulmaması 
ve yıpranmaması için çalışıyoruz.

offi.com
.tr
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2006 yılında geçmiş yıllardaki birikiminin 
üzerine uluslararası temsilcilik firması 
olarak kurulan Turkom Mobilya 
Komponentleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
birbirini tamamlayan farklı ürünleri 
harmanlayıp ofis koltukları, otel, kafe ve 
benzeri alanlarda çözümler sunuyor.

Firma çalışma istasyonlarından bekleme 
alanlarına, toplantı mekanlarından 
çok amaçlı salonlara, konferans 
salonlarından, kütüphane sistemlerine 
uzanan geniş yelpazede alternatif koltuk 
ve sandalye modellerini sunuyor.
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Gelişmenin devam eden bir süreç olduğuna vurgu 
yaparak üretim yapan Rdesign, “kalite kontrol 
edilmez, üretilir” fikrinden yola çıkarak ürünlerini 
tasarlıyor. Başarıyı bir ekip çalışmasının doğal bir 
sonucu olarak nitelendiren firma kendini bu yönde 
tanımlıyor.

İlk olarak 2001 yılında Real Cam ünvanı ile 
kurulan firma, cam esaslı dekorasyon malzemesi 
ile mobilya üretiminde sektöre hizmet vermeye 
başlamış, 2003 yılında Rgroup Şirketlerinin yeniden 
yapılanması ile birlikte tescilli bir marka halini 
almış. Bu süreç sonrasında Rdesign ismini alan 
firma ofis mobilya üretiminin yanında, anahtar 
teslimi proje hizmeti de veriyor. Büyüme sürecini 
hızlandırırken yönetim ofisleri, mağaza tasarımı, 
fuar-stand tasarım ve uygulama yapıyor. Firma 
başarısının ardında her biri alanında uzman 
ekibinin koordineli çalışması olduğunu söylüyor. 

rdesign.com.tr

Kalite 
kontrol 

edilemez 
üretilir
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Lima Personel Takımı

Ofis hayatının tüm süreçlerini gözden 
geçirilerek tasarlanan ürün, ofislere 
yenilik getiriyor.

setmobilya.com
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Set Line tasarımları ergonomi, 
birbirine adapte olabilme kolayca 
yapılabilme ve taşınabilme 
özellikleriyle dikkat çekiyor. Mutlu bir 
çalışma ortamı sunmayı amaçlayarak 
üretilmiş olan tasarımlar keyifli 
çalışma ortamları için uygun. Ofis 
mobilyaları için özel tasarım olan 
Say Yönetici Takımı ve Lima Personel 
Takımı ile konforlu bir ortam sunmak 
hedefleniyor.

Say Yönetici Takımı

Bu tasarım şık bir tasarım olmanın 
yanında, compact laminant malzemesi 
kullanılarak üretildiği için size 
özel olduğunuzu hissettiriyor. Özel 
elektronik şifreli kesonu ve çeşitli gizli 
bölmeleriyle aynı zamanda ofisinizdeki 
eşyalarınızın güvenliği için uygun.

ofisiniz için
şık tasarımlar
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Hem sosyal hem de 
iş alanlarında konfor

Türk Telekom Arena
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Mersin Stadyumu
Ülker Arena

Recep Tayip Erdoğan Stadyumu 
Abdi İpekçi Arena

Ankara Arena 
Darüşşafaka Basketbol Salonu

urosanm
obilya.com

Ürosan Ofis, Konferans salonları , Sinema, 
Tiyatro, Eğitim ve Açık Kapalı Spor ve Gösteri 
Salonları projelerinde kullanılmak üzere her 
türlü koltuk, oturma sistemleri, hareketli ve 
sabit mobilyalar üretmektedir.

Ürosan Mobilya ayrıca ofis sektöründe 
kurumsal müşterilerine yönelik özel 
tasarlanmış hareketli mobilyalar 
ve koltuklar üreterek bu projelerde 
kullanıcıların ihtiyaçlarını en mükemmel 
şekilde karşılamaya başlamıştır. Kurumsal 
müşterilerimiz için kişiselleştirdiğimiz 
ürünlerimiz, ofislerin firma karakterlerini, 
özelliklerini yansıtacak şekilde tasarlanarak 
markaya bağlanmaktadır.

Geçtiğimiz yıl içinde bir çok ofis projesini 
başarı ile tamamlayan firmamız çok sayıda 
kurumsal müşteri ile de sözleşme yaparak 
müşteri portföyünü genişletmeyi başarmıştır. 
Sinema ve Konferans salonları koltuklarında 
Yurt içi projelere ek olarak uluslararası 
pazarlarda da tercih edilen bir marka olmayı 
başarmış ve çeşitli ülkelerde bu konudaki 
projeleri başarı ile tamamlamıştır.

Geçtiğimiz yıllarda yurt içinde bir çok spor 
tesisinin oturma sistemleri Ürosan tarafından 
sağlandı. Türk Telekom Arena, Şükrü 
Saraçoğlu Stadyumu, Mersin Stadyumu, Ülker 
Arena, Recep Tayip Erdoğan Stadyumu, Abdi 

İpekçi Arena, Ankara Arena, Darüşşafaka 
Basketbol Salonu bunlardan birkaçı: 

Bu projelere ek olarak yeni Bursa 
Timsah Arena Stadyumu’nun VIP ve Loca 
koltukları için sözleşme imzalanmış; 
ayrıca Türkmenistan Olimpiyat Köyünün 
spor salonlarının projeleri başarı ile 
tamamlanmıştır.

Başarı ile tamamlamış olduğumuz projeler 
yurt dışında Ofis, Konferans Salonları ve Spor 
salonları ile ilgili bir çok projenin Ürosan 
firmasına yönlenmesini sağlamıştır.

Tamamlanmış ve yapımı devam etmekte olan 
bu projelerden birkaç örnek vermek gerekirse; 
Moskova Legends Kapalı Spor Salonu , CSKA 
Moskova Stadyumu Yedek oyuncu ve Hakem 
Soyunma odaları Koltukları , Finlandiya 
Paanan Kolu kapalı spor salonu , Finlandiya 
Elenia kapalı spor salonu sayılabilir.

Ürosan kalitesine sadık kalarak Oturma 
Sistemleri üretim alanlarımızı genişletmeyi 
planlıyoruz. Yakın zamanda özellikle 
Havalimanları için tasarlanmış olan bekleme 
koltukları serimizi tanıtacağız. Ayrıca Çağrı 
Merkezleri için tasarlanmış olan yeni oturma 
ve çalışma serimizin de seri üretimine 
geçilecektir.m
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7.000 m2’den. . .

20.000 m2’ye. . .

“Eksen Mobilya’yı kurduğumuzda bir felsefemiz vardı:
Önce Türkiye’nin sonra da dünyanın lider markası olmak 
hedefimizdi. Şimdi bu hedefimiz doğrultusunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Türkiye için çalışıyor ve dünya için 
üretiyoruz.”

M. Emin YILDIRIR
Yönetim Kurulu Başkanı

eksen mobilya
Eksen Mobilya yeni fabrika açılışı



Eksen Mobilya 23. yaşını sanat, siyaset ve ofis mobilya sektörü ile birlikte kutladı.

Gaziantep The Anatolian Otel’de gerçekleşen, Selami Şahin’in sahne aldığı gecenin 
sunuculuğunu Selen Gül Dayıoğlu yaptı.

Yıldırır ile dostluklarının çok eski yıllara dayandığını söyleyen Selami Şahin “Dostum M.Emin 
Yıldırır’ın başarısıyla gurur duyuyorum. İyi ki onu tanımışım ve dostluğumuz bugünlere 
gelmiş.” dedi. 

Bu özel geceye mazeretlerinden ötürü katılamayan Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar ve 
Derya Bakbak olmak üzere çok sayıda milletvekili gönderdikleri telgraflarla Antep’e ve 
ülke ekonomisine yıllardır hizmet eden Eksen markasını yarattığı için M.Emin Yıldırır’a 
teşekkürlerini ilettiler.

1991 yılında Nizip Gaziantep’te Asil Büro Mobilya 
adıyla kurulan firma günümüzde sektörün önde 
gelen isimlerinden biri olarak, Eksen markası 
altında üretimini sürdürüyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Eksen, bir 
marka olarak ofis mobilyacılığında 23 yıldır ciddi ve 
güvenilir bir isim olmanın haklı gururunu taşıyor. 
Asil Büro Mobilya, araştırma departmanıyla işlev 
ve rahatlığı, yaratıcı ekibi ile de özgün ve estetik 
tasarımlar ortaya koyarak sektördeki iddiasıyla 
zirveyi hedefliyor.

6.000 metrekaresi açık olmak üzere toplam 20.000 
metrekarelik üretim tesislerinde faaliyet gösteren 
Asil Büro Mobilya, yurt içindeki yaygın satış ağının 
yanı sıra yurt dışı pazarında da başarılı atılımlar 
gerçekleştirmiş.

Sektörel anlamda adını her fırsatta daha fazla 
duyuran Asil Büro Mobilya, ulusal ve uluslararası 
pazara yönelik katıldığı birçok fuarda müşteri 
portföyünü her geçen gün genişletiyor. 2000’li 
yılların başından beri katıldığı fuarların 
sonucunda, firma Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 
de ihracat yapar durumda.

Ofis mobilyacılığındaki tüm teknolojik gelişmeleri 
günü gününe takip eden Asil Büro Mobilya, son 
model üretim makineleri, yenilikçi tasarım ve 
ürün geliştirme kadrosuyla daima en iyiyi ortaya 
koymayı hedefliyor. 

Yurt içinde 104 bayi, yurt dışında 18 ülke 25 bayi ile 
çalışan eksen ofis mobilyalarının çalışan sayısı 70 
kişi, üretim kapasitesi aylık ortalama 8000 adet.

Eksen Mobilya, eski fabrikasıyla 5000 metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 7000 metrekarelik 
üretim tesislerinde faaliyet gösteriyordu.
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Ofis Projeleri
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İŞ DÜNYASININ GELECEĞİNE AÇILAN BİR KAPI...

Ana cadde üzerinde yer alan Kağıthane Polat Ofis, Sadabat 
Parkı manzarasına karşı yatay olarak cepheyi ve manzarayı 
ofis katlarına taşıyor. 4 dükkân ve 20 ofis olmak üzere 
24 bağımsız bölümden oluşan proje A Plus ofis alanları, 
dükkânları, özel otoparkı ve yemyeşil manzarasıyla dikkat 
çekiyor. Çevreci bir yaklaşım ile gerçekleştirilen projenin, 
Leed Sertifikası’na başvurusu bulunuyor. 

“Kağıthane Polat Ofis, yılların deneyiminden güç alan genç 
ve dinamik bir ekibin, yeni neslin yeni ofis anlayışı ile hayata 
geçirdiği bir proje... Teknolojik ve yenilikçi bakış açımızı 
yansıttığımız bu yeni proje ile iş dünyasının geleceğine 
açılan bir kapıyı aralıyoruz. Diğer yandan, iş ortamındaki 
fiziksel çalışma koşullarının iş verimi ve çalışan 
motivasyonunu arttırdığı tartışılmaz bir gerçek. Bizler de 
yeni neslin temsilcileri olarak yeni nesil çalışanlarının 
beklentilerine cevap verecek bir ofis mimarisi yaklaşımıyla 
bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız; Türkiye’ye bir ofis 
markası kazandırmak. Kağıthane Polat Ofis, markamızın 
ilk projesi… Bunu Türkiye’nin özel sektördeki en büyük 
kentsel dönüşüm projesi olan Piyale Paşa takip edecek. 
Önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda iş dünyasına 
yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz” 

Kerim Polat
AP Gayrimenkul Başkan Vekili 

“Kağıthane Polat Ofis’te, modüler bir şekilde tamamlanan 
ofisler, esnek iç mimarisiyle ofis alanlarının birleştirilerek 
geniş bir iş ortamı yaratılmasına imkân sağlıyor. Ofis m² 
fiyatı 4.750 dolar, dükkan m² fiyatı ise 6.750 dolar olan 
projenin en önemli mimari özelliklerinden birisi de şeffaf 
cephe yapısı. Bu özellik, yarı geçirgenlik sağlayarak çalışma 
ortamının dışarıyla ilişkisini güçlendiriyor. Diğer yandan 
çalışanlar binaya üst giriş katından ziyaretçiler ise ana 
cephenin yer aldığı alt giriş katından girebiliyor. Böylelikle 
binanın ana kullanıcıları ile ziyaretçilerinin iki ayrı girişi 
kullanması sağlanarak yoğunluk önleniyor” 

Turgut KABACA
AP Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı 
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