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TİMBaşkanlar

Pandemi bitiyor, geride kalıyor derken Rusya’nın Ukrayna işgale başlamasıyla yepyeni bir küresel ortam ortaya çıktı. Başlangıçtaki 
kaç gün sürer sorusunun yerini kaç ayda biter sorusu aldı. Batının beklenenden daha kararlı ve sert duruşuyla birlikte adeta yeniden 
demirperde dönemine geçildi. Öte yandan şu da görüldü ki, ne Rusya eskiden bildiğimiz Rusya, nede savaş geçen yüzyıldan bildiğimiz 
savaş.

Putin 1999 yılında Rusya başbakanlığına atanmış, 2000 yılında ise başkan seçilmişti. Neredeyse 23 yıldır Rusya’nın başında. Ülkede 
ekonomik istikrar sağlansın, ekonomik reformlar yapılsın, Sovyet dönemi sonrasında ayyuka çıkan yolsuzluklar bitsin diye iktidara 
geldi. İstikrar ve kamu düzeni sağlanması açısından önemli ilerleme elde edildi. Öte yandan aynı başarı Rusya ekonomisinin yapısal 
dönüşümü anlamında gerçekleşmedi. Sanayi üretimi ve ihracatının ekonomideki payında gözle görülür bir artış olmadı. Rus ekonomisi 
kendisini yenileyemedi ve bir sanayi ülkesi haline gelemedi. Rusya bir sanayi ülkesine dönüşemeyince de teknolojik yenilikler sürecinin 
dışında kalıyor. Esasen doğal kaynak ve tarım ürünleri satıyor. Rusya’nın petrol, doğal gaz ve kömür ihracatının % 55’i Avrupa Birliği’ne 
gidiyor. Sonrasında % 13’lük pay ise Japonya, Güney Kore ve Singapur’a gidiyor. Çin’in Rusya’nın ihracatı içinde payı yalnızca % 18. 
Dolayısıyla Rusya’nın ihracat anlamında batı ülkelerine dayalı bir yapıda olduğu ortaya çıkıyor. Sonuçta milli geliri İspanya düzeyinde ve 
en büyük bölgesel rakibi Çin’in epey gerisinden kalan bir ülke haline geliyor. Niye böyle oldu diye bakıldığında, Putin iktidara geldiğinde 
düşük seviyede olan petrol ve doğalgaz fi yatlarının sonrasında artmaya başlamasıyla reform hamlelerinin ertelendiği ve gerçekleşmediği 
görülüyor. Ekonomik reformlar yoluyla, Rusya’yı ayağa kaldırıp büyütmek yerine, artan yakıt fi yatlarının rehavetine kapılıyorlar. Zaten 
bütçe gelirlerinin yaklaşık yarısı da fosil yakıtlı kaynaklı.

Öte yandan Rusya’nın saldırı planlarında da benzer başarısızlık yapıldığı ortaya çıkıyor. Putin daha önce Gürcistan ile Çeçenistan 
saldırısı ve Kırım işgalindeki gibi bir süreç yaşanacağı düşünmüş olmalı. Ayrıca 1938’de Nazilerin Avusturya’yı işgal sürecinde olduğu gibi 
yerel işbirlikçiler çıkmadı. Ukraynalılar kararlı ve azimli şekilde vatanlarını savundular. Türkiye açısından bakıldığında petrolümüzün 
% 37’sini, kömür ithalatımızın % 35’ini Rusya’dan alıyoruz. Bunların dışında demir çelik mamullerinde % 58, alüminyum tel ithalatında 
% 51 oranında Rusya’ya bağımlıyız. Tarımsal alandaysa buğday ithalatında Rusya bağımlılığımız % 58 civarında. Ukrayna’dan ithalatı da 
eklerseniz buğdayda bağımlılık % 80’e çıkıyor. Yağ ithalatımızın % 45’i Rusya’dan, Ayçiçek’te bu oran % 80’e çıkıyor. 

2012-2017 yılları arasında toplam dış ticaret açığımızın % 23’ünü Rusya’ya karşı veriyormuşuz. 2018-2021 arasında toplam dış ticaret 
açığımızın % 51’i Rusya kaynaklı olmuş. Rusya’ya olan bağımlılığımızı iki katına çıkarmışız. Doğalgaz, kömür ve buğdaydan sonra nükleer 
enerjide de Rusya’ya bağımlı hale gelmişiz.

Rusya’nın işgalci tutumu küresel ölçekte de yeni sonuçlara yol açıyor. Dünyada yeşil mutabakat gündemi güçleniyor. Yeşil Mutabakat 
süreciyle zaten yeni bir dünya kuruluyordu. Hidrokarbon maliyetleri yükseliyordu. Bu işin siyaseten nasıl yönetileceği tartışılıyordu. 
Şimdi Rus saldırganlığı bu süreci hızlandırmak ve artan fosil fi yatlarını izah edebilmek için bir mazeret haline geliyor. Rusya’ya karşı 
yakıt ambargosu konusunda çalışmalar da yavaşlamayacak ve hızlanacak gibi görünüyor. Yeşil Mutabakat sürecinin getirdiği değişim 
dalgası, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte sönmeyecek daha da büyüyecek.  Zira yeşil ve dijital dönüşüm süreci küresel sistemin hayatiyeti 
ve ekonomilerin hızlı toparlanması için elzem. Yeşil Mutabakat gündemi yeniden biçimleniyor. Öncelikle Rus saldırganlığı ile daha da 
artan hammadde ve gıda fi yatları enerjide ve gıdada yeşil ve dijital dönüşümü ön plana çıkarıyor. Ülkemizin Rusya’ya enerji ve gıda 
bağımlılığını azaltmak için de bu güzel bir fırsat. Avrupa Birliği doğalgaz ve nükleer enerjiyi çevre dostu ilan ederek yeni yatırımlara 
kaynak ayrılmasına onay verdi. Yenilenebilir enerji ve yeni nükleer santrallerinin artan önemi vurgulandı. Türkiye açısından bakıldığında, 
İsrail ve Mısır doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarımı yeniden olası bir proje haline dönüştü. 

Rusya’ya olan bağımlılığımızı azaltmak için gereken yatırımları fi nanse etmek, düne göre çok daha kolay hale geldi. 

Özetle Türkiye’nin tek bir ülkeye karşı özellikle 2018 sonrasında çeşitlenerek artan mutlak bağımlılığını aşmak için Yeşil Mutabakat süreci 
büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.
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TİMBaşkanlar

Başkent olarak kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra Ankara, özelikle son yıllarda sağladığı değişim ve gelişimle sanayinin, ticaretin 
ve turizmin de merkezi durumuna geldi. 6 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin ikinci en büyük kenti olan Ankara, 160 bini aşkın işletmenin 
faaliyet gösterdiği bir şehir. 

Ankara, coğrafi olarak dünyanın merkezinde yer alan Türkiye’nin tam ortasında bulunuyor. Hizmete açılan Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, 
Ankara-İstanbul hızlı tren hatlarıyla hızlı trenin de merkezi durumunda. Ankara-Sivas hattının devreye alınmasıyla, Ankara’nın İç Anadolu ile 
bağlantısı daha da güçlenecek.  Ankara-İzmir hattı için de çalışmalar devam ediyor. Yarım günlük uçuşlarla trilyon dolarlık ticaretin merkezinde 
yer alıyor. Çevresindeki illerin nüfusu ile birlikte değerlendirildiğinde Başkent’ten yurtdışına gerçekleştirilecek direkt uçuş imkânlarından 
Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birinin yararlanabileceği tahmin ediliyor. Büyükelçiliklere ev sahipliği yapan, Türkiye’nin adını hizmet 
ticaretiyle dünyaya duyuran birçok şirketin merkezinin bulunduğu Ankara, yabancı sermaye yatırımlarında da lider bir şehir. 

Şehrimizin coğrafi ve lojistik avantajına, son yıllarda ticaret ve ekonomide yakaladığı ivmeyi eklediğimizde, pandemi sonrasında dünyanın 
yeni üretim, tedarik, lojistik ve turizm merkezi olarak konumlanması için şanslı bir noktada. Ankara 2021 yılında yaptığı 9 milyar doları aşan 
ihracat rakamıyla Türkiye’de en fazla ihracat yapan iller arasında 6’ncı sırada yer alıyor. Ankara’da 7.300 civarında firma ihracat yaparak döviz 
gelirimize katkı sağlıyor. Ankara Ticaret Odası olarak geçtiğimiz günlerde ikincisini başlattığımız “e-ticaret ve e-ihracat seferberliği” ile bu 
sayıyı kısa sürede 10 bine yükseltmeyi hedefl iyoruz.

Turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip olan Ankara özellikle kültür, sağlık, termal, kongre ve fuar turizmi alanlarıyla öne çıkıyor. Bu 
turizm çeşitlerinin gelişmesi için elverişli koşullara sahip. Ankara tarihi ve kültürel zenginlikleriyle “üstü örtülü bir hazine” olarak dünyanın 
turizm merkezi olmayı hedefl iyor. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Hacı Bayram Camii’nden başlayarak, Julian Sütunu, Roma 
Hamamı, Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ile eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklere sahip. 
Tesis ve yatak kapasitesi açısından yeterli olması, ulusal ve uluslararası marka otel zincirlerinin bulunması, araştırma merkezleri, üniversiteleri, 
teknokentleri, şehrin zengin tarihi mirası, Kızılcahamam, Ayaş, Haymana kaplıcaları, coğrafi konumu, yüksek hızlı trenin merkezi olması, 
sağlık sektöründeki gelişmişliği, Elmadağ gibi bir kış turizmi merkezine sahip olması şehrin turizm avantajları arasında. Özellikle sağlık 
turizmi alanında öne çıkan Ankara’nın 5 ilçesinde termal turizm yapılıyor. Turizm çeşitleri arasında sağlık önemli bir alan. Hasta, tedavi için 
geldiğinde yanında ailesinden biriyle gelerek ve tedavisi bitinceye kadar kentte konaklıyor ve boş kaldığı zamanlarda da çevredeki tarihi turistik 
yerleri geziyor. Deniz turizmi için gelen ziyaretçi ortalama 700-800 dolar harcarken sağlık turizmi için gelen ziyaretçinin harcadığı para, 
yaptığı işlemlere bağlı olarak 6 ila 10 bin doları buluyor. 

Pazar büyüklüğü 100 milyar doları aşan dünya sağlık turizmi pazarının ilgili sektörler de eklendiğinde 500 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. 
Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimizi dünyanın sağlık turizm merkezi haline getirerek, dünya sağlık turizmi pazarından daha fazla pay 
alabilmesi için hayata geçirdiğimiz çalışma ve projelerimiz var. Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle “Hizmet Sektörünün 
Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi”. Bu çalışmalarla önümüzdeki yıllarda Ankara’yı sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen 
merkezleri arasında taşımayı hedefl iyoruz.

Ankara sanayide de, ticarette de, turizmde de dünyaya pandemi sonrası imzasını atabilecek bir kent. Ankara Ticaret Odası olarak geleceğe 
ilişkin kurgularımızı, planlarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Ankara’yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim ve 
ihracat gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi ve medikal sanayi ile ileri teknolojili sektörlerde öncü, tarım ve gıda üretiminde lider, kongre, 
fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir Başkent haline getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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Değerli üyelerimiz ve TİMKODER dostları;

Haziran ayında yapılan seçimler sonucunda yeni bir yönetim kurulu oluşturularak göreve yeni bir heyecanla kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Her yeni yönetim yeni şevk ve yeni umutları da beraberinde getirir. Bu dönem yönetim kadrosunda yer alamayan arkadaşlarımıza, 
geçmiş dönemde yapmış oldukları katkılarından dolayı yönetim kurulum ve şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim. Genel kurul sonrası 
yapmış olduğumuz görev dağılımları ile yeni görevlendirmeleri yaptık. Çalışmalarımız, yeni yönetim kurulumuz ile birlikte inanç ve özveriyle 
hız kesmeden devam edecektir.

Bu sayımızda, küresel boya pazarının büyümesinde ki ana faktörler ve dünya boya sanayisinin uğradığı önemli değişiklikleri sizler için konu 
aldık. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma, globalleşme ve çok yönlü ortaklıklar ağırlık kazanmış olup, çevresel faktörlerin de sektöre 
etkisi daha çok hissedilmeye başlamıştır. Bunlara ek olarak, yönetmeliklerin sıkılığı, rekabet artışı, formülasyonlardaki, teknolojilerdeki ve 
ürün geliştirmedeki ilerleme, sektörü etkilemektedir. Dergimizin ana konusunun yanı sıra sizlere birkaç önemli faaliyetimizden bahsetmek 
istiyorum.

İftar Programımız;  Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğinde bu yılda tüm TİMKODER üyeleri ve aileleri bir araya geldi. Altındağ 
Kültür Sarayında düzenlediğimiz iftar programımıza; Altındağ Belediye Başkanı Asım BALCI ve Yardımcısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa 
DERYAL ve Yardımcıları, ATO Başkanı Gürsel BARAN ve Yardımcıları, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ, Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Şeref EROĞLU, DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan ERDAL, Yargıtay Üyeleri, TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal YILDIRIM ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan KÜÇÜK ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Başkanları, eğitim seminerimize destek veren kıymetli sponsorlar ve üyelerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Eğitimkoder Tamamlandı; İki yıl aradan sonra yeniden yüz yüze gerçekleştirdiğimiz ‘‘KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM HAFTALARI’’ yoğun 
bir katılımla tamamlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de Ankara Ticaret Odası’nın katkıları ile ATO İDEA ve EĞİTİMKODER’in iş birliği 
ile 12’ncisi düzenlenen eğitim programımıza yoğun bir ilgi oldu. Programımıza bu sene de kişisel gelişim konusunda uzman eğitmenler ile 
iş dünyamızın çok kıymetli isimleri katıldı. Bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı eğitim programımıza ortalama 600 kişi katılım sağladı. Yapmış 
olduğumuz eğitimlerimizin siz değerli katılımcılarımıza ulaşmasında bizlere destek olan başta ATO Başkanımız Sayın Gürsel BARAN’a ve 
kıymetli yönetimine, eğitimimize katkı sağlayan çok kıymetli hocalarımıza, ATO İDEA ekibine, TİMKODER Eğitim Komitesi Başkanı Sayın 
Abdullah Ekrem NEFES’e, Yönetim Kurulu Üyelerime ve dernek çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Program boyunca bizlerden 
desteklerini esirgemeyen sektörün önde gelen tüm sponsor firmalarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Timhaber Dergimiz;  Şu anda 43’ncü sayısına okumakta olduğunuz dergimizin yeni sayısı için yine oldukça özverili bir çalışma gerçekleştirildi. 
Dergi çalışmalarımızda emeği geçen başta geçmiş dönem Yayın Kurulu Başkanımız Cihat KARADAYI’ya ve Yayın Kurulu Komitesine 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Göreve seçilen yeni Yayın Kurulu Başkanımız Abdullah Ekrem NEFES’i ve Yayın Kurulu Komitesini 
tebrik ediyorum. Yayın hayatı boyunca keyifl i sayılarla siz okurları buluşturacağına inanıyorum.

Ve Son Olarak; Değerli okurlar; Birlik ve beraberliğin tesisi, sektörümüz ile ilgili sorunlarımızın çözümü üyelerimizin sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinin arttırılması için yeni yönetim kurulumuz ile birlikte inançla ve özveriyle çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Türk 
ekonomisinin lokomotifl erinden biri olan inşaat sektörü adına bereketli bir yıl olmasını, yapılacak tüm çalışmaların sektörümüze ve ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

TİMBaşkanlar
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Değerli TİMHABER Okurları;

Sıcak yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde yine birbirinden farklı ve ilgi çekici konu başlıklarıyla büyük bir emekle hazırladığımız dergimizin 
43’ncü sayısında sizlerle buluşuyorum. 15 yıldır her yeni çıkan sayımızda siz kıymetli okurlarımızla buluşan TİMHABER Dergimizin, 43’ncü 
sayısında Yayın Kurulu Başkanlığına seçilmenin heyecanını sizlerle paylaşıyorum. TİMKODER Olağan Genel Kurul toplantısı ile belirlenen ve 
görevine kaldığı yerden devam eden Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fatih AYHAN’ı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımı, TİMKODER’i sağlam 
adımlarla daha ileriyle taşıyacağımıza olan inancımla tebrik ediyorum.

Dernek faaliyetlerimiz, sektör haberleri, sağlık, hukuk, maliye ve kültür-sanat köşelerimizle sizlere eğlenceli ve zengin bir içerik sunmayı 
amaçladık.

Bu sayımızda sizler için nelere değindik, kısaca bir göz atalım;

Derneğimiz adına önemli faaliyetlerimizden biri olan büyük özverilerle organize ettiğimiz, EĞİTİMKODER programımızı tamamladık. 
Eğitimlerimizin, firmaların kurumsallaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. İnsan kaynağına katkı sağlamak şirketin 
kendine yaptığı en önemli yatırımdır. Hazırladığımız içerikle hem kişisel hem de yönetimsel kaliteyi hedefl ediğimiz ivmeye taşıdığımıza 
inanıyorum.

Bu sayımızda, hayatımızın her alanında var olan ilk temas ve ilk görüş de karşımıza çıkan, kapladığı her şeyin tüm güzelliklerini ortaya çıkaran, 
boyadan ve boyanın teknik özelliklerinden sizlere bahsetmek istedik.

Dergimizin ana teması olan boyanın sektördeki teknolojik gelişmeleri ve boya sanayisinin ihracattaki yeri hakkında merak edilenleri BOSAD 
Başkanı Sayın Mehmet Akın AKÇALI bizler için cevapladı.

Spor köşemizde, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Sayın Şeref EROĞLU ile sizler için güreşe dair keyifl i bir söyleşi gerçekleştirdik.

Gezi köşemizde, Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Gilindire Mağarası bir diğer adı ile Aynalı Gölün bizi etkileyen hikayesini sizler için ele aldık.

Mimar köşemizde ise bu sayının konukları Yüksek Mimar Ayşin Sevgi KARAKURT MACİT ve İç Mimar Eda KULAK DEMİRCİ ile mimarlığa bakış 
açısı ve projelerine dair keyifl e okuyacağınız söyleşiler gerçekleştirdik.

Yayın hayatımız boyunca yenilikçi bir yayın anlayışı ile sektörlerin nabzını tutmaya en güncel haberleri ve en yeni trendleri sizlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz.

Keyifl i okumalar dilerim, hoşça kalın…

TİMBaşkanlar
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TİMAtamız

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm 
noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 
Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 
Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek 
olanların ve köhneleşmiş fi kirlere karşı gelecek olanların genç fi kirler 
olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı 
bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş 
sınırı dışında fi kri olarak gençliği yani, fi kirde yeniliği ifade etmiştir. 
O’nun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fi kirli demek, doğruyu gören ve 
anlayan gerçek fi kirli demektir. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve 
“Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini 
daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha 
hatırlamamız gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün 
Samsun’a ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider 
Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” 
yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan 
başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak 
basışının taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 
Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır. Samsun, işgal 
kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük 
öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve 
güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askeri 
birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden 
Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri 
bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk halkının 
silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir 
kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu 
kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Atatürk uzun zamandan beri 
ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler 
yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz 
fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk’le Padişah 
Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır:

Paşa, Paşa... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi 
artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır) bunları unutun, dedi. 
Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir.

Paşa, Paşa... Devleti kurtarabilirsin! Bu sözlerden hayrete düştüm. 
Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor? O Vahdettin ki... 
bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı anlamıştı? 
Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, 
kendine karşılık verdim:

“Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim. 
Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz.” Atatürk bu 
konuşmada planlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama, 
O’nu bekleyen ve O’na güvenen bir “Türk Milleti” vardı.

Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü 
öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından 
ayrılır. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 
sıralarında İnebolu’ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen 
yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden 
sandallarla merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin 
sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk’ü tanımadığını 
söyler, Atatürk’ü sandalda ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon kaputu 
ve başında kalpakla gördüğünü anlatır. Atatürk, İstanbul’dan başlayan 
ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi 
de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden birkaç gün sonra 
asker değil, sivil olarak hareket edecekti.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. 
Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol 
geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk 
bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde 
hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona 
ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O’nda ve 
O’nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi. 
Bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun 
başlangıcıydı. Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu 
topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 
Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti. Gençlik kavramı genel anlamda 
fi kirlerdeki yeniliği anlatmaktadır.

Atatürk “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi 
üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir 
gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken 
Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.

Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır: “Beni görmek 
demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fi kirlerimi benim 
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfi dir.” demiştir. 
Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fi kirlerini bilmekle mümkündür. 
Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları 
her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk’ün emanetine 
daima sahip çıkarak kutlamalıyız.
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TİMKODER YÖNETİMİ TOBB BAŞKANI M. RİFAT 
HİSARCIKLIOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

TİMHaber

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih AYHAN, Yönetim Kurulu 
ile birlikte TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Ziyarette, yapılan çalışmalar, devam eden faaliyetler ve 
başlayacak olan yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Rüzgarlı Sokak ve sektör sorunlarının da ele alındığı ziyarette,       

Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, yapılması planlanan yeni projelerin 
ivedilikle çözüme ulaştırılabilmesi için destekleriyle TİMKODER 
ailesinin her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Ziyarete, Ankara 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel AKTAY’da katılım sağladı.
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TİMSektör

KARDELEN BOYA-Briland Saf Akrilik 
Dış Cephe Boyası
Dış cephelerde boya seçimi oldukça hassas bir konudur. Bunun 
nedeni dış cephe boyalarda estetik görüntünün yanında dış ortam 
şartlarına dayanabilme özellikleri önem kazanmaktadır. Kardelen 
Boya ürün grubunda yer alan Briland Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, 
leke ve yıpranmalara karşı yapısıyla 20 yıl garanti vermektedir. 
Kardelen Boya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DERYAL ile Briland 
Saf Akrilik Dış Cephe Boyası hakkında konuştuk.

20 yıl garantili olan Briland Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, dış 
cephede leke tutmayan ve canlılığını uzun yıllar koruyan formülü 
sayesinde en çok tercih edilen boyalarımızdan biridir.  

Çeyrek asırdan uzun bir süredir Kardelen Boya çatısı altında inşaat 
ve sanayi boyaları üretmekteyiz. Yenilikçi girişimlere verdiğimiz 
öncelikle Ar-Ge çalışmalarına son derece önem veriyoruz. Detaylı 
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ürettiğimiz Briland Saf Akrilik 
Dış Cephe Boyası dış cephelerde yaşanabilecek tüm sorunların 
üstesinden gelebilecek düzeydedir. Bu boyayı en zorlu iklim 

koşullarında bile yüksek dayanıklılık göstermesi için özel olarak 
geliştirdik. Özel akrilik bağlayıcısının su itici ve düşük kir tutma 
özelliği ile uzun ömürlü, dayanıklı ve pürüzsüz ipeksi mat bir yüzey 
oluşturmayı hedefl edik.

Su bazlı özel formülü sayesinde dış cephede karşılaşılan sorunlardan 
biri olan su ve nem sorununa karşı çözüm ürettik. Yapısında bulunan 
özel renk pigmentleri sayesinde renk değişimine uğrama, solma gibi 
sorunları da ortadan kaldırmayı hedefl edik. Ayrıca hidrokatalitik 
özelliği de sahip bu boya cephenin kendi kendini temizlemesini 
de sağlamakta. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olmasının yanı sıra 
bu ürün ısı yalıtım sisteminin üzerine de rahatlıkla uygulanabilir. 
Kolay yayılma özelliği ve iz yapmayan yapısı sayesinde zamandan ve 
işçilikten tasarruf edilmesine olanak sağlamayı amaçladık. 

20 yıl garantili olan Briland Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, dış cephede 
leke tutmayan ve canlılığını uzun yıllar koruyan formülü sayesinde 
en çok tercih edilen boyalarımızdan biridir.  

Yeni nesil boya olarak tanımladığımız bu dış cephe boyamız özellikle 
işinde titiz, dış cephede risk almayan ve profesyonel kesimlerin ilk 
tercihidir.
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TİMKODER OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

TİMKODER YENİ  YÖNETİM 
KURULU’NUN İLK TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ

TİMKODER (Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği) Olağan 
Genel Kurul toplantısı 25.06.2022 Cumartesi günü saat 14.00’de 
dernek merkezinde ATO Başkan Yardımcısı Temel AKTAY, 
TİMKODER Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinin katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Genel Kurul, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın 
okunmasının ardından TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN’ın yaptığı 
açılış konuşması ile başladı. Önceki dönem yönetim kurulu adına 
faaliyet raporunu sunan Başkan Fatih AYHAN başarılı bir yıl 

geçirdiklerini dile getirdi.
Başkan Fatih AYHAN; “Geçtiğimiz dönemden bugüne kadar 
aktif olarak faaliyet gösteren derneğimiz bir çok programa ev 
sahipliği yapıp, ziyaretlerde bulundu. Gerek yaptığımız eğitim 
programlarımız gerekse fuar organizasyonlarımız başta olmak 
üzere, kurum ve firma ziyaretlerimize kadar pandemi sonrası 
tüm çalışmalarımıza hız verdik.” AYHAN; “Her zaman söylediğim 
gibi birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” 
diyerek konuşmasını sonlandırdı. ATO Başkan Yardımcısı Temel 
AKTAY, TİMKODER’in yeni yönetiminin hayırlı olmasını diledi. 
Rüzgârlı Sokağın sorunlarına değinen AKTAY, TİMKODER üyelerine 
genel ve ekonomik konularda bilgilerini aktararak tavsiyelerde 
bulundu. Divan heyeti için teklif edilen tek liste oy birliği ile kabul 
edilirken, Divan Başkanlığına Ali PİLEKOĞLU ve kâtipliklerine ise A. 
Ekrem NEFES ve Cemal ÇÖLGEÇEN oy birliği ile seçildi. Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Gelir ve Gider Hesapları 
ile Tahmini Bütçe genel kurula sunuldu ve ayrı ayrı oylanarak 
oy birliği ile kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 
Danışma Kurulu ve TİMFED Delegelerinin seçimine geçildi ve 
verilen önergedeki isimler oy birliği ile kabul edildi. TİMKODER’in 
Başkanı yeniden Fatih AYHAN olurken, Zekeriya FINDIKOĞLU, 
Hüseyin CANYURT ve Halil İbrahim BAL Başkan Yardımcılığına 
seçildi. Toplantı sonunda Başkan Fatih AYHAN, Divan Heyetine ve 
katılımları dolayısıyla tüm üyelere teşekkür etti. Divan Başkanı Ali 
PİLEKOĞLU iyi niyet dilekleri ile toplantıyı sona erdirdi.

Genel Kurul sonrası TİMKODER yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Tavacı 
Recep restoranda Fatih AYHAN başkanlığında bir araya geldi. Görev 
dağılımı ve komitelerin oluşturulduğu toplantı sonrasında göreve 
başlandı. 

TİMHaber
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TİMKODER OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

TİMKODER YENİ  YÖNETİM 
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TİMSektör

Bize biraz kendinizden ve mesleki öykünüzden 
bahseder misiniz?

Kalekim şemsiyesi altında ve onun güvencesiyle pazara sunduğumuz 
boya ve dekoratif kaplama alanında iki önemli markamız bulunuyor. 
2018 yılında yenilikçi ve dinamik boya markamız Bi’Boya’yı hayata 
geçirdik. Bu adımla birlikte boya sektöründeki tüm ürünlerimizi 
Bi’Boya markasıyla üretmeye başladık. Bununla birlikte 2018 yılında 
45 milyon lirayı bulan bir yatırımla boya alanındaki tüm üretimimizi 
Balıkesir’deki fabrikamızda topladık. Gerek online gerekse de 
bayilerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırdığımız Bi’Boya, şu anda 
binlerce insanın hayatına renk ve kalite katıyor. Ayrıca Bi’Boya 
ücretsiz renk kartı, renk uzmanı, ustalık hizmeti gibi bir çok yeniliği 
de sektöre kazandırdı. Bunun yanında yine geçen yıl dekoratif 
kaplama alanına yeni bir soluk getiren markamız Visuelle’i pazara 
sunduk. Kalekim’in, dekoratif kaplama alanındaki deneyimlerini ve 
tasarım gücünü Visuelle markasında yeniden yorumladık. Visuelle, 
Kalekim’in güçlü köklerinin ve yenilikçi ruhunun bir birleşim oldu. 
Markamız, doğadan ilham alan sonsuz tasarım seçenekleriyle kişiye, 
mekana, ihtiyaca özel ilham verici mekansal çözümler sunuyor. 

Visuelle nasıl bir birikimin ürünü? Markanın 
öyküsünü öğrenebilir miyiz? 

Türkiye’de yapı kimyasallarını sektörünün öncü firması olarak, 
bugüne kadar sektörümüze birçok yenilikçi ürün ve hizmet 
kazandırdık. Bunlardan en sonuncusu ise değişen pazar ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarım odaklı geliştirdiğimiz yeni markamız 

Visuelle oldu. Visuelle markasında da boya üretimi konusundaki 
tüm tecrübemizi kullanarak, dekoratif kaplama sektöründeki 
deneyimlerimizi ve tasarım gücümüzü bir araya getirdik. Burada 
ana çıkış noktamız müşterilerin beklentisi idi. Yurtdışında oldukça 
beğenilen bu tasarımlar neden ülkemizde de rahatlıkla bulunabilir 
duruma gelmiyor sorusunu kendimize sorduk. Bu bakış açısıyla 
Visuelle’in iş modelini mimari danışmanlıktan uygulama hizmetine 
uzanan bir müşteri yolculuğu üzerine kurduk.

Visuelle’e hangi gereksinimlerden yola çıkarak imza 
attınız? Markanın gelişim sürecinde odaklandığınız 
öncelikli alanlar neler oldu? 

Kalekim olarak, bugün artık üretim tecrübesi ve üretim 
teknolojisindeki gücümüz ile ürün anlamında zirvedeki yerimizi 
korumaya devam ederken bir yandan da kişiye özel, mekâna özel, 
ihtiyaca özel ilham verici mekânsal çözümler sunuyoruz. Visuelle 
ile de her müşterinin kendi yaşam alanlarını kurgulaması için farklı 
yaşam tarzlarına özel tasarımlar hayata geçiriyoruz. Tasarım ve 
mühendislik yetkinliklerimizi kullandığımız Visuelle ile ürettiğimiz 
ürünün, yaşam alanlarına kattığı değeri odağımıza alıyoruz.
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mühendislik yetkinliklerimizi kullandığımız Visuelle ile ürettiğimiz 
ürünün, yaşam alanlarına kattığı değeri odağımıza alıyoruz.

Bugün artık tasarım arenası da bunu söylüyor; günümüzde sınırlı 
sayıda kişiye, mekana, yaşama özel üretimler önem kazanmış 
durumda. Bunun yanında bütünsellik ve dokunsallık iç mimaride 
öne çıkan öğeler arasında yerini alıyor. Visuelle zamanın yeryüzüyle 
etkileşiminden oluşan renklerden, tonlardan, ve dokulardan ilham 
alarak ortaya çıktı. Mekanların ruhunu değiştirerek, dünya ve doğayla 
uyumlu aynı zamanda bütün ve dengeli yaşam alanları oluşturmak 
için tasarlandı. Visuelle markamızın desteğiyle de temel hedefimiz; 
öncü ve pazarın talebi olan yeniliklere anında cevap verecek 
teknoloji ve tasarım yatırımlarıyla katma değer katacak fonksiyonları 
ürünlerimize yansıtarak, markalarımızın gücünü artırmak. 2018 
yılında uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, boya sektöründe 
yepyeni bir adım attık ve tüm boya ürünlerimizi Bi’Boya markasıyla 
üretmeye başladık. Bi’Boya ile aynı zamanda yeni bir iş modeli 
yarattık. Bi’Boya, sadece bir boya markası olmanın ötesinde, 
ülkemizde online satış yapan bir boya platformu oldu. Visuelle de 
tıpkı Bi’Boya gibi kendi iş modelini oluşturuyor. Müşterilerimize 
mimari/işçilik hizmeti de sunacağımız bu çalışma sisteminde, talebe 
istinaden yapılacak keşifle iş akışı başlayacak. Mimar Hizmetler 
Ekibimiz liderliğinde, uzmanlarımızın müşterilerimizin mekanlarına 
uygun önerilerinin ya da beğendiği dokuların uygulanmasıyla 
anahtar teslim duvar tasarımı gerçekleştireceğiz.

Visuelle nasıl bir iş modeli ve pazarlama stratejisiyle 
ilerliyor?

Kalekim’in başarısı doğru yatırım, doğru iş planı, güncel teknolojiler 
ve yetkin insan kaynağı ile gerçekleşmektedir. Yeni markamız 
Visuelle ile birlikte aktif olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda, 
dekoratif ürünler ve tasarımları ile söz sahibi olabileceğimiz 
dekoratif boya ve sıva uygulama projemizi hayata geçirdik. Visuelle 
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keşifle iş akışı başlayacak. Mimar Hizmetler Ekibimiz liderliğinde, 
uzmanlarımızın müşterilerimizin mekanlarına uygun önerilerinin 
ya da beğendiği dokuların uygulanmasıyla anahtar teslim duvar 
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Visuelle’in fark yaratan tasarım çizgisinin detaylarını 
sizden dinleyebilir miyiz?

Bir evin stilinin, içerisinde oturan kişilerin zevkini yansıtması artık 
en önemli konu. Ancak özelikle pandemi süreci ile birlikte insanların 
doğaya olan tutkularının daha da derinleşmesi zevk ve ihtiyaçların 
çok daha iç içe geçmesine neden oldu. Doğaya olan fiziksel ve 
psikolojik ihtiyacımız gözle görülür bir hal aldı. Bu durumla birlikte 
mimaride de tasarımda da dekorasyonda da öne çıkan trend (ihtiyaç) 
doğallığın kendisi oldu. Çünkü doğayı hatırlatan form, doku, renk 
ve desenlerin kullanıldığı tasarımlar iyileştirici etkisiyle insan 
ruhuna olumlu etki ediyor. Ürünlerin ve yüzeylerin bıraktığı his, iyi 
hissettiren dokuların organik formlarda kullanılması aynı zamanda 
görsel rahatlık da sağlıyor. 

Marka çatısı altında hangi koleksiyonlar yer alıyor? 
Bu koleksiyonlar, kullanıcıya istediği mekân tasarım 
bütünlüğünün yaratılması noktasında nasıl bir 
özgürlük alanı sunuyor?

Doğanın getirdiği terapi hissini yaşam alanlarına taşıyan 
Visuelle’deki beton, mermer, taş, ahşap ve fancy dokularından 
ilham alan Etna koleksionu , Betonart, Greenery, Young & Fancy, 
Earthy ve The Blues ile özgün dokular, eşsiz tasarımlar ve sayısız 
kombinasyonlarla hayal gücünün ve estetik anlayışın sınırlarını 
zorluyor. Dekorasyon tutkunlarını bu noktada özgür bırakıyoruz. 
Biz tasarımcı mimarlarımızın yetkinlikleri dahilinde sadece rehber 
görevini üstleniyoruz.
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TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN ve Yönetim Kurulu, MÜSİAD 
Ankara tarafından organize edilen Geleneksel İftar Programına 
katılım sağladı. Yoğun katılım ile gerçekleşen programda 
Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat OKTAY, Hazine ve Maliye 

bakanı Sayın Nureddin NEBATİ, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit 
KİRİŞÇİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK, Genel 
Başkan Sayın Mahmut ASMALI ve Bürokrasi temsilcilerinin teşrifleri 
ile Altındağ Kültür Sarayı’nda gerçekleşti. 

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN, MÜSİAD Ankara Eski Başkanı 
ve TONA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan ERDAL’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen, TONA Yapı iftar davetine katılım sağladı. 

Davette, ATO Başkanı Sayın Gürsel BARAN, TBMM Eski Başkanı 
Sayın Cemil ÇİÇEK, Eski Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL ve değerli 
konuklar yer aldı. 

TİMKODER MÜSİAD ANKARA İFTAR 
PROGRAMINA KATILIM SAĞLADI

TİMKODER BAŞKANI TONA YAPI İFTAR 
DAVETİNE KATILIM SAĞLADI
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Kişisel Veri Nedir?

Kanunda tanımlandığı haliyle kişisel veri, kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. 
Bu kapsamda kişilerin; yerleşim yerleri, kimlik bilgileri, telefon 
görüşmeleri, mesaj bilgileri, aile bilgileri kişisel veri olarak kabul 
edilmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 
genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmiş ve bu 
verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği KVKK’nın 6. 
maddesinde düzenlenmiştir.

Çalışanın Kişisel Verilerinin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda işçi ile işveren arasındaki iş 
ilişkisinde kişisel verilerin korunmasına yönelik açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak kanunun genel düzenlemesinden 
işverene, çalışanın kişisel verilerini korumayı, gerektiğinde ise yok 
etme yükümlülüğünü yüklediği sonucu çıkmaktadır. Öte yandan 
İş Kanunu’nun 75. maddesi ile işverene özlük dosyası düzenleme 
yükümlülüğü getirilmiştir. İşveren bu özlük dosyasında işçinin 
kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca 
düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak 
ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek 
zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük 
kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında 
işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 
Anılan düzenleme gereği çalışan hakkında işlenen tüm verilerin 
korunması hedefl enmiştir.

İşverenin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza 
Metni

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu olarak 
kabul edilen işveren tarafından aydınlatma yükümlülüğü yerine 
getirilirken; öncelikle veri sorumlusunun kimliğine, kişisel verilerin 
hangi amaçlarla işlendiğine, kişisel verilerin kimlere ve hangi 
amaçlarla aktarılabileceğine, elde edilecek kişisel verilerin toplanma 
yöntemlerine, işlemenin hukuki sebeplerine ve ilgili kişinin 
Kanunun 11 inci maddesindeki haklarına aydınlatma metninde yer 
verilmesi gerektiği ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 
Öte yandan işveren işçiye ait birtakım bilgileri ancak açık rıza 
metni onayı ile alabilecektir. Açık rıza her durumda gerekmezken, 
bazı hallerde gerekmektedir. İşveren tarafından kişisel verilerin 
işlenmesi sırasında bu hususa azami dikkat gösterilmesi; aksi 
durumda yaptırımlarla karşı karşıya kalınacağı bilinmelidir. 

İş Akdi Sona Erdikten Sonra Kişisel Verilerin 
Saklanmaya Devam Edilmesi

İş akdi sona eren çalışanın, işten ayrıldıktan sonra iş sözleşmesi 
kapsamında hak ve alacak talebinde bulunabileceği düşünüldüğünde, 
işçilik hak ve alacakları için öngörülen zaman aşımı süreleri boyunca 
işverenin iş sözleşmesi kapsamındaki kişisel verilerinin ve özlük 
dosyasının saklanmasında menfaati olduğu kabul edilmelidir. Böyle 
bir durumda ilgili zamanaşımı süresinin dolması halinde kişisel 
verilerin silinmesi gerekmektedir. Zira KVKK’nın 7. maddesinde; 
bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi 
üzerine veri sorumlusu tarafından silineceği, yok edileceği veya 
anonim hâle getirileceği düzenlenmiştir.

Verileri İşlenen Çalışanın Hakları

KVKK’nın 13. maddesinde verileri işlenen kişilerin veri sorumlusuna 
başvurusu düzenlenmiştir.  Verileri işlenen gerçek kişiler olarak 
çalışanların da kendisine ait verilerin işlenip işlenmediğini ve 
ne şekilde işlendiğinin takibini yaparak kanunlara uygun olarak 
işlenmesinin sağlanmasını; süresi dolan ve gerekli şartlar oluşan 
kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi süreçlerinin takibini 
yapması gerekmektedir.

Suçlar ve Kabahatler

KVKK’nın 17. maddesinde kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ile 140’ıncı 
madde hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiş olup; kanunun 
18. maddesi uyarınca veri sorumlularının kanundan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde haklarında 
5.000,00 TL’den 1.000.000,00 TL’ye kadar para cezası uygulanması 
öngörülmüştür. Bu bağlamda işverenlerin olası risklerin önlenmesi 
amacıyla teknik ve hukuki destekten faydalanmaları çok büyük 
önem arz etmektedir. 
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Kişisel Veri Nedir?
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TİMKODER ALTINDAĞ BELEDİYESİ İLE  
BİR ARA YA GELDİ

TİMHaber

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN ve Yönetim Kurulu, Altındağ 
Belediye Başkanı Sayın Asım BALCI ve Altındağ Belediye Başkan 
Yardımcısı Sayın Abdurrahman KARABUDAK’ın ev sahipliğinde 
Altınköy Açık Hava Müzesinde gerçekleşen programa katılım sağladı. 
Restorasyonu tamamlanan ve birçok faaliyete ev sahipliği yapan 
müzede Yönetim Kurulu Üyeleri kısa bir gezinti gerçekleştirdi. 

Programa, TİMKODER Başkan Yardımcısı Hüseyin CANYURT, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALBAY, A. Ekrem NEFES, Nafiz 
YAYLA, Hasan AKSU, Engin NUMANOĞLU, Cemal ÇÖLGEÇEN, 
Güremcan KIŞLACI, Meryem YERLİ ve Adnan GÖKDAĞ’da katılım 
sağladı. 
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Sayın Akın AKÇALI, bize kendinizden ve profesyonel 
öz geçmişinizden biraz bahseder misiniz?

1975 İstanbul doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Ata 
Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimimi Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladım. Akçalı Boya 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su olarak iç pazarda 
ve 25 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla boya sektöründe faaliyet 
göstermekteyim. 2013 yılından bugüne Boya Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu üyesi, 2019 yılından bu yana ise BOSAD Yönetim 
Kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim. Hem bireysel bazda hobi 
olarak yelken sporuyla ilgiliyim hem de kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinde Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci konularında 
etkin rol alıyoruz. Yelkenle beraber kayak sporu da büyük tutku 
benim için. 

BOSAD hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? 
BOSAD tarafından yürütülen projelerin ve mesleki 
çalışmaların boya sektörüne katkıları nelerdir?

Derneğimiz, 2003 yılında dokuz kurucu üye ile kurulmuştur. 
Misyonu ise Türk boya sanayisinin gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Ana faaliyetlerimizi; ulusal boya tüketimini arttırarak tüketicilere 
çağdaş ve sağlıklı ürünler sunmak, sanayimizin uluslararası pazarda 
önemli konuma gelmesini sağlamak, AB entegrasyon sürecinde 
sektörel bazda katkı sağlamak şeklinde sıralayabilirim. 

Proje ve çalışmalarımızdan söz etmem gerekirse, 2010 yılından beri 
iki senede bir düzenlenen Paintistanbul & Turkcoat Uluslararası 
Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı 
Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı ile sektör 
profesyonellerini bir araya getiriyoruz.  

Sürdürülebilirliğin her alandaki stratejik rolünün bilincinde olan bir 
dernek olarak Türk Boya Sektörünün performansını içeren ilk Türk 
Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu’nu hazırladık, çok yakında 
yayınlanacağının bilgisini buradan duyurmuş olalım.

Ayrıca BOSAD’ın 20. kuruluş yıldönümü hem de Cumhuriyetimizin 
100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, dünya boya sektörünün 
temsil edildiği World Coatings Council’in (Dünya Boya Birliği) yıllık 
değerlendirme toplantısına bir ilk olarak İstanbul’da ev sahipliği 
yapıyor olmanın mutluluğunu sizlerle de paylaşmak isterim. Türk 
Boya sektörüne önemli bir prestij sağlayacak global ölçekli bu önemli 
organizasyonun uluslararası iş birliklerine de zemin sağlayacağının 
altını çizmek isterim.

BOSAD’ın, Türkiye Boya üreticileri ile arasındaki 
organik bağı nasıl değerlendiriyorsunuz?

BOSAD, sektörden 80’e yakın kuruluşu çatısı altında toplayan 
üye profili ile yüksek bir mesleki temsil gücüne sahiptir. Gerek 
yönetim kurulu toplantılarımızda gerekse çalışma gruplarımızla 
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ortak paydada buluşup, 
sektörümüze elbirliği ile katkı sağlamak boya sanayimiz adına çok 
değerli olduğunun kanısındayım.
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Günümüzde, Türkiye’nin Dünya boya sektöründeki 
yeri nerededir, Boya sanayisinin Türkiye’ye gelecekte 
sağlayabileceği katkılar hakkında öngörüleriniz 
nelerdir?

Türk boya sanayimiz, gerek AR-GE faaliyetleri gerekse üretim 
kabiliyetleri anlamında küresel standartlara uygundur.   Avrupa 
geneline baktığımızda 5. büyük boya üreticisi konumundayız ve 
uluslararası bir güç olma doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
Jeopolitik konum ve önemimiz dolayısıyla yabancı yatırımcıların 
ve global oyuncuların ortaklık ve satınalma yoluyla büyüme 
stratejilerinde cazibe merkezi konumundayız.  

Türk boya sanayisi olarak 164 Milyar Dolarlık küresel boya ve 
kaplama pazarının yaklaşık %2’sine hakim durumdayız. Türk boya 
sanayisinin temsilcisi olan kuruluşlarımız, başta Orta Doğu, Yakın 
Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkaslar olmak üzere çok geniş 
bir coğrafyada ihracatı artırmak için yatırımlarını sürdürmektedir. 
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) 
verilerine baktığımızda, 168 ülkeye ihracat yapan sektörümüz 2020 
yılında 871 milyon dolar ihracat geliri elde etmiştir.  2021 yılında 
%27’den fazla artış ile toplam sektörel ihracatımız 1,1 milyar doları 
aşmış durumdadır.

Dünya hızla dijitalleşiyor ve teknolojik gelişmelerle 
dönüşüme uğruyor. Peki teknoloji ve inovasyon boya 
sektörünü nasıl bir noktaya taşıyor. Bu konudaki 
görüşleriniz nelerdir?

Üretimden, tedarik zincirine kadar ciddi bir endüstri devrimi 
yaşanmakta olduğunu düşünüyorum, yapay zekâyla çalışan 
otonom sistemler, sensörler, siber-fiziksel sistemler vb. gibi güncel 
teknolojik enstrümanları yeni yatırım ve faaliyetlerimizde aktif 
olarak kullanıyoruz. Yeni ürün ve hizmetleri de hayata geçirirken 
tüm sektör oyuncuları inovatif yaklaşımı radarında tutuyor.

Karbon ayak izi ve iklim değişikliği ile daha 
sürdürülebilir bir dünya için yapı sektörlerinin almış 
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TİMSektör
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Bize biraz kendinizden ve mesleki öykünüzden 
bahseder misiniz?

Burdur doğumluyum ve üniversiteye kadar Burdur’da yaşadım. 
Liseyi bitirdikten sonra 1996’da ODTÜ ile beraber Ankara hayatım 
başladı ve o zamandan beri Ankara’da yaşıyorum. Aynı zamanda 
bir ayağım da İstanbul’da; orada da bir ofisimiz var ve çalışmalar 
yapıyoruz. Mimarlığı meslek olarak tercih etmem aslında tamamen 
içgüdüsel; insanlarla yoğun iletişimde olacağım teknik bir iş olduğu 
için seçmiştim. Etrafımda mimarlığa dair görmüş olduğum bir şey 
yoktu. 1996’da üniversitede bile kısıtlı imkanlarla internete erişebilir 
durumdaydık, bu nedenle Burdur’daki bilindik konut yapılarının bir 
tanesinde yaşadıktan ve oradaki tip okul binalarının birinden mezun 
olduktan sonra mimarlık dünyasını ve tasarımı anlamaya çalışmak 
benim için çok zor oldu. Ailesinde mimar veya tasarımcı olan, 
tasarım temeli olan öğrenciler ile aramda algı olarak başlangıçta çok 
belirgin bir fark vardı.  Bu nedenle ilk dönem benim için çok sancılı 
bir süreç oldu, anlamak ve keyif almak için oldukça çaba sarf ettim 
ancak mezun olurken de gayet keyifl e yaptığım bir şeye dönüşmüştü. 
Mimarlık çok yönlü bir meslek olduğundan ve tasarım dünyası ile de 
çok iç içe olduğundan dolayı fakülte mezunlarından pek çoğu farklı 
sektörlerde çalışmayı tercih edebiliyorlar, fakat ben mesleğimi etkin 
bir şekilde yapmak için ısrar ettim ve ofis açmaya karar verdim.

Firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz?

Aslında hayatımda genel olarak uzun vadeli bir plan ve motivasyon 
ile hareket etmedim. Yüksek lisans yaparken bir inşaat şirketinde 
mimar olarak işe girdim, mimari anlamda bana çok katkısı olmasa 
da bir işi idare etme yetisini bana kazandıran bir deneyim oldu. 
Yoğun olarak çalıştığım dört senenin sonunda o günkü durumu 
değerlendirdiğimde Ankara’da bir ofise girip, uzun süre orada 
çalışıp belirli bir kariyer edinmenin veya yurt dışındaki gibi o ofiste 
bir ortaklık almanın çok mümkün şeyler olmadığını fark ettim. O 
yüzden benim gibi düşünen iki arkadaşımla birlikte kendimize 
küçük bir ofis açtık. Sanayi yapıları üzerine çalışan bir arkadaşımız 
bir sene sonra ekipten ayrılarak kendi uzmanlığında çalışmaya 
devam etti. Yaklaşık on sene de iki ortak olarak mimarlık yapmaya 
devam ettik. İlk yıllardan sonra işlerimiz artmaya başladı ve iki 
ortak olmamıza rağmen bir ekip olarak çalışamadık, herkes kendi 
sorumluluğu altındaki projeyi yürütüyordu. Aslında orada da 
beni şirket olarak değil, Ayşin olarak tanıyan bir işveren kitlesi ile 
çalışıyordum. 2014’te şirketi ayırdık ve yaklaşık yedi senedir kendi 
başıma, Ayşin Sevgi Mimarlık (AS Architects) olarak kendi ofisimi 
yürütüyorum; bir yandan da üniversiteden başka bir arkadaşımla 

beraber proje yapmaya devam ediyoruz. Gökhan’ın da (Aksoy) benim 
de ayrı ofislerimiz var ama İstanbul’daki ofisimizde beraber proje 
yapıyoruz.

Daha çok hangi alanlar ve bölgelerde projeler 
geliştiriyorsunuz ve neden bu alanları tercih 
ediyorsunuz?

Projelerimiz konut ve ofis alanlarında yoğunlaşmakta. İlgili ticari 
birimler de fonksiyonuna bağlı olarak projelerin genelinde yer 
almakta. Firmamızın önemli bir özelliği olarak, hem mimari hem de 
iç mimari proje hizmetini bir arada müşterilerimize sunabilmekteyiz. 
Aslında, bu bizim için belki de işin en zevkli bölümü. Hayalimizdeki 
kurguyu tasarıma tamamı ile yansıtabiliyor ve uygulayabiliyoruz. 
Aynı zamanda tüm sürece hakim olabiliyoruz. 

2022 yılının ilk yarısını geride bıraktık, 2023 yılına 
uzanacak önümüzdeki süreçte iç mekan projelerine 
dair öne çıkan trendler sizce neler?

Bence pandemi ile birlikte başlayan doğa ile iç içe olma motivasyonu, 
iç mekanlarda da daha doğal malzemelerin kullanımını, rahatlığı ve 
organik seçenekleri destekledi. Bu anlamda doğal dokular, yumuşak 
formlar, doğanın renklerini içeren malzemeler ve iç mekan ile 
dış mekan birlikteliğini vurgulayacak tasarımlar öne çıkacaktır 
düşüncesindeyim. Mekan ölçeklerinde de bu önemli olacaktır. Yerel 
motifl erin, malzemelerin kullanımı artacaktır.

Projelerinizde renk seçimlerinizi yaparken temel 
çıkış noktalarınız neler? 

Biz genel anlamda doğal tonları kullanmayı seviyoruz. Çok baskın 
renkleri daha küçük alanlarda kontrast amaçlı kullanıp, yoğunluklu 
olarak ton sür ton kullanımı ile beraber vizon, gri ve bej tonlarında 
seçimlerle ilerliyoruz. Dingin, çok baskın olmayan, aksine birbirinin 
içinde kaybolan tonları tercih ediyoruz. Bunun daha kalıcı bir 
memnuniyet yaratacağını düşünüyoruz.

Sizce, duvar kağıdı mı? Boya mı? Nedenleri?

Bence her ikiside. Her ikisini de severek kullanıyoruz fakat uzun 
süren kullanım alışkanlıkları, zıt kutupların cazibesini bir süre sonra 
tabii olarak arttırıyor. Duvar kağıdını geçtiğimiz yıllarda yoğunlukla 
kullandığımız için şu sıralar daha çok dokulu boyaları tercih ediyoruz 
ve severek projelerimizde yer veriyoruz.

TİMMimar
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TİMAnkara

 Büyükşehir Belediyesi BLD 4.0 Dijital Dönüşüm Uygulamaları Başkent’te tüm 
hızıyla devam ediyor. Bilişim sektörüne destek olmak ve genç girişimcileri 

teşvik etmek amacıyla üçüncü teknoloji merkezini Çankaya ANSERA Alışveriş 
Merkezi’nde açacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız” dedi. 3 yıl 

içinde 100 binin üzerinde gencin dijital endüstri sektörüne kazandırılmasının 
hedefl endiği TechBridge Akademi’de; metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, 

kriptolojiden robotik kodlamaya kadar 22 farklı üst düzey eğitim verilecek.

Hizmet anlayışında dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Başkent’te özellikle istihdama katkı sağlayacak ve 
genç girişimcilere destek olacak çalışmalara hız verdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen ‘BLD 
4.0’ uygulamalarıyla Başkentlileri buluşturan ABB; Kuzey Yıldızı ve 
Dikmen Teknoloji Köprüsü’nden sonra 3’üncü teknoloji merkezini 
ANSERA Alışveriş Merkezi içinde açmaya hazırlanıyor. Gençlere 
müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla veren 
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış 

bir Başkent miras bırakacağız. Ankara’mıza 3. Teknoloji Merkezimiz 
TechBridge Akademi’yi kazandırıyoruz. Gençlerimiz için robotik 
kodlama, yapay zeka, 3D modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok 
alanda Ansera’da hizmete başlıyoruz” dedi.

Ankara’da bilişim sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
kurulan ve ücretsiz hizmet verecek “TechBridge Akademi”de; dijital 
çağın en popüler eğitimleri uzman eğitmenler tarafından hem teorik 
hem de pratik olarak verilecek.
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Akademinin kapılarını bilişim meraklısı gençlere haziran 
ayı içinde açacak olan ABB; metaverse eğitiminden oyun 
geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya kadar geleceğin 
meslekleri ile buluşturacağı genç girişimcilerin dünyaya 
açılmasını da sağlayacak. Özel eğitim üssü, 22 üst düzey 
eğitime yönelik akademik çalışmalara da ev sahipliği yapacak.

SON TEKNOLOJİ GREEN BOX VE WHİTE BOX STÜDYOSU 
DA YER ALIYOR

Silikon Vadisi modeli örnek alınarak kurulan TechBridge 
Akademi, eğitimlere uygun modern cihazlarla da donatıldı.
250 kişilik kapasiteye sahip olan Akademi’de ayrıca  Greenbox, 
White Box Eğitim Stüdyosu, akıllı tahtalar, konferans salonu, 
dinlenme alanları ve basit spor aktivitelerinin yapılabileceği 
alanlar oluşturuldu.

HEDEF: 3 YIL İÇİNDE 100 BİNİN ÜZERİNDE GENCİ DİJİTAL 
ENDÜSTRİYE KAZANDIRMAK

Akademi’de açılacak kurslara katılma hakkı kazanan gençler, 
alacakları eğitimlerin ardından bilişim sektöründe meslek 
sahibi olma şansını da yakalayabilecek.
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TİMKODER Yönetim Kurulu, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı 
Abdurrahman KARABUDAK’ı makamında ziyaret etti. Rüzgarlı sokak 
sorunlarının da ele alındığı ziyarette, kısa süre içerisinde yapılması 
planlanan, sokak esnafının sorunlarını büyük ölçüde azaltacak 

iyileştirme çalışmalarının görüşüldüğü verimli bir istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. Ziyarette, TİMKODER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin CANYURT, Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz 
ALBAY ve Hasan AKSU’da yer aldı. 

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman KARABUDAK, 
TİMKODER Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek merkezinde bir araya 
geldi. Görevine kaldığı yerden devam eden TİMKODER Başkanı 
Fatih AYHAN’a hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ziyarette, 
TİMKODER Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz ALBAY, Nafi z YAYLA, 

Cemal ÇÖLGEÇEN, Ali İhsan DEMİR ve Mimar Sinan BAYINDIR’da 
yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan 
AYHAN, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman 
KARABUDAK’a teşekkürlerini iletti. 

TİMKODER YÖNETİMİNDEN ALTINDAĞ 
BELEDİYESİ BAŞKA N YARDIMCISI 

ABDURRA HMAN KA RA BUDAK’A MAKA M ZİYARETİ

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKA N YARDIMCISI 
ABDURRA HMAN KA RA BUDAK’TAN 

TİMKODER’E ZİYARET
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“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” VE “YEŞİL DÖNÜŞÜM” KONULARINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE BU 
KONULARIN EKONOMİYE ETKİLERİNİ ELE ALMAK AMACIYLA 30-31 MART TARİHLERİNDE ATO 

CONGRESIUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN “EKO İKLİM EKONOMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ/FUARI”, 
4 SALON VE 6 MEYDANDA GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAYAN 322 KONUŞMACISI, 101 ETKİNLİĞİ VE 100 BİNE 

YAKLAŞAN ZİYARETÇİSİYLE PEK ÇOK REKORA İMZA ATTI.

TİMHaber

“EKO İKLİM ZİRVESİ”
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

EKONOMİYE ETKİSİ

Zirve, Yabancı Ülke Devlet Başkanları, Bakanlar, Yerel Yönetimler, 
Uluslararası Kuruluşlar, Üniversiteler, İş Dünyası, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Çok Sayıda Paydaşlarını “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” 
konusu etrafında bir araya getirdi. Dünyadaki ilk “EKONOMİ 
VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” temalı fuara ev sahipliği yapan zirveye 
TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Yavuz Albay, Abdullah Ekrem Nefes, Hasan Aksu ve 
Cemal Çölgeçen’de katılım sağladı. Zirve’de Türkiye’nin otomobili, 
TOGG’da yer alırken, konserden yarışmaya, gösterilen sürdürülebilir 
tekstil defi lesine onlarca etkinlik gerçekleştirildi.

13 Nisan 2022-İklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak 
ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularında farkındalık 
oluşturmak amacıyla, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) desteğiyle 
ve öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da 
gerçekleştirilen  “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/
Fuarı” bilgilendirici oturumlar, iyi uygulama örneklerinin yer 
aldığı fuarıyla rekorlara imza attı. Zirveyi değerlendiren ATO 

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Zirve’yle bir yandan iklim 
değişikliğinin ekonomiye etkisi ele alınırken diğer yandan Ankara’nın 
kongre ve fuar şehri potansiyelini ortaya çıkardığını söyledi. Baran, 
“Ankara Ticaret Odası olarak destek verdiğimiz bu zirve ile bir 
yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele alınırken diğer 
yandan Ankara’nın kongre ve fuar şehri potansiyeli ortaya çıkarıldı. 
Yeşil Mutabakat süreci en çok ticari hayatımızı etkileyecek ve bu 
sürece nasıl hazırlanmak gerektiği konusunda farkındalık oluştu. 
Ayrıca yıllardan beri Ankara ekonomisinin gelişimi için kongre ve 
fuar turizminin öneminden bahsediyorduk. Zirve bu konuda da iyi 
bir örnek oldu. Benzer faaliyetler kent ekonomisine önemli katkı 
sağlayacaktır” diye konuştu.

4 SALON, 6 MEYDAN 322 KONUŞMACI, 100 BİN 900 İZLEYİCİ

Zirve programları Biotrend Salonu, Dünya Salonu, Hava Salonu ve 
Su Salonu olmak üzere dört ayrı salon; Vakıfb ank İklim Meydanı, 
Sektörler Meydanı, Yeşil Meydan, Kampüs Meydanı, Genç Meydan, 
GSB Meydanı ve Yeşil Fikirler Meydanı olmak üzere 6 meydanda aynı 
anda devam etti. İki gün boyunca 5 yabancı ülke devlet eski başkanı, 
bir yabancı ülke eski Başbakanı, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, 
milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM Komisyon Başkanları, 
Büyükşehir Belediye Başkanları, belediye başkanları, Banka Genel 
Müdürleri, fi nans sektörü temsilcileri, üst düzey bürokratlar, rektör 
ve rektör yardımcıları, akademisyenler, dernek başkanları, Oda/
Borsa temsilcileri, kamu görevlileri, kent konseyi temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası örgüt temsilcileri, özel 
sektör CEO’ları, hukukçular, gazeteciler, sporcular, sanatçılardan 
oluşan 322 konuşmacı, iklim değişikliğini ve sonuçlarını ele aldı. İlk 
gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen 
Zirve’nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu. Zirve kapsamında, 
dünyadaki ilk ekonomi ve iklim değişikliği temalı fuarda kurulan 
152 stantta iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında kurum ve 
kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları sergiledi.Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı, Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen Zirve’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum video mesaj gönderdi. Zirve açılışına Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile büyükelçiler, eski devlet 
başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, organize 
sanayi bölgeleri, bankalar, iş insanları, akademisyenler ve çok sayıda 
davetli katıldı.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ 
KONUŞTU

Zirvede, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz moderatörlüğünde, 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği 
Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımlarıyla 
“Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Sunum eşliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında Sıfır Atık Projesi’nin 
önemine değinen Fatma Şahin, “İnorganik ve organik atıkları 
ayrıştırarak organik hayvan atıklarından ve sıvı gübreden biyogaz 
üreten ilk belediyelerden biri olduk” dedi. Hava kirliliğini azaltmak 
için kömür yerine doğal gaz kullanımını teşvik ettiklerini aktaran 
Şahin, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için iklim kanununun 
çıkarılması gerektiğini vurguladı. Mansur Yavaş da konuşmasında 
Ankara’da su kullanımına ilişkin bilgi vererek, “Belediyeler olarak 
suyun tüketimini kontrol etmemiz lazım. Farkındalığın artırılması 
ve vatandaşların sorumluluk alıp elini taşın altına koyması lazım” 
dedi. Yavaş, atık suların yeniden kullanıma kazandırılması çalışması 
başlattıklarını da kaydetti.

Doç. Dr. Lütfü Savaş ise, iklim değişikliğiyle mücadelenin insan 
geleceğine odaklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, 
farkındalığın arttırılması için en ücra köşelere kadar iklim 
değişikliği konusunun anlatılması gerektiğini söyledi. Yücel Yılmaz 
da konuşmasında ülke gündemine oturan müsilaj sorununda 
Türkiye’nin katkısının yüzde 1’in altında olmasına rağmen komşu 
il ve ülkelerin eylemlerinin sonuçlarına maruz kaldığını belirterek, 
mücadelenin de ortaklaşa yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı pek çok fi rmanın projelerinin 
sahne alanı oldu. Üç kıtada 25 üretim tesisiyle dünya demir çelik 
devleri arasında yer alan Tosyalı Holding, Roketsan, Aselsan, Arçelik, 
Ford Otosan, Kartallar Holding gibi birçok fi rma ile Ankara Yurtiçi 
Nakliye Lojistik Merkezi, Serveç gibi kuruluşlar da fuara stantlarıyla 
katıldı.

ZİRVEYİ KONSERLER RENKLENDİRDİ

Tiyatro oyuncusu Altan Erkekli’nin sunumuyla gerçekleşen, Müfi t 
Can Saçıntı’nın sahne aldığı Zirve’de; Nil Karaibrahimgil’in Yuvam 
Dünya Derneği için yazıp, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
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TİMHaber

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen TİMKODER İftar Programında 
Rüzgarlı Sokak esnafları ve aileleri bir araya geldi. Altındağ Kültür 
Sarayı’nda düzenlenen iftar yemeğine Altındağ Belediye Başkanı 
Asım BALCI ve Yardımcısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa DERYAL ve 
Yardımcıları, ATO Başkanı Gürsel BARAN Ve Yardımcıları, MÜSİAD 
Ankara Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ, Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Şeref EROĞLU, DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan 
ERDAL, Yargıtay Üyeleri, TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
YILDIRIM ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KONTİMDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan KÜÇÜK ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Başkanları, eğitim seminerlerine destek veren kıymetli 
sponsorlar ve üyelerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Fatih AYHAN, 
“Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma kardeşlik ve sevgi 
bağının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı milletçe 
birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği bir aydır. Bu güzel akşamda 
sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek 
isterim. Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin 
yaşandığı Ramazan ayının ülkemiz ve tüm islam alemi için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi. Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel BARAN; “TİMKODER’in yapmış olduğu çalışmaları çok 
takdir ediyoruz. Rüzgarlı Sokak için yapılan çalışmalarını takdirle 
karşılıyoruz ve bundan sonrada yapılacak olan hizmetler noktasında 
her zaman olduğu gibi Ankara Ticaret Odası olarak elimizden geleni 
yapacağız” diyerek konuştu.

Program, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa DERYAL 
ve (TİMFED) Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Federasyon 
Başkanı Kemal YILDIRIM’ın konuşmalarıyla devam etti. Program 
sonunda TİMKODER’in en kıdemli üyesi olan İlyas KARACAER’e, 
TİMKODER’in en genç Yönetim Kurulu Üyesi Güremcan KIŞLACI 
tarafından çiçek takdim edildi. Yoğun katılımın olduğu programda 
Başkan AYHAN; teşriflerinden dolayı tüm misafirlere teşekkür etti 
ve program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

TİMKODER ÜYELERİ GELENEKSEL İFTAR 
PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ
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kİmyasallarinin
Adi

Daima en iyiye ulaşmak için
önce kalbimizi verdik.

Ustalaşmak için zamanımızı,
Sınırları aşmak için emek, 
ilerlemek için fikir verdik. 

İyi baktık memleketimize... 
Çevremize değer, hayata renk verdik. 

Kale gibi sağlam durduk,   
80 ülkede bizi tercih edenlere
güven verdik. 

Biz yapı kimyasallarına adımızı
işte böyle verdik. 
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Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminizden, bugüne kadar 
ki kariyerinizden bahseder misiniz?

1991’de Ankara’da doğdum. Büyük Kolej’de lise eğitimimi 
tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı bölümünden 2015 yılında mezun oldum. İç mimar olmaya 
karar verdiğim günden beri kendi fi rmamı kurmayı, tasarımın 
sorumluluğunu baştan sona alabileceğim bir çalışma ortamı hayalini 
kurdum. Mezun olduktan sonra 5 yıl şantiye ve ofi s deneyimini 
edindikten sonra 2020 yılında resmi olarak kurduğum EK iç mimarlık 
fi rmamda tasarımcı ve uygulamacı olarak proje üretiyorum. 

İç Mimarlık mesleğini nasıl seçtiniz?

İç mimarlık idealize ettiğim, geçmişte etrafımdaki örneklerden, 
ailemden görerek, severek ve isteyerek seçtiğim bir meslek. 
Çocukluğumdan beri inşaat ve malzeme sektörü içerisindeyim; 
dedem, aile büyüklerim ve babam sayesinde bilinçli ve sevgiyle bir 
tercihte bulunma fırsatı olan bir iç mimarım. 

Mimarlık için olmazsa olmazlar nelerdir?

Mimarlık ve iç mimarlık tasarımın ve yaşamın birleşmesidir. Mekân 
dört duvardan değil, beş duyudan oluşuyor bence. Dış ve için 
uyum içinde olması her alanın ergonomik işleyiş için planlanması 
gerekiyor. 

Mimarlık için hangi kişisel özellikler gerekir?

Mimar olacak kişinin sabırlı ve detaycı olması gerekli. Kullanım 
amacının belirlenmesi, tasarım projesi ve uygulanabilir detaylarla 
tasarımı gerçeğe dönüştürdüğümüz uzun bir yolculuk her proje. 
Mükemmeliyetçilik de; birleşim ve detay çözümleriyle ortaya çıkıyor.

Tasarımlarınızda vazgeçemedikleriniz nelerdir? Bize 
tarzınızı üç kelime ile anlatır mısınız? 

Tasarım işlevsel ama minimalist olmalı. Her mekâna özel tasarım 
ürünler tasarlanmalı ki hem fonksiyonellik hem de tasarım 
bütünlüğü olsun. Minimalistlik, işlevsellik ve dil bütünlüğü benim 
için vazgeçilmezlerden.

Bir mimar bir yapıyı gördüğünde istemsizce dikkatini 
çeken ilk şey ne olur?

Gördüğüm her sokakta, her yapıda, her iç mekânda malzemelerin 
dokuları ve birleşim detayları ilk dikkatimi çeken şey oluyor.

Mimarlık ve matematik ilişkisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Mimarlık ve matematik aynı şey bana kalırsa. İkisi de problem çözme 
sanatı. İkisinde de farklı yollar ve tarzlarla güzel ve doğru sonuçlar 
elde ediliyor.  

Bize, az maliyet ve ufak dokunuşlarla yenilikçi görünüme 
sahip olabileceğimiz dekorasyon önerilerinde bulunabilir 
misiniz? Bu yılın dekorasyon trendlerinden bizlere 
bahsedebilir misiniz?

Mekânı ve tasarımı tamamlayan ve sonlandıran aksesuar, aydınlatma, 
halı ve perdedir. Bunlar da ve hatta kırlent kullanabilinen hareketli 
mobilyalar mevcutsa, kırlentlerde yapılan renk ve doku değişimleri 
mekânın algısını tamamen yenileyebiliyor. 

Bu yılın dekorasyon trendlerinden bizlere bahsedebilir 
misiniz?

Pandemiden sonra daha çok yaşam alanlarımızda nefes 
alabileceğimiz alanlar; bahçeler, kış bahçeleri, balkonlar daha çok 
önem kazanmaya başladı. Bu da tasarıma doğadaki dokular, formlar, 
sade ve nötr renkler, dokunuşlar getirdi. İçinde rahat hareket 
edilebilecek minimalist, aydınlık mekânlar. 

Tasarımınıza başlarken ilk yaptığınız şey nedir?

Tasarımı kime ve neye yapıyoruz. En önemli kısmı analiz; 
sonrasında mekân içinde yaşamak en büyük tutkum. Yerleşim 
planını mekân içinde dolaşarak yapıyorum ki en ufak detayına kadar 
düşünebileyim. Sadece mobilya yerleştirmekten bahsetmiyorum. 
Koltukta otururken başucunda priz bulabilmek için uzatma 
kablosunun çirkin görüntüsüne engel olmakta tasarımın bir parçası. 
Tasarıma başlarken ilk prensibim yerleşim ve diğer planların hepsini 
tamamlamak. Dil bütünlüğü sağlamanın en pratik yolu. 

Genç mimarlara ve öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? 
Nasıl bir yol izlemeliler?

Okulun en önemli katkısının tasarıma bakış açısı verdiğini, yaşayan 
tasarımların ve detayların sektörde tecrübe ile öğrenildiğini en başta 
kabullenmek gerek. Tecrübe bizim mesleğimizde her gün yeniden 
ve yeni detay, çözümler, öneriler ararken ediniliyor. Bizim meslekte 
tamamım, ben oldum demek yenilikçi tasarım yapamamak demek, 
her gün yeni bir şey öğrenmeye açık olunmalı ki tasarım farklılaşsın. 
Unutmamak adına her an ajandalı olmalı ve dikkat edilmesi gereken 
bir sürü detayın notları yanı başlarında, korkmadan sabırla her gün 
yenilikle tanışmayı alışkanlık edinmeliler. 

TİMMimar
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Klasik otomobiller Altındağ’da buluştu, Ankaralılar festivale koştu. 
Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik 
Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en 
büyük “Klasik Otomobil Festivali”, Başkent Millet Bahçesi’nde klasik 

otomobilseverleri bir araya getirdi. 400 klasik otomobilin bir araya 
geldiği festival, büyük ilgi gördü. Festivale iki günde 200 bin kişi 
katıldı.

Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, Başkent Millet Bahçesi’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından tam 400 klasik otomobilin 

buluştuğu festival büyük ilgi gördü. Festivali iki günde 200 bin kişi gezdi.
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KLASİK OTOMOBİLLERE
BÜYÜK İLGİ

“KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Tarihi değeri olan her şeye büyük özen gösterdiklerini ve değer 
verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım 
BALCI “Nostaljik otomobilleri Altındağ’da bir araya getiren önemli 
bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin 
en değerlileri, trafi kte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri 

birbirinden kıymetli klasik otomobiller bu festivalde görücüye çıktı.
Tam 400 klasik otomobil festivalimize katıldı. Başkent Millet Bahçesi 
oldukça renkli anlara sahne oldu.”dedi. Festivalin gördüğü ilgiden 
dolayı büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan 
BALCI “İki gün süren festivalimize katılan tüm otomobil sahiplerine 
ve büyük ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim.” ifadelerini 
kullandı.
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Günümüzde olmasa da eskilerde “işkolik” olarak görülmek 
övünülecek bir şeydi belki de. Fakat artık uzun saatler mesai 
yapmanın gerek fiziksel gerekse psikolojik ve hatta sosyal olarak 
sonuçlarının çok ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Elbette ki çoğumuz 
çalışkan insanları severiz. Ancak işkolik olmak stres halinin artması, 
uyku sorunları,  iletişim eksikliği ve yaratıcı düşünme yetersizliği 
gibi sıkıntılara yol açar.

“İşkolik” terimi uzun yıllardır araştırılmasına rağmen günümüzün 
dijital çağı, iş bağımlılığı kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Bu 
dijital çağdan kastım akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabi 
tabletlerdir. Bu cihazlar sayesinde insanlar her zaman ve her yerden 
çalışma fırsatı bulurlar ki bu da onlar için her zaman çalışmak 
anlamına gelebilir. Hatta bu bazen öyle bir hal alır ki; çoğu zaman bu 
insanlar mesai bitiminin akşamında, hafta sonlarında ve tatillerde 
bile çalışmaya devam edebilirler. 

Peki, işkolik olmak tam olarak nasıl bir şeye tekabül ediyor? İşkolik 
olmak sadece uzun saatler çalışmakla ilgili değildir. Aslında çalışma 
saatlerinin çok olması ve işkoliklik terimi çoğu zaman başa baş 
giderken, uzun saatler çalışan tüm insanlar işkolik değildir ve tüm 
işkolikler de uzun saatler boyunca çalışmaz. Dahası, araştırmacılar 
sadece uzun saatler çalışmanın sağlık sorunlarına yol açmadığını 
buldular. Uzun saatler boyunca çalışan fakat bir gecede zihinsel 
olarak kendilerini yeniden şarj edebilen çalışanların sağlıklarını 
riske atmadıkları sonucuna ulaştılar. Ancak saatlerce çalışan ve 
aynı zamanda kompulsif çalışma zihniyetine sahip olanlar, sağlık 
durumlarının olumsuz etkilenme riskini önemli ölçüde arttırırlar ve 
asıl tehlike burada başlar. Bu bulguyu destekleyen bir araştırmada, 
763 çalışanın iş davranışları hakkında bir anket doldurması ve sağlık 
personeli tarafından sağlık taraması yapılması sağlandı. Haftada 
40 saatten fazla çalışan ancak işe takıntılı olmayan çalışanların 
kardiyovasküler ve diyabet kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinde 
artış olmadığı saptandı. Bu arada, kendilerini işkolik olarak 
tanımlayanların yalnızca uzun saatler çalışan ancak işkolik eğilimleri 
olmayan çalışanlardan daha fazla sağlık şikâyeti olduğu, daha fazla 

uyku sorunu, daha fazla duygusal tükenme ve daha fazla depresif 
duygu durumları ortaya çıktığı belirlendi. 

Önemli olan diğer bir faktör ise uzun saatler çalışıyor olsanız bile 
işinizden gerçekten zevk alıp almadığınızdır. İş yerinde tükenmişlik 
sendromuyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Geri Puleo, “İşinize çok 
fazla zaman harcıyorsanız ve yaptığınız şey konusunda kendinizi iyi 
hissediyorsanız, muhtemelen sadece sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz 
demektir” diyor. “Ancak, çok fazla saat harcıyorsanız ve mutsuzsanız, 
işkolik olabilirsiniz.” Elbette uzun saatler çalışmak zorunda 
olduğumuz ve iş yerinde daha stresli olduğumuz zamanlardan 
geçiyoruz. Peki, işkolik eğilimlerinizin saplantı boyutuna ulaşıp 
ulaşmadığını nasıl anlarsınız? Bergen Üniversitesi Psikososyal 
Bilimler Bölümü’nden Norveçli araştırmacılar, bir bireyin iş 
bağımlılığına sahip olup olmadığını değerlendirmek için aşağıdaki 
yedi maddeyi içinde barındıran bir iş bağımlılığı ölçeği oluşturdu:

• Çalışmak için nasıl daha fazla zaman ayırabileceğinizi  
düşünüyorsunuz.

• Çalışmaya başlangıçta amaçladığınızdan çok daha fazla 
zaman harcıyorsunuz.

• Suçluluk, kaygı, çaresizlik ve/veya depresyon duygularını 
azaltmak için çalışıyorsunuz.

• Başkaları size çok çalıştığınızı ve biraz çalışma sürenizi 
azaltmanızı söylüyor.

• Çalışmanız yasaklandığında strese giriyorsunuz.
• İşiniz nedeniyle hobilerinizi, boş zaman aktivitelerinizi ve/

veya egzersizlerinizi oldukça geri planda tutuyorsunuz.
• Sağlığınızı olumsuz etkileyecek kadar çok çalışıyorsunuz.

Bu maddelerden birine “sıklıkla” veya “her zaman” cevabını 
verdiyseniz, işkolik olabilirsiniz. Araştırmalar, diğer ülkelerdeki 
ortalama nüfusun yaklaşık %10’unun işkolik olduğunu öne sürdü.
Yine de işkolik olup olmadığınıza kolay bir şekilde karar 
veremiyorsanız kendinizi korumaya yardımcı olmak için 
yapabileceğiniz basit birkaç şey var. İlk olarak bu sorundan mustarip 
olduğunuzla yüzleşin. Arkasından temel nedeni arayın. Kaygı, güven 
eksikliği ve kendinize veya başkalarına bir şey kanıtlamaya çalışmak 
sizi uzun saatler çalışmaya itiyor olabilir. İkinci olarak, işkolik 
olmayı bırakmak için iş davranışlarınızı değiştirmeniz gerekecek. 
Bu, mesai dışındayken iş e-postalarını kontrol etmemek gibi sınırlar 
belirlemek anlamına gelir. Son olarak, ihtiyacınız olan uzman 
desteğini alın. Ayrıca benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmak, 
bakış açısı kazanmanıza yardımcı olabilir.

Nihayetinde işkoliklik, bir bağımlılıktır ve yukarıda belirtilen 
yansımaları vardır. Çalışıyor olmak, işkolikliği hayran olunacak bir 
nitelik yapmaz. Bütünsel olarak daha mutlu, daha iyi ve ilerici bir 
yaşam tarzı sürdürmek için doğru bir iş-yaşam dengesine ihtiyaç 
vardır.
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Basit, çok işlevli, şık ve eğlenceli,
All-In – Esnek Eviye Aksesuar Sistemi, 
yeniden keşfedilen bir mutfak için 
doğramadan saklamaya ve toplamaya 
kadar kesintisiz, daha akıllı bir pişirme 
akışı sunar.

Peschiera del Garda, 26 Nisan 2022 – Evin sürekli büyüyen iki 
boyutu harmanladığı bir çağda yaşıyoruz: Akıllı cihazlar tarafından 
sağlanan dijital tabanlı ve en derinlerimizi yansıtan insan merkezli, 
“köklere dönüş” duygusal ve pratik ihtiyaçlar.

Evin Artırılmış Evcilik olarak da adlandırılan bu evrimi, birliktelik, 
güvenlik, eğlence, sadelik, esenlik, kaliteli zaman ve sevdiklerimize 
bakma isteği için yeni değerler ve yeniden keşfedilen özlemle 
eşleşmek için teknolojinin ötesine geçer. Artırılmış Ev içinde, 
evlerimizdeki mekanlar dönüşerek ve yeni işlevsel roller kazanarak, 
evi yemek pişirme dahil tüm faaliyetlerin özen gösterme jestleri 
olduğu bir yer haline getirir. “Genişletilmiş” bir mutfak, anlamlarla 
dolu akışkan bir alan haline gelir: Yemek pişirmek, sosyalleşmek, 
çalışmak, oynamak ve sevginizi yemek yoluyla yaymak için bir 
yerdir. Bu nedenle yemek pişirmek, malzemeleri bir araya getirmek 
için basit bir süreç değildir: bu süreci önemsediğinizi ve sürecin 
tadını çıkardığınızı göstermektir. Avrupalıların yarısından fazlası, 
yani %51’i, Covid19’un ortaya çıkmasından bu yana daha fazla yemek 
pişiriyor ve yakın gelecekte de aynı tempoyu sürdürmek istiyor. 
Onlar için yemek yapmak, iyi hissetmek (%56), rahat hissetmek (%50) 
ve daha sağlıklı beslenmek (%52) anlamına gelir. Nitekim, pandeminin 
zorluklarına yanıt olarak tüketiciler, stres seviyelerini azaltmak ve 
eğlenmek için bir yöntem olarak yemek yapmayı seçtiler.

Sadece yemek kalitesi açısından değil, aynı zamanda deneyim ve 
konfor açısından da refah ve yemek pişirme arasında gerçekten güçlü 
bir bağlantı vardır. Yemek yapmak, hayal gücünüzü özgürleştirmenin 
bir yoludur: yeni tarifl er denemek, yemek pişirmek için yeni araçlar 
kullanmak, pişirme sürecine akış ve uyum getirir.

Mutfak alanının akıllı ve esnek fi kirler gerektirdiği bu yeni ev 
rutinlerinin bilincinde olarak, ev tipi mutfaklar için dünyanın 
lider sistem sağlayıcısı Franke Home Solutions, yeniden keşfedilen 
mutfak ritüellerini güçlendiren “arttırılmış” bir pişirme deneyimi 
sunmanın zorluğunu benimsiyor. Franke ailesinin en son ürünü 
olan ve her eve en iyi sadeliği ve esnekliği sunan All-In Esnek Eviye 
Aksesuar Sisteminin özü budur. 

All-In: Sevdiğiniz mutfağınız için çok işlevli ve ödüllü bir yemek 
hazırlama sistemi; Franke Home Solutions, 540 mm’ye kadar tüm 
eviyelere uyan amaca yönelik tasarlanmış modüler aksesuar seti 
olan All-In ile sınıfının en iyisi cihazları ve modern mutfak için 
tamamlayıcı araçları yaratma sözünü yerine getirmeye devam 
ediyor. All-In – Esnek Eviye Aksesuar Sistemi en prestijli uluslararası 
ödüllerden bazılarının kazananı oldu: Mutfak Aksesuarları 

kategorisinde işlevsellik, yenilik, ürün faydası, tasarım ve ergonomi 
için “Kitchen Innovation Awards 2022” ve “Best of the Best” ödülünü 
alırken, Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen 
“Reddot Design Award 2022” ninde sahibi oldu.

Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, tüm evler All-In - Esnek 
Eviye Aksesuar Sisteminin şık estetiğinden ve birçok işlevsel 
özelliğinden faydalanacak şekilde ayarlanmıştır. 

ALL-IN, daha iyi bir yemek pişirme deneyimi yaşamak isteyen 
herkes içindir: Kolaylıkla yemek hazırlamak için ihtiyacınız olan 
her şeye sahiptir; zamandan ve yerden tasarruf etmenizi ve farklı 
görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar. Zevk 
ve ihtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde yansıtan eviye etrafında 
kendi mutfak çalışma alanınızı oluşturma özgürlüğü sağlar. 
Tüm aksesuarların tek bir kutuda organize edilmesiyle, yemek 
hazırlama ve sonrasında ortalığı toplama akışı çok daha verimli 
ve özgürleştirici hale geliyor. Kendi modüler, yenilikçi ve tasarım 
odaklı iş istasyonunuzu oluşturmak, günlük eğlenceli bir deneyimle 
yemek pişirme keyfi ni sonuna kadar yaşamanızı sağlar. Optimize 
edilmiş, tüm amaçlara uygun, modern ve zarif bir stil dokunuşuyla 
All-In, tüm mutfağı tek seferde yenileyerek hem işlevsel hem de 
estetik açıdan kolaylık sağlar. Şık tasarım sadeliğinde dayanıklı 
ve pratik olan All-In, 8 farklı aksesuarı ile sizlere sonsuz kullanım 
imkânı sunuyor: Malzemeleri hazırlamaktan pişirme sürecinin 
kendisine, bulaşıkları temizlemekten mutfak alanınızı mükemmel 
şekilde düzenlemeye kadar her alanda size fayda sağlar. Aynı 
zamanda sağlıklı ve güvenlidir, gıda ile temas güvenliği için Sanitized 
malzemeden yapılmıştır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. 

“All-In - Esnek Eviye Aksesuar Sistemi ile Franke; modern bir 
mutfağın nasıl hissedilebileceği konusunda standartları bir kez 
daha yükseltiyor. Ahenkli ve tatmin edici ev rutinleri yaşamak söz 
konusu olduğunda tüketicilerin taviz vermesine gerek olmadığına 
inanıyoruz. All-In, daha fazla konforu garanti eder ve tüm ihtiyaçları 
karşılar. All-in’in esnekliği ve modülerliği, yemek hazırlamadaki iş 
akışını kolaylaştırarak herhangi bir mutfağı olunacak ve eğlenilecek 
bir yere dönüştürüyor.”, – diyor Franke Global CM Eviye ve 
Aksesuarları Başkanı Alessandro Cagliari. 

All-In – Esnek Eviye Aksesuar Sistemi, akıllı ve basit araçların pratik 
ve duygusal ihtiyaçlarınıza yanıt verdiği, kontrolün size güvenle ve 
memnuniyetle verildiği “arttırılmış” mutfakta doğru dengeyi bulma 
konusunda büyük bir kolaylaştırıcı ve çok işlevli bir üründür.
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Basit, çok işlevli, şık ve eğlenceli,
All-In – Esnek Eviye Aksesuar Sistemi, 
yeniden keşfedilen bir mutfak için 
doğramadan saklamaya ve toplamaya 
kadar kesintisiz, daha akıllı bir pişirme 
akışı sunar.
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sağlanan dijital tabanlı ve en derinlerimizi yansıtan insan merkezli, 
“köklere dönüş” duygusal ve pratik ihtiyaçlar.
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güvenlik, eğlence, sadelik, esenlik, kaliteli zaman ve sevdiklerimize 
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dolu akışkan bir alan haline gelir: Yemek pişirmek, sosyalleşmek, 
çalışmak, oynamak ve sevginizi yemek yoluyla yaymak için bir 
yerdir. Bu nedenle yemek pişirmek, malzemeleri bir araya getirmek 
için basit bir süreç değildir: bu süreci önemsediğinizi ve sürecin 
tadını çıkardığınızı göstermektir. Avrupalıların yarısından fazlası, 
yani %51’i, Covid19’un ortaya çıkmasından bu yana daha fazla yemek 
pişiriyor ve yakın gelecekte de aynı tempoyu sürdürmek istiyor. 
Onlar için yemek yapmak, iyi hissetmek (%56), rahat hissetmek (%50) 
ve daha sağlıklı beslenmek (%52) anlamına gelir. Nitekim, pandeminin 
zorluklarına yanıt olarak tüketiciler, stres seviyelerini azaltmak ve 
eğlenmek için bir yöntem olarak yemek yapmayı seçtiler.

Sadece yemek kalitesi açısından değil, aynı zamanda deneyim ve 
konfor açısından da refah ve yemek pişirme arasında gerçekten güçlü 
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lider sistem sağlayıcısı Franke Home Solutions, yeniden keşfedilen 
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ödüllerden bazılarının kazananı oldu: Mutfak Aksesuarları 
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şekilde düzenlemeye kadar her alanda size fayda sağlar. Aynı 
zamanda sağlıklı ve güvenlidir, gıda ile temas güvenliği için Sanitized 
malzemeden yapılmıştır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
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Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi  
Vergi yapılanma kanunları vergi borçlarını süresinde ödeyemeyen 
mükelleflere borçlarını yeni vadelere bağlamak suretiyle ödeme 
kolaylıkları sağlamaktadır.  Bu sayede hem vergi tahsilatları 
hızlandırılmakta hem de finansal anlamda sıkıntı yaşayan 
mükelleflere bir katkı sağlamaktadır.   Ancak bu kanunlar, vergi 
borçlarını süresinde ödeyen mükelleflere finansal bir katkı 
sağlayamadığı için vergi adaletine olumsuz etki etmektedir. Bu 
noktada Gelir Vergisi Kanunu’na “Vergiye Uyumlu Mükelleflere 
Vergi İndirimi” başlığı taşıyan mükerrer 121’inci madde eklenerek, 
01.01.2018 tarihinden itibaren mükellefiyete ilişkin ödevlerini 
süresinde yerine getiren mükelleflere bir vergi avantajı sağlanmak 
suretiyle vergi adaletine olumlu bir katkı sağlanmıştır.

Vergiye Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Nedir?
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesinde 6824 sayılı 
Kanun ile yapılan düzenlemeyle, zirai ve mesleki kazançlarına ilişkin 
olarak kanun hükmünde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin , 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk 
eden verginin %5’i oranında indirim yapılması öngörülmüştür. Bu 
tutar,  01.01.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 
Türk Lirası’dır. Vergiye uyumlu mükellef için hesaplanacak %5’lik 
vergi indirim tutarı, ilgili yıl için belirlenmiş olan tutarları aşamaz.

Vergi Usül Kanunu Kapsamında Uzlaşma Türleri
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi; 1963 
yılında ilgili Kanuna eklenen tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesi, 
ardından da 1985 yılında yapılan düzenleme ile getirilen tarhiyat 
öncesi uzlaşma müessesesi olmak üzere Türk vergi sisteminde iki 
şekilde düzenlenmiştir.

Vergi İndirimden Kimler Faydalanabilir?
Vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanabilecek olanlar, 
kanun metninde tek tek sayılmıştır. Buna göre;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 
olanlar,

- Kurumlar vergisi mükellefleri, (finans ve bankacılık sektörlerinde 
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik 
şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) indirimden 
faydalanabilecektir. 

Bununla birlikte kira gelirleri elde edenler ile menkul sermaye iradı 
nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler vergi indirimi 
uygulamasından yararlanamayacaktır.



52 TİMHABER | www.timkoder.org

TİMMaliye

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi  
Vergi yapılanma kanunları vergi borçlarını süresinde ödeyemeyen 
mükelleflere borçlarını yeni vadelere bağlamak suretiyle ödeme 
kolaylıkları sağlamaktadır.  Bu sayede hem vergi tahsilatları 
hızlandırılmakta hem de finansal anlamda sıkıntı yaşayan 
mükelleflere bir katkı sağlamaktadır.   Ancak bu kanunlar, vergi 
borçlarını süresinde ödeyen mükelleflere finansal bir katkı 
sağlayamadığı için vergi adaletine olumsuz etki etmektedir. Bu 
noktada Gelir Vergisi Kanunu’na “Vergiye Uyumlu Mükelleflere 
Vergi İndirimi” başlığı taşıyan mükerrer 121’inci madde eklenerek, 
01.01.2018 tarihinden itibaren mükellefiyete ilişkin ödevlerini 
süresinde yerine getiren mükelleflere bir vergi avantajı sağlanmak 
suretiyle vergi adaletine olumlu bir katkı sağlanmıştır.

Vergiye Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Nedir?
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesinde 6824 sayılı 
Kanun ile yapılan düzenlemeyle, zirai ve mesleki kazançlarına ilişkin 
olarak kanun hükmünde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin , 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk 
eden verginin %5’i oranında indirim yapılması öngörülmüştür. Bu 
tutar,  01.01.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 
Türk Lirası’dır. Vergiye uyumlu mükellef için hesaplanacak %5’lik 
vergi indirim tutarı, ilgili yıl için belirlenmiş olan tutarları aşamaz.

Vergi Usül Kanunu Kapsamında Uzlaşma Türleri
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi; 1963 
yılında ilgili Kanuna eklenen tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesi, 
ardından da 1985 yılında yapılan düzenleme ile getirilen tarhiyat 
öncesi uzlaşma müessesesi olmak üzere Türk vergi sisteminde iki 
şekilde düzenlenmiştir.

Vergi İndirimden Kimler Faydalanabilir?
Vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanabilecek olanlar, 
kanun metninde tek tek sayılmıştır. Buna göre;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 
olanlar,

- Kurumlar vergisi mükellefleri, (finans ve bankacılık sektörlerinde 
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik 
şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) indirimden 
faydalanabilecektir. 

Bununla birlikte kira gelirleri elde edenler ile menkul sermaye iradı 
nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler vergi indirimi 
uygulamasından yararlanamayacaktır.

53www.timkoder.org | TİMHABER

TİMMaliye

Vergi İndiriminin Şartları Nelerdir?
1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde 
verilmiş olması gerekmektedir. Kanuni süresinde verilen bir 
beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme 
amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu indirimden 
yararlanma şartını bozmaz.  

2- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki son iki yıl içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla 
vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen 
veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. 
Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl için geçerli olan, kanunda belirtilen indirim tutar sınırının 
%1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

Mükellef hakkında yapılan tarhiyatın kesinleşmesi gerekmektedir. 
Ayrıca ufak tutarlı tarhiyatların mükellefin indirim hakkını 
engellememesi amacıyla buraya da bir sınırlama getirilmiştir. 
Buna göre 2022 yılı için geçerli olan 2.000.000 TL vergi indirimi 
tutarının %1’i olan 20.000 TL’ye kadar yapılacak ikmalen ve re’sen 
tarhiyatlar, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak indirimlere 
engel olmayacaktır. 

3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, 
vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş 
olması gerekmektedir.  

Bu madde kapsamında bahsedilen vergi beyannameleri ibaresi; 
yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi 
beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi 
gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; 
vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi 
gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

4- Mükellefin vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 
Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması da 
gerekmektedir. 

Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hesabında Hazine ve Maliye 
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi 
beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları ile vergi 
cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) 
toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hangi 
döneme ait olduğunun önemi bulunmamaktadır.

5- Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 
önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını 
düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması 
gerekmektedir.

Vergi İndiriminin Uygulaması
Vergi indirimine ilişkin şartlara haiz mükellefler, yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya 
kurumlar vergisinin %5’i oranında vergi indirimi hesaplayacaktır. 
Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 2 milyon Türk Lirasından 
fazla olamayacaktır. Bu suretle hesaplanan vergi indirimi tutarı, 
öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya 
kurumlar vergisinden indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının 
ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 
tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk 
eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde 
mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

Vergi indiriminden yararlanan bir mükellefin bu şartları 
taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda ilgili vergilendirme 
döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Mükellef indirimden 

yararlandıktan sonra ortaya çıkan bir tarhiyatın kesinleşmesi 
durumunda ise yararlanılan vergi indirimi mükelleften geri talep 
edilmemektedir.

Örnek: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını 
sağlayan ve 2021 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinde hesaplanan kurumlar vergisi 50.000.000.- TL olan (Y) 
A.Ş.’nin bu hesap dönemine ilişkin olarak yurtiçinde kesinti suretiyle 
ödemiş olduğu kurumlar vergisi tutarı 400.000.- TL’dir. (Y) A.Ş. aynı 
döneme ilişkin olarak ayrıca 40.000.000.- TL geçici vergi ödemiştir.

Vergi indirimi tutarı   = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı

                                   = 50.000.000.- TL x 0,05

                                   = 2.500.000.- TL

olarak hesaplanmış olsa da (Y) A.Ş.’nin yararlanabileceği vergi 
indirimi tutarı 2.000.000.- TL olarak dikkate alınacaktır. Çünkü 2021 
kurumlar vergisi beyannamesi için belirlenmiş olan vergi indirimi 
tutarı en fazla 2.000.000 TL’dir.

 Buna göre, (Y) A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde 
yararlanacaktır.

Sonuç
Vergi Kanunlarımızda 01.01.2018 tarihinden itibaren yer alan 
“Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” uygulaması ile birlikte 
vergi ödevlerini zamanında yerine getiren mükelleflere pozitif bir 
ayrım yapılmış oldu. Bu düzenleme ile birlikte mükelleflerimiz gelir 
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden 
verginin %5’ini indirim olarak geri alma hakkına sahip oldular. Bu 
uygulama ile mükelleflerimizin vergi ödevlerini süresinde yerine 
getirmeye teşvik edilmesi sağlanmıştır.

A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi 50.000.000.- TL

B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı 2.000.000.- TL

C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

           Kesinti Suretiyle Ödenen Vergi  400.000.-TL

           Ödenen Geçici Vergi                      40.000.000.-TL

40.400.000.- TL

Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (A-C) 9.600.000.- TL

D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı 2.000.000.- TL

E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D) 7.600.000.- TL
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Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? 

2016 yılından itibaren Bien Ailesinde Türkiye Satış Müdürü olarak 
çalışıyorum. İki Satış Müdürü olarak toplam 120 bayiden sorumluyuz.

Kısaca Bien’den bahseder misiniz?

Bien; enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde 
faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu’nun kuruluşudur. 
Üretimini Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yapan Bien, yurt 
içinde 130’u aşkın yetkili satıcısı, 3.500’ü aşkın satış noktasıyla 
pazardaki yerini almaktadır. Üretiminin yüzde 35’ini yurt dışındaki 
70’e yakın ülkeye ihraç eden Bien, bir dünya markasıdır. Dünyaca 
ödüllü tasarımları ve 100’ü aşkın ürün koleksiyonuyla yılda 50 milyon 
m2’nin üzerinde karo üretim kapasitesine sahiptir. İstanbul Sanayi 
Odası’nın her yıl gerçekleştirdiği ISO 500 araştırmasına göre 2021 
yılında sıralamada 48 sıra yükselerek 243. sırada yer almıştır. Üretim 
ve satış gücümüzle bu sıralamada büyük bir yükseliş gerçekleştirerek 
yurtiçi bayilerimizle birlikte yatırımlarımızın karşılığını almaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

Bien’in ürün gamı hakkında bilgi verir misiniz?

Bien, temelinde yenilik ve dönüşüm yatan, sürekli gelişimi 
amaçlayarak faaliyetlerini sürdüren bir marka olarak Türkiye’nin 
en büyük kapasiteli üreticilerinden biridir. Karo üretiminde yıllık 
yaklaşık 50 milyon m2 üretim kapasitesine sahiptir. Üretimini 
Türkiye’deki fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 
üretilen ilk 20 mm’lik karo ve ilk dijital teknoloji ile üretilen duvar 
karosu üretimini de Bien gerçekleştirmiştir. Bien aynı zamanda 

banyo grubu ürünleriyle de 2011 yılında yatırımlar gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Bien Banyo ürün grubunda, seramik sağlık gereçleri, 
armatür, klozet kapakları, gömme rezervuar, banyo mobilyası, 
yıkama sistemleri ve banyo aksesuarları yer almaktadır. Bien, 
TSE Çift Yıldız Belgesi’ne sahip olarak üstün teknolojik üretim 
süreçlerine sahiptir. 

Bien denince tasarımları ve aldığı ödüller ön plana 
çıkıyor. Siz bu konuda neler söylersiniz?

Bien, sadece Türkiye’de değil, dünyada da faaliyetlerini devam 
ettiren global bir marka. Tasarımlarımız başta İtalya olmak üzere 
Amerika, Almanya ve Türkiye’den onlarca tasarım ödülüne sahip.

Önümüzdeki yıllar için sektöre ilişkin öngörüleriniz 
nelerdir?

2021 yılı özellikle pandemi nedeniyle alınan önlemlerin dünya 
gündemini belirlediği ve ekonominin çok etkilendiği bir yıl oldu. 
Bien olarak genç ve dinamik yapımızla pandemi öncesinde aldığımız 
yatırım kararları ile pandemi sonrası artan iç piyasa ve ihracat 
taleplerini fazlasıyla karşılayarak büyümemizi devam ettirdik. 
Türkiye’nin kendi iç dinamikleri ve jeopolitik durumu bir üretim 
üssü olmasına sebep vereceğinden, Bien olarak bu ihtiyaca fazlasıyla 
cevap vereceğimize inanıyor, ülkemize ve sektöre inancımızı yeni 
yatırımlarımızla kuvvetlendiriyoruz. 
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ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN, ANKARA 
TİCARET ODASI ve TİMKODER İŞ BİRLİĞİ 
İLE DÜZENLENEN “KİŞİSEL GELİŞİM 
EĞİTİM HAFTALARI” ETKİNLİĞİNİN AÇILIŞ 
PROGRAMINA KATILDI.

BARAN: “REKABET İÇİN BİLGİ VE 
EĞİTİM ŞART”

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), Tesisat 
İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği 
(TİMKODER) ile birlikte ATO İDEA 
Şirketi organizasyonuyla düzenlediği ve 
Başkent’in geleneksel hale gelen eğitim 
organizasyonlarından “Kişisel Gelişim 
Eğitim Haftaları”nın 12’ncisi ATO Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan 
Yardımcısı Temel Aktay ve TİMKODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan’ın 
da katıldığı açılış programıyla başladı.
Katılımcıların yoğun ilgisi ile, ATO Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen programın 

açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşme ile 
her alanda hızlanan değişim ve dönüşümün eğitimin önemini 
artırdığını belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerini ve 
onların çalışanlarını e-ticaretten e-ihracata, muhasebeden kişisel 
gelişime kadar birçok alanda eğitim programları düzenleyerek 
desteklediklerini anlattı.

AYHAN: “PANDEMİ ÖĞRENMENİN 
ÖNEMİNİ ÖĞRETTİ”

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Ayhan’da yaptığı konuşmada dört hafta 
sürecek eğitim programında pandemi 
süreciyle birlikte değişen yeni dünya 
düzenini ele almak istediklerine dikkat 
çekerek, “Pandemi bize öğrenmenin, 
değişimin ve dijitalleşmenin ne kadar 
önemli olduğunu öğretti. TİMKODER 
olarak Ankara Ticaret Odamızla birlikte bu 
yıl ki eğitimleri düzenleyerek, üyelerimizin 
dünya gelişmelerini takip ederek 

bilgilenmelerini ve böylelikle işlerini geliştirmelerine katkı sağlamak 
istedik” dedi.

NEFES : “İNSAN KAYNAĞINI 
GELİŞTİRMEK ŞİRKETLERİN KENDİNE 
YAPTIĞI EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR”

TİMKODER Eğitim Komitesi Başkanı 
Abdullah Ekrem Nefes’de yaptığı 
konuşmada “İnsan kaynağını geliştirmek 
şirketlerin kendilerine yaptığı en önemli 
yatırımdır. Sürekli yükselen rekabet 
ortamında patrondan işçiye kadar her 
kademede çalışanın hem kişisel hem de 
yönetimsel alanda eğitimlerle kendini 
yükseltmesini amaçlıyoruz” dedi.

TOBB, ATO ve TİMKODER İŞ BİRLİĞİ İLE
DÜZENLENEN KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM HAFTALARI 

TAMAMLANDI
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Ankara Ticaret Odası
Turnuva İkincisi

AL-ZE Yapı
Turnuva Üçüncüsü

Eğitim haftalarının ilk programı Fütürist ve Ekonomist Ufuk 
Tarhan’ın “Gelecek Peşimizde” başlıklı sunumuyla başladı. İş 
yapış şekillerindeki değişimler ve bu dönemde yaşanabilecek 
olası sorunlar ile çözüm önerilerine ilişkin sunum yapan Tarhan, 
teknolojideki gelişimle birlikte ortaya çıkacak yeni iş alanları ve yeni 
meslekler hakkında bilgi verdi. Çağın gelişmelerine ayak uydurmak 
için esneklik ve dönüşümün önemine dikkat çeken Tarhan, “Oyunda 
kalmak için gelişmek, senkronize olmak, değişkenleri hesaplayarak 
versiyon yükseltmek zorundayız” dedi.

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Mümin Sekman kitabı ile aynı adı 
taşıyan “Rağmenciler” başlıklı sunumunda başarının tanımını ve 
kurallarını anlattı. Gerçek başarıya, engelleri aşarak veya diğer 
herkesten daha iyisini ya da farklısını yaparak ulaşılabileceğini 
belirten Sekman, başarının aynı zamanda birçok şeyin aracı ve 
amacı olduğunu söyledi. “Başkalarının başarılarından hepimiz 
faydalanıyoruz” diyen Sekman, “Ancak başkalarının işleriyle sınırlı 
kalamayız. Dünyaya katkıda bulunmak hepimizin görevi. Bu noktada 
“hak etmek” ve “hak görmek” gibi iki ana unsur karşımıza çıkıyor. 
Başarıya bakış açımızdaki perspektif farkı, değerlendirmede 
farklılıkları ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

 Programın ardından Sekman, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, 
kitabını imzaladı. Seminere, çok sayıda ATO ve TİMKODER üyesi 
katıldı.

“Başarıya Giden Yol” başlıklı sunumunda “Sevdiğiniz bir iş ile iş 
hayatına adım atın” diyerek gençlere seslenen TÜGİK Genel Başkanı 
ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Her 
işin başında, her şeyin en iyisini hedefl emek gerekiyor” dedi.

Pandemiyle birlikte iş hayatındaki çalışma şeklinin de değiştiğini 
kaydeden Güral, değişen alışkanlıkların hem sosyal yaşamda hem 
de iş hayatında yenidünya modelini açığa çıkarttığını söyledi. Güral, 
“Pandemi ile birlikte oluşan dengesizliklerden biri de arz-talep 
doğrusunda oldu. İnsanların ulaşmak istediği ürün ya tükendi ya 
da aşırı fiyat artışına uğradı. Sadece tedarik zincirlerinde değil, 
ulaşımda da büyük sıkıntılar yaşandı. Türkiye, birçok ülkeye nazaran 
bu durumları fırsata çevirebildi ancak piyasanın bir süre daha böyle 
devam edeceği görüşündeyim” diye konuştu. Pandeminin ardından 
Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte tüm dünyayı tehdit eden gıda ve 
hammadde yetersizliği ile karşı karşıya kalındığını belirten Güral, 
savaşın en kısa sürede son bulması temennisinde bulundu.

Konuşmasında, Metaverse’ün yeni bir evren olarak, sonsuza gittiğini 
belirten Pirtini, “Metaverse anlayışı, sanayi devriminin çok üzerinde 
ve bambaşka bir teknoloji devriminin yaşandığına dair bilgiler 
verirken işletme süreçlerinin de artık eskisi gibi olmayacağını bize 
net bir şekilde gösteriyor” dedi. Algoritmaların da bu evrende büyük 
bir öneme sahip olduğunu ve markalar için güven teşkil ettiğini ifade 
eden Pirtini, “Bilgisayar dünyasında gördüğümüz her sistemin bir 
algoritması bulunmaktadır. İnternette arama yaparken algoritma 
devreye girer ve bize en iyi sonuçları verir” diye konuştu.

DEĞERLİ SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

termosan

Ufuk Tarhan
Gelecek Peşimizde

Erkan Güral
Başarıya Giden Yol

Mümin Sekman
“Rağmenciler; Zorlu Zamanlardan 
Güçlenerek Çıkmak”

Serdar Pirtini
“Dijital Kapitalizm Çağında
Büyük Veri ve Metaverse Etkisi”
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Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor 
ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper 
Lig’e yükselmeyi garantiledi. Bir sezon aranın ardından yeniden 
Süper Lig’e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet 
ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. 

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig’de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı 
garantileyerek 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e yükseldi. Süper 
Lig’den 2020-2021 sezonunda küme düşen MKE Ankaragücü, 1. 
Lig’de fazla durmadı. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı’nda Yılport 
Samsunspor’u konuk eden sarı-lacivertliler, Süper Lig’e yükselmek 
için gerekli olan 1 puanı rakibiyle 0-0 berabere kalarak aldı.

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig’e yükselme 
başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 
ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig’e 
yazdırmıştı. 

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken 
Türkiye Kupası’nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 
kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı. 2021-
2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu 
sevinci yaşadı.

TİMKODER Yönetimi’de Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü’nü 
tebrik etmek adına Rüzgarlı Sokakta bayrağını sergiledi.

TİMHaber
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TİMBülten

Olağanüstü büyük, şaşırtıcı derecede dayanıklı, 
hijyenik, estetik ve farklı renklerdeki yeni Maris 
Granit Eviye, modern ev için tüm beklentilerin 
ötesine geçiyor.

Son küresel gelişmeler, ev algımız, amacı, alanı ve işlevselliği dahil 
olmak üzere çeşitli şeylere bakış açımızı değiştirdi. İnsanlar son 
zamanlarda ev ortamlarında işlevsel alan dağılımı açısından daha 
akıllı, sınırsız bir deneyim arıyorlar. Mutfak sürekli olarak evde, 
çok yönlü ve sık kullanılan oda haline gelirken, dekor öğelerinin, 
cihazlarının ve çözümlerinin her birinin artık daha büyük bir 
kapasite, olağanüstü işlevsellik ve tüm alanı zenginleştiren düşünceli 
ancak minimal tasarım hedefi ne hizmet etmesi gerekiyor.

Maris Fragranite Eviye:
Sınırsız mutfak deneyiminizi yaşayın...

Konu mutfak olduğunda, Franke Home Solutions, alanı ve zamanı 
sınırsız bir şekilde deneyimlemenizi sağlayan lider bir sağlayıcıdır. 
Ve en yeni Franke Maris Granit Eviye her türlü ihtiyacınızı 
karşılayabilir.

Olağanüstü büyüklükte olan Maris Granit Eviye, her türlü yemek 
pişirme seansından sonra, en ayrıntılı olanları bile zahmetsizce 
temizleyebilirsiniz. Maris Granit Eviyeye sadece tencere ve tavalar 
değil, tüm fırın tepsileri bile sığabilir. Bu da onu boyut ve işlevsellik 
açısından benzersiz bir çözüm haline getiriyor. Dar ve yumuşak 
kenarlı Maris Granit Eviye, her tür mutfak tezgahına uyumlu 
bir şekilde entegre olur. Mutfaklar da bu trendleri takip ederek 
gelişiyor ve Maris Granit Eviye, geniş fonksiyonel tasarım ihtiyacını 
mükemmel bir şekilde karşılıyor. 

Herhangi bir tasarım seçeneği için sınır yok: En geniş renk yelpazesi 
ile zarif ve minimalist bir görünüm. Maris Granit Eviye, yalnızca 
kuralları çiğneyen işlevselliğe sahip dayanıklı bir çözüm değil, aynı 
zamanda en talepkar ev tutkunlarını bile tatmin edebilecek tasarım 

öğesi yapan rafi ne bir ifadedir. Olağanüstü estetiği ve çok yönlülüğü 
ile Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Reddot 
Design Award 2022” ninde sahibi oldu.

Franke için çağdaş net çizgiler tasarım fi krinin merkezinde yer 
alıyor. Maris Granit Eviye, 55 cm ve 75 cm’lik 2 farklı ebadı ve 5 farklı 
renk yelpazesi mevcuttur. Nero, bianco, stone grey renklerinin yanı 
sıra toprak tonlarını anımsatan avena ve oyster renkleri ile uzun 
ömürlü olağanüstü bir tasarımın amblemidir.

İnce, düz ve hassas görünümüyle, uzun ömürlülüğü yeniliğin üzerine 
zarif bir şekilde koyan Maris Granit Eviye size ömür boyu sürecek 
bir güzellik sunar. Franke’nin özgün Granit malzemesi kuvarstan 
üretilir ve bilinen en sert malzemelerden biri olduğu için günlük 
mutfak kullanımında 280 °C’ye 10 saniyeye kadar olan sıcaklıklardan 
etkilenmez. Günlük kullanımda meydana gelen darbelere ve granitin 
sunduğu sağlamlık sayesinde çizilmelere karşı dayanıklıdır.

Mutfakta hijyen hiç bu kadar önemli olmamıştı!

Özel, özenli bir yemek pişirmeden önce veya sonra mutfağı 
temizlemek ve toplamak her zaman en kolay iş değildir. Mutfaktaki 
sınırsız Franke deneyimi, her zaman en yüksek hijyen standartlarına 
tamamen bağlı kalarak, keyifl e ve vakit kaybetmeden temizlik 
yapabilmek anlamına gelir.

Gıda güvenliği her zamankinden daha önemli ve insanlar meyve ya da 
sebzeleri daha sık yıkıyor. Bu nedenle “temiz pişirmek” kelimesinin 
yepyeni bir anlamı var. Maris Granit Eviye hijyen düşünülerek 
geliştirilmiştir.

Maris Granit Eviye Sanitized teknolojisi ile korunmaktadır. İçerdiği 
iyon gümüşler sayesinde bakteri ve mikroorganizma oluşumu %99 
oranında önlenir ve eviyenize kalıcı koruma sağlar.

Hijyenik, estetik, dayanıklı ve olağanüstü büyüklükte, her renkte, 
Maris Granit Eviye ile geleceğin sınırsız mutfağı şimdiden burada.

www.ozaylar.com

Türkİye’nİn Yenİ El Aletlerİ markasI

Yüksek ürün kalitesi, geniş ürün yelpazesi ile inşaat, yapı market ve
bahçe kategorilerinde Türkiye'nin yeni markası Total!

Dünyanın bir çok farklı ülkesinde hizmet veren, konusunda uzmanlaşmış
ürünler üreten, ürünlerinde modern, ergonomik ve yeni teknolojileri takip eden

Total markası artık Türkiye’de.
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TİMKODER VISUELLE 
SHOWROOM AÇILIŞINA 

KATILIM SAĞLADI

ÇANKIRI İŞ ADAMLARI 
DERNEĞİ MERKEZ BİNA 

AÇILIŞ TÖRENİ

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN, VISUELLE Ankara İtalyan Boya 
Showroom açılışına katılım sağladı. Bir çok üretici fi rma yöneticisinin 
de katıldığı açılışta, TİMKODER Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz ALBAY, 
Hasan AKSU, Vedat ERCAN, Mimar Sinan BAYINDIR ve Süleyman 
ÇIRAK’da yer aldı. Kalekim, dekoratif kaplamadaki deneyimlerini ve 
tasarım gücünü bir araya getirdiği yeni markası Visulle’nin doğadan 
ilham alan tasarımlarını, iç dekorasyon yüklenicisi Ankara İtalyan 
Boya ile tüketicilerle buluşturacak. 

Açılışta konuşan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Kalekim’in 
başarısı doğru yatırım, doğru iş planı, güncel teknolojiler ve yetkin 
insan kaynağı ile gerçekleşmektedir. Dekoratif kaplama alanında 
başarılı işlere imza atan Ankara İtalyan Boya ile yaptığımız bu güçlü 
iş birliğinin her iki taraf içinde güzel çıktıları olacağına inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN aynı zamanda Başkan Yardımcısı 
olduğu Çankırı İş Adamları Derneği merkez bina açılış törenine 
katılım sağladı. Ankara Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü 
semtinde Altındağ Belediyesi’ne komşu olan  Çankırı İş Adamları 
Derneği merkez bina açılış töreni Ankara Milletvekili Sayın Zeynep 
YILDIZ, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Ayhan ÖZKAN, Çankırı 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Ankara Vergi Dairesi Başkanı 
Yüksel DUMAN, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman 
KARABUDAK ve konukların katılımıyla gerçekleşti.

Çankırı İş adamları Derneği Başkanı Ayhan DEMİRAY’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan törende, Çankırı Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı ESEN, Genel Başkan Yardımcısı Pelin YILIK, Ankara Milletvekili 
Zeynep YILDIZ ve Ankara Vali Yardımcısı Ayhan ÖZKAN, birlik 
ve beraberliğin daim olması temennilerinde bulundular. Yapılan 
konuşmaların ardından kurdele kesilerek Çankırı İş Adamları 
Dernek Merkezi hizmete açıldı. 
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NG KÜTAHYA SERAMİK’TEN 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NE 

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

TİMKODER YÖNETİMİ
ÜYE FİRMALARI ZİYARET 

ETTİ
NG Kütahya Seramik’in yeni nesil kreasyonlarının yer aldığı 
mağazasında, dünyaca ünlü Güney Koreli seramik sanatçısı Kim 
Yong Moon’u ağırladı. Kim Yong Moon farklı yöntem ve tekniklerle 
yaptığı yaratıcı seramik çalışmalarıyla NG Kütahya Seramik Next 
Level Showroom’unda Ankaralı mimar ve sanatseverlere benzersiz 
bir şov sundu.

NG Kütahya Seramik Next Level showroomunda düzenlenen bu özel 
lansmana büyük çoğunluğu Ankara’nın önde gelen mimarlarından 
oluşan 250’yi aşkın davetli ile birlikte Güney Kore Büyükelçisi Lee 
Won Ik, ATO Başkanı Gürsel BARAN, TİMKODER Başkanı Fatih 
AYHAN, ATO Başkan Yardımcısı Temel AKTAY,  NG Kütahya Seramik 
Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm GÜRAL katıldı.

Düzenlenen etkinlikte seramik sanatçısı Kim Yong Moon, “Action 
Painting” tekniği ile ‘iklim değişikliği’ temasını seramik ile buluşturan 
şovunu sanatseverler ile buluşturdu. Kim Yong Moon’un özel 
çalışması etkinliğe gelen davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi. 
Davetliler ayrıca NG Kütahya Seramik’in yeni kreasyonlarının yer 
aldığı Next Level mağazasındaki benzersiz tasarımlarını ilgi ile 
incelediler. NG Kütahya Seramik Next Level mağazası özellikle 
Ankaralı mimarlar ve davetliler tarafından tam not aldı.

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN, Ostim bölgesinde bulunan üye 
firmalarından NAKİ DEMİR İNŞAAT firma sahibi Naki DEMİR ve 
HVK İNŞAAT firma sahibi Hasan KOCAOĞLU’nu ziyaret etti. Sektör 
sorunlarının ele alındığı ziyaretlere Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Yavuz ALBAY, Hasan AKSU, Nafiz YAYLA ve Süleyman ÇIRAK katılım 
sağladı. 

HVK İNŞAAT

NAKİ DEMİR İNŞAAT
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Dünya insanın dünyası; bilgi de insanın bilgisidir. 
(Çotuksöken, 2018)

Peki öyleyse, insanlarla anlam kazanan organizasyonların öğrenmesini 
nasıl somutlaştırabiliriz? 20. yüzyılda geliştirilen yönetim ve 
organizasyon yaklaşımlarında özellikle “öğrenen çalışanların”, 
işletmelerin gelişimine katkı sağladıkları peşinen kabul edilmektedir. Bu 
aşamada karşımıza “organizasyonların öğrenmesi” kavramı çıkmaktadır 
ki, elbette doğrudan değişim yönetimi ile iç içe geçmiş bir olgu olarak 
kabul edilmektedir: Pek çok insan hemen elde edebilecekleri açık seçik 
bir yarar göremedikleri sürece değişime direnme eğilimindedir… yeni 
beceriler kuruluşta istenen değişiklikleri gerçekleştirebildiği sürece 
eğitim uzun döneme yayılan sonuçlar meydana getirir. Eğitim tek başına 
işgücünü motive edemez, ekonomik sistemi değiştiremez. Ama herhangi 
bir kuruluştaki değişim çabalarının önemli bir parçası olabilir ve 
olmalıdır; hatta olmak zorundadır (Garry Mitchell, 2000). Organizasyonel 
öğrenme konusunda çalışan önemli yazarlardan biri olan Huber (1991) 
organizasyonel öğrenmeyi birbirini izleyen dört etaba ayırır. “Bilginin 
edinilmesi” ile başlayan bu süreçte bireylerin öğrenmelerinin, bilgi 
edinme, dağıtma, yorumlama ve sonunda da gelecekte kullanılmak üzere 
bilginin toplanması, organizasyonel hafızanın oluşturulması olacak 
şekilde tasarlar. Bu aşamada çalışanların bireysel sosyal sermayelerinin 
bu süreçlerin tamamında nasıl etkili olabileceği, başka bir yazının 
konusu olsun diyerek, küçük bir parantez açmış olalım ve parantezi açık 
bırakalım.

Teknik yetkinliklerle beraber davranışsal yetkinlikler

Günümüzde bilgi edinme kadar bilgiyi yaratmak ve sürekli değişim 
karşısında hızlı, esnek uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olmak 
organizasyonların, çalışanların ve hatta tüm bireylerin en kritik 
özelliklerindendir. Bugün rekabet gücü, sürdürülebilir büyüme, 
değişimin başarılı yönetilmesi bu özelliklerle şekillenmektedir. Sürekli 
dilimizde ve gelişim hedefl erimizde yer alan 21. yüzyıl yetkinlikleri 
de bu çerçevede referans olarak çalışmalarımıza rota çizmektedir.  
Değişim kavramının genellikle organizasyonel davranış bağlamında 
ele alınmasıyla birlikte eğitim ve geliştirme uygulamalarının başarıyla 
uygulanabilmesi için iç müşteriler (yönetici, üst düzey yönetici, her 
düzeyde çalışanlar) tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir (Noe, 
2009). Bu noktada ise tepe yönetimin liderliği kurumların değişim 
yönetiminde başarılı olma şartlarından belki de en önemlisi olarak 
ileri sürülebilir. Bu da beraberinde organizasyon yapısının günümüz 
şartlarına uygun bir şekilde tasarlanması gereğini getirmektedir. 

Liderim olmadan asla…

Kurum içinde değişim için bir başlatıcı olarak yöneticilere, liderlere 
olan ihtiyaç göz ardı edilemez önemdedir. Değişimin işletmeye olduğu 
kadar iş görenlere de sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli katkıların 
açık bir şekilde ortaya konması ve gelecek endişelerinin giderilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde çalışanların kabullenmediği ve içinde 
olmadığı bir değişimi başarmak mümkün olmayacaktır (Saylı ve Tüfekçi 
2008, ss.207-208). Bu da bir liderlik gündemi olarak kurumun kültürü ve 
iklimi ile doğrudan ilişkilidir.

Stratejik ortak “kurum akademileri”

Organizasyonel öğrenme ile birlikte “kurumsal akademiler”, “şirket 
akademileri”, “şirket üniversiteleri” yapılanmaları ile de karşılaşmaktayız. 
Bu oluşum temelde farklı motifl er barındırabilmektedir. Bazı durumlarda 
mevcut düzenin güçlendirilmesi, idame ettirilmesi, bazı durumlarda 
değişim yönetimi, bazı durumlarda da bizzat kurumun yaptığı işe yön 
verip onu şekillendirme misyonu ile hareket eden “kurum akademileri” 
(Fresina, 1997) için farklı çalışmalarda paralel rol ve stratejiler dile 
getirilmektedir. Örneğin; “kurum akademileri”nin eski eğitim-gelişim 
departmanlarına taze kan kazandırmak için kurulabileceğini; bir 
kısmının değişimi sağlamak, yeni strateji ve girişimleri desteklemek için 
ya da kimilerinin de başarılı ve etkili bir kültür sağlayıp, sürdürmeleri 
için var edildiği belirtilmektedir. 

Bitirirken...

Kurumların öğrenmelerindeki sebeplere bakıldığında, European 
Corporate Learning Forum kurucu başkanı Roland Deiser kurumları 
öğrenmeye zorlayan beş temel gerekçeyi şöyle sıralamıştı (2009):

1. İşletmelerde köklü değişimler
2. Bilgi temelli organizasyonların yükselişi
3. Yetkinlik temelli stratejik yönetim anlayışının gelişmesi
4.  Merkeziyetçi kontrol mekanizmaları yerine, organizasyonların 
gerçek dünyaya açılan sınırlarını yetkilendirme ihtiyacının doğması 
5. Kendi kendine yeten hiyerarşik yapılardan, birlikte gelişen global 
bağlantılı yapılara dönüşüm

“Öğrenme” dediğimiz şeyin “Eğitim ve Gelişim” biriminden stratejik 
iş ortağı olmaya geçişi önemlidir. İnsan Kaynakları’nın bir alt modülü 
olmak yerine stratejilerin belirlenmesinde etkili bir aktöre dönüşmesi 
söz konusudur. Neticede yapılan yatırım eğer bilgi ve/ya beceri seviyesini 
ölçülebilir düzeyde geliştiriyor ise (nasıl ölçüleceği tartışmaları 
süredursun), gelişmiş-öğrenilmiş bilgi maliyet düşürücü-gelir arttırıcı 
oluyorsa ve elbette iç-dış müşteride memnuniyet yaratıyorsa (bugün 
buna sadakat, motivasyon, mutluluk, tatmin, adanma, duygusal 
dayanıklılık gibi pek çok tutumu da eklemek mümkün ve kaçınılmazdır) 
yatırımın sonuçlarının başarılı olduğunu kabul edebiliriz. Bundan 
böyle eğitim sadece iş başında iyileştirme ya da yeni teknolojileri 
çalışanlarına öğretmek için değil, global düzlemde kurumsal eğitim ve 
gelişime yüklenen anlam ile; kişilerin mükemmelliği, organizasyonların 
mükemmelliği ve stratejik mükemmellik için çalışmaktır (Deiser, 2009) ve 
başlarken dediğimiz gibi “öğretirken birlikte öğrenirsek” mükemmellik 
hedefi miz güncelliğini, çağa uyumlu formlarda, hep korur.

TİMBültenTİMBilgi
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TİMGastronomi

Bir çok kişi sizi Max fm’de Türkiye’yi uyandıran adam 
olarak tanıyor ama hayatınızda radyo kadar önemli bir yere 
sahip olan yemeğe olan aşkınızı pek bilmiyorlar. O halde 
bilmeyenler için bir yolculuğa çıkalım mı, yemek alanında 
ki serüveniniz nasıl başladı? 

Yemek benim için yaşamın en önemli mutluluklarından birisi, 
çocukluktan beri yemeğe olan tutkum ve annemin aşçı olmasıyla ilgili 
aslında. Mutfakta büyüyen ve mutfak işlerini bir oyun gibi görerek 
büyüyen bir çocuğun ileride yemeğe düşkün olmaması çok zor, 
mayamızda var dediğimiz bir noktada yemek kültürü damarlarımda 
geziyor, bunun üzerine Adana’lı olmanın da avantajını işin içine 
dahil edince kaçınılmaz bir yemeğe düşkünlük diyebiliriz. Mutfakta 
hem kişisel gelişim hem disiplin hem de yaşam felsefesinin bir 
arada olduğunu düşünürüm daima, disiplin, detaylara dikkat, özenli 
davranma ve takım çalışması gerektiren ciddi bir iştir mutfakta 
başarılı olmak.

Chef Akademi, “Cook & Fun” yemeğin en eğlenceli hali… 
Kulağa çok hoş geliyor, biraz anlatır mısınız bu akademiyi, 
nasıl başladı?

Ankara’da açılan ilk özel yemek okulu olarak Chef Akademi’nin yemek 
aşıklarıyla buluşması için ve yemeğe olan aşkımızın hayat bulması 
için bulunmaz bir fırsattı. Zaten hazırda bulunan mutfak merakımız 
Chef Akademi’de Chef Ali Açıkgül ile yolumuzun kesişmesi eklenince 

kendimi bir anda mutfağın yemek yapan tarafından yemek yapmayı 
anlatan ve bunu eğlenceli hale getiren bir atölyede bulduk adı da 
“Cook & Fun” oldu. 10 yıldır yaptığımız ve her atölyemizin kapalı 
gişe ilgi gördüğü bu atölyelerde eğlenceli 5 yıldızlı mutfak nasıl olur, 
lüks restoranlarda yiyebileceğiniz Türk ve Dünya mutfağının seçkin 
örneklerini nasıl evinizde nasıl yaparsınız bunu öğreniyorsunuz 
hem de eğlenceli ve seçkin bir ortamda şahane insanlarla eşsiz bir 
deneyim yaşıyorsunuz.  Yemek yapmayı bilen bilmeyen herkes için 
çok özel bir ortam sağlayan atölyemizde hayatında ilk kez mutfağa 
girenlerin bile harikalar yarattığını içlerindeki yeteneği keşfettikleri 
görünce çok büyük bir hizmeti de katılanlara sunmuş oluyor. Her 
atölyede unutulmaz anılar yaşıyoruz, sosyal bir networkte sağlayan 
bu ortamda yeni arkadaşlıklar, yeni iş ortaklıkları hatta tanışıp dünya 
evine girenlere bile tanıklık ettik ve bu tarif edilmez bir mutluluk. 
Mutfak terapidir, mutfak iyi gelir, mutfak mutluluk verir.

Yemek merakım, dergilerde gurme yazılar yazmaya, mekan ve 
yemek tanıtımlarına,  yemek yarışmalarında jüri üyeliklerine, 
yemek programı sunuculuğuna kadar pek çok konuyla mutfakla iç 
içe yaşıyorum. 
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Olsa da yesek, keşke burada da olsa, nerede buluruz, var mı acaba, 
haberimiz yoktu, çok sevindim burada olduğuna.. gibi sözler yemek 
için hepimizin çok kullandığı kelimeler aslında biz de bunlara cevaplar 
oluşturmaktan büyük zevk alıyoruz. Yemek yemeyi sevenlerle yeni 
lezzetler keşfetmeyi isteyenlerle bu şehri güzelleştirmeye devam 
ediyoruz. 
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Bien’in, ahşabın doğallığı ve porselenin rahatlığını yenilikçi 
teknolojiyle buluşturduğu dikdörtgen karosu Yoga Wood, aranan 
dinginliğe cevap oluyor. Oak, Grey, Ivory, Venge renk seçenekleri ve 
ahşap detaylarıyla evlerin enerjisini yükselten Yoga Wood hem klasik 
hem modern zevklere hitap eden tasarımların önünü açıyor. 

Yarattığı ritim duygusuyla alanları zamanın ötesine taşıyor
Zemin, duvar, iç ya da dış tüm mekanlara kolayca uyum sağlayan 
porselen karo, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Mat yüzeyiyle 
ahşabın doğallığının daha da ön plana çıkarıldığı karo, 20x120 cm 
ebatıyla uygulama kolaylığı sağlıyor. Işıltısıyla en zorlu alanlara 

olağanüstü genişlik hissi veriyor. Dona, darbelere ve çizilmelere 
karşı üstün bir dayanıklılık gösteriyor. Yarattığı ritim duygusuyla 
alanları zamanın ötesine taşıyor. 

Farklı zevklerin kendini bulacağı dekorasyon fi kirlerine izin veriyor
Ahşabın estetiği ve porselenin zarafetiyle harmanlanan, birbirinden 
farklı zevklerin kendini bulacağı dekorasyon fi kirlerine izin veren 
Yoga Wood, kolay temizlenebilme özelliğiyle de ön plana çıkıyor. 
Yoga Wood, sağlamlığı, renkleri ve ahşap desenleriyle mekanlara 
yeni bir ilham kaynağı oluyor.

Yenilikçi renk ve desenleriyle evlerin havasını değiştiren Bien’in ahşap 
görünümlü porselen karosu Yoga Wood, estetik ve sağlamlığı yeniden 

tanımlıyor. Oak, Grey, Ivory, Venge olmak üzere dört renk seçeneği sunan 
karo, ahşap görünümün büyüsüne kapılmanızı sağlıyor.  
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TİMFarkında

1919

Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu’yu 
işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk 
Milleti zor durumda bırakılmaya başladı. İtilaf donanması 
İstanbul’a, Fransızlar Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, 
Samsun ve Merzifon’a İtalyanlar, Antalya ve Anadolu’nun 
güneybatısına yerleşti.

15 Mayıs 1919

İtilaf Devletleri’nin izniyle Yunan Ordusu İzmir’e çıkarma 
yaptı. Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği ‘‘millet olma 
bilinci’’ içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini 
başlattı.

1920

TBMM’nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı 
politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine 
yoğunlaştırdı, özellikle Batı Cephesi’nde hareketlilik başladı.

23 Ağustos 1921 / 13 eylül 1921

Yunan ordusu Sakarya’da 22 gün 22 gece süren kanlı 
çarpışmaların ardından durduruldu.

26 Ağustos 1922

Düşman Ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir 
yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’u başlattı. Topçu 
ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında, Türk 
askeri, düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele 
geçirdi.

30 Ağustos 1922

Büyük Taarruz Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Ardından 
Mustafa Kemal Paşa, birliklere ‘‘Ordular İlk Hedefi niz 
Akdeniz’dir, İleri!’’ emrini verdi.



72 TİMHABER | www.timkoder.org

TİMFarkında

1919

Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu’yu 
işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk 
Milleti zor durumda bırakılmaya başladı. İtilaf donanması 
İstanbul’a, Fransızlar Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, 
Samsun ve Merzifon’a İtalyanlar, Antalya ve Anadolu’nun 
güneybatısına yerleşti.

15 Mayıs 1919

İtilaf Devletleri’nin izniyle Yunan Ordusu İzmir’e çıkarma 
yaptı. Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği ‘‘millet olma 
bilinci’’ içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini 
başlattı.

1920

TBMM’nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı 
politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine 
yoğunlaştırdı, özellikle Batı Cephesi’nde hareketlilik başladı.

23 Ağustos 1921 / 13 eylül 1921

Yunan ordusu Sakarya’da 22 gün 22 gece süren kanlı 
çarpışmaların ardından durduruldu.

26 Ağustos 1922

Düşman Ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir 
yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’u başlattı. Topçu 
ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında, Türk 
askeri, düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele 
geçirdi.

30 Ağustos 1922

Büyük Taarruz Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Ardından 
Mustafa Kemal Paşa, birliklere ‘‘Ordular İlk Hedefi niz 
Akdeniz’dir, İleri!’’ emrini verdi.

73www.timkoder.org | TİMHABER



74 TİMHABER | www.timkoder.org

TİMHaberTİMHaber

Fatura Nedir?

Türk Ticaret Kanunu madde 21/1 göre faturanın hukuki anlamda bir 
sonuç doğurabilmesi için öncelikle tarafl ar arasında satım, üretim, 
hizmet vb. gibi bir ticari ilişkinin bulunması gerekmektedir. Bir 
fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın 
içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş 
sayılır (TTK.21/2) Bu husus aksi ispat edilebilen bir kanuni karinedir. 
Faturanın içeriğine 8 gün içerisinde itirazda bulunulmaması halinde 
sadece faturada belirtilen içeriğin doğru olduğu karinesi doğar; bu 
durum faturanın verilmesine neden olan iş veya hizmetin yerine 
getirilmiş olduğu anlamını taşımaz. Uyuşmazlık halinde, işin veya 
hizmetin yapılmış olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

Faturanın Kanıt Gücü

Faturayı düzenleyen ile muhatabı arasında alacak/borç ilişkisi 
bulunması, faturanın da bu alacak/borç ilişkisine yönelik olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık halinde öncelikle tarafl ar 
arasındaki ilişkinin varlığı ispat edilmelidir. Tarafl ar arasındaki 
alacak/borç ilişkisi ispat edilemediği taktirde fatura hukuki 
anlamda bir sonuç doğurmayacaktır. Tarafl ar arasında yazılı bir 
sözleşme bulunması halinde alacak/borç ilişkisi bu sözleşmeye göre 
değerlendirilecektir. 

Faturanın karşı tarafa nasıl gönderilmesi gerektiği hususunda Türk 
Ticaret Kanun’da herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 
Teslim olgusunun kanıt yükü faturayı gönderene aittir. Önemli olan 
faturanın muhatap tarafından teslim alındığının yazılı belge ispat 
edilmesidir. Faturaya karşı yapılacak itirazın ne şekilde yapılacağı 
hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak itirazın 
ispatı açısından bunun da yazılı olarak yapılmasında hukuki fayda 
vardır. Faturaya karşı itiraz edildiğinin ispatı da iddia edene aittir. 

Faturaya itiraz edilmesi halinde fatura içeriği mal veya hizmetin 
doğruluğunun ispat yükü faturayı düzenleyene ait olacaktır. Ancak 
faturaya 8 gün içerisinde itiraz edilmemesi durumunda faturayı alan 
fatura içeriğini kabul etmiş olacağından fatura içeriğinin aksinin 
ispatı da kendisinde olacaktır. 

Fiili gerçeklikte ki en önemli problem, fatura alıcısı tarafından 
BA formlarının bildirilmemesi ve faturanın da ticari deftere işli 
olmaması halinde yaşanmaktadır. Bu durum da faturada yer alan 
malların tesliminin ispatı önem kazanmaktadır. Teslim belgesinin 
isim ve soyisim içermeden imzalanması veya hiç imzalanmaması 
durumunda malın tesliminin ispatı imkansız hale gelmektedir.  Ayrıca 
malı teslim alan kişinin alıcının kendisi, çalışanı veya alıcının yazılı 

belge ile yetkilendirdiği kişi olmalıdır. Fabrikadan veya bayiden sevk 
edilen ürünler içinde taşıyıcı bu hususlarda bilgilendirilmeli bunun 
mümkün olmaması halinde teslim anında alıcıdan fatura konusu 
ürünleri teslim aldığı hususunda elektronik iletişim araçları vasıtası 
ile yazılı teyit alınması daha sonra ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda 
teslim olgusunun ispatı açısından kolaylık sağlayacaktır.

Vade Farkı Faturası

Hukuki hayatta zaman zaman vade farkı faturası ile ilgili problemlerle 
karşılaşılmaktadır. Vade farkı faturasının düzenlenebilmesi için 
tarafl ar arasında bu yönde bir yazılı sözleşme veya uygulama 
bulunması gerekmektedir. Uygulamadan kasıt; tarafl ar arasında 
önceden vade farkı faturası düzenlenmiş olması ve bunun ticari 
deftere işli olması gerekmektedir. Aksi durumda vade farkı faturası 
ile alacak talep edilemeyecektir.

Faturada Yer  Alana Vade Kaydı

Ticari hayatta bazı faturalara vade kaydı konulduğu görülmektedir. 
Söz konusu kaydın kanuni bir geçerliliği bulunmamaktadır. 
Faturadan dolayı vade farkı talep edilebilmesi için mutlak suretle 
fatura borçlusuna ihtarname çekerek temerrüde düşürülmesi 
gerekmektedir.

TİMHukuk
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TİMHukuk
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TİMBülten

Teska, %100 yerli üretim ile iç ve dış pazarda                                              
büyümeye devam ediyor
Pandemi ile mücadele ettiğimiz 2 yıllık sürecin sonunda daha da 
güçlendiklerini söyleyen Teska Satış Müdürü İbrahim Kalaycılar, 
hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla talep gördüklerini 
belirtti. Bu süreçte çok fazla yatırım yaptıklarına da değinen İbrahim 
Kalaycılar, bu yatırımlara ilişkin şu bilgilendirmelerde bulundu: 

“Mevcut makine parkurumuzu yaklaşık %30 oranında artırdık. 
Bu aşamada mevcut fabrikamızın yerini değiştirerek, 2 katı 
büyüklüğünde yeni bir yere taşındık. 3.800 m2’lik bir alandan 6.500 
m2’lik bir alana geçince üretim hacmimizi de artırmış olduk. Buna 
paralel olarak üretim kapasitemiz de yükseldi. Daha fazla makine 
koyabileceğimiz alanlarımız oldu.”

Teska Satış Müdürü İbrahim Kalaycılar, “Türkiye’de 
ilk 3 firma arasında yer almak istiyoruz”
2022 yılında yaklaşık 7 yeni ürünü daha ürün kataloglarına 
eklediklerini dile getiren İbrahim Kalaycılar, bu konuyla ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Biz ağırlıklı olarak ankastre banyo ve 
duş grubunda çalışıyoruz. Türkiye’de de bu gruba dahil olan firma 
ve model sayısı çok az. Bu sebeple bundan önceki süreçlerde bu 
ürünler hep yurt dışından ithal ediliyordu.

 Ancak bizimle birlikte bu açığın önemli kısmı kapanmış oldu. 
Aldığımız talepler, günden güne artıyor. Çok yeni bir firma olmamıza 
rağmen, marka bilinirliğimiz oldukça iyi…

 Ciromuzun %65’ini ihracat, %35’ini ise iç pazar oluşturuyor. 
Önümüzdeki yıllarda ise iç pazardaki oranlarımızı biraz daha 
artırarak, %50-50 seviyelerine ulaşmak istiyoruz. Çünkü yurt içine 
yönelik de çok ciddi hedeflerimiz var. Bunlardan biri de ilk 3’ün 
içerisinde yer almak.”

“Kaliteye ve farkındalık yaratan tasarımlara önem 
veriyoruz”
%100 yerli üretim yapan bir firma olarak, müşterilerine sundukları 
avantajlardan bahseden İbrahim Kalaycılar, şöyle devam etti: 
“Katıldığımız fuar organizasyonlarında standlarımızı ziyaret eden 
müşterimizin veya potansiyel müşterilerimizin bizimle ilgili en çok 
hoşuna giden kriter, %100 yerli üretim yapıyor olmamız… Türkiye’de 
şöyle bir algı var; bir ürün kaliteliyse ve dizayn olarak farkındalık 
yaratıyorsa ithal üründür gözüyle bakılıyor. Biz Teska olarak, bu 
tarz ürünlerin Türkiye’de de üretilebildiğini ispat ediyoruz. Gerek 
bireysel kullanımda gerek projelerde bu ürünün %100 yerli olduğunu 
söylediğimiz zaman, daha fazla ilgi ve talep görüyoruz.”

“Servis ağlarımızla ve satış sonrası destek 
servisimizle tüm süreçleri kontrol altında tutuyoruz”
Tasarımın Teska için oldukça önemli olduğunun altını çizen 
İbrahim Kalaycılar, bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Tasarım 
departmanımızda hepsi birbirinden tecrübeli arkadaşlarımız var. 
Kaliteye çok önem veren bir firma olduğumuz için bu konuda oldukça 
fazla yatırım da yapıyoruz. Diğer firmalarda süreç nasıl işliyor 
bilmiyorum ama bizde üretilen her bir ürün, tek tek test ediliyor. 
Böylece ürün kullanıcıya ulaşmadan, oluşabilecek tüm problemleri 
görebiliyor ve riski sıfırlayabiliyoruz. Satış sonrasındaki süreçte 
de bu işin peşini bırakmıyoruz. Servis ağlarımızla ve satış sonrası 
destek servisimizle tüm süreçleri kontrol altında tutuyoruz. Son 
olarak önümüzdeki döneme ilişkin planlarından bahseden İbrahim 
Kalaycılar, “Fuar katılımlarımız devam edecek. Çünkü fuarların 
önemine ve firmamıza sunduğu katkılara inanıyoruz. Türkiye’de 54 
tane bayimiz var ve bunu genişletmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 
süreçte Türkiye içerisindeki bilinirliğimiz ve yayılma oranlarımız 
daha yüksek olacaktır” dedi. 
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TİMGeziTİMGeziTİMMüze

Paleolitik Çağ’dan itibaren Anadolu 
topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği 
yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 
iki tarihi binadan oluşmaktadır. Bunlar 
Osmanlı Dönemi yapıları olan Mahmutpaşa 
Bedesteni ve Kurşunlu Han’dır. 2014’te restore 
edilerek yenilenen bu müzede sanal turlar, 
canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli 
dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir 
yolculuk yapmanızı sağlamaktadır.

Kurs sözcüğü gök biliminde “Bir gök cisminin 
teker biçimde görülen yüzü’’ anlamına geliyor. 
O nedenle Erken Tunç Çağı’nda kullanılmış 
olan törensel semboller pek çoğumuzun 
dilinin alıştığı şekilde “Hitit Güneşi’’ olarak 
değil, “Güneş Kursu’’ olarak adlandırılıyor.

TARİHE 
YOLCULUK

‘‘
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TİMMüze

ROMA HAMAMI’NDAN MÜZEYE

Ankara’nın ilk müzesinin öyküsü 1921 yılına uzanmaktadır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün merkezde bir Eti Müzesi kurulması fi kri ile, ülkenin 
dört bir yanından Hitit eserleri toplanmaya başlanmıştır. Dönemin 
Kültür Müdürü Galip Bey, Ankara Kalesi’nin Akkale Burcu, Augustus 
Mabedi ile Roma Hamamı’nı müzeye dönüştürerek ilk adımı atmıştır. 
Akkale’nin sınırlı alanı yetmeyince, Ankara Kalesi yakınlarındaki 
atıl durumdaki Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’ın 
restorasyonuna başlanmıştır. 1938 yılında başlayan restorasyon 
1968’te tamamlanmıştır. Binaların onarımı devam ederken, 1943 
yılında onarımı biten bedestenin orta mekanı ziyarete açılmıştır.

ANADOLU TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

1997’de “Avrupa’da Yılın Müzesi” seçilen ve kendine özgü 
koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde eserler, kronolojik olarak ayrılmış 
bölümlerde sergilenmektedir. Üst salonda Paleolitik Çağ, Kalkolitik 
Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit 
İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, ve 
alt salonda ise Çağlar Boyu Ankara ve Klasik Devirler bölümleri yer 
almaktadır.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
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TİMFarkında

Öncelikle sizi tanıyalım isteriz. Kendinizden biraz 
bahseder misiniz? Keiko Belir Yarar kimdir, neler yapar?

Ben Keiko Belir Yarar, 1977 Tokyo doğumluyum. 1999 yılında Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden 
mezun oldum. 2002 yılında devlet Tiyatrolarının açtığı sınavla Devlet 
Tiyatrosu sanatçısı oldum ve halen bu görevime devam etmekteyim. 
Mezun olduğum günden bu yana tiyatro çalışmalarımın yanı sıra 
çeşitli dizi, reklam ve fi lmlerde oynadım. Bir kızım var ve su ara 
zamanımın çoğunu kızımla ilgilenerek ve derneğimiz için çalışarak 
geçiriyorum.  

Başarı hikayenizi bizimle paylaşır mısınız?

Benim hikayeme başarı hikayesi denir mi bilemiyorum açıkçası 
çünkü bu, hayatta başarıyı tanımladığımız şeye göre değişiyor 
aslında. Ama eğer başarıyı mutluluk sonuçlu düşünürsek ben çok 
başarılı bir kadınım diyebilirim. Devlet Tiyatrosu kadro sınavını 
2002 yılında kazanıp Van Devlet Tiyatrosunda göreve başladım. 
25 yaşında Ankara’dan doğusunu görmemiş, bir yıl once 1 sezon 
boyunca  Danimarkada çalışmış genç bir kadın olarak Van’a uyum 
sağladım. Sanırım hayattaki ilk başarım denebilir. Elbette hayatta 
herkesin sınavı başka oluyor ama ben mezun oluğum yıldan itibaren 
gerek Türkiye’de gerek yurt dışında mesleğimle ilgili konularda 
çalıştım durdum. Büyürken kendi çevresinden pek de çıkmamış biri 
olarak hayata böyle hızlı atılmanın artıları da eksileri de oldu tabi. 
Gerek turne ile, gerekse yerleşik olarak çeşitli şehirlerde yaşadım, 
anneannemin sözüyle “insan içine çıktım” kendi kültürümden 
olmayan, alışkın olmadığım çevrelerden gelen insanlarla bir arada 
oldum. Çok şey öğrendim, çok sey yaşadım. Aslında iyisiyle kötüsüyle 
çok da anım var. Şimdi düşünüyorumda yaşadığı şehirden hiç 
ayrılmadan benim yaşıma gelen birçok arkadaşım var. Öyle olmasını 
tercih eder miydim? Asla. Bir sanatçı olarak bundan da çok beslendim 
orası kesin. Ama herşeyin bir bedeli var, bazen çok yoruldum. Ve evet 
şimdi olduğum noktaya gelmemde yaşadığım her şeyin, aldığım her 
kararın etkisi var. Demek ki iyi yapmışım yaptığım her şeyi. Bende 
hikaye bitmez ama özet olarak oradan oraya koşturduğum, kızımla 
biraz durulduğum ve 1 yıl kadar önce de hayranı olduğum başarılara 
imzalar atan bir derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiğim 
bir hikaye bu. 

Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz İlgi Otizm Derneği’nin 
kuruluş fi kri ne zaman ve nasıl doğdu?

Derneğimiz 1988 yılında Otizmli çocuklar ve ailelerine destek 
olmak için aralarında otizmli çocukları da olan bir grup veli 
tarafından kurulmuş. Kurulmuş diyorum çünkü kurulduğunda ben 
11 yaşındaymışım. İlgi Otizm Derneği, otizm alanında kurulan ilk 

dernek. Bu benim için çok değerli. Böyle köklü bir kurumun Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini onur duyarak yürütüyorum. 

Peki, derneğinizin topluma örnek olma şekli ve farkı nedir?

Derneğimizin önceliği otizm tanısı almış ve fakat maddi yetersizlikler 
sebebiyle ihtiyacı olan eğitimi alamayan çocuklara eğitim desteği 
vermektir. 1992 yılında bünyesinde kurduğu “İLGİ ÖZEL EĞİTİM 
ve REHABİLİTASYON MERKEZİ’nde maddi yetersizlik sıkıntısı 
çeken ebeveynlerin çocuklarına eğitim desteği vermekteyiz. Otizm 
tanısı almak aileler için büyük bir şok zaten, bunun üstüne bir de 
çocuğunun alması gereken eğitimi alamayacağı kaygısı yaşayan 
ailelere destek olmak birincil hedefi miz. Çünkü otizmde erken 
tanı ve erken yaşta başlanan doğru ve bilimsel temelli eğitim, 
çocuğun yaşamının ilerleyen yılları için hayati derecede önemlidir. 
Biz ayrıca otizmin farkına varılması, toplumda otizme karşı 
farkındalık oluşturulması için de eğitimler düzenlemekte, öncelikle 
eğitimcilerin ve sonrasında her kesimden insanın otizmi tanıması 
için çalışmalar yürütmekteyiz. Erken tanı ve tedavide okul öncesi 
eğitimin oynadığı role vurgu yapan “Beni tanı / Recognize me” 
adlı AB projemizde, Avrupa’dan ortak kurumlarla bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlanarak, okul öncesi eğitimcilerine yönelik bir eğitim 
programıyla anaokulu öğretmenlerine otizm ve belirtileri konulu bir 
dizi eğitim semineri verdik. Bu eğitimin otizmin erken tanısında çok 
değerli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Şu an devam etmekte olan 
“Benim Yanımda Ol / Stand By Me” adlı AB projemizde de yine otizm 
tanısı almış çocuklar için yardımcı destek personel eğitimi hazırlığı 
içindeyiz. Dernek olarak çocuklarımızın yararına olacak her alanda 
faaliyet gösterip, onlar ve ailelerine elimizden gelenden fazlasını 
yapmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Otizmin tam tanımı nedir; sosyal hayat içinde kendini nasıl 
gösterir, hangi belirtilerle otizmden  şüphelenilmeli ve nasıl 
bir yol izlenmeli?

Otizm “özellikle sosyal iletişim ve etkileşim alanında kendini belli 
eden tekrarlayıcı davranışlarla karakterize olan nörogelişimsel 
bir bozukluktur”. Sosyal hayat içerisinde iletişim kurmaktan 
hoşlanmayan, seslendiğinizde ismine tepki vermeyen, göz teması 
kurmayan ya da sınırlı bir şekilde göz temasında bulunan bireylerde 
otizmden şüphelenilmelidir. Buradan baktığımızda eğer bir 
çocuk daha yaşamın ilk yılında gözüyle nesneleri takip edemiyor, 
seslendiğinizde bakmıyor, göz temasından kaçınıyorsa, ilk sözcükleri 
gecikmeye başladıysa, daha çok kendisiyle vakit geçirmekten 
hoşlanıyor ve başka biri olduğunda rahatsızlık duyduğunu belli 
ediyorsa, anlamsız tekrarlayıcı davranışları varsa otizmden mutlaka 
şüphelenmek ve tıbbi tanı için derhal bir çocuk psikiyatri uzmanına 
ve eğitsel tanı için özel eğitim uzmanına başvurmak gerekir. 



80 TİMHABER | www.timkoder.org

TİMFarkında

Öncelikle sizi tanıyalım isteriz. Kendinizden biraz 
bahseder misiniz? Keiko Belir Yarar kimdir, neler yapar?

Ben Keiko Belir Yarar, 1977 Tokyo doğumluyum. 1999 yılında Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden 
mezun oldum. 2002 yılında devlet Tiyatrolarının açtığı sınavla Devlet 
Tiyatrosu sanatçısı oldum ve halen bu görevime devam etmekteyim. 
Mezun olduğum günden bu yana tiyatro çalışmalarımın yanı sıra 
çeşitli dizi, reklam ve fi lmlerde oynadım. Bir kızım var ve su ara 
zamanımın çoğunu kızımla ilgilenerek ve derneğimiz için çalışarak 
geçiriyorum.  

Başarı hikayenizi bizimle paylaşır mısınız?

Benim hikayeme başarı hikayesi denir mi bilemiyorum açıkçası 
çünkü bu, hayatta başarıyı tanımladığımız şeye göre değişiyor 
aslında. Ama eğer başarıyı mutluluk sonuçlu düşünürsek ben çok 
başarılı bir kadınım diyebilirim. Devlet Tiyatrosu kadro sınavını 
2002 yılında kazanıp Van Devlet Tiyatrosunda göreve başladım. 
25 yaşında Ankara’dan doğusunu görmemiş, bir yıl once 1 sezon 
boyunca  Danimarkada çalışmış genç bir kadın olarak Van’a uyum 
sağladım. Sanırım hayattaki ilk başarım denebilir. Elbette hayatta 
herkesin sınavı başka oluyor ama ben mezun oluğum yıldan itibaren 
gerek Türkiye’de gerek yurt dışında mesleğimle ilgili konularda 
çalıştım durdum. Büyürken kendi çevresinden pek de çıkmamış biri 
olarak hayata böyle hızlı atılmanın artıları da eksileri de oldu tabi. 
Gerek turne ile, gerekse yerleşik olarak çeşitli şehirlerde yaşadım, 
anneannemin sözüyle “insan içine çıktım” kendi kültürümden 
olmayan, alışkın olmadığım çevrelerden gelen insanlarla bir arada 
oldum. Çok şey öğrendim, çok sey yaşadım. Aslında iyisiyle kötüsüyle 
çok da anım var. Şimdi düşünüyorumda yaşadığı şehirden hiç 
ayrılmadan benim yaşıma gelen birçok arkadaşım var. Öyle olmasını 
tercih eder miydim? Asla. Bir sanatçı olarak bundan da çok beslendim 
orası kesin. Ama herşeyin bir bedeli var, bazen çok yoruldum. Ve evet 
şimdi olduğum noktaya gelmemde yaşadığım her şeyin, aldığım her 
kararın etkisi var. Demek ki iyi yapmışım yaptığım her şeyi. Bende 
hikaye bitmez ama özet olarak oradan oraya koşturduğum, kızımla 
biraz durulduğum ve 1 yıl kadar önce de hayranı olduğum başarılara 
imzalar atan bir derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiğim 
bir hikaye bu. 

Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz İlgi Otizm Derneği’nin 
kuruluş fi kri ne zaman ve nasıl doğdu?

Derneğimiz 1988 yılında Otizmli çocuklar ve ailelerine destek 
olmak için aralarında otizmli çocukları da olan bir grup veli 
tarafından kurulmuş. Kurulmuş diyorum çünkü kurulduğunda ben 
11 yaşındaymışım. İlgi Otizm Derneği, otizm alanında kurulan ilk 

dernek. Bu benim için çok değerli. Böyle köklü bir kurumun Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini onur duyarak yürütüyorum. 

Peki, derneğinizin topluma örnek olma şekli ve farkı nedir?

Derneğimizin önceliği otizm tanısı almış ve fakat maddi yetersizlikler 
sebebiyle ihtiyacı olan eğitimi alamayan çocuklara eğitim desteği 
vermektir. 1992 yılında bünyesinde kurduğu “İLGİ ÖZEL EĞİTİM 
ve REHABİLİTASYON MERKEZİ’nde maddi yetersizlik sıkıntısı 
çeken ebeveynlerin çocuklarına eğitim desteği vermekteyiz. Otizm 
tanısı almak aileler için büyük bir şok zaten, bunun üstüne bir de 
çocuğunun alması gereken eğitimi alamayacağı kaygısı yaşayan 
ailelere destek olmak birincil hedefi miz. Çünkü otizmde erken 
tanı ve erken yaşta başlanan doğru ve bilimsel temelli eğitim, 
çocuğun yaşamının ilerleyen yılları için hayati derecede önemlidir. 
Biz ayrıca otizmin farkına varılması, toplumda otizme karşı 
farkındalık oluşturulması için de eğitimler düzenlemekte, öncelikle 
eğitimcilerin ve sonrasında her kesimden insanın otizmi tanıması 
için çalışmalar yürütmekteyiz. Erken tanı ve tedavide okul öncesi 
eğitimin oynadığı role vurgu yapan “Beni tanı / Recognize me” 
adlı AB projemizde, Avrupa’dan ortak kurumlarla bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlanarak, okul öncesi eğitimcilerine yönelik bir eğitim 
programıyla anaokulu öğretmenlerine otizm ve belirtileri konulu bir 
dizi eğitim semineri verdik. Bu eğitimin otizmin erken tanısında çok 
değerli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Şu an devam etmekte olan 
“Benim Yanımda Ol / Stand By Me” adlı AB projemizde de yine otizm 
tanısı almış çocuklar için yardımcı destek personel eğitimi hazırlığı 
içindeyiz. Dernek olarak çocuklarımızın yararına olacak her alanda 
faaliyet gösterip, onlar ve ailelerine elimizden gelenden fazlasını 
yapmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Otizmin tam tanımı nedir; sosyal hayat içinde kendini nasıl 
gösterir, hangi belirtilerle otizmden  şüphelenilmeli ve nasıl 
bir yol izlenmeli?

Otizm “özellikle sosyal iletişim ve etkileşim alanında kendini belli 
eden tekrarlayıcı davranışlarla karakterize olan nörogelişimsel 
bir bozukluktur”. Sosyal hayat içerisinde iletişim kurmaktan 
hoşlanmayan, seslendiğinizde ismine tepki vermeyen, göz teması 
kurmayan ya da sınırlı bir şekilde göz temasında bulunan bireylerde 
otizmden şüphelenilmelidir. Buradan baktığımızda eğer bir 
çocuk daha yaşamın ilk yılında gözüyle nesneleri takip edemiyor, 
seslendiğinizde bakmıyor, göz temasından kaçınıyorsa, ilk sözcükleri 
gecikmeye başladıysa, daha çok kendisiyle vakit geçirmekten 
hoşlanıyor ve başka biri olduğunda rahatsızlık duyduğunu belli 
ediyorsa, anlamsız tekrarlayıcı davranışları varsa otizmden mutlaka 
şüphelenmek ve tıbbi tanı için derhal bir çocuk psikiyatri uzmanına 
ve eğitsel tanı için özel eğitim uzmanına başvurmak gerekir. 
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Çocuklarına otizm tanısı konulan ve “Neden benim 
çocuğum?” diye soran anne ve babalara bunun 
sebeplerini nasıl özetlersiniz, eğitim ve sosyal alanlarda yol 
haritaları ne olmalı?

Otizm nörogelişimsel bir bozukluktur dedik, yani öncelikle 
yaşam boyu etkileri devam eder, tanımı nedensel olarak nörolojik 
sebeplere vurgu yapar ancak bugün genetik, çevresel ve nörolojik 
birçok sebebin bir araya gelerek otizm spektrum bozukluğunu 
ortaya çıkardığını biliyoruz. Ancak hangi gen ya da genlerin etkili 
olduğu henüz bilinmemektedir. Aynı zamanda otizm için tek tedavi 
yönteminin yoğun eğitim olduğunu da vurgulamak gerekmektedir. 
Ne yazık ki otizmi ortadan kaldıracak bir medikal tedavi yöntemi 
yani bir ilaç, vitamin vs ya da bir diyet programı yoktur.  Alanında 
uzman profesyoneller tarafından hazırlanmış bireysel eğitim 
programlarıyla nitelikli bir yoğun eğitim sürecinin başlatılması ve 
yönetilmesi, aynı zamanda gelişimsel olarak hazır olduğunda erken 
çocukluk evresinde adım adım kaynaştırma eğitimi ile akranlarıyla 
bir araya gelmesinin sağlanması, çocuğa değen her uzmanın 
koordineli bir şekilde hareket etmesi ve ailenin tüm bu eğitim 
sürecini evde de desteklemesi çok önemlidir. 

Teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili süreçten biraz 
bahseder misiniz? Bir çocuğa en erken ne zaman 
otizm tanısı konulur, tedavisinde ise ne zaman “Çok geç 
kalınmıştır” denilir?

Otizm spektrum bozukluğunun teşhisi mutlaka bir çocuk psikiyatri 
uzmanı ya da bir nöroloji uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Günümüzde artık 18 aydan itibaren uzmanlarımız otizmi erkenden 
teşhis edebilmekte ve özel eğitim için yönlendirme yapabilmektedir.  
Bu erken yıllar bizim için çok kıymetlidir, özellikle beyin gelişiminin 
çok hızlı olduğu 0-3 yaş eğitim için altın dönemdir, ikinci altın 
dönemimiz ise elbette 3-6 yaş aralığıdır. Bizim için öncelikli ilk hedef 
otizm spektrum bozukluğundan etkilenen bir çocuğun ilkokula 
başlayana kadar gelişimsel olarak akranlarını yakalayabilmesidir. 
Bu noktada tanıyı kabullenmekte zorlanan, doğru kişilerden 
yeterli desteği alamayan ya da büyüyünce kendiliğinden geçeceğini 
düşünerek eğitim desteğine çok geç başlayan ailelerin çocukları ne 
yazık ki dezavantajlı duruma düşmektedir. İşte biz de okulumuzda 
tanı almış çocuklarımız kadar velileri de önemsemekte ve düzenli 
aile ve eğitimci eğitimleriyle otizmin erken tanı ve müdahalesini öne 
çekmek için çabalamaktayız. 

Otizmli bir kişiyle iletişim kurarken nelere dikkat 
edilmelidir?

Otizm parmak izi gibidir, her bireyde çok farklı seyreder, her 
bireyin bu spektrumdan etkilenme derecesi çok farklıdır, öyle ki ikiz 

kardeşlerde bile çok farklı düzeylerde etkilenmişliği görmekteyiz. 
Buna göre yaklaşımlar da elbette farklılık gösterir. Ancak sıklıkla 
iletişim kurarken görsel anlatımlardan yoğun olarak faydalanmamız 
gerekebilir, soyut kavramlar, atasözleri, mecazi anlam içeren 
ifadelerden kaçınmamız gerekebilir, öncelikle kısa ve net cümleler 
kurmak yine iletişimi daha rahat kurmamıza yardımcı olabilir. 
Bununla birlikte otizmden etkilenen bireyin göz temasından 
kaçınması durumunda göz temasında bulunmadan istek ya 
da ihtiyaçlarını karşılamamak, ses çıktıları olmadan istediğini 
vermemek ya da yapmamak yani iletişim kurmaya ihtiyaç duymasını 
sağlamak, bireyin iletişim becerilerini daha da geliştirmesini 
destekleyecektir. 

Peki, şunu sormak istiyorum; “Otizmin farkında mıyız?” 
Ve buna yönelik olarak Birleşmiş Milletlerin otizmin 
hızlı artışını tüm ülkelerin gündemine taşımak amacıyla 
2008 yılının “2 Nisan”ı itibarıyla ilan ettiği “Dünya Otizm 
Farkındalık Günü” hakkında neler söylemek istersiniz?

Öncelikle ilk sorunuza cevap vereyim, otizmin farkında değiliz, 
maalesef…  Amerika merkezli sağlık kontrol ve hastalık önleme 
merkezı (CDC) nin 2021 yılı sonunda açıkladığı verilere göre 44 
cocuktan 1’i otizm riski altında. Bu çok önemli bir veri. Neden? 
Her gecen yıl otizm katlanarak artış gösteriyor. Bu da demek 
oluyor ki çocuklarımızın doğacak çocukları su an risk altında. 
Sadece 2 Nisan’da değil, çok daha sıklıkla otizmle ilgili farkındalık 
yaratmalıyız. Elbette yılın birin günü diğer günlerden daha fazla ses 
getirmesi çok değerli ama otizmi tanımak çocuklarımızın otizmden 
en az hasar görerek hayatlarına devam etmesini sağlamak için biz 
derneğimizde gece gündüz çalışmaktayız. içindeyiz. Dernek olarak 
çocuklarımızın yararına olacak her alanda faaliyet gösterip, onlar ve 
ailelerine elimizden gelenden fazlasını yapmak için var gücümüzle 
çalışmaktayız.

Son olarak Otizmli çocuk sahibi ailelere tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Çocuklarına bilimsel başarısı ispatlanmış yöntemlerle destek 
olsunlar. Bazen bizlerin de duyduğu deneysel yöntemler hem hayal 
kırıklığı hem de maddi zorlanmalarla aileleri daha da yoruyor. 
Derneğimizin düzenli olarak yaptığı ücretsiz aile eğitimlerini 
mutlaka takip etsinler. Bu çocuklar hepimizin, destek almaktan, 
istemekten çekinmesinler. 
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irfel, 1999 yılında 10 girişimci ortak 
ile iklimlendirme sektörüne “Akfel 
Pazarlama” adıyla giriş yapmıştır. 

1999 yılında sektöründe %15’lik pazar 
payına ulaşmayı başaran Akfel, yatırımcı-
ların dikkatini çekerek 2001 yılında Sanko Holding satın 
alması ile Airfel markası olarak yoluna devam etmiştir. 

  2005 yılında Sanko Holding ile büyük bir yatırımla 
Sakarya Hendek’te 95.000 metrekarelik üretim tesisleri 
kurulmuştur. 2011 yılında 202 milyon ciroya ulaşan Airfel, 
ısıtma ve soğutma sektörünün lider global oyuncusu 
Daikin tarafından satın alınmıştır. Türkiye'de 1978 yılın-
dan beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren 
Daikin, bu satın alma ile Türkiye iklimlendirme sektörü-
nün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün 
ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin 
en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Merkez ofisi İstan-
bul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163.000 met-
rekare alan üzerine kurulu olan üretim tesislerinde, çatısı 
altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, 
klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaç-
lara uygun ürünleri son teknoloji ile üretmektedir. 8 bölge 
müdürlüğü, 500 bayi, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 500 

satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili 
servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına 
hizmet verebilmektedir. 

   İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise 
eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki 
deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalış-
maktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cum-
huriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim 
ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS 
ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan) ve Gürcis-
tan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC pazarlarının sorumlulu-
ğunu da üstlenmiştir.

KOMBİ ÜRETİM TESİSİ / HENDEK SAKARYA
Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan 
fabrikanın yıllık kombi üretim kapasitesi 220 bin adettir. 
Uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektö-
rün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, %100 güvenlik, fonk-
siyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçe-
rek, robotlar ile yapılan %100 görsel kontrol sistemleri ile 
üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite 
laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

    1999 yılından buyana Isıtma –Soğutma sektöründe Bayi-
leri ile Müşterilerine hizmet vermeye devam eden TERMO-
SAN MÜHENDİSLİK, 2005-2021 yılları arasında Baymak ile 
çalışmış ve 2021 yılından itibaren de bir dünya devi olan 
DAIKIN ürünü AIRFEL ile yaptığı anlaşma neticesinde, AİRFEL 
Distribütörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

   2021 yılı Eylül ayında, AİRFEL ile imzaladığımız anlaşma 
sonrası, Rüzgarlı’da bulunan merkez ofisimiz ve Kayseri, 
Konya ve Samsun Şubelerimizde Yenilenen Yüzümüzle 
Daha Verimli, Daha Ekonomik ve Daha Teknolojik ürünlerle, 
sizlere kaliteden ödün vermeden hizmet etmeye devam 
etme kararlılığındayız.

    Teknolojiyi yakından takip eden deneyimli uzman kadro-
muz ve nitelikli iş ortağımız Airfel ile, Mühendislik Firmaları 
arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olma yolunda 
emin adımlarla ilerlerken, daha oldukça uzun bir yolumu-
zun olduğunun da farkındayız.
Biliyoruz ki ;Eğer Başlamazsan, Asla bitiremeyecek ve 
Asla  KAZANAMAYACAKSIN…. 
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irfel, 1999 yılında 10 girişimci ortak 
ile iklimlendirme sektörüne “Akfel 
Pazarlama” adıyla giriş yapmıştır. 

1999 yılında sektöründe %15’lik pazar payına 
ulaşmayı başaran Akfel, yatırımcıların dikkatini 
çekerek 2001 yılında Sanko Holding satın alması 
ile Airfel markası olarak yoluna devam etmiştir. 

2005 yılında Sanko Holding ile büyük bir yatırımla Sakarya Hendek’te 
95.000 metrekarelik üretim tesisleri kurulmuştur. 2011 yılında 202 
milyon ciroya ulaşan Airfel, ısıtma ve soğutma sektörünün lider 
global oyuncusu Daikin tarafından satın alınmıştır. Türkiye’de 
1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren 
Daikin, bu satın alma ile Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı 
bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma 
ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına 
sahip şirketidir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, 
Sakarya’da 163.000 metrekare alan üzerine kurulu olan üretim 
tesislerinde, çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının 
kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara 
uygun ürünleri son teknoloji ile üretmektedir. 8 bölge müdürlüğü, 
500 bayi, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500’ün 

üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş 
bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. 
İstanbul’da bulunan Daikin Akademi ise 
eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, 
mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine 
yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin 
yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da AR-GE, üretim ve lojistik üssü 
olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve 
Tacikistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC pazarlarının 
sorumluluğunu da üstlenmiştir.

KOMBİ ÜRETİM TESİSİ / HENDEK SAKARYA

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikanın 
yıllık kombi üretim kapasitesi 220 bin adettir. Uzman ekip 
tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli 
bileşenleri kullanılarak, %100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve 
basınç dayanımı testlerinden geçerek, robotlar ile yapılan %100 
görsel kontrol sistemleri ile üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, 
Avrupa’nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. 

1999 yılından buyana Isıtma–Soğutma sektöründe Bayileri 
ile Müşterilerine hizmet vermeye devam eden TERMO-SAN 
MÜHENDİSLİK, 2005-2021 yılları arasında Baymak ile çalışmış ve 
2021 yılından itibaren de bir dünya devi olan DAIKIN ürünü AIRFEL 
ile yaptığı anlaşma neticesinde, AİRFEL Distribütörü olarak çalışma 
hayatına devam etmektedir.

2021 yılı Eylül ayında, AİRFEL ile imzaladığımız anlaşma sonrası, 
Rüzgarlı’da bulunan merkez ofisimiz ve Kayseri, Konya ve Samsun 
Şubelerimizde Yenilenen Yüzümüzle Daha Verimli, Daha Ekonomik 
ve Daha Teknolojik ürünlerle, sizlere kaliteden ödün vermeden 
hizmet etmeye devam etme kararlılığındayız.

Teknolojiyi yakından takip eden deneyimli uzman kadro-muz ve 
nitelikli iş ortağımız Airfel ile, Mühendislik Firmaları arasında en iyi 
ve yenilikçi firmalardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, 
daha oldukça uzun bir yolumuzun olduğunun da farkındayız. 

Biliyoruz ki; Eğer Başlamazsan, Asla bitiremeyecek ve asla 
kazanamayacaksın…
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TİMBülten

irfel, 1999 yılında 10 girişimci ortak 
ile iklimlendirme sektörüne “Akfel 
Pazarlama” adıyla giriş yapmıştır. 

1999 yılında sektöründe %15’lik pazar 
payına ulaşmayı başaran Akfel, yatırımcı-
ların dikkatini çekerek 2001 yılında Sanko Holding satın 
alması ile Airfel markası olarak yoluna devam etmiştir. 

  2005 yılında Sanko Holding ile büyük bir yatırımla 
Sakarya Hendek’te 95.000 metrekarelik üretim tesisleri 
kurulmuştur. 2011 yılında 202 milyon ciroya ulaşan Airfel, 
ısıtma ve soğutma sektörünün lider global oyuncusu 
Daikin tarafından satın alınmıştır. Türkiye'de 1978 yılın-
dan beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren 
Daikin, bu satın alma ile Türkiye iklimlendirme sektörü-
nün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün 
ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin 
en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Merkez ofisi İstan-
bul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163.000 met-
rekare alan üzerine kurulu olan üretim tesislerinde, çatısı 
altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, 
klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaç-
lara uygun ürünleri son teknoloji ile üretmektedir. 8 bölge 
müdürlüğü, 500 bayi, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 500 

satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili 
servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına 
hizmet verebilmektedir. 

   İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise 
eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki 
deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalış-
maktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cum-
huriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim 
ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS 
ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan) ve Gürcis-
tan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC pazarlarının sorumlulu-
ğunu da üstlenmiştir.

KOMBİ ÜRETİM TESİSİ / HENDEK SAKARYA
Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan 
fabrikanın yıllık kombi üretim kapasitesi 220 bin adettir. 
Uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektö-
rün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, %100 güvenlik, fonk-
siyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçe-
rek, robotlar ile yapılan %100 görsel kontrol sistemleri ile 
üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite 
laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

    1999 yılından buyana Isıtma –Soğutma sektöründe Bayi-
leri ile Müşterilerine hizmet vermeye devam eden TERMO-
SAN MÜHENDİSLİK, 2005-2021 yılları arasında Baymak ile 
çalışmış ve 2021 yılından itibaren de bir dünya devi olan 
DAIKIN ürünü AIRFEL ile yaptığı anlaşma neticesinde, AİRFEL 
Distribütörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

   2021 yılı Eylül ayında, AİRFEL ile imzaladığımız anlaşma 
sonrası, Rüzgarlı’da bulunan merkez ofisimiz ve Kayseri, 
Konya ve Samsun Şubelerimizde Yenilenen Yüzümüzle 
Daha Verimli, Daha Ekonomik ve Daha Teknolojik ürünlerle, 
sizlere kaliteden ödün vermeden hizmet etmeye devam 
etme kararlılığındayız.

    Teknolojiyi yakından takip eden deneyimli uzman kadro-
muz ve nitelikli iş ortağımız Airfel ile, Mühendislik Firmaları 
arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olma yolunda 
emin adımlarla ilerlerken, daha oldukça uzun bir yolumu-
zun olduğunun da farkındayız.
Biliyoruz ki ;Eğer Başlamazsan, Asla bitiremeyecek ve 
Asla  KAZANAMAYACAKSIN…. 
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Ürünlerini çevreye duyarlı ve yeşil bir gelecek hassasiyetiyle 
geliştiren E.C.A.; 8 farklı çeşit banyo ve mutfak bataryasına 
sahip E.C.A. Spylos Serisi ile kullanıcısını inovatif çözümlerle 
buluşturuyor. İşlevselliğinin yanı sıra detaylardan arındırılmış 
bir yalınlığı bulunan Spylos, yuvarlak hatların estetikle buluştuğu 
tasarımlarla farklı kullanıcı tercihlerine hitap ediyor. Günlük su 
tüketimini önemli ölçüde azaltan ve tasarrufu mümkün kılan 
serideki bataryalar, yüksek malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar 
sorunsuz kullanılabiliyor.

Spylos serisi ile farklı ihtiyaçlara uygun 3 alternatif tasarım

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilerek 3 alternatif tasarımla 
geliştirilen Spylos serisi; lavabo bataryası, döner borulu lavabo 
bataryası ve kuğu borulu lavabo bataryasından oluşuyor. Lavabo 
bataryası minimal boyut ve sabit kullanım için tasarlanmışken, 3 bar 
basınçta dakikada maksimum 8 litre su akış miktarı sağlıyor. Kuğu 

borulu lavabo bataryası, zarif görüntüsüyle bulunduğu ortamın 
dekorasyonuna uyum sağlarken, çıkış ucunun 360 derece döner 
çıkış ucu imkanı sağlaması da kullanımı kolaylaştırıyor. Döner 
borulu lavabo bataryası ise uzun ve gövdeden dönebilen çıkış ucu ile 
öne çıkarken, kireç kırıcılı perlatör özelliği sayesinde kireçlenmeye 
karşı tam koruma sağlıyor. Bataryaların su tasarrufu sağlayan yapısı 
ise doğayı korumaya yardımcı oluyor.

E.C.A. SPYLOS SERİSİ İŞLEVSELLİK VE 
TASARRUFU BİR ARADA SUNUYOR

Dünyada ve Türkiye’de muadili bulunmayan ürün gruplarıyla yaşam alanlarını şekillendiren E.C.A.
 8 farklı batarya çeşidine sahip E.C.A. Spylos Serisi ile tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Günümüz trendlerine 

uygun minimal ölçü ve minimalist çizgilerle tasarlanan Spylos Serisi, su tasarrufunu ilke edinen 
özelliğiyle de sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.
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Kamile Şentürk Kimdir?

01.06.1981 tarihinde Antalya doğumluyum. Sanata karşı olan ilgim kendimi bildim bileli hep 
vardı. Boş kağıt bulunca hep çizerdim. Okul yıllarımda resim yarışmalarında ödüllerim oldu. 
Elifi m Resim Atölyesi ve Belmekte 2011/2019 tarihleri arasında yağlıboya ve karakalem eğitimi 
aldım. Bunun yanı sıra farklı hocalardan da özel dersler aldım. Ressam Azize Dinçer hocamın 
sanat hayatımda çok olumlu etkileri olmuştur. 

Çoğunlukla Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile resimler yapıyorum. Farklı malzemeler kullanmayı 
da seviyorum. Yağlı boya geniş kapsamı olan ve Rönesans’tan beri en çok uygulanan resim 
tekniğidir. Diğer boyama teknikleriyle kıyaslandığında insana gerçekten sanat icra ettiğini 
hissettiren bir tekniktir. Size rötuş imkanı verirken, bir yağlı boya resim uzun yıllar saklanabilir 
ve bakımı da kolaydır. Zahmetli olduğu kadar büyüleyicidir de…

SERGİLER

• Kamile Şentürk Kişisel Sergi / 20 Aralık 2017 / Ato Congresium Ankara,
• Elifi m Resim Atölyesi Sergisi / Antares Avm / Ankara,
• Hoşgelişler Ola / 24 Aralık 2018 / Abidin Paşa Köşkü / Ankara,
• Cumhuriyet ve Kadın / 22 Ekim 2019 / Zafer Çarşısı Sanat Galerisi / Ankara,
• Elifi m Resim Atölyesi Sergisi / 20 Ocak 2020 / Zafer Çarşısı Sanat Galerisi / Ankara,
• Cumhuriyet Karma Sergi / 29 Ekim 2020 / HGC ArtGallery / Bodrum
• Sonbaharı Süpüremezsin / 20 Kasım 2020 / Gallery Next / İstanbul
• Refl ections / 28 Kasım 2020 / Luna Sanat Gallery / İstanbul
• Revival / 20 Mayıs 2021 / Tadzio Gallery / Kyiv-Ukraine
• Grup Resim Sergisi / 1 Haziran 2021 / HGC Art Gallery / Bodrum
• Ned Sanat ve Resim Kamile Şentürk Atölyesi Sergisi / 18 Eylül 2021 / Ankara
• Anadolu Kültür Sanat Derneğinin Sosyal Sorumluluk Projesi Sergisi /12 Kasım 2021 / Zafer Çarşısı Sanat 

Galerisi / Ankara
• Geleneksel Küçük İşler Resim Sergisi / 25 Aralık 2021 / Pari Sanat / Ankara
• Bireksu Türkiye Sergileri / 19 Şubat 2022 / Zafer Çarşısı Sanat Galerisi / Ankara
• Renklerle Duygularım Sergisi (Başkent Kültür Yolu Festivali) / 28 Mayıs 2022 / Pari Sanat / Ankara
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Yeni başlayacak kişiler için yağlı boya 
teknikleri konusunda birkaç bilgi 
paylaşımında bulunalım. Resimlerinizin 
tümünde bu teknikleri kullanmanız 
gerekmeyecek ama en azından bunların 
farkında olmanız önemlidir. Yağlı boya 
teknikleri, boyamayı ilk öğrendiğinizde 
bunaltıcı gelebilir. Tüm farklı boya türlerinde 
bir öğrenme eğrisi olmasına rağmen, yağlar 
doğası gereği acımasız olabilir.  Bu ipuçları, 
sürecinizi tamamen iyi yöne döndürebilir 
ve yağlı boya tablolarınıza yeni bir soluk 
getirebilir. 

Boya fırçasını doğru tutmak çok önemlidir. 
Fırçada, kullanabilecek birçok farklı tutma 
yeri vardır. Vuruşlarınızla en fazla akıcılığı 
ve hassasiyeti elde etmek için fırça sapını 
olabildiğince geriye doğru tutun. Bu en 
üst düzeyde kontrol sağlar çünkü sadece 
bileğinizle değil tüm kolunuzla boyama 
yapmanızı sağlar. 

Fırça ile güç uygulamaktan kaçının. Bazen bir 
vuruşla uyguladığınız baskı, mükemmellik 
ile karmaşa arasında bir farka sebep olabilir.

Paletinizdeki boya yığınlarından tutarken 
dikkatli olmakta fayda var. Fırçalar temiz 
olmazsa kullanmak istenilen renk elde 
edilemez. Bu nedenle fırçalarınızı düzenli 
olarak ve sık sık temizlemenizi öneririm.

Islak ve kuru fırça kullanarak farklı dokular 
elde edebilirsiniz. Islak fırça ile gradyan  
geçişler sağlanabilir. Kuru fırça ile daha 
dokusal efektler verebilirsiniz. Ayrıca boyayı 
karıştırmak için kullandığımız palet bıçağı, 
vuruşlar yapmak için bazen oldukça etkili 
bir şekilde de kullanılabilir. Bir palet bıçağı, 
dokusal vuruşlar yapmak için harika bir 
araçtır. Bahsetmiş olduğum bu teknikler 
yeni başlayanlar büyük için kolaylıklar 
sağlayabilir. 

Ressamdan bir eser satın 
alırken aslında neleri satın 
aldığının farkında olmazsın. 
Sonuçta aldığın bir obje veya 
resim değil. Başarısızlıklarla 
dolu, denemelerle dolu geçmiş 
yüzlerce saati satın alıyorsun. 
Günler, haftalar, aylar hatta 
yıllar süren düş kırıklıklarını ve 
bazen dakikalar süren mutlak 
mutlulukları satın alıyorsun. 
Bir kalbin parçasını, bir 
ruhun parçasını, bir insanın 
yaşanmışlığını, o anı satın 
alıyorsun. En önemli ise, tutkuyla 
bağlı olduğu şeye daha fazla 
zaman ayırması için ona zaman 
satın alıyorsun.
     
                              Nezih Çavuşoğlu
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• Bireksu Türkiye Sergileri / 19 Şubat 2022 / Zafer Çarşısı Sanat Galerisi / Ankara
• Renklerle Duygularım Sergisi (Başkent Kültür Yolu Festivali) / 28 Mayıs 2022 / Pari Sanat / Ankara
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Yeni başlayacak kişiler için yağlı boya 
teknikleri konusunda birkaç bilgi 
paylaşımında bulunalım. Resimlerinizin 
tümünde bu teknikleri kullanmanız 
gerekmeyecek ama en azından bunların 
farkında olmanız önemlidir. Yağlı boya 
teknikleri, boyamayı ilk öğrendiğinizde 
bunaltıcı gelebilir. Tüm farklı boya türlerinde 
bir öğrenme eğrisi olmasına rağmen, yağlar 
doğası gereği acımasız olabilir.  Bu ipuçları, 
sürecinizi tamamen iyi yöne döndürebilir 
ve yağlı boya tablolarınıza yeni bir soluk 
getirebilir. 

Boya fırçasını doğru tutmak çok önemlidir. 
Fırçada, kullanabilecek birçok farklı tutma 
yeri vardır. Vuruşlarınızla en fazla akıcılığı 
ve hassasiyeti elde etmek için fırça sapını 
olabildiğince geriye doğru tutun. Bu en 
üst düzeyde kontrol sağlar çünkü sadece 
bileğinizle değil tüm kolunuzla boyama 
yapmanızı sağlar. 

Fırça ile güç uygulamaktan kaçının. Bazen bir 
vuruşla uyguladığınız baskı, mükemmellik 
ile karmaşa arasında bir farka sebep olabilir.

Paletinizdeki boya yığınlarından tutarken 
dikkatli olmakta fayda var. Fırçalar temiz 
olmazsa kullanmak istenilen renk elde 
edilemez. Bu nedenle fırçalarınızı düzenli 
olarak ve sık sık temizlemenizi öneririm.

Islak ve kuru fırça kullanarak farklı dokular 
elde edebilirsiniz. Islak fırça ile gradyan  
geçişler sağlanabilir. Kuru fırça ile daha 
dokusal efektler verebilirsiniz. Ayrıca boyayı 
karıştırmak için kullandığımız palet bıçağı, 
vuruşlar yapmak için bazen oldukça etkili 
bir şekilde de kullanılabilir. Bir palet bıçağı, 
dokusal vuruşlar yapmak için harika bir 
araçtır. Bahsetmiş olduğum bu teknikler 
yeni başlayanlar büyük için kolaylıklar 
sağlayabilir. 

Ressamdan bir eser satın 
alırken aslında neleri satın 
aldığının farkında olmazsın. 
Sonuçta aldığın bir obje veya 
resim değil. Başarısızlıklarla 
dolu, denemelerle dolu geçmiş 
yüzlerce saati satın alıyorsun. 
Günler, haftalar, aylar hatta 
yıllar süren düş kırıklıklarını ve 
bazen dakikalar süren mutlak 
mutlulukları satın alıyorsun. 
Bir kalbin parçasını, bir 
ruhun parçasını, bir insanın 
yaşanmışlığını, o anı satın 
alıyorsun. En önemli ise, tutkuyla 
bağlı olduğu şeye daha fazla 
zaman ayırması için ona zaman 
satın alıyorsun.
     
                              Nezih Çavuşoğlu

“
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Neden güreşi güreşçiler yönetmeli?

Yıllarca salonlarda antrenman yapmış, bu milletin minderdeki 
gururu olmuş biri olarak, genç kardeşlerimin neler çektiğini, nelere 
ihtiyacı olduğunu bilen biriyim. Kulağı kırık olanın halinden kulağı 
kırık olan anlar. Onların sevinçlerini, üzüntülerini, dertlerini ve 
sıkıntılarını daha önce yaşamış ve onları en iyi anlayacak insanlardan 
birisi olduğum için güreşi güreşçilerin yönetmesi gerektiğini 
söyledik. Genç kardeşlerimin yanında olabilmek, onların heyecanını 
görüp, hayatlarının fırsatları için onlara yardımcı olabilmek bizi çok 
mutlu ediyor. Biz minderde büyüyen her bireyin bu vatana hayırlı 
birer evlat olabilmesi ve bizim bıraktığımız bayrağı daha ileriye 
taşıyabilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Hedefi miz 2024 Olimpiyatları

Bu millet daha önce birçok kez Avrupa, Dünya ve Olimpiyat 
kürsülerinde yer almış evlatları ile gururlanmıştır. Bizim de 
hedefi miz bu sayının çoğalması hatta gelecekte bizi temsil eden her 
kardeşimizin gittiği her uluslararası müsabakada İstiklal Marşı’mızı 
dinletmesi. Avrupa Şampiyonaları’nda aldığımız sonuçlar bizi 
çok mutlu etmişti. Genç kardeşlerimiz verdiğimiz fırsatları çok 
iyi değerlendirdi ve onlara olan güvenimizi boşa çıkartmayarak 
gittikleri her şampiyonadan madalya ile dönüyorlar. Hatta söylemek 

gerekirse gümüş ve bronz madalyalar sporcu kardeşlerimi ve bizi 
tatmin etmiyor. Çünkü biz o kürsülerin en tepesinde olabilmek için 
var gücüyle çalışan bir takımız. Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın. Sizlerde vakti zamanı geldiğinde bunu görecek ve bu 
kardeşlerinizle gururlanacaksınız.

TİMSpor
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu;
“Güreşi, güreşçiler yönetmeli” sözü ile başladığımız yolda 6 Kasım 2021 tarihiden 
itibaren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak karşınızda yer almaktayım.
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Kadınlarımız, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Her sporcunun hayali milli takım mayosunu giymektir. Milli 
Takımlarda aldığınız madalyalar, takım olarak yakaladığınız başarılar 
her zaman sizleri daha mutlu eder. Bizim milli sporcularımız başarılara 
alışık ve her zaman bunun tekrar edilmesi, daha önemli başarılar 
kazanılması adına çalışıyorlar. Ama son dönemde yakaladığımız 
başarıları göz önüne alarak özellikle Kadın Milli Takımımıza ayrı 
bir parantez açmak isterim. U23 Avrupa Şampiyonası ile başlayan 
Kadın Milli Takımımızın rüzgarı Büyükler Avrupa Şampiyonası, 
U20 Avrupa Şampiyonası ve U17 Avrupa Şampiyonaları ile devam 
etti. Kadınlarımız gittikleri her şampiyonadan ve turnuvadan rekora 
imza atarak, başarı üstüne başarı ile geri dönüyorlar. Türk Kadınının 
gücünü dünyaya gösteren kardeşlerimin hepsini tekrar tekrar tebrik 
ediyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var ve orada da alacakları 
madalyalar, verdikleri mücadele ile bizleri sevindireceklerinden hiç 
şüphem yok. 

Türkiye Şampiyonalarına İlgi Çok Büyük

Göreve geldiğimiz günden bu yana ülkenin dört bir yanında 18 tane 
Türkiye Şampiyonası düzenledik. Bu şampiyonalar sponsorlarımız 
ve yerel yönetimlerimizin desteği ile çok cüzi miktarlar harcanarak 
gerçekleştirildi. Bir gerçek var ki yerel yönetimlerimizde spor 
turizminin ne kadar önemli olduğunun farkında. Çok sayıda 
şehrimizin değerli yöneticileri organizasyonlara ev sahipliği yapmak 
için bizimle iletişime geçiyor. Zamanla bu şehirlerimizin her 
birini tanıtmak ve katkı sağlamak için organizasyonlar yapacağız. 
Bize desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Türkiye 
Şampiyonaları’na ilgi çok yüksek. Her yaştan, her stilden sporcunun 
mindere çıktığı bu şampiyonalarda gençlerin daha çok müsabaka 
yaparak gelişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Daha önceki senelerde 
katılımların az olmasında şikayetçiydik. Güreş yavaş yavaş hak ettiği 
ilgiye ve değere tekrardan kavuşmaya başlıyor. 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Rekor Katılım

UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde 
bulunan 661. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ni 2475 sporcunun rekor 
katılımı ile düzenlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Nesilden 
nesile aktarılmış bu gelenekte geleceğin şampiyonları ile geçmişin 
şampiyonlarının bir araya gelmesinden çok mutlu olduk. Tarihimiz 
olan ata sporu güreşimizi bizde nesilden nesile aktarmaya devam 
edeceğiz. Sürprizlerle dolu 3 gün geçirdik. Özellikle başpehlivanlık 
müsabakalarında favori görülen pehlivanlarımız genç kardeşlerinin, 
çıraklarının verdikleri mücadeleden galip çıkamadı. Bize bu heyecanı 
ve güzel güreşleri izlettikleri için kendilerini tebrik ediyorum. 661. 
Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek 
kardeşime kemerinin hayırlı olmasını diliyorum. 7’den 70’e güreşi 
takip eden, bizleri yalnız bırakmayan ve bu atmosferin oluşumda 
etkisi olan bütün güreş severlere de teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu Sene Bir Çok Uluslararası Organizasyona Ev 
Sahipliği Yaptık

Güreşin ana vatanlarından biri olan güzel ülkemizde ata sporumuz 
güreş için uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaptık. Bu sene önce 
Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Ranking Serisi, ardınan 
Şampiyonlar ve Zafer Turnuvaları, Plaj Güreşi Dünya Serisi’nin ilk 
ayağı olmak üzere bir çok şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Ülkemizde 
bir çok yabancı sporcuyu ağarladık. Bu organizasyonların ülkemizin 
tanıtımında çok büyük etken olduğunu biliyoruz ve dünyaya 
kendimizi en iyi şekilde tanıtmak adına devlet büyüklerimiz, bizler, 
sporcularımız ve bu organizasyonda emeği geçen bütün personeller 
ile birlikte ciddi çalışmalar yaparak misafi rperverliğimizi dünyaya 
gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Önümüzde İslam Oyunları 
var. Konya’da Ağustos ayında düzenlenecek olan İslam Oyunları’na 
her zaman yaptığımız gibi çok çalışıp hem sporcularımızdan gelen 
başarıların, hemde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamak 
istiyoruz.
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TİMGezi

Yüzeye uygulanmış haliyle boyanın, uygulandığı yüzeye yapışan 
sürekli bir fi lm oluşturması istenir. Çünkü, boyadan beklenen, 
üzerine uygulandığı nesneyi dış etkilerden koruması ve/veya 
görsel açıdan daha albenili hale getirmesidir. Bu özelliklerdeki 
ince bir fi lmin boyanacak nesnenin üzerine homojen kalınlıkta 
kaplanması için sıvı boyalar, çözgenler yardımıyla akışkanlıkları 
ayarlandıktan; toz boyalar ise on mikronlar mertebesinde tozlar 
halinde öğütüldükten sonra yüzeylere uygulanırlar. Uygulamalar 
sürme, püskürtme, daldırma, akıtma gibi yöntemlerle yapılır. Öte 
yandan, boya fi lminin, koruma ve güzelleştirme işlevlerinin uzun 
ömürlü olması için de boya fi lminin mekanik, ısıl ve kimyasal etkiler 
altında çizilme, aşınma, çatlama, dökülme, solma, matlaşma gibi 
kusur oluşumlarına karşı dirençli olması da istenir.

Bağlayıcı Geliştirme: Boyanın omurgasını oluşturan bağlayıcıların 
tasarlanması boya sanayisinin en önde gelen bilimsel ve teknolojik 
temelini oluşturur. Boya bağlayıcılarının çok büyük bir bölümünü 
organik polimerler, daha küçük bir bölümünü organik oligomerler, 
daha da küçük bir bölümünü ise inorganik bağlayıcılar oluşturur. 
Polimer ya da oligomer yapısındaki organik boya bağlayıcılarının 
geliştirilmesi ve üretilmesi daha büyük oranda, bu alanda 
uzmanlaşmış şirketler tarafından, daha küçük oranda da boya 
üreticileri tarafından kendi boya formüllerinde kullanılmak üzere 
gerçekleştirilir. 

Pigment Geliştirme: Boya pigmentlerin büyük bölümünü, boya 
fi lmi içinde çözünmemiş durumda bulunan mikro ya da nano 
boyutlu renk vericiler oluşturur. Renk pigmentleri de denilen bu 
malzemelerin çok büyük bir bölümü sentetik yani insan yapımı 
inorganik veya organik bileşiklerdir. Renk pigmenti geliştirme 
ve üretme çalışmaları çoğunlukla, akademik kurumlarda ya da bu 
alanda uzmanlaşmış büyük ve tümleşik kimya komplekslerinde 
gerçekleştirilir. Günümüz boya sanayisinde kullanılan renk 
pigmentlerini Anorganik pigmentler, Organik pigmentleri oluşturur.

Rengin Tanımlanması ve Ölçülmesi: Boyanan nesnenin albenisini 
artırmada başlıca rolü oynayan boya özelliği renktir. Rengin 
tanımlanması ve ölçülmesi boya sanayisindeki kritik etkinliklerden 
bir diğeridir. Bu amaçla, rengin algıya dayalı olmaktan çok, 
matematiksel olan tanımının yapılması için çeşitli modeller 
geliştirilmiştir. Bu modellerin dayandığı çok sayıda “renk sistemi” 
olmasına karşın bunlar içinde Munsel Renk Sistemi, Doğal Renk 
Sistemi (NSC) ve CIE Lab Renk Sistemi en yaygın olarak kullanılan 
sistemler olarak dikkati çekmektedir. Fizik ve matematikten 
yararlanılarak oluşturulan bu modellerin geliştirilmesi, 
rengin insan gözü yerine alet kullanılarak tanımlanmasının ve 
eşlenmesinin de zeminini oluşturmuştur. Bu amaçla kullanılan renk 
spektrometrelerinin geliştirilmesi bu alanlarda uzmanlaşmış olan 
optik cihaz üreticisi kuruluşlar tarafından sürdürülmektedir.

Yaşlanma Süreçlerinin Araştırılması: Boyanan yüzeyde oluşan boya 
fi lminin koruma özelliğinin uzun ömürlü olması da, boya sanayisi 
ürünlerinin kullanım alanlarının gelişmesini sağlayan bir niteliktir. 
Bu nedenle, boya fi lminin yaşlanma süreçlerinin anlaşılması, 
yaşlanmanın geciktirilmesi ve hızlandırılmış yöntemlerle 
test edilmesi çalışmaları da önemlidir. Yaşlanma süreçlerinin 
anlaşılması gerek bağlayıcı gerekse katkı tasarımlarında da 
yönlendirici olmaktadır. Boyanın koruma performansının yıllarca 
sürmesi istendiği için uzun süreli testlerle dayanıklılık ölçümleri 
yapılmaktadır. Öte yandan, yeni geliştirilen ürünlerin kısa sürede 
kullanıma alınmalarının gerekmesi de, hızlandırılmış testlerin 
geliştirilmesi çalışmalarını önemli kılmaktadır.

BOYA SANAYİSİNİN DAYANDIĞI BİLİMSEL VE 
TEKNOLOJİK TEMELLER

TİMSektör
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TİMAktüel

Renk astrolojisine göre doğduğunuz ayın bir rengi var!

Colorstrology yazarı Michele Bernhardt, renklerin gücünü 
hayatımızın içine dahil edebilmek için doğduğumuz ayın rengiyle 
uyumlu mekanlar yaratmamızı öneriyor. Doğum gününüze göre 
bulacağınız bu renk en sevdiğiniz renk olmayabilir, ama içinizdeki 
artı ve eksi yönleri dengeleyerek kendinizi daha iyi hissetmenizi 
sağlayabilir.

Toprak tonlarını, canlı renklerle buluşturarak daha etkili bir 
görüntü oluşturabilirsiniz.

Yaşadığımız mekanı planlarken pratik ihtiyaçlarımızın yanı sıra 
size ilham veren detayları ve düşlerinizi buluşturup, dekorasyona 
yansıtmalısınız. Dekorasyonu destekleyen renkler birbiriyle uyum 
içindeyse ortaya huzur veren, mutlu yaşam alanları çıkıyor. Bir 
arayış içindeyseniz ruhunuza iyi gelen renkleri keşfetmelisiniz! 
Özetle dekorasyonda renklerin gücünden yararlanmalısınız.

Soğuk renklerin sakinleştirici etkisi var!

Yapılan araştırmalar, belirli renklerin insanlar üzerinde ölçülebilir 
psikolojik ve fizyolojik etkileri olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, 
kırmızı ve turuncu gibi sıcak renklerin genellikle uyarıcı bir etki 
yarattığını belirtiyor. Kırmızı, turuncu ve diğer sıcak renklerin 
enerjiyi arttırma etkisine karşılık yeşil, mavi ve çivit mavisi gibi 
soğuk renklerin de sakinleştirici etkisi olduğundan söz ediyor.

Sıra dışı kombinasyonlar

Farklı ve sıra dışı çizgilerden hoşlanıyorsanız işi biraz daha eğlenceli 
hale getirebilirsiniz. Balkabağı tonlarını ve açık maviyi listeye dahil 
edeceğiniz altın ve menekşe renkleriyle bir arada kullanabilirsiniz. 
Daha önce cesaret edemediğiniz renk kombinasyonlarıyla çarpıcı 
yaşam alanları yaratabilirsiniz.

OCAK: Gerçeğin, kararlılığın ve kuvvetin rengi olan karamel.
ŞUBAT: Canlandırıcı, ilham verici ve hayal gücünü harekete 
geçiren yenilikçi bir renk leylak!
MART: Zeki, anlayışlı ve sezgileri kuvvetlendiren renk su 
yeşili.
NİSAN: Cesaretin, tutkunun rengi ateşli kırmızı nisan ayını 
temsil ediyor.
MAYIS:Doğanın rengi canlı, tazeleyici, bereketli ve 
iyileştirici etkisiyle yaprak yeşili.
HAZİRAN:Tazeleyici, zihinsel anlamda enerji verici ve 
ışıltıyla dolu bir renk altın sarısı.
TEMMUZ:Nazik ve sakinleştirici karakteriyle mercan 
pembesi aşkı ve anlayışı çağıran bir renk.
AĞUSTOS: İlham veren, güçlü ve sadık duruşuyla turuncu 
huzuru simgeliyor.
EYLÜL:Sanatsal, sezgileri kuvvetli saflığın ve erdemin 
sembolü olan bir renk gece mavisi.
EKİM:Sakin ve rahatlatıcı bir renk olan gök mavisi, aşkı, 
dengeyi ve güzelliği simgeliyor.
KASIM:Yoğun ve tutkulu bir renk olan şarap rengi, derinliği, 
gücü ve aşkı sembolize ediyor.
ARALIK:Derin ve meditasyona uyumlu hissiyle petrol yeşili, 
iyimserliğin, aklın ve doğruluğun rengi.
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TİMAktüel

En İnovatif İş Kitabı Ödülü’nü kazanan T-İNSAN kitabının 
yazarı, Türkiye’nin İlk Kadın Fütüristi, Forbes Dergisi 
internet sitesinde Dünyanın En Etkin 50, Dünyanın En Etkili 
100 Kadın Fütüristi arasındaki tek Türk UFUK TARHAN yeni 
kitabıyla karşınızda: YARININ İŞİNİ YARINA BIRAKMA!

Fütürist, Ekonomist, Gelecek Düşünürü ve Küratörü T-İnsan 
UFUK TARHAN, ilk kitabının devamı ve tamamlayıcısı 
niteliğindeki bu kitabında, T-İnsan’laşma yolunda ilerlerken, 
yeni gelecekte özellikle iş dünyasının, eğitimin, öğrenmenin, 
bir insan yetiştirmenin, kendini dönüştürmenin nasıl olması, 
oluşturulması gerektiğini, bunun için yarınların da ötesine 
geçerek 2100’lere gidişi ve Tip-I denen yeni uygarlık seviyesini 
detaylı ve net bir şekilde anlatıyor, şöyle diyor:

“YARININ İŞİNİ YARINA BIRAKMA!” Çünkü artık “Gelecek 
Nasıl Gelecek, Yarın Nasıl Olacak” biliyoruz ve “Hümanizm 
+ Dataizm çağındayız! Sürdürülebilir Kapitalizm ile Tip-I 
uygarlık seviyesine hazırlanıyoruz… Şimdi gereğini yapma ve 
aksiyon zamanı! Sen artık herhangi bir ülkenin değil, yeni bir 
dünyanın, dijital medeniyetlerin vatandaşısın ve geleceğini 
bizzat kendin dijit dijit kurgulamalısın!’’

“Yeni bir sistem oluşturmak için eskiyle yarışa girmezsiniz, 
eskiyi geçersiz kılarsınız.”

Buckminster Fuller

YARININ İŞİNİ YARINA,
GELECEĞİ GELECEĞE BIRAKMA!
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TİMBülten

Kullanıcı beklentilerine modern çizgilere sahip ürünlerle cevap 
veren SEREL; yeni Slimline Lavabo Serisi ile minimal hatlarının 
asaletini bulunduğu ortama yansıtıyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir 
prensipler doğrultusunda üretilen SEREL Slimline, banyolarda 
üstün konfor sunarak yaşamı kolaylaştırıyor. 

Yuvarlak ve köşeli hatlarıyla her zevke uygun Slimline var

Güncel ihtiyaçlara cevap verecek bir anlayışla tasarlanan 
SEREL Slimline lavabo serisi, vitrifiye ve aksesuarlardan oluşan 
koleksiyonlara kolaylıkla uyum sağlıyor. Kusursuz bir mekân 
planlaması için modern, estetik ve minimal çözüm yaratıyor. Evlerin 
yanı sıra otel, restoran ve cafe gibi ortak alanlarda da kullanılabilmesi 

için Hygiene Plus özelliğiyle desteklenen Slimline, yuvarlak ve köşeli 
alternatifl eriyle farklı kullanıcı beklentilerine cevap veriyor.

Banyolara tasarım özgürlüğü sunuyor

Çözümcü detaylarla titizlikle tasarlanan yeni Slimline lavabo serisi, 
üretimde mükemmelliği üst düzey hassasiyetle buluşturuyor. 
Modern ince formlarıyla banyolara tasarım özgürlüğü sunan seri, 
fazlalıklardan arındırılmış bütünsel tasarım anlayışı ile sıcak bir 
banyo atmosferi yaratıyor. Şehir mimarisinin gerekliliklerine 
uygun işlevsel çözümlerle donatılan ürün, modern yaşam tarzını 
zenginleştiriyor.

SEREL’DEN YAŞAM ALANLARINA ZARAFET 
SLİMLİNE LAVABO SERİSİ 

Bugünün yalın tasarım anlayışıyla geleceğin trendlerini belirleyen SEREL, yeni geliştirdiği Slimline 
Lavabo Serisi’ni kullanıcısıyla buluşturdu. Modern, estetik ve minimal yapısını yeni nesil teknoloji 
Hygiene Plus özelliğiyle güçlendiren SEREL Slimline Lavabo Serisi, oval ve köşeli alternatifl eriyle 

mekanlara estetik katıyor. 
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“Acco Fire Solutions” markası ile yangın 
dolapları ve mobil yangın söndürme 
ekipmanları üreten fi rmamız, mimari 
detay ve fonksiyonelliği bir arada 
çözmeyi, tasarımlarının başlangıç 
noktası olarak belirleyerek akılcı ve 
estetik ürünler tasarlamaktadır. Müşteri 
ihtiyaçlarını doğru anlayıp üretimden 
teslimata kadar tüm süreci hassasiyetle 
takip eden uzman mühendis kadromuz 
ve ileri üretim tekniklerini kullanmamızı 
sağlayan gelişmiş makine parkımız 
sayesinde yüksek kalite standartlarında, 
dayanıklı ve estetik yönü güçlü ürünler 
sunmaktayız.
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Muhtemelen bilmiyordunuz...

hukukkusubilgi Mert KOZAN
Avukat

TİMHukuk
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TİMHukuk
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TİMSeramik
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TİMSeramik
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TİMGezi

TİMHABER dergimizin 43’ncü sayısından herkese merhabalar. Bu sayımızda sizlere Türkiye’nin 
en güzel mağaralarından biri Mersin’de desem ne düşünürsünüz? Mağaraları çok seven 
biri olarak seyahat ettiğim şehirlerde mümkün olduğunca mağaraları görmeye çalışırım. 
Bu sayıda da sizi götüreceğim yer Mersin’in Aydıncık ilçesinde yer alan, doğa harikası bir yer 
olan “GİLİNDİRE MAĞARASI” bir diğer adı ile “AYNALI GÖL”. Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmalarla bu mağarada yarısı tatlı, yarısı tuzlu bir göl keşfedilmiş. 
Bu gölde hiç akıntı yok ve ayna gibi berrak, bu yüzden göle “Aynalı Göl” denmeye başlanmış. 
Şunu söyleyebilirim ki, şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici mağaralardan biri.

Gelelim mağaranın beni çok etkileyen hikayesine;

Genelde mağara tarzındaki yerlerin bir çoban tarafından bulunduğunu duyarız ya hep, buranın 
da hikayesi işte bunun gibi başlıyor. 1999 yılında Aydıncık köyünde yaşayan çoban, bir kirpinin 
peşine takılır ve kirpi onu bu mağaraya götürür. Mağarayı ilk keşfeden ve sonrasında durumu 
yetkililere bildiren çoban sayesinde Mersin–Antalya yolu üzerinde, anayola uzak sayılabilecek 
bir mesafede, böylesine devasa bir mağarayı ülke literatürüne eklemiş olduk.

Aynalı Göl Mağarası;

Mersin‘in batısında,  Aydıncık İlçesi’nin 8km doğusunda Sarıcak Burnu ile Kurtini Deresi 
arasında yer alıyor. Mağaranın özellikleri; giriş ağzının denize bakması ve buraya denizden 
ve karadan ulaşılabilmesi. Mağara denizden sadece 45m yükseklikteki bir yamaçta bulunuyor. 
Girişe ulaşmak için önce basamaklı merdivenlerden inmeniz ve mağara üst girişine ulaşmanız 
gerekiyor. Tam girişin olduğu yerde inanılmaz bir manzara var. Burası biraz korkutucu olsa da 
gerçekten görülmeye değer bir yer. İnmeli yatay olarak gelişen mağara, ağzından itibaren 560 
basamaklı merdivenleri ve yürüme yolları ile sizi bekliyor. Bu merdivenleri kullanarak 550m kadar 
aşağı doğru inmeniz gerekiyor. Girişten itibaren fark edeceğiniz ilk şey ana galeride çok sayıda 
oda ve salon olması olacak. Her bir salon ise dev boyutlu ve muhteşem damlataşı oluşumlarını 
içeriyor. Bazı yerlerde tavan yüksekliği 20m, mağara genişliği 100m civarını bulabiliyor. İnerken 
yer yer yarasaları da görebiliyorsunuz. Yol boyunca sizlere damlataş oluşumları, sarkıtlar, 
dikitler, sütunlar, duvar ve perde damlataşları ile mağara iğnesi eşlik ediyor. Finalde ise genişliği 
18-30m, uzunluğu 140m, tavan yüksekliği 35-40m, derinliği 47m olan, göl mü cam mı ikileminde 
kalacağınız süper bir kısma geliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, Denizle aynı düzeyde bulunan 
gölde ilk 10m tatlı, sonrası ise tuzlu su çok ilginç değil mi? 

Yılın her dönemi 20-21 derecelik sıcaklığı ile dalış severlerin ilgisini çeken Aynalı göl, profesyonel 
olmayan kişilerin dalması için tehlikeli sayılıyor. Mağara dalış tekniğine hakim kişiler dışında 
kimsenin dalışı için önerilmeyen gölde, özel ekipmanların kullanılması öneriliyor.

Mersin/Aydıncık
Gilindire Mağarası & Aynalı Göl
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TİMGezi
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en güzel mağaralarından biri Mersin’de desem ne düşünürsünüz? Mağaraları çok seven 
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yer yer yarasaları da görebiliyorsunuz. Yol boyunca sizlere damlataş oluşumları, sarkıtlar, 
dikitler, sütunlar, duvar ve perde damlataşları ile mağara iğnesi eşlik ediyor. Finalde ise genişliği 
18-30m, uzunluğu 140m, tavan yüksekliği 35-40m, derinliği 47m olan, göl mü cam mı ikileminde 
kalacağınız süper bir kısma geliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, Denizle aynı düzeyde bulunan 
gölde ilk 10m tatlı, sonrası ise tuzlu su çok ilginç değil mi? 

Yılın her dönemi 20-21 derecelik sıcaklığı ile dalış severlerin ilgisini çeken Aynalı göl, profesyonel 
olmayan kişilerin dalması için tehlikeli sayılıyor. Mağara dalış tekniğine hakim kişiler dışında 
kimsenin dalışı için önerilmeyen gölde, özel ekipmanların kullanılması öneriliyor.

Mersin/Aydıncık
Gilindire Mağarası & Aynalı Göl

TİMGezi

101www.timkoder.org | TİMHABER

Ziyaret Önerileri;

Kapalı alan fobisi, nefes darlığı rahatsızlığı ya da panik 
atak tedavisi görenlerin mağaraya girmesi önerilmiyor. 
560 basamaklı demir merdivenle giriş noktasına 
ulaşılan mağaraya yürüyüş oldukça yorucu. Mağara 
içerisinde bir şeyler yiyip içmek, çöp atmak, dikit ve 
sarkıtlara dokunmak yasak. Kronik hastalıkları olan 
ziyaretçilerin içeriye şişe suyla girişine izin veriliyor. 
Galeriler içerisindeki yürüyüş parkurunun dışına 
çıkmanın yasak olduğu için mağarayı ziyaret sırasında 

ayağınızda rahat bir yürüyüş ayakkabısı olmasını tavsiye 
ederim. Ziyaret edecek kişilerin bu hususları dikkate 
almasını öneriyorum. Yazıma son verirken Aynalı 
Göl Mağarası, yakın tarihte Anadolu coğrafyasında 
keşfedilen en etkileyici doğal güzelliklerden biri. Doğa 
turizmi için büyük önem taşıyan mağara, Mersin kıyı 
şeridinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. 
Dünya’nın “8. Harikası” olarak adından söz ettiren, bir 
fi lm stüdyosu gibi, renkli, farklı, etkileyici mağaraya 
yolunuzu düşürmenizi şiddetle tavsiye ederim. 
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Teleskop APP nedir?

Teleskop APP bir online monitoring uygulamasıdır. Peki monitoring 
nedir?  Monitoring, dijital dünyadaki site ve uygulamalarda yer alan 
içerikleri takip etmek demektir.

Teleskop APP ise bu kapsamda eş zamanlı online haber siteleri, 
sosyal medya platformları, blog-forumlar, video siteleri kısacası 
tüm interneti tarayarak kullanıcılarına bütüncül ve anlamlı veri 
akışı sağlamaktadır. Kullanıcılar uygulama içerisinde takip etmek 
istedikleri kelimeler doğrultusunda oluşturacakları “Akışlar” ile 
diledikleri konu hakkındaki içerikleri görebiliyor, onları çeşitli 
filtrelerle düzenleyebiliyor ve diledikleri tarih aralıklarına göre 
rapor-analiz oluşturabiliyor.

Teleskop APP’i neden kullanmalıyız?

Dijital mecraların önemi her geçen gün arttığı artık herkesin malumu. 
Malum olan şeyi iyi tespit etmek ve buna göre yeni aksiyonlar almak 
ise bireysel sosyal medya ve internet kullanıcılardan kurumsal 
kullanıcılara kadar herkes için bir gereklilik. We Are Social 2022 
Türkiye raporlarına göre ülkemizdeki toplam internet kullanıcı 
sayısı 69 milyonu aşkın olmakla birlikte bu sayının 68 milyonu 
sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Bu kullanıcılar günlük 
ortalama 8 saatini internet üzerinde, 3 saatini ise sosyal medyada 
geçiriyor. Kullanıcılar, dijital ortamlarda geçirdikleri sürenin %70’ini 
haber takibi ve güncel gelişmeleri takip etmek için %61’ini ise 
kurum ve markaları çeşitli konuları araştırmak ile geçiriyor. Daha 
pek çok istatistiki veri verebiliriz ancak bu verilerin kendisi bile 
vaktimizin hiç de azımsanmayacak bir bölümünü internet ve sosyal 
medya mecralarında geçirdiğimizi anlatıyor. Bu kadar çok zaman 
geçirdiğimiz mecralarda günlük milyonlarca içerik üretiliyor. Bilgi 
evreni olarak adlandırdığımız bu mecralarda aradığımızı hızlı, kolay 
ve eksiksiz bulabilmemiz için Tekeskop APP kullanıcılarına büyük 
kolaylıklar sağlıyor.

Teleskop APP, gelişmiş filtreme sistemi, neredeyse bütün sosyal 
medya mecralarına entegre olmuş arama özelliği ve nitelikli 
analiz-raporlama işlevleri ile size sunulanı değil, sizin kendinize 
sunulmasını istediklerinizi size sağlıyor.  

Bir kurum ya da kişi olarak hakkınızda konuşulanları dinlemek, 
gözlemek, incelemek ya da en genel anlamıyla haberdar olmak 
istemeniz çok makul bir tercih fakat önünüze düşen binlerce içerik 
arasında size dair yazılmış olan içerikleri bulmakta çoğunlukla 
zorlanıyorsunuz. Özellikle Twitter gibi günlük haber ve içerik akışının 

sonsuz ilerlediği bir mecrada kendinizle ilgili yazılanları görmek hiç 
de kolay değil. İşte tam da bu noktada Teleskop App olarak bizlerin 
geliştirmiş olduğu “anahtar kelime” bazlı arama botları devreye 
giriyor ve sizler kurumunuz, şirketiniz ya da markanız hakkında 
gerek sosyal medyada yazılmış olan içeriklere gerekse de sizlerin 
hakkında yapılmış olan haberlere kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

Fakat özellikle şunu da ek olarak belirtmek gerekiyor; eskiden 
kurumsal iletişim ya da kurumsal itibar doğrudan kurumların 
geleneksel yöntemlerle uyguladığı çeşitli faaliyet biçimlerini 
içerirken, bugün doğrudan sosyal medya tandansı ile yeni bir 
şekillenme söz konusu. Olası kriz yönetim süreçlerinin iyi bir şekilde 
yönetilmesi de yine sosyal medyadaki etkiniz ve kontrol yetkinliğiniz 
ile çok bağlantılı. Bu bağlantının kavranması ne kadar önemliyse 
teknik açıdan buna hazır olmak da bir o kadar kritik bir yeri teşkil 
ediyor. Teleskop App yine bu noktada kurumlara, markalara ya da 
şirketlere kendileri hakkındaki sosyal medya konuşulma sayıları 
arttığı noktada alarmlar göndermeye başlıyor ve müşterilerimiz ilk 
andan itibaren konudan haberdar olup gerekli proaktif reaksiyonları 
alma noktasında eskiye nazaran çok daha efektif hale gelmiş 
oluyor. Sonuç olarak, monitoring hizmetleri özellikle resmi ya da 
özel fark etmeksizin tüm kurumlar için çok önemli bir yeri işaret 
ediyor. Bizler, kurumların bu noktadaki ihtiyaçlarını gidermek 
adına uygulamamızı yenilemek ve geliştirmek için aralıksız olarak 
Hacettepe Teknokent’teki ofisimizde AR-GE çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Teleskop APP’i kimler kullanabilir?

Bireysel, özel ya da resmi fark etmeksizin dijital mecralarda hakkında 
konuşulma olan herkes Teleskop APP’i kullanabilir.

Kurumlar, kendileri hakkındaki güncel konuşmaları ve çıkan 
haberleri takip edebileceği gibi örneğin bir araştırmacı, yapmakta 
olduğu araştırmanın toplumsal alandaki durumunun bir ayağını 
ölçümlemek için konunun sosyal medyadaki görünümünü ve etki 
kapasitesini uygulamamız dolayımında görebilir. Sosyal medyadaki 
konu döngüsü ne kadar sınırsızsa, Teleskop APP’in de hedef kullanıcı 
havuzu aynı oranda geniş diyebiliriz.

Teleskop APP satışa çıktığı günden itibaren 3 yılı aşkın süreç 
içerisinde sektörün en önemli aktörü haline geldi. Kamu Kurumları, 
Bakanlıklar, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektördeki 
büyük markalar başta olmak üzere 400’ü aşkın müşteriye ve binlerce 
kullanıcıya hizmet veriyor.
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geçirdiğimiz mecralarda günlük milyonlarca içerik üretiliyor. Bilgi 
evreni olarak adlandırdığımız bu mecralarda aradığımızı hızlı, kolay 
ve eksiksiz bulabilmemiz için Tekeskop APP kullanıcılarına büyük 
kolaylıklar sağlıyor.

Teleskop APP, gelişmiş filtreme sistemi, neredeyse bütün sosyal 
medya mecralarına entegre olmuş arama özelliği ve nitelikli 
analiz-raporlama işlevleri ile size sunulanı değil, sizin kendinize 
sunulmasını istediklerinizi size sağlıyor.  

Bir kurum ya da kişi olarak hakkınızda konuşulanları dinlemek, 
gözlemek, incelemek ya da en genel anlamıyla haberdar olmak 
istemeniz çok makul bir tercih fakat önünüze düşen binlerce içerik 
arasında size dair yazılmış olan içerikleri bulmakta çoğunlukla 
zorlanıyorsunuz. Özellikle Twitter gibi günlük haber ve içerik akışının 

sonsuz ilerlediği bir mecrada kendinizle ilgili yazılanları görmek hiç 
de kolay değil. İşte tam da bu noktada Teleskop App olarak bizlerin 
geliştirmiş olduğu “anahtar kelime” bazlı arama botları devreye 
giriyor ve sizler kurumunuz, şirketiniz ya da markanız hakkında 
gerek sosyal medyada yazılmış olan içeriklere gerekse de sizlerin 
hakkında yapılmış olan haberlere kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

Fakat özellikle şunu da ek olarak belirtmek gerekiyor; eskiden 
kurumsal iletişim ya da kurumsal itibar doğrudan kurumların 
geleneksel yöntemlerle uyguladığı çeşitli faaliyet biçimlerini 
içerirken, bugün doğrudan sosyal medya tandansı ile yeni bir 
şekillenme söz konusu. Olası kriz yönetim süreçlerinin iyi bir şekilde 
yönetilmesi de yine sosyal medyadaki etkiniz ve kontrol yetkinliğiniz 
ile çok bağlantılı. Bu bağlantının kavranması ne kadar önemliyse 
teknik açıdan buna hazır olmak da bir o kadar kritik bir yeri teşkil 
ediyor. Teleskop App yine bu noktada kurumlara, markalara ya da 
şirketlere kendileri hakkındaki sosyal medya konuşulma sayıları 
arttığı noktada alarmlar göndermeye başlıyor ve müşterilerimiz ilk 
andan itibaren konudan haberdar olup gerekli proaktif reaksiyonları 
alma noktasında eskiye nazaran çok daha efektif hale gelmiş 
oluyor. Sonuç olarak, monitoring hizmetleri özellikle resmi ya da 
özel fark etmeksizin tüm kurumlar için çok önemli bir yeri işaret 
ediyor. Bizler, kurumların bu noktadaki ihtiyaçlarını gidermek 
adına uygulamamızı yenilemek ve geliştirmek için aralıksız olarak 
Hacettepe Teknokent’teki ofisimizde AR-GE çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Teleskop APP’i kimler kullanabilir?

Bireysel, özel ya da resmi fark etmeksizin dijital mecralarda hakkında 
konuşulma olan herkes Teleskop APP’i kullanabilir.

Kurumlar, kendileri hakkındaki güncel konuşmaları ve çıkan 
haberleri takip edebileceği gibi örneğin bir araştırmacı, yapmakta 
olduğu araştırmanın toplumsal alandaki durumunun bir ayağını 
ölçümlemek için konunun sosyal medyadaki görünümünü ve etki 
kapasitesini uygulamamız dolayımında görebilir. Sosyal medyadaki 
konu döngüsü ne kadar sınırsızsa, Teleskop APP’in de hedef kullanıcı 
havuzu aynı oranda geniş diyebiliriz.

Teleskop APP satışa çıktığı günden itibaren 3 yılı aşkın süreç 
içerisinde sektörün en önemli aktörü haline geldi. Kamu Kurumları, 
Bakanlıklar, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektördeki 
büyük markalar başta olmak üzere 400’ü aşkın müşteriye ve binlerce 
kullanıcıya hizmet veriyor.
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Bireysel kullanıcılara ne gibi faydaları olabilir?

Farklı bir noktadan cevap vermek mümkün bu soruya. Bugün 
sosyal medya için belki de en çok tartışılan konuların başında 
dezenformasyon geliyor. Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da 
“algoritmik veri popülizmi” başlığı altında toplumsal fenomenlerin 
sosyal mecralardan etkilenim düzeylerini etkileyen ve bunun 
kullanıcı perspektifindeki dönüşümlerinin tartışıldığı akademik 
olduğu kadar doğrudan hayatımıza etki eden tartışmalar yürütülüyor. 
Sosyal medya hayatımızda çeşitli olumlu şeylere vesile olsa da 
dikkatli olunması gereken yönleri de mevcut maalesef. Teleskop 
App, bu bağlam içinde kullanışlı bir araç. Bireysel bir kullanıcı, takip 
ettiği kelimeyle alakalı sosyal medyada oluşan içeriklerin ilk çıkış 
noktasını, hangi bağlamdan yayılmakta olduğunu ve kimlerin konu 
üzerine konuştuğunu çok sade bir şekilde gözlemleyebilir. Detaylı 
analiz raporlarımız sayesinde kişiler, konunun hangi saat ve gün 
dilimlerinde daha çok konuşulduğunu, hangi mecraların daha çok 
öne çıktığını, paylaşımda bulunan popüler hesapları ya da konunun 
konuşulmakta olduğu zaman dilimlerindeki etkileşim sayılarının 
demografik ayrımlarını, kelime bulutlarını ve daha pek çok şeyi gibi 
geniş yelpazeye raporlama sistemiz sayesinde ulaşabilirler.

Diğer yandan ise özellikle tanınmış kişiler, kamuoyu bilinirliklerini 
ölçmek, değerlendirmek ya da doğrudan günlük olarak kendileri 
hakkında çıkan haberlerin, yazılan içerikleri görmek isterler. 
Bahsettiğimiz özellikler sayesinde bu da mümkün.

Teleskop APP Mobil uygulama olarak da 
kullanılabiliyor mu?

Evet, IOS ve Android olmak üzere hem aplikasyon hem de doğrudan 
site kullanımı üzerinden Teleskop App’i kullanmak mümkün.

Neden Sosyal medya kullanmalıyız?

İnsan, sosyal bir varlık. Toplumsal süreçlerin, dönüşüm ve 
değişimlerin doğrudan bir öznesi. Özne olmanın ise birtakım 
gereklilik ve zorunlulukları var. Haberdar olmak, iletişim kanallarını 
açık ve diri tutmak, çevremizle olan etkileşimimizi her düzeyde 
yeniden düzenlemek ve yenilemek gibi farklı iletişimsel ögelerin 
hayatımızdaki yeri eskisinden daha büyük. Bu noktadan bakıldığında 
ise son derece hızlı akan gündelik hayatı yakalayabilmek, olan biten 

hakkında konuşulanları anlamlandırmak ve buradan hareketle 
düşün dünyamızı ve pratik ihtiyaçlarımızı belirlemek sosyal 
medyadaki aktiflik düzeyimizle ilintili bir şekilde gelişiyor.

Sosyal medya diğer yandan bu kadar da ciddi değil tabii, aynı 
zamanda büyük de bir eğlence aracı. Oyunlardan dizi-filmlere, 
eğlenceli içeriklerden bilgi, birikim düzeyinizi artırabileceğiniz 
içeriklere kadar sınırsız bir evrenden bahsediyoruz. Dolayısıyla 
geleneksel yöntemlerin erişemeyeceği bu hıza ayak uydurmak, 
bugünün dünyasındaki toplumsal konumumuzu etkileyen bir unsur. 
Bu bütünlükle düşünmeli ve buna göre de sosyal medyayı aktif fakat 
bilinçli kullanmalıyız.

Teleskop APP ile hangi sosyal medya platformları 
taranabiliyor?

Teleskop App olarak tüm internet içeriklerini tarayabiliyoruz. 
Bunlar haber, forum ya da video sitelerini içeriyor. Bunların yanı 
sıra Twitter, Instagram, Youtube gibi en bilindik sosyal medya 
mecralarını ve blog, forum, şikayet sitelerini geliştirdiğimiz yapay 
zeka sayesinde tarayabiliyoruz.

Taranan veriler kayıt oluyor mu?

Evet üyeliğiniz süresi boyunca sistemde bir arşiviniz oluyor. 
Kullanıcılar diledikleri zaman, taramış oldukları sosyal medya 
verilerini görebilirler ya da bu veriler arasında spesifik olarak 
aramak istedikleri bir tarih aralığını, bir kullanıcı adını, bir kelimeyi 
ya da farklı seçenekleri tarayıcımız üzerinden aratıp ulaşabilirler.

Teleskop APP’de ücretlendirme nasıl yapılıyor ? Aylık 
ve yıllık abonelik paketleri mevcut mu?

Bizler müşterilerimize 4 farklı ücretlendirme seçeneği sunuyoruz. 
Bunlar; Lite, Pro, Business ve Custom olmak üzere birbirinden 
farklılaşan aylık paketlerden oluşuyor. Fiyat politikamız herkese 
eşit. Kullanıcılar kelimeleri ve buna bağlı olarak gelecek datalar 
üzerinden paket tercihlerini yapıyor. Dileyen herkes oluşturduğumuz 
ücretlendirme seçeneklerimize internet sitemiz üzerinden 
ulaşabilir. www.teleskop.app/ucretlendirme

Ayrıca IOS, Android marketlerden ya da www.teleskop.app 
sitemizden bir demo hesabı oluşturup 14 gün ücretsiz kullanabilirler.
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TİMAktüel

MEZARLIK

Komiser Önem Özülkü, ekibi ile birlikte kadın 
cinayetlerini araştıracakları Özel Suçlar 
Birimi’nin başına getirilir. Gizemli kadın
cinayetlerini çözmek için ekibi ile birlikte 
çalışan Özülkü’nün, bu süreçte karşılaştığı en 
büyük zorluk; elindeki vakalardan çok,
cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkekler olur.

IF ARMADA KONSERLERİ

Yüzyüzeyken Konuşuruz
2 Temmuz / 21.00

Can Bonomo
23 Temmuz / 21.00

Berkay
30 Temmuz / 21.00

Mode XL
19 Ağustos / 21.00

Levent Yüksel
20 Ağustos / 21.00

Emircan İğrek
03 Eylül / 21.00

Sagopa Kajmer
23 Eylül / 21.00

n e t f l i x 
d i z i s i

k o n s e r
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VEBA
(Albert Camus)

Bir şehri tanımanın en kolay yolu, oradaki insanların nasıl 
çalıştıklarını, nasıl seviştiklerini, nasıl öldüklerini öğrenmektir. 
Her şey, Doktor Rieux’nün bir Nisan sabahı ölü bir fare 
görmesiyle başlar. Bu olay, Oran şehrini on bir ay boyunca 
perişan edecek, korkunç bir panik yaratacak büyük bir salgının 
habercisidir.Bu krizi aşmanın tek yolu ise bireyciliği bir yana 
koyup dayanışma göstermektir.

BİR KADIN BİR SES
(Doğan Cüceloğlu)

Toroslar’ın bir köyünde doğan Saniye’nin zorluklar, engeller, 
imkansızlıklar ve acılarla dolu öyküsü, aynı zamanda 
toplumumuzdaki birçok kadının da ortak kaderi. Saniye, 
‘erkek gibi bir kız’ olup babasının gözüne girerek okula gitmeyi 
başarmıştı; ama tüm mücadelesine rağmen kocasının iç 
dünyasına girmeyi, onun can yoldaşı olmayı başaramadı. 
Kocası Saniye’yi kendinden hep uzak tuttu. Otuz yılı aşkın 
evliliğinde kendi adını kocasının ağzından bir kez bile 
duymayan Saniye, “Acaba ben gerçekten de yok muyum?” 
kuşkusuna kapıldı. Tüm duygularını ve özlemlerini şiire döktü. 
Sadece kendi için değil, bu ülkenin tüm kadınları için yazdı.

TİMAktüel

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Batıkent Meydan AVM
Tiyatro Salonu

27 Ağustos / 20.00
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

İtalya’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu’nda 
çalışan Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürü, 

İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’a TİMKODER ailesi olarak Allah’tan rahmet, 
Eczacıbaşı Topluluğu başta olmak üzere aileleri ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

YENİ ÜYELERİMİZ

TİMÜyeler
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Eray GÜLKAN

ERAY DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ

Mehmet Karagöz Cad. No:5/195 

Altındağ/ANK.

Tel: 0 312 309 10 90

Aytaç YILMAZ
EREL ELEKTRİK A.Ş.

Agah Efendi Cad. No:10
Ulus/ANK.

Tel: 0 312 312 45 79

Muhittin Kemal BALCI
GÜVEN MAKİNE TİC. VE SAN.

Rüzgarlı Cad. No:16/27
Ulus/ANK.

Tel: 0 312 310 98 80

Şule PEKER
DEMSAŞ MUTFAK BANYO

Anka Meydan AVM 3250 Cad.
No: 26/32 Yaşamkent/ANK.

Tel: 0 312 512 93 82

Derya ŞENELŞNL YAPI MALZEMELERİHacıbayram Mah. Rüzgarlı Cad. No:16/49 Altındağ/ANK.Tel: 0 312 311 54 66

Gökhan ALBAYRAK

ÖZ ALBAYRAK YAPI MALZEMELERİ

Rüzgarlı Cad. No:14/69
Altındağ/ANK.

Tel: 0 312 311 92 50
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Leke tutmayan özel formülü sayesinde 
duvarlar uzun yıllar yeni boyanmış gibi görünür. 

Yıkanabilir yapısı sayesinde rahatlıkla temizlenir, 
daima güzel ve temiz duvarlar sunar.
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