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Herkese tekrar merhaba,

Her sayımızda olduğu gibi yine heyecanla, sabırla, sevgiyle sizler için hazırlık yaptık.
Yine dolu dolu, birbirinden farklı konu ve konuklar, yaptığımız toplantı ve etkinlikler, 
birlikte geçirdiğimiz zamanlara özel fotoğraflarla karşınızdayız.

Sanattan spora, sağlıktan ekonomiye, hukuktan otomobillere bilgi görüş ve 
düşünceleri sizler için derledik. Tanıtım sayfalarımızda Kolejli iş insanlarını ve 
yeni üyelerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Afrika seyahatimizden sonra 
hedefimiz Avrupa Birliği’nin yeni üyelerinden Hırvatistan. Kolejli iş insanları olarak 
Hırvatistan seyahati ile yeni bir projeye merhaba diyeceğiz. Sizleri de bekleriz.

Çok soğuk ve yoğun gündemiyle hepimizi yoran kış aylarının bitmesi ve baharın 
göz kırpışlarını görmek çok sevindirici. Birlikte keyifle vakit geçirebileceğimiz güzel 
günlerde görüşmek üzere.

Keyifli okumalar.

Kolejli İşadamları Derneği

W: www.kid.org.tr  

E: info@kid.org.tr  

T: 0(312) 417 27 00

A: İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi 

621. Sokak No. 17 Oran/Çankaya - ANKARA

Uğur ÇİMEN
KİD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

 Hazırlayan: Bilge Aydemir
                      Levent Mutluer
Tasarım    : Solutionz Marketing
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Yeni Üyelerimiz

MEHMET ATEŞ AKYÜZ '72 
Rekmay Reklam 
Firma Ortağı 

ALİ DALBAY '69
Anket A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

M. BARAN CELTEMEN '95
Medical Park Hastanesi
Opr. Doktor

FARUK GÜRSEL KOÇAK ’04
Angora Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Firma Ortağı 

TEVFİK AHMET ZİLELİ ’77
Zileli Polikliniği 
Firma Sahibi

MEHMET AYRANCIOĞLU ’97
Aytaş Alçı A.Ş 
Firma Ortağı 

GÜRKAN GÜRKALE ’03 
Gürdoğ İnşaat Tah.Tic.Ltd.Şti. 
Firma Ortağı 

MAHMUT ÇAĞRI ŞEN ’07
Özbekoğlu İnşaat 
Firma Ortağı 

ONUR KARATAŞ ’07 
YPM Yapı Proje Merkezi Tic.San.A.Ş.
Firma Ortağı 
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 KİD üyelerinden oluşan bir heyetin Ruanda’nın başkenti 
Kigali’ye düzenledikleri iş seyahati sonrasında, Ruanda Ankara 
Büyükelçisi Sn.Williams Nkurunziza ve seyahate katılan üyeler için 
teşekkür yemeği düzenlendi.

 Toplantıya Dernek üyelerinin yanı sıra, Büyükelçi Sn.Williams 
Nkurunziza’nın eşi, Ruanda’da iş yaşamını sürdüren, KİD-Ruanda iş 
gezisi kapsamında heyetimize bir akşam yemeği daveti veren kız kardeşi 
Sn. Coco Pundugu ve KİD’in Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığı 
Hirvatistan iş seyahati ile ilgili olarak Dernek üyeleri ile tanışma fırsatı 
bulan Hırvatistan Büyükelçiliği Müsteşarı Sn. Hrvoje ćiković katıldı.  

 Karlı ve soğuk havaya rağmen oldukça yoğun katılım gösterilen 
toplantıda, Ruanda iş gezisine katılan üyelerimiz, Ruanda ve Ruanda’daki 
iş olanakları ile ilgili gözlem ve tespitlerini katılımcılara aktardılar.

TEŞEKKÜR YEMEĞİ
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 Sayın Büyükelçi de bu geziden duyduğu memnuniyeti ve bu gezinin bir 
tanışma, bir ön çalışma olduğunu ve ilerideki günlerde Kolejli iş insanlarının 
Ruanda’daki iş insanları ile işbirliğini geliştirerek önemli projelere imza 
atacaklarına olan inancını belirtti.

 Hırvatistan Büyükelçiliği Müsteşarı Sn. Hrvoje ćiković ise, Kolejli 
İşadamları Derneği’nin yurt dışı yatırım alanları konusundaki çalışmalarından 
dolayı Başkan M. Hakan Çınar’ı tebrik ederek, planlanmakta olan Hırvatistan iş 
seyahati ile ilgili olarak her türlü destek ve yardıma hazır olduklarını belirtti.

 Gecenin sonunda Başkan Çınar, katılımcılara ve misafirlere teşekkür 
ederek, Dernek olarak yurt içinde olduğu kadar yurt dışına yatırım ve ticarete 
de büyük önem verdiklerini belirtti.  Ruanda’da iş ve yatırım yapmak konusunda 
çalışmaların devam edeceğini bildirerek, heyetimizi Ruanda’da ağırlayan Bayan 
Coco Pundugu’ya çerçeveli bir Atatürk portresi hediye etti.

Haberkid
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Kolejli İşadamları Derneği tarafından Ocak ayında KolejIN’de düzenlenen 
“Birlik ve Beraberlik” temalı toplantı, davetlilerin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti.  

 Dernek üyeleri arasındaki dostluğu pekiştiren, TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği’nin Şubat ayında gerçekleştirilen Başkanlık Seçimi 
öncesinde aday gruplar, Meşale 1931 ve Önce Kolej'i KİD çatısı altında bir 
araya getiren sohbet toplantısında, davetliler keyifli vakit geçirdiler. 

 Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun, TEDFED Başkanı 
Kemal Yüce’nin, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı Haşmet 
Kasapoğlu’nun, Meşale 1931 grubu başkan adayı Yasemin Polat ve Önce Kolej 
grubu başkan adayı Devrim Gürkan’ın davetliler arasında yer aldığı toplantıda 
bir konuşma yapan KİD Başkanı M.Hakan Çınar, “Bu gece seçim öncesi iki 
değerli başkan adayını ve yönetim kurulu üye adaylarını, burada hep birlikte 
ağırlama onuruna eriştik. 

Çok mutluyuz çünkü bu bizim birlik ve beraberliğimizin bir 
göstergesi. TED’li olmak paydasının bir örneğini yaşamaktayız. 
Her iki gruba da başarılar diliyorum. Eminim, hangi grup kazanırsa 
kazansın asıl kazanan Kolej olacak. Şahsım ve KİD Yönetim Kurulu 
adına sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” sözleriyle görüşlerini ve 
temennilerini dile getirdi. Ardından TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği Başkanı Haşmet Kasapoğlu’na ve başkan adaylarına 
Kolejli büyüğümüz Erdem Tulgar’ın Hayatım Kolej isimli kitabı 
hediye edildi.

 Soğuk havaya rağmen, lezzetli yiyeceklerin ve keyifli sıcak 
atmosferin hüküm sürdüğü gecede Kolejliler, farklı görüşlerde 
olunsa bile sevgi ve saygıdan ödün vermeden bir arada 
durulabileceğinin en güzel örneği olarak, ilkokul sıralarından 
itibaren kazanılan Kolej kültürünün ne ne demek olduğunu bir kez 
daha sergilediler.  

BİRlİK vE BERABERlİK
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Konuk Yazarkid
Trump politikaları bizi de etkileyecek

Prof. Dr. T. Güngör Uras

 Trump’ın ne yapacağı, yapacaklarının ABD ekonomisini ve dünya ekonomisini 
nasıl etkileyeceği belli değil. Belirsizlik sadece ekonomi politikaları ile ilgili değil. 
Önümüzdeki dönemde ABD’nin siyasi ve askeri politikalarında ne değişiklikler olacağı 
da bilinemiyor. 
ABD dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü olarak, dünya ekonomisini ve 
siyasetini şekillendirme imkanına sahip.
Bizim için önem taşıyan; 
1) Doların değerinin ne olacağı,
2) ABD’nin Türkiye’nin Kürt politikasına destek verip vermeyeceği, 
3) Irak ve Suriye’deki çatışmalarda ABD’nin politikaları, 
4) Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin nasıl değerlendirileceğidir. 

 Kısa dönemde,  bizi en fazla ilgilendiren Trump’ın ekonomi politikalarının bizim 
ekonomimizi nasıl etkileyeceğidir. Trump’ın yapmak istedikleri, tartışılan politikaları, 
doların değerinde artışa neden olacak gelişmelere kapı açıyor.
Güçlü dolar ise, bizim gibi tasarruf açığı olan ülkeleri üzüyor.

“Önce Amerika” sloganı ile yola çıkan Trump’ın öncelikleri;
1-Vergi reformu,
2-Ucuz emek arayışında yurt dışında yapılan yatırımların Amerika’ya çekilmesi,
3-İşsizliği azaltmak için göçmen işçi girişinin önlenmesi gibi üç ana başlıkta toplanıyor.

 ABD’de 1986 yılından buyana vergilerde önemli değişiklik yapılmadı.  Trump, 
sadece büyük sermaye gruplarının değil, çalışan Amerika’lıların da vergilerini 
düşüreceğini söylüyor. Vergi gelirlerindeki gerilemeyi, askeri harcamaları kısarak 
karşılamaya niyetli. 
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 Meksika ve Çin’de üretim yapan Amerikan firmalarının yatırımlarını ABD’ye 
taşımalarını istiyor. Meksika’dan gelecek ürünlere % 35, Çin’den gelecek ürünlere 
% 45 vergi koymaktan söz ediyor. 

 Gerçekte Trump’ın politikaları serbest piyasa ekonomisi kurallarına, 
küreselleşme kurallarına aykırı. ABD’nin de savunduğu serbest ticaret ilkelerine 
göre;  “emeğin, malların ve paranın serbestçe dolanımı” engellenemez. Trump, 
ucuz emeğin ülkeye girişini önleyerek,  ucuz malların ülkeye girişini önleyerek  
sınırları kapatıyor. Sadece paranın serbestçe dolanımına kapı açıyor. Bunun 
sonunda,  güçlenecek ekonomi ve değerlenecek dolar nedeniyle dünyanın her 
köşesinden para, ABD’ye akacak. Trump’ın ucuz malların ABD’ye girişini önleme 
politikası ile Meksika ve Çin’deki yatırımları ABD’ye taşıma politikası bu iki ülkeyi 
zora sokacak. Meksika’nın geleceği karanlık. Ama Çin, ihracat talebini iç talebe 
dönüştürerek büyümeyi sürdürme imkanına sahip.

 Günümüzde, “ABD’de olan bitenden bize ne?” demeye imkan kalmadı. 
ABD ekonomisinin güçlenmesi, doların değer kazanması, paranın ABD’ye doğru 
yönelmesi, bizim gibi borçlanmayı sürdürmek zorunda olan ülkeleri olumsuz 
etkiliyor. Ekonomimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. İç talebi canlandırma, 
ihracatı artırma arayışındayız. Döviz açığımız nedeniyle dış finans piyasalarındaki 
gelişmelerden, ihracat nedeniyle dış pazarlardaki gelişmelerden büyük ölçüde 
etkileniyoruz. Trump politikalarıyla finans piyasalarını da, mal piyasalarını da 
sarsacak gibi görünüyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Belirsizlik bir süre daha 
devam edecek. Bekleyeceğiz, göreceğiz.

        Prof. Dr. T. Güngör Uras

Konuk Yazar
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 KİD Yönetim Kurulu, TBMM Genel Kurulu’ndaki arbede sırasında 
zor anlar yaşayan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’ya geçmiş 
olsun ziyaretinde bulundu. 

 KİD Başkanı M.Hakan Çınar ve yönetim kurulu üyeleri Aylin Nazlıaka’yı, 
Meclis’teki çalışma ofisinde ziyaret etti. Kolejli işadamları; TBMM Genel 
Kurulu’nda yaptığı protesto sırasında çıkan arbedede zor anlayan yaşayan 
Nazlıaka’ya geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini iletti. KİD Başkanı Çınar, 
Yüce Meclis’in çatısı altında yaşananların son derece üzücü, bir o kadar da 
düşündürücü olduğunu söyledi. 

 Protesto, Demokrasinin Gereği
 Çınar, “TBMM’de ülkemizin geleceğini ilgilendiren anayasal değişikliklerin 
görüşülmesi esnasında meydana gelen hadiseler Türkiye’ye yakışmamıştır. 
Milleti temsilen mecliste bulunan vekillerin barışçıl eylem ve söylemlerine 
tahammül etmek, demokrasinin gereğidir. Sayın Aylin Nazlıaka’nın kelepçeli 
protestosu esnasında yaşanan arbede ve bazı vekillerin yaralanması kabul 
edilebilir değildir” dedi.

 Nazlıaka: Amacım 330 Altıydı
 Kendisi de TED Ankara Koleji mezunu olan Bağımsız Ankara Milletvekili 
Aylin Nazlıaka ise TBMM’deki protestosunun asıl amacının kabul oyunu 330’un 
altına indirmek olduğunu yineledi. Nazlıaka, “Sonuç değişmedi belki ama hiç 
değilse tek kişinin çok şey değiştirebileceğini göstermiş olduk” diye konuştu. 
Ziyaretleri nedeniyle KİD Başkanı Hakan Çınar ve yönetimine teşekkür eden 
Nazlıaka, Kolej camiasının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu 
vurguladı. 

kid

KİD YönETİM KURUlU, AYlİn nAzlıAKA’Yı zİYARET ETTİ
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 Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, ilk aylardan 2017’ye 

makroekonomik açıdan bir bakış ve gidişata dair önemli yorumlar 

dinleme imkanını değerlendiren üyeler ve davetlilerin yoğun katılımıyla 

gerçekleşen gecede, “Türkiye’de olan biteni anlamak için öncelikle 

dünyada neler oluyor onu anlamak gerekir” sözleriyle konuşmasına 

başlayan ünlü yorumcu, İngiltere’nin AB’den çıkması, Trump’ın seçilmesi 

gibi örneklerden yola çıkarak dünyanın globalleşmeden çok ulusallaşmaya 

doğru hareket ettiğine, dünyada 3 önemli değişiklik yaşandığına ve bunun 

arkasında da 3 önemli ekonomik değişim olduğuna dikkat çekti.

 “Birincisi, dünya ekonomisindeki ticaret hacminin ciddi ivme 

kaybediyor olması, pastanın giderek daralması ve rekabetin artması, 

artan korumacılığın siyasete de yansıması. İkincisi, gelir dağılımındaki 

bozulma, zengin kesimin reel geliri artarken, halkın genel çoğunluğunda 

bu oranın artmaması. Üçüncüsü, demografi, dünya nüfusunun 

yaşlanması, genç nüfus daha liberal daha demokratikken, yaşlı nüfusun 

daha muhafazakar hareket etmesi.”

 Dünyada küreselcilerle, ulusalcılar arasında bir mücadele 

olduğuna ve şimdilik ulusalcıların kazanıyor gibi göründüğüne değinen

Haberkid

Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin etkisiyle, finansal tahminler yapmanın giderek zorlaştığı günümüzde Kolejli İşadamları Derneği, 

konusunun uzmanı iki önemli ismi ağırladı. KİD üyelerinden HSBC Bankası Grup Başkanı Batuhan Tuncer’in moderatörlüğünde gerçekleşen 

toplantıda konuk konuşmacı DNG Danışmanlık Stratejisti ve Bloomberg HT Ekonomi Yorumcusu Fatih Keresteci’ydi.

BıÇAK SıRTınDA BİR DEnGE
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Keresteci, Trump’ın seçilmesinin, Türkiye ile kopma noktasına gelen 

ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi imkanını doğurduğunu ve 

Türkiye’nin seçimini Amerika’dan yana yapmış olduğunu belirtti.

 Batuhan Tuncer’in, “Şu anda dünya ile birlikte mi hareket 

ediyoruz? Trump’ın etkisiyle pozitif bir durum gözlenmekte, tahribat 

yaşandı ama ne ölçüde telafi edildi? Türkiye’nin şu anki durumu göz 

önüne alındığında, yakın gelecekte büyük bir kriz beklenmiyor diyebilir 

miyiz?” sorusunu Fatih Keresteci, “Türk lirası hızlı bir değer kaybı yaşadı; 

kur yukarı gittiği zaman tüketim azalır, ekonomi yavaşlar, enflasyon 

ortaya çıkar. Merkez bankamız önce direndi faiz arttırmayacağım dedi, 

ekonomik bir tercih yaptı, ama daha sonra artırıma gitti; gerekliliği yerine 

getirdi” şeklinde cevap verdi. 

 Ünlü yorumcu konuşmasına, “Türkiye’nin büyüme hızı yavaşladı 

ama bu hız dünyada da yavaşladı. İşsizlik oranı yine dünya ile paralel 

bir şekilde artmakta. Şu an gidişat için bir darboğazdan geçiyoruz 

diyebiliriz ama bunun adı kesinlikle kriz değil. Ne olursa kriz olabilir diye 

sorarsak; baktığımızda şu an kamu borcu yok denecek kadar az. Kriz 

özel sektörden gelebilir, özel sektör hem borçlu hem de borcunun döviz 

kompozisyonu sorunlu” sözleriyle devam etti. Konuşması zarfında pek 

çok önemli noktaya değinen Keresteci, fiyatlarla ilgili olarak “Türkiye’de 

fiyat sorunu var, fiyattan kastım; döviz bir fiyattır, faiz bir fiyattır, asgari 

ücret, konut fiyatları, kiralar bir fiyattır. Fiyatlar düzelince tüketim 

artıyor”dedi.

 Şirket sahipleri için ise, yönetim açısından kritik bir noktaya dikkat 

çekerek, şirket yönetmenin disiplin demek olduğunun altını çizdi ve 

şirketler için en önemli konunun, alacakların teminatlandırılması, stok 

Haberkid

yönetimi, maliyet optimizasyonu ve likiditenin iyi yönetilmesi olduğunu 

belirtti. Bir başka hassas konuya dikkat çekerek, “Ciro herşey demek 

değildir, kar belirleyendir” şeklinde konuştu. 

 Moderatör Batuhan Tuncer ise, “Makro ekonomik durum göründüğü 

kadar kötü değil. Büyük bir kriz beklentisi yok. İç sebeplerle yaratılan 

olumsuzluk, olumluya dönebilir. Dünyadaki aynı tanıma uyacak şekilde, 

güçlünün daha güçlendiği, güçsüzün oyundan çıktığı bir dönemdeyiz. 

Sermaye el değiştiriyor. Yapılar, mekanizmalar, şirketler el değiştiriyor. 

Pazar payları değişiyor. Büyük firmalar daha büyük pay alırken, borçla 

günü kurtaran firmalar ise yeni borçlanma kriterine göre bir süre sonra 

oyundan çıkıyor” sözleriyle konuşulanları özetleyen bir yorumda bulundu.

 Gecenin devamında konuklardan gelen pek çok soruyu cevaplayan 

konuk konuşmacılara, KİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Çimen 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gazi Toraman tarafından Atatürk imzalı 

kalem seti hediye edildi. 
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Tantımkid

 TED 2004 mezunlarından Gökhan Çağatay’ın dijital pazarlama 
üzerine kurulu ajansı Solutionz Marketing, sosyal medya ve dijital 
pazarlama odaklı ilerleyen ancak, hizmetlerini bu kalıplar içine 
sıkıştırmayı istemeyen bir yapıda. Hizmet sağlanan alanlarda, dijital 
pazarlamaya dair her noktayı bulmak mümkün. Ancak, hizmetin temelini 
global olarak etkili, sıfırdan oluşturulmuş bir sistem oluşturuyor. 

 Gökhan Çağatay’ın 8 yıllık sektörel deneyiminden ve sistemdeki 
eksikliklerden yola çıkarak oluşturulan işleyiş yapısı, firmaların iş odaklı 
sosyal medya pazarlamada başarılı olmalarını sağlamak ve bunu 
sürdürülebilir bir noktada tutmak için ortaya çıktı. 

 Dünyaya ulaşan işleri, kahve dükkanı temasında bir ofiste, dünya 
kahveleri eşliğinde önceden alışık olunmayan bir çalışma metodu ile 
hazırlayan Solutionz Marketing, yeni jenerasyon tanıtımı, yeni jenerasyon 
bir bakış açısıyla ortaya çıkarıyor. Solutionz Marketing’in kahve temalı 
ofisinde KİD ve TED’den pek çok firmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. 
Firmalar arasında Çınar & Çınar Hukuk Bürosu, Ankara Yönlendirme, 
Kayhan Yapı, HRM Danışmanlık, Muratsal, Evrensel İletişim Yayınları 
ve Ülgen Endüstri var. Yurt dışı firmalara da hizmet sağlayan Solutionz 
Marketing, ihracat odaklı başarılı çalışmalar da yürütüyor. 

 ANLAT-ALGILAT-SAT 

 İçinde sosyal medya ve içerik pazarlamayı barındıran bu 
sistemde, firmanın amacı saptandıktan sonra, hitap edilecek hedef 
kitle yani potansiyel alıcılar belirleniyor. Solutionz Marketing’e göre, 
sosyal medya algılama biçimleri üzerinden başarı ya da başarısızlıktan 
bahsedebiliriz.

 Sosyal medya platformlarından oluşan bu arenada, yerinizden 
kalkmadan yurt dışı ihracatları yapabilir, satış olanakları yakalayabilir, 
bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Elbette bu, oluşturduğunuz içeriğin hitap ettiği 
hedef kitlede yarattığınız algı üzerinden gerçekleşen bir süreç. Doğru 
içerikle kendinizi anlattığınızda, kullandığınız içeriğe göre potansiyel alıcı 
üzerinde bir algı yaratıyorsunuz. Bu algı, potansiyel alıcılarınızın sizinle 
kurduğu iletişimin temelini oluşturuyor. Doğru algıyı yarattığınızda ise, 
ihtiyaç dahilinde akla geliyor, satış artış fırsatı yakalıyorsunuz. 

 Sistemin en önemli aşaması, firmanın amacının net bir şekilde 
belirlenmesi. Amaç, hedef kitleyi, hedef kitle ise oluşturulacak algı ve 
içerik türlerini ortaya çıkarıyor. İçerik türlerinin paylaşılacağı platformun 
belirlenmesi ve yönetilmesi noktasında da Solutionz Marketing 
hizmetlerine güvenebilirsiniz.

PAzARlAMADA YEnİ JEnERASYOn: 
SOlUTıOnz MARKETınG

Gökhan ÇAĞATAY
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 Müşterilerinize sunduğunuz kaliteli hizmetin tanıtımının dijital 
platformlarda gerçekleştirilmesi noktasında Solutionz Marketing, 
gerek sosyal medya içerik üretim ve yönetimi ile gerekse prodüksiyon 
hizmetleri ile, ihtiyaç duyduğunuz her materyali üreterek potansiyel 
alıcılarınıza ulaştırıyor. Süreç boyunca çalışılan firmaya tamamen 
entegre olan Solutionz Marketing, bu sistemin sonucunda, firmanın 
ihtiyaç duyduğu fikir ve projelerde de çözüm desteği sunuyor. 

 Solutionz Marketing Hizmetleri ile Ne Elde Ediyorsunuz? 

 Sürekli İletişim; Solutionz Marketing, oluşturulan içerikleri 
belirlenmiş sıklıklarda dijital platformlardan potansiyel alıcılarınızı 
hedefleyip paylaşarak, müşterilerinizle sürekli iletişimde kalmanızı ve 
yeni takipçiler edinmenizi sağlıyor. 

 Bilinirlik ve Farkındalık Artışı; İnsanların her türlü durumda 
danıştıkları yer olan internette, firmanıza dair her bilginin kontrolünüz 
altında olması ve insanların size kolayca ulaşabilmesi sayesinde, 
bilinirliğinizi ve firma farkındalığınızı artıyor.  

 Hedef Kitleye Doğrudan Ulaşım; Sosyal medyanın sunduğu 
olanaklardan sonuna kadar yararlanarak, seçtiğiniz kitleyi lokasyon, 
cinsiyet, ünvan, meslek gibi kriterler üzerinden hedefleyen reklam 
çalışmaları ile, doğrudan seçtiğiniz insanlara ya da firmalara 
ulaşabiliyorsunuz. 

 Hizmet ve Ürün Tanıtımı; Firmanın ürün ve hizmetinin, 
vurgulanmak istenen tüm yönlerini dijital kanallar üzerinden 
yayımlayarak, müşteri ve potansiyel alıcılara etkili tanıtım imkanı.

Düşük Maliyete Etkili Tanıtım; Yüksek maliyetlere ihtiyaç duymadan, 
kendi seçtiğiniz kitleye, mecra masrafları olmadan reklam hizmeti.

Yeni Müşteriler; Tüm çalışmaların gerçekleştiği süreç boyunca, yeni 
müşterilere ulaşım, daha çok alıcı tarafından tanınma.

Satış Artışı; Gerçekleşen pazarlama süreci boyunca ulaşılan müşterileri 
doğru yönlendirmelerle firmanıza ulaştıran Solutionz Marketing ile 
satış artışı.

Solutionz Marketing’e kahveye davetlisiniz. 

W: solutionz.marketing 
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EMPEA TÜRKİYE ÜlKE TEMSİlCİSİ: BARıŞ önEY
 KİD üyelerinden Globalturk Capital firmasının Kurucu ve Yönetici 
Ortağı Barış Öney, uzun yıllardır üyesi bulunduğu EMPEA (Emerging 
Markets Private Equity Association)’ın, EMPEA Türkiye Ülke Temsilcisi 
seçildi.

 EMPA tarafından yapılan açıklamada, Barış Öney’in, pazarındaki 
uzun soluklu deneyim ve uzmanlığı sayesinde, EMPEA'nın Türkiye’deki ve 
bölgedeki sektör sözcülüğünü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için özel 
sermaye yatırımlarının önemini vurgulayarak destekleyeceği belirtildi.

 2016 Aralık ayında ikinci kez gerçekleştirilen Globalturk Capital ve 
EMPEA Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları ortak etkinliğinde, 
T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, küresel ve bölgesel özel sermaye 
fonları ve uluslararası yatırımcılarla beraber ağırlandı. Yıllık olarak düzenlenen 
bu etkinlik şimdiden bölgenin önde gelen sektör toplanması haline geldi. 
Öney ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve EMPEA üyelerini bir yuvarlak masa 
toplantısında bir araya getirmişti.

 EMPEA Başkanı ve CEO’su Robert van Zwieten bu 
duyuruyla ilgili yorumunda, “Türkiye, yükselen pazarlardaki özel 
sermaye yatırımlarının etkisini hissettiği ve yatırımcılara sunulan 
muazzam yatırım fırsatlarının mükemmel bir örneğini sunduğu bir 
ülkedir. Fon yöneticileri,  tüketicilerin büyümesinden yararlanan 
çeşitli sektörlerde yatırım yapmak için umut vadeden işletmeler 
buluyor. Barış Öney, ülkeye ve bölgeye yatırım yapan özel sermaye 
için oldukça bilgili ve saygın bir sözcüdür ve yerel oyuncular, 
uluslararası yatırımcılar ve küresel paydaşlar ağımız arasında 
diyalog ve bağlantıların kolaylaştırılmasında ve geliştirilmesinde 
EMPEA'ya katkıda bulunmaya devam edecektir.” dedi.
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ŞEHRİn YEnİ BUlUŞMA ADRESİ: FAHHAM KURUÇEŞME

 KİD üyelerinden Ahmet Tuncer'in Kuruçeşme'de yeni hizmete 

açtığı, modern tasarımları ile özgün bir kimlik sergileyen Fahham 

Kuruçeşme, misafirperver bir anlayışla ziyaretçilerine farklı lezzetler 

sunmayı hedefliyor. 3 katlı mekanın, 400 kişi oturma kapasiteli keyifli 

terasıyla şehrin karmaşasından uzakta bambaşka bir alternatif sunuyor. 

 Mekanın dekorasyonu ortama sıcaklık veren bir karaktere sahip. 

Misafirlerinin kendini özel ve rahat hissedebileceği locaların bulunduğu 

Fahham Kuruçeşme’de, keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayacak 

konforu yaratmayı hedefliyor. 

İstanbul boğazına yeni bir soluk getiren “Fahham Kuruçeşme”, modern tasarımları, eşsiz dekorasyonu, 
zengin menüsü ve profesyonel hizmeti ile misafirlerine lezzetten daha fazlasını sunuyor.
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 Farklı iç mekan tasarımı ve eşsiz dekorasyonu ile dikkat çeken 

Fahham Kuruçeşme’nin, Doğu ve Batı sentezi oluşturan menüsünde 

öne çıkan lezzetler arasında; gravyer peyniri ve kuzu bonfilenin eşsiz 

birleşiminden oluşan kuzu küşlemesi, şaşlık, dijon hardallı patates ve 

çıtır soğanlar ile servis edilen tavada kızartılmış somon balığı, steak 

etleri, kebap çeşitleri, pizzalar, makarnalar ve ev yapımı hamburgerler 

gibi lezzetlerin ayrıcalıklı sunumlarıyla dikkat çekiyor. Fahham 

Kuruçeşme’nin mutfağında var olan yerli tatlar dışında dünya lezzetleri 

ile yarışacak olan çok özel reçeteleride mevcut. Ayrıca menüde yer alan 

“Fit Menü” başlığı altında salatalar, wrapler, çeşitli yemek ve tatlılar 

göze çarpıyor ve her seçeneğin yanında kalorisi yer alıyor. 

 Kahvaltıyı bir sanat olarak değerlendiren Fahham’ın, zengin 

serpme kahvaltısında yer alan peynir çeşitleri, yumurtaları, organik ev 

reçelleri, kıymalı ve peynirli börekleri ile unutulmaz bir kahvaltı şölenine 

davet ediyor. Ev yapımı lezzetleri ile Fahham tüm gün sizlere keyif 

ortamı yaratmaya hazır…

 Fahham Kuruçeşme’nin pastane kısmında yer alan pasta ve 

tatlılar sunumlarıyla adeta birer görsel şölen, tatlarıyla tam bir lezzet 

şenliği… Samimi ve enerjik atmosferi ile misafirlerini ağırlamaya 

başlayan Fahham Kuruçeşme, bu keyifli ortamın tadını çıkarmaya 

davet ediyor.

www.fahham.com.tr

Muallim Naci Cad. No:91 Kuruçeşme / İstanbul
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ınvESTınG ın CROATıA

 First of KİD traditional dinner-on meetings of February was held on Wednesday 8 
February. We hosted  Mr. Hrvoje ćiković, minister-counsellor at the Embassy of the Republic 
of Croatia in the Republic of Turkey, in charge for economic relations and EU affairs, who 
made a presentation named “Croatia-your businees partner  to the participants.

 Mr. ćiković  presented the main features of the dynamic country, the newest member of 
the EU, and business opportunities which could offer for Turkish investors and entrepreneurs, 
highlighting transport infrastructure, energy and especially tourism, where important Turkish 
companies are already very present in Croatia, as priority sectors. The presentation was 
followed by an intense question and answer session, when the initiative to visit Croatia for a 
fact-finding mission was launched.

 At the end of the dinner-on meeting, Mr.M.Hakan Çınar, Chairman of KİD Board, thanked 
Mr.ćiković and the participants underlying the importance of economic and social relations 
with foreign countries and after the succesful business trip to Ruanda, invited the participants 
to take place in the business trip to Crotia which is planned to be realized in mid May.
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- TED Ankara Koleji mezunusunuz. Medyada kariyer sahibi olmak o yıllarda 
kurduğunuz hayallerinizden biri miydi? Kolej yıllarında aldığınız eğitimin ve 
Kolejli olmanın iş yaşamınıza etkileri nasıl oldu?
 
Kolej yıllarında hiç böyle bir hayalim yoktu. O dönem bankacılık, finans, işletme çok ilgi 
gören alanlardı. Medya, gerçek bir girişimci olan erkek kardeşim Can Çavuşoglu'nun 
hayata geçirdiği bir iş oldu. Kolejli olmanın ve aldığımız eğitimin elbette sayılamayacak 
kadar çok avantajı var. Öncelikle edindiğimiz "Kolej Külltür"ü bence hayatın her 
alanında başarıyı getiriyor. Değerli bilgi birikiminin yanı sıra davranış biçimi, konuşma, 
tavır, vizyon her şeyiniz çok farklı oluyor. Yani Kolejli olmak, toplumda pek çok konuda 
öncü ve sorumluluk sahibi olmayı da getiriyor. Ayrıca hep söylenir, Kolejliler birbirini 
tutar, destek olur diye. Çünkü sizin kültürünüzde çevrenizin olması, sizin bilincinizde 
insanlarla iş yapmanız tabii ki daha kolay. Üstelik yaptığınız işin anlaşılır olması, 
değerinin bilinmesi de sizi olumlu etkiliyor. Hep birlikte, aynı farkındalıkta insanlarla 
daha güçlü biçimde, daha başarılı işlere imza atılıyor.

- MAG ile sektörünüzde özellikle Ankara’da çok önemli bir adım attınız, 
sonrasında sizin yolunuzdan giden pek çok dergiye ve halkla ilişkiler firmasına 
rağmen zirvede kalmayı başardınız. Kuruluş günlerinden bugünlere hikayenizi 
bizlerle paylaşır mısınız?
 
Söylediğim gibi "kültür" çok önemli. Siz bir işe başlarken pek çok şeyi göz önünde 
bulunduruyorsunuz. Birikiminiz, bakış açınız çok farklı. Ancak, taklit ettiğinizde o 
vizyona sahip olmadığınız için yüzeysel bir iş ortaya çıkıyor ve sürekliliği, kalıcılığı 
olmuyor. Tabii ki başarılı bir iş gördüğünüzde ilham almak, nasıl yapılabildiğini anlamak 
önemli. Ama kendi değerlerinizle, özgün bir biçimde, yani tamamen sizi yansıtan bir iş 
ortaya koyduğunuzda başarı geliyor. 

Yaratıcı enerjisi, hayallerini gerçekleştirme gücü, takımına olan inancı, yeteneği ve 
sevgisiyle yakut parıltısını hayatına yansıtan Beril Çavuşoğlu ile keyifli bir sohbet…
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Kuruluşumuza gelince... Erkek kardeşim, 14 yıl önce bir internet sitesi 
kurmuştu ve Ankara'da nerede, neler oluyor, kimler gidiyor gibi haberler 
yapıp fotoğraflar paylaşıyordu. Sonra ilgi gördü ve reklam gelmeye başladı. 
Ardından şehrimizin pek çok etkinliğe sahip, üstelik de "başkent" olmasına 
rağmen medyada pek de yer almadığını ve bunun bir açık olduğunu fark 
etmesiyle "MAG" dergisi kuruldu. O dönemde dergiler, dedikodu ağırlıklıydı 
ve biz farklı bir boyut getirerek, kimsenin özel hayatına girmeden, ilham 
alınacak başarı hikayeleriyle, renkli, keyifli ve sadece pozitif içerikli 
haberler paylaştık. Kısa zamanda Türkiye çapında fark edildik ve ulusala 
açıldık. Ardından diğer dergilerimiz geldi; MAG Bride, MAG Beauty, MAG 
Dekorasyon, MAG Business, MAG Kids gibi... Tabii bunların yanı sıra 
toplumun nabzını tuttuğumuz için MAG PR doğdu. Hem etkinlikler hem basın 
yansımaları gibi pek çok firmaya halkla ilişkiler alanında destek oluyoruz. 
Ajans, sosyal medya ajansı ve danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. 

- Kişisel gelişim ve pozitif yönde yenilenmeye verdiğiniz önem, dergiye de yansımakta. İlerleyen günlere dair projeleriniz nelerdir? Örneğin 
dinamik ve renkli mesleğinizde yaşadıklarınıza dair anılarınızı yazmayı düşünür müydünüz?

Bence hayattaki en büyük yatırım; kişisel gelişime yatırımdır. Yaklaşık yirmi senedir bu alanda ben de sessizce kendi yatırırımı yapıyorum. Son 
yıllarda gelen taleple yoga eğitmenliği ve seminerler vererek biraz paylaşımlar yapmaya başladım. Tabii ki, bu hayatınızın her alanına yansıyor. İşe 
de... İş hayatında ben yerine bizi koyunca, olaylara daha bütüncül bakıp herkesi kucaklayan işler yapınca, daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Sosyal 
sorumluluk bilinci artıyor. Çevrenize, ülkenize, dünyaya daha da faydalı olmak istiyorsunuz. Biz hemen hemen her ay pek çok dernek yararına 
etkinlikler düzenliyoruz ve elimizden gelen her türlü maddi, manevi desteği sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda iş yaşamımla ilgili değil ama "Tatlı Bir 
Bilgelik Kitabı" adını koymayı düşündüğüm bir kitap yazıyorum.
 
- Türkiye’nin başarılı iş kadınlarından birisiniz. Tecrübelerinize dayanarak kadın yöneticilerle paylaşmak isteyeceğiniz birkaç söz var mı?

Ben pek kadın, erkek ayrımı yapmaktan yana değilim. İş yaşamımda da, hayatta da bu ayrıma inanan bir insan değilim. Hepimizin farklı özellikleri, 
avantajları, dezavantajları var. Bulunduğumuz noktada elimizden gelenin en iyisini yapıp, inandıktan sonra bence engel yoktur. Ve başarı; sadece 
işte sizin ya da çevrenin koyduğu değerlerle ölçülebilen bir şey değil bana göre. Hayatın her alanında başarılı, mutlu, huzurlu olmak esastır.
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 Bilkent Holding bünyesinde 1996 yılından bu yana farklı ve başarılı 

projelere imza atan Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş, İstanbul 

Kadıköy’de Tepe Nautilus, Ankara’da ise Bilkent Center ve Tepe Prime 

Avenue’nun kiralama ve yönetimini yapıyor.

 Tepe Emlak, memnuniyet odaklı hizmet anlayışıyla ve gerçekleştirdiği 

etkinliklerle ziyaretçilerine yakın durarak kendilerini özel hissedecekleri 

yaklaşımlar sergiliyor. Tüketicilerin değişen tercihlerini ve beklentilerini doğru 

analiz eden Tepe Emlak Yatırım, alışveriş merkezlerini yaşam merkezleri 

haline getirmeyi amaçlıyor. Bünyesinde yer alan avm’lerde mimari anlamda 

ziyaretçilerin içinde bulunmaktan keyif alacakları, kolay erişim ve dolaşım 

imkanı sağlayan mekanlar yaratarak yaşama değer katıyor. 

 Sektöründe ivme kazanmaya başladığı yıllardan bu yana edindiği 

tecrübeyle, insanların hayatlarına kolaylık sağlayan, bulunduğu çevreye ve 

kentlere değer katan, istihdam imkanı yaratan keyifli mekanlar oluşturmaya 

devam ediyor.Tepe Emlak Yatırım avm yönetiminin yanı sıra konsept ve proje 

danışmanlığı, alışveriş merkezlerindeki ticari alanların kiralanması konularında 

da birçok projeye imza atıyor. Bu kapsamda 2017 yılında da başta Ankara 

olmak üzere İstanbul, İzmir, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki projelerle 

sektördeki payını büyütmeyi hedefliyor. 

TEPE EMlAK FARKlı MEKAnlARlA YAŞAMA DEĞER KATıYOR
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 2017 yılının ilk ayında Fitch Kredi Derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin 
kredi notunu indirip, notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesine rağmen 
Türk varlıkları yıla iyi bir başlangıç yaptı. BİST-100 Endeksi’nin 22 Şubat itibariyle 
yılbaşından itibaren getirisi %14’ü bulurken, sepet karşısında TL tarihi en düşük 
seviyesini 27 Ocak’ta gördükten sonra önemli bir toparlanma sürecine girdi. 
Herkesin merak ettiği soru ise TL varlıklardaki bu iyimser havanın önümüzdeki 
dönemde devam edip etmeyeceği.

 Bu sorunun cevabını bulabilmek için öncelikle yılbaşından bu yana Endeks’in 
çift haneli performansının altında yatan nedenleri çözümlemek gerekir. Evet, BİST-
100 Endeksi TL bazında ufak çapta bir ralli yapmış olabilir fakat diğer Gelişmekte Olan 
Ülke Borsalarının endekslerine baktığımızda BİST-100 endeksi diğer endekslerle 
USD bazında hemen hemen aynı performansı gösterdi. BİST-100  Endeksinin 12 
ay ileriye dönük F/K çarpanı Ocak ayında son 7 yılda gördüğü en düşük seviyeden 
tepki göstererek son 1 yıllık ortalamasına dönüş yaptı.

  Bu verileri göz önünde bulundurduğumuzda BİST-100’deki yılbaşı rallisinin 
daha çok Gelişmekte Olan Ülke piyasalarına karşı risk iştahının artmasından ve 
BİST-100 Endeksinin tarihi dip çarpanlarına ulaşmasından kaynaklanan bir durum 
olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Nitekim, Donald Trump’ın Amerikan 
başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından USD’ı değerlendirecek ekonomi 
politikalarına yöneleceği beklentisi 2016’nın son iki ayında gelişmekte olan ülkelere 
olan risk iştahının azalmasına yol açmış ve bu durum Türk varlıklarını da olumsuz 
etkilemişti. 2017 yılının başlarında ise Trump ve ekibi doların aşırı değerli olduğu ve 
bunun değişmesi gerektiği yönünde mesajlar verdi. Bu mesajlarla birlikte gelişmekte 
olan piyasalara para akışı tekrar ivme kazandı.

BORSA İSTAnBUl’DA İYİMSER HAvA 

BAHAR AYlARınDA DA DEvAM EDECEK Mİ?

M.Akif Daşıran
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 Yurt dışında bunlar olurken, yurt içinde anayasa değişikliği ile ilgili süreç 
hız kazandı. Meclis’ten hızlı bir şekilde geçen anayasa teklifi Nisan ayında halkın 
onayına sunulacak. Henüz anketlerden referandumun olası sonucuna ilişkin 
anlamlı bir ipucu çıkmadığı için bu süreçte şimdiye kadar önemli bir fiyatlamanın 
olduğunu söylemek mümkün değil. Nisan ayına yaklaştıkça anketlerin ortaya 
koyduğu tabloya göre Türk varlıklarının pozitif ayrışması başlayacak veya kar 
satışları hız kazanacak. Bu noktada anayasa değişikliği ile ilgili süreç yakından 
takip edilmeye devam edilecek.
Bu arada, BİST-100’de yabancı payı son 2 yıldaki en yüksek seviye olan %65’e 
yaklaştı. 2016 Kasım ayında yabancı payının %62’lerde olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda son 3 ayda Türk hisse senedi piyasasında yabancı ilgisi 
oldukça arttı. 

 Yabancı yatırımcılar için önemli bir faktör olan kurdaki dalgalanmalar da 
Ocak ayı sonundan bu yana durulmuş görünüyor. Ancak önümüzdeki dönemde 
Merkez Bankası bozulan enflasyon görünümü ile de mücadele etmesi gerekecek. 
Bu durumda önümüzdeki dönemde TCMB’nin yeni önlemler alması gündeme 
gelebilir. 
Sonuç olarak halen yüksek iskonto ile işlem gören Borsa İstanbul’da pozitif 
havanın devam etmesi hem yurt dışında risk iştahının korunmasına hem de yurt 
içinde negatif ayrışmalara sebebiyet verecek yeni gelişmelerin yaşanmamasına 
bağlı görünmektedir. 

M. Akif Daşıran
Araştırma Müdürü

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

© 2017, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
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 Tüm dünyada ve ülkemizde siyasi gelişmelerin, ekonomiye 

etkisinin güçlü olduğu bir yıl geçiriyoruz. 2016 yılı içerisinde yaşanan 

bankacılık ve finans piyasalarında devam eden kırılganlıklar, Birleşik 

Krallığın Avrupa Birliği'nden referandumla ayrılma kararı (Brexit), 

yatırımcıların küresel ticaret için yapmak istediklerini ertelemeleri ve 

siyasi jeopolitik riskler, küresel ekonominin kırılganlığını arttırmaya 

devam etmiştir. 2016 yılının son ayında getirilen ÖTV düzenlemesinin 

etkileri de pazarda hissedilmektedir. 2016’da tüm otomotiv 

markalarımız, yılsonu kampanyaları ile ÖTV artışını mümkün olduğu 

kadar satış fiyatlarına yansıtmamaya çalıştı. Bu da yeni araç satın 

almak isteyenlerin, satın alma kararlarını öne çekmelerine neden oldu. 

 2017’nin ilk aylarında, hem kur artışı hem de ÖTV artışı fiyatlara 

kademeli olarak yansımakta, dolayısıyla satışlara olumsuz etkisi 

görülmektedir. İkinci çeyrekte oluşacak kur ve faiz oranlarının seyri, 

pazarın bu yıl nasıl gelişeceğini de önemli ölçüde belirleyecektir. 

Ekonomimizin dinamikleri ile birlikte otomotiv pazarının yılın ikinci 

yarısında yeniden bir yükseliş trendine girmesini bekliyoruz.

  Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin 2017 yılında bir miktar toparlanarak yüzde %3,4 oranında büyüme hedefi, Türkiye’ nin ekonomik ve politik 

durumuna baktığımızda, orta vadeli programda Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın, 2017 yılında %4,4 oranında büyüme hedeflerini de dikkate aldığımızda, 

ayrıca hem otomotiv ihracatımızın ülkemizde son yıllarda ilk sırada olması ve aynı zamanda birçok sektöre olan dolaylı katkı ve dinamikleri nedeniyle, 

2017’de toplam otomotiv pazarının, 2016 yılı toplam pazarına benzer şekilde gerçekleşeceği 2017'de ise toplam pazarın 900.000 – 1.000.000 adet 

aralığında olacağını tahmin etmekteyiz.

2017 OTOMOTİv SEKTöRÜnE BAKıŞ
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 Tanoto Kurumsal bünyemizde, geçen yıl yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen başarılı bir yıl geçirdik. 

Tanoto ailesi olarak, 1992 yılından bu yana uzun döneme dayanan iş tecrübemiz, bilgimiz ve güvenilirliğimiz ile 2016 ve geçmiş yıllarda da 

perakende satışta Türkiye birinciliğimiz olan Ford bayiliğimiz, Ticari ve Binek satışlarımız ile 6 yılı aşkın hizmet verdiğimiz Fiat bayiliğimiz ve yakın 

zamanda hizmete sunduğumuz Renault ve Dacia Binek ve Ticari Araç bayiliğimiz ile otomotiv sektöründe ticari ve binek araç satışında otomotiv 

sektöründe hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Yapımızda 80.000 m² açık, 35.000 m² kapalı hizmet alanı ile 2016 yılında 7.500 adet yeni 

araç, 3.500 adet ikinci el araç, 55.000 adet satış sonrası mekanik ve kaporta hizmet satışı, 3.000 araç finansman kredisi ve 35.000 sigorta satışı 

gerçekleştirdik. Ayrıca, Ticari ve binek satış ve servis hizmetimiz yanında, Ford Truck bayiliğimiz ile de ağır ticari araç pazarında müşterilerimizin 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam ediyoruz ve “Her yükte birlikteyiz’’ diyoruz. 

 Otomotivle ilgili tüm çözümleri tek çatı altında buluşturarak, 

yeni ve ikinci el, Satış ve Satış Sonrası, Servis Bakımı ve Kaporta Boya 

hizmetlerimiz, Sigorta ve Finansman hizmetleri ile müşterilerimize 

mümkün olan en iyi hizmeti sunarak, en iyi satın alma deneyimini 

yaşatmayı hedefliyoruz. Geniş araç filomuz, yurt geneline yaygın 500 

anlaşmalı servis ağımız, her sektörde 600 adet müşterimize Uzun 

Dönemli Operasyonel Kiralama hizmeti sunarak, müşterilerimizin 

maliyetlerini düşürmeyi; karlılık, verimlilik ve memnuniyetlerini 

sağlamayı hedefliyoruz. Uzun döneme dayanan iş tecrübemiz, 

bilgimiz ve güvenilirliğimiz ile müşterilerimize ikinci el 

araç satışında da daha yakın olabilmek amacıyla, ikinci el online açık arttırma hizmetini haftada 5 gün olarak sunuyoruz. Müşterilerimizin zevk 

ve tercihlerine göre Ford, Fiat, Renault ve Dacia marka araç ve modellerimizle de hizmet ağımızda çeşitlilik ve farkındalık yaratarak, araç satış ve 

sonrası bakım hizmetlerimiz ile Tanoto ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz. Pazara renk ve taze bir soluk getirecek olan yeni modellerimizi 

tanımak ve test sürüş aktivitelerinden faydalanmak için müşterilerimizi showroomlarımıza bekliyoruz.

"Tanoto Güvenin Adresi"
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Kanun’un uygulanmasına yönelik taslak yönetmelik ise Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde kamuoyunun görüşlerine 
sunulmuş olup, kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 Kanun’un amacı “marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı 
model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu 
suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlamak” olarak belirtilmiştir. Tescil süreçlerine ilişkin olarak 
getirilen etkili ve hızlandırılmış usuller, sağlanan hukuki korumalar 
ve uygulamada karşılaşılan güncel sorunlar için öngörülen çözümler 
dikkate alındığında, Kanun’un söz konusu amacına ulaşması ve fikri 
mülkiyet hukukunu uzun süredir arzu edilen standartlara taşıyarak 
AB ve Türk hukuku içtihatlarıyla paralel bir hukuki zemine oturtması 
beklenmektedir. 

Kanun ile getirilen başlıca yenilikler şu şekilde özetlenebilir:

• Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 1994 yılından beri bu alandaki tek 
otorite olan Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu 
(“Kurum”) olarak değiştirilmiş ve Kurum’un bu alandaki rolü, yetkileri 
genişletilerek etkinleştirilmiştir. Örneğin, Kanun’un 26. maddesi ile,  
madde hükmünde sayılan hallerin mevcut olması halinde, talep üzerine 
Kurum’un ilgili markanın iptaline karar verebileceği düzenlenmiştir.

Türkiye’nin İlk Sınai Mülkiyet Kanunu
Özlem Kızıl Voyvoda, Gülşen Engin, Ayşenaz Tahmaz _ Çakmak Avukatlık Ortaklığı

 19.11.2003 tarihli ve 25294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun. 

 30.04.2004 tarihli ve 25448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında 

Kanun.

1

2

 Fikri ve sınai haklara ilişkin düzenlemeler, Türk hukuk tarihinde 
ilk defa 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) ile aynı çatı 
altında toplanmıştır. Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, fikri 
mülkiyet hakları, ayrı ayrı kanun hükmünde kararnameler (“KHK”) ile 
düzenlenmekteydi. Ancak söz konusu KHK’lar yaklaşık 20 yıl önce kabul 
edildikleri için, günümüz ticari hayatında karşılaşılan sorunlara cevap 
veremiyordu; bu nedenle, fikri mülkiyet hukuku alanındaki yeniliklere 
efektif çözümler üretebilecek ve bu hakları tek bir düzenleme altında 
toplayıp sistematikleştirecek bir kanunun hazırlanması ihtiyacı uzunca 
bir süredir kendisini hissettiriyordu. Bu Kanun ile, Avrupa Birliği (“AB”) 
mevzuatı ve uygulamalarıyla uyum içerisinde olmak, güncel sorunlara 
çözüm üretebilmek ve fikri mülkiyet haklarını daha sağlam bir hukuki 
temele oturtarak bu alanda hak sahiplerine ve ilgililere sağlanan 
korumayı arttırmak amaçlanmıştır.

 22 Aralık 2016 tarihinde kabul edilen Kanun, 6’sı geçici 
olmak üzere toplam 199 maddeden oluşmaktadır. Kanun’un 191. 
maddesinde ifade edildiği üzere, Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 5000 
sayılı Kanun , 5147 sayılı Kanun ’un çeşitli hükümleri, 551 sayılı Patent 
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 
sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (“554 sayılı KHK”), 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“556 sayılı 
KHK”) ve 566 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

1 2
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 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas 

Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşme.

3

• Markanın tanımı AB uygulamaları ile paralel olarak genişletilmiş; 556 sayılı KHK’da 
yer alan “çizimle görüntülenebilme” koşulu kaldırılarak marka sahibine sağlanan 
koruma kapsamına, renkler, harfler, sayılar dahil olmak üzere markanın açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek her tür işaretin girebileceği düzenlenmiştir. 
Benzer şekilde, uluslararası uygulamalara paralel olarak tescil başvurularında 
mevcut hak sahibinin muvafakatine kanıt oluşturabilecek belgelerin (letter of 
consent, co-existence agreements) sunulması halinde marka tescil başvurusunun 
reddedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

• Bir marka başvurusunun, Paris Sözleşmesi  bağlamında tanınmış markalar ile aynı 
veya benzer mal veya hizmetler bakımından, aynı veya benzer nitelikte olması 556 
sayılı KHK’da mutlak ret sebepleri arasında sayılırken, Kanun bu durumu, nispi ret 
nedenleri arasında saymış ve bu hallerde başvurunun itiraz üzerine reddedileceğini 
düzenlemiştir. 

• 556 sayılı KHK, mevcut hak sahiplerine marka başvurusunun ilan edildiği tarihten 
itibaren 3 ay içerisinde itiraz etme hakkı tanımaktayken, bu süre Kanun’la 2 aya 
indirilmiştir. 

• Bir markanın, marka sahibi tarafından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı 
bir sebep olmadan, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi 
biçimde kullanılmaması ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi hali markanın 
iptali sebebi olarak düzenlenmiştir. 

3
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"1993 yılında Ankara’da kurulmuş olan Çakmak Avukatlık Ortaklığı, yerli ve yabancı şirketlerden oluşan geniş bir müvekkil çevresine çok kapsamlı şirketler hukuku 

meseleleri, birleşme ve devralmalar, proje finansmanı ve uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere pek çok alanda hukuki hizmet sunmakta ve inşaat, altyapı, madencilik 

ve enerji başta olmak üzere pek çok sektörden şirketlere danışmanlık vermektedir.”

• Kanun, coğrafi işaretlere ilişkin olarak yapılan bir başvurunun reddi halinde başvuru 
yapana, kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak 
Kurum’a itiraz edebilme imkânı getirmiştir. 

• 554 sayılı KHK’da “Endüstriyel Tasarım” başlığı altında sağlanan koruma, “Tasarım” 
başlığı altında düzenlenerek korumanın kapsamı genişletilmiş; diğer fikri mülkiyet 
haklarında olduğu gibi tasarımlar için de tescil süreci hızlandırılarak, öngörülen süreler 
6 aydan 3 aya indirilmiştir. 

• Pek çok tartışmaya konu olmuş “incelemesiz patent” sistemi kaldırılmış ve teknolojinin 
her alanındaki buluşlara, “yeni olması”, “buluş basamağı içermesi” ve “sanayiye 
uygulanabilir olması” şartlarıyla patent verileceği düzenlenmiştir.

KHK’larla kıyaslandığında Kanun’un, ticari hayatın ayrılmaz bir parçası olan sınai ve 
fikri mülkiyet haklarının tescili, iptali ve korunması kapsamında daha etkili çözümler ve 
daha kolay süreçler öngördüğü ve bu alandaki hukuki zemini, AB uygulamalarıyla paralel 
bir seviyeye getirmeye çalıştığı açıktır. Kanun’un getirdiği tüm bu yeniliklerin, başvuru 
süreçlerinin hızlandırılması, sistemin dayandığı hukuki temelin sağlamlaştırılması ve 
bu alandaki güncel sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hukuk düzeninin 
yaratılması amacına hizmet etmesi beklenmektedir. 
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AnKARA’DA FARKlı vİzYOn

 TED 2000 yılı mezunlarından Güven Gündüz’ün sektöre farklı bir 

bakış açısı ve dinamik bir yapı kazandıran firması Ankara Yönlendirme 

2014 yılında kuruldu. Firmaların dışa dönük ve müşteri iletişimindeki ilk 

noktası olan tabela, totem, iç ve dış yönlendirme hizmetlerini sağlayan 

Ankara Yönlendirme, her geçen gün artan taleplere yönelik olarak, kendini 

sürekli yenileyen ve alt yapısını kuvvetlendiren bir noktada konumlanıyor. 

 Güven Gündüz ve ekibi, kalite ve profesyonelliği her zaman ön 

planda tutan bir sistemle çalışıyorlar. Gündüz, üretimde her aşamanın 

titizlikle ve müşterilerinin zihnindeki tasarımın aslını ortaya çıkarmak 

üzerine kurgulandığını belirtiyor. Temel amaç, sektörel sıradanlığın 

olabildiğince dışında kalarak, müşterilere alternatifli seçenekler sunmak 

ve çözüm üretmek.

 Ankara Yönlendirme Sistemleri’nin belirleyici hizmetleri arasında, 

tabela ve totem üretimi, yönlendirme, kaynaklı imalat, 3D ve 2D router 

kesim ve dijital baskı var. Bu hizmetlerin yanı sıra, bankamatik montajı ve 

reklam çözümleri de Ankara Yönlendirme Sistemleri bünyesinde sunuluyor. 

Butik hizmete olanak sağlayan gerek teknik gerekse ekip desteği ile, 

Ankara Yönlendirme’nin en büyük önceliği müşteri memnuniyeti. Üretimin 

fikir aşamasında montajına ve satış sonrası desteğine kadar tüm süreç 

boyunca, hem ürün hem de hizmetin arkasında duran bir yaklaşım 

benimsiyor Ankara Yönlendirme. 
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 Geniş ekibi ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir olması Ankara 
Yönlendirme’nin en ayırt edici özelliklerinden. Üretimin her anında kalite 
arayışından vazgeçmeyen Ankara Yönlendirme Sistemleri’nin makine 
parkuru geniş ve elverişli. Bu sayede, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik 
geniş bir seçenek yelpazesi sunma olanağına sahip. 

 NEREDE OLURSA OLSUN, YERİNDE MONTAJ

 Ankara Yönlendirme Sistemleri, yurt dışı ihracatlarına da vizyonunu 
taşıyarak, nerede olursa olsun, montaj hizmeti veriyor. Gürcistan, 
Türkmenistan ve Rusya odaklı ihracatlarında, pek çok kurumsal firma ve 
devlet kurumuna hizmet veren Ankara Yönlendirme’nin işleri arasında, 
Gürcistan - Akhalkalakhi Tren İstasyonu Cephe çalışması, Türkmenistan 
Havalimanı 8 Kule Yönlendirme çalışması ve Türkmenistan Olimpiyat 
stadyumu tabela ve yönlendirmeleri bulunuyor. 

 KİD üyeleri arasında da hizmet sağladığı müşterileri bulunan 
Ankara Yönlendirme Sistemleri’nin çözüm sunduğu isimler arasında, 
Erkunt Traktör, Beypiliç, Kartaş Otomotiv, Rönesans İnşaat, Akdaş 
Döküm, Bülbüloğlu Vinç bulunuyor. TED'in ve KİD’in pek çok projesinde 
çözüm ortağı olarak yer alan Ankara Yönlendirme Sistemleri, Türkiye’nin 
her yerine hizmet veriyor. 

 Sektörün liderleri arasında yer almasının şans eseri 
olmadığını üretim ve hizmetin her aşamasında ortaya koyan Ankara 
Yönlendirme Sistemleri, işinizin görünen yüzü söz konusu olduğunda, 
güvenebileceğiniz bir çözüm ortağı. Tanışmadan montaja ve satış 
sonrası desteğine, her an ürün ve hizmetinin arkasında durmayı ilke 
edinen, kalite, profesyonellik ve güveni hep en önde tutan Ankara 
Yönlendirme Sistemleri çözüme ihtiyaç duyduğunuzda, yanınızda. 
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 Ergenlik döneminde çocuklarda hormonal ve fiziksel bazı değişiklikler 
olmakta, çocuk giderek doğurgan özelliklere sahip bir yetişkin hale gelmektedir. Bu 
dönemde oluşan en önemli değişiklikler ikincil cinsel özelliklerin belirginleşmesi, 
vücut yağ dağılımının değişimi, iskelet gelişiminde hızlanma ve boy uzamasında 
sıçrama şeklindedir.
 
 Genetik ve etnik özellikler, coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik durum, 
beslenme, kişinin sağlık durumu, ergenlik oluşma zamanını önemli ölçüde etkileyen 
faktörlerdir. Kronik sistemik hastalıklar, ağır beslenme bozukluğu, zorlayıcı ağır 
fiziksel aktivite ve ruhsal gerilimler ergenlikte gecikmeye neden olabilirler.

 Normalde kızlarda pubertal değişiklikler meme tomurcuklanması ile başlar, 
bunu pubik ve koltuk altı kıllanma izler. Daha sonra ise adet kanaması yani 
menstrasyon meydana gelir. Nadir olarak ilk bulgu kıllanma olabilir. Toplam 5 evre 
olarak görülen ergenlik süreci yaklaşık 4 yılda tamamlanır. Erkeklerde ise ergenlik, 
testis yani yumurtalık boyutunun yaklaşık 2.5 cm den fazla büyümesi ile başlar. 
Kızlardaki gibi, bunu kıllanma ve koltuk altı kıllanması izler. Ergenlikte ayrıca vücut 
yağlarında artma da meydana gelir. 

 Erken ergenlik (puberte prekoz) kızlarda 8 yaşından, erkeklerde ise 9 yaşından 
önce ergenlik bulgularının ortaya çıkması şeklinde tariflenebilir. Ergenliğe girmek, 
daha önce kanda çok az miktarda olan kızlarda östrojen ve erkeklerde testesteron 
hormonlarının artmaya başlaması ile birlikte, vücutta daha önce gözlenmeyen bazı 
belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Kızlarda meme tomurcuklanmasının başlaması yani 
göğüslerin yaklaşık ceviz büyüklüğüne gelmesi ile ergenlik başlarken erkeklerde 
ise yumurtalık yani testis boyutlarının yaklaşık 2.5 cm'in üzerine çıkması ile ergenlik 
başlamış demektir.

ERKEn ERGEnlİK

Sağlıkkid

Doç.Dr.Ergun Çetinkaya
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 Kızlarda normalde ergenlik 10-11, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlar. Erkeklerde ergenliğin 13.5 yaşına kadar başlamaması, kızlarda ise 

ergenlik belirtilerinin 14 yaşa kadar görülmemesi de normal değildir. Nedenlerinin araştırılması gerekir. Erken ergenliğe neden olabilecek hastalıklar 

erkeklerde ve kızlarda ayrı ayrı değerlendirilir. Erkeklerde genellikle organik bir neden bulunabilirken kızlarda genellikle organik bir neden bulunamaz. 

Organik nedenler arasında; Beyin tümörleri, beyinde hamartom denen sinir yumağı, yapısal beyin anomalileri, travma sonrası, hipotiroidi, kafa 

ışınlanması, bazı sendromlar sayılabilir. Bu nedenler gerçek erken ergenlik sorumluları olup ayrıca yalancı ya da inkomplet erken ergenlik denen 

ve beyin-hipofiz-gonad ekseninden bağımsız bir durum da söz konusu olabilir. Kızlarda yumurtalık kistleri, östrojen hormonu salgılayan tümörler, 

böbrek üstü bezinin hormonal hastalıkları ve tümörleri yalancı erken ergenliğe yol açarken erkeklerde ise testis tümörleri, böbrek üstü bezi hastalıkları 

ve tümörleri gibi durumlar etkendir.

 Erken ergenliğin en önemli bulgularından biri çocuğun akranlarına göre daha uzun boylu olmasıdır. Doğal olarak bu ebeveynleri sevindiren 

bir durum olup çocuklarının uzun boylu olmasından endişe etmezler ve doktora götürme ihtiyacı hissetmezler. Halbuki, o dönemlerde uzun boylu 

görünen çocuğun kemik hatları (epifizleri) hızlı büyüyüp erken kapanacağı için erişkin nihai boyu kısa kalacaktır. Boy kısalığını önlemek için bu 

çocuklar hemen çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli, gerekli tetkikler yapılmalı ve uygun görüldüğü takdirde ergenliğin bir süre 

ilerlemesini durdurmak için ilaç tedavisi başlanmalıdır. Böylece hem çocuğun ileride kısa boylu kalması önlenecek hem de ufak yaşlarda ergenliği 

yaşamanın getireceği psikososyal örselenme engellenmiş olacaktır.

 

 Tedavi gereken durumlarda yaklaşık ayda bir kez yapılan bir iğne ile ergenlik hormonları baskılanmakta ve bu tedavi kemik yaşı 12 olana dek 

sürdürülmektedir. Tedavinin kesilmesinden sonra yaklaşık 1yıl içinde eksen tekrar aktifleşmekte ve hasta normal ergenliğine devam etmektedir. 

Tedavi sırasında çocuklar günlük aktivitelerini yerine getirmeli ve günlük kalsiyum ihtiyaçlarını düzenli olarak almalıdırlar.

Doç.Dr.Ergun Çetinkaya

Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı

Özel Ankara ENDOMER Pediatrik Endokrinoloji Merkezi

Tel: 0312.441 66 00

www.ankaraendomer.com

Sağlıkkid
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 1974 yılında otomotiv sektörü ile başladığımız ticaret hayatımıza,  
otomotiv’in yanı sıra inşaat, gıda dağıtım, madencilik ve sigorta 
sektörlerinde de devam etmekteyiz. Halen grup şirketlerimizde, 
otomobil, arazi taşıtı, kamyon ve kamyonet satış, yedek parça satışı ve 
servis hizmetleri; inşaat taahhüt hizmetleri, sigorta aracılık hizmetleri ve 
gıda dağıtım hizmetleri vermekteyiz.

 PİMAK Gıda olarak 2004 yılında Ülker Esas Pazarlama Ankara 
Bölge Distribütörü olarak girdiğimiz gıda dağıtım sektöründe, kurucumuz 
Kadir Ardıç önderliğinde 200 personellik deneyimli kadro ve 110 araçlık 
filomuzla, bölgemizde hizmet kalitesi ve hızında iddialı ve güçlü bir 
distribütör olarak 2012 yılına dek hizmet verdik.

 2014 itibariyle şirketimiz bünyesinde; Dimes, Pınar su, Uludağ, 
Balküpü, Beypazarı, Nestle, Doğuş, Ana Gıda (Komili, Kırlangıç), 
Anavarza, Sleepy, Koska, AOÇ Elmacık, Gagoz, Eksper Gıda, Aroma 
ve Kurukahveci Mehmet Efendi markaları ile bölgelerimizde güçlü bir 
distribütör olarak ticari faaliyetlerimiz sürdürmekteyiz.

 Grup olarak amacımız, sürekli gelişen ve globalleşen dünyada; 
çeşitlenen, yenilenen, büyüyen ve artan ihtiyaçlara, gerektiğinde 
ve zamanında çözüm üreten önder bir kuruluş olmaktır. Grubumuz 
bünyesindeki şirketler; kendi konusunda uzman kadrolarıyla üzerine 
aldığı tüm görev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş 
ve bu sayede ticaret hayatında seçkin bir yer edinmiştir.

Amacımız, mesleki etik kuralları çerçevesinde, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de üstleneceğimiz görevleri her kademesinde çağdaş kalite 
değerlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak tamamlamaktır.

BU GROSS BAŞKA BEEGROSS !
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  2017 yılı itibariyle, gıda sektöründeki deneyimlerimizi toptan 

ticaretin dışına taşıyarak, Ankara'da sıradan market anlayışının dışında 

teknoloji ile barışık, gündemi takip ederek müşterileri için alternatif 

alışveriş tecrübeleri yaratmak adına perakende markamız olan 

Beegross’u oluşturduk.

 KİD üyelerinden, Pimak Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Ardıç'ın kurucuları arasında yer aldığı BeeGross, gerçek anlamda 
günümüzün koşullarına uygun "Hem kaliteli hem hesaplı" bir gross 

markettir. Tazeliği hissettirir, yöresel tat - lezzetlerin gelişimini sağlar, 

destekler. Sağlıklı, kaliteli ve güvenli ürünleri, bol çeşitlilik ile birlikte, 

temiz, ferah ve iyi aydınlatılmış mağazasında, bilinçli tüketicileri hedef 

alarak satışa sunar. Söz konusu gerekli koşulların sağlanmasını eğitimli 

çalışanlar ile gerçekleştirir. Hizmet ve yaşam kalitesini müşterisinden, 

çalışanına ve tedarikçisine kadar gözetir. Müşterileri adına hesaplı 

alışveriş yapabilmenin önemini bilir. Fiyat rekabetinde, kazancı "alırken" 

sağlar ve "sunarken" bu avantajı müşterileri ile paylaşır. 

 Beegross’un en dikkat çekici yönü, alışılageldik “gross market” 

konsepti ile hareket etmemesidir. Beegross; ulusal ve yerel zincirlerde 

bulunan, belirli bir marka değerine sahip, bilinirliği yüksek ürünleri daha 

uygun fiyatlara satışa sunar, marka değeri belirsiz ürünler ile çalışmaz. 

Beegross’un dikkat çeken bir diğer özelliği ise; ürün çeşitliliği ve pazarda, 

özellikle de gross marketlerde bulunması çok zor olan ürünlerin satışını 

düzenli olarak yapmasıdır.
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AnKARA 34. MÜzİK FESTİvAlİ’nE HAzıRlAnıYOR...
 33 yıllık geçmişiyle Başkentin en uzun soluklu ve geleneksel etkinliği olan ve Sevda-
Cenap And Müzik Vakfı tarafından Ankaralılık adına azimle ve özveriyle düzenlenen  Uluslararası 
Ankara Müzik Festivali 4-30 Nisan 2017 tarihleri arasında 34. kez müzikseverleri bir araya 
getirecek. 

 Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen,  sanatın var 
olması gerekliliğine olan inanç ile  bu sene de Ankaralı sanatseverleri klasik  müzik, dans, caz 
etkinliklerinin seçkin örnekleri ile buluşturacak bir program hazırlandı.

 Her biri kendi alanlarında yetkin ve dünyaca tanınmış yerli ve yabancı sanatçılardan 
oluşan festival programı bu yıl tüm kısıtlı olanaklara rağmen Ankaralı sanatseverlere müzikal bir 
baharı müjdeleyecek  

 Her yıl olduğu gibi açılış ve kapanış konserlerinin bir senfonik orkestra konseri ile 
yapılması, Türk bestecilerinin eserlerine yer verilmesi, Türk ve yabancı sanatçıların birliktelikleri 
ile genç sanatçıların desteklenmesi geleneklerinin sürdürüleceği festivalde, pek çok sanatçı ve 
topluluk ilk kez ülkemize ve başkente gelecek. 

Kiev Solistleri
Valeriy Sokolov
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 Flamenko’nun bol ödüllü dansçısı Rafael Amargo orkestrası ve 
dansçılarıyla beraber,  Kiev Solistleri  dünyaca ünlü virtüöz keman sanatçısı 
Valeriy Sokolov ile,   caz dünyasının duayen davulcusu Billy Hart  grubu 
ve Grammy ödüllü, bir çok enstrümanı başarıyla çalan trompetçi Nicolas 
Payment,  Afro Caribbean Mix tape adlı projesi ile ilk kez festivalde konser 
verecekler.

 40. Sanat yılı özel bir konseri ile ülkemizin klasik gitarda ilk akla gelen 
sanatçılardan olan usta yorumcu ve eğitimci Ahmet Kanneci, dünyanın en 
saygın klasik müzik ödüllerinden biri olan  “Diapason D'Or” ödülü sahibi 
Belçikalı genç yıldız piyanist Julien Libeer, Festivale özel programı ile 
Ankara’nın seçkin sanatçılarından oluşan Begoa Ensemble Çek yıldızlar, 
kemanda Jan Mracek ve piyanoda Lukas Klansky oda müziği konserleri 
sanatçılarımızdan.. 

 Vakfımızın uzun yıllardır desteklediği Ankara Gençlik Senfoni 
Orkestrası’nın, Devlet sanatçısı şef Gürer Aykal yönetiminde,  uluslararası 
kariyerlerini başarıyla sürdüren kemanda Hande Küden ve çelloda Nil 
Kocamangil kapanış konserimizin sanatçıları…

 Festival sanatçıları ile atölye çalışmaları, festival zamanına özel sanat 
ürünleri ve indirimleri ve 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Detaylı bilgisi  
için…. www.ankarafestival.com

Ankara Baharı Müzikle daha güzel….

 Rafael Amargo Orkestrası

Piyanist Julien Libeer

Jan Mracek-Lukas Klansky
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 ‘Düşünüyorum, öyleyse varım’’ sözüyle, insanlık tarihinde 
büyük bir devrim gerçekleştiren Descartes, varoluşun merkezine insanı 
yerleştirmiş, teokratik düşünceyi yıkmıştır. Discours sur la Méthode 
(Metot Üzerine Söylevler) adlı kitabında, Descartes dört ilke belirler: 
(1) Açık seçik fikirler dışında hiçbir iddia kabul edilmemelidir, (2) 
Sorunlar gerekli sayıda parçalara ayrılıp incelenmelidir, (3) Düşünceler 
basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır, (4) Gözden kaçan bir şey olup 
olmadığı sürekli kontrol edilmelidir. Bu ilkelerle hareket eden bilimle 
birlikte insanlık, on binlerce yılda kat ettiğinden çok daha fazla yolu, 
son birkaç yüzyılda almıştır. Descartes’ın ilkeleri, bilimsel düşünce 
kadar satranç oyunun da merkezinde yer alır:

 6.yüzyılda Hintliler tarafından icat edilen satranç, günümüzdeki 
biçimini, Rönesans döneminde İtalya’da almıştır. Bugün dünya 
üzerinde 600 milyon insanın satranç oynadığı tahmin edilmektedir. 
2012 yılında gerçekleştirilen bir ankete göre İngilizlerin %12’si, 
Amerikalıların %15’i, Almanların %23’ü, Rusların %43’ü, Hintlilerin 
ise %70’i yılda en az bir kez satranç oynadığını söylemektedir.

 Yapılan araştırmalar satrancın birçok faydasını ortaya 
koymuştur. Satranç zekâyı ve hafızayı geliştirir, konsantrasyonu artırır, 
hayal gücünü genişletir. Bilimsel çalışmalar, satranç oynayanların 
beyinlerinin, oynamayanlara göre daha fazla geliştiğini ortaya koymuş, 
satrancı zihnimizin jimnastik salonu olarak betimleyen Pascal’ı 
doğrulamıştır. Zeki insanlar satranç oynar şeklinde bir yerleşik düşünce 
vardır; oysa satranç oynadıkça zekâ seviyesi artmaktadır. Satranç 
kişilik gelişiminde de önemli katkılar sağlar. Disiplin ve çalışkanlık 
kazandırır. Zor şartlarla mücadele etmeyi, insanlara saygı duymayı 
öğretir, küçümsemenin ne kadar büyük bir hata olduğunu uygulamalı 
olarak gösterir.

 TED Türkiye’de satrancın önemini ilk kavrayan kurumdur; öyle 
ki Türkiye Satranç Federasyonu’nun kuruluşundan bir yıl önce 1990 
yılında TED Satranç Merkezi faaliyete başlamıştır. Bu merkez Türkiye’de 
satrancın çehresini değiştirmiş, Ali İpek’in yöneticiliğinde ve Teoman 
Ulucan’ın antrenörlüğünde onlarca şampiyon ve uluslararası büyük 
ustalar yetiştirmiştir. Ben de bu merkezde yetişen satranççılardan 
birisiyim. Geçirdiğim ağır zatürreden sonra, ailem beni fiziksel zorlama 
gerektirmeyen bir etkinlik olduğunu düşünerek, satranç kursuna yazdırdı. 
Hastalığı hiç kimse sevmez, ama geçirdiğim bu hastalık hayatımda 
olumlu anlamda bir dönüm noktası oldu. 

SATRAnÇ nİÇİn önEMlİ?
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 Çok kısa bir süre içinde yaşıtlarım arasında sivrildim, ancak 
katıldığım ilk yarışmada, resmi olmayan maçlarda sürekli yendiğim 
rakiplerin neredeyse hepsine kaybederek sonunculuğa yakın bir derece 
elde ettim. Bir daha satranç tahtasını görmek istemiyordum. Babam 
ağlamalarıma aldırış etmeyip elimden tutup beni kursa götürdü. Bir 
sonraki turnuvada Türkiye 7.si oldum, bir sonrakinde Ankara şampiyonu, 
bir sonrakinde 1996 yılında yaş grubumda Türkiye Şampiyonu oldum. 
Milli Takımda yer aldım. Henüz 14 yaşına geldiğimde, hayal kırıklığının 
ne demek olduğunu, düşüşlerden sonra, insanın ancak çok çalışarak 
ayağa kalkabileceğini öğrenmiştim. TED Satranç Takımı ile birlikte 
Türkiye Satranç 1.Ligi’nde şampiyon olduk. 2000 yılında, yetişkinler 
kategorisinde Ankara Satranç Şampiyonluğu’nu kazandım. O güne 
kadarki en genç Ankara şampiyonu olmuştum. Bu rekorum yine TED 
Satranç Merkezi’nde yetişmiş Büyük Usta Mustafa Yılmaz tarafından 
kırılmıştır, ancak tam puanla şampiyon olma rekorum hala kırılamamıştır. 
Üniversite yılları süresince satranca bir süre ara verdim, ancak son 
yıl takım olarak Üniversiteler Türkiye Şampiyonu olduk. Üniversite 
sonrasında yurtdışında çeşitli yarışmalara katıldım. Macaristan’da 
Vezsprem’de düzenlenen satranç festivalinde 2.liği paylaştım, yine 
Macaristan’da Balaton’da ve İtalya Fano’da kategorimde 1. oldum.

 İş hayatıyla birlikte aktif satrançtan uzaklaştım, ancak satrançla 
kazandığım düşünce biçimini hayatın her alanına uyguladım. Şu an 
firma olarak ahşap boyası sektöründe faaliyet göstermekteyiz. İşe 
başladığımda, mobilya sektörünün, birkaç firma dışında bilimsel 
metottan uzak çalıştığını görmüştüm. Asla durumu kabullenmedim. 
Kurduğumuz laboratuvarla birlikte, firmaların şartlarına ve taleplerine 
göre çözümler geliştirecek şekilde yapılandık. 

Bizle çalışsın, çalışmasın ulaştığımız tüm firmalara bildiklerimizi 
anlattık, onlarla yenilikleri paylaştık. Hatalarımızın ya da eksiklerimizin 
sorumluğundan kaçmak yerine, onları üstlendik. Müşterilerimizin çözüm 
ortağı olduk. Doğru bilgi ve dürüstlük, hemen olmasa da, bir süre sonra 
firmaların bize yönelmesini sağladı. Bugün Türkiye’nin önde gelen mobilya 
firmalarının tedarikçisi durumundayız. Şirket olarak satranca destek 
veriyoruz. 2016 yılında genç yetenekleri, büyük ustalarla buluşturan 
uluslararası bir yarışma düzenledik. Şirket çalışanlarına verilecek satranç 
eğitiminin de olumlu sonuçları olacağı kanaatindeyim. Çalışanlar, 
satranç metodolojisini benimsediklerinde ve işlerine uyguladıklarında, 
şirketlerde verimlilik artacaktır. Bu bağlamda, tüm şirketlere çok küçük 
bir harcamayla, bir satranç odası oluşturmalarını tavsiye ediyorum.

 Türkiye’de satrancın şu anki durumuna değinmek gerekirse, 
sevindirici ve kaygılandırıcı gelişmeler bir arada bulunuyor. Son 
olimpiyatlarda milli takımımız 6. olarak tarihinin en iyi derecesini elde 
etti. Genç sporcularımız kendi yaş gruplarında Avrupa ve Dünya 
Şampiyonlukları kazandılar. Satrancın okullara yayılmasıyla büyük bir 
fırsat elde edildi, ancak niteliksiz eğitimle bu fırsatın kaçırılması riskiyle 
karşı karşıyayız. TED’in aksine pek çok okulda çocuklara, satranç değil 
satranç oynar gibi yapmak öğretiliyor. Satranç bir düşünme biçimidir. 
Sorgulamayı, analiz etmeyi, durumu doğru değerlendirmeyi gerektirir. 
Bu yetilere sahip bireylere günümüz Türkiye’sinde çok büyük ihtiyaç 
var. TED’in bu bağlamda her zaman olduğu öncü hamleler yapacağını 
düşünüyorum.

Mehmet KIZILKAYA '99
MEBAŞ-MOBSAN BOYA

Firma Ortağı
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