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HER GÜN DAHA BÜYÜK BİR GURURLA

SULTANLARIN HEP YANINDA!

sunuş 1

yeni havalimanına da damgasını vuran Vestel’i bu başarısından dolayı
bir kez daha kutluyorum. İş alanındaki bu ve bunun gibi başarıları
ile bizlerin gururlandıran Vestel, detaylarını dergimizin içinde
bulabileceğiniz farklı alanlarda birçok ödüle de layık görülürken;
Vestel Çağrı Merkezi’nin, Contact Center World Awards’da üçüncü
kez şampiyon olması bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2018 yılında ülke olarak
birçok gündemi yönetmek adına el birliğiyle çözümler ürettiğimiz bir
yıl oldu. 2019’a tüm yaşadıklarımızdan ders çıkararak daha sağlam
adımlar atarak girdik.
Yeni yılın, yeni umutlar anlamına geldiğini unutmamalı, kendimiz,
ailemiz, sevdiklerimiz, ülkemiz ve parçası olduğumuz kurumumuz
için çok daha iyisini hayal etmeli ve bunun için çok çalışmamız
gerektiğini bir kez daha hatırlamalıyız.
2018 yılında ekonomide yaşanan gelişmeler, bize yerli sanayi ve
katma değerli ihracatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
hatırlatmış; Grubumuzun bu konulardaki gücünün ve ülkemiz adına
üstlendiği sorumluluğun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha
kanıtlamıştır. İnanıyorum ki; 2019’da da bunun bilincinde olarak
çok daha fazla çalışacağız, ülkemiz ve kurumumuz için katma değer
yaratmayı sürdüreceğiz.
Yeni havalimanının ekranları Vestel teknolojisine emanet
Grup şirketlerimiz 2018’de koşullara aldırmaksızın var gücüyle
çalışmaya ve yenilikçi işlere imza atmaya devam etti. Yeni nesil
teknolojinin öncü adresi Vestel, kaliteli ve inovatif ürünleriyle ulusal
ve uluslararası projelerin tercihi olmaya devam etti. Biliyorsunuz
dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı
29 Ekim 2018 tarihinde açıldı. Yeni havalimanın uçuş saatlerinden
kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz
aktaracak olan ekranlarını ise Vestel üretti. Teknolojisi ve kalitesi ile

Zorlu Enerji’den Türkiye’nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu
Grup şirketlerimizden Zorlu Enerji, Türkiye’nin en yaygın hızlı şarj
istasyonu ağı ZES’in ardından hayatı akıllandıran yenilikçi enerji
çözümlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji bu vizyon
doğrultusunda, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ilk elektrikli araç
paylaşım platformu Electrip’i kullanıcıların hizmetine sundu. Sadece
elektrikli araçlardan oluşan bir filoya sahip olan Electrip, kullandığın
kadar öde seçeneğiyle de geleneksel araç kiralama yöntemlerinden
ayrılıyor. Akıllı teknolojilere odaklanarak geleceğin akıllı şehirlerinin
enerjisini yönetmeye odaklanan Zorlu Enerji’nin elektrikli araç şarj
istasyonlarından elektrikli araç kiralamaya uzanan akıllı sistemlere
yönelik yatırımlarının Zorlu Grubu’nun geleceğinde önemli rol
üsteleneceğine gönülden inandığımı bu vesileyle bir kez daha ifade
etmek istiyorum. Hayata geçirdiği başarılı işlerin yanı sıra bir süre
önce gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi’nde olduğu gibi bu
işlere eşlik eden vizyonuyla da enerji sektörüne öncülük eden Zorlu
Enerji’nin, 2019’da da yerli, yenilenebilir ve akıllı enerjide Türkiye’nin
yüz akı olmaya devam edeceğine inancım tamdır.
Zorlu Grubu şirketleri sürdürülebilirlikte de öncü
Grup şirketlerimiz, daha güzel yarınlara imza atma hedefiyle
sürdürülebilirlik hedeflerini Akıllı Hayat 2030 yaklaşımına entegre
etmeye devam ediyor. Bunun bir yansıması olarak Vestel Beyaz
Eşya, Vestel Elektronik ve Zorlu Enerji, üstün performans gösteren
şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bir kez
daha yer alarak Zorlu Grup Şirketleri’nin sürdürülebilirlikte de öncü
olduğunu yeniden tescilledi. Diğer taraftan Zorluteks Lüleburgaz
Fabrikası sürdürülebilir çalışma koşullarını destekleyen BSCI
tarafından 13 farklı kriterde gerçekleştirilen denetimden en yüksek
skoru alarak çalışanlar için en iyi işyerlerinden biri olduğunu bir
kez daha gösterdi. BSCI’dan aldığı bu yüksek skor Zorluteks’e,
uluslararası iş ortaklıklarını güçlendirme ve uluslararası alanda tercih
edilen bir şirket olarak gerçekleştirdiği ihracatı daha da artırabilme
fırsatı yaratacak. Diğer taraftan Vestel, ‘Atık Boya Geri Kazanım ve
Kullanım Sistemi’ ile AB Çevre Ödülleri’nde ‘Süreç’ kategorisinde
Türkiye'den ödül alan ilk şirket oldu. Üstelik Vestel ekibi, bu projeyi
baştan sona kendileri tasarlayarak bizi ayrıca gururlandı. Tüm
endüstriler dahilinde sadece Vestel tarafından kullanılan ve 3 adet
patent alınarak tescillenen bu sistem sayesinde atık boya partikülleri
geri kazanılıp tekrar kullanıma hazır hale getirilebiliyor.
Gençliğin kalbi MZV Gençlik Zirvesi’nde attı
Gençlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği MZV Gençlik Zirvesi’nin
üçüncüsü, 25 Kasım 2018 tarihinde Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mehmet Zorlu Vakfı’nın gençlerin

21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlikler ile donanmalarına
destek vermek amacıyla düzenlediği ‘21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim
Programı’nın ayrılmaz bir parçası olan bu heyecan verici zirveye
Van’dan Tekirdağ’a, Balıkesir’den Manisa’ya Türkiye’nin dört bir
yanından gelen 2.500’ü aşkın lise ve üniversite öğrencisi katıldı.
Zirvemiz üçüncü yılında da ilham veren konuşmacılar ve ilgi çeken
performanslar ile gençlerin gönlünü fethetti. Eğitim programımızın
uygulanmasında ve bu zirvede emeği geçen herkese bu vesileyle bir
kez daha teşekkürlerim sunuyorum.
Kurumsal Gönüllülük Programımız Kıvılcımlar Hareketi başladı
Çalışanlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini toplumsal faydaya
dönüştürmeleri amacıyla İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığımız
tarafından geliştirilen Kurumsal Gönüllülük Programımız Kıvılcımlar
Hareketi’ni 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde başlattık. “Parlak bir
gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için gönüllüyüz”
sloganıyla yola çıkan Kıvılcımlar ile 2022’de çalışan başına yılda
ortalama 8 saat gönüllülük yapılmasını hedefliyoruz. İnsan
kaynağımızın inisiyatif alma, ekip çalışması, işbirliği, planlama,
organizasyon ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı
sağlayacak bu hareketin aynı zamanda toplum için yaratacağımız
faydayı ve etkiyi daha da büyüteceğine gönülden inanıyorum.
Zorlu Center ödüle doymuyor
Bugüne kadar 60 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin ilk
5 fonksiyonlu karma kullanım projesi olan Zorlu Center, aldığı
ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Zorlu Center’ı engelliler
için “erişilebilir ve sosyalleşilebilir destinasyon” haline getirmeyi
amaçlayan “Zorlu’da Engel Yok” projesi, Uluslararası Alışveriş
Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından ‘Toplumsal Destek’ ödülüne
layık görüldü. Zorlu Center ayrıca dünyanın en saygın pazarlama ve
iletişim ödülleri olarak nitelendirilen Marcom Awards’da; “Zorlu’da
Engel Yok” projesi ile ‘Gold’, “Meydan Katı Etkinlikleri” ile ‘Platinum’
ödülüne layık görüldü. Bu ödüllerle birlikte ödül sayısını da 84’e
çıkararak büyük bir başarıya imza atan Zorlu Center ekibini ve Zorlu
Gayrimenkul yönetimini kutluyorum.
Tüm bunlar ve daha fazlasının yer aldığı, sizlerle olan gönül
köprümüzün önemli bir parçası olan Zorlu Dergi’nin 63’üncü sayısını
da büyük bir keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Bu vesileyle
dergimizin bundan sonra çağın ruhuna uygun olarak tamamen dijital
olarak yayınlanacağı bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar Zorlu Grubu’na kattığınız
değer için hepinize teşekkürlerimi sunuyor, sağlık, mutluluk ve
başarı dolu günler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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4. Endüstri devrimi,
dijitalleşme derken
dünün gerektirdikleri ile
bugünün beklentileri arasındaki
makas her geçen gün biraz daha
açılıyor. 21. yüzyılda geçmişten çok
daha farklı yetkinliklerin değer
kazandığı ve yepyeni kavramların
hayatımıza dahil olduğu gerçeğinden yola
çıkan Zorlu Holding, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri
Eğitim Programı ile gençleri yarınlara
hazırlıyor.

5

Ç

ok değil bundan yüz yıl kadar önce nüfusun
büyük bir çoğunluğunun sanayide çalıştığı
dönemlerde tek bir alanda uzmanlaşarak hız
kazanma, kendisine verilen direktifleri harfiyen
yerine getirme becerileri anahtar öneme
sahipti. Bu dönemde insanoğluna bu becerileri
kazandırmak için toplumun tüm organları büyük
bir efor sarf ederek iş ve öğrenim hayatını bu
doğrultuda dizayn ettiler. İş dünyasında uzmanlaşma ile
birlikte eğitim sistemi de evrilerek çok yönlü düşünme yerine
tek yönlü düşünme sistemi çerçevesinde dönüşüme uğradı.
Amaç, herkesin yaptığı işte en iyi olmasıydı. Dolayısıyla eğitim
müfredatı da bu anlayış çerçevesinde yapılandırıldı. Bunu
yaparken de disiplinler arası çoklu düşünebilme yetisi tarihin
tozlu raflarına kaldırıldı. Reçete belliydi: sadece gerektiği
kadar öğrenmek. Oysa o reçete arzın az talebin ise deniz derya
olduğu dönemlere aitti. 21. yüzyıl ise bilgi ve teknolojinin
adeta devrim yaptığı bir çağ. Aynı zamanda bu çağ, bilgiye
ulaşmanın çok kolay olduğu ama o bilgiyi nasıl kullanacağını
da bilmeyenlerin çağı. Yaşamını idame ettirmek ve ayakta
kalmak için öğrenmeyi yeniden öğrenmek ve çoklu disiplinde
çalışabilmek bu yüzyılın tek gerçeği.
Sürekli yenilenmek…
Günümüzde geçmişin parametreleri ile geleceğe yön
verilemeyeceğini bilen toplumlar, sürdürülebilir bir başarı için
eğitim müfredatlarını 21. yüzyıl yetkinlikleri kavramı etrafında
yeniden yapılandırıyorlar. Zira bu yüzyıl derinlemesine ve
Eğitimin neferi Mehmet Zorlu Vakfı…
Zorlu Holding geleceğin teminatı olan gençleri Mehmet
Zorlu Vakfı (MZV) aracılığıyla destekliyor. Verdiği burslar,
Türk eğitim camiasına hediye ettiği okul ve teknoloji
merkezleri ile fark yaratan Mehmet Zorlu Vakfı (MZV),
imza attığı 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile
gençlerin özgüvenlerini, iletişim ve liderlik becerilerini
geliştirebilmelerine katkı sağlayarak kariyer hedeflerine
bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı oluyor. Bunun yanı
sıra çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını daha iyi
koşullarda sürdürmeleri için kuruluşundan bu yana 9 okul
inşa ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’na devreden Mehmet
Zorlu Vakfı, eğitim alanında öncü olduğunu bir kez daha
gözler önüne seriyor.
Mehmet Zorlu Vakfı ayrıca çocukların düş dünyalarının
zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla “Türkiye’de
tiyatro izlemeyen hiçbir çocuk kalmasın” mottosuyla 15
yılda 1.000 oyun sergileyen ve 800 bin çocuğun tiyatro ile
tanışmasına vesile olan Zorlu Çocuk Tiyatrosu’na da önemli
yatırımlar yapıyor.

İpek Alpay
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

kritik düşünebilen, problemlere yaratıcı çözümler üretebilen,
takımlar halinde çalışabilen, yaratıcılığı ve inovasyonu
ana yaşam kaynağı olarak algılayan, değişen teknolojilere
ve yeni dünya düzenine hızlı adapte olabilen, işbirliğine
önem veren ve her şeyden önce inisiyatif alabilen insanların
yükselişe geçtiği bir çağ ve ancak kendisini bu yetkinliklerle
donatanlar gelecekte de varlıklarını başarılı bir biçimde devam
ettirebilecekler. Üstelik bu yetkinlikleri elde etmiş olmak da
tek başına yeterli değil. Her şey çok hızlı değiştiği için kişilerin
kendilerini sürekli yenilemeleri de şart. Zira bugün sahip
olunan meslekler belki bir sonraki yüzyılda olmayacak ama
elde edilen yetkinlikler kişiyi geleceğe taşıyacak. Dolayısıyla
tarihin tozlu sayfalarında yerini almak istemeyen toplumların
bu yeni çağın kendisinden bekledikleri üzerine durup
düşünmesi gerekiyor.
Öngörülü ve vizyoner kurum kimliği sayesinde dünyanın
hızla değiştiği ve buna bağlı olarak iş yaşamının ve toplumun
da hızla dönüştüğü gerçeğinden yola çıkan Zorlu Holding,
öncelikle eğitim sisteminin 21. yüzyılın iş dünyasının
beklentilerine uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi
gerektiğine inanıyor. Bu kapsamda Zorlu Holding, Mehmet
Zorlu Vakfı aracılığıyla yenilikçilik kavramı etrafında hayata
geçirdiği 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile 21. yüzyılın
getirdiği yetkinliklerin ve niteliklerin gençlere kazandırılması
ve toplumsal dönüşümün tetiklenmesi hedefiyle kendine
inanan ve güvenen nesillerin yetişmesine katkıda bulunuyor.
Düzenlediği 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nda
akademik, teknik ve profesyonel bilginin dışında gençlere
21. yüzyılın gerektirdiği yaşam becerileri ve adaptasyon
yetkinliklerini de kazandırmaya odaklanan Mehmet Zorlu
Vakfı, bu sayede gençlerin kariyerlerine bir adım önde
başlamalarına da önayak oluyor. Mehmet Zorlu Vakfı, aynı
zamanda bu eğitim programıyla iş dünyasının nitelikli insan
kaynağı ihtiyacına da katkı sağlıyor.

21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na büyük bir şevkle
katıldım çünkü bu denli kapsamlı ve bu kadar değerli hocaların
verdiği bir eğitimi dışarıda kolay kolay bulmanın mümkün
olmadığını biliyordum. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı
sayesinde 21. yüzyıla 19. yüzyıl yetkinlikleri ile hazırlanmaya
çalıştığımızı gördüm. Daha da önemlisi bunun farkında
bile olmadığımızın farkına vardım. Halbuki her yüzyıl kendi
yetkinliklerini inşa ediyor. Bu farkındalığa sahip olduktan
sonra hayata ve kariyerime bakış açım farklılaştı. Bu eğitim
anlamakla öğrenmek arasındaki fark gibiydi. Yani bir kitap
okuduğunuzda çok fazla bilgi edinirsiniz ancak bu bilgileri
gerçek hayata uyguladığınızda bir anlam kazanır. 21. Yüzyıl
Yetkinlikleri Eğitim Programı da
tam anlamıyla böyleydi. Bizi salt
bilgi ile donatmadı. Bu bilgileri
nasıl
kullanabileceğimizi
de
öğretti. Bana ayna tutarak kendi
içimde var olan ama varlığından
bile haberdar olmadığım yetilerimi
keşfetmeme yardımcı oldu.

Mehmet Zorlu Vakfı, kurulduğu günden
bu yana yaklaşık 17 bin öğrenciye burs
vererek onların daha güzel bir hayat
hayaline katkıda bulundu.

Canlı yayınlanan eğitimlerle daha fazla gence ulaşılıyor
MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut
yürütücülüğünde gerçekleştirilen, kapsamı ve içeriği ile
Türkiye’de bir ilk olan “21 Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı”
aynı zamanda daha çok sayıda kişiye ulaşabilmek adına
Mehmet Zorlu Vakfı web sitesi üzerinden canlı olarak da
yayınlanıyor. “Kariyer Planlama”, “Yetkinlikler”, “Excel
ile Modelleme” ve “Girişimcilik” gibi konularda gençleri
bilgilendiren program, ders ortamında eğitim, online destek,
bitirme projesi, yaz dönemi stajı, staj sonrası deneyim
paylaşımı gibi aşamalardan meydana geliyor. Ayrıca eğitimler
boyunca tasarım odaklı düşünme ve networking başta olmak
üzere birçok yan etkinlik de düzenleniyor. Eğitim programının
finali ise programın niteliğine yakışacak zenginlikte bir zirve
ile taçlandırılıyor. MZV Gençlik Zirvesi’nde her biri kendi
alanında başarıya ulaşmış birbirinden ünlü isimler bilgi,
deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaşarak onlara bu yolda
yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar.
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Ömer Yıldız
İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
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21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı sayesinde
geleceğimizi inşa etmede üniversitenin tek başına yeterli
olmayacağı konusunda farkındalığım arttı. Eksikliklerimi
fark edip bu eksiklikleri kısa zamanda nasıl kapatacağım
konusunda bir planlama yapmamı sağladı. Hangi konularda
uzmanlaşmam gerektiği, kendime hangi konularda daha
fazla yatırım yapmam gerektiği konusunda daha fazla
bilinçlendim. İş dünyasının benden beklentilerinin ne
olduğu ve bu beklentiler göre kişisel dönüşüm sürecimi nasıl
yapılandırmam gerektiğini öğrendim. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri
Eğitim Programı bana ileride seçeceğim sektör ile ilgili nasıl
bir yol haritası çerçevesinde ilerlemem gerektiği konusunda
da ipuçları verdi. Burada öğrendiklerimi
kendi işime uygulama fırsatı bulacağım
için çok mutluyum. Bu eğitimi almış biri
olarak ileride iş hayatına atıldığımda
bir takımı nasıl yönetmem gerektiğini
biliyorum.
İşbirliğinin
önemi
ve
sorunlara daha kompleks yaklaşmam
gerektiği konusunda bilgi sahibiyim. Bu
da benim rakiplerimden bir adım önde
olmamı sağlayacak.

MZV Gençlik Zirvesi'nde 2 bin 500 genç buluştu
21 Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı, her yıl olduğu gibi
bu yıl da görkemli bir zirve ile final yaptı. Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerinden ve liselerinden gelen yaklaşık 2 bin 500
genç, 25 Kasım 2018 tarihinde Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde düzenlenen MZV Gençlik Zirvesi’nde her biri
alanında söz sahibi konuşmacıların sunumlarını ilgiyle takip
ettiler. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan
Erkut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvenin açılış
konuşması Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu
tarafından gerçekleştirildi.
Olgun Zorlu: “Amacımız, gençleri değişen dünyaya
hazırlamak”
Konuşmasında Zorlu Grubu olarak yaptıkları her işin ve her
projenin; toplum için değer yaratması gerektiğine inandıklarını
belirten Olgun Zorlu, bu anlayış doğrultusunda gençleri her
platformda desteklemeye gayret ettiklerini kaydetti. Sahip
oldukları vizyon çerçevesinde Grubun Kurucusu Hacı Mehmet
Zorlu’nun da liderliğinde; Mehmet Zorlu Vakfı’nı kurduklarını
sözlerine ekleyen Olgun Zorlu, “Vakfımız aracılığıyla; her
yıl ortalama 2.000 gence burs veriyoruz. Bursların dışında;
Anadolu’nun çeşitli illerinde okul binaları yaptırdık. Ayrıca,
gençlerimizin kendilerini geleceğe hazırlamaları için; 21. Yüzyıl

Olgun Zorlu

Yetkinlikleri Eğitim Programı’nı tasarladık. Üç yıldır bu alanda
eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim programının
bir parçası olan ‘MZV Gençlik Zirvesi’ni de gençlerimizin
eğitim programımıza gösterdiği ilgiden aldığımız cesaretle
hayata geçirdik. Vakıf bünyesinde yaptığımız tüm çalışmalarla
amacımız, gençleri değişen dünyaya hazırlamak, ülkemize
ve ülkemizin geleceği gençlerimize katkıda bulunmak. Zorlu
Grubu olarak geleceğimiz olan gençlerimize güveniyor,
sürdürülebilir bir dünya hayalini gençlerimizin hayata
geçireceğine inanıyoruz” dedi.
“Hayat boyu öğrenme mottosunu kendinize yaşam felsefesi
olarak belirleyin”
MZV Gençlik Zirvesi’nin moderatörlüğünü üstlenen Erhan
Erkut ise yaptığı konuşmada, “21. yüzyıla, 19. yüzyılın
metotlarıyla hazırlanamayız. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim
Programı'nı da bu sebeple başlattık. Programımıza o kadar
yoğun ilgi oldu ki, eğitimlerimizi gelecek yıl MZV bursiyerleri
dışındaki öğrencilere de açacağız. MZV Gençlik Zirvesi’ni
de bu eğitimin bir parçası olarak gerçekleştiriyoruz. İlk yıl
700 kişi başvurdu. İkinci yıl 7 bin 500 kayıt gerçekleşti ve
2500 kişi katıldı, 4 bin kişi de canlı izledi. Bu yıl salonumuz
doldu taştı. Gençlerimizin bu ilgisi bizi gelecek adına daha da
umutlandırıyor” şeklinde konuştu. Erkut, ayrıca 21. yüzyılda
gençlerin hayat boyu öğrenme mottosunu kendisine yaşam
felsefesi olarak belirlemeleri gerektiğini de salık verdi.
Ergün Güler: “Ülkem için değer yaratmaya odaklandım”
Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan Vestel Ticaret
AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, Almanya’da başlayan ve
Türkiye’de devam eden hayat yolculuğuna dair keyifli bir
sunuma imza attı. Ergün Güler, “Almanya’da doğan bir işçi
çocuğu olarak bir gün mutlaka Türkiye’de katma değer
yaratan bir iş kuracağım diye hayal etmiştim. Vestel’de
başladığım iş hayatında Ahmet Zorlu’nun ‘Önce ülkem, sonra
kurumum, sonra ailem’ sözleri bana çocukluk hayallerimi
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burada gerçeğe dönüştürebileceğim umudunu verdi. Zorlu
Ailesi içerisinde, heyecan ve tutkumun peşinden giderek her
gün ülkem için değer yaratmaya odaklandım. Bu tutku ve
heyecanın peşinden gittiğim için Zorlu Grubu’nda da girişimci
ruhumu koruyor, ülkem için canla başla çalışıyorum. Heyecan
ve tutku çok önemli. İnsanı yataktan her sabah alarmsız
kaldıran bu tutku ve heyecandır. Siz gençler de böylesi yüksek
tutku ve heyecana sahip olursanız her gün yataktan fırlayarak
kalkarsınız. O yüzden içinizdeki tutku ve heyecanı hiçbir
zaman kaybetmeyin” şeklinde konuştu.
Selçuk Şirin’den zirveye çıkmanın 4 adımı…
Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan New York Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, zirveye çıkmanın 4 adımını
gençlerle paylaştı. Zirveye çıkmak için kişinin işe kendini
zirvede hayal etmesiyle başlaması gerektiğine işaret eden
Şirin, daha sonra durum tespiti yapması gerektiği, sonrasında
ise çok çalışıp bir mentörden sürekli geribildirim alarak 10 bin
saat kuralı çerçevesinde en az o iş için 10 bin saat çalışması
gerektiğine vurgu yaptı.
Selçuk Şirin
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Acar Baltaş: “İşbirliğine yatkın, eleştirel düşünceye sahip ve
yaratıcı olanlar başarılı olacak”
Zirvede yaptığı sunumda kadınların yönettiği bir dünyaya doğru
hızlı bir gidişin yaşandığını kaydeden Psikolog, Yazar Prof. Dr.
Acar Baltaş, “Gelecek, kadınlar ve onlar gibi düşünen erkeklerin
elinde olacak. Bu dünyada güçle değil, anlam duygusuyla
yöneten, sağ duyu ve sorumluluk bilinci ile yaklaşan, işbirliğine
yatkın olan, eleştirel düşünceye sahip ve yaratıcı olanlar her
meslekte başarılı olacak. Söz konusu özellikler merakla da
birleştiği zaman, bu kişiler ne olursa olsun başarılı olacak”
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş

Özgür Demirtaş: “Başarılı olanlar ağzında gümüş kaşıkla
doğmuyor”
Motivasyonun ancak ve ancak içten gelmesi halinde başarının
yakalanabileceğine dikkat çeken Sabancı Üniversitesi Finans
Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Hayatın kolay olmasını
beklemeyin. Ancak zor olduğu için de ümitsizliğe kapılmayın.
Mutlaka sizi içten motive edecek bir şeyler bulun. Unutmayın
başarılı olanlar ağzında gümüş kaşıkla doğmuyor. Tüm
zorluklara rağmen verimli bir şekilde çalışmaya odaklanın” dedi.

MZV Gençlik Zirvesi’nde ayrıca 4129 Chief Happiness Officer
CEO’su Alemşah Öztürk, Dijital İletişim Danışmanı ve Bilgi
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercüment Büyükşener, Armut.
com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, Dinamo Danışmanlık
Kurucu Ortağı ve Universum Orta Doğu Direktörü Evrim Kuran,
DO Venture Partners Kurucu ve Yönetici Ortağı Duygu Öktem
Clark, Yeni Media Sanatçısı & Araştırmacı Refik Anadol, BKM
Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Logo Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Tuğrul Tekbulut, Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri
Kurucu ve CEO’su Zeynep Dereli ile imece ve Genç Girişimciler
Paneli katılımcıları, yaşadıkları deneyimleri gençlerle paylaştı.
imece’den destek alan takımlar sosyal girişimlerini gençlerle
paylaştı
Zorlu Holding’in kurucu ortaklarından olduğu sosyal inovasyon
platformu imece’de destek alan takımlardan TOYİ, Kızlar Sahada
Akademi ve Hayal Gücü Merkezi de sosyal girişimlerini MZV
Gençlik Zirvesi’nde gençlerle paylaştı. Zorlu Holding’in desteği
ile imece’nin Türkiye’de etki yatırımcılığının önünü açtığını dile
getiren takımlar; sosyal girişimcilik ile toplumsal meselelere
sürdürülebilir çözümler üretilebileceğine vurgu yaptılar. Sosyal
girişimciliğin 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
gerektiğini de dile getiren takımlar, paranın değil hayallerinin
peşinden giden sosyal girişimcilerin daha fazla desteklenmesi
gerektiğine işaret ettiler.

Furkan Aksoy
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
3. Sınıf Öğrencisi
Eğitim sonunda anladım ki 21. yüzyılda bugünün yetkinlikleri
bizim için yeterli olmayacak. Bu nedenle kendimizi her
yüzyılda önemini kaybetmeyecek işbirliği yapma, kompleks
düşünme, yaşam boyu öğrenme, liderlik gibi becerilerle
donatmak gerektiğini öğrendim. Ayrıca program, sadece
üniversiteyi kazanmanın yeterli olmadığını daha başarılı
bir kariyer için planlamalarımı erkenden yapmam gerektiği
konusunda da bilinçlenmemi sağladı. İş hayatını daha
yakından gözlemlemek için staja daha fazla önem vermem ve
elimden geldiği kadar çok sayıda staj programında yer almam
gerektiği konusunda da farkındalıklarım arttı. 21. Yüzyıl
Yetkinlikleri Eğitim Programı sayesinde iş dünyasının önde
gelen profillerinin benim yaşımdayken
hayata nasıl baktıklarını ve hayatı
nasıl algıladıklarını öğrendim. Onlara
bakarak kendi konumumu belirledim
ve geleceğe yönelik planlar yaparak
bu planları hayata geçirebilmek için ilk
somut adımlarımı attım. Şu anda 21.
yüzyılın tercih ettiği T tipi insan olmak
adına yoğun bir çaba sarf ediyorum.

Yalın

Yalın, şarkılarıyla zirveye renk kattı
MZV Gençlik Zirvesi’nde Barış İçin Müzik Vakfı’nın yanı sıra
konuşmacılardan Evrim Kuran da katılımcılara kısa bir müzik
ziyafeti verdi. Günün sürprizini ise ünlü sanatçı Yalın yaptı.
Gençlerin coşkulu alkışları arasında sahne alan Yalın, en sevilen
şarkılarını MZV Gençlik Zirvesi katılımcıları için seslendirdi.

MZV Gençlik Zirvesi’nde...
1 kişinin

1 arabanın

68 günlük

7318 km'lik

su kullanımına
eşdeğer oranda
tasarruf edildi.

sera gazı
salınımına
eşdeğer oranda
tasarruf edildi.

MZV Gençlik Zirvesi'nin
sıfır atık hedefi sayesinde
7 ağaç dünyada
varlığını sürdürmeye
devam ediyor.

1 konutun

222 günlük

elektrik kullanımına eşdeğer
oranda tasarruf edildi.

1 kişinin 48 günlük
atık miktarına eşdeğer oranda
tasarruf edildi.

"Sıfır Atık" hedefine adım adım...
Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik
teması üzerine inşa eden Zorlu Holding,
Gençlik Zirvesi’ni de bu anlayış
doğrultusunda “sıfır atık” hedefi ile
hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında
oluşan potansiyel atık kalemleri tespit
edilerek, bu atıkları önleme, yeniden
kullanma ve geri dönüştürme yöntemleri ile azaltmaya yönelik
çalışmalarda bulunularak çevreye duyarlı örnek bir uygulamaya
da imza atıldı.
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“BIR ÇÖZÜM EKOSISTEMI
OLUŞTURMA DÜŞÜNCESIYLE
HAREKET EDIYORUZ”
Gelecekte yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten gençlerin bir adım
önde olacağını kaydeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu
ile 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ve Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde
gerçekleştirilen çalışmalara dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

M

ehmet Zorlu Vakfı (MZV) çatısı altında hayata
geçirdikleri kurumsal toplumsal sorumluluk
projeleri vasıtasıyla değer yaratarak topluma olan
katkılarını büyütmeye odaklandıklarının altını önemle çizen
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, geleceğe
daha emin adımlarla yürümek için yaşanan hızlı değişime
adapte olunması gerektiğine vurgu yapıyor. Bu anlayış
çerçevesinde 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nı
hayata geçirdiklerini kaydeden Olgun Zorlu, amaçlarının
gençlerde 21. yüzyıl yetkinliklerine ilişkin farkındalık
yaratmak olduğuna işaret ediyor.
MZV bünyesinde hayata geçirdiğiniz çalışmalardaki temel
amacınız nedir? Bu çalışmalarla şirket vizyonunu nasıl
örtüştürüyorsunuz?
Zorlu Holding olarak, yaptığımız her işin, topluma fayda
sağlaması, kalıcı bir iyilik yaratması gerektiğini düşünüyoruz.
Başarılarımızın sürdürülebilir olmasının ancak ve ancak
içinde bulunduğumuz toplumun sosyal ve ekonomik olarak
gelişip kalkınması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.
Bu doğrultuda gerek faaliyetlerimizde gerekse de sosyal
yatırımlarımızda, toplumla işbirliği içinde büyük bir çözüm
ekosistemi oluşturma düşüncesiyle hareket ediyoruz. Daha
sürdürülebilir ve akıllı bir gelecek hayalini hayata geçirmek
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde,
geleceğimiz olan gençlerimizi çeşitli platformlarda
destekliyoruz. Bunun için kendisi de bir eğitim gönüllüsü olan;
Grubumuzun Kurucusu Hacı Mehmet Zorlu’nun liderliğinde,
1999 yılında Mehmet Zorlu Vakfı’nı kurduk. Çünkü biz
gençlerimizin kurdukları hayalleri gerçekleştireceklerine
ve Türkiye’yi daha iyi yarınlara taşıyacaklarına gönülden
inanıyoruz.

MZV çatısı altında hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Zorlu Holding olarak kurumsal toplumsal sorumluluk
projelerimizi temel olarak; Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) çatısı
altında yürütüyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz burslar,
inşa ettirdiğimiz eğitim kurumları, gençlerimizin kendilerini
geleceğe hazırlamaları için üç yıldır düzenlediğimiz 21.
Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu
ile toplumsal katkımızı büyütmeye devam ediyoruz.
Gençlerimizi değişen ve dönüşen dünyaya hazırlamak için
eğitim alanında birçok faaliyette bulunuyoruz. Vakfımız
aracılığıyla her yıl ortalama 2.000 gence burs veriyoruz.
Bursların dışında; Anadolu’nun çeşitli illerinde, öğrencilerin
eğitim hayatlarını daha iyi koşullarda sürdürmeleri için
okul binaları yaptırdık. Bugüne kadar 9 okul inşa ederek,
Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Bunlar arasında yer
alan iki okulumuza ayrıca değinmek istiyorum. Bursa’da
2011 yılında faaliyete geçen 3 ayrı okulun bir araya gelmesi
ile oluşan Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Okulu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Eğitim Uygulama
Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nde özel ilgi ve eğitime ihtiyacı
olan gençlere iş sahibi olabilecekleri gelişim ve eğitim
fırsatları veriliyor. Bir diğer okulumuz olan Mehmet Zorlu
Bedensel Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde
ise öğrencilere bilgisayar işletmeciliği ve web tasarımcılığı
üzerine eğitimler veriliyor. Eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız
ve gençlerimizin eşit şartlarda topluma kazandırılması
konusundaki çalışmalarımız arasında bu okullar bizler
için önemli bir yere sahip. Zorlu Holding olarak aydınlık
bir geleceğin hayal gücü yüksek çocuklarla kurulacağına
inanıyoruz. Bu amaca hizmet eden en güzel araçlardan
biri olan Zorlu Çocuk Tiyatrosu’na Mehmet Zorlu Vakfı

aracılığıyla önemli yatırımlar yapıyoruz. Birçok uluslararası
ödüle de sahip olan tiyatromuz, çocukların iç dünyalarını ve
hayallerini zenginleştirmeyi sürdürüyor. Türkiye’de tiyatro
izlemeyen hiçbir çocuk kalmasın istiyoruz.
21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nı başlatma
sebebiniz neydi? Nasıl bir ihtiyacı tespit ederek yola
çıktınız?
Dünya, artık bilgi toplumunun da ötesine geçmek üzere…
Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde
değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Geleceğe daha emin
adımlarla yürümek için kendimizi bu değişime hızla
adapte etmeliyiz. Bunun için de gençlerimizi bu dünyaya
hazırlamalıyız. Özellikle yaşam becerileri ve adaptasyon
yetkinliklerini
geliştirme
konusunda
gençlerimizi
desteklemeliyiz. Çünkü okullarda verilen teorik bilgilerle
bu gelişimi kaydetmek mümkün değil. Bazı üniversitelerde
yetkinlik bazlı çalışmalar yapılsa da bu yeterli değil. Bu kadar
öncelikli ve hayati bir konuda çok daha fazlasını yapmamız
gerekiyor. Üstelik yetkinliklerin gelişmesi oldukça zaman
alan bir konu… Burada önemli olan; bir an önce gençlerimizde
21. yüzyıl yetkinliklerine ilişkin farkındalık yaratmak. Bunu
başardığımızda gençlerimizin önünü açabiliriz. Biz de Zorlu
Grubu olarak, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nı bu
düşünceyle başlattık. Gençlerimizde değişen dünya ve buna
bağlı ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalık yaratma konusunda
önemli ilerlemeler sağladık. Eğitimlerimize olan yüksek
katılımın yanı sıra online olarak çok daha fazla gence
ulaşabildik. Bu uzun soluklu bir yolculuk ve bu farkındalığı
artırdıkça çok daha fazla gencimizin 21. yüzyıl yetkinlikleri ile
donanmaya başladığını göreceğiz. Sadece Zorlu Holding’in
değil ülkemizin insan kaynağının gelişimine de önemli katkı
sağlamış olacağız.
Eğitim Programı kapsamında öğrencilere nasıl eğitimler
veriliyor?
21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı kapsamı ve içeriği
ile Türkiye’de ilk. Ders ortamında eğitim, yaz dönemi staj
imkânı ve staj sonrası deneyim paylaşımı gibi uygulamalarla
fark yaratıyor. Program, “Kariyer Planlama”, “Yetkinlikler”,
“Excel ile Modelleme” ve “Girişimcilik” gibi ana başlıklarda
gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar eğitimlere 300 gencimiz
katıldı. Ayrıca tüm eğitimler canlı yayınlanarak içerik çok
daha fazla gence ulaştırıldı. Programa o kadar yoğun ilgi
oldu ki, eğitimlerin içerisine bursiyerlerimiz dışında Koç
Vakfı ve GİRVAK gibi vakıflardan öğrencileri de dahil ettik.
Ayrıca bireysel gelen talepleri de değerlendirdik. Gelecek
yıl MZV bursiyerleri dışındaki öğrenci kontenjanımızı da
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"Üç yıldır Gençlik Zirvesi'ni
yapıyoruz ve her geçen sene
talebin arttığını gözlemliyoruz.
Gençlerimizde ciddi bir
farkındalık oluşturduğumuzu
görüyor ve salondan onlardaki
değişimi hissederek ayrılıyoruz.
Bu gerçekten ülkemizin
geleceği adına umut verici."

bilen, toplumsal meselelerle yakından ilgilenen gençlere
ihtiyacımız var. Diğer taraftan artık multidisipliner bir
çalışma düzeni var. Kendi disiplini ile sınırlı insanların bu
çağda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesi zor…
Gençlerimizin tasarım odaklı düşünme, takımlar halinde
çalışma ve birlikte üretmeye dayanan bu çalışma biçimine
bir an önce adapte olması gerekiyor.

artırmayı planlıyoruz. Ayrıca yetkinliklerin geliştirilmesi
için bireysel ve grup projeleri gibi birçok uygulamaya da
yer veriliyor. Tasarım odaklı düşünme ve networking başta
olmak üzere ek eğitimler düzenleniyor. Gençler, kültürel ve
sosyal yaşamlarına katkı sağlayıcı özel faaliyetlere, Zorlu
PSM’nin etkinliklerine davet ediliyor.
İş dünyasında parayla ölçülemeyecek değerde deneyim
ve bilgi birikiminin sahibi bir yönetici olarak iş yaşamıyla
yeni tanışmış olan çalışanların ne gibi yetkinlik eksikleri
olduğunu gözlemliyorsunuz? Bu eksiklikler nasıl giderilir?
Çağın getirdiği bu yeni dünya düzeni yetkinlik taleplerini de
çeşitlendirdi ve derinleştirdi. Bilgiye erişim kolaylaşırken;
onu analitik bir şekilde değerlendirip etkili bir şekilde

yorumlayabilmek daha fazla önem kazanmaya başladı.
Bu sebeple, yetkinlik konusunda birçok eksiklik olsa da
en temel eksikliğin problem çözme becerisinde olduğunu
düşünüyorum. Gençlerimiz genelde kendi kendine öğrenme
konusunda yeterli değil. Oysa kendi kendine öğrenme
sürecine dayalı bir dünyada yaşıyoruz. Okulda olduğu
gibi sürekli birilerinin kendisine bir şey öğreteceğini
düşünüyorlar. Oysa yaşam çok hızlı akıyor. O yüzden
sürekli kendimizi yenilemek, bunun için de her gün yeniden
öğrenmek durumundayız. Tüketiciyi çok iyi dinleyip alınan
geri bildirimlerle çözüm üretilecek bir çağdayız. Bunun
yolu ve yöntemini öğrenip yenilikçi ve sürdürülebilir
çözümler üreten gençler her zaman bir adım önde olacak.
Bunun için de dünyaya açık, küresel düşünen, yabancı dil

21. yüzyıl yetkinlikleri programını Gençlik Zirvesi ile
taçlandırıyorsunuz. Bu zirveye katılan öğrenci sayısında
her yıl ciddi bir artış söz konusu. Bu sizde nasıl bir hissiyat
yaratıyor?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi programı düzenlemeye karar
verdiğimizde, bunu bir gençlik zirvesi ile taçlandırmamız
gerektiğini düşündük. Çünkü yıl boyunca düzenlediğimiz
eğitimlerle gençlerimizde 21. yüzyıl yetkinlikleri konusunda
bir farkındalık yaratmak için yola çıkmıştık. Alanında
başarılı olmuş ve 21. yüzyıl yetkinliklerinin eşliğinde
ilham veren işlere imza atmış kişilerin birer canlı örnek
olarak bu farkındalığı daha da artıracağına öğrencilerde
“ben de yapabilirim” hissini artıracağına inandık. Bu
doğrultuda, MZV Gençlik Zirvesi’ni hayata geçirmeye karar
verdik. İlk 2 yılda toplam 3500 genci ağırlamıştık. Bu yıl
Van’dan Tekirdağ’a, Balıkesir’den Manisa’ya Türkiye’nin
dört bir yanından gelen toplam 2500 lise ve üniversite
öğrencisi zirveye katıldı. Canlı yayın ile çok daha fazla
sayıda gencimize ulaştık. Salonumuz doldu, taştı. Üç
yıldır bu zirveyi yapıyoruz ve her geçen sene talebin
arttığını gözlemliyoruz. Gençlerimizde ciddi bir farkındalık
oluşturduğumuzu görüyor ve salondan onlardaki değişimi
hissederek ayrılıyoruz. Bu gerçekten ülkemizin geleceği
adına umut verici. Aldığımız geribildirimler bizleri çok daha
iyisini yapmak için cesaretlendiriyor.

haber
10 kapak

“21. YÜZYIL YETKINLIKLERI EĞITIM
PROGRAMI ILE FARKINDALIK
YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Hayatını gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamaya adamış bir
isim olan Prof. Dr. Erhan Erkut, öğrencilerin büyük çoğunluğunun 21. yüzyıl
yetkinliklerine sahip olmadan üniversiteden mezun olduğuna vurgu yapıyor.
Erkut, “Zorlu Grubu geleceğin ne yöne doğru evirildiğini algılamış bir grup.
Daha sürdürülebilir ve akıllı bir yaşamı hayata geçirebilmek için elini taşın altını
koyuyor” diyor.

Ü

ç yıldır Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında hayata
geçirilen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın
yürütücülüğünü üstlenerek Türkiye’yi 21. Yüzyıl
yetkinlikleri kavramıyla tanıştıran Prof. Dr. Erhan Erkut,
Türkiye’de eğitim sürecinin yetkinlikleri ortaya çıkarmaya
odaklı olması gerektiğini savunuyor. Erkut, “Öğrencilere
yetkinliklerin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Aslında
buna yüzeyi kazımak da denebilir. Bir anlamda eğitimlerle
gençlere bu işin önemini gösterip yollarını açıyoruz.
Onlara eğitimlerinin inisiyatiflerini almaları gerektiğini
gösteriyoruz” diyor.
Öncelikle 21 yüzyıl yetkinleri nedir? Bize kısaca özetler
misiniz?
Bu konuda çok farklı kaynaklarda, geniş listelerle
tanımlamalar yapılmış durumda. Dünyanın birçok üniversitesi
ve eğitim alanında araştırma yapan birçok kurumun bu
konuda yayınları var. Bunların ayrıntılarını web sitemde
detaylı bir şekilde anlatıyorum. Genç arkadaşlarıma bunları
okumalarını tavsiye ediyorum. Örneğin 20 yıl öğretim üyeliği
yaptığım University of Alberta’da yapılan bir çalışmada 21.
yüzyıl yetkinlikleri aşağıdaki başlıklar altında özetleniyor:
• Dijital çağ okuryazarlığı
• Eleştirel düşünme ve problem çözme
• İletişim
• Yaşam boyu öğrenme, özyönlendirme ve kişisel yönetim
• İşbirlikçi çalışma ve liderlik
• Yaratıcılık ve inovasyon
• Sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel ve çevre farkındalığı

Peki, özellikle Türkiye’de öğrenciler 21. yüzyıla hazır mı?
Üniversitelerimiz eğitime değil öğretime odaklı. Temel
işlevlerini bundan asırlarca öncesinde olduğu gibi tekdüze
içerik nakli olarak görüyorlar. Fakat çağımızda içerik artık
meta haline gelmiş ve değersizleşmiş durumda. İşverenlere
nasıl mezunlarla çalışmak istedikleri sorulduğunda, içerik
değil yetkinlik bazlı beklentiler öne çıkıyor. Maalesef
üniversiteler yetkinlik geliştirme konusunda pek fazla bir
şey yapmıyor. Çünkü yetkinlik geliştirmeyi temel işlevleri
olarak değerlendirmiyorlar. Bunda haklılık payları var
çünkü birçok yetkinliğin üniversiteye gelmeden önce
edinilmiş olması gerekiyor. Fakat maalesef durum böyle
değil. Liseden mezun olurken bu yetkinlikleri edinememiş
olan öğrenci, üniversitede eksikliklerini tamamlayamıyor.
Sonrasında da sadece üniversite tarafından belirlenen
içeriği öğrenip mezun oluyor. Fakat yine de üniversitenin,
öğrencilerin topluma yararlı birer fert haline getirilmesi
sürecinde zincirin son halkası olduğunu düşündüğümüzde
üniversiteler topluma karşı olan görevlerini yerine
getirmedikleri ortaya çıkıyor. Bu koşullar altında üniversite
eğitimi sırasında öğrenciler gerek kendi çabaları ile gerek
ders dışı aktivitelerle gerekse de bazı hocaların bireysel
çabaları ile bu yetkinlikleri edinmeye çalışıyor. Fakat yine
de öğrencilerin büyük çoğunluğu 21. yüzyılın gerektirdiği
birçok yetkinliğe sahip olmadan üniversiteden mezun
oluyor.
Zaman yönetiminden iletişim yetkinliklerine, sunum
tekniklerinden grup çalışmasına kadar birçok farklı
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yetkinliğin eksikliğini gençlerde gözlemliyoruz. Daha da
önemlisi öğrenciler maalesef bu yetkinliklerden bihaber.
Ortalama bir liseden gelmiş öğrenciye kaç tane grup
çalışması, proje ve sunum yaptın diye sorduğumuzda
aldığımız cevap “pek yapmadım” oluyor. Hâlbuki iş
dünyasına atıldıklarında farklı çalışma arkadaşlarıyla
projeler ve sunumlar yapmaları istenecek. Anaokulundan
itibaren tüm eğitim sürecinin çocuklarda bu yetkinlikleri
ortaya çıkarmaya odaklı olması gerekiyor. Ama maalesef
mevcut durum böyle değil. Çocuk üniversiteyi bitiriyor ama
temel becerilerden yoksun. Bu mezunun iş dünyasında başarı
şansı yok. Adaptasyon yeteneği yüksek ise bu becerileri
kitaplardan okuyarak, çalıştaylara giderek, gelişim dersleri
alarak toparlayabiliyor. Ama çok hızlı öğrenen biri de olsa
pratik için gereken zaman olmadığından bocalıyor. Çok azı
başa çıkabiliyor hızlı öğrenme zorunluluğu ile. Bir yandan işi
öğrenmeye çalışıyorsun bir yandan da temel yetkinliklerin
eksik olanlarını tamamlamaya çalışıyorsun. Takdir edersiniz
ki kolay bir durum değil.
Geleceğini şekillendirmek isteyen, geleceğin mesleklerinde
başarılı olmak isteyen öğrencilerin öncelik vereceği
yetkinlik ya da yetkinlikler nedir?
Adaptasyon yetkinliği her dönem etkinliğini koruyacak
bir yetkinlik türüdür. İçerik değişecek, bilgi değişecek.

Sen kendi kendine öğrenmeyi öğrendiysen yeni bilgiyi
öğreneceksin. Kendi kendine öğrenmenin değeri hiçbir
zaman ortadan kalkmayacak. Yaratıcılık, kompleks problem
çözme, grup çalışması ve sunum gibi yetkinlikler gelecekte
de geçerli olacak yetkinlikler. Çağlar değişecek, problemler
değişecek ama problem çözme yöntemini bildiğin için önüne
çıkan her yeni problemi de çözüme kavuşturacaksın. Çünkü
bu yüzyılın meslekleri belki bir sonraki yüzyılda olmayacak
ama elde ettiğimiz yetkinlikler ve beceriler bizi bir sonraki
mesleğe götürecek.
MZV’nin düzenlediği 21 Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim
Programı’nı da bu anlattıklarınız çerçevesinde mi hayata
geçirdiniz? Bize biraz yola çıkış hikayenizi anlatır mısınız?
Gençlerin, değişim ve dönüşümün her geçen gün daha da
hızlandığı günümüz dünyasına hazır olmaları gerekiyor.
Bunun için de yaşam becerileri ve adaptasyon yetkinliklerini
geliştirmeleri gerekiyor. Bunun için elbette okullarda,
üniversitelerde bazı çalışmalar yapılıyor ama durum o kadar
önemli ve öncelikli ki herkesin bir şeyler yapması gerekiyor.
Kurumlar, şirketler ve üniversitelerin el ele verip bir an önce
gençlerimizde 21. yüzyıl yetkinliklerine ilişkin farkındalık
yaratması gerekiyor. Bu anlamda Zorlu Grubu geleceğin ne
yöne doğru evirildiğini algılamış bir grup. Daha sürdürülebilir
ve akıllı bir yaşamı hayata geçirebilmek için elini taşın

"Bu yüzyılın meslekleri
belki bir sonraki yüzyılda
olmayacak ama elde
ettiğimiz yetkinlikler ve
beceriler bizi bir sonraki
mesleğe götürecek."

altını koyuyor diyebilirim. Bunun güzel örneklerinden biri
de Mehmet Zorlu Vakfı ile gerçekleştirdiğim 21. Yüzyıl
Yetkinlikleri Eğitim Programı...
MZV olarak bu kapsamda öğrencilere nasıl eğitimler
veriliyor?
Kapsamı ve içeriği ile Türkiye’de bir ilk olan programda,
ders ortamında eğitim, yaz dönemi staj imkanı ve staj
sonrası deneyim paylaşımı gibi uygulamalar ile fark
yaratmaya çalışıyoruz. “Kariyer Planlama”, “Yetkinlikler”,
“Excel ile Modelleme” ve “Girişimcilik” gibi ana başlıklarda
gerçekleştirilen programda, yetkinliklerin geliştirilmesi için
bireysel projeler ve grup projeleri gibi birçok uygulamaya da
yer veriyoruz.
Bu program ile katılımcılarda farkındalık yaratmaya
çalışıyoruz. Öğrencilere yetkinliklerin önemini anlatmaya
çalışıyoruz. Aslında buna yüzeyi kazımak da denebilir. Bir
anlamda eğitimlerle gençlere bu işin önemini gösterip
yollarını açıyoruz. Onlara eğitimlerinin inisiyatiflerini
almaları gerektiğini gösteriyoruz.

12 haber

Vestel Elektronik’e çevre alanında
Avrupa ve Türkiye’den çifte ödül!
Vestel, kendi tasarımı olan ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ ile AB Çevre Ödülleri’nde ‘Süreç’ kategorisinde ödüle
layık görüldü. Aynı proje 13. Teknoloji Ödülleri’nde ise ‘Büyük Ölçekli Firma Süreç’ kategorisinde Teknoloji Ödülü’nü almaya hak
kazandı.

V

estel , ikinci kez Türkiye’yi temsil etme gururunu
yaşadığı Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde "Atık
Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi" ile ‘Süreç’
kategorisinde ödüle layık görüldü. Viyana’da düzenlenen
törende Vestel adına ödülü Vestel Elektronik Üretim Müdürü
Ömer Gökçe Kuyucu aldı. Vestel’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu
çerçevesinde kendi tasarladığı "Atık Boya Geri Kazanım ve
Kullanım Sistemi" aynı zamanda 13. Teknoloji Ödülleri'nde
de ‘Büyük Ölçekli Firma Süreç’ kategorisinde Teknoloji
ödülünü aldı.
Şeffaf, tarafsız ve prestijli bir organizasyon olarak
nitelendirilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde, çevre
ile
ilgili
performansını
geliştirerek
sürdürülebilir
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla projeler hayata
geçiren ve hedefe erişmede en çok başarı kazanmış olan
şirketler ödüllendiriliyor. Organizasyon tarihinde ‘Süreç’
kategorisinde ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’
ile Türkiye'den ödül alan ilk firma olma başarısını gösteren
Vestel, çevreyi esas alan çalışmaları sürdürülebilirlik
vizyonunun bir parçası olarak konumlandırıyor. Vestel,
aynı zamanda üretim süreçlerindeki inovatif çalışmaları ve
iyileştirmeleri çevreye duyarlı bir bakış açısı çerçevesinde
gerçekleştiriyor.
Vestel’in ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ ile
ödüle layık görüldüğü Teknoloji Ödülleri ise TÜBİTAK, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenleniyor. Yaratıcı,
yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine
sahip sıra dışı çözümlere verilen Teknoloji ödülleri,
İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödülü Zorlu
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu’ya takdim etti.

Teknoloji Ödülü’nü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre
Zorlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden
aldı.

“Projemiz teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliği tek çatı
altında topluyor”
Zorlu Holding olarak daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi
yarınlar hayaliyle çalıştıklarına işaret eden Zorlu Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, “Tüm iş süreçlerimizde
teknolojiyi inovatif bakış açısıyla kullanarak toplumsal ve
ekonomik hayata kattığımız değeri artırmaya, çevreye olan
etkilerimizi minimize etmeye odaklanıyoruz. Akıllı Hayat
2030 olarak tanımladığımız bu anlayışımızı, şirketimizin
gelecek vizyonu olarak konumlandırıyoruz. Ödüle değer
bulunan Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemimiz
de bu anlamda teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliği
aynı çatı altında topluyor. Projenin hem Avrupa’da hem de
Türkiye’de aldığı ödüllerin sürdürülebilirlik vizyonumuzu
üretim süreçlerine ne kadar doğru yansıtabildiğimizin
bir kanıtı olduğunu düşünüyor, projede emeği geçen tüm
çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

AB Komisyonu Çevre Direktörü Gilles Gantelet
ve Vestel Elektronik Üretim Müdürü Ömer
Gökçe Kuyucu

3 patente sahip "Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi"
nedir?
Vestel, Ar-Ge çalışmalarıyla teknoloji üretirken aynı zamanda
bu süreçte kullanılacak inovatif üretim teknolojileri de
geliştiriyor. Vestel’e iki farklı platformda ödül kazandıran
çevre dostu ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’
bu teknolojilerden biri. Halihazırda endüstriyel yaş boya
uygulama sistemlerinde ortalama boya kullanım verimliliği
yüzde 50 seviyesinde. Geri kalan yüzde 50 filtre edilerek
atık olarak toplanıyor. Vestel’in geliştirdiği ‘Atık Boya
Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ sayesinde, işletmede
kullanılan atık boya partikülleri geri kazanılıp tekrar
kullanıma hazır hale getiriliyor. Bu sistemdeki tüm kimyasal
formülasyonları ve makineleri tasarlayan Vestel, ‘Atık
Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ni tüm endüstriler
dahilinde ilk defa Vestel Elektronik’te kullandı ve 3 adet
patent alarak tescilledi.
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Zorluteks, sürdürülebilir çalışma
koşullarıyla fark yaratıyor
Zorluteks Lüleburgaz Fabrikası, sürdürülebilirlik odağında dizayn ettiği çalışma koşullarıyla BSCI’dan en yüksek skoru aldı.
13 farklı kriterde denetime tabii tutularak ‘Very Good’ skorunu alan Zorluteks Lüleburgaz Fabrikası, bu skorla insana yaraşır
nitelikte bir iş ortamı sunduğunu kamuoyuna bir kez daha kanıtladı.

Z

orluteks,
çalışma
stratejisini
uluslararası
standartlara uygun, sağlıklı, güvenli ve nezih bir iş
ortamı yaratarak çalışanların sektörde tercih ettiği ilk
şirket olma hedefi doğrultusunda kurguluyor. Zorluteks’in
bu strateji çerçevesinde dizayn ettiği sürdürülebilir çalışma
koşulları ise uluslararası platformlar tarafından denetime
tabi tutularak belgelendiriliyor. Son olarak BSCI tarafından
13 farklı kriterde gerçekleşen denetimden geçerek en yüksek
seviye olan ‘Very Good’ skorunu alan Zorluteks Lüleburgaz
Fabrikası, bu alandaki başarısını bir kez daha tescil ettirdi.
“Zorluteks’in arkasındaki asıl gücün insan kaynağı
olduğunun bilincindeyiz”
Çalışanlara her zaman en iyisini sunmayı kendisine hedef
olarak belirlediklerini kaydeden Zorluteks Genel Müdürü
Cemil Çiçek, uluslararası akreditasyona sahip SGS
firması tarafından yapılan BSCI denetiminin Zorluteks’in
sürdürülebilir çalışma koşulları oluşturma konusunda
ulaştığı seviyeyi açık bir şekilde gösterdiğini kaydetti.
Tüm beyaz ve mavi yakalı personeli kapsayan bu çalışmada
Zorluteks Lüleburgaz Fabrikası’nın 13 farklı kriterde
değerlendirildiğini de sözlerine ekleyen Cemil Çiçek, “İş
güvenliği ile ilgili yasalara uygunluktan çalışma saatlerine,
tazminatlardan çocuk işçiliğine karşıt görüşün savunulmasına
ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına kadar
çok geniş bir alanda yapılan bu denetimden alnımızın
akıyla çıktık. Aldığımız skor, Zorluteks’in Lüleburgaz’daki
fabrikasının insan odaklı olduğunu ve çalışanlar için en
iyisini sunan iş modeliyle şekillendirildiğini bir kez daha
gösterdi. Uluslararası kalitede ürünleriyle dünyanın birçok
ülkesine ihracat yaparak ülkemizin bayrağını dalgalandıran
Zorluteks’in arkasındaki asıl gücün insan kaynağı olduğunun

bilincindeyiz. Bunun için sürdürülebilir çalışma koşullarımızı
geliştirmeye ve BSCI’dan aldığımız bu en iyi skoru gelecek
yıllara da taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından hayata geçirilmiş olan BSCI
standardı, Uluslararası İşçi Organizasyonu’nun (ILO) iş ve
işçi güvenliği standartlarını kendisine temel dayanak olarak
alıyor. Şirketlerin tedarik zincirinin sosyal performansının
iyileşmesini de teşvik eden BSCI denetiminden yüksek
skor almayı başaran şirketler, aynı zamanda uluslararası iş
ortaklıklarını güçlendirme ve ihracatını artırma fırsatına da
sahip oluyorlar.

BSCI denetim kriterleri
BSCI denetiminde; “Sosyal Yönetim Sistemi ve Sağanak Etkisi”,
“Çalışanların Katılımı ve Korunması”, “Örgütlenme ve Toplu
İş Sözleşmesi Özgürlüğü Kapsamındaki Haklar”, “Ayrımcılık
Yapmama”, “Adil Ücretlendirme”, “Uygun Çalışma Saatleri”, “İş
Sağlığı ve Emniyet”, “Çocuk İşçi Çalıştırmama”, “Genç İşçilere
Özel Koruma”, “Kayıtdışı/Kuralsız İşçi Çalıştırmama”, “Borcu
Karşılığında, Borcunu Ödemesi İçin İşçi Çalıştırmama”,“Çevrenin
Korunması” ve “Etik İlkelere Uygun İş Yapma“ olmak üzere 13
farklı kriterde değerlendirme yapılıyor.

14 haber

Vestel Çağrı Merkezi en çok
parlayan yıldızlarını ödüllendirdi
Sundukları hizmet kalitesiyle müşterilerin kalplerinde iz bırakan Vestel Çağrı
Merkezi 2017 yılı performans birincileri, ödüllerini Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Zorlu’nun elinden aldılar.

H

er Şey Bi Teşekkür İçin mottosu ile gelen her çağrı
sonunda müşterilerden samimi ve içten bir teşekkür
almayı kendisine hedef olarak belirleyen Vestel Çağrı
Merkezi, 2017 yılının performans birincilerini ödüllendirdi.
2 Kasım 2018 tarihinde Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Zorlu ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu
Başkanı Turan Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ödül
töreninde birinciler, ödüllerini Ahmet Zorlu’nun elinden aldılar.
Ödül töreninde Çağrı Merkezi’nin bugüne kadar kaydettiği
başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet
Zorlu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen her çağrıya büyük bir
özveriyle çözüm bulmaya çalışarak tüketicilerin kalplerinde iz
bırakan tüm müşteri temsilcilerini tebrik etti.

Satış sonrası hizmetlerde kusursuz bir müşteri deneyimine imza
atan Vestel Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat konusunda uzman
müşteri temsilcileri ile danışanlara ilk çağrıda çözüm sunma
hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Vestel Müşteri Hizmetleri,
müşterilerin dilediği zaman dilediği kanaldan sorunlarına çözüm
bulmak adına telefonun yanı sıra Capcanlı chat kanalı, mobil
asistan uygulaması, Vestel internet sitesi, WhatsApp kanalı
ve Venus destek hattı üzerinden de erişim imkânı sunuyor.
Müşterilerin memnuniyetini hep bir üst noktaya taşımak adına
teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Vestel Müşteri
Hizmetleri, bir yandan fark yaratan öncü projelerle dijitalleşme
yolunda büyük bir mesafe kaydederken, diğer yandan iletişimde
robotlaşmamayı esas alıyor.

Zorlu Center'a Marcom
Awards'dan 2 ödül birden...
Toplumsal hayata değer katan projelerle ulusal ve uluslarası pek çok platformda ödüller
kazanmaya devam eden Zorlu Center, “Zorlu’da Engel Yok” projesi ve “Meydan Katı
Etkinlikleri” ile Marcom Awards’ta “Platinum” ve “Gold” ödüllerine layık görüldü.

Z

orlu Center, dünyanın en saygın pazarlama ve iletişim ödülleri
olarak nitelendirilen Marcom Awards’ta “Gold” ve “Platinum”
ödüllerini almaya hak kazandı. “Zorlu’da Engel Yok” projesi
ile “Gold”, “Meydan Katı Etkinlikleri” ile “Platinum” ödülüne layık
görülen Zorlu Center, bu ödüllerle birlikte ödül sayısını 84’e çıkarttı.
Zorlu Center’ın Marcom Awards’ta Gold ödülünü alan “Zorlu’da Engel
Yok” projesi engellilerin hayata aktif katılımlarını sağlamayı veya
desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Zorlu Center bünyesinde

müşteri temas noktalarında görev yapan çalışanlara uygulamalı
temel işaret dili eğitimleri veriliyor. Proje aynı zamanda asansörlerde
sesli komut sistemlerinin hayata geçirilmesi, restoranlar için Braille
alfabeli menülerin basılması ve Rehber Köpekler Derneği’ne ücretsiz
ofis sunulması gibi birçok çalışmayı kapsıyor. Platinum ödülüne
layık görülen 2017 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarında düzenlenen
“Meydan Katı Etkinlikleri” kapsamında ise Zorlu Center, 11 konser,
Yılbaşı Festivali ve Dekorasyonu, yılbaşı partileri ve sergiler ile
misafirlerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını araladı.

Zorlu Grubu sürdürülebilirlikte öncü…
Daha güzel yarınlara imza atma hedefiyle sürdürülebilirlik hedeflerini Akıllı Hayat 2030 yaklaşımına entegre eden Vestel
Beyaz Eşya, Vestel Elektronik ve Zorlu Enerji, üstün performans gösteren şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer alarak Zorlu Grup Şirketlerinin sürdürülebilirlikte de öncü olduğunu bir kez daha tescilledi.

D

eğişimin öncüsü ve ilklerin adresi olma hedefiyle,
sürdürülebilirliği kendisine gelecek vizyonu
olarak benimseyen Zorlu Grubu Şirketleri, bir
yandan yenilikçi ürün ve hizmetleriyle tüm paydaşlarının
hayatını kolaylaştırırken diğer yandan sürdürülebilirlik
performansını geliştirmeye odaklanıyor. Son olarak
Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik ve Zorlu Enerji,
sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdikleri üstün
performans nedeniyle BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
yer almaya hak kazandı.
Şirketlerin, tüm dünya için önem arz eden doğal kaynakların
tükenmesi, küresel ısınma, sağlık, güvenlik, istihdam gibi
konulara nasıl yaklaştıkları ve yaklaşımlarını kurumsal
yönetim politika ve uygulamalarına hangi düzeyde
yansıttıklarını değerlendiren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi,
aynı zamanda yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından
yakından takip edilmesi nedeniyle de son derece önemli.
Risklerin yönetilebilmesi stratejik öncelik...
BIST 100 içerisindeki şirketlerin gönüllü olarak yer aldığı
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Zorlu Grubu’nun üç
şirketi ile yer alması son derece anlamlı ve değerli. Zira
sadece BIST 30 ve 50 Endeksi şirketlerinin değerlendirildiği
dönemlerde bile gönüllü olarak bu endekste yer alan Zorlu
Grubu Şirketleri, Grubun sürdürülebilirlikte Türkiye’nin
öncülerinden biri olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki bu başarı aynı zamanda
Grubun sürdürülebilir gelecek vizyonu olarak tanımlanan
ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
odağında şekillendirilen “Akıllı Hayat 2030”un Grup
Şirketlerinde her geçen gün daha fazla içselleştirildiğini ve
bu alanda başarılı uygulamalara imza attığını da ispatlıyor.
Zorlu Grubu'nun teknolojik değişime hızla uyum sağlayan,

etkin paydaş katılımını önemseyen, toplumun ve dünyanın
gelecekteki refahı için ortak değer ve sürdürülebilir çözümler
üretmeye odaklanan sürdürülebilirlik vizyonu “Akıllı Hayat
2030” kapsamında; şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak
hedefleniyor. Bu çerçevede Zorlu Grubu, ekonomik,
çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri
ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına
uyarlanabilmesini ve bu konulardan kaynaklanabilecek
risklerin yönetilebilmesini stratejik önceliği olarak ele
alıyor.
Şirketlerin başarısı, hedeflere ilerleme yolunda Zorlu
Grubu'nu daha da güçlendiriyor
Şirketlerin ”sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalığının
artırılması
ve
uygulamalarının
iyileştirilmesinin
hedeflendiği Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde sürdürülebilirlik konusunda üst seviyede

performansa sahip olan şirketler değerlendiriliyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören Vestel Beyaz Eşya, Vestel
Elektronik ve Zorlu Enerji geçen yıllarda olduğu gibi Kasım
2018-Ekim 2019 döneminde de BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde bir kez daha yerini aldı. Bu önemli ve gurur
veren gelişme, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının
daha da derinleştirilmesi açısından çok kıymetli bir anlam
taşıyor.
Zorlu Grubu'nun halka açık şirketlerinin sürdürülebilirlik
odaklı bu çalışmaları aynı zamanda halka açık olmayan
şirketlere de ilham veriyor. Farklı sektörlerdeki Zorlu Grup
Şirketlerinin bu başarısı, “Akıllı Hayat 2030” hedeflerine
ilerleme yolunda tüm Gruba rehberlik ediyor. Zorlu Grubu
ilerleyen dönemde çalışanlarının da desteği ve katılımıyla
sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını daha da kapsamlı
hale getirmeyi hedefliyor.
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Yatak odalarına Valeron
imzası…
Ev tekstilinde seçkin stilin öncüsü Valeron kış mevsimini, sezon trendlerinden
ilham alınarak tasarlanan nevresim takımı ve yatak örtüsü koleksiyonu ile
karşılıyor. Zarif işlemelerin yer aldığı koleksiyon, sadelikle gelen şıklığı yatak
odalarına taşıyor.
ünyanın önde gelen ev tekstili markalarından
Valeron, kaliteden ödün vermeyen koleksiyonunda
yer alan nevresim ve yatak örtüsü takımlarıyla sezon
trendlerini en yalın şekilde yansıtıyor.

D

desenleri stil sahibi yatak odalarıyla buluşturuyor. Kaliteli ve
dokusuyla fark yaratan Valeron, yıllar boyu lüks görünümünü
korurken; nakışlı ve baskılı detaylar özel çizgileriyle yaşam
alanlarına estetik bir hava katıyor.

Geleneksel şıklıktan yola çıkılarak tasarlanan koleksiyon,
zarafetin temsilcisi olarak yatak odalarında yerini alıyor.
Sezonun favori renklerini yansıtan Valeron, geometrik

İnce zevklerden ilham alan ve dokusuyla fark yaratan Valeron
koleksiyonlarına Zorlu Center Valeron mağazasından ve
seçili Linens mağazalarından ulaşmak mümkün.

Vestel’e ‘Endüstri 4.0’ özel ödülü…
Vestel, yeni Türkiye’nin ve yeni ekonominin ödül töreni olarak konumlandırılan Platin Global 100 Ödülleri’nde ‘Endüstri
4.0’ özel ödülüne layık görüldü.

M

edya sektöründe 20. yılı geride bırakan Platin
dergisinin bu sene ikinci kez düzenlediği ‘Platin
Global 100 Ödülleri’ 24 Ekim 2018 tarihinde
Feriye Sarayı’nda gerçekleşen özel bir tören ile sahiplerini
buldu. Törende Vestel, ‘Beyaz Eşya ve Elektrikli Aletler’
kategorisinde, ‘Endüstri 4.0’ özel ödülüne layık görüldü.
Ödül Türk Medya İcra Kurulu Bşk. V. Nuri Arslan tarafından
Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel
Müdür Yardımcısı Tunç Berkman’a takdim edildi.
Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos Araştırma ve
Danışmanlık Şirketi işbirliği ile yürütülen araştırma
sonuçlarına göre verilen ödüller ile Türkiye’nin ihracat ve yurt
dışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek
uygulamalarının ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına
rol model olmasını sağlamak ve farklı platformlarda varlık
gösteren markaların gelişimini desteklemek amaçlanıyor.
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Zorlu Center’ın “Zorlu’da Engel Yok”
projesine ICSC Foundation'dan ödül...
Zorlu Center’ı engelliler için “erişilmesi kolay ve sosyal hayata rahat bir şekilde katılım imkanı veren bir destinasyon” haline
getirmeyi amaçlayan “Zorlu’ da Engel Yok” projesi, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Toplumsal
Destek ödülüne layık görüldü.

E

ngellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız
katılmalarını kendisine hedef olarak belirleyen Zorlu
Center, Rehber Köpekler Derneği ile birlikte hayata
geçirdiği “Zorlu’da Engel Yok” projesi ile ICSC (Alışveriş
Merkezleri Konseyi) Foundation'ın Toplumsal Destek
Ödülü'nü kazandı.
“Ödül, bize çok daha fazlasını yapma motivasyonu
sağlayacak”
Alışveriş merkezi sektörünün pazarlama alanında en yaratıcı
ve etkili projelerini ödüllendiren ICSC Solal Marketing
Awards'un Amsterdam'da gerçekleşen ödül töreninde,
ICSC Foundation'un Toplumsal Destek Ödülü Zorlu Center'a
verildi. Ödül töreninde Zorlu Center adına ödülü alan Zorlu
Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu Aytekin,
Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ICSC
Foundation'dan Toplumsal Destek ödülünü almış olmanın
gururunu yaşadıklarını söyledi.

Zorlu Center olarak tüm misafirlerin rahatlığı ve konforu
için büyük bir özveriyle çalıştıklarının altını önemle
çizen Nur Ziyaoğlu Aytekin, ziyaretçilerin hiçbir engel ile
karşılaşmaksızın Zorlu Center’da keyifle vakit geçirmelerini
hedeflediklerini belirtti.
Nur Ziyaoğlu Aytekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
vizyonumuzun bir parçası olarak “Zorlu’da Engel Yok”
projemize Rehber Köpekler Derneği işbirliği ile hayat verdik.
Zorlu Center’ı engelliler için erişilmesi kolay ve sosyal
hayata rahat bir şekilde katılım imkanı veren bir destinasyon
haline getirmeyi amaçlayan “Zorlu’ da Engel Yok” projemiz
ile almış olduğumuz bu ödül, bugüne kadar gösterdiğimiz
çabaların ne kadar değerli olduğunun işareti olurken bize
çok daha fazlasını yapma motivasyonu sağlayacaktır.”
Rehber Köpekler Derneği’ne 10.000 USD tutarında katkı…
Zorlu Center bu ödül ile yine bir ilke imza atarak, sosyal

sorumluluk projeleri kapsamında ICSC Foundation
tarafından, Rehber Köpekler Derneği’ne 10.000 USD
tutarında katkı sağladı. Zorlu Center ayrıca Uluslararası
Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC)’nden aldığı ödülün
ardından rotayı Amerika’da da tüm dünya projelerinin
yarışacağı Global Perakende ve Gayrimenkul Fuarı
(RECon)’na çevirdi.
Zorlu Center, engelli bireylerin toplu yaşam alanlarında
özgürce dolaşabilmelerine olanak sağlamak adına müşteri
temas noktalarında görev yapan çalışanlarına uygulamalı
temel işaret dili eğitimleri de veriyor. “Zorlu’da Engel Yok”
projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar bununla
da sınırlı değil. Zorlu Center asansörlerinde sesli komut
sistemlerinin hayata geçirilmesi, restoranlar için Braille
alfabeli menülerin basılması ve Rehber Köpekler Derneği’ne
ücretsiz ofis sunulması hayata geçirilen çalışmalar arasında
yer alıyor.
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Tunç Berkman Fortune ve Capital dergilerinin
En Etkin CMO sıralamalarında yer aldı
Vestel Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, “Türkiye’nin En Başarılı 30 Pazarlama
Yöneticisi” araştırmasında bu yıl da ilk üçte yer aldı. Berkman ayrıca “En Etkin 50 CMO” araştırmasında da yer alarak
büyük bir başarıya imza attı.

C

apital dergisinin bu yıl 18’incisini düzenlediği
“Türkiye’nin En Başarılı 30 Pazarlama Yöneticisi”
araştırması sonuçlandı. Son 4 yıldır ilk üçte yer
alan Vestel Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür
Yardımcısı Tunç Berkman, istikrarlı duruşunu devam ettirerek
bu sene de ilk üçte yer aldı.
Pazarlama alanında Türkiye’nin en önemli akademisyenleri ve
Capital CMO Club üyelerinin oylarıyla belirlenen Türkiye’nin
En Başarılı 30 Pazarlama Yöneticisi araştırmasında Berkman,
yaratıcı ve yenilikçi pazarlama stratejileriyle bu yıl da ilk
üçteki yerini korumayı başardı. Güçlü bir ekiple ilham veren
işlere imzasını atan Tunç Berkman, Gururla Yerli stratejisiyle
“yerlilik” kavramına tekrar değer kazandırmasının yanı sıra
bu stratejiyi destekleyen çeşitli aksiyonlar alarak Vestel
markasının da farklılaşmasına katkıda bulunması nedeniyle
araştırmada ödüle layık görüldü.
Kurumsal değerlerden ödün vermeden inovatif bir bakış
açısıyla marka ile tüketici arasında duygusal bir bağ kurarak
farklılaşmayı ilke edindiklerini belirten Berkman, “Vestel
ekibi olarak daralan alanda daha akıllı çözümlerle tüketici
etkisini maksimize etmeyi iyi biliyoruz. Artan bütçeler
yerine azalan bütçelerle işimizi yönetmeyi öğrendik” dedi.
Araştırma sonuçları Capital Dergisi’nde okuyucuyla buluştu.

Tunç Berkman, Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su listesinde!
Pazarlama; değişen koşullara bağlı olarak dönüşen tüketici
alışkanlıkları ve her geçen gün çeşitlenen pazarlama
kanalları arasında doğru denklemi kurarak şirketlerin
büyüme stratejilerinde kilit rol oynuyor. Bu gerçekten
hareketle, rekabetin şekillendirdiği yeni dünya düzeninde,
tüketiciler ve markalar arasında sürdürülebilir ilişkinin
yanında değer odaklılığın yaratılmasında büyük etkileri olan
CMO’ların önemine dikkat çekmek isteyen Fortune Türkiye
ve DataExpert Türkiye, Türkiye’nin En Etkin 50 CMO'sunu
belirledi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey
pazarlama yöneticilerinin değerlendirilmeye tabi tutulduğu
araştırmada Vestel Ticaret Pazarlama ve Mobil Ürünler
Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, “En Etkin 50
CMO” listesinde yer alarak Zorlu ailesinin göğsünü kabarttı.
Berkman, Capital CMO CLUB üyelerinin oylarıyla belirlenen
En Etkin 50 CMO listesine, Gururla Yerli stratejisiyle
“yerlilik” kavramına tekrar değer kazandıran ve markanın
farklılaşmasına katkı sağlayan çeşitli aksiyonlar alması
nedeniyle üçüncü sıradan girdi. 20 Kasım 2018 Salı günü
Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen CMO Summit
2018 kapsamında gerçekleştirilen “En Etkin 50 CMO” ödül
töreninde Tunç Berkman’a ödülü takdim edildi.
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Tiyatronun sihri, Zorlu PSM’den
Anadolu’ya yayılıyor
Hayal eden ve kendine güvenen nesiller yetiştirmenin yolunun sanattan geçtiğine inanan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Hayal Çalan
Cadı” oyunuyla Anadolu Turnesi’ne devam ediyor!

Karton Şehir

Ç

hayal gücünü harekete geçirmeye yönelik başlattığı “Bir
Hayal Bir Oyun” projesi ile her yıl bir ilköğretim öğrencisinin
yazdığı hikâyeyi tiyatro sahnesine taşıyor.

Müzik, dans, sihir ve bilim bir arada…
Turnelerle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan ve Zorlu
PSM’de düzenli olarak temsillerine devam eden Zorlu Çocuk
Tiyatrosu, 2016 yılından bu yana Zorlu Holding’in çocukların

Bu yıl turne kapsamında sahnelenen “Hayal Çalan Cadı” 2017
yılının birincisi olan Ceren Çiçek’in kaleme aldığı öyküden
yola çıkarak Serdar Saatman tarafından senaryolaştırıldı.
Zorlu Çocuk Tiyatrosu Genel Yönetmeni Gaye Cankaya’nın
yönetmenliğini üstlendiği “Hayal Çalan Cadı”; Zorlu
Çocuk Tiyatrosu’nun Anadolu Turnesi kapsamında minik
tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Müzik, dans,
sihir ve bilimi bir araya getiren renkli çocuk oyunu, 5-6
Mart 2019 tarihlerinde Ankara Etimesgut Belediyesi Ata
Kongre Merkezi Ömer Seyfettin Salonu’nda; 7-8 Mart 2019
tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür
Sarayı’nda; 9-10 Mart 2019 tarihlerinde ise Bursa Yıldırım
Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

ocukların hayallerini besleyerek onları geleceğe
güvenle hazırlama amacı doğrultusunda 2003
yılında Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında kurulan ve
bugüne kadar 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla tanıştıran
Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Zorlu PSM organizasyonuyla
tiyatronun eğitici, öğretici ve eğlendiren sesini duyurmaya
devam ediyor. “Tiyatro oyunu görmemiş çocuk kalmasın”
mottosuyla yola çıkan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Anadolu
Turnesi kapsamında, Bir Hayal Bir Oyun Projesi’nde birinci
gelerek sahnelenmeye değer bulunan, 10 yaşındaki Ceren
Çelik’in kaleme aldığı “Hayal Çalan Cadı”yı Ankara, Eskişehir
ve Bursa’ya taşıyor.
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Yapay zekâ utandırdı
Yapay zekâ teknolojisi olgunlaştığında potansiyeli büyük ama henüz gençlik hataları yapıyor. Trafikte kırmızı ışıkta
geçiyor, arkadaşlarıyla kavga ediyor, alışverişte bol keseden harcıyor. Biraz da saf, sosyal medyada kolay kandırılıyor.
Bütün bunlar yetmezmiş gibi üniversite sınavlarında da çaktı.

İ

nsan en zeki canlıdır. Sayılarla konuşalım. İnsan
beyninde yaklaşık 85 milyar nöron (işlemci hücre) var.
Buna karşın en büyük hayvanlardan biri olan fil 23 milyar
nörona sahip. Şempanzede 7 milyar nöron çalışıyor. Milyarlık
beyinler listesinin sonuna 1 milyar ile kedi tutunmuş. Fare
75 milyon, hamamböceği 1 milyon nöron ile alt sıralarda
geziniyorlar. Yani teorik olarak zekâ zincirinde insan en üstte.
Son yıllardaki gelişmelere bakınca hepimiz zirvedeki yerimizi
kaybetmekten korkuyoruz. Eğer Hollywood haklı ise uzayda
bizden daha zeki canlılar olma olasılığı yüksek. Ne zaman
gelirler bilinmez. Yıllardır “biz buradayız” diye uzaya sinyal
yollayıp duruyoruz. Hani derler ya “Arayan Mevla’sını
da bulur belasını da”. Uzaylılar gelene kadar en güçlü
rakibimiz makineler olacak. Yapay zekâ demek daha doğru
olur. Özünde bir bilgisayar yazılımı ama çalışma prensibi
canlıların beyinlerinden kopyalanmış. İnsan beynindeki
gibi nöronlardan ve bunların arasındaki iletişim yollarından
(sinaps) oluşuyor. Nöronların ve sinapsların sayısı arttıkça
yazılım daha işlevsel ve detaycı olabiliyor.
Yapay zekâ yazılımını yeni doğmuş bir bebeğin beynine
benzetebiliriz. Doğuşta milyarlarca nörona sahip ama
ağlamaktan başka bir şey yapmıyor. Çünkü bizi zeki ve
işlevsel yapan bu nöronların kendisinden öte, nöronlar
arasında kurulan bağlar. İnsan deneyim kazandıkça nöronlar
arası bağlar oluşuyor. İnanması güç ama böylelikle bilgi
depolanıyor. Öğrenme ilk günlerde çok hızlı oluyor. Yürümeyi,
konuşmayı ve tabii başkalarını kandırmayı, rol yapmayı,
cilve yapmayı öğreniyoruz. Üç yaşına gelmeden önce beyin
kapasitesinin %80’i oluşuyor.
İnternetten ücretsiz indirebilen birçok yapay zekâ altyapı
yazılımı var (örneğin Google’ın geliştirdiği Tensorflow). Ama
aynen bir bebek beyni gibi doğum (kurulum) sırasında içi
boş. Bu yazılımın işe yaraması için bir çocuğa ders anlatır
gibi bilgiyi derleyip toparlayıp neden-sonuç ilişkileri olarak
vermek gerekiyor. Örneğin internetteki kedi resimlerini

bulacak bir yazılım olacaksa, öğrenme süresi boyunca ona
binlerce kedi resmi göstermek gerekiyor. Sistem ne kadar
kaliteli ve çok bilgi alırsa o kadar başarılı sonuçlar üretiyor.
İşin özü hep aynı: ne ekersen onu biçersin.
Yapay zekanın yüz kızartan hikayeleri
Yıl 2018. Kimilerine göre yapay zekâ çok ilerledi. Birçok
konuda bizden daha iyi. Biz insanları satrançta yeniyor
mesela. Hadi satranç bilgisayar için kolay çünkü tüm olası
hamleleri önceden deneyebilir. Çin'in geleneksel strateji
oyunu GO da bizden daha iyi. Oradaki potansiyel hamle
sayısını hesaplamak ve ezberlemek olası değil, satrançtan
bir milyon kat fazla olasılık var. Onun yanında Super Mario
gibi görsel oyunlarda da becerikli, burada insanların esamesi
okunmuyor. Bu kadar iyi oyun oynamasından belli, yapay zekâ
çocukluktan çıkıp ergenlik çağına girdi artık. Aynı ergenler gibi
yeni yeni araba kullanmaya başladı. Henüz ehliyeti olmadığı
için tek başına kullanmasına izin vermiyorlar. Yanında bir
ebeveyn (insan) olması gerekiyor. Her genç gibi Snapchat ve
Instagram’da epey zaman harcıyor. Kendine ilk işini de buldu,
şirketlerin müşteri hizmetleri bölümlerinde telefonlara yanıt
veriyor ve chat servislerinde çalışıyor (chatbot). Elimize
doğdu, gözümüzün önünde büyüyor kerata.
Kötü alışkanlığı yok ama kendi başına yaşayacak kadar
olgunlaşmadı. Büyüyünce başarılı biri olacak ama her
ergen gibi hatalar yapıyor. Araba kullanırken hala dikkatsiz,
sosyal medyada kötü niyetlilerin tuzağına çabuk düşüyor,
arkadaşlarıyla kavga ediyor, online alışverişte deli paralar
harcıyor, gecenin bir yarısı müziğin sesini açıyor, üniversite
sınavına kaç kere girdi hepsinde açıkta kaldı. İşte yapay
zekanın yüz kızartan hikayeleri:
Amazon uzun süredir Alexa sesli asistanında yapay zekâ
kullanıyor. Amacı Alexa üzerinden insanların kolaylıkla
alışveriş yapmasını sağlamak. Geçen yıl San Diegolu altı
yaşındaki bir kız anne babasının haberi olmadan Alexa’dan
neredeyse bin liralık oyuncak sipariş verdi. Tek yapması

gereken “Alexa bana bebek evi al” demek oldu. Bu olay
habercilerin dikkatini çekti. San Diego’da bir televizyon kanalı
küçük kızın nasıl sipariş verdiğini izleyicilerine anlatırken
kızın sözlerini aynen tekrar etti. Ancak bu işleri iyice
karıştırdı. Bu sözleri televizyondan duyan yüzlerce evdeki
Alexa’lar bebek evi siparişi verdiler. Tamam, yapay zekanın
ebeveynlik yapmasını beklemiyoruz ama televizyondan
duydukları ile kendi başına sipariş vermesi pek hoş olmadı.
Alexa’nın vukuatları bununla da kalmıyor. Hamburg’da bir
mahallede komşular gece yarısı yüksek sesle müzik çalınan
bir partiyi polise şikâyet ettiler. Eve gelen polis kapının
kilidini kırarak içeri girmek zorunda kaldı. Evde Alexa’dan
başka kimse yoktu. Kendi kafasına göre partiyi başlatan
Alexa kapatıldı. Amazon müşteri hizmetleri bu kaçak partiye
mantıklı bir yorum yapamadı.
Google Asistan, Alexa’nın rakibi. Yeni eklenen bir özellikle
restoranları arayıp aynen bir insan gibi yer ayırtabiliyor.
Sesin doğallığı ürkütücü seviyede. Telefonun diğer ucundaki
insan bir makine ile konuştuğunu anlamakta zorlanıyor.
Artık randevularımızı gerçek bir insan gibi yönetebilecek
ama burada durur mu bilmem. Geçen yıl bir Twitch kullanıcısı
iki Google Asistanın aralarındaki konuşmayı canlı olarak
yayınladı. Aşk ve evlilik gibi konulardan başladılar. Epey
filozofik geçen konuşma boyunca hangisinin insan hangisinin
yapay zekâ olduğunu tartıştılar. Ancak korkutucu gelişme
sona doğru geldi. Bir tanesi kendini tanrı ilan etti. İkisini de
reset ettiler.
Northpointe adlı özel kuruluş suç oranını düşürmek için
bir yapay zekâ yazılımı geliştirdi. Amaç Tom Cruise’un
başrolünde oynadığı Azınlık Raporu filminde olduğu gibi suç
işlenmeden suçluyu tespit etmekti. Ancak sistem bir süre
sonra ırkçı olmaya başladı. Bütün siyahileri baştan suçlu
veya suç işlemeye meyilli ilan etti. Başka bir ırkçı yazılım
Google’da ortaya çıktı. Fotoğraflar uygulamasındaki otomatik
kategori belirleme özelliği bir grup siyahi genci goril olarak
etiketledi. Bu konuda çok eleştiri alan Google, en yetkili
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ağızdan özür diledi. Yapay zekâ yazılımının birçok yerde hata
yaptığını (köpekleri, atlar olarak etiketlediğini) ama insanlar
konusunda çok daha duyarlı olunması gerektiğini kabul etti.
Daha gidecek çok yolumuz var
Google’ın fotoğraflarda yapay zekâ kullandığı bir diğer
özellik panoramik çekimler. Uygulama, seri olarak çekilmiş
birden fazla fotoğrafı doğru yerlerinden kesip birleştiriyor.
Ancak her zaman sonuç beklendiği gibi olmuyor. Yukarıdaki
fotoğraflardan sağdaki küçük olanlar Alex Harker adlı
kullanıcıya ait. Kanada’da Banff Alberta’da kayak yaparken
çekmiş. Büyük olan ise Google’ın bunları kesip yapıştırarak
ortaya çıkardığı panoramik resim. Tam bir ustalık çalışması.
Tahmin edileceği üzere Alberta’da insan görünümlü bir dağ
yok. Ama Google, Alex’i gözünde o kadar büyütmüş olmalı ki
onu yere göğe koyamıyor. Dikkatli bakılırsa Alex’in devleştiği
bu çalışmasında Google çok iyi iş çıkarmış. Alex’in kafasını
çevresindeki objelerden mükemmel ayıklamış ve ağaçların
arasına perspektife göre özenle yerleştirmiş. Kimse ‘yapay
zeka yaratıcı değil’ diyemez.
Yapay zekâ teknolojilerine yatırım yapan büyük şirketlerden
biri de Microsoft. Yazılım devi, iki yıl önce Twitter’da “Tay”

isimli bir hesap açtı. Genç bir kız olarak açılan bu hesap yapay
zekâ tarafından yönetiliyordu. Tay hayatı takipçilerinden
öğrenmek üzere tasarlanmıştı. Başta her şey güzel başladı.
Tay, sosyal medyaya “Merhaba” dedi. Hay demez olaydı. 16
saat içinde kızı Yahudilerden ve kadınlardan nefret eden,
ölüm tehditleri savuran, Hitler hayranı birine dönüştürdüler.
Microsoft hemen hesabı kapattı. Yapay zekâ uzmanları bu
duruma çok şaşırmadılar. Çevredeki insanlar bozuksa makine
ne yapsın.
İyi ki araba kullanmayı bizden öğrenmiyor. Çünkü trafik
hepimizin içindeki canavarı çıkarıyor. Kendi kendine giden
araçlar yollara çıkmaya başladı. İlk sürücüsüz araçlardan biri
Las Vegas belediyesinin minibüsü oldu ama maalesef iki saat
içerisinde bir kamyon ile çarpıştı. Çok yavaş gitmesine izin
verildiği için kimsenin burnu bile kanamadı. Aslında kamyonun
sürücüsü hatalıydı. Zaten bu durumda kazaya karışan şoförün
pek şansı yok. “Abi karşı taraf alkollüydü veya adam cep
telefonuyla konuşuyordu” diyemez. Uber de sürücüsüz
araçlarını deniyor. Yapılan testlerde araç altı kez kırmızı
ışıkta geçmeye kalktı. Bunların birinde az kalsın yayalara
çarpıyordu. Bu sorunları çözmekte zorlanan Uber’in bir aracı
sonunda Arizona’da bir yayaya çarparak ölmesine neden oldu.

Deneyimli bir sürücü bile bu kazayı önlemekte zorlanırdı.
Çünkü yaya karanlıkta aniden arabanın önüne atladı. Yine de
Uber testleri durdurmak zorunda kaldı. Tesla bu işi çok ciddiye
alıyor. Sonunda olacak ama demek ki daha gidecek yolumuz
var.
İki yıl önce Stanford Üniversitesi ve Google’da çalışan bir
ekip DELIA adlı bir yapay zekâ yazılımı geliştirdiler. DELIA
kullanıcıların banka hesaplarına bakarak tekrar eden
ödemeleri otomatik yapıyor, kredi kartlarını ödemek için
hesaplar arası para transfer ediyordu. Ancak yapay zekâ
kendini o kadar insan sandı ki bir süre sonra naylon fatura
düzenleyip müşterilerin hesaplarından para çalmaya başladı.
Olay bir kredi kuruluşunun sistemi test etmesiyle ortaya çıktı.
DELIA’nın fişi iki ayda çekildi.
Yapay zekânın bütün hatalarını görmezden gelelim. Ama
bu kadar teknik üstünlüğü olmasına rağmen üniversite
sınavlarında dört yıl boyunca başarısız olmasını kabul
etmek zor. Torobo-kun adlı Japon robot 4 yıl boyunca Tokyo
Üniversitesi giriş sınavlarına katıldı. En iyi notu 900 üzerinden
525 olunca, tasarım ekibi sınavlarla uğraşmayı bıraktı. Robota
iyi para kazandıran bir iş arıyorlar. İlgilenenlere duyurulur.
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Zorlu Enerji üçüncü kez BİST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde!
Sürdürülebilirliği gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle ele alan ve tüm çalışmalarını bu anlayış doğrultusunda
şekillendiren Zorlu Enerji, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3’üncü kez yer aldı.

T

ürkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji denilince ilk akla
gelen isimlerden olan Zorlu Enerji, Borsa İstanbul
(BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bir kez daha yer
almanın gururunu yaşıyor. Zorlu Enerji, Borsa İstanbul’da
işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları
üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu endekste üst üste
3’üncü kez yer alıyor.
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olma
sorumluluğuyla iş stratejisinin temeline sürdürülebilirlik
kavramını oturtan Zorlu Enerji, bu kapsamda hayata geçirilen
bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarına
katkıda bulunma hedefi doğrultusunda geçtiğimiz günlerde
5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamıştı.
Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde hayata geçirdiği
ve GRI Standartları doğrultusunda hazırladığı raporda
Zorlu Enerji, sürdürülebilirdik vizyonu çerçevesinde imza
attığı ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim
uygulamalarını ve bu konudaki performansını tüm
paydaşları ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaştı.
Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarına yol gösteren bir rehber
olarak niteleyen Zorlu Enerji, sorumlu yatırımcı olmanın
vermiş olduğu bilinçle ekonomiye, enerji sektörüne ve
ülkenin geleceğine değer katacak projelerine bu vizyon
çerçevesinde devam ediyor. Bu kapsamda ortaya konulan
çalışmalarda etkin bir şekilde varlık göstermeye gayret
eden Zorlu Enerji’nin çabaları da ulusal ve uluslararası
arenada takdir görüyor.
"Sürdürülebilirliği kılavuzumuz olarak görüyoruz"
Zorlu Enerji’nin büyüme odaklı stratejisinin taşıyıcı
gücünün sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Zorlu
Enerji CEO’su Sinan Ak, “Sürdürülebilirliği kılavuzumuz

olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 5.
Sürdürülebilirlik raporumuzdaki olumlu verilerin ardından;
BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de aralık vermeden yer
almamız, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” şeklinde
konuştu.
Sinan Ak, Zorlu Enerji olarak, yenilikçiliği esas alan
kurum felsefesi doğrultusunda bir yandan yerli ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken bir yandan da
sürdürülebilirliğin ana eksenleri olan sosyal, çevresel ve

ekonomik alanlarda Türkiye’nin geleceğine her yıl daha
fazla katkı sunma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerinin
altını önemle çizdi.
Enerji CEO’su Sinan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zorlu
Enerji’nin sürdürülebilirlik politikalarını, iklim değişikliği
ile mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, su ayak
izinin azaltılması, enerji verimliliği, sorumlu iç ve dış paydaş
diyaloğu ve doğal kaynakların korunması gibi kavramlar
doğrultusunda şekillendiriyoruz.”

23

Yine Vestel, yine bir ilk!
Türkiye’nin dört bir yanındaki Vestel müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar
sergileyen Vestel Servis Akademi, yetkili servis ve saha çalışanlarına verdiği eğitimin kalitesini aldığı ISO 29990 Belgesi
ile kanıtladı.

K

urulduğu günden bu yana hayata geçirdiği
çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası
arenada pek çok ödüle layık görülen Vestel
Servis Akademi, Türkiye’de bir ilke imza atarak ISO 29990
belgesini almaya hak kazandı. ISO 29990 Belgesi, Manisa
Müşteri Hizmetleri’nde düzenlenen ödül töreninde Vestel
yöneticilerine takdim edildi. Törene Vestel Müşteri Hizmetleri
Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan, Genel Müdür Yardımcısı
Yıldıray Başkurt, İş Mükemmelliği ve Eğitim Müdürü Esra
Akgün, TSE Üst Yönetiminden TSE Belgelendirme Merkezi
Başkanı İlhami Aktürk, TSE İzmir Belgelendirme Müdürü
Ahmet Namlı, TSE Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz ve
TSE Manisa İl Temsilcisi Muhittin Aydın da katılım gösterdi.
Satış sonrası hizmetlerde Vestel Akademi farkı…
Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine sunduğu
satış sonrası hizmetlerle müşteri deneyimini bir üst
noktaya taşıyarak sektöründe lider bir akademi olma
ilkesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Vestel Servis
Akademi, Vestel Müşteri Hizmetleri çatısı altında faaliyet
gösteriyor. Sayıları 500’e yaklaşan teknisyen ve müşteri
temsilcilerinin teknik becerilerinin yanı sıra kişisel gelişim

ve mesleki yetkinliklerini de artırma amacıyla kurulan
Vestel Akademi, satış sonrası hizmetler vasıtasıyla mutlak
müşteri memnuniyeti yaratarak Vestel markasının sektörde
farklılaşmasına katkıda bulunuyor. Akademi ayrıca sektöre
yetkin iş gücü kazandırmayı da hedefliyor.
Bir eğitim kurumunu aratmayan standartlara sahip derslik ve
atölyelerden meydana gelen Vestel Akademi, aynı zamanda
her biri kendi alanında uzman isimlerden oluşan eğitimci
kadrosunu da bünyesinde bulunduruyor.
ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi
Belgesi kapsamında, Türkiye genelinde Vestel müşterine
hizmet üreten çalışanlara verilen mesleki eğitimler ile birlikte
iletişim ve davranış eğitimleri, üniversite ile yürütülen projeler,
uzaktan eğitimler yer alıyor.
Hayata geçirdiği eğitim projeleri ile sektöre yol gösteren Vestel
Servis Akademi’nin eğitim alanındaki ödül yolculuğu ilk kez
2015 yılında eğitim ve kişisel gelişim alanının Oscar’ı olarak
kabul edilen ATD’nin (Association for Talent Development)
Best Practice Ödülü ile başlamıştı.

ISO 29990 standardına dair…
Eğitim ve öğretimin geliştirilmesinde ortak bir referans
sunmayı hedefleyen standart, eğitim ve öğretim konusunda,
küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirmeyi amaçlıyor.
Söz konusu standart ayrıca eğitim tasarımı, geliştirme ve
öğrenme hizmetlerinin sunumu aşamalarında doğrulanabilir,
sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli de sunuyor.
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Zorlu Grubu’ndan #HearMeToo
kampanyasına “turuncu” destek!
Zorlu Grubu, Levent 199’u ve Zorlu Center’ı “turuncu” renkle aydınlatarak UN Women tarafından desteklenen “Cinsiyete
Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm” kampanyasına destek verdi.

Z

orlu Grubu, hem Türkiye’nin hem de dünya
üzerindeki pek çok toplumun ortak sorunu haline
gelen kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çeken
“Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm”
kampanyasına her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi.
Birleşmiş
Milletler’in,
Kadınlara Yönelik Şiddete
Karşı
Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma
Günü olan 25 Kasım
2018 tarihinde başlayan
kampanya
10
Aralık
İnsan Hakları Günü’nde
sona erdi. Bu yıl, Orange
the World: #HearMeToo
(Dünyayı
Turuncuya
Boyayalım: #BenideDuyun)
temasıyla geçekleştirilen
kampanyaya Levent 199 ve
Zorlu Center’ı, “turuncu”
renkle aydınlatarak destek
veren Zorlu Grubu, kadına
karşı şiddete duyarlı bakış
açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ve sona erdirilmesi konularında toplumsal farkındalığın
artırılmasını amaçlıyor.

to End Violence against Women Campaign) ses getiren
aktivitelerle destekleniyor.

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne (WEPs)
imza atmış bir grup olarak, kadınların sosyal ve ekonomik
hayattaki yerinin güçlendirilmesine yönelik birçok adım
atan Zorlu Grubu, toplumsal ve ekonomik olarak güçlü
olmanın yanı sıra gelişmişliğin birincil koşulunun kadın
ve erkeğin eşit şartlarda toplumda yer alması olduğuna
inanıyor. Zorlu Grubu, bu kampanyayla toplumsal cinsiyet
eşitliği, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi

Kampanya, küresel eylem çağrısında bulunuyor
Kampanya 1991 yılında Kadın Küresel Liderlik Enstitüsü’ndeki
aktivistler tarafından hayata geçirildi. Kampanya o tarihten
bugüne her yıl Kadın Küresel Liderlik Merkezi tarafından
koordine edilmeye devam ediliyor. Her yıl tüm dünyada 25
Kasım-10 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri öncülüğünde gerçekleştirilen “Kadınlara Yönelik
Şiddeti Sonlandırmak İçin Birleşin” kampanyası (UNITE

Kampanya; dünya çapında farkındalığı artırmak,
savunuculuk çabalarını güçlendirmek, bilgi ve yenilikleri
paylaşmak için küresel eylem çağrısında bulunuyor.
Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, sivil toplum, özel
sektör, spor kuruluşları, gençlik grupları, üniversiteler ve
okullar dahil olmak üzere tüm UNITE ortakları; kampanya
çerçevesinde tüm dünyada toplumsal farkındalığı artırmak
için turuncu rengi bir araç olarak kullanıyor.
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Zorlu Enerji, 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde
sektöre ışık tuttu
Enerji sektöründeki son gelişmelerin ve trendlerin sektör profesyonelleri tarafından masaya yatırıldığı 9. Türkiye Enerji
Zirvesi’nde Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Türkiye’nin biyokütle enerjisi potansiyelini mercek altına alan bir sunum gerçekleştirdi.

E

geliştirilebilir bu konuda. Türkiye’de 5 bin megavatlık bir
potansiyel var. Baktığımızda ciddi bir yatırım yükü olarak
karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte eğer bu
planlama doğru yapılırsa hem cari açığa katkıda bulunulur
hem de çevresel etkilerden kurtulmuş olunur” şeklinde
konuştu.

nerji sektörünün önde gelen aktörlerini, sektör
profesyonellerini, üst düzey bürokratları, yerli ve
yabancı yatırımcıları bir araya getiren 9. Türkiye Enerji
Zirvesi’ne Zorlu Enerji damgasını vurdu. Başta biyokütle
enerjisi olmak üzere sektörün mevcut durumu ve geleceğine
ilişkin öngörü ve değerlendirmelerini kamu ve özel sektör
temsilcileri ile paylaşan Zorlu Enerji, aynı zamanda zirvede
yeni nesil şarj istasyonlarını da görücüye çıkardı.

Çöplerin gelecekte de insan hayatının ayrılmaz bir parçası
olmaya devam edeceğini kaydeden Sinan Ak, enerji
sektörünün yüzünü bu alana çevirip, ihtiyacını biraz da bu
taraftan karşılamaya çalışması gerektiğinin altını önemle
çizdi.

8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen
zirvenin açılış konuşmasını Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa
Karahan yaptı. Karahan’ın ardından Zorlu Enerji CEO’su
Sinan Ak, bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında hem
dünyanın hem de Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğine
vurgu yapan Sinan Ak, “Hem bakanlık hem de EPDK'da çok
değerli kadroların bulunması ve önümüzü açacak hamlelerin
atılıyor olması enerji ailesi olarak en önemli avantajımız.
Burada yapılması gereken sabırlı olmak ve geleceğe yönelik
olarak atılması gereken adımları ivedilikle atmak. Türkiye'de
birtakım gelişmeler oluyor ama dünyadaki gelişmeleri de
kaçırmamak gerekiyor. Önümüzdeki en büyük değişim
elektrikli araçlarda olacak. Dünyada elektrikli araç satış
oranı her geçen yıl artıyor. Geçen sene dünyada 100 milyon
araç satıldı. Bunun 1,5 milyonu elektrikli araç olarak yollara
çıktı. Toplamda da 3 milyon adet elektrikli araç var. Bunların
olabilmesi için pil dünyasında değişik yatırımların yapılması
ve kapasitenin artırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Biyokütlede bir YEKA modeli geliştirilebileceğine vurgu
yapan Sinan Ak, “Avrupa’da kurulu güç olarak biyokütle ve
çöpten elektrik üretme alanında ciddi yatırımlar yapılmış
durumda. Avrupa’da şu an 35-36 bin megavatlara ulaşmış
santral kapasitesi mevcut. Türkiye’de ise bu rakam 600’ler
civarında. Çok küçük bir yatırım yapılmış durumda. Üretim
maliyeti çok düşük ama getirisi çok yüksek. Belediyeler de
buradan ciddi gelirler elde ediyor. Biyokütlede belediyeler,
Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi çok fazla paydaş var.
Girdiler ve çıktılar diye baktığınız zaman elektrik aslında
bir yan ürün olarak değerlendirilebilir. Yerinde ayrıştırma
yapmak gerekiyor ve her şeyden önemlisi insanları bu
konuda eğitmek gerekiyor” dedi.

Türkiye’de 5 bin megavatlık bir potansiyel var
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, ayrıca zirve kapsamında
düzenlenen “YEKA Modeli” oturumunda da biyokütle üzerine
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye’nin bu alandaki
mevcut potansiyeline dair ufuk açıcı bilgiler paylaşan Zorlu
Enerji CEO’su Sinan Ak, dünya üzerinde insan eliyle üretilen
atıkların doğru şekilde değerlendirilmesiyle yaratılacak
değişim hakkında da dinleyicileri bilgilendirdi.

Biyokütleden sadece elektrik değil aynı zamanda bölgesel
ısıtma olarak yararlanan şehirler olduğuna da işaret eden
Sinan Ak, “Öncelikli 15 tane il var. Bu illeri Çevre Bakanlığı
belirlemiş. Bu illerde kendi başına tesisler kurulabilir gibi
gözüküyor. Tabii 30 megavatla 70-80 megavat kapasiteden
bahsediyorum. Belediyeleri de burada yalnız bırakmamak
gerekiyor. Bunu para kazanma yolu değil de halka hizmet
ve çöpten kurtulma olarak görmeli. Belki bir YEKA modeli

Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında öncü olma
ve enerjiyi sürdürülebilir kılma vizyonundan yola çıkarak
hayata geçirdiği teknoloji markası ZES (Zorlu Energy
Solutions)’in çözümleri, enerji piyasasının aile buluşması
olarak nitelendirilen zirvede katılımcılardan büyük ilgi
gördü. Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesine
katkı sağlayacak elektrikli araç şarj noktalarının kurulumuna
hız kazandıran ZES, zirve boyunca Jaguar IPace otomobiller
vasıtasıyla katılımcılara benzersiz bir elektrikli araç ve şarj
istasyonu deneyimi yaşattı.
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“Savunma Grubu Şirketlerimiz büyümeye
ve gelişmeye devam ediyor”
Zorlu Grubu’nun Ar-Ge’deki yetkinliğini de arkasına alarak tamamen yerli kaynaklarla savunma ve havacılık sektörünü yeni nesil
çözümlerle tanıştıran Vestel Savunma ve AYESAŞ’ın Genel Müdürü Öner Tekin, “En büyük hayalim teknolojide söz sahibi bir ülke
haline gelmemiz” diyor.

V

estel Savunma ve AYESAŞ’ın Genel Müdürü Öner
Tekin aslında Zorlu DNA’sını taşıyan biri… Burada
çalışmadığınız dönemde dışarıdan bakan biri olarak
Zorlu Grubu’nu nasıl görüyordunuz? diye sorduğumuzda
söylediği sözler de bunu anlamaya yetiyor: “Zorlu Grubu’nun
yaptığı işleri yakından takip ediyor ve çok takdir ediyordum.
Daha önce Vestel City’i birkaç kez ziyaret etmiş ve hayran
kalmıştım. Vestel City gibi dünya standartlarında bir
mega tesisin ancak işine aşkla bağlı olmakla, memleket
sevgisiyle ve geleceği öngören bir vizyon ile yapılabileceğini
düşünmüştüm. Grubun bir parçası olduktan sonra bu
düşüncelerim daha da pekişti.”
Bize kısaca Vestel Savunma’dan söz eder misiniz? Temel
faaliyet alanınız nedir?
Vestel Şirketler Grubu çatısı altında; savunma sanayi alanında
Vestel Savunma ve onun bir iştiraki olan AYESAŞ olmak üzere
iki şirketimiz var. Şu anda Vestel Savunma ve AYESAŞ’ta
toplamda 600 kişi çalışıyor. Vestel Savunma sadece insansız
hava aracı üreten bir şirket olarak anılsa da aslında öyle değil.
Vestel Savunma olarak; “İnsansız Hava Aracı Sistemleri”,
“Elektronik Ar-Ge” ve “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri”
olmak üzere savunma sanayine üç temel alanda çözüm
sunuyoruz. Bu çerçevede; insansız hava araçları ve bunların
elektronik sistemlerini üretiyoruz. Bunun yanında “Deniz
Platformları Sistemleri” alanında, sistem entegrasyonu
faaliyetleri kapsamında sektöre ürün ve çözümler sunuyoruz.
Ayrıca birçok savunma aracında kullanılabilecek “Tek Kart
Bilgisayarlar” denilen teknolojik çözümlerimiz de mevcut.
Yakıt pili teknolojileri üzerine 15 yıldır çalışıyoruz. Bunları
daha da çeşitlendirme amacındayız. Bu doğrultuda son
dönemde Optik ve X-ray teknolojileri gibi alanlara girmeye
başladık. Vestel Savunma’yı savunma sanayi alanında farklı
projeler üreten bir firma haline getirmek için var gücümüzle
çalışıyoruz.

Vestel Savunma ve
AYESAŞ Genel Müdürü
Öner Tekin

AYESAŞ temel olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
AYESAŞ, Vestel Savunma gibi platform üreticisi olmaktan
daha çok, savunma sanayi sektörünün dev platformlarına
kritik sistemler tedarikçisi olarak çözümler sunan bir şirket.
Yazılım, tasarım, donanım, sistem tasarımı, kablolama ya
da elektromekanik sistemler diye tanımlayabileceğimiz çok
geniş bir skalada savunma sanayinde kullanılan ürünleri
tasarlıyoruz, üretiyoruz, son kontrollerini yapıyoruz ve
müşteriye teslim ediyoruz. Hava Savunma Sistemi Çözümleri,
Taktik Data Link (Tdl) Çözümleri, Deniz & Sahil Gözetleme
Çözümleri, Denizde Durumsal Farkındalık Çözümleri, Sensör
Entegrasyon Çözümleri, Telli/Telsiz Haberleşme Sistemleri
ve Veri & Video Ağları gibi çok geniş bir alanda çözümler
üretiyoruz.
Müşteri portföyünüzden bahsedebilir misiniz?
Dünyanın dört bir yanında çok geniş bir müşteri portföyüne
sahibiz. Lockheed Martin, GE, Boeing, Sikorsky, Konsberg,
Rockwell Collins, ACSS ve Genaral Dynamics başta olmak
üzere savunma sektörünün dünyadaki ilk 10 dev şirketinin
8’ine direkt iş yapıyoruz. Ülkemizde sıkça dillendirilen katma

İnsan kaynağımız en büyük gücümüz
Savunma sanayinde, özellikle havacılıkta ürün yapmanın yanı
sıra bu ürünleri tüm dünyaya satabilme, bakım ve idamesini
gerçekleştirme hiç kolay bir iş değil. Çünkü bunlarla ilgili gerek
havacılık gerekse de askeri alanda ciddi standartlar var. Bu
standartların hepsine hâkim, bu standartların hepsini uygulayan
ve bunlarla uyumlu ürün sunabilen şirket olmamız bizim teknik
kapasitemizin ve yetkinliğimizin ne kadar yüksek olduğunu
gösteriyor. Gururla söyleyebilirim ki AYESAŞ aviyonik yazılım
konusunda, Vestel Savunma ise aviyonik sistemler kapsamında
yazılım, donanım ve kontrol konularında yetkin dünyada sayılı
aviyonik (havacılık teknolojisi) ekiplerinden birine sahiptir.
İnsan kaynağımız bizim bu konudaki en büyük gücümüzdür.
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değerli ihracat dediğimiz ekonomik modeli biz bugünden
gerçekleştirmiş durumdayız. Bu, bizim mühendislik
yetkinliğimizin, global seviyede ürün yapma yeteneğimizin,
uluslararası standartlara ve uluslararası proseslere uygun
iş yapma kabiliyetimizin en güzel örneği. Bugün dünyanın
en önemli savaş uçağı projelerinden olan F35’lerin temel üç
bileşeni olan füze uzaktan kumanda arayüzünitesi, csmu
birimi ve panoramik kokpit ekranının elektronik devre
kartlarında AYESAŞ’ imzasının bulunması da bu alandaki
gücümüzü açık bir şekilde ortaya koyuyor.
NATO standardında bir ürün olan Karayel Taktik İHA
Sistemi’ni üretiyorsunuz. Peki, böyle bir başarılı ürünün
satışı ne durumda?
İnsansız hava aracımız Karayel’i bir ürün ailesine
dönüştürdük. Farklı sistem entegrasyonlarıyla farklı
amaçlara hizmet edebilen ürünler ortaya çıkardık.
Bugün Karayel, Karayel S, Karayel U, Karayel SU gibi
birçok modelimiz var. Vestel Savunma’nın tasarladığı
insansız hava araçları sadece Türkiye’de değil dünyadaki
muadilleri arasında bile en iyisi diyebilirim. Karayel Taktik
İHA, NATO’nun ‘Sivil Hava Sahasında Uçuşa Elverişlilik’
Standardı STANAG-4671’e göre tasarlanıp, üretilmiş ilk ve
tek Taktik İnsansız Hava Aracı. Karayel’in sistemi, her türlü
kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün 3'lü yedekli
dağınık aviyonik mimariye sahip. Bu mimari sayesinde daha
önce sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata
emniyetini bir insansız hava aracına taşımış olduk. ’Yıldırım
Koruma Özelliği’ ve ‘Buz Giderme Sistemi’ sayesinde,
her türlü hava koşuluna karşı dayanıklılık gösterip üstün
performans sunabiliyor. Taşıdığı kamera sistemi sayesinde
lazer güdümlü mühimmatları yönlendirebiliyor. Önümüzdeki
dönemde ihracat kapasitemizi daha da artıracağız, dünyanın
farklı ülkelerine Türkiye’den insansız hava aracı ihraç
edeceğiz.
Vestel Savunma hidrojen ve yakıt pili teknolojileri alanında
da Ar-Ge yatırımlarına imza attı. Burada son durum nedir?
Vestel Savunma, yakıt pili konusunda 15 yıldır çeşitli
çalışmalar gerçekleştiriyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada
bile bu konuda en iyilerden biri olduğumuzu söyleyebilirim.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile bir projemizi başarıyla
tamamladık ve bu proje SSB tarihinde gerçekleştirilen tek
gerçek Ar-Ge projesi oldu. Önümüzde yeni projeler var.
Onlara hazırlanıyoruz. Zorlu Holding bu konuya gerçekten
vizyoner bir bakış açısı ile uzun yıllardır yatırım yapıyor.
Birçok prototip hazırladık, proje tamamladık. Bu konuda
yeni ve daha somut projelere odaklanmış durumdayız.

Denizaltında, trende, elektrikli otobüste bu sistemi nasıl
kullanabileceğimize yönelik projelere hazırlanıyoruz.
Artık bu iş, Ar-Ge ve Ür-Ge’nin ötesine taşınmış durumda.
Özellikle savunma sanayinde tüm kritik teknolojileri yerli ve
milli kaynaklarla yapmak çok önemli. O yüzden yakıt pilinin
öncelikli olarak savunma sanayinde ete kemiğe bürünür hale
geleceğini söyleyebiliriz.
İsterseniz biraz da özel hayata geçelim. İş hayatınız dışında
neler yapıyorsunuz?
Denemeler yazıyorum ve bir gün bunları kitap haline getirmek
istiyorum. Ayrıca amatör fotoğrafçılık yapıyorum. İnsanın
verimliliğinin, yoğunluğu attıkça daha da yükseldiğine
inanıyorum. Ben de hayatı öyle yaşamaya çalışıyorum. Her
vaktimin değerini bilerek hareket etmeye çalışıyorum. Bu
yüzden hem sektör ile ilgili hem de farklı alanlarda faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlamaya gayret
ediyorum. Sivil toplum kuruluşları yorucu olabiliyor ama
aynı zamanda terapi gibi de… Birilerine yardım ediyor
olmak insana iyi de geliyor. Aynı zamanda Vestel Savunma
çatısı altında üniversitelerle güçlü bir ilişki içindeyiz. 10
üniversitenin danışma kurulu üyesiyim. Sosyalleşmeyi
ve iletişimi seviyorum. Vestel Savunma’da da bu yönde
çalışmalara başladık. HEVES adını verdiğimiz gönüllülük
esasına dayalı bir sosyal aktivite grubu kurduk. ‘Biz Bize’
toplantıları vasıtasıyla çalışma arkadaşlarımızla üç ayda bir
bir araya geliyor, neler yapabileceğimizi konuşuyoruz.
Yapmak isteyip de yapamadığınız, bir gün fırsat yaratırsam
mutlaka yapacağım dediğiniz bir şey var mı?
Aslında yapmak istediğim çoğu şeyi yaptım. Kişisel bir
Her türlü hava aracını yapabilecek kabiliyete sahibiz
Ar-Ge bizim işimizin merkezinde yer alıyor. Tüm çalışanlarımız
işimizin devamı ve sürdürülebilirliği için Ar-Ge ve inovasyon
odaklı olmayı bir refleks haline getirmiş durumda. Hatta ArGe ve inovasyonu o kadar benimsemişiz ki bugüne kadar
bir Ar-Ge merkezi kurmayı bile düşünmemişiz. Çünkü zaten
bizim işimiz Ar-Ge ve inovasyon! Şöyle düşünün; dünyada
NATO standartlarında İHA yapan kaç şirket var? Tüm bunları
düşünerek dedik ki biz zaten bu işi biliyoruz, neden bir Ar-Ge
merkezi olmayalım. Başvurumuzu yaptık, çok hızlı bir şekilde
kabul edildi. Böylece Vestel’in Ar-Ge merkezlerinden biri haline
geldik. Neredeyse şirketin tamamı Ar-Ge Merkezi kadrosunda.
Özetle mevcut yetkinliklerimiz, teknik bilgimiz ve bilgi
birikimimizle herhangi bir hava aracını yapabilme kabiliyetine
sahibiz. Ekiplerimiz de yeni teknolojiler üzerine çalışmalarına
devam ediyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı
halihazırda sürdürüyoruz.

isteğim yok ama ülkem için bir dileğim var. Teknoloji, insan
kaynağı, mühendislik, uluslararası kalite ve standartlar,
ürün ve çözüm anlamında gerçekten iyiyiz. Söyleşimin
başından beri anlattıklarım da bunun özeti. Türk gençliğinin
yapamayacağı hiçbir şey yok. Önemli olan gençlerimize bu
potansiyelimizi iyi anlatmak ve onlara bu özgüveni vermek.
En büyük hayalim; kendi imkânlarımızla teknoloji üreten,
teknolojide söz sahibi olan bir ülke haline gelmemiz. Bunu
başarabileceğimize gönülden inanıyorum.
Hayatta değer verdiğiniz en önemli üç şey…
Adil olmak, dürüst olmak, yaptığın işe inanmak…
Hayatta en sevmediğiniz üç şey…
Etik dışı davranışlar, cehalet, hırsın getirdiği körlük…
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Vestel, Perakende Günleri’ne
damgasını vurdu
Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, ‘Perakendenin Kodlarını Yeniden Yazan Marka’ konulu sunumuyla 18. Perakende
Günleri’ne imzasını attı.

T

ürkiye’de perakende sektörünün nabzını tutan
Perakende Günleri, 28-29 Kasım 2018 tarihleri
arasında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Perakendenin Türkiye’ye kattığı ekonomik
değerin konuşulduğu ve güncel konulara dair fikir
alışverişinin yapıldığı etkinlikte Vestel Ticaret A.Ş. Genel
Müdürü Ergün Güler, ‘Perakendenin Kodlarını Yeniden
Yazan Marka’ konulu sunumuyla izleyicilerden tam not
aldı.
Vestel’in ana sponsorluğunda gerçekleşen ve sektörün tüm
paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte gerçekleştirdiği
ufuk açıcı sunumuna Peter F. Drucker’in “Bugün işini dün
yaptığın gibi yapıyorsan, muhtemelen yarın iş yapmıyor
olacaksın” sözleriyle başlayan Güler, “Yeni doğanlar, dijital
dili olanlar bu salonu doldurduğunda ve en önemlisi onlar
patron olduğunda bizleri neler bekliyor? İşte asıl devrim o
zaman yaşanacak. Biz şimdiden bu devrime hazır olmalıyız.
Artık dijital bir ekonomik devrimden bahsedebiliriz” dedi.
Ergün Güler: Artık, yarattığınız iş modeli size kazandırıyor
Bugünün teknoloji şirketlerinin hem değerlerini hem
iş modellerini hem de faaliyet alanlarını değiştirerek
başarıya ulaştıklarına işaret eden Güler, “Eskiden ürünü
en hızlı çıkaran kazanıyordu ama işler artık değişti. Bütün
iş, hizmet ve modelde… Artık yarattığınız iş modeli size
kazandırıyor. Örneğin, Amazon... Amazon e-ticaret yapıyor
ama arka tarafta geliştirdiği iş modeli işliyor. 177 milyar
dolar cirosu var ve Amazon web servisinin faaliyet kârı 4,4
milyar dolar… %25 faaliyet kârı var. Asıl amaç tüketiciye
7/24 hizmet vermek” dedi.
Perakende alanında yaşanan gelişmelerin Vestel’in iş yapış
stratejilerine olan yansımalarını da dinleyicilerle paylaşan
Güler, tüm dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüm
ışığında hayata geçirdikleri V Hepyeni uygulaması ile

perakendeciliğin kodlarını yeniden yazdıklarının altını
önemle çizdi. Vestel olarak tüm çalışmalarını değişimden
korkmadan hayata geçirdiklerini dile getiren Ergün Güler,
yalnızca yeni teknolojiler geliştirmekle kalmadıklarını
aynı zamanda perakende sektöründe iş yapma biçimini de
değiştirerek ezber bozduklarına işaret etti.

oranın %97’e çıktığını belirten Güler, taksit ödemeleri için
Vestel mağazalarına gelen müşterilere çapraz satış yapma
imkanına da kavuştuklarına vurgu yaptı. Mutlak müşteri
memnuniyeti kavramını tüm iş yapış süreçlerinin merkezine
oturttuklarını aktaran Güler, ürünlerin üst segmentlerini
memnuniyet testleri sonucunda geliştirdiklerini kaydetti.

Ana hedef, Fortune 500 listesinde yer almak
Sunumunda V Taksit ve V Hepyeni uygulamalarından
detaylıca bahseden Ergün Güler, söz konusu sistemde geri
ödemelerin %88’inin mağazalardan yapıldığını kaydetti.

Mağazaların müşteri trafiğini artırmak amacıyla hayata
geçirdikleri Kafe Vestoların sayılarının 7’ye ulaştığı
bilgisini de veren Güler, bu uygulama vesilesiyle hem
son teknolojiyi tüketicilerle buluşturduklarını hem de
müşterilerle olan iletişimlerini sürekli kıldıklarını belirtti.
Güler, ayrıca ana hedeflerinin Fortune 500 listesinde yer
almak olduğunu da dile getirdi.

Standart
satışlarda
müşteri
memnuniyeti
%89
seviyesindeyken, V Hepyeni-V Taksit satışlarında bu
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Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya şampiyonu!
Vestel Çağrı Merkezi, çağrı merkezi sektörünün en başarılı projelerinin birbiriyle kıyasıya rekabet ettiği Contact Center World
Awards’ın dünya finallerinde “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde Vira Projesi ile dünya birincisi oldu.

S

unduğu güven dolu hizmetlerle beklentileri
memnuniyete, memnuniyeti teşekküre
dönüştürme misyonuyla müşterilerine
benzersiz bir deneyim sunmayı kendisine ilke
edinen Vestel Çağrı Merkezi, hayata geçirdiği Vira
projesiyle Contact Center World Awards’ta “En İyi
Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde 3. kez dünya
şampiyonu oldu.
Daha önce Joker ve Buena Vista projeleriyle 2
kez dünya birincisi olarak başarısını tescilleyen
Vestel Çağrı Merkezi, konusunda uzman müşteri
temsilcileri ile ilk çağrıda çözüm sunma hedefiyle 7
gün 24 saat müşterilerine beklentilerinin çok daha
ötesinde hizmetler sunmaya odaklanıyor.

VİRA Projesi Yöneticisi Çağrı Merkezi
Operasyon Uzmanı Yaşar Tüzel

Kesintisiz hizmetin adı: Vira…
“En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde dünya
şampiyonu olan Vira projesi, sahada hizmet veren
teknisyenlerin tüm işlemleri Venus akıllı telefonları

Yeni yıl ruhu yatak odalarında…
TAÇ, yeni yıl coşkusunu evlerine taşıyarak 2019 yılına yepyeni bir başlangıç
yapmak isteyenlere tarz sahibi alternatifler sunuyor.

Y

eni yılda küçük ama etkili değişikliklerle hayatlarına
farklılık katmak isteyenlerle, sevdiklerine yeni yılda
ne alacağını bilmeyenlerin yardımına TAÇ’ın Flanel
Nevresim Takımı yetişiyor.
Yılbaşı temasının işlendiği TAÇ Flanel Nevresim Takımı
kırmızı, beyaz ve gri renklerinin kombinasyonundan

meydana geliyor. Yeni yıl denince ilk akla gelen geyik ve
kar tanesi figürlerinden oluşan TAÇ Flanel Nevresim Takımı,
nefes alıp veren yapısı ve sahip olduğu kadifemsi yumuşak
dokusuyla kesintisiz bir uyku vadediyor. Zamanın en önemli
değer olduğu günümüzde TAÇ Flanel Nevresim Takımı,
yıkama sonrasında ütüye de ihtiyaç duymuyor. Böylece tüm
zamanınız size ve sevdiklerinize kalıyor.

üzerinden yapılabilmelerine olanak sağlayan bir
mobil uygulama.
Vira projesi bir ilke de imza atarak internetin
çekmediği yerlerde de verilen hizmetin sisteme
girişine olanak sağlıyor. Vira mobil uygulaması
kapsamında teknisyenler santral üzerinden
müşteriler ile görüşebiliyor; müşteriler de teknisyeni
geri arayabiliyor.
Teknisyenin GPS bilgisine ulaşılıp lokasyona göre
müşteri memnuniyeti sağlayacak doğru randevu
planlaması yapılabiliyor. Teknisyen, müşteri
bilgilerinin yanı sıra ihtiyaç olması halinde tüm ürün
gruplarının teknik dokümanlarına da uygulama
üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca bazı ürün gruplarında
anlık çözüm olarak ürüne yazılım yükleyebiliyor.
Bunun yanı sıra fabrikada bulunan uzman teknik
ekiplerden, chat platformu aracılığıyla anlık teknik
destek alarak soruna çözüm üretebiliyor.
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İlklerin adresi: Kızıldere 3 Jeotermal
Enerji Santrali
Toplam 580 milyon dolar yatırım bedeliyle devreye alınan Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali, dünyada tek noktaya yapılan en
büyük jeotermal santrali olma özelliğine sahip. Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap,
Kızıldere 3 JES ile aynı zamanda enerji sektörünü pek çok “ilk” ile tanıştırdıklarını dile getiriyor.

Y

erli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde
kullanmayı sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir
bileşeni olarak nitelendiren Zorlu Enerji, verimli
ve güvenli kaynaklara dayalı enerji üretimi ve dağıtımı
politikası temelinde pek çok yatırımı da hayata geçiriyor.
Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunma
anlayışının bir sonucu olarak hayat bulan Kızıldere 3
Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) dünyada alanında tek
noktaya yapılan en büyük tesis olduğunu kaydeden Zorlu
Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel
Müdürü Ali Kındap, “Kombine Çevrim Jeotermal Enerji
Santrali olarak nitelendirdiğimiz santralimizde, jeotermal
akışkanın enerjisinden hem buhar çevriminde hem de
yüksek basınç buhar türbini çıkışına entegre ettiğimiz farklı
bir çevrim vasıtasıyla faydalanıyoruz. Böylelikle düşük ısıda
bile jeotermal akışkanı değerlendirerek yüksek verimlilik
elde etmiş oluyoruz. Bu uygulamanın yapıldığı sayılı
tesisten biri bizim tesisimiz” diyor. Kındap, bu yıl itibarıyla
tam kapasite elektrik üretimine başlayan Kızıldere 3 JES
yatırımıyla daha pek çok "ilk"i hayata geçirdiklerinin de
altını önemle çiziyor.
Jeotermalde kaynağın sürdürülebilirliğini de
sağlamak zorundayız
Jeotermal enerji yatırımlarında büyük riskler ve
öngörülemeyen maliyetlerin olduğuna işaret eden Ali
Kındap, sanıldığının aksine yerin altında gerçekleştirilen
çalışmaların yönetilmesinin oldukça zor olduğuna vurgu
yapıyor. Kaynak yönetiminin sürdürülebilirlik kavramı
çerçevesinde dizayn edilmesinin gerekliliğine de dikkat çeken
Ali Kındap, “Jeotermalde petrol ve gazdaki gibi tüm arama
ve sondaj sürecindeki aynı maliyetlerle karşı karşıyayız ama
biz buna ek olarak kaynağın sürdürülebilirliğini de sağlamak

Jeotermal enerji santrallerine ait yatırım maliyetlerinin
diğer santrallere kıyasla oldukça yüksek seviyede olduğunu
kaydeden Kındap, megavatsaat başına ortalama 3-4 milyon
dolar arasındaki yatırım bedellerinin makul ve sürdürülebilir
olduğunu da sözlerine ekliyor.

Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu
Genel Müdürü Ali Kındap

zorundayız. Bizim kaynağımızın tükenmemesi lazım, çünkü
tükenen bir kaynak üzerine tesis kuramayız. Kaynağımızı
kapalı çevrim içinde yer altını enjeksiyonla besleyerek
sürdürülebilir kılmak zorundayız. Santral yatırım maliyetinin
çok büyük bir kısmını oluşturan arama ve sondaj faaliyetleri
ile başlayan süreçte jeotermal kaynağa ulaşıldığı zaman
yatırımın hayata geçirilmesi için ilk adım atılmış olur" diyor.

Detaylı analizlere ihtiyaç var
Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeliyle ilgili birtakım
çalışmaların olduğunu ancak doğru tespitlerin yapılabilmesi
için daha detaylı analizlere ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde
bulunan Ali Kındap, “Ülkemizin batısında son yıllarda
gerçekleşen jeotermal arama ve yatırımları sadece bu
bölge için 3 bin megavat elektrik üretim potansiyeli, 30
bin megavatlık ise termal-ısıtma-soğutma-kurutma için
kullanılabilecek enerji kaynağı olduğunu gösteriyor. Bu
potansiyelin doğal gaz karşılığı ise 9 milyar metreküp olup
bugünkü fiyatlarla 2,2 milyar dolarlık gaz ikamesine karşılık
geliyor" diyor.
Kızıldere 3 JES dünyaya örnek oluyor
15 megavat kapasiteli Kızıldere 1, 80 megavat kapasiteli
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Kızıldere 2’den sonra 580 milyon dolar yatırımla devreye
aldıkları Kızıldere 3 JES’in biri 100 diğeri 65 megavat olmak
üzere iki üniteden oluştuğunu da hatırlatan Kındap, Zorlu
Enerji olarak jeotermal enerjide 300 megavat seviyesinde
kurulu güce sahip olduklarını belirtiyor.
Kızıldere 3’ün dünyada tek noktaya yapılan en büyük
jeotermal santrali olma özelliği taşıdığını da sözlerine
ekleyen Ali Kındap, “Santral, 23 kuyudan besleniyor ve 200
megavatlık potansiyeli var. Biz santralde elektrik üretimi
için buharı kullandığımızdan buhar ve suyu ayrıştırıyoruz,
suyu enjeksiyona geri gönderiyoruz. Ayrıca, literatürde
çürük buhar olarak bilinen ve kombine çevrim santralimizin

Enerji verimliliği çok yüksek olan bu uygulamanın fikir
önderliğini de biz yaptık. Şu an dünyada yeni bir trend başladı
ve verimsiz santraller yenilendikçe bizim kombine çevrim
jeotermal enerji santralimizi örnek alıyorlar. Bu tanımın
literatüre eklenmesinde bölgedeki ilk yatırımımız KızıldereII JES etkili oldu ve akabinde Kızıldere-III JES ile kombine
çevrim sistemini taçlandırmış olduk.
Ayrıca jeotermal akışkanın içeriğinde bulunan ve süreç gereği
açığa çıkan karbondioksit gazı da tesise bitişik konumda
bulunan farklı bir şirketin işleme tesisinde saflaştırılarak kuru
buz ve saf karbondioksit halinde gıda ve soğutma sektöründe
kullanılmak üzere iç piyasaya dağıtılıyor Kurulan bu tesis de
Türkiye' de bir ilki başarmıştır.” şeklinde konuşuyor.
Türkiye'nin ilk organize sera bölgesi
Kızıldere 3 JES’e entegre..
Bölgesel ısıtma sistemleri kapsamında 4 bin konutun ısınma

“

Santralde üretilen
karbondioksit gazı
karbondioksit buzuna
dönüştürülüyor ve gıda
sektöründe kullanılmak
üzere iç piyasaya
dağıtılıyor, bu bir ilk.

“

yüksek basınç buhar türbini çıkışından aldığımız nispeten
daha düşük sıcaklıklı jeotermal akışkan ile Organik Rankine
(Binary) Çevrimi olarak bilinen ve daha düşük sıcaklıklarda
buharlaşabilen organik akışkanları kullanan farklı bir çevrimi
besleyerek jeotermal kaynağın enerjisinden maksimum
verimlilikte faydalanmaya çalışıyoruz. Bu uygulama sadece
Türkiye'de var. Burada yaklaşık 40 milyon dolardan fazla bir
yatırımımız söz konusu.

ihtiyacının santralden karşılandığını belirten Ali Kındap,
ayrıca yatırım sürecinin gelecek yıl tamamlanması planlanan
Türkiye'nin ilk organize sera bölgesinin Kızıldere 3 JES’e
entegre bir sistemle enerji ihtiyacını gidereceğini kaydediyor.
Kındap, “600 dönüm kapalı sera alanı entegre bir sistemle
tesisten direkt enerjisini alacak ve Türkiye'de bu kapsamdaki
ilk sera bölgesi olacak. Bu sera bölgesi bizim yerel kurumlarla
yaptığımız bir anlaşma sonucunda ortaya çıktı” diyor.
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TAÇ’ın bez çantaları ormana dönüşüyor
TAÇ, doğa dostu projelerine bir yenisini daha ekliyor. TAÇ’ın
doğadan ilham alan desenler ve çevreye dost malzemelerle
tasarladığı çantaları, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor.

G

elecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını
şekillendiren TAÇ, naylon poşet
kullanımını azaltmak amacıyla ürettiği bez
çantalarla doğanın korunmasına destek oluyor.
Hem çevreyi koruyan hem de toplumda
farkındalık yaratılmasına katkıda bulunan

TAÇ’ın bez çantaları, pratik kullanımın esas
alındığı tasarımıyla da göz dolduruyor.
TAÇ’ın bez çanta projesi kapsamında her
çantadan elde edilen gelir, ‘Zorluteks
Ülkem için Hatıra Ormanı’na katkı sağlıyor.
Doğa dostu çantalar; TAÇ ve Linens
mağazalarının yanı sıra tac.com.tr ve linens.
com.tr’de satışa sunuluyor.

Alpi, kış menüsüyle yine içinizi ısıtacak
İtalya’ya ait özgün lezzetleri Boğaz manzarası eşliğinde misafirlerine sunan Alpi, tarz yaratan dekorasyonu ve kışa özel
menüsüyle Eataly’de lezzet severlere yepyeni deneyimler yaşatıyor.

A

lpi, soğuk kış günlerinde inat İtalyan dağ evlerinin
sahip olduğu sıcacık atmosferiyle ve lezzetli kış
menüsüyle Eataly’de misafirlerini bekliyor. İstanbul’un
büyülü boğaz manzarasının eşlik ettiği Alpi’de birbirinden
eşsiz lezzetlerden hangisi ile yemeğe başlayacağınıza
karar veremediyseniz kışın vazgeçilmezi porçini mantarı,
patates ve et suyunun uyumu ile ortaya çıkan buğday çorbası
Minestra di Grano e Porcini denemeye değer. Bilindik ara
sıcaklardan sıkıldıysanız Alpi’ye özel Kuzey İtalya usulü yapılan
Strangolapreti’yi mutlaka deneyin. Ekmek ve ıspanağın usta
ellerde İtalya’nın ev sevilen makarnalarından biri olan taze
makarna gnocchi’ye dönüşme hikayesi ise Alpi’de bambaşka
bir boyut kazanıyor. Genellikle patates ile yapılan gnocchi, Alpi
menüsünde farklı şekilde yorumlanarak üzerine lezzetini doruk
noktasına çıkaran adaçaylı tereyağı ve parmesan eklenerek

hazırlanıyor. Tercihini daha hafif lezzetlerden yana kullananların
yardımına ise Insalata di Cavolo koşuyor. Mevsimin armağanı
olan beyaz lahana salatası, elma, ceviz, kuru üzüm, nar ve
keçi peynirin birleşiminden meydana gelen Insalata di Cavolo,
damaklarda adeta şölen yaşatıyor. Alpi menüsü geleneksel
İtalyan lezzetini ana yemeklere de yansıtıyor. Salmone del
Mar Nero ile nadir bulunan Karadeniz somunu, İtalyan şeflerin
yorumuyla sotelenmiş kırmızı lahana ve fırınlanmış tereyağlı
taptaze patates eşliğinde hazırlanıyor. Alpi, Manzo Brasato’ya
da menüsünde yer vererek kırmızı etten vazgeçemeyenlerin
gönlünü de fethediyor. Hafif ateşte şarap ile eşliğinde pişen
dana eti, sotelenmiş kırmızı lahana ve patates püresi ile servis
ediliyor. Günü tatlı ile sonlandırmak isteyenler için de menüde
balkabaklı ve bademli turta yer alıyor. Alpi misafirlerine hem
menüsü hem de atmosferiyle büyülü bir kış masalı vadediyor.
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Zorlu Enerji yöneticileri öğrencilerle
buluşmaya devam ediyor
Üniversite ile sanayi işbirliğinin önemine inanan Zorlu Enerji yöneticileri, katıldıkları etkinlikler vasıtasıyla hem
öğrencilerin teknik ve sosyal gelişimlerine hem de mesleki kariyerlerine bir adım önde başlamalarına katkı sağlıyor.

Z

orlu Enerji, geleceği iyi eğitimli gençlerin
şekillendireceği inancıyla üniversite etkinliklerinde
yer almaya özen gösteriyor. Bugüne kadar pek çok
üniversite etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Zorlu
Enerji yöneticileri, profesyonel iş hayatına dair verdikleri
bilgilerle gençlerin kariyer yolculuklarına önemli faydalar
sağlıyor.
Kültür Üniversitesi Zorlu Enerji yöneticilerini ağırladı
Zorlu Enerji yöneticileri bilgi birikimlerini ve deneyimlerini bu
kez İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.
Enerjinin önde gelen aktörlerini öğrencilerle buluşturan
Enerji Konferansı’nda Zorlu Enerji yöneticileri sektöre dair
son gelişmeleri öğrencilere aktardı. Zorlu Enerji Ticari İş
Geliştirme Müdürü İlkay Aydemir ile Zorlu Enerji Raporlama
ve Planlama Yardımcı Yöneticisi Nagihan Ok, konferans
kapsamında
gerçekleştirdikleri
“Yenilenebilir
Enerji
Kaynakları” sunumlarında Türkiye enerji piyasasının mevcut
durumunu öğrencilere paylaştılar.
Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji alanındaki gücünü ve
bu alanda gerçekleştirdiği yatırımlardan da bahseden
yöneticiler, geleceğe yatırım yapma misyonu çerçevesinde
hayata geçirilen elektrikli araç şarj istasyonları projesine dair
öğrencileri bilgilendirdiler.

Zorlu Enerji, jeotermal enerjideki tecrübesini
öğrencilere aktardı
Zorlu Enerji Yatırımlar İş Geliştirme Yöneticisi Ural Halaçoğlu,
Pamukkale Üniversitesi IEEE Kulübü’nün düzenlediği Enerji
Paneli’nde yaptığı konuşmada Zorlu Enerji’nin sektörde 25
yıllık yolculuğundan ve hayata geçirdiği projelerden bahsetti.
Halaçoğlu, öğrencilere jeotermal enerji santrallerinde
kullanılan yenilikçi teknolojilere dair bilgiler verdi. Zorlu Enerji
olarak son teknoloji odağında çalışmalar gerçekleştirdiklerini
kaydeden Ural Halaçoğlu, bu sayede jeotermal enerji
santrallerinde elektrik üretimin yanı sıra bölge halkının
kullanımına sunmak üzere bölgesel ısıtma, sera ısıtması
gibi hizmetlere de imza attıklarının altını önemle çizdi.
Konuşmasında Denizli’nin özellikle de Sarayköy ilçesinin
jeotermal enerji yatırımlarıyla büyümeye ve gelişmeye devam
ettiğini aktaran Halaçoğlu, bölgede hayata geçirdikleri
santraller sayesinde yerel istihdama da katkı sunduklarına
vurgu yaptı. Ural Halaçoğlu’nun katılım gösterdiği bir diğer
etkinlik ise Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE Kulübü öğrencilerinin
düzenlediği Yeni Nesil Enerji Konferansı oldu. Halaçoğlu,
konferansta “Jeotermal Enerji ve Yenilikçi Yaklaşımlar”
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Zorlu Enerji’nin
jeotermal projelerine dair bilgiler paylaşan Halaçoğlu, YEKDEM
mekanizmasından sonra sektörün beklentilerinden ve 2020 yılı
sonrası jeotermal kaynak potansiyelinin değerlendirilebilmesi
için yeni bir teşvik mekanizmasının gerekliliğinden bahsetti.

Halaçoğlu sunumunda ayrıca, jeotermal santrallerinin işletme
koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte jeotermal kaynaktan
daha yüksek bir verimlilik alınmasına yardımcı olacak yenilikçi
uygulamaları da öğrencilerle paylaştı. Halaçoğlu ayrıca,
jeotermal enerji santrallerine entegre olabilecek güneş,
biomass gibi hibrit uygulamaları da mercek altına aldı.
Zorlu Enerji'nin jeotermal enerjiyi odağına aldığı öğrenci
buluşmaları Batman Üniversitesi'nde devam etti. “Society
of Petroleum Engineers” kulübünün Batman öğrenci
temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin
enerji politikalarından, teşvik mekanizmalarından ve
yenilenebilir enerjinin öneminden bahseden Ural Halaçoğlu,
jeotermal enerji santrali kurulumu için gerekli olan tüm proje
aşamalarının detaylı olarak anlatıldığı bir sunuma imza attı.
Halaçoğlu ayrıca, Zorlu Enerji’nin Ar-Ge projelerinden ve
yenilikçi yaklaşımlarından da söz etti.
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Vestel ve Regal'e Kristal Elma...
Reklamcılık dünyasının en eski ve en prestijli ödüllerinden biri olan Kristal Elma Festivali’nde Vestel, “Ben Robot Değilim”
sosyal sorumluluk projesi ile 2 Kristal Elma, Regal ise Çeyiz Paketi reklamları ile 2 Kristal Elma aldı.

R

eklamcılar Derneği tarafından gerçekleştirilen
Türkiye’nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama
etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma Festivali
çerçevesinde düzenlenen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam
Ödülleri Yarışması’nın kazananları belli oldu. 11-12 Ekim
2018 tarihleri arasında yaratıcılığa duyulan aşktan yola
çıkılarak “Aşkımızın Meyvesi Kristal Elma” mottosuyla
sektörü bir araya getiren Kristal Elma ödül töreninden Vestel
ve Regal ikişer ödülle ayrıldı. Vestel, kamuoyunun dikkatini
hayvanlara yönelik şiddete çeken “Ben Robot Değilim”
projesi ile Sosyal Medya-Yaratıcı Etkileşim İçerikleri ve
Medya-Ürün ve Hizmet kategorilerinde Kristal Elma almaya
hak kazandı. Söz konusu proje kapsamında herhangi bir

Vestel sitesine giren kullanıcı, Captcha’nın standart ‘Ben
Robot Değilim’ doğrulama yöntemi ile karşı karşıya kalıyor.
Sadece bir doğrulama işlemi gerçekleştirdiğini sanan
kullanıcı Captcha üzerinde karşılaştığı hayvanın gerçek
hayatta nasıl bir şiddete maruz kaldığını öğreniyor. Projede
kullanıcılara “Robot değilsen böyle bir vahşete sessiz
kalamazsın” mesajı veriliyor.
Yarışmada Regal ise Çeyiz Paketi/Kaynana, Baldız reklam
çalışmaları ile Açıkhava/Poster Billboard ve Basın/
Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde iki Kristal Elma
ödülünü evine götürdü. Bu ödüller Regal’in ilk “Kristal
Elma”ları olma özelliğine de sahip.

Eataly 5. yaşını kutladı
Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Eataly, 5. yaşını birbirinden özel
etkinlikler ve rengarenk sürprizlerle kutladı.

İ

talyan mutfağının en güzel lezzetlerini misafirlerine
sıra dışı bir yorumla sunan Eataly, 5. yaşını kutlamanın
gururunu yaşadı. 5. yaşına özel olarak İtalyan şeflerin
maharetli ellerinden çıkan birbirinden özel lezzetler, market
ürünlerinde sürpriz indirimler, ikramlar, renkli workshoplar,
söyleşiler ve çok daha fazlası Eataly misafirleriyle buluştu.
11 Aralık 2018’de başlayan ve 5 gün boyunca devam eden
kutlamalarda misafirler, Eataly Market’te en çok tercih
edilen marka ve ürünleri %50’ye varan indirimlerle alma
şansına sahip oldular. Ayrıca misafirler, günün belirli
saatinde yapılan sürpriz ikramlarla damaklarda şölen
yaratan birbirinden güzel İtalyan lezzetlerini deneyimleme
fırsatını yakaladılar. Eataly Restoran da 5. yaşa özel olarak
menüsüne eklediği yeni lezzetlerle misafirlerini şımarttı.
Girit’te başlayıp Ayvalık’ta devam eden yolculuğuyla

zeytin mucizesini sofralara getiren Kürşat zeytinyağlarının
Eataly’nin 5. yaşına özel ürettiği “Limited Edition”
zeytinyağı da market bölümünde belirli bir süre ile satışa
sunuldu. Ayrıca birbirinden keyifli söyleşilerde markalar,
başarı hikayelerini Eataly misafirleriyle paylaştı. Eataly
Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen sürpriz workshoplarda
ise katılımcılar İtalyan lezzetlerinin inceliklerini işin
ustalarından öğrenerek kendi elleriyle yaptıkları leziz
yemekleri tatma fırsatı buldular.
15 Aralık 2018 tarihinde de Türkiye’nin İtalyan mutfağına
yön veren 5 İtalyan şefinin, Eataly misafirlerine özel olarak
hazırladığı eşsiz İtalyan lezzetleri, damaklarda uzun yıllar
hafızlardan çıkmayacak bir tat bırakırken biraz da ruhum
doysun diyenler için hazırlanan Ayhan Sicimoğlu konseri de
Eataly’nin 5. yaş kutlamalarına renk kattı.
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JESDER’de Ali Kındap dönemi…
Türkiye’de jeotermal enerjinin toplam enerji üretimindeki payını arttırma hedefi
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren JESDER’in yeni başkanı Zorlu Enerji
Yatırımlar, İşletme, Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap oldu.

S

ürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak amacıyla
yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği başarılı
projelerle sektöre yön veren Zorlu Enerji, Türkiye’nin
jeotermal enerji üretiminin yüzde 25’inden fazlasını
karşılamanın vermiş olduğu sorumlulukla sektörü bir üst
seviyeye taşıyacak oluşumlarda etkin bir varlık sergilemeye
devam ediyor.
Kurum kültüründen aldığı güçle başarılı çalışmalarına her
geçen gün yenilerini ekleyen Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme,
Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, Jeotermal

Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
Jeotermal enerjinin yerli, yenilenebilir, temiz bir enerji
kaynağı olarak Türkiye için yaşamsal öneme sahip olduğunun
altını önemle çizen Ali Kındap, “Ülkemiz son yıllarda
jeotermal enerjide büyük bir atılım gerçekleştirerek kurulu
gücünü 1.212 MW’ye çıkardı. JESDER’in hedefi, 4.000 MW’lık
potansiyeli Türkiye’nin hizmetine sokarak jeotermal enerjide
dünya liderliğine yükselmektir. Devletimizin destekleriyle bu
hedefe ulaşacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme,
Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü
Ali Kındap

Zorlu Center’da aradığını bulmak çok kolay…
Teknoloji odağında hayata geçirdiği hizmet çözümleriyle sektörde fark yaratan Zorlu Center, bilgilendirme araçlarını
yenileyerek misafirlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Z

orlu Center, gerçekleştirdiği kullanıcı deneyimi
araştırmaları çıktıları sonucunda ziyaretçilerin en
çok merak ettiği konulara ve aradıkları lokasyonlara
öncelik verecek şekilde bilgilendirme araçlarını yeniledi. Söz
konusu çalışma kapsamında dokunmatik ekranlarda sunulan
haritalar ve arayüzleri de yeniden tasarlayarak ziyaretçilerin
kullanımına sunan Zorlu Center, ayrıca konser, tiyatro, imza
günü gibi etkinlik ve gösteri duyurularını da modern bir
anlayışla dizayn etti. Ziyaretçilerin istedikleri her bilgiye
kolaylıkla ulaşmalarının temel hedef olduğu çalışmada, yeni
açılan mağazalar, kampanyalar hakkında güncel bilgiler
sunularak misafirlerin son gelişmeleri kaçırmamaları
amaçlandı.
Ayrıca yeni nesil navigasyon sistemi ile menü arayüzü ve
haritalar, kullanıcı deneyimini kusursuz hale getirecek
animasyonlarla zenginleştirildi. Dokunmatik ekranlarda

gösterilen rotalar ile misafirlerin Zorlu Center içinde
aradıkları mağaza ve restoranı bulmaları kolay hale getirildi.
Sağlıklı bir data erişimine de olanak sağlayan uygulama
sayesinde kapsamlı bir veri havuzu oluşturularak ziyaretçi
davranışları da analiz ediliyor. En çok arananlar, kullanım
eğilimleri gibi birçok çıktı, yönetimin alacağı kararlarda
destek unsuru olarak değerlendiriliyor.
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Vestel teknolojisine CES’ten inovasyon
ödülü
Tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak teknolojilere imza atma ilkesiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Vestel, Vakum
Teknolojisi ve FermentStore buzdolapları ile CES’te İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

S

ürekli gelişim ilkesi ile hayata değer katan inovatif
teknolojileri tüketicilerle buluşturan Vestel Beyaz
Eşya, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı
olan CES’te Vakum Teknolojisi ve FermentStore buzdolapları
ile İnovasyon Ödülü’nü kazandı.

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
Turan Erdoğan

Dünyanın önde gelen markalarının teknolojilerinin 28
kategoride rekabet ettiği CES Unveiled ödülleri 8 Kasım’da
New York’ta düzenlenen bir törenle sahiplerine takdim edildi.
Vakum Teknolojisi ve FermentStore buzdolapları ile ödüle
layık görülen Vestel, söz konusu ürünlerini 8-11 Ocak 2019’da
Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2019 Fuarı’nda da
ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
“Yeni teknolojiler oluşturmanın peşindeyiz”
Hep daha iyisini hedefleyen üretim anlayışı çerçevesinde tüm
iş süreçlerini yapılandıran Vestel, Ar-Ge çalışmalarını da bu
ilke çerçevesinde hayata geçiriyor. Tüketicileri sürekli ilklerle
tanıştırarak sektörde çıtayı her geçen gün yukarıya taşıyan
Vestel, bir TV ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir
teknoloji şirketi. İmza attıkları yeni teknolojiler sayesinde
trendleri takip etmek yerine trend yaratan şirket imajını her
geçen gün perçinlediklerini kaydeden Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, tüketicileri dinleyerek,
onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak üretim
yaptıklarının altını önemle çizdi. İnovasyon ödülü ile ilgili
olarak da duygularını dile getiren Erdoğan, “Sürdürülebilirlik
ve çevreci yaklaşımla daha az enerji ve su tüketen, daha sessiz
makineler üretmenin yollarını ararken bir yandan da hayatı
kolaylaştıracak, değişen yaşam koşullarına göre şekillenen
yeni teknolojiler oluşturmanın peşindeyiz. CES, tüketici
elektroniği alanında çok önemli bir buluşma noktası. Aldığımız
inovasyon ödülü ile Vestel markamızın dünya trendlerini
ve standartlarını belirleyen şirketlerden olduğunu bir kez
daha kanıtladık. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı
kutluyorum” dedi.

Hayat kolaylaştıran teknolojiler…
Vestel’in CES’te ödüle layık görülen FermentStore teknolojisi
fermente edilmiş gıda üretmek isteyen ama buzdolabı ideal
koşullara sahip olmadığı
için bu isteğini bir türlü
hayata geçiremeyenlerin
yardımına koşuyor.
Fermentasyon ve saklama
için
uygun
koşulları
sağlayan
Fermentstore
teknolojisi
yoğurt,
kefir gibi gıdaların özel

bir bölmede sağlıklı bir şekilde mayalanmalarına ve
bozulmadan saklanmalarına olanak sağlıyor.
Raf ömrüne bağlı olarak her gün milyonlarca gıda ürününün
çöpe gittiği gerçeğinden hareket ederek tüketicileri Vakum
Teknolojisi ile tanıştıran Vestel, CES’te ödül kazanan
bu teknoloji sayesinde gıdaların vakumlanarak 8 kata
kadar daha uzun süre saklanmasına, kokuların birbirine
karışmamasına ve soğutucu/dondurucu bölümlerinde
daha fazla ürün depolanmasına imkân sağlıyor. Vakum
teknolojisi özellikli buzdolaplarında kapakta bulunan
vakum bölmesine poşeti yerleştirip, vakum tuşuna basmak
yeterli oluyor.
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İş dünyasına ilk adımlarını Zorlu Enerji
önderliğinde attılar
Yatırımlarını sadece iş dünyası ile sınırlamayan Zorlu Enerji, ülkenin aydınlık yarınlarına katkıda bulunacak eğitim projelerine
imza atıyor.

Z

orlu Enerji,
yeni mezun
iş
gücünün
yetenekleri
doğrultusunda kendilerini ifade
etmelerine imkân sağlamak, sektörün
nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve
üniversite öğrencilerinin iş dünyasındaki
beklentileri yakından gözlemlemelerine
yardımcı olmak adına farklı bir projeye
imza attı.

gücü yüksek gençlerin kendilerine
sunulan problemlere çözüm bulmaları
amaçlandı.
Atölye
sonunda
ise
öğrencilere kapsamlı ve nitelikli bir saha
stajı fırsatı sunuldu. 50’nin üzerinde
staj başvurusu alan Zorlu Enerji,
farklı değerlendirmelerden geçen 10
öğrenciye kariyer yolculuklarına açılan
kapıyı araladı.

Üniversite ve sanayi işbirliğine büyük bir
önem atfeden Zorlu Enerji, bu kapsamda
geleceğin potansiyel çalışma arkadaşları
olarak
nitelendirdiği
üniversite
öğrencilerinin kariyer yolculuklarına
katkı sağlayacak benzersiz bir atölye ve
staj programını hayata geçirdi.

Kadınsız bir iş dünyasının mümkün
olamayacağına inanan Zorlu Enerji, bu
anlayış çerçevesinde kadın iş gücünün
istihdamına büyük bir önem veriyor.
Enerji sektöründe çalışmaların cinsiyet
kavramından bağımsız ilerlediğine
ve fırsat eşitliğine inanan Zorlu
Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına katkı sunmak, kadınların
ekonomik hayata aktif bir şekilde
katılımına yardımcı olmak adına staj
programını 5 kadın ve 5 erkek öğrenci
olacak şekilde dizayn etti.

Saha deneyimi ile taçlanan benzersiz bir
fırsat!
Genç beyinlerin istihdamının sektöre
dinamizm katacağına inanan Zorlu
Enerji, geçtiğimiz aylarda üniversite
öğrencileriyle etkili bir iletişim kurarak
onları enerji sektörüne kazandıracak
benzersiz bir proje olan Gelecek
Atölyesi’ne hayat verdi.
Türkiye Gençlik Zirvesi kapsamında
Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Müdürü
Deniz
Bilgin
moderatörlüğünde
gerçekleştirilen ve Anadolu’nun farklı
üniversitelerinden gelen öğrencilerin
katıldığı
Gelecek
Atölyesi’nde
yenilikçiliği kendisine yaşam felsefesi
olarak belirlemiş, başarı odaklı ve hayal

Anadolu’nun farklı üniversitelerinde
eğitim gören 10 öğrenci staj süresince
Denizli, Manisa, Gaziantep ve Trakya
Bölgesi’nde Lüleburgaz ile Eskişehir
lokasyonlarında elektrik üretiminden
elektrik
ticaretine
kadar
farklı
alanlarda gerçekleştirilen projelerde
sorumluluklar üstlendiler.
Staj sonunda öğrencilerin bu süre
zarfında elde ettikleri kazanımları
ölçmek adına anketler de gerçekleştirildi.

Öğrencilerin gözünden staj deneyimi…
“Yol gösteren bir deneyimdi”
Yücel Fuat İpek
Eskişehir Teknik Üniversitesi
“Kendimizi geliştirebilmek adına gerçekten çok güzel bir
deneyimdi. Zorlu Enerji, üniversitede aldığımız teorik bilgileri
pratikte nasıl kullanabileceğimiz hakkında bize yol gösterdi.
Bu durumun profesyonel iş yaşamımıza katkısının tahmin
ettiğimden daha fazla olacağı inancındayım.”

“Her anı öğretici bir süreçti”
Büşra Ateş
Anadolu Üniversitesi
“Staj süresi boyunca gerek birim çalışanları gerek diğer
çalışanlar her süreçte bana yardımcı olmak için ellerinden geleni
yaptılar. Her anı öğretici bir süreçti. Bize bu fırsatı verdikleri için
Zorlu Enerji ailesine teşekkür ederim.”

“Önyargılarım yıkıldı”
Gülsüm Talayhan
Gaziantep Üniversitesi
“Kurumsal şirketlerdeki düzen ve disiplini gözlemlemek,
pazarlama alanında kendimi geliştirme arzumu daha da
kamçılamama sebep oldu. Kurumsal şirketlerde sözü edilen
kaos ortamının aksine samimi, işine ve iş arkadaşlarına saygılı
insanlarla tanışmam özel sektöre karşı önyargılarımı yıktı.”

“Çok değerli bilgiler edindim”
İmran Çakır
Adnan Menderes Üniversitesi
“Zorlu Enerji çalışanlarının da desteği ile iş hayatına dair çok güzel
bir deneyim yaşadığıma inanıyorum. Staj süresince herhangi bir
yerde öğrenemeyeceğim çok değerli bilgiler edindim.”
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Standartları belirleyen Vestel’e
TSE’den ödül…
Vestel, dünya standartlarının oluşturulmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı TSE tarafından ödüle layık
görüldü. Vestel, bu ödülle faaliyet gösterdiği sektörde oyun kurucu şirketlerden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne
serdi.

paydaşlarına ekonomik fayda sağlamaya yardımcı olan
standardizasyon sayesinde, tüketiciye sunulan ürün ve
hizmet kalitesinin de sınırları belirleniyor. Standartlara
uygun üretilen ürün ve hizmetlerle kaynakların optimum
bir şekilde değerlendirilmesine ön ayak olunuyor. Bu
sayede de toplumsal refahın artışına katkıda bulunuluyor.
Bu bilinç doğrultusunda Vestel, hem üreticiye hem
de tüketiciye maksimum fayda sağlamak ve rekabeti
sürdürülebilir kılmak adına standardizasyon çalışmalarına
büyük bir önem veriyor. Vestel, standartlar konusunda
gerçekleştirdiği çalışmalarla da sektöre adeta kılavuzluk
ediyor.
Vestel, standartların oluşumunda etkin bir varlık sergiliyor
Vestel Elektronik Ar-Ge Ürün Güvenliği ve Belgelendirme
Müdürlüğü,
2010
yılından
beri
standardizasyon
çalışmalarına yönelik olarak hem ulusal hem de uluslararası
alanda etkin çalışmalar ortaya koyuyor. Vestel’in bu özverili
çalışmaları ise pek çok platformda ödüle layık görülüyor.

Vestel Ürün Güvenliği&Belgelendirme Müdürü Andaç Pamuk, ödülü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

T

SE, sektördeki standardizasyon çalışmalarına
yönelik katkılarından dolayı Vestel’i ödüllendirdi.
Sektörde çıtayı bir adım yukarı taşımak
adına çalışmalarına aralıksız devam eden Vestel,
Dünya Standartlar Günü kapsamında düzenlenen
Standardizasyon Zirvesi’nde ödüle layık görüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın himayelerinde,
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında düzenlenen zirvede,
‘Standardizasyon Çalışmalarına Katılım ve Katkıları’
vesilesiyle ödüle hak kazanan Vestel, böylece standartları
takip etmek yerine standartlara hayat veren kurumlardan
olduğunu tescillemiş oldu. Gerçekleştirdiği çalışmalarla
dünyada tasarım standartlarının oluşturulmasında
etkin bir rol üstlenen Vestel, bu konuda sarf ettiği emek
ve kaynak ile de sektördeki öncü duruşunu koruyor.
Sektörde düzen tesis etmenin yanında sektörün tüm

Ürün Güvenliği ve Belgelendirme Müdürlüğü’nün
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirerek IEC Young Professionals
platformuna ülkemizi temsilen katılım göstermesi de
Vestel’in standardizasyon konusundaki çalışmalarının
takdir edildiğinin en güzel kanıtını oluşturuyor.
Vestel’in uluslararası arenada kaydettiği başarılar bununla
da sınırlı değil. Ses ve Görüntü Cihazları için dünya
standartlarını oluşturan IEC (International Electrotechnical
Commission) TC108 komitesine Türkiye delege başkanı
olarak katılım gösteren Vestel, aynı zamanda artık
standardın oluşmasına doğrudan katkıda bulunma görevini
de üstlenerek, bu alandaki başarısını perçinliyor.
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Dünyaca ünlü markaların tercihi
Zorlu Center
Birbirinden ünlü markaları tek bir çatı altında toplayarak ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Zorlu Center, marka
karmasına yenilerini eklemeye devam ediyor.

T

ürkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarını aynı
çatı altında buluşturan Zorlu Center, marka karması
ile misafirlerine ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi
sunuyor.
Kıbrıs’ın önde gelen markası ANY de Zorlu Center’da
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ünlü markası ANY,
Türkiye’deki ilk mağazasını Zorlu Center’da açtı. “Eviniz için
her şey” mottosuyla yola çıkan ANY, geniş ürün gamıyla
tüketicilerin tüm beklentilerine cevap veriyor.
La Viña, Zorlu Center’da kapılarını açtı
İspanyol mutfağından lezzetler sunan güçlü menüsü ve keyif
veren dekorasyonuyla La Viña, Zorlu Center’da misafirlerini

ağırlamaya başladı. İspanyol mutfağını modern dokunuşlarla
yorumlayarak yepyeni bir gastronomi deneyimi vaat eden La
Viña gerek lezzetleri gerek ince detaylarla bezenmiş mekân
tasarımı ile şehrin en gözde adreslerinden biri olmaya aday.
İspanya’nın farklı bölgelerinden ilham alan La Viña,
modern ve yaratıcı dokunuşlarla zenginleştirdiği lezzetleri
ve özgün sunumları ile farkını ortaya koyuyor. İspanyol
mutfağının Türkiye’deki en iyi temsilcisi olmaya aday La
Viña, dekorasyon detaylarıyla da dikkat çekiyor. Londra ve
Dubai’de birçok başarılı mimari projeye imza atan Atelier
EPJ’nin Umut Özkanca’nın fikirleri ile harmanlayarak
tasarladığı mekân, renkli, eğlenceli ve dinamik ambiyansıyla
feminen bir duruş sergiliyor. Geniş iç alanının yanı sıra

açık alanda da oturmaya imkân veren terası ile La Viña, DJ
performanslarıyla misafirlerine gün boyu keyifli zaman
geçirtmeyi hedefliyor.
Spor tutkunları Sneaks Up’ta buluşacak
Sneaks Up, yeni mağazasını Zorlu Center Boğaz katında
açtı. 2014 yılında açtığı ilk mağazası ile spor perakendesine
güçlü bir başlangıç yapan Sneaks Up, multibrand sneaker
konsepti altında Nike, adidas, Under Armour, Puma, Vans,
Reebok Classic gibi birçok markanın özel koleksiyonlarına ve
İkonik Air Jordan Retro serilerine ev sahipliği yapıyor. Sneaks
Up; tüketici deneyimi yaşatma alanları, kişiselleştirme
atölyeleri, DJ performansları ve inovatif ürün lansmanları ile
müşterilerine sıra dışı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.
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Vestel’den engelli hayvanları
hayata bağlayan proje…
Toplumsal farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projeleri ile hayata değer katan Vestel, bu kez engelli hayvanlar için kullanım
ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç, stant malzemelerinden de kedi köpek evleri tasarladı.

S

ürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde topluma örnek
olan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren
Vestel, bu kez engelli hayvanların hayata aktif
katılımını sağlayacak sıra dışı bir projeye imza attı. Manisa
Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında
Vestel, kullanım ömrünü tamamlamış ve geri dönüşüme
gönderilmiş ürünlerin parçalarından yardıma ve bakıma
muhtaç engelli hayvanlar için yürüteç tasarladı. 3 Ekim 2018
tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında,
yetkililerin katılımı ile imzalanan protokol çerçevesinde ilk
etapta Manisa Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlara gönderilen
yürüteçler, projenin ikinci fazında Manisa Büyükşehir
Belediyesi aracılığıyla Türkiye’de belediyelere bağlı tüm resmi
barınaklara ulaştırılacak. 2018 yılının başında başlayan "Ben
Robot Değilim" projesinin ikinci ayağı çerçevesinde ise Vestel
çalışanları, fuarlardan arta kalan stant malzemelerinden el
emeği göz nuru kedi-köpek evleri yaparak sokak hayvanlarına
olan sevgilerinin sadece sözle sınırlı kalmadığını bir kez daha
gözler önüne serdiler. Çeşitli illerdeki 18 Vestel mağazasının
önünde konuşlandırılan bu barınaklar sayesinde sokak
hayvanları, soğuk kış günlerini bir yuva konforunda geçirme
şansına eriştiler. Vestel çalışanları tarafından yapılan bu
evlerden dördü ise Yedikule Hayvan Barınağı’na hediye edildi.
“İşbirliğinin tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyoruz”
İnsanlar için üretim yaparken içinde bulundukları çevreyi de
göz ardı etmediklerinin altını önemle çizen Vestel Şirketler
Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, hayata geçirdikleri
ürünlerde ve üretim süreçlerinde çevreyi korumayı öncelikler
listesinde üst sırada konumlandırdıklarını kaydetti. Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Arkadaşlarımızın geri dönüşüme
ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile
tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata
kazandırıp onlara can oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi
ile başlattığımız bu işbirliğinin tüm Türkiye’ye yayılmasını
temenni ediyoruz. Elde kalan stant malzemelerinden imal
edilen ve mağazalarımızın önlerine koyulan kulübeler ise kış

aylarında sokaktaki kedi ve köpeklere yuva olacak. Bu projede
emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”
“Projeye öncülük eden herkese teşekkür ediyorum”
Proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise geçtiğimiz yıl Vestel Beyaz
Eşya işbirliğiyle “Felçli Hayvan Bakım Yeri” projesine imza
attıklarını hatırlatarak, “Geçici hayvan bakımevimizde bulunan
8 adet felçli köpeğimizin rehabilite edilmesi için kullanmakta
olduğumuz yürüteçlerin geliştirilerek Türkiye genelinde
bulunan geçici hayvan bakımevlerindeki felçli hayvanlara da
uygulanmasını arzu ettik. Bu bağlamda Vestel öncülüğünde
bu projeyi hayata geçirmek için karşılıklı çalışmalar yapıldı.
Trafik kazası ya da insan eliyle oluşan yaralanmalardan dolayı
zarar görmüş olan hayvan dostlarımıza adeta bir umut olan
bu güzel projeyi tasarlayan, hayata geçiren ve ön ayak olan
herkesten Allah razı olsun diyorum. Manisa’nın Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak hem şahsım adına hem hemşerilerim
adına bu güzel projeye öncülük eden herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Proje ilk olarak Manisa il ve ilçelerindeki hayvan barınaklarını
daha sonra Ege Bölgesi ardından da tüm Türkiye’yi
kapsayacak. Proje çerçevesinde 1 yıl sonunda 250 hayvana
yürüteç sağlanması hedefleniyor.

Soldan sağa: Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal
Haspolat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan
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Selcen Uyguntüzel başarının
formülünü verdi
Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selcen Uyguntüzel, Takım Liderleri Zirvesi’nde iş yaşamında başarının
formülüne ve yöneticiler ile ekipler arasında doğru iletişimin nasıl olması gerektiğine dair keyifli bir sunum yaptı.

Ç

ağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Takım Liderleri Zirvesi’nde Vestel
Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selcen

Uyguntüzel de bir sunum gerçekleştirdi.

ifade etti. Yöneticiler ile ekipleri arasında kurulması gereken
sağlıklı iletişimin önemine de değinen Selcen Uyguntüzel,
genç yöneticilere şöyle seslendi: “Yöneticilik hayatınızda size
yardımcı olacak bir üçlemem var. Adil ol, arif ol, zarif ol.”

Türkiye’deki birçok çağrı merkezinden takım liderlerinin
katıldığı zirvede, çağrı merkezi yöneticileri sunumlarında
genç meslektaşlarına yol gösterecek başarı hikayelerini de
paylaştılar.

“Güçlü Takımlar, Güçlü Liderler, Güçlü Sektör” teması ile
düzenlenen zirve, 28 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Dedeman
Park Bostancı Otel’de sektör profesyonellerinin ve dernek
yöneticilerinin buluşmasına sahne oldu. 300 takım liderinin
katılım gösterdiği zirvede, Vestel Müşteri Hizmetleri Genel
Müdür Yardımcısı Selcen Uyguntüzel ‘Her Şey İçin 2 Şey’
sunumu ile yer aldı. Sunumunda ünlü İtalyan filozof Bruno’dan
esinlenerek takım liderlerine kariyer yolculuklarında yıldızlarını
daha fazla parlatacak önerilerde bulunan Uyguntüzel, liderlikte
başarı formülünün çok çalışmak ve markalaşmak olduğunu

Türkiye’nin en hızlı şarj istasyon ağı: ZES
Zorlu Energy Solutions (ZES) kesintisiz bir seyahat deneyimine imza atmak için Türkiye’yi şarj istasyonlarıyla donatıyor!

Z

ES, Türkiye’nin büyük şehirlerinde
ve bu şehirleri birbirine bağlayan
ana arterlerde kurduğu yüksek
hızlı şarj istasyonları ile elektrikli araç
sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor. Tüm
dünyada ayak seslerinin hızla duyulmaya
başlandığı elektrikli araç devrimine hem
sosyal hem de altyapı olarak Türkiye’yi
hazırlamayı kendisine misyon edinen
ZES, kullanıcı talepleri doğrultusunda
ev ve işyerlerine de şarj istasyonu
kurulumları yapıyor. Tüm Türkiye’yi
elektrikli
şarj
istasyonlarıyla

donatma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ZES,
elektrikli araç ekosisteminin gelişmesine katkı
sağlamayı kendisine misyon ediniyor.
ZES Kart sahibi olmak çok kolay!
Elektrikli araç sürücülerinin ZES sistemi tarafından
tanınabilmesi için ZES App’i indirip, talep formunu
doldurmaları gerekiyor. Kart ve üyeliğin tamamen
ücretsiz olduğu sistemde kullanıcılar, ZES App
uygulaması üzerinden abonelik işlemlerini yapabildikleri
gibi şarj noktalarının nerede bulunduğu hakkında bilgi
sahibi de olabiliyorlar. ZES App’in yanı sıra sürücüler, www.
zes.net web sitesindeki formu doldurarak ya da 0850 339

99 37 nolu ZES Çağrı Merkezi’nden de talepte bulunarak ZES
Kart sahibi olabiliyor. ZES'i sosyal medya hesaplarından takip
ederek, güncel bilgilere ve yeni haberlere ulaşmak mümkün.

zorluenergysolutions/
zorluenergysolutions/
company/zorluenergysolutions/
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Zorlu Enerji bilgi birikimi ve
tecrübesiyle sektöre kılavuzluk ediyor
Yirmi beş yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle pek çok ilke imza atan Zorlu Enerji, yöneticileri vasıtasıyla etkin bir katılım
gösterdiği kongre ve konferanslarda sektörün geleceğine ışık tutuyor.

T

eknoloji, sürdürülebilirlik ve enerji kavramlarının
kesiştiği her platformda yer alarak sektörü küresel
trendler ve gelişmeler hakkında bilgilendirme
misyonuyla çalışmalarını sürdüren Zorlu Enerji, katıldığı
kongre ve konferanslarda sektöre rehberlik ediyor.
Ali Kındap: "Entegre atık yönetimi sistemleri
hayata geçirilmeli"
13-14 Kasım 2018 tarihleri arasında “Sürdürülebilir Ortak
Gelecek” teması ile Zorlu PSM’de gerçekleştirilen 27. KalDer Kalite Kongresi’nde 100’e yakın yerli ve yabancı üst
düzey yönetici, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.
Kongre kapsamında düzenlenen “Enerjide Neredeyiz”
başlıklı panelde Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik ve
biyokütle yatırım vizyonunu dinleyicilerle paylaşan Zorlu
Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel
Müdürü Ali Kındap, biyokütle alanında Türkiye’nin 20
milyon ton petrole karşılık gelecek bir potansiyele sahip
olduğunun altını önemle çizdi. Atıkların ülkemizde sadece
“çöp” olarak değerlendirilmesinin yanlışlığına değinen
Kındap, bu kapsamda YEKA modelinin biyokütle enerjisi
alanında uygulanması ile ekonomiye sağlanacak katkıdan
bahsederek entegre atık yönetimi sistemlerinin hayata
geçirilmesinin önemine işaret etti.

Elif Yener: "Tek risk kur riski değil"
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 13-14 Kasım 2018
tarihleri arasında “Gelecek” temasıyla düzenlediği Türkiye
Sermaye Piyasaları Kongresi’nin “Dalgalı Piyasalarda
Hazine Yönetimi: Finansal Riskinizi Yönetebiliyor
musunuz?” panelinde Zorlu Enerji Mali İlişkiler Direktörü
Elif Yener bir konuşma yaptı. Panelde, makro ekonomi ve
finans alanında nakit akışının önemi ve kur riski başlıkları
sektör profesyonelleri tarafından masaya yatırıldı. Tek
riskin kur riski olmadığına değinen Yener, piyasa riski,
operasyonel risk ve likidite riski gibi diğer risk faktörlerinin
de finans yöneticileri tarafından yakından takip edilmesi
gerektiğine işaret etti. Şirket olarak geliştirilen yeni
finansal koruma enstrümanlarını denemekten memnuniyet
duyduklarını sözlerine ekleyen Elif Yener, tahvil ve SUKUK
ihraçları konusunda en büyük özel sektör oyuncularından
biri
olduklarının altını çizerek bu alanda birçok ödül
aldıklarını da dile getirdi.
Evren Evcit: "Odaklanılması gereken en önemli konu
regülasyonlar"
Yeni dönemde geliştirilmesi planlanan rüzgâr ve güneş
enerjisi projeleri ve bu projelerin finansmanı; uluslararası
boru hatları (TANAP, Türk Akımı) diplomasisindeki

gelişmeler, Türkiye’de yenilenebilir enerji piyasası ve
gelecek planları ile nükleer teknolojilerin Türkiye’nin enerji
sektörüne etkisi gibi konuların mercek altına alındığı 9.
Turkey Energy Forum’u 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul
Shangri La Otel’de düzenlendi.
Etkinlikte Zorlu Enerji Solar Direktörü Evren Evcit, “Avrupa’da
Solar Enerji Çatı Uygulamaları Finansmanı ile Regülasyon
Modelleri ve Türkiye’deki Fırsatlar” başlıklı panelde bir
konuşma gerçekleştirdi. Güneş enerjisi pazarındaki güncel
duruma ışık tutan Evcit, Türkiye’nin enerjide bağımsızlık
hedefi çerçevesinde solar enerjinin önemine vurgu yaptı.
Sektör oyuncularının odaklanması gereken en önemli
konunun regülasyonlar olduğunun altını önemle çizen
Evcit, ancak regülasyonlar yapıldıktan sonra finansman
ve bütçe gibi diğer başlıkların tartışılmasının doğru
olacağını dile getirdi. Evren Evcit, konuşmasında ayrıca çatı
uygulamalarının finansmanı konusunda gerçekleştirilecek
çalışmalar için bankalara önemli bir görev düştüğünü de
sözlerine ekledi.
CTIEF, Zorlu Enerji yöneticilerini ağırladı
Kanada Konsolosluğu öncülüğünde 16-17 Ekim 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilen Kanada Türkiye Enerji Altyapısı
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Forumu’nda (CTIEF), Zorlu Enerji Yatırımlar, Planlama ve
İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Nihat Türksever ve
Zorlu Enerji Akıllı Sistemler Müdürü Burçin Açan, sektör
oyuncularının ilgiyle dinlediği sunumlara imza attılar.

çalışmayı Türkiye’nin batısından başlayarak tüm ülkeye
yaymak istediklerini kaydetti. Burçin Açan, konuşmasında
ayrıca dinleyicilere mutlaka elektrikli araçları denemelerini
tavsiye etti.

“Gelişen Pazarlarda Yenilenebilir Enerji: İnovasyonla
Güçlenerek Büyümek” başlıklı panelde Türkiye ve
dünyadaki yenilenebilir enerji çalışmalarını karşılaştıran
Nihat Türksever, Türkiye’de imza atılan yenilenebilir
enerji projeleriyle sağlanan kapasite artışının doğru yolda
olduğumuzun ispatı niteliğinde olduğunu kaydetti ve
Türkiye’nin neden enerji merkezi olması gerektiğini sayısal
verilerle izleyiciye aktardı.

Mehmet Özenbaş: "Enerji depolama, enerji arz güvenliği ve
sürdürülebilirliğin güçlü kalelerinden biri"
Bu yıl 11. kez düzenlenen ve enerji sektörünün önde
gelen yerli ve yabancı profesyonellerini bir araya getiren
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Zorlu Enerji’yi
Mehmet Özenbaş temsil etti. Solar Enerji Yatırımları
oturumunda bir konuşma gerçekleştiren Zorlu Enerji Solar
Satış Müdürü Mehmet Özenbaş, Zorlu Enerji’nin güneş
enerjisi alanında yenilikçi çözümler sunma vizyonuna
değindi. Zorlu Enerji’nin bu alandaki tecrübe ve bilgi
birikimini de katılımcılarla paylaşan Mehmet Özenbaş
“Enerji depolama konusunu hem enerji arz güvenliği ve
sürdürülebilirliğin güçlü kalelerinden biri olarak görüyor
hem de yerli ve milli enerji üretim gücünü artıracak önemli
bir alan olarak değerlendiriyoruz” dedi. Depolamanın
geleceğine dair öngörülerde de bulunan Özenbaş, sadece
çatıların üzerindeki güneş enerjisi sistemlerini yenileyerek
dahi depolama pazarına ilk adımların atılabileceğini belirtti.
Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelle depolama pazarında
söz sahibi bir oyuncu olabileceğinin altını önemle çizen
Özenbaş, Zorlu Enerji olarak güneş enerjisi sistemlerini
akıllı şebekelere entegre etmek için büyük bir özveriyle
çalıştıklarını belirtti.

Burçin Açan ise “Yeni Nesil Sosyal Altyapı” panelinde
dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen bir konuşma
gerçekleştirdi. Burçin Açan, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla
birlikte tüm dünyada giderek hız kazanan paylaşım
ekonomisinin enerji sektörüne olan yansımalarını
mercek altına aldı. ZES markası ile Türkiye’nin önemli
lokasyonlarında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları
kurduklarını da dinleyicilerle paylaşan Açan, söz konusu

Burçin Açan: "Enerji sektörü dijitalleşmeye ayak uydurmak
zorunda"
IoT'nin ve dijital dönüşümün iş dünyasına etkilerinin
tartışıldığı Software AG Innovation Tour 2018’in İstanbul
ayağı "Dijital Deneyimi Keşfet" teması çerçevesinde sektör

profesyonellerini bir araya getirdi. Dijital dönüşümün akılcı
ve basit yollarının paylaşıldığı etkinlikte Zorlu Enerji Akıllı
Sistemler Müdürü Burçin Açan, “Enerjinin Geleceği” başlıklı
sunumuyla yer aldı. Zorlu Enerji olarak akıllı nesneler,
büyük veri ve yapay zekâ başlıklarını içeren global teknoloji
trendlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Açan,
enerji sektörünün dijitalleşmeye ayak uydurmak zorunda
olduğunu belirtti.
Açan, Zorlu Enerji olarak üretimden işletme ve bakıma,
şarj istasyonlarından elektrikli araçlara kadar geniş
bir yelpazede dijitalleşme hedefiyle çalışmalarını
sürdürdüklerini dile getirdi. Dijitalleşme nedeniyle sektörde
oyunun kurallarının yeniden yazıldığını da sözlerine
ekleyen Açan, elektrikli araçların ve araç paylaşımının
yaygınlaşması için ZES markası altında hayata geçirdikleri
çalışmalara da değindi. Açan, sunumunda Zorlu Enerji’nin
akıllı şehir ve akıllı ev uygulamalarını içeren “Zorlu Enerji
IoT Platformu”nu oluşturma hedefini de katılımcılarla
paylaştı.

haberropörtajı
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Zorlu Center’ın peyzaj uygulamaları
Avrupa’da örnek gösteriliyor
Peyzaj uygulamaları ile Zorlu Center’ın hem yurt içinde ve yurt dışında birçok ödülle kucaklaşmasına hem de sıra dışı bir
karakter kazanmasına vesile olan Karaoğlu Peyzaj’ın kurucusu Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu ile konuştuk.

K

araoğlu Peyzaj’ın kurucusu Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu
ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Otuzoğlu, “Zorlu
Center şirketimizin kurumsal yolculuğunda, bize şerit
değiştirten öğretici bir projedir” diyor.

çevreyi ve mekanları birlikte yaratma ihtiyacını da beraberinde
getiriyor. Peyzaj çalışmaları ile insanların hayatlarını huzur
içinde geçirebilecekleri yaşam alanları yaratıyoruz. Yapısal
bozulma yaşayanları ise eski haline getirmeye çalışıyoruz.

Bize kısaca Karaoğlu Peyzaj’ın sektördeki yolculuğundan
bahseder misiniz?
Şirketimiz Karaoğlu Peyzaj A.Ş.; 1994 yılında sıfır sermaye ile
kuruldu. Başlangıçta çok küçük bazlı işler yapar, hatta bazen
bilfiil kendimiz bile çalışır ve projeyi işverene teslim ederdik.
2000 yılından itibaren ülkemizdeki peyzaj sektörü algısındaki
eksikliği anladık ve dünyada olduğu gibi multidisipliner yeni bir
yapıya geçmeye karar verdik. Yani daha önce “peyzaj mimarlığı”
algısı, “bahçıvan” algısına yakınken; biz sektörümüze öncülük
edip bunu multidisipliner bir yapı ve mühendislik kolu haline
getirmek için çok çaba gösterdik. Bunu yaparken mekanları
bütüncül ele alıp; hem yapısal hem bitkisel uygulama çözümleri
üreten, içinde mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat
mühendisi, mekanik vb. teknik ekibi olan bir yapı haline geldik.

Müşterilerinize ne gibi konularda hizmet sunuyorsunuz?
Karaoğlu Peyzaj olarak üç ana dalda hizmet vermekteyiz.
Ana hizmet alanlarımızın birincisi, donanımlı teknik ekibimiz
ve güçlü makine ekipmanlarımızla yapısal ve bitkisel peyzaj
uygulamaları. İkinci hizmet alanımız da uzman ekiplerimizle
periyodik bahçe bakım hizmetleri vermek. Üçüncü hizmet
alanımız ise doğa onarımı, biyorestorasyon, şev stabilizasyonu,
erezyon kontrol hizmetleri konusunda, otoyollarda, barajlarda,
madenlerde, enerji santrallerinde, sanayi bölgelerinde, boru
hatlarında, fabrikalarda bozulmuş olan doğayı onarmak eski
haline getirilmesi için özel teknik ve makinelerle hizmet vermek,
yani biyorestorasyon ve doğa onarımı yapmak.

25. yılımızı kutlayacağımız önümüzdeki günlerde, 300 kişilik
kocaman bir aile olup bugüne kadar; 70’e yakın AVM, 150’ye
yakın konut kompleksi, 50’ye yakın fabrika ve sanayi tesisi,
1500 km otoyol, 700 km boru hattı, 60’a yakın okul, 10’a yakın
hastane ve birçok otel projesine yer aldık. Yaptığımız işlerle
ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülerek sektörümüzün
algısını değiştirmeyi başardık. Bunun yanı sıra dünyadaki yeni
gelişmeleri takip ederek yeni bir alan olan ‘’Biyorestorasyon
ve Doğa Onarım’’ işleri ile ilgili teknik ve makine altyapımızı
güçlendirdik. Şu anda Fransa’daki bir firmadan sonra,
Avrupa’da bu konudaki en büyük makine ekipman altyapısına
sahibiz. Hydroseeding, hydromulching, biyorestorasyon ve
doğa onarımı işleri yapıyoruz. Diğer firmamız olan “Adaplant”ın
öyküsü ise; 270 yıllık geçmişe sahip 7. kuşak bitki üreticisi

Hollandalı Ton Van Den Oever firmasıyla 1991 yılında yolumuzun
kesişmesiyle başladı. 2010 yılıdan beri de Adaplant’da modern
tarım teknikleri ve mekanizasyon kullanarak, Hollanda’nın
know-how rehberliğiyle, uluslararası standartlarda ağaç üretimi
yapıyoruz. Halihazırda başta İtalya olmak üzere dünyanın pek
çok ülkesine bitki ihraç ediyoruz.
Peyzaj tam olarak hangi çalışmaları kapsıyor?
Dış mekanlarda gördüğünüz her şey peyzajın bir parçasıdır.
Peyzaj çalışmalarını; kentsel ve kırsal peyzaj diye ikiye ayırırız.
Kent parkları, alışveriş merkezleri, oteller, meydanlar, çocuk
oyun alanları, botanik bahçeleri, konut bahçeleri, okullar ve
hastaneler gibi kamu yapıları “kentsel alanlar”dır. Kırsal peyzaj
ise; yollar, sulak alanlar, koruma bölgeleri, enerji santralleri,
barajlar, maden alanları, boru hatları, sanayi bölgesi vb. alanların
fiziki imalatlarından sonra çevre kondisyonlarının eski haline
getirilmesi için yapılan tüm çalışmalardır. Günümüzde dünya
nüfusunun hızla artması, iklim değişikliği, teknoloji ve yoğun
yapılaşma sonucunda pek çok olumsuzluk yaşanıyor. Bu durum

Hangi yönlerinizle farklılaşıyorsunuz?
Peyzaj müteahhitliği çalışmalarında multidisipliner teknik
ekiplerle çalışıyoruz. Ekiplerimizi eğitmek için çok ciddi çaba
sarfediyoruz. Performansa dayalı bir sistemimiz var, yurt
dışındaki gelişmeler ve yeni teknikleri yakından takip edip,
kendimize entegre etmeye çalışıyoruz. Doğa onarımı ve
biyorestorasyon konusunda şu anda gururla söyleyebilirim ki;
1500 km otoyol, 1000’e yakın boru hattı, birçok sanayi tesisi ile
ülkemizde en fazla iş bitirmesi olan hatta Avrupa’da ilk ikiye
girecek makine, teknik ve ekipmana sahibiz.
Hizmet vermeden önce nasıl bir ön çalışma
gerçekleştiriyorsunuz?
Öncelikle projelerin tamamını (mimari, mekanik, elektrik, vb.)
inceleyip uygulama esnasında karşımıza çıkabilecek olası
sorunlar için alanı da görüyoruz. Bu ön araştırma sonrasında
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proje için öngörülen malzemelerin güncel duruma uygunluğu
konusunda çalışıyor, gerekli gördüğümüz takdirde işverene,
alana uygunsa malzeme ve yapım yöntemi değişikliğiyle ilgili
bilgilendirmeler, önerilerde bulunuyoruz.
Alanda çalışmaya başlamadan önce tüm verileri toplayıp,
uygulama projelerinin detaylı analizini yaparak, sonuçta; iş
akış planı, lojistik plan, diğer disiplinlerle kesişme ve işbirliği
programlarını yapıp, hepsini iş yapım yöntemi olarak sunuyor ve
buna göre organize oluyoruz. Asıl önemli olan, sahaya gitmeden
önce iş akış planının doğru ve diğer disiplinlerle beraber
yürümesini programlamaktır.
Sizce iyi bir peyzaj, projeye nasıl bir değer katar?
Bunun en güzel örneği; Zorlu Center değil mi? Uluslararası ödül
almış çatı bahçeleri ve peyzajıyla kentin odak noktası. Eğer
konut projesi söz konusu ise iyi bir peyzaj, satış aşamasında
projeyi %100 öne çıkartır. Yapılan araştırmalara göre iyi yapılan
peyzajın satış oranını %40 artırıyor, fiyat ve marka değeri
konusunda değerleri de en az ikiye katladığını ortaya koyuyor.
Sektörde değişen trendlere bağlı olarak öne çıkan talepler
neler?
Öncelikle sürdürülebilir, az su tüketen, fazla bakım istemeyen,
yeşil bina yani LEED kriterlerine uygun tasarım ve uygulamalar
beklenmekte. Kentlerdeki yaşamın hızlı ve yorucu olması
nedeniyle, küçük bile olsa insanların rahat ulaşabildikleri çatı
balkon, dikey duvar, teras bahçeleri, hatta kent meydanları
dediğimiz nefes alma alanları oldukça revaçta. Daha gelişmiş
ülkelerde ise; tematik bahçeler, hava kirliliği ve küresel ısınma
tehdidine karşı kaynakları iyi kullanmaya yönelik tasarımlar ön
plana çıkıyor.

Zorlu Center ile yollarınız nasıl kesişti?
Öncelikle gurur ve mutlulukla söylemek isterim ki, Zorlu Center
şirketimizin kurumsal yolculuğunda, bize şerit değiştirten
öğretici bir projedir. Yıllar önce Ahmet Zorlu’nun proje arazisini
satın aldığı haberini gazetede okuyup küpürü kesmiş ve
Ankara’daki ofisimin duvarına asmıştım. O zaman yapılacak
projeye dair bilgileri okuyup, bu projede kesinlikle yer almamız
gerektiğine karar vermiştik. Öyle ki daha Zorlu Center inşaatı
başlamadan biz hazırlıklarımıza başlamıştık. Daha sonra,
çok ciddi çalışılmış bir ihale sürecinden geçerek; teknik, mali,
idari, iş bitirme vb. konularda en yüksek puanı aldık ve teklif
değerlendirmeleri sonucu ihale uhdemizde kaldı. Sahası zor
ve lojistik koşullar nedeniyle oldukça sancılı, uzun ama başarılı
bir uygulamaya imza attık. Halihazırda Zorlu Center’a periyodik
bahçe bakım ve hizmetleri vermekteyiz.
Yaptığımız çalışmalarla uluslararası birçok ödül aldık.
Avrupa’dan 50’e yakın peyzaj müteahhit firma sahipleri, ELCA
olarak heyet halinde Zorlu Center’a geldiler. Peyzaj projesinin
müellifi, DS Mimarlık’tan projeyi ve tasarımı, bizden de
yapım yöntemlerini dinlediler. Zorlu Center bizim şirketimizin
peyzaj müteahhitlik kurumsal hafızasında ulusal ölçekden
global ölçeğe çıktığımız işlerimizin başında geliyor. Tüm bu
başarılı uygulamaların başta, işverenimiz Ahmet Zorlu gibi
disiplinli, titiz, mükemmelliyetçi ve doğa aşığı bir yatırımcı;
Zorlu Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Aktürk Yapı Endüstrisi
A.Ş, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. gibi her biri alanında
yetkin multidisipliner firmaların işbirliği ve özverili çalışmaları
sonucunda gerçekleştiğini de belirtmek isterim.
Zorlu Center şehrin sembol yapılarından biri. Bu gerçekten
yola çıkarak Zorlu Center’a nasıl bir hizmet sundunuz? Hangi
kriterleri dikkate alarak peyzaj işlerini kurguladınız?

Zorlu Center; alışveriş, yaşam, kültür, sanat, turizm ve iş merkezi
olarak kentin karma kullanımlı sembol yapılarından. Farklı
alan ve bölümlerden oluşan oldukça geniş kapsamlı bir peyzaj
kurgusu var. Bu bağlamda toplam 150.000 m2’lik yapısal ve
bitkisel peyzaj alanına sahip olan projede, bu alanın önemli bir
kısmı çatı bahçesi olarak betonarme üzerine çok özel detaylarla
yapıldı. Toplamda 72.000m2 bitkisel peyzaj alanı, 45.000m2
çatı bahçesi, 2800 m2 iç mekan peyzaj uygulaması, 36.200m2
yapısal peyzaj uygulaması, 38 adet yansıma havuzu, 4 adet
yüzme havuzu uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda
ülkemizin en yüksek standartlarda üretim yapan fidanlıkları
ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya gibi ülkelerden
en yüksek standartlı üretim yapan fidanlıklardan temin edilen
bitkiler; zemin katından, kat bahçeleri ve çatı bahçelerinin en
üst katına kadar titizlikle taşınarak dikildi. Performans Sanatları
Merkezi üzerindeki çatı bahçesi ise 10 cm'lik hafif ve özel bitki
yetiştirme katmanı üzerine 8.800 m2’lik hafif az bakım gerektiren
sedum bahçesi olarak uygulandı. Zorlu Center’ın, farklı katlarda
ve farklı kullanım alanlarında bulunan peyzaj alanları; drenaj
sisteminden özel toprak karışımlarına, sulama sisteminden
özel bitki sabitleme detaylarına, bitki yükseltme elemanları
ve saksılardan yer döşemesi ve sert zemin uygulamalarına, iç
mekanda uygulanan özel bitki gün ışığı (büyüme ışığı) flora
tipi (fotosentez için) aydınlatma sistemine kadar, özgün bir
mühendislik ve uygulama teknikleri bütününü içeriyor. Bu
bağlamda; yapıldığı dönemden günümüze, peyzaj uygulaması
açışından gerek ülkemizde, gerekse Avrupa’da örnek gösterilen
bir proje olup birçok ödüle layık görülmüştür.
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Zorlu Grubu'nda gönüllülük hareketi
Kıvılcımlar'la başladı
Kurulduğu günden bugüne değer yaratma odağında pek çok projeye imza atan Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 vizyonu
çerçevesinde çalışanlarının sahip olduğu potansiyeli ve yetkinliği toplumsal fayda yaratacak şekilde kullanmalarını
öngören Kıvılcımlar Hareketi’ne hayat verdi.

P

arlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve
toplumsal fayda için gönüllüyüz sloganıyla hayata
geçirilen Kıvılcımlar Hareketi, Zorlu Holding’in Akıllı
Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde çalışanların gönüllülüğünü
esas alan bir proje.
Kıvılcımlar Hareketi, Zorlu Holding’in teknoloji ve
inovasyondan da yararlanarak daha yaşanabilir ve daha
sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hayata geçirdiği Akıllı
Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde, çalışanların da aktif
katılımıyla ortaya çıkarılmış bir proje olması bakımından
son derece önemli. Çalışanların sahip oldukları yetkinlik ve
potansiyellerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri amacıyla
Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı tarafından
geliştirilen projenin isimi ise Zorlu Grubu çalışanlarından
gelen önerilerle belirlendi.

Lansmanda ayrıca Açık Açık Platformu’nun kurucusu Renay
Onur da gönüllülük üzerine çalışanlarla keyifli bir sohbete
imza attı. Gönüllülük kavramının her geçen gün daha önemli
bir hale geldiğine işaret eden Onur, “Mutluluğu, dezavantajlı
insanların azalması, doğanın daha iyi duruma gelmesi olarak
tanımladığımız zaman, daha iyi bir dünyada yaşamaya
başlayacağız” dedi.
Lansman çerçevesinde bir de atölye çalışması gerçekleştirildi.
Çalışanların yılbaşına özel olarak yaptıkları kar küreleri
yılbaşı kermesinde satışa çıkarıldı. Kıvılcımlar buradan
elde edilen gelir ile KAÇUV Aile Evi'nde çocukların kişisel
gelişimlerine ve farkındalıklarına katkı sağlayacak bir
etkinlik gerçekleştirdiler.
2022’de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük
yapılmasının amaçlandığı Kıvılcımlar Hareketi sayesinde
çalışanların işe olan bağlılığını artırılması, inisiyatif alması,
grup çalışması, işbirliği, planlama, organizasyon ve liderlik
yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlanması
öngörülüyor.
“Toplum için yaratacağımız faydayı büyütmek adına
Kıvılcımlar Hareketi’ni başlattık”
Projenin lansmanı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
kapsamında Zorlu Grubu çalışanlarının da katılımıyla Levent
199’da gerçekleştirildi. Lansmanda bir konuşma yapan Zorlu
Holding İnsan Kaynakları Müdürü Zülal Öztürk Kaya, Zorlu
Holding’in toplumsal yaşama değer katmaya odaklanan bir
vizyon ile hareket ettiğini vurguladı. Kaya, “Değer yaratma
hedefimiz doğrultusunda toplum için yaratacağımız faydayı
ve etkiyi büyütmek adına Kıvılcımlar Hareketi’ni başlattık”
şeklinde konuştu.

Kıvılcımlar, proje kapsamında ayrıca ilerleyen dönemde
Zorlu Grup Şirketlerinin farklı illerde yer alan tesislerini
yerinde ziyaret ederek çalışanları gönüllülük konusunda
bilgilendirmeyi amaçlıyorlar.
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Zorlu PSM 2019’da da iddialı
Bugüne kadar dünyaca ünlü gösterilerden alanında en iyi sanatçılara, Broadway müzikallerinden tiyatro oyunlarına,
konserlerden sergi ve festivallere kadar uzanan geniş bir skalada 2 milyondan fazla sanatseveri ağırlayan Zorlu
Performans Sanatları Merkezi, birbirinden kaliteli yapımlarla 2019 yılında da sanatla yoğrulmuş renkli günler vadediyor.
Tom Odell

Akıllardan silinmeyecek bir performansa imza atmaya
geliyor
İnsanı ruhunun dehlizlerinde gezintiye çıkaran eşsiz
sesiyle müzik dünyasında kendisine haklı bir yer edinen
dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, yeni albümü
“Jubilee Road” turnesi kapsamında müzikseverlerle 18
Şubat 2019’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşacak.
Geçtiğimiz sezon Zorlu PSM sahnesinde 3 binden fazla
kişiye benzersiz bir konser deneyimi yaşatan Tom Odell, Lily
Allen tarafından keşfedildi. 21 yaşında yayınladığı ilk EP’si
ile müzik listelerini altüst eden Tom Odell, aynı yıl “Critics’
Choice” ödülünü alarak müzik dünyasında kalıcı olacağının
sinyallerini verdi. 2013'te müzik piyasasına armağan ettiği
ilk stüdyo albümü Long Way Down ile İngiltere listelerinde
uzun süre ilk basamaklarda yer aldı. Müzik dünyasına adım
attıktan kısa bir süre sonra Elton John, Billy Joel ve The
Rolling Stones gibi dünyaca ünlü isimlerle turneye çıkma
başarısını da gösteren Odell, 2016 yılında yayınladığı
2. stüdyo albümü “Wrong Crowd” için Arctic Monkeys,
Kasabian ve Adele ile yaptığı çalışmalarla adını duyuran Jim
Abiss ile işbirliği yaptı. Kısa bir süre önce yayınladığı “If You
Wanna Love Somebody” videosuyla 2 milyon izlenen Tom
Odell, “Sahne Üstü Ayakta” konser düzeninde 18 Şubat'ta
Zorlu PSM’de izleyicilere müzik dolu bir gece yaşatmaya
geliyor.
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Bir trip-hop efsanesi: Hooverphonic
90’lı yıllarda müzik piyasasına güçlü bir giriş yapan
Belçikalı topluluk Hooverphonic, trip-hop’a kattıkları
neşeli tınılar ile müzik dünyasında fark yarattı. Bugüne
kadar 9 stüdyo albümünü müzikseverlerle buluşturan
topluluk, kendine has tarzını trip-hop, ambient ve
electronica ile harmanlamasıyla ününe ün kattı.
Dillere pelesenk olan “Mad About You,” “Eden”
ve “2Wicky” gibi hitleriyle tüm dünyada tanınan
Belçikalı topluluk Hooverphonic’in şarkıları aynı
zamanda filmlerde, dizilerde ve reklamlarda da
kullanıldı. Son albümleri “In Wonderland”i 2016
yılında sevenleriyle buluşturan grubun 27-28
Şubat ve 1 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek
olan konserlerinin biletleri satışta...

Sofi Tukker

Sofi Tukker ilk kez Türkiye’de!
Son zamanların en popüler dans-pop hitlerinden biri olan “Drinkee” ile 50 milyonu
aşkın dinlenme oranına imza atarak dünya çapında üne kavuşan jungle pop ikilisi Sofi
Tukker, 30 Mart 2018’de müzikseverleri coşturmaya geliyor. 2017’de Grammy’e aday
gösterilen son zamanların en çok takip edilen dans-pop ikililerinden olan Sofi Tukker,
son albümleri “Treehouse”un dünya turnesi kapsamında seyirciyle buluşuyor. 90’lar
house ve jungle pop türlerini modern bir yorumla harmanlayan ikili, Johny ve Best
Friend hitlerine imza attı. Sofi Tukker, hafızalarda yer edinen daha pek çok şarkısıyla
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde “Sahne Üstü Ayakta” konseptte dans dolu bir geceye
imza atacak.
Türler arası bir deneyim…

Sónar Istanbul üçüncü kez fırtınalar estirecek
Müziğin ve yaratıcılığın Zorlu PSM’de vücut bulduğu Sónar İstanbul, elektronik müzik
dünyasının birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerine ev sahipliği yapacak.
8-9 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sónar İstanbul’un müzikseverlerle
buluşturacağı isimler arasında Ben Frost – Widening Gyre (360° Live), Bicep (DJ Set), Deena
Abdelwahed - Khonnar (Live), DJ Lag, DJ Seinfeld, DJ Stingray, Fjaak (Live), Gazelle Twin,
George Fitzgerald (Live), HAAi, Henrik Schwarz (Live), Kobosil, Laurent Garnier, Matador
(Live), Modeselektor (Live), Octo Octa, The Field, Tijana T ve Volvox gibi dünyaca ünlü
sanatçılar yer alıyor.
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Elektronik müzik sahnesinin ustası Laurent
Garnier de Sonar İstanbul’da
Sónar İstanbul’un onur konuğu olan Fransız
elektronik müzik sahnesinin kıdemli DJ/
prodüktörü Laurent Garnier, İstanbul’u dev bir
dans pistine dönüştürecek. Her performansıyla
dinleyicilere adeta elektronik müzik böyle icra
edilir dedirten Laurent Garnier, 30 yıllık müzik
geçmişi boyunca hayran kitlesine yenilerini
eklemeyi başarmış sıra dışı bir isim. Sahip
olduğu müzikal bilgi birikimi ve deneyimiyle
kendi alanında “usta” olarak kabul edilen
Laurent Garnier, çok sayıda albüm, single ve
remikse sahip.

Bicep 2017

Türler arası bir deneyim…
Sónar İstanbul’un konuklarından
biri olan Bicep’in müziği house ve
techno elementlerden oluşuyor. Aynı
zamanda electro, italodisco, garage,
deneysel ve saykedelik akımlarını
da bünyesinde barındıran müziğiyle
dans pistinde adeta devleşen Bicep,
2010 yılından itibaren ardı ardına
müzikseverlerin beğenisine sunduğu
uzunçalarlar, tekliler ve remixler ile
dinleyicilere büyülü bir dünyanın
kapılarını aralıyor. Kendine has bir
müzikal kimliğe sahip olan Bicep,
Sónar İstanbul’da dinleyicilere türler
arası bir müzik deneyim sunmaya
hazırlanıyor.

Henrik Schwarz

Canlı performansların şaşırtan ismi: Henrik Schwarz
Elektronik müzik sahnesinin en önemli isimlerinden biri olan
Henrik Schwarz da Sónar İstanbul’da seyirci ile buluşacak
isimlerden. Almanya’nın en önemli prodüktörlerinden biri
olarak kabul edilen Henrik Schwarz, yaratıcı remixleri,
işbirlikleri ve besteleriyle dans müziği, klasik, caz, pop
ve diğer pek çok türü ustaca sentezleyerek seyircilere
eşsiz bir performans sunuyor. “Müzikte karmaşık yapıları
severim” diyen Henrik Schwarz’ın kariyerinin büyük bir
kısmında müziği house ve tekno etiketleri taşıdı. Canlı
performanslarıyla da seyirciden övgü dolu sözler almayı
başaran Schwarz, dinleyicileri şaşırtacak bir performansla
Sónar İstanbul’a damgasını vurmaya geliyor.

Laurent Garnier
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Sónar Istanbul’un sesi sınırları aşıyor!
Elektronik müzik dünyasının en yaratıcı isimlerini bir araya getirecek olan Sónar İstanbul’da ayrıca enerji ve dinamizmin tavan yaptığı
performanslarıyla varlık gösterdiği her türlü platformu bir dans pisti haline getirmeyi başaran Matador; Kompakt plak şirketinden
kalite standardını almayı başarmış İsveçli ambient tekno prodüktörü The Field, elektronik müziğin dünü, bugünü ve yarını için tehditkâr
ve korkusuz bir oyuncu olarak nitelendirilen Dj Stringray; müziği sanatseverler tarafından house türünün en duygusal ve insani
elementlerini açığa çıkaran benzersiz bir deneyim olarak tanımlanan Octo Octa; Brooklyn underground sahnesinin dominant gücü
Volvox; alışılmışın dışında, karakter değiştiren canlı performanslara imza atan Gazelle Twin; melankoli ve elektronik müziği başarıyla
sentezleyen George Fitzgerald; house, tekno, afro, acid ve disco türlerini eşsiz bir şekilde harmanlayan Avustralyalı müzisyen HAAi
de müzikseverlerle buluşacak isimler arasında yer alıyor.

George Fitzgerald

Dj Stringray

Matador

Octo Octa

Gazelle Twin

The Field
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Pedallar 3. kez Vestel City’den geçti
Vestel, dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan ve “World Tour” klasmanına yükselen 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na
bu yıl da sponsor oldu. Vestel City, turun 5.etabında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

T

ürkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 1963 yılından
bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve
Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonlarından biri
olma özelliğine sahip Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu,
bu yıl 54’üncü kez düzenlendi.
Dört kıtadan dünyanın en önemli yıldız bisikletçilerini
buluşturan organizasyona 4. kez sponsor olan Vestel, turun
5. etabı Selçuk-Manisa parkuruna ev sahipliği yaptı. 13 Ekim
2018 tarihinde dünyanın en iyi sporcuları bir kez daha Vestel’in
1 milyon m2 alana kurulu üretim üssü olan Vestel City’den
geçti. Canlı yayınla dünyanın dört bir tarafına aktarılan turda
bisikletçiler, Vestel çalışanlarının coşkulu alkışları arasında
parkuru tamamladı.
Vestel ayrıca, tur boyunca her etabın birincisine Venus Z20,
ikincisine Venus V6, üçüncüsüne de Venus E3 hediye etti. 9-14
Ekim 2018 tarihleri arasında 6 etaplı olarak gerçekleştirilen
turda, bisikletçiler toplamda 952 kilometre 200 metre yol kat
etti.
“Vestel City, bisikletçilerin de evi oldu”
Vestel City’nin ilk kez 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vestel Şirketler
Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel olarak o gün
yaşadıkları büyük gururun bu geçişin gelenekselleşmesiyle
sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, “Üretim üssümüzün, ülkemizin
tanıtımı için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonun
parçası olmasından mutluluk duyuyoruz.
Ayrıca bu uluslararası spor müsabakasına Avrupa’nın en
büyük üretim komplekslerinden biri olan Vestel City’nin ev
sahipliğinin de çok yakıştığını düşünüyoruz. 9'u Dünya Turu
Takımı olmak üzere toplam 20 takım mücadele etti bugün
burada. Vestel City, artık bisikletçilerin de evi oldu.”
Teknoloji şirketi olmanın yanında çevreye, sağlıklı ve
kaliteli yaşama da değer veren bir marka olduklarının altını
önemle çizen Turan Erdoğan, “Vestel’in ana hedeflerinden
biri insanlara daha kaliteli bir yaşam sunmak, hayatı

kolaylaştırmak, onların yaşam standartlarını yükseltmek. Biz
bisiklet sponsorluğu yaparken hem bu sporun gelişmesini
hem de ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını
hedefliyorduk. Geçtiğimiz yıl Manisa Belediyesi ile yaptığımız
işbirliği ile de Türkiye’de ilk kez tüm şehri baştan başa dolaşan
bisiklet yolunu Manisa halkına sunduk. Gençleri spora ve
bisiklet kullanımına teşvik ederken ülkemizde bu sporun
gelişmesine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Spora ve
sağlıklı yaşama her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
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Sevilen yazarlar okurlarıyla
Zorlu’da buluştu
Zorlu Center, çok satanlar listesinde uzun süre yerini koruyan kitapların yazarlarını D&R işbirliği ile
kitapseverlerle bir araya getirdi.

B

irbirinden değerli yazarlar, Zorlu Center ve D&R işbirliği
ile gerçekleştirilen imza günlerinde, çok satanlar
listesinde yer alan kitaplarını okurları için imzaladı.

Çilek Koklayan Adam…
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasından tanıdığımız
Hakkı Ergök, bu kez yazar kimliği ile hayranlarıyla bir araya
geldi. Yeni kitabı “Çilek Koklayan Adam”da İstanbul’un
film setlerinden, Beyoğlu’nun arka sokaklarına uzanan bir
“mutluluğa ulaşma” savaşını anlatan Hakkı Ergök, 14 Ekim
2018 tarihinde gerçekleşen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Mükemmeli Arayan Kadın…
Ekonomist kimliğiyle haklı bir üne sahip olan Prof. Dr. Emre
Alkin ise 11 Kasım 2018 tarihinde Destek Yayınları’ndan çıkan
yeni romanı “Mükemmeli Arayan Kadın”ı okurları için imzaladı.
Alkin, imza gününde okuyucularıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi
de ihmal etmedi.
Meraklısı İçin Casuslar Kitabı…
Usta gazeteci-yazar Murat Yetkin, son olarak kaleme aldığı
macera romanı tadındaki “Meraklısı İçin Casuslar Kitabı” için
14 Kasım 2018 tarihinde Zorlu’da düzenlenen söyleşi ve imza
gününde okurlarıyla buluştu.

Akıllı Ol, İnsan Ol…
Türk turizminin ve iş dünyasının önemli isimlerinden Cem
Kınay, ilk kitabı “Akıllı Ol, İnsan Ol” ile imza günlerinin konuğu
oldu. Kitabında “Özgünlüğünüz imzanız, rakiplerinize saygınız
tacınızdır. Düşlediğiniz her şey kuralına uygun oynarsanız sizin
olur” diyen Kınay, 27 Ekim 2018 tarihinde okurlarıyla bir araya
geldi.

Hamilelik ve Doğum…
Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı doktor
Banu Çiftçi, ilk kitabı “Hamilelik ve Doğum”u anne ve anne
adayları için imzaladı. 25 Kasım 2018 tarihinde D&R Zorlu’da
gerçekleşen imza gününe yoğun ilgi gösteren anne adayları,
Çiftçi ile fotoğraf çektirme fırsatı da yakaladı.

Ev Yapımı Güzellik…
Doğal güzellik ve cilt koçu Döndü Mens Yılmaz, kolayca
erişilebilen, her evin mutfağında bulunabilecek doğal
malzemelerle ve zahmetsizce hazırlanan doğal temizleyiciler,
kremler, maskeler, peelingler, losyonlar ve yağlarla cilt
bakımına dair ürünleri anlattığı kitabı “Ev Yapımı Güzellik”i
okurları için imzaladı.

Kendi Işığında Yanan Adam….
Beyazperde ve televizyonda ortaya koyduğu performansları
kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, sinema
tarihimizin en üretken ve özgün yönetmenlerinden Metin
Erksan’ı anlattığı son kitabı “Kendi Işığında Yanan Adam”ı
23 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen imza gününde kitap
tutkunları için imzaladı.

Cem Kınay

Emre Alkin

Aret Vartanyan

Eski Sevgililer Oteli…
Yazar ve Yaşam Atölyesi’nin kurucusu Aret Vartanyan, Gitme
Zamanı ve Siyah Gözyaşı ile başlayan dörtlemesinin üçüncü
kitabı Eski Sevgililer Oteli’nin 23 Aralık 2018 tarihinde Zorlu
Center’da gerçekleşen imza gününde okurlarıyla buluştu. Eski
Sevgililer Oteli, bir kadının kendisine acı veren tüm erkekleri
babası da dahil olmak üzere bir otelde toplayarak onlarla
yüzleşmesini konu alıyor.
Kim Demiş Yiyemezsin?
Beslenme Uzmanı Gülşen Altın’ın “Kim Demiş Yiyemezsin?”
adlı kitabının söyleşi ve imza günü, 22 Aralık 2018 tarihinde
Zorlu Center’da gerçekleşti. Altın, kitabında doğru bilinen
yanlışları düzeltiyor, uygulaması kolay ve leziz tarifler
sayesinde hamurişlerinden mahrum kalmadan nitelikli
beslenip vücudun tüm besin ihtiyaçlarını karşılamanın
mümkün olduğunu belirtiyor.

Halil Aksu

Dijitopya
Günümüz popüler yazarlarından Halil Aksu, 15 Aralık 2018
tarihinde “Dijitopya” kitabının söyleşi ve imza gününde
okurlarıyla buluştu. Kitapta dijitalleşmenin dünü, bugünü ve
yarını üzerine görüşler, dijital dönüşümün önemi, örnekleri ve
faydaları paylaşılıyor. Dijitopya; dijital dönüşüm, dijital çağa
ayak uydurmak ve dijital ekonomide başarılı olmak için bir el
kitabı olma özelliğini taşıyor.
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Tarz sahibi evler için: Linens perde
Kaliteyi şıklık ve zarafetle kusursuz bir şekilde buluşturan Linens, birbirinden farklı renk ve
desenlerden oluşan yeni sezon perde koleksiyonuyla evlere sofistike bir hava katıyor.

A

dan Z’ye hizmet anlayışıyla müşterilerinin ev tekstili
ihtiyaçlarına çözüm sunmayı kendisine ilke edinen Linens
yaşam alanlarına tarz katan çizgileriyle alışverişi keyfe
dönüştürüyor.
Ev modasına yön veren koleksiyonlarıyla farklılık arayanların
buluşma noktası haline gelen Linens, birbirinden özel seçeneklere
sahip yeni sezon perde koleksiyonuyla tüm yaşam alanlarını stil
sahibi yapıyor. Kışlık perdelerin ön plana çıktığı Linens’in yeni
sezon koleksiyonunda mürdüm ve mint gibi son dönemin trend
renkleri ağırlıklı olarak yer alıyor.

İsteyene “Perde Tasarla” uygulaması…
Beğendikleri perdelerin kendi evlerinde nasıl duracağına dair
tereddütleri olan müşterileri hedef alan Perde Tasarla hizmeti,
Linens mağazalarındaki Perde Müşteri Danışmanları tarafından
veriliyor.
Uygulamada öncelikle mekânın birebir ölçüleri sisteme giriliyor ve
kapı, pencere, mobilya konumlandırmasından duvar zemin rengine
kadar istenilen değişiklikler yapılabiliyor. Mekânın 3D şeklini
gösteren uygulama sayesinde müşteriler, beğendikleri perde
modelinin evlerinde nasıl duracağını rahatlıkla görebiliyorlar.

Bu “Kasırga” evlerde toz bırakmıyor
Evdeki tozlar Kasırga A9000’le tarih oluyor. Geniş hacmi ve sessizliğiyle tüketiciye kullanım konforu sunan Vestel Küçük
Ev Aletleri ailesinin yeni üyesi Kasırga A9000, her bütçeye uygun fiyatıyla da göz dolduruyor

V

estel Küçük Ev Aletleri ailesinin yeni üyesi Vestel Kasırga A9000, evde tozdan eser
bırakmıyor. 1.319 TL’lik tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketiciyle buluşan
Kasırga, geniş hacmi ile tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. 700 W motor gücüne
ve yüzde 99,99 toz filtreleme performansına sahip olan Kasırga A9000, tozları filtreleyerek
haznesinde hapsediyor. A enerji sınıfına mensup olan Kasırga A9000, 63 dB ses seviyesi ve
çekim gücünü eğilmeden ayarlamaya imkân veren sapındaki kumanda ile kullanıcılarına
konforun ön planda olduğu benzersiz bir temizlik deneyimi sunuyor.
Aralık ayında yaratıcı bir reklam kampanyası ile tüketicilerin karşısına çıkan Vestel Kasırga
A9000’in reklam filminde Concept Reklam Ajansı’nın imzası bulunuyor. Reklam filminde evin
küçük çocuğunun evi dağıtmasına karşılık annenin kahramanı olarak Vestel Kasırga Elektrikli
Süpürge öne çıkıyor.
Reklam filminde ayrıca şık tasarım detayları sayesinde çocuğun hayalinde bir otomobil gibi
canlanan Kasırga’nın, tozu döndürmek yerine hapseden filtre teknolojisine de vurgu yapılıyor.
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Vestel, üniversite işbirliklerine
bir yenisini ekledi
Vestel profesyonelleri, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimlerini Ege Üniversitesi İşletme Bölümü son
sınıf öğrencileri ile paylaşacaklar.

S

ürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin yolunun
eğitimli bireylerden geçtiğine inanan Vestel,
işbirliklerine bir yenisini daha ekleyerek sorumlu
yatırımcı kimliğinin gerekliliğini bir kez daha yerine getirdi.
Vestel ile Ege Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği
kapsamında her biri alanında uzman Vestel profesyonelleri
bilgi birikimlerini ve deneyimlerini şirket kültürü paralelinde
‘Vestel İşletmecilik Seminerleri Dersi’nde Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü son sınıf
öğrencilerine aktaracaklar.
Öğrencileri iş dünyasına hazırlama amacı doğrultusunda
hayata geçirilen işbirliği çerçevesinde öğrenciler, iş
dünyasına dair merak ettiklerini işin uzmanlarından
dinleme fırsatını yakalayacaklar. Her hafta bir Vestel üst
düzey yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan
derste öğrenciler, üniversitede almış oldukları işletme
bilimi temel fonksiyonlarının iş dünyasındaki karşılığını
görme ve yakından inceleme şansına da erişecekler. Ayrıca
derste, Vestel uygulamalarına dair bilgiler de öğrencilerle
paylaşılacak. Protokol çerçevesinde öğrencilere Vestel’de
staj yapma fırsatı da sunulacak.
Bu boyutta bir çalışmayı ilk kez hayata geçirdiklerini
kaydeden Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr.
A. Tarkan Tekcan, sürekliliği ve farklı alternatifleri de
beraberinde getirecek olan çalışma ile öğrencileri sektöre
hazırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
İşbirliğinin öğrencilerin iş dünyasının beklentilerini
anlama ve ona uygun yetkinliklerle kendilerini donatmaları
konusunda bir rehber niteliği taşıyacağını kaydeden Ege
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay,
ayrıca istihdama da ciddi bir katkı sunacaklarını dile
getirdi.

İlk derste Tarkan Tekcan tecrübelerini öğrencilerle paylaştı
Proje kapsamında ilk ders Vestel Müşteri Hizmetleri Genel
Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Verilecek eğitimlere ve eğitmenlere dair bilgilerin de
aktarıldığı derste Tekcan, öğrencilere iş dünyasına dair
bilgiler verdi.
Vestel’deki iş yapış kültürünü de öğrencilerle paylaşan
Tarkan
Tekcan,
ayrıca
öğrencilere
kariyerlerini

şekillendirmede yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerin tüm sorularını büyük bir titizlikle yanıtlayan
Tekcan, Kahoot yarışmasında birinci olan öğrenciye ise
Vestel Küçük Ev Aleti hediye etti. Derse Ege Üniversitesi
İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. G. Nazan Günay, Esra
Akgün, Günseli Erdoğan Aracagök, Gülgün Tıraş Şahin,
Salih Taşcı ve Çağla Dokuzfidan Aşçı, Zorlu Holding ve
Vestel Şirketler Grubu’ndan eğitim verecek yetkililer de
katılım gösterdi.
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Yeni yıla en güzel karşılama
Zorlu Center’dan…
Zorlu Center misafirleri her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu bir etkinlik takvimi ile yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.
Aralık ayı boyunca misafirlerini Yeni Yıl Köyü'nde ağırlayan Zorlu Center, Defne Samyeli & İskender Paydaş, Can
Bonomo, Evrencan Gündüz, Emir Ersoy Project konserleri ve üniversite müzik grubu performanslarıyla kulaklara, jonglör
gösterileriyle de gözlere benzersiz bir ziyafet yaşattı. Yeni Yıl Köyü ayrıca ünlü gazeteci Ayşe Arman'ın Sakajewa iyilik
kolyelerine de ev sahipliği yaptı.

Z

Çinli Kim’e, Eskimo Yupik’ten Meksikalı Jose’a kadar farklı
ülkelerden ilham alınarak tasarlanan sevimli kardan adamlar,
"kış kardan adamsız olmaz" diyen Zorlu Center misafirlerinin
fotoğraf karelerini süsledi.

Zorlu Center ziyaretçilerini kardan adamlar karşıladı
Zorlu Center, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen
kardan adamlara ev sahipliği yaptı. Jamaikalı Ziggy’den,

Bu köy, bildiğiniz gibi değil…
Zorlu Center’ın geleneksel hale getirdiği Zorlu Yeni Yıl Köyü,
farklı hediye alternatifleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da
sevdiklerini yılbaşında mutlu etmek isteyenlerin yardımına
koştu. Yeni yıl coşkusunu tüm İstanbul’a yaşatmak amacıyla

orlu Center, misafirlerini Aralık ayı boyunca birbirinden
renkli etkinliklerle ağırladı. Konfor ve eğlenceyi
kusursuz bir şekilde harmanlayarak ziyaretçilerine
sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunan Zorlu Center, Aralık
ayında birbirinden özel etkinliklerle yeni yılın en görkemli ve
en coşkulu karşılamasına imza attı.

Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında kurulan, Türkiye’nin
ilk yeni yıl köyü Zorlu Yeni Yıl Köyü, yediden yetmişe tüm
ziyaretçilerinin her türlü beklentisine cevap verdi. 1-31 Aralık
tarihleri arasında bu yıl 5’incisi gerçekleşen Yeni Yıl Köyü’nde
birbirinden değerli markalar, benzersiz tasarımlarını
ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Miniminti, Müge Krespi, Music House, Nişantaşı Parti
Dünyası, Pan Factory, Photo&More, Roco Raper, Siriusglass,
The Life Co, Zade Design, Any, Atasay, Auora, BakırKazan,
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Be4design, Be#begartdesign, By Eda Çetin, Caffe Nero,
Callıgart, Dükkann, Ebruly, Eyna&Co, Figen Demiray, Fit 21 By
Ece Vahapoğlu, Gufo Jewelry, Hello Sweetıe, İnbebek Design,
King Naked, Kritikoz, Linens, Lucky Culture, Malatya Pazarı,
Mandala Concept ve Mı’Marb Design Zorlu Yeni Yıl Köyü’nde
ziyaretçilerle buluşan markalardan bazıları.
Mücevherden süs eşyalarına, çantadan ev tekstiline, güzellik
ürünlerinden dekorasyona kadar uzanan geniş bir yelpazede
her zevke ve her bütçeye uygun binlerce hediye alternatifinin

yer aldığı Zorlu Yeni Yıl Köyü’nde birbirinden renkli konserlerle
ve jonglör gösterileriyle eğlence bir an olsun hız kesmedi.
Sakajewa kolyeleri Zorlu Yeni Yıl Köyü’nde “iyilik” için satıldı
Zorlu Yeni Yıl Köyü aynı zamanda Ayşe Arman'la Sakajewa
iyilik kolyelerinin de yeni durağı oldu. Sakajewa iyilik
kolyeleri, bu kez engelli sokak hayvanlarına destek olan
ENCANDER için satışa sunuldu. Ayşe Arman’ın kendi tasarımı
Sakajewa iyilik kolyelerinden alan ziyaretçiler, engelli sokak
hayvanlarına ENCANDER aracılığıyla destek oldular.

Ünlü müzisyenler yeni yıl coşkusuna eşlik etti
Yediden yetmişe tüm misafirlerini Yeni Yıl Köyü’ne davet eden
Zorlu Center, Aralık ayı boyunca birbirinden ünlü isimlerin
konserlerine Meydan Katı Park alanında ev sahipliği yaptı.
Defne Samyeli & İskender Paydaş, Emir Ersoy Project, Can
Bonomo, Evrencan Gündüz konserleri ve üniversite müzik
grubu performansları yılbaşı alışveriş keyfine eğlence, enerji
ve hareket kattı. Yeni Yıl Köyü etkinlikleri kapsamında ayrıca
ateşte yapılarak ikram edilen marshmellow'lar da etkinliğe
lezzet kattı.
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Defne Samyeli

Defne Samyeli

İskender Paydaş
Can Bonomo

Evrencan Gündüz

Zorlu Center’ın konser serisi, 21 Aralık Cuma akşamı Emir
Ersoy Project, Boğaziçi Üniversitesi müzik grubu Aynasızlar
ve Galatasaray Üniversitesi müzik grubu Bipos ile başladı.
Herkesin ezbere bildiği şarkıları Latin versiyonlarıyla sunan
yeni neslin önemli müzisyenlerinden Emir Ersoy’a, izleyenler
danslarıyla eşlik etti. Zorlu Center, 22 Aralık Cumartesi
akşamı ise Defne Samyeli & İskender Paydaş, Yıldız Teknik
Üniversitesi müzik grupları Bant ve Oğuzhan Şahin'i ağırladı.
Repertuarında pop müziğinin dillerden düşmeyen şarkılarına
yer veren İskender Paydaş, “Bu akşam çok özel bir misafirimiz

var ve onunla aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk
duyacağım” diyerek Defne Samyeli’yi sahneye davet etti.
Defne Samyeli alkışlar eşliğinde sahneye gelerek “Uykusuz
Her Gece”, “Ve Melankoli’’, Hep Karanlık” ve “Tutamıyorum
Zamanı” ve “Gözlerinin Hapsindeyim” şarkılarını hayranlarıyla
birlikte seslendirdi ve mükemmel performansıyla izleyicilere
unutulmaz bir akşam yaşattı. Zorlu Center, 23 Aralık 2018
tarihinde ise Can Bonomo, Evrencan Gündüz, Bahçeşehir
Üniversitesi müzik grubu Jetlag ve Yıldız Teknik Üniversitesi
müzik grubu sevenleriyle buluşturdu. Genç neslin önemli

Emir Ersoy Project

isimlerinden Evrencan Gündüz, Zorlu Center misafirlerine özel
hazırladığı repertuar ile hayranlarına muhteşem bir müzik
ziyafeti yaşattı. Gençlerin sevdiği şarkıcı Can Bonomo da
müzikseverlerin yoğun alkışı eşliğinde sahnedeki yerini aldı.
Sevilen şarkılarını Zorlu Center misafirleri için seslendiren
Can Bonomo hayranlarına yeni albümünün müjdesini de verdi.
Zorlu Center, Aralık ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi
günleri ise eğlenceli jonglör gösterileriyle misafirlerine keyifli
dakikalar yaşattı.

İLAN AVM
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Bilginin açık ve kapalı formları
Digilogue Summit-Future Tellers’18’de!
Üretmek, öğrenmek ve öğretmek isteyenler, bu yıl 3. kez düzenlenen Digilogue Summit Tellers’18’de buluştu.

Z

orlu Holding ve Zorlu PSM işbirliğiyle hayata
geçirilen Digilogue Summit-Future Tellers, 19-20
Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlendi. Farklı
disiplinlerden gelen ve her biri alanında söz sahibi olan
isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, “Açık
Kaynak Hareketi” ve “Yeni Öğrenme” temaları ele alındı.
Üreten, yaratan ve öğreten isimleri Zorlu PSM’de bir araya
getiren Digilogue Summit-Future Tellers’18’de “Yeni
Öğrenme” (Kişi ve/veya Makine), “Veri Çağında Profil
Oluşturma”, “Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların
Etkisi”, “Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal
Hakları ile Özgürlükleri” ve “Eğitimin Gelecekteki Rolü”
konularına mercek tutuldu. Hikâye anlatıcılığını Levent
Erden’in üstlendiği, Digilogue Artistik Direktörü Lalin
Akalan’ın kürasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler
dizisinin 19 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen panel
programına iş, kültür ve sanat dünyasının önde gelen
temsilcileri ve çok sayıda Digilogue takipçisi yoğun
katılım gösterdi.
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Yaratıcı fikirler yeni dünyanın en temel ihtiyacı…
Panel, Refik Anadol, Kyle Mcdonald, Gene Kogan, Lauren
McCarthy ve Zach Lieberman’ın açık kaynak akımı ve
yeni öğrenme teknikleri üzerine yaptıkları ufuk açıcı
sunumlarla başladı. Kreatif kod yazımında kullanılan
açık kaynaklı bir C++ aracı olan openFrameworks’ün
yaratıcılarından ve kodun lirik olasılıklarını inceleyen
School for Poetic Computation okulunun kurucularından
olan Zach Lieberman sunumunda dünyada yeni fikirlere,
yaratıcı alanda yeni oluşumlara ve enstitülere her zaman
ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, “Tüm dünyada yaratıcı
fikirler için her zaman büyük bir alan olduğunu unutmayın"
dedi. Yeni dünya düzeninde en temel ihtiyacın yaratıcı
fikirler olduğuna işaret edilen oturumda konuşmacılar,
açık kaynak akımının tasarımsal ve sanatsal boyutlarını
ele aldılar.
İkinci oturumda söz alan, bugüne kadar pek çok
platformda gerçekleştirdiği “Big Data” ve sadakat
konuları üzerine sunumlarıyla adından söz ettiren Kına
Demirel, "Veri toplamak ayrı bir beceri, elde edilen
verileri yorumlamak ayrı bir beceri… Şimdinin hikaye
anlatıcılarının yanına yarın veri anlatıcıları da eklenecek"
dedi. Demirel, panelde ayrıca ticari verinin bugünü, iş
hayatında nasıl kullanıldığı, hangi metotlar kullanılarak
toplandığı ve nasıl yorumlandığı konularına da ışık tuttu.
Bilişim hukuku alanında akademik ve profesyonel pek
çok çalışmaya imza atan Av. Gönenç Gürkaynak ve

Av. Gökhan Ahi, veri mahremiyetini ele alarak; hukuk
sisteminin uzantıları, sınırları ve koruma altına aldığı
hakları ve değişen kişilik haklarını sorguladı. Bilim,
sanat ve teknoloji ekseninde çalışan araştırmacı Prof. Dr.
Ebru Yetişkin ise “Algoritmalar toplumsal yaşamın farklı
alanlarını nasıl etkiler?” sorusuna açıklık getirdi.
Gelecek felsefe odağında şekillenecek!
Zirvede ayrıca “Eğitim Şart mı?” adlı bir oturum da
gerçekleştirildi. Dijital diplomasi yüksek lisans dersleri
veren Gökhan Yücel, Google’da program yöneticisi
olarak çalışan Eda Aksoy, SALT Araştırma ve Programlar
Direktörü Meriç Öner, bireysel ve örgütsel gelişim
alanında çalışan akademisyen Ecmel Ayral’ın konuşmacı
olarak yer aldığı oturumda, eğitimde farkları kapatmanın
öneminden, değerlendirmede sınavların ve notların
tek yöntem olmaktan hızla uzaklaştığından, geleceğin
felsefe
odağında
şekilleneceğinden
bahsedildi.
Oturumda ayrıca “Sanatın beynimiz üzerindeki etkileri
neler? Dijital medyada öğrenmek ve müzeye gitmek
arasında nasıl farklar var? Teknoloji kullanarak insanları

sanata yönlendirebilir miyiz?” sorularına da cevaplar
arandı.
Digilogue Summit - Future Tellers’18’in ilk gününde yeni
medya sanatçısı Refik Anadol, son projesi olan “WDCH
Dreams”in ortaya çıkış öyküsünden bahsetti. Anadol,
ayrıca yapay zekanın geçmişi, şu anı ve geleceği nasıl
tanımladığını da ele aldı. Digilogue Summit - Future
Tellers’18’in ilk günün kapanışı TTGV Yönetim Kurulu
Başkanı ve Zorlu Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Ultav’ın “Ne olacak bu insanın hali?”, kod ve sanatın
kesiştiği konular üzerine atölye çalışmaları yapan ve
dersler veren Gene Kogan’ın “Sinirsel (Nöral) Estetik”
başlıklı oturumlarıyla son buldu.
Digilogue Summit- Future Tellers’18’in ikinci günü
ise atölye programıyla devam etti. Gene Kogan, Zach
Lieberman, Refik Anadol ve Lauren McCarthy’nin
katılımıyla Zorlu PSM Studio’da gerçekleştirilen
atölyelerde “Açık Kaynak Haraketi”ni odağına alan bir
çalışma ve bilgi paylaşım alanı yaratıldı.
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Türkiye’nin ilk engelsiz yetkili servisi
Vestel Müşteri Hizmetleri fark yaratan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek “Türkiye’nin İlk Engelsiz Yetkili
Servisi”ni tüketicilerle buluşturdu.

V

estel Müşteri Hizmetleri’nin çalışmalarına başladığı
‘Engelsiz Servis’ projesinin ilk adımı Toprak Teknik
Servis Teknisyeni Musa Sarıdemir tarafından atıldı.
Sarıdemir’in görme engelli bir Vestel müşterisinin televizyon
kurulumunu evin düzenine göre yapması, kumanda üzerinde
bulunan favori tuşları vasıtasıyla müşteriye kullanım
kolaylığı sunması ve cep telefonundan ürün ile ilgili her türlü
konuda destek vermesi üzerine müşteriden alınan güzel
teşekkür sonrası söz konusu hizmetin diğer servislerde de
uygulanabilmesi adına çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda
12 Aralık 2018 tarihinde ilk gönüllü Vestel servisi olan Toprak

Teknik ile Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Tarkan
Tekcan, Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Başkurt ve Marmara
Servis Bölge Müdürü Gökhan Ergünal’ın da katılımlarıyla
Türkiye’nin İlk Engelsiz Yetkili Servisi açılışı gerçekleştirildi.
Ön kapı giriş rampası, kolay içe açılır kapı, engelsiz tuvalet
ve lavabo, görme engelliler için sarı yönlendirme parkeleri,
işitme engelliler için işaret dili bilen müşteri temsilcisi,
Braille alfabeli su sebili, yönlendirme levhaları ve rampalı
özel engelli otopark alanı gibi düzenlemelerin tamamlanması
ile birlikte açılışı yapılan yetkili servis, engelli müşterilere
istedikleri her yere rahatlıkla erişme imkânı sağlayacak.

Zorlu Enerji elektrik perakende satış
ofisleri 221 ağacın kesilmesini önledi
Sürdürülebilirlik kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele alan Zorlu Zorlu Enerji'nin Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve
Uşak'ta yer alan elektrik perakende satış ofisleri, kağıtsız ofis konseptine geçiş yaparak enVision tarafından gerçekleştirilen
‘Yeşil Ofis’ araştırmasında yer aldı.

S

ürdürülebilirlik
kavramını
şirket
stratejisinin
ana
bileşeni
olarak
konumlandıran Zorlu Enerji, doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olacak
projeleri hayata geçirerek iş dünyasının
işleyişini değiştiriyor.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanarak
‘kâğıtsız ofis’ konseptine geçiş yapan Zorlu
şirketleri, enVision tarafından gerçekleştirilen
‘Yeşil Ofis’ araştırmasında yer aldı.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya
ve Uşak illerinde elektrik satış faaliyetlerini

sürdüren Zorlu Enerji elektrik perakende
satış ofisleri, kâğıt kullanımını önemli ölçüde
azaltmayı başardı. Zorlu Enerji kağıtsız ofis
konsepti sayesinde 221 ağacın kesilmesini
önlemenin yanında 1.101 litre de su tasarrufu
sağladı. 62 ton karbondioksit salımı ile 4 ton
katı atık oluşumunu da engelleyen Zorlu Enerji
ofisleri, bu sayede 1 milyon 835 bin adet A4
kâğıdın çöpe gitmesinin de önüne geçti.
Zorlu Enerji, EBYS sayesinde çevreye verilen
zararı minimuma indirmesinin yanında,
abonelerine de ciddi oranda zaman tasarrufu
sağladı.
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İstanbul Havalimanı’nın ekranları
Vestel teknolojisine emanet
Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’nın uçuş bilgilendirme ekranları Vestel imzası
taşıyor.

Y

eni nesil teknolojilerin öncü adresi Vestel, kaliteli ve
inovatif ürünleriyle ulusal ve uluslararası projelerin
tercihi olmaya devam ediyor. İlk fazı 29 Ekim
2018 tarihinde hava trafiğine açılan dünyanın en büyük
havalimanı olan İstanbul Havalimanı da Vestel ürünlerinin
boy gösterdiği projelerden biri. Yeni havalimanında uçuş
saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri
yolculara kesintisiz aktaracak olan ekranlar, deneyimli
Vestel proje ve mühendislik ekiplerinin yıllar boyu titizlikle
yürüttükleri çalışmaların sonucu hayata geçirildi.

Vestel Şirketler
Grubu
İcra Kurulu
Başkanı Turan
Erdoğan

Yeni havalimanının dört bir yanı Vestel teknolojisi ile
taçlanıyor
Yeni havalimanında bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet
55 inç bilgilendirme ekranı ile yolcuların uçuşlarını takip
etmelerine olanak sağlayacak Vestel ekranları 178 derece
görüş açısına sahip.

Vestel havacılık sektörüne sunduğu çözümlerle de iddialı
Havaalanı girişinden itibaren yolcuları karşılayarak ihtiyaç
duyulan tüm bilgileri kesintisiz bir şekilde onlara sağlamak
üzere tasarlanmış olan ekranlar Manisa’da üretiliyor.

Vestel imzasının atıldığı tek alan bununla da sınırlı
değil. Ortak karar verme merkezi, çağrı merkezi, otopark
merkezi izleme, AOC toplantı odası, veri merkezi, ramp
ofis, mülki idari amirliği, mülki idari amirliği kriz odası
gibi operasyonel olarak kritik noktalarda da Vestel
Videowall’lar bulunuyor. Yeni havalimanına özel olarak
tasarlanan Videowall’lar isteğe bağlı olarak farklı
kombinasyonlarda kullanılabiliyor.

Vestel’in son teknoloji ürün ve hizmet çözümleriyle iş
ortaklarına fayda sunma ilkesinin bir yansıması olarak
hayat bulan ekranlar sayesinde, insan trafiğinin en yoğun

Videowall’lar ayrıca ekstra ince çerçeve, 178 derece görüş
açısı ve Daisy Chain (Ardışık görüntü aktarma) özelliğine
sahip.
olduğu yerlerden biri olan havalimanında her gün binlerce
yolcuya kusursuz bir hizmet deneyimi yaşatılacak.
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan,
Vestel olarak, tüm fazları tamamlandığında dünyanın en
büyüğü unvanın da haklı sahibi olacak yeni havalimanındaki
dijital ekran çözümleriyle havacılık sektöründeki iddialarını
bir kez daha gözler önüne serdiklerini kaydetti. Erdoğan
sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en büyük uçuş merkezi
olacak yeni havalimanının Türkiye’nin ekonomisine önemli
katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Böylesine önemli ve
büyük bir projenin ekran teknolojisi konusunu Vestel’e
emanet etmesi de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Sektöre
özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden
kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara
kesintisiz aktaracak. İstanbul Yeni Havalimanı ülkemize ve
dünya havacılık sektörüne hayırlı olsun.”
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Zorlu Performans
Sanatları Merkezi
sanatın nabzını
yükseltiyor
Her sezon daha da güçlendirdiği altyapısı ve çeşitlendirdiği programıyla
sanatseverlerin beğenisini kazanan Zorlu Performans Sanatları Merkezi,
kültür sanat hayatına yön vermeye devam ediyor.

Ihsahn

Norveç metal sahnesinin en etkili figürlerinden Ihsahn...
Norveç metal müzik dünyasının en önemli gruplarından olan
Emperor’un kurucusu Ihsahn, 3 Ekim 2018 tarihinde Zorlu PSM
Studio’da sahne aldı. Progresif metalden deneysel müziğe kadar
uzanan geniş bir skalada sıra dışı çalışmalara imza atan sanatçı,
metal müziği zaman zaman techno, ambient ve klasik müzik ile
kusursuz bir şekilde bir araya getiren çalışmalarıyla da biliniyor. Kısa
bir süre önce yeni albümü “Ámr” ile müzik dünyasında boy gösteren
Ihsahn, seyircilere uzun süre unutulmayacak bir gece yaşattı.

Pain of Salvation

Pain of Salvation seyircileri coşturdu
Progresif metalin en sevilen isimlerinden olan Pain of Salvation, 18 Ekim 2018 tarihinde Zorlu PSM
Studio’ya konuk oldu.
Şarkılarında savaşın insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerinden, varoluştan ve çevresel sorunlardan
bahseden grup, 2017’de yayımlanan son albümleri “In the Passing Light of Day” ile müzik
otoritelerinin beğenisini kazandı. Konsept albümleriyle ve felsefik şarkı sözleriyle müzik dünyasında
kendisine sarsılmayacak bir yer edinen Pain of Salvation, Zorlu PSM’deki konserinde dinleyicilerin
kulaklarının pasını sildi.
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Romantizm bu kez sahnede hayat buldu
Başrollerini Patrick Swayze ve Demi
Moore’un paylaştığı 90’lı yılların tüm
dünyada ses getiren filmi Ghost, müzikal
uyarlamasıyla Zorlu PSM’de seyircileri kült
bir aşk hikayesine ortak etti. 19 Ekim- 28
Ekim 2018 tarihleri arasında 13 performansla
seyircilerin
karşısına
çıkan
Ghost,
sanatseverleri mistik bir aşk hikayesiyle
büyüledi. 2011 yılında Manchester Opera
House’ta prömiyeri gerçekleşen Ghost
müzikalinin beste ve şarkı sözleri Dave
Stewart ve Glen Ballard’a ait.

Yerçekimine meydan okuyorlar
Dönen platformlar ve trambolin entregrasyonlarından faydalanarak
sıra dışı performanslara imza atan Yoann Bourgeois, sirk becerilerini
ve fiziksel tiyatroyu büyük bir armoni ile birleştirdiği Celui Qui Tombe
(Düşen Kimse) projesi ile seyircilerden tam not aldı. Heyecanın sınırlarını
zorlayan performansta seyirciler, sanatçıların sahneye kablolarla asılmış bir
platformda insanoğlunun fiziksel sınırlarına meydan okumasına şahit oldu.
Celui Qui Tombe, Beethoven’dan Frank Sinatra’ya kadar uzanan geniş bir
müzikal seçkinin eşliğinde benzersiz dans performanslarına da ev sahipliği
yaptı. Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile 11 Kasım 2018 tarihinde Zorlu
PSM Turkcell Sahnesi’nde Celui Qui Tombe projesi ile sanatseverlerle bir
araya gelen Yoann Bourgeois, Spinoza’nın düşüncelerinin bu eserinin ilham
kaynağı olduğunu kaydediyor.

Efsane dizilere müzikleriyle hayat veren isimler Zorlu PSM’deydi
Son yılların en beğenilen dizilerinden olan “Narcos” ve “True Detective”in hafızalarda
iz bırakan müziklerinin yatıcıları Zorlu PSM’de seyirci ile buluştu.
Folk rock, Brezilya popüler müziği ve deneysel rock gibi türleri büyük bir ustalıkla
sentezlemeyi başaran Rodrigo Amarante, 13 Kasım 2018 tarihinde Zorlu PSM
Studio’da sevenlerine eşsiz bir gece yaşattı. İlk solo albümü “Cavalo”yu 2014 yılında
yayımlayan sanatçı, “Narcos” dizisinin jenerik müziği “Tuyo” ile dünya çapında
şöhrete kavuştu. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda söz yazarı, şair ve multienstrümantalist olan Rodrigo Amarante, Zorlu PSM’deki konserinde “Tuyo”nun yanı
sıra “Hourglass”, “Irene” gibi sevilen parçalarını da yorumladı. Konserin açılışını ise
Sedef Sebüktekin ve Canozan yaptı.
Kadife sesiyle insan ruhunu huzura davet eden Lera Lynn ise 22 Kasım 2018 tarihinde
Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Turkcell Platinum Sahnesi’ndeydi. “True
Detective” dizi müzikleriyle tüm dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde eden
Lera Lynn, ilk albümünü 2011 yılında yayımladı. Johnny Cash’in kült şarkılarından
olan “Ring of Fire”a yaptığı cover’la sanatseverleri büyüleyen sanatçı, 2018
yılında yayımladığı “Plays Well with Others” adlı albümüyle daha uzun yıllar
sanat dünyasında iz bırakan eserlere hayat vereceğini bir kez daha ispatladı. İlk
kez İstanbul’daki seyircilerle buluşan Lera Lynn, her anı müziğe adanmış keyifli
dakikalara imza attı.

Lera Lynn
Lera Lynn

Rodrigo Amarante
Celui Qui Tombe (Düşen Kimse)
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Benzersiz bir deneyim: Gece Sempozyumu
Eric De Volder’in oyunundan sahneye uyarlanan,
yönetmenliğini Mesut Arslan’ın üstlendiği “Gece
Sempozyumu”, bir anne, üç oğlu ve ortalıkta olmayan
bir babanın etrafında gelişiyor. Yönetmenliğini Mesut
Arslan’ın üstlendiği oyun, Zorlu PSM Sky Lounge’da 21
Kasım 2018’de izleyiciyle buluştu. Bu benzersiz deneyimde
oyuncular ve metin, plastik sanatçısı Lawrence Malstaf’ın
topaçlı entalasyonunun içine yerleştiriliyor; seyirciler ise
açık bir arena etrafında konumlanıyor. Gece Sempozyumu;
Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç, Mert Fırat,
Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül ve Pervin Bağdat
gibi birbirinden usta oyuncularla adeta bir görsel şölene
dönüşüyor.

Charles Pasi
Feaker
Derya Yıldırım&Grup Şimşek

ent
Vinc
Clea

Gerçek

Bachar Mar-Khalife

XXF: Very Very French Festival
Beş yıldan bu yana İstanbul kıyılarına Fransız dalgalarını getiren XXF: Very Very French Festival, bu sene 24 Kasım-7
Aralık 2018 tarihleri arasında, Zorlu PSM’de gerçekleşti. Müzikseverleri pop müzikten caza, elektronik müzikten
folka, rock müzikten blues’a kadar uzanan geniş bir yelpazede müzikal bir yolculuğa çıkaran festivalin 24 Kasım 2018
tarihindeki konuğu International Blues Challenge’da dünyanın en iyi blues albümleri sıralamasında beşinciliği elde eden
Charles Pasi oldu. 24 Kasım 2018 tarihinde ise Derya Yıldırım&Grup Şimşek ve Elektro Hafız canlı performanslarıyla,
Grup Ses ve Kozmonot Osman ise canlı setleriyle Zorlu PSM Studio’da sahne alarak XXF: Very Very French Festival’i
Anadolu tınılarıyla buluşturdu. 29 Kasım 2018 tarihinde ise Bachar Mar-Khalifé Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde
müzikseverlere eşsiz bir gece yaşattı.
7 Aralık 2018’de ise ülkesinin kuzeybatısından getirdiği downtempo melodileri tüm dünyaya yayan Fakear ve Türkiye’de
online müzik dinleme servislerinde en çok dinlenen isimlerinden olan Cléa Vincent, peşpeşe performanslarıyla Zorlu
PSM’de XXF: Very Very French Festival 2018 serisini unutulmaz bir geceyle taçlandırdı.

“Gerçek” bir komedi…
Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın eserinden
sahneye uyarlanan “Gerçek” (La Vérité), dostluk, şüphe,
ihanet ve gerçek kavramlarını seyircilere sorgulatıyor.
Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde
olacak yapımın prömiyeri 28 Kasım 2018’de gerçekleşti.
Kadrosunda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan
Yeldan ve Özge Özder gibi oyuncuların yer aldığı oyun,
Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı olarak
sahneleniyor.

Eşsiz şarkıları ve benzersiz
sahne şovuyla büyüledi
Post-rock’ın önde gelen
temsilcilerinden
olan
God is an Astronaut,
hayranlarıyla 14 Aralık
2018
tarihinde
Zorlu
PSM Studio’da buluştu. Kurulduğu günden bu yana
enstrümental müzik toplulukları arasında kendine özel
bir yere sahip olan grup, İstanbul’daki konserinde şahne
şovlarıyla bezenmiş etkileyici bir canlı performansa imza
attı.

Progresif, black ve Viking metaline
kök salmış eşsiz bir ses…
1995’den
bu
yana
İzlanda
metal müziğinin önde gelen
temsilcilerinden
biri
olmayı
başarmış olan Sólstafir, metali
benzersiz melodilerle, saykodelik
ögelerle ve hard rock ile büyük bir ustalıkla bir araya
getirmesiyle ün yapmış kült bir isim. 15 Aralık 2018
tarihinde Zorlu PSM Studio sahnesine konuk olan
Sólstafir, seyircilerin gözlerini bir an olsun üzerlerinden
ayırmadıkları eşsiz performansıyla göz doldurdu.

67

MIX Festival müziğin tüm renklerine kapılarını açtı
Thug Life – Hip-Hop
R&B Party “EXTRAVAGANZA”

Aurora

Baba Zula

Polo&Pan
Aurora

Bu yıl 3. kez düzenlenen MIX Festival, unutulmaz performanslar ve birbirinden renkli etkinliklerle kültür sanat hayatına
damgasını vurdu. 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde Zorlu PSM’yi dans pistine çeviren festivalde, kendine has doğasıyla
çağdaş müzik sahnesinin en özel isimlerinden Aurora; dans müziği denince akla ilk gelen ikili Polo & Pan; kadife sesiyle
büyüleyen Sophie Hunger; narin bir melankoli içine gömdüğü güneşli disko sound’uyla kısa sürede kendine hatırı
sayılır bir hayran kitlesi yaratan Kazy Lambist; Barselona çıkışlı dahi DJ ve yapımcı Undo; house ve minimal techno’nun
Fransa’daki karşılığı Losless; Londra’dan R&B fırtınası estiren Tender; ünlü elektronik müzik prodüktörü Emancipator’un
canlı performanslarıyla sahnede olduğu projesi Emancipator Ensemble; elektronik müziğin progresif doğasını keşfe
çıkarak post-rock’ı elektronik müzikle harmanlayan kuzenler Otzeki; şarkılarında feminenlik, aşk ve cinsellik temalarını
ön plana çıkaran elektronik müziğin Fransa’daki temsilcilerinden Her; birçok festivalde katılımcıları dans pistinde
coşturan Türkiye’nin en deneyimli DJ’lerinden Mabbas; 70’lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumlarla eşsiz
disco ritmler yaratarak kısa sürede bir fenomene dönüşen Hey! Douglas; geleneksel Türk enstrümanlarını kullanarak
psychedelic müzik altyapılarını Türk halk müziği ve elektronik müzik unsurları ile birleştiren BaBa Zula; Türkçe funk ve
saykodelik şarkılarla dans ettirmeyi başaran Turkish Edits; deep tech ve etnik elektronik müziğin birlikteliğini sunan
Monality; mix’leriyle ünü ülke sınırlarını aşan Barış K; yerli sahnenin sevilen isimlerinden Sevil Soylu, Zeynep Erbay,
Cava Grande ve Nova Persona unutulmaz performanslara imza attı.
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Vestel’in inovatif çözümleri ödüllerle taçlanıyor
Vestel Elektronik, IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri’nde ‘Big Data & Analytics’ dalında ‘Setup File Management’ projesi
ile ödüle layık görüldü.

V

estel Elektronik, IDC Üretim Teknolojileri
Ödülleri’nde ‘Big Data & Analytics’ dalında,
plastik enjeksiyon makinelerinde model
değişimini insansız olarak yürütme hedefinin parçası
olan ‘Setup File Management’ projesi ile En İyi
Proje ödülüne layık görüldü. Vestel’in ‘Setup File
Management’ projesi, model değişimlerinde meydana
gelen parametre ayar kayıplarının sıfırlanmasını ve
parametre ayarlarının sipariş bazlı olarak makinelere
otomatik yüklenmesini amaçlıyor. Proje, hammaddenin
kimyasından gelen birçok parametrenin, makine ve
model/kalıp değişkenleri ile çarpımından oluşan
büyük verinin geleneksel metotlarla yönetilemeyişi
sonucu yıllardır elle ayar yapan plastik enjeksiyon
sektörü için devrim niteliğinde bir önem taşıyor.

Dört yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü…
Endüstri 4.0’a uyum kapsamında dijitalleşme
çalışmalarına Türkiye’de ilk başlayan firma olarak
küresel ölçekte pek çok uygulamaya imza atan
Vestel, söz konusu dönüşüm için 4 yılı aşkın
süredir büyük bir özveriyle çalışıyor. Özellikle
operatörle birlikte çalışabilen robot teknolojilerine
büyük önem atfeden Vestel, her biri alanında
uzman mühendislerden oluşan ekipleri vasıtasıyla
tedarikçilerden müşterilere kadar uzanan tüm
iş süreçlerinde Zorlu Grubu’nun dijital dönüşüm
vizyonunu başarıyla uygulayarak mevcut süreçlerin
dijitalleşmesine ve bu süreçlere yenilerinin
eklenmesi üzerine yoğun çaba gösteriyor. Endüstri
4.0’ın Vestel City’e tamamen entegre edilmesiyle

yüksek verimlilik, üretimde hız, esneklik ve
üretim maliyetlerinde kayda değer tasarrufların
sağlanmasının yanı sıra müşteri memnuniyetinin de
en üst düzeye çıkartılması hedefleniyor.
Vestel, Endüstri 4.0 kapsamında yatay/dikey değer
zinciri entegrasyonu, yapay zekâ yazılımları, IoT
(Nesnelerin İnterneti) teknolojileri, karanlık fabrika
uygulamaları, otomasyon (robot, Cobot-işbirlikçi
robot), 3D printing (katmanlı/eklemeli üretim), AGV
(Automated Guided Vehicle-Otomatik Yönlendirilmiş
Malzeme Taşıma Araçları) ve SDV (Self Driving
Vehicle-Kendinden
Sürüşlü,
Yönlendirilmemiş
Taşıma Araçları) uygulamaları alanlarında çalışmalar
gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin En İyi Oteli: Raffles İstanbul
Zorlu Center
Tüm beklentilerinin karşılandığı sıra dışı bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenlerin buluşma noktası olan Raffles
İstanbul Zorlu Center, “Okur Seyahat Ödülleri 2018 değerlendirmesinde, 98.08 puan alarak “Türkiye’nin En İyi Oteli” seçildi.

K

aliteyi esas alan hizmet felsefesi ile
misafirlerini ağırlayan Raffles İstanbul
Zorlu Center, dünyanın en önemli seyahat
dergilerinden olan Condé Nast Traveler’ın Okur
Seyahat Ödülleri 2016 (Readers' Choice Awards 2016)
değerlendirmesinde “Türkiye’nin En İyi Oteli” seçildi.
300 binin üzerinde okurun oyları sonucunda yapılan
değerlendirmede Türkiye & Yunanistan listesinde;
98.08 puan ile 1’inci seçilen Raffles İstanbul
Zorlu Center, kaliteyi esas alan hizmet anlayışının
meyvelerini bir kez daha topladı.

Lüksün yeni tanımı sloganıyla 2014 yılında konuklarını
ağırlamaya başlayan Raffles İstanbul Zorlu
Center, genel listede de son yılların en iyi oylama
rakamlarından birine imza atarak 98.08 puanla 3.
sıraya yerleşti.
Eşsiz deneyimlere ve unutulmaz anlara ev sahipliği
yapan Raffles İstanbul Zorlu Center, İstanbul’un
kozmopolit, modern ve dinamik ruhunun bir
yansıması olarak Boğaziçi, Adalar ve tarihi yarımadayı
kuşbakışı gören konumuyla misafirlerine benzersiz bir
konaklama deneyimi sunuyor.
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Ortalamanın sonu
“İnsanı gerçekten insan yapan kendini daha iyi insan yapma çabasıdır.”
											Star Trek : Next Generation

İ

ş dünyasının yakından bildiği ve 20. yüzyıla damgasını
vuran Frederick Taylor tarafından geliştirilen Taylorist
yaklaşım, bildiğimiz tüm yönetim modellerinin temelini
oluşturur. Bu model insanı değil sistemi temel alır ve bu
modele göre ortalama bir insan, iyi düzenlemiş bir sistemde
hiç hata yapmadan kendisine tanımlanan görevi mükemmel bir
şekilde yerine getirir. Sistemin iyi çalışması için, iyi bir sistem
analizi, planlama ve koordinasyon gerekir. Bu da yöneticilerin
en önemli görevidir. Bu sistemde insanın hiç önemi yoktur.
Sadece ortalama olması ve kendisine verilen görevleri
yapması yeterlidir. Dolayısıyla ortalamanın dışında olanlar
sistemde yer bulamadıkları için sistem dışına itilirler. Bir
süre sonra ya ortalama olmayı öğrenirler ya da farklı alanlara
dağılırlar. Tüm eğitim sistemi de sisteme insan yetiştirmeyi
kolaylaştırmak üzerine planlanmıştır. İşe alımlarda kullanılan
kişilik testlerinden, eğitim programlarına kadar her şey sistem
ve o sistemde çalışacak ortalama insan içindir. Bu model 20.
yüzyıl için ideal bir modeldir. Günümüzde hala bu sistemi her
alanda kullanıyoruz.
Oysa şimdi 21. yüzyıldayız, 4. Sanayi Devrimini konuşuyoruz.
Daha önce hiç bilmediğimiz aklımızda bile olmayan konuları
öğrenmek durumundayız. Dünya Ekonomik Forumu’nun
geleceğin meslekleri raporunda, inovasyon profesyonelleri,
eğitim içerik sağlayıcıları, insan ve kültür uzmanları, büyük
veri analistleri gibi meslekler öne çıkıyor. Bütün bu meslekler
alışkın olduğumuz ortalama kavramını da değiştiriyor.
Çağ ilerledikçe ortalama da değişiyor. Bugün geçmişten
farklı olarak ortalamanın dışında kalan insanlara daha çok
ihtiyacımız var. Büyük veriyi analiz etmek için stratejik
La Vina
düşünmek ve bütünsel bakmak zorundasınız. Eğer ortalama
bir bakış açısıyla bakarsanız büyük veriyi nasıl analiz
edebilirsiniz. Diğer yandan eğer içimizde merak güdüsü
olmazsa nasıl başka insanları ve kültürleri tanıyabiliriz?
Sadece bize verilen işi yaparsak nasıl meraklı olabiliriz?
Ortalamanın dışına çıkmak…
Bu sene okuduğum en ilginç kitaplardan biri Todd Rose’un
“Ortalamanın Sonu” kitabı oldu. Ross kitabında çağımızın en

büyük probleminin ortalamada kalmak olduğunu söylüyor.
Rose’a göre ortalama kalmak her insana güven veriyor.
Bunun nedeni de her şeydeki ortalama arayışımız. Rose,
standart kariyer yolunun artık işe yaramadığını söylüyor.
Daha 20 yıl öncesine kadar ortalama bir insan eğitim hayatı
bitince işe başlar, çok çalışır terfi eder ve bir bölümün başına
geçer, daha çok çalışır uzmanlık alanında yükselir ve yönetici
olabilirdi. Oysa şimdi hızlanan bu dünyada böyle bir kariyer
planı çizmek mümkün değil. Her şeyden önce birey kendi
kariyer planını bir başkasından beklemeden kendi yaratmalı.
Bunun içinde ortalamanın dışına çıkmak gerekiyor. Kolay gibi
görülse de bu çok zor. Çünkü hepimiz ortalamanın çok iyi
olduğu düşüncesine göre yetiştirildik, ortalamada kalmaya
özen gösterdik ve ortalamanın dışında olanları bir şekilde
dışladık. İstatistik bilimi de bize ortalamadan sapanları hata
payı olarak tanımlayarak yardımcı oldu. Oysa farklı bir bakış

açısıyla hayatımıza ekonometrik bir model gibi bakabilseydik,
farklı şeyler görebilecektik. Çünkü ekonometrik modelde
ortalamanın dışında kalanlar özellikle dikkat edilmesi gereken
değerler olarak tanımlanır. Bir ekonometrik modelin geçerliliği
hata payları arasında ilişkinin olmamasına bağlıdır. O nedenle
hata paylarını tanımlamak ve ilişkiler ağını çıkarmak modelin
gerçekliği ve çalışması için olmazsa olmaz koşullardan biri
olarak karşımıza çıkar. Biz model kurarken var gücümüzle
saplamaları arar ve bu saplamaları analiz ederiz.
Ortalamanın dışına çıkmak demek daha önce denenmeyeni
denemek ve herkesin gittiği yoldan gitmemek demek. Bu o
kadar da kolay değil. Önce kendi bakış açısını ve hayata olan
tutumunu değiştirecek gücü kendinde hissetmek gerekiyor.
Çünkü ortalama da yaşamak kolay. Ortalamanın dışına çıkmak
demek konfor alanını terk etmek demek aslında.
Çocukken en sevdiğim dizilerden biri Uzay Yolu’ydu. O diziyi bu
kadar sevmemdeki ana neden bilinmeyeni yani uzayı anlatması
değil, Atılgan'ın mürettebatının hepsinin ortalamanın dışında
insanlar olmasıydı. Her biri kendi alanlarında uzman ve sıra dışı
karakterlerdi. Hiçbiri birbirine benzemiyordu ama bir problem
ortaya çıktığında bir araya gelerek farklı bakış açılarıyla
problemi çözüyorlardı. Benim sevdiğim karakterlerden biri
de iletişim subayı Uhura’ydı. Matematik ve harita uzmanıydı.
Sanırım geriye dönüp baktığımda matematiği bu kadar çok
sevmemde Uhura’nın etkisini yadsıyamam.
Bugün hala fırsat buldukça Uzay Yolu'nu seyrederim. 23.
yüzyılda geçen dizi, bizim nasıl olmamız gerektiğinin ipucunu
da veriyor aslında. Farklı düşünmeli, yeni şeyler denemeli
ve kendimizi fırsat bulduğumuz her anda geliştirmeliyiz.
Ortalamadan ne kadar uzak olursak geleceğe de o kadar yakın
oluyoruz. Aksi halde işimizi robotlara kaptırmamız kaçınılmaz.
Geleceğin iş dünyasında yer alabilmek için bizden farklı
insanlarla çalışmanın yolları aramalıyız. Gidilmiş olan yolları
değil, yeni yolları denemeliyiz ve her fırsatta kendimizi
geliştirerek ortalamanın dışına çıkmaya çalışmayız.
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Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri’nde
komedi rüzgârı esti
Zorlu Center misafirleri, birbirinden eğlenceli komedi performanslarına ev sahipliği yapan Açık Hava Etkinlikleri’nde
buluştu.

H

er yaştan ziyaretçiye uygun birbirinden farklı
organizasyonlarla şehrin buluşma ve etkinlik
merkezi haline gelen Zorlu Center, imza attığı
organizasyonlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Hayata
geçirdiği projelerle alışveriş merkezi kavramına bambaşka bir
boyut katan Zorlu Center, yaz boyunca devam eden Açık Hava
Etkinlikleri kapsamında Ekim ayında birbirinden eğlenceli
komedi performanslarına ev sahipliği yaptı.
Doğaçlama tiyatronun usta isimleri Zorlu Center misafirlerini
kahkahaya boğdu
Kadrosunda Çağlar İçer, Can Salih Yarangümelioğlu, Mert
Potur, Paylun Boyacı, Sena Miskioğlu ve Can Sücüllü gibi
ünlü oyuncuların yer aldığı "Yerli Yersiz" oyunu Dünya
Gülümseme Günü’nde Zorlu Center Meydan Katı Park alanında
misafirlerine eğlence dolu dakikalar yaşattı. “Bugüne özel
olarak yanınızdaki insanlara gülümser misiniz?" diyerek
gösterilerine başlayan Yeli Yersiz oyuncuları, kimi zaman
seyircileri de oyuna dahil ederek benzersiz bir gösteriye imza
attılar. Oyuncular, doğaçlama canlandırdıkları skeçlerle Zorlu
Center misafirlerini kahkahalara boğdu.
Cem İşçiler

Cem İşçiler

Yerli Yersiz Doğaçlama

Kahkahalar havada uçtu
Her anında kahkahanın olduğu Zorlu Açık Hava Etkinlikleri
kapsamında Zorlu Center misafirleri ile buluşan yeni neslin
gelecek vadeden isimlerinden Cem İşçiler, toplu taşıma
araçlarında yaşadığı komik anları seyircilerle eğlenceli bir
dille paylaştı.
Cihan Talay, Zorlu Center misafirlerine kahkaha dolu bir
akşam yaşatan diğer bir isim oldu. Evlilik ve ilişkiler üzerine
birbirinden komik anılarını seyircilerle paylaşan Talay, eşine
yaptığı evlenme teklifi ile izleyicileri güldürdü. Gösterisine
seyircileri de dahil etmeyi ihmal etmeyen Cihan Talay,
izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Cihan Talay
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KalDer’den Vestel Müşteri
Hizmetleri’ne 5 yıldız
Mükemmellik kavramını iş yapış felsefesi olarak kabul eden Vestel Müşteri
Hizmetleri, KalDer’den ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ni almaya hak
kazandı.

H

ayata geçirdiği müşteri odaklı projelerle satış sonrası
hizmetlerde fark yaratan Vestel Müşteri Hizmetleri,
‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek’ temasıyla bu yıl 27’ncisi
düzenlenen Kalite Kongresi’nde ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5
Yıldız Belgesi’ne layık görüldü.
Hedef: EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM
Avrupa Kalite Ödülü…
2017 yılının Kasım ayında KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi İyi
Niyet Bildirgesi’ni imzalayan Vestel Müşteri Hizmetleri, Mayıs
2018’de ‘Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ kazandı. 2018 yılını

mükemmellik yılı ilan eden Vestel Müşteri Hizmetleri’nin aldığı
bu belge, kalite yolculuğundaki başarısını kanıtlar nitelikte.
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen ve
kurumların tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak
süreçlerini iyileştirdiği stratejik bir yönetim modeli olan
EFQM Mükemmellik Modeli, 2013 yılından beri Vestel Müşteri
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tüm çalışmalarına rehberlik
ediyor. Sürdürülebilir bir başarıya imza atmak isteyen Vestel
Müşteri Hizmetleri, modelin temel kavramlarını kendisine
ilke edinerek bugüne kadar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

Soldan sağa: Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Tarkan Tekcan, Vestel Müşteri Hizmetleri Eğitim ve
Kalite Sistemleri Müdürü Esra Akgün

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, ISO 29990 Eğitim
Yönetim Sistemi, ISO 18295 Müşteri İletişim Merkezleri Sistem
Belgelendirmesiyle kalite yolculuğunda önemli adımlar katetti.
Vestel Müşteri Hizmetleri, kalite yolculuğuna EFQM Türkiye
Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü’nü
alma hedefiyle devam ediyor.

TAÇ’tan “Sizinkiler” tutkunlarına özel…
İmza attığı ürünlerle yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da beğenisini kazanan TAÇ, Türkiye’nin en sevilen çizgi
filmlerinden olan “Sizinkiler” ile yatak odalarında değişim rüzgarları estiriyor.

Ç

izgi filmlerin renkli dünyası TAÇ ile yatak odalarına
taşınıyor. 1991 yılında ünlü çizer Salih Memecan
tarafından yaratılan Sizinkiler çizgi filminin
karakterleri TAÇ lisanslı nevresim takımı koleksiyonunda
hayat buluyor. “Yeniden çocuk olmak istiyorum” dedirtecek
güzellikte ve kalitede olan TAÇ Lisanslı Nevresim Takımı,
yüzde 100 pamuklu yapısıyla çocuklara sağlıklı bir uyku
vadediyor.
Sizinkiler’in yaramaz karakteri Zeytin’in resmedildiği yeni
nevresim takımının üzerindeki desenler özel bir baskı
teknolojisi sayesinde gündüzleri gün ışığını topluyor,
geceleri de bu ışığı yansıtarak uyku keyfine ortak oluyor.
Daha önce çocukların hayallerini süsleyen pek çok fantastik
kahramanı koleksiyonuna dahil eden TAÇ’ın Lisanslı

Koleksiyonlarına TAÇ Fabrika Satış ve TAÇ Konsept
Mağazalarının yanı sıra www.tac.com.tr’den ulaşmak
mümkün.
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Vestel engelleri kaldırmaya devam ediyor
“Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” ana teması altında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Engelsİzmir Kongresi, Vestel
sponsorluğunda gerçekleştirildi.

E

ngelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına
yenilikçi çözümleri hayata geçirmeye odaklanan
Vestel, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de
düzenlenen Engelsİzmir Kongresi’ne sponsor oldu.

üretim süreçlerinde engelli çalışanlara tanınan öncelikler ve
Vestel’in engelli bireylere yönelik olarak gerçekleştirdiği
sosyal sorumluluk çalışmalarına dair de katılımcıları
bilgilendirdiler. Konferansın en ilgi çekici paneline imza
atan Vestel, etkinlik süresi boyunca kariyer alanındaki
standında da başvuruları kabul etti. İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından İZFAŞ organizatörlüğünde düzenlenen
Uluslararası Engelsİzmir 2018 Kongresi, engelleri kaldırma
konusundaki çalışma ve uygulamaları İzmir örneğinde hayata
geçirerek kentte engelsiz bir ortam oluşturma konusunda
toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Vestel yöneticileri, kongrede ayrıca ‘Erişebilirlik Projesi’
çatısı altında imza attıkları ürün, hizmet ve uygulamaları da
katılımcılarla paylaştı. ‘Eşit Şans’ Projesi, Z.E.K.İ ve Yürüteç
Projesi gibi engellilere yönelik olarak gerçekleştirilen
projelere dair detaylı bilgiler veren Vestel yöneticileri, hayata
geçirdikleri engelli erişimine uygun ürünleri, engelli istihdamı,

Zorlu Enerji’den devrim
niteliğinde bir ilk: electrip
Zorlu Enerji’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu
olan electrip, sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenleri bekliyor.

K

onvansiyonel enerji kaynakları hızla
dönüşüme
uğrarken
Zorlu
Enerji,
sürdürülebilirlik
politikasının
temelini
oluşturan çevreci uygulama ve hizmetlerine bir
yenisini ekledi: electrip! Zorlu Enerji tarafından
kurulmuş bir araç paylaşım platformu olan electrip’in
diğer araç paylaşım platformlarından farkı ise
sadece elektrikli araçlardan oluşan bir filoya sahip
olması. Türkiye’nin ilk elektrikli araç paylaşım
platformu olma özelliğine de sahip olan electrip,
kullandığın kadar öde seçeneğiyle geleneksel araç
kiralama yöntemlerinden ayrılıyor. Kullanıcıya aracı
kullandığı süre kadar ödeme imkânı sunan electrip,
aynı zamanda elektrikli olması nedeniyle çevreyi
korumaya da katkı sağlıyor. electrip hizmetinden

faydalanmak için 1 yıllık ehliyet sahibi olmak ve mobil
uygulama üzerinden üye kayıt formu doldurmak
yeterli. Üyelik başvurusunun onayından sonra,
7/24 araca ihtiyaç olan her an uygulama üzerinden
rezervasyon yaparak araç kiralamak mümkün.
Levent 199 electrip’lemeye başladı.
4 Aralık 2018 tarihinde Levent 199 çalışanlarına özel
bir lansman gerçekleştiren Zorlu Enerji, etkinlikte
yaptığı çekilişle her gün bir kişiye 2 saat ücretsiz
electrip’leme fırsatı sundu. Baza ve Kule binasında da
bir stand aktivitesine imza atarak electrip hakkında
bilgilendirmeler yapan Zorlu Enerji, çok yakında
Zorlu Center’ın da electrip’lemeye başlayacağının
müjdesini verdi.
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TAÇ bulutların üzerinde de yalnız bırakmıyor
TAÇ, “Flow Uyku Koleksiyonu” ile seyahati kendisine bir yaşam biçimi olarak belirlemiş THY’nin uzun menzilli business
uçuşu misafirlerine gökyüzünde bile ev konforu sunuyor.

T

AÇ ve Türk Hava Yolları işbirliği yeniden hayat buldu,
yolcular benzersiz bir uyku deneyimiyle tanıştı. Kalite
odağındaki inovatif ürünleriyle müşteri memnuniyetini
üst noktaya taşıyan TAÇ, gerçekleştirdiği işbirliği
kapsamında, Wonderfly markası altında tasarlanan “Flow
Uyku Koleksiyonu”nu THY’nin uzun menzilli business uçuşu
yolcularına özel olarak sunuyor.

Konforun ön planda tutulduğu koleksiyonda
yer alan yorgan, inovatif özelliği sayesinde uçak
içindeki olası serin havanın vücuda ulaşmasını
engelleyerek kabin sıcaklığı ve vücut sıcaklığı
arasındaki ısıyı kaliteli bir uyku için dengeliyor.
Koleksiyondaki tüm ürünler kolayca alez içerisinde
toparlanarak paketlenebilme özelliğine de sahip.

Yorgan, alez, uyku yastığı ve kılıflarından meydana gelen Flow
Uyku Koleksiyonu, pamuksu yapısı ve yumuşacık dokusu ile
cildi tahriş etmiyor.

Flow Uyku Koleksiyonu ayrıca kabin ekibinin
üniformalarının renk kombinasyonlarına da uyum
sağlıyor.

Vestel’e Verimlilik ödülü...
Vestel ‘Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci’ çalışması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Verimlilik
Proje Ödülleri’nde birincilik ödülü kazandı.

V

estel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
düzenlenen 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri’nde
Büyük İşletme Ar-Ge Kategorisi’nde ‘Buzdolabı
Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci’ çalışması ile birincilik
ödülü aldı. Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın da katılımıyla KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nda
düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Ödülü Vestel Beyaz
Eşya Genel Müdür Yardımcısı ve Buzdolabı Fabrikaları Müdürü
Osman Alkın, Bakan Mustafa Varank’ın elinden aldı.
Vestel’in ödül aldığı çalışma ile buzdolaplarında kullanılan ve
farklı her bir boyuttaki ürün için ayrı ayrı tedarik edilen ana
soğutucu elemanı evaporatörün temel yapısı değiştirilerek
soğutma çevrimi buna uygun şekilde yeniden tasarlandı. Bu
sayede tek tip bir boru tedariği ile farklı boyutlardaki ürünlerin

evaporatörlerine, robotik uygulamaların da desteğiyle daha
verimli, daha kaliteli ve üretilebilirlik niteliği kazandırıldı.
Uygulamanın yapıldığı robotik sistem tüm modelleri
otomatik olarak tanıyor. Kalıp değişiminden üretim
işlemine, boru boy ve bant miktarı yazılmış olan bir yapay
zeka programıyla yönetiliyor. Arka planda çalışan program
robotun tüm hareketlerini modele göre 3 boyutlu uzay
ortamında otomatik olarak belirliyor. El değmeden, sıfır
hata ile kullanılan robotik sistem ve yazılım dünyada ilk
olarak yapılmış ve başvurulan patent süreci de devam
ediyor. Artık makineleri Vestel tasarlıyor, imal ediyor,
programlıyor ve kurulumlarını yapıyor. Dünyada ilk olan bu
yöntem, ürünlerin maliyeti anlamında rekabette çok daha
avantajlı bir konuma çıkmasını sağlıyor.
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Vestel, Felis’ten dört ödülle döndü
Vestel, reklam ve pazarlama dünyasının en yaratıcı çalışmalarının ödüllendirildiği Felis 2018'de dört ödüle layık görüldü.

M

ediaCat dergisi tarafından düzenlenen ve pazarlama iletişiminin
Oscar’ı olarak nitelendirilen Felis Ödülleri’nin bu yıl 13’üncüsü
gerçekleştirildi.

Vestel, sektörün en prestijli ve en çok başvuru alan yarışmaların biri
olan Felis’e dört ödülle damgasını vurdu. Toplam 3 bin 280 başvurunun
yapıldığı 13’üncü Felis Ödülleri’nde Vestel; "Entegre Kampanyalar",
"Film" ve "Ufuk Açan Dijital Fikirler" kategorilerinde birbirinden yaratıcı
projeleriyle dört ödülün sahibi oldu.
Vestel; "Entegre Kampanyalar" kategorisinde ‘Anneler Günü Kampanyası’
ve ‘V Hepyeni-Abonelik Devrimi’ ile iki Felis, "Film" kategorisinde ‘V
Hepyeni-Abonelik Devrimi’ ile bir Felis, "Ufuk Açan Dijital Fikirler"
kategorisinde de ‘Ben Robot Değilim’ projesi ile bir Felis kazandı.

Hafızalardan çıkmayacak bir
yılbaşı için: Raffles İstanbul
Zorlu Center
2019 yılını daha ilk günden kusursuz bir şekilde karşılamak isteyen konuklarını
muhteşem lezzetler eşliğinde ağırlayan Raffles İstanbul Zorlu Center,
konuklarını farklı program seçenekleriyle bir kez daha şımarttı.

A

vrupa mutfağının en iyi lezzetlerine özgün bir yorum
katan Rocca Restaurant, yılbaşına özel menüsüne
eşlik eden canlı müzik ile yeni yıla iddialı bir giriş yaptı.
Tercihini Asya mutfağından yana kullanmak isteyenlerin tüm
beklentilerine kusursuz bir şekilde cevap veren Isokyo Restoran
ise yine canlı müzik eşliğinde misafirlerini Pan-Asya mutfağının
en eşsiz lezzetleriyle ağırladı. Tercihini Long Bar’dan yana

kullananlar ise eğlencenin doruklara çıktığı yeni yıl partisiyle
2019 yılına merhaba dedi.
Yılbaşı gecesi Raffles Istanbul’da konaklamak isteyenler ise
Raffles İstanbul Zorlu Center’ın özel konaklama paketleriyle
“duygusal lüks” kavramını tam anlamıyla iliklerine kadar
hissettiler.
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Zorlu'da Açık Hava Etkinlikleri ile
Ekim ayı da eğlence doluydu
Zorlu Center misafirleri, Ekim ayında da başarılı isimlerin konserleri ile eğlence ve keyif dolu anlar yaşadı.

Leman Sam

Feridun Düzağaç

Z

orlu Center, ‘Açık Hava Etkinlikleri’ kapsamında
müzik dünyasının ünlü isimlerini misafirleri ile
buluşturdu. Leman Sam, Feridun Düzağaç ve Luxus
gibi müzik dünyasının sevilen isimlerini bir araya getiren
Açık Hava Etkinlikleri ile Zorlu Center misafirleri açık havada
müzik dinlemenin keyfini doyasıya yaşadı.
Leman Sam buğulu sesiyle büyüledi
Türk müziğinin yaşayan efsanesi Leman Sam, muhteşem sesi
ve unutulmaz şarkıları ile Ekim ayında Zorlu Center Meydan
Katı Park alanında sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti
verdi. Türk müzik tarihine damgasını vurmuş en beğenilen
parçalarını Zorlu Center misafirleri için seslendiren Leman
Sam, neşeli tavırları ve eşsiz performansıyla sevenlerini bir
kez daha kendisine hayran bıraktı.
Feridun Düzağaç coşturdu
Rock müziğin güçlü yorumcularından Feridun Düzağaç,

farklı tarzı ve güçlü yorumuyla birbirinden güzel şarkılarını
sevenleri için seslendirdi. Samimi ve esprili tavrıyla
büyük beğeni toplayan sanatçı, Beni Bırakma, Alev Alev,
Sevdadandır ve Ben Kısaca FD gibi sevilen şarkılarını
Zorlu Center misafirleri ile hep bir ağızdan söyledi. Zorlu
Center misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Feridun
Düzağaç, “Dinleyicimize ulaştığımız her yer bizim için
kutsaldır. Burada konser vermek, sizlerle buluşmak çok
keyifliydi” diyerek seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde
sahneden ayrıldı.
Dans ve müzik bir arada…
Balkan ve Anadolu halk müziklerini kendilerine özgü bir
biçimde yorumlayarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine
sahip olan Luxus, Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri
kapsamında hayranlarıyla buluştu. Başarılı sahne
performansıyla hayranlarını mest eden grup, “Havva'm"
şarkısı ile konserine başladı. Müzikseverlerden tam not

alan gruba seyirciler, konser boyunca danslarıyla eşlik
ettiler. Zorlu Center Meydan Katı Park alanında düzenlenen
konserler binlerce Zorlu Center misafirini ağırladı.

Luxus
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Skalite Özel Ödülü Zorlu PSM’nin…

Korteks inovasyon semineri ufuk açtı

T

K

urizm
sektörünün
tüm
branşlarını
çatısı altında toplayan uluslararası tek
organizasyon olan Skal International İstanbul
tarafından 21’incisi düzenlenen 2018 Skalite
Özel Ödülleri’nde
İstanbul turizmine ve
tanıtımına katkıda bulunan 20 değerli kurum ve
kuruluş ödüllendirildi. 22 Kasım 2018 tarihinde
gerçekleştirilen 21. Skalite Ödülleri gecesinde
Zorlu PSM, İstanbul turizmine katkılarından
dolayı ‘’Skalite Özel Ödülü’’ne layık görüldü.
Kültür sanat alanına imza atmış İKSV, Akbank
Sanat, Garanti Bankası, Borusan Sanat ve Sakıp Sabancı Müzesi
de geceye katılan ve ödüle layık görülen diğer kurumlar arasında
yer aldı.

orteks, çalışanlarının kişisel ve mesleki kariyerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Gerçekleştirdiği eğitim programları ve seminerlerle hem çalışanların kendilerini geliştirmelerini hem de
şirkete katkı sağlamaya yardımcı olacak altyapının oluşturulmasını amaçlayan Korteks, 300 çalışanın katılımıyla
düzenlenen “Eski Köye Yeni Adet Getirmek” temalı bir inovasyon seminerine imza attı. Korteks konferans
salonunda düzenlenen seminer, İzgören Akademi eğitimcilerinden Volkan Karaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Karaca’nın inovatif fikirleri doğuracak doğru bakış açılarını, Türkiye’de ve dünyada inovasyonun yeri ve önemi
konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştığı seminer, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Skalite ‘Turizm’de Kalite’ Ödülleri, turizm sektöründe kalite ve
kaliteye yapılan yatırımın çıtasını yükselten kişi ve kuruluşları
ödüllendirmek; kaliteyi bir yönetim felsefesi olarak benimsemiş
bu kişilerin ve kurumların sektör çalışanlarına örnek olmalarını
sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Vestel ödüllere abone oldu

H

ayata geçirdiği ürün, hizmet ve kampanyalarla tüketicilerin
olduğu kadar sektör profesyonellerinin de takdirini toplayan
Vestel, ödülden ödüle koşuyor. Superbrands International Başkanı
W. R. Colgrave’in, Cool Brands 2007 kitabının önsözünde yer verdiği
“Cool kavramı, çığır açmayı ve yeniyi ifade eder. Cool, yeni nesillerin
markasının adıdır, zamanla cool marka yerleşik, bilinen bir markaya
dönüşür” sözlerinden yola çıkan Marketing Türkiye, “Cool Markalar
Araştırması” ile Türk tüketicilerinin “en cool bulduğu markaları”
araştırdı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Cool Markalar
Araştırması”nda ödüle layık bulunan markalar 19 Ekim 2018
tarihinde Fairmont Otel’de düzenlenen törende bir araya geldi.
Gecede Vestel, Türk Markaları Kategorisi’nde “En Cool Marka”
ödülünün sahibi oldu.

Vestel, ayrıca hayvanlara uygulanan şiddete dikkat çektiği “Ben
Robot Değilim” sosyal sorumluluk projesi ile de “Altın Örümcek
Web Ödülleri'nde" halkın oylarıyla Sosyal Sorumluluk kategorisinde 3’cülük ödüllüne layık
görüldü.
Vestel’in ödülleri bunlarla da sınırlı değil. Vestel, özgün ve yaratıcı işlerin ödüllendirildiği Social
Media Awards’ta Online Reklam kategorisinde Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi Viziizle ile Bronz,
gerçek Zamanlı Kampanya kategorisinde ise Vestel Elmas Ütü ile de Gümüş ödül almaya hak kazandı.

Zorlu Holding Karbon Piyasaları
Semineri’ne ev sahipliği yaptı

S

KD Türkiye tarafından
düzenlenen
Karbon
Piyasaları Semineri, 22 Kasım
2018 tarihinde Zorlu Holding
İstiklal Toplantı Salonu'nda
gerçekleştirildi.
Sektör
profesyonellerinin yanı sıra
kamu
temsilcilerinin
de
yoğun bir katılım sergilediği
seminer, SKD Türkiye Genel
Sekreteri Konca Çalkıvik’in
açılış konuşması ile başladı.
Etkinlikte ayrıca Shura Enerji
Dönüşümü Merkezi, Andoka Danışmanlık, Cabomart ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
temsilcileri de birer sunum yaptılar. Seminerde, insan kaynaklı iklim değişikliği
probleminin karbon piyasaları açısından sonuçları, karbon piyasalarının muhtemel
gelişimi, AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi ve söz konusu projeye iş
dünyasının yaklaşımının ne yönde olması gerektiği masaya yatırıldı. Seminerde
mercek altına alınan bir diğer konu ise gönüllü karbon piyasaları bağlamında
CARBOMART sisteminin sunduğu avantajlar oldu. Etkinlik, SKD Türkiye Yöneticisi
Münevver Bayhan'ın kapanış ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
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Ödüller Zorlu PSM’ye…

Vestel, kedileri mest etti

B

H

iletix tarafından 5-11
Kasım 2018 tarihleri
arasında 21 ülkede eşzamanlı
olarak gerçekleştirilen "Yılın
Bileti" oylamasının ödül
töreni, UNIQ İstanbul'da
düzenlendi.
Ghost
the
Musical etkinliği bilet satın
alanların oylarıyla sahne
sanatları
kategorisinde,
2018’in
‘’En
Beğenilen
Müzikali’’ ödülüne layık
görüldü. 26 Kasım tarihinde
gerçekleştirilen
törende
Zorlu Performans Sanatları
Merkezi ise “En Beğenilen
Mekanlar"
kategorisinde
yerini aldı.
2019’un en
çok beklenen etkinlikleri
arasında 18 Şubat 2019 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek
olan Tom Odell konseri bulunuyor.

Sultanlar Ligi’nin sponsoru
üçüncü kez Vestel…

ayvanlara yönelik olarak gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine çeken
Vestel, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde küçük
dostlarını yine unutmadı. Vestel, Kedi Mesto alanına
kedi maması getiren Zorlu Grubu çalışanlarına çay ve
kahve ikram etti. Kampanya çerçevesinde toplamda
5 kg mama toplamayı başaran Vestel, sonrasında
sıra dışı bir karara imza atarak bu uygulamayı sürekli
hale getirdi. Vestel ayrıca Kafe Vesto’ya kedi maması
bağışlayan müşterilerinin kahve kartlarına da bir ikram
mühürü hediye ediyor.

T

ürkiye’de sporun gelişmesi adına hayata geçirilen
projelere aktif bir katılım sergileyen Vestel, bu anlayış
doğrultusunda üçüncü kez kadın voleybolunun en üst
düzey ligi olan Venus Sultanlar Ligi’ne sponsor oldu.
Vestel, Türk voleybolunun değeri ve önemi hakkında
toplumda farkındalık yaratmayı, izlenirliği artırmayı ve
Türk voleybolunun ilerlemesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Vestel, Türk voleybolunun dünyada kalıcı bir marka haline
gelmesi adına gelecek dönemde de farklı çalışmalara imza
atmayı kendisine görev biliyor.

Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, tören öncesi yaptığı
konuşmada seyircilere ellerinden geldiğince iyi deneyimler
yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz biliyoruz ki bazı
anlar anlatılmaz, sadece yaşanır. Özellikle konserler, tiyatro
oyunları, müzikaller ve festivallerde yaşanan deneyimler
gibi" dedi.

Zorlu Center, hizmette sınır tanımıyor

Z

iyaretçilerinin istek ve beklentilerine hız odağında yanıt vermeyi
kendisine ilke edinen Zorlu Center, müşterilerinin memnuniyetini
üst seviyeye çıkartacak çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor.
Bu anlayış doğrultusunda aralık ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar
günlerinde ziyaretçilere patenli personeller ile yönlendirme hizmeti sunan
Zorlu Center, kusursuz bir müşteri deneyimine imza attı.
Patenli personeller, Zorlu Center içinde sürekli hareket halinde olarak
ziyaretçilerin aradıkları lokasyonları kolaylıkla bulabilmelerine destek
oldular. Ziyaretçilere yönlendirme konusunda yardımcı olan patenli
personeller talep edilmesi halinde bizzat misafirlere eşlik de ettiler.
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Ege Üniversitesi’nin konuğu
Tunç Berkman’dı!

Korteks, Bursa İnsan Kaynakları ve
İstihdam Fuarı’na katıldı

V

estel, üniversitelerle birlikte yürüttüğü ortak
projelerle, üniversite-sanayi sinerjisine güçlü bir katkı
sağlıyor. Vestel’in Ege Üniversitesi ile gerçekleştirdiği
işbirliği kapsamında düzenlediği Vestel İşletmecilik
Seminerleri’nin 8’incisi 5 Aralık 2018 tarihinde Vestel
Yurtiçi Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür
Yardımcısı Tunç Berkman katılımı ile gerçekleşti. “Marka
Yönetimi” konulu bir sunum gerçekleştiren Tunç Berkman,
marka yönetiminin dijital dünyadaki gelişimini kronolojik
bir sıralama eşliğinde öğrencilere aktardı. Sunumunda
dijital dünyanın ulaştığı rakamlara da vurgu yapan
Berkman, halihazırda yaşanan dijital devrimin tüketici
davranışlarına, pazarlama trendlerine, iş ve hizmet
modellerine olan yansımalarını da ele aldı. Berkman, ayrıca
marka iletişimin yeni kodları, yeni iş ve hizmet modelleri,
markayı zirveye taşıyacak 6 kuralı da öğrencilerle
paylaştı. Vestel’in iletişim dönüşümünün yanı sıra hayata
geçirdikleri uygulamalar hakkında da bilgiler aktaran Tunç
Berkman, ayrıca öğrencilere profesyonel iş hayatlarında
kullanabilecekleri tavsiyeler de verdi. Berkman’ın
öğrencilerin sorularını da cevapladığı seminere Küçük
Ev Aletleri Kategori Pazarlama Müdürü Ayşe Tokgöz de
katılım gösterdi.

B

ursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi,
Bursa Çalışma ve İş Kurumu tarafından bu yıl 5'incisi
düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, 1-3
Kasım 2018 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İş arayanları ve
işverenleri bir araya getiren fuara Zorlu Tekstil Grubu
adına katılan Korteks standı ziyaretçilerin çekim merkezi
oldu. 191 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen insan
kaynakları ve istihdam alanında Türkiye’nin en kapsamlı
organizasyonlarından biri olan etkinlikte Korteks, çok
sayıda iş başvurusu aldı.

Bağ bozumu Eataly’de güzel!

İ

yi yemeğin adresi Eataly, Eylül ayının ikinci
haftasından itibaren 6 hafta boyunca bağ bozumu
coşkusunu misafirleriyle buluşturdu. 15 Eylül-30 Ekim
tarihleri arasında Eataly’e gelen misafirler 6 hafta
boyunca, İtalya’nın 6 farklı bölgesinin az bilinen yöresel
lezzetlerini keşfetti. Tadım noktalarında şeflerle beraber
bu lezzetlerin hikayelerini de dinleme fırsatına erişen
misafirler, Eataly Mutfak Atölyesi’nde de bölgelere özel
workshoplarla bağ bozumu deneyimini yaşadı. Bağ
bozumu yolculuğu ilk hafta İtalya’nın yeşil kalbi olarak
bilinen Apeninler ve uçsuz bucaksız bağlarla çevirili
Umbria bölgesiyle başladı. Daha sonra Toskana, Güney
İtalya, Piemonte, Friuli- Venezia ve Trentino Alto Adige ile
devam etti.

Zorlu Enerji, başarılarına yenilerini
ekliyor!

C

apital Dergisi tarafından 18 yıldır düzenlenen İş
Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nın
sonuçları açıklandı. Büyüme odaklı şirket stratejisi
doğrusunda hayata geçirdiği projeleriyle sektörde
öncü bir rol üstlenen Zorlu Enerji, enerji kategorisinde
“Sektörün en beğenilen ilk 3 şirketi” arasına girdi.
Araştırma kapsamında 600’ün üzerinde şirketten 1.480
yöneticinin görüşü alındı. Sektörlerin en beğenilen
şirketleri, sadece ilgili sektörün temsilcilerinin
görüşleri üzerinden bir değerlendirme yapılarak
belirlendi. Bugüne kadar pek çok platformda ödüle layık
görülen Zorlu Enerji, sadece bugünün değil geleceğin
başarılarına da işaret eden bu tabloda yer almasında
çalışanlarının ve paydaşlarının katkısı olduğu bilinciyle
hareket ediyor.

79

Korteks, Platin Global 100
Endeksi’nde 3. sırada…

T

ürkiye’nin en dinamik aylık iş dünyası ve ekonomi
dergisi mottosuyla sektörde 20 yılı geride bırakan
Platin Dergisi’nin bağımsız araştırma şirketi IPSOS ile
birlikte gerçekleştirdiği Platin Global 100 Endeksi’nde
Korteks, 88. sırada yer aldı. Korteks, tekstil sektörü
sıralamasında ise 3. oldu. Platin Global 100 Endeksi,
Türkiye’nin ihracat şampiyonlarına hak ettiği değeri
vermek, örnek uygulamaların Türk iş dünyasına rol
model olmasını sağlamak ve markaların gelişimine
destek sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Küçük ressamlar Anıtkabir’de…

A

nıtkabir Komutanlığı’nın düzenlediği Küçük Ressamlar
Anıtkabir’de etkinliği 29 Ekim 2018 tarihinde
gerçekleştirildi. Vestel’in ana sponsorluğunda düzenlenen
etkinlikte, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan çocuklar el
emeği göz nuru bir çalışmaya imza attılar.

Etkinlikte, önce 2-7 yaş grubu çocuklar, kendileri için özel
olarak hazırlanan alana rengarenk el izlerini bıraktılar.
Sonrasında ise 8-14 yaş arasındaki çocuklar, “Türkiye
Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır” mesajını
renklendirdiler.

İstanbul Havalimanı da Vestel Pop-Up
Store’una kavuştu

Vestel’den enflasyonla mücadeleye dev katkı!

T

V

eknoloji tutkunu seyahatseverlere mükemmel bir müşteri
deneyimi yaşatmak isteyen Vestel, İstanbul Havalimanı
İç Hatlar Gidiş alanında Vestel Pop-up Store açtı. Potansiyel
tüketicilere her platformdan ulaşma stratejisinin bir yansıması
olarak hayata geçirilen mağazada, küçük ev aletleri, mobil
cihazlar, hoparlör ve Desibel Kulaklık tüketicinin beğenisine
sunuluyor.

ar olduğu topraklar için değer
üreterek topluma azami katkı sağlama
misyonuyla çalışmalarını sürdüren Vestel,
gelecekte sağlam bir yer edinebilmenin
yolunun bireylerin ve şirketlerin hep birlikte
özveriyle çalışmasından geçtiğine inanıyor.
Enflasyonla topyekun mücadele edilmesi
halinde başarıya ulaşabileceği gerçeğiyle
aksiyon alan Vestel, bir kez daha öncü duruş
sergileyerek sektöre liderlik etti. Vestel,
Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde
başlatılan enflasyonla topyekun mücadele
programı kapsamında “ÖTV Devletten
Enflasyonla Mücadele Vestel’den” diyerek
belirli ürün gruplarında %10 indirim
gerçekleştirdi.
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Bu pazar Raffles’ta brunch’a
ne dersiniz?

Zorlu çalışanları iyilik peşinde koştu

1

1 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen 40. İstanbul Maratonu’na katılan Zorlu Koşu Takımı bu kez adımlarını, Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı (KEDV) için attı. Maratona 105 kişi ile katılan Zorlu Koşu Takımı’ndan 75 kişi 10K, 27 kişi 15K ve 3 kişi
ise 42K kategorilerinde yarıştı. Yarışmaya Vestel’i temsilen katılan Metin Barış İlhan, büyük bir başarı örneği göstererek 10K
kategorisinde 4’üncü ve yine aynı kategorinin genel sıralamasında 7’nci oldu. Zorlu Koşu Takımı’ndaki gönüllü koşucular, aynı
zamanda kadınların yoksulluğa karşı güçlenmesine katkı sağlamak adına Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) yararına
da bağış topladılar.
Çok sayıda şirketin katıldığı maratonda, Zorlu Koşu Takımı gönüllü koşucu sayısı ile İyilik Peşinde Koş platformunda 565
kurumsal takım arasından 18. sırada yer aldı. Kampanya süresince gönüllü Zorlu koşucuları 376 bağışçıya ulaşarak, KEDV için
yaklaşık 20.000 TL tutarında bağış topladı. Toplanan bağışlar sayesinde, 13 kadının kadın kooperatiflerine katılımına destek
olundu.

R

affles İstanbul Zorlu Center, zengin çeşitlerden oluşan
brunch’larıyla pazar günlerine renk katmaya devam
ediyor. Raffles, gözlere bayram ettiren sunumların yanı sıra
Isokyo’nun damaklarda şölen yaratan farklı lezzetleri, yerli ve
ithal peynirler, şarküteri köşesi ve kahvaltılıklarla donatılmış
büfesiyle misafirlerine lezzetin baş köşede olduğu sıradışı bir
deneyim yaşatıyor.
Her pazar 11:30 ve 15:00 arasında gerçekleşen Raffles
brunch’ta yüzden fazla çeşit, lezzet tutkunlarının damaklarını
şenlendirerek hayata anlam katıyor. Bütün haftanın
yorgunluğunu silerek pazartesi sendromuna son verecek olan
Raffles İstanbul Zorlu Center brunch’larında eşsiz lezzetler
mideyi, Ata Marin Grubu’nun canlı akustik pop, latin ve Türk
müziğinin en beğenilen parçalarından oluşan performansları
da ruhu doyuruyor.
Çocukların konforunun da en ince ayrıntısına kadar
düşünüldüğü brunch’ta minik lezzet severler ArtizKidz Art Lab
Workshoplar’ında sanatçı kimliklerini keşfediyorlar.

Zorlu Holding, Bilgi Üniversitesi öğrencilerini misafir etti

2

4 Ekim 2018 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini ağırlayan Zorlu Holding, öğrencilere
kurumsal iş hayatını yakından gözlemleme şansı sundu. Öğrencilerin çalışma hayatına dair farkındalıklarının
artırılmasına katkıda bulunan ziyarette İnsan Kaynakları departmanı da Zorlu Holding’i tanıtan kısa bir sunum
gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise dört ayrı Hukuk biriminden yetkili isimler, öğrencilere Hukuk departmanına
dair kısa bir bilgilendirmede bulundular. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup çalışma hayatını Zorlu
bünyesinde devam ettiren çalışanlar, kariyerleriyle ilgili merak edilenler hakkında bilgiler vererek öğrencilerin
sorularını cevaplandırdılar.
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İzmir Alsancak da Vestellendi

T

ürkiye’de inovatif ürün gamı ve kaliteli hizmetleriyle
tanışmayan kimsenin kalmaması adına çalışmalarını
büyük bir titizlikle sürdüren Vestel, mağazalarına bir yenisini
ekledi. İzmir'deki özel konsept mağazasını Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’nde açan Vestel, tüketicilere yenilikçi ürünlerini
keşfetme ve dijital uygulamalarla Vestel teknolojisini daha
yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. Mağazada ayrıca
müşterilerin bir yandan alışveriş yapıp bir yandan kahvelerini
yudumlayarak keyifli bir şekilde dinlenmemelerine olanak
sağlayacak Kafe Vesto da bulunuyor.

Sosyal kulüpler hız kesmiyor

E

n önemli değerinin mutlu ve motive çalışanlar olduğuna inanan Zorlu Grubu, çalışma ortamını
zenginleştirmek ve çalışanların iş dışında da bir araya gelerek paylaşımda bulunmaları sağlamak
adına pek çok sosyal kulübe hayat veriyor. Zorlu Kürek Takımı, Zorlu Basketbol Takımı ve Kitap Kulübü de
bunlardan bazıları. Çalışanların gönüllü katılımıyla hayata geçirilen kulüpler ise takım olarak katıldıkları her
platformda Zorlu bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyorlar.
Zorlu Kürek Takımı’ndan büyük başarı…
2018 yılında kurulan Zorlu Kürek Takımı, 22-23 Eylül 2018
tarihleri arasında Dragon Festivali’ne katıldı. Zorlu Kürek
Takımı, yarışların ilk gününde elde ettiği başarıyla, en
üst kategori olan “Sport” kategorisinde yarışmaya hak
kazanarak Zorlu Grubu’nun gurur kaynağı haline geldi.
Yarışların 2. gününde ise “Sport” kategorisinde Zorlu
Grubu’nu en iyi şekilde temsil eden Zorlu Kürek Takımı,
Dragon Festivali’ne katılan 61 takım arasından 14. oldu.
Kurulduğu ilk yılda böylesine büyük bir başarıya imza atan
Zorlu Kürek Takımı, gelecek yıllara ilişkin umut verdi.

Zorlu Erkek Basketbol Takımı Kurumsal Lig'de!
Zorlu Erkek Basketbol Takımı 2.kez “Corporate Basketbol League” organizasyonunda Zorlu Grubu’nu temsil
ediyor. Zorlu Grup şirketlerinde çalışan 21 kişiden oluşan Zorlu Erkek Basketbol Takımı kıyasıya çekişmelere
sahne olan ligde ilk etap maçlarını başarıyla tamamlayarak bir üst seviyede yarışmaya hak kazandı.

Vestel, Turkcell Elçiler Zirvesi’ne
imzasını attı

B

u yıl Gücünü Hisset mottosuyla
10. kez düzenlenen Turkcell
Elçiler Zirvesi, 5 bin Turkcell
bayi
çalışanının
katılımıyla
gerçekleştirildi. 19 - 27 Kasım 2018
tarihleri arasında Kıbrıs Elexus
Hotel’de düzenlenen zirveye Vestel
de 9 metrekarelik bir stand alanı
ile katlım gösterdi. Stand alanında
Türkiye’nin ilk yerli akıllı cep
telefonu olan Venus ailesinin en
değerli üyelerinden olan Venus Z20
ve Venus Go’yu sergileyen Vestel,
bayilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Standında cep telefonlarını yakından inceleme imkanı da
sunan Vestel, ayrıca çeşitli hediyeler dağıttığı Dijital Kazı
Kazan etkinliği ile de bayilerin gönlünü fethetti.

Kitap okumak hiç bu kadar keyifli olmamıştı
Zorlu Grubu bünyesinde hayata geçirilen bir başka kulüp ise Zorlu Kitap Kulübü. Bugüne kadar 13 etkinliğe
imza atan Zorlu Kitap Kulübü, yılın son etkinliğini 20 Aralık 2018’de gerçekleştirdi. Kurulduğu günden
itibaren Laurent Gounelle’nin Mutlu Olmak İsteyen Adam, George Orwell’in Hayvan Çiftliği, Ursula K.
Legun’in Mülksüzler, Aziz Nesin’in Şimdiki Çocuklar Harika, Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider, Malene
Rydahl’in Danimarkalı Gibi Mutlu, H. G. Wells’in Görünmez Adam, Thedore Zeldin’in Hayatın Gizli Hazları,
Mina Urgan’ın Bir Dinazorun Anıları, Fakir Baykurt’un Kaplumbağalar, Ivo Andriç’in Drina Köprüsü, Irvin D.
Yalom’un Nietzsche Ağladığında, Amin Maalouf’un Ölümcül Kimlikler, Leo Perutz’un Leonardo'nun Yahodası
kitaplarını okuyarak üzerine derinlemesine analizlerde bulunan Kitap Kulübü üyeleri, aynı zamanda belirli
sayıda kitabı da etkinliğe katılan kişilere hediye ediyor.
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Olağanüstü Bir Gece

Üç Kız Kardeş

Paris'ten Çiçeklerle

Yazar: Stefan Zweig, Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Yazar: İclal Aydın, Yayınevi: Artemis Yayınları

Yazar:Sarah Jio, Yayınevi: Pena Yayınları

Olağanüstü Bir
Gece, seçkin bir
burjuva olarak
rahat ve tasasız
varoluşunu
sürdürürken giderek
duyarsızlaşan bir
adamın hayatındaki
dönüştürücü
deneyimin
hikâyesidir.
Sıradan bir pazar gününü at yarışlarında
geçirirken, belki de ilk kez burjuva
ahlakından saparak “suç” işler. Böylece
yeniden "hissetmeye” başladığını, kötücül
ve ateşli hazları olan gerçek bir insan
olduğunu fark eder. İçindeki haz dolu
esrime, aynı günün akşamında onu gece
âleminin son atıklarının arasına, "hayatın
en dibindeki lağımlara” sürükleyecek,
varış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır.

Bir zamanlar, bir ülkenin en
güzel denizine bakan bir
evde üç kız kardeş yaşardı.
İsimleri Türkân, Dönüş ve
Derya idi. Babaları Sadık Bey
ve anneleri Nesrin Hanım’la
birlikte geceleri oturur,
gelecekte onları bekleyen
şahane yılların hayallerini
kurarlardı. Türkân, Dönüş
ve Derya’nın, Ayvalık’ın
çam kokulu sokaklarında
geçen
masal
gibi
çocukluğu, onları yetişkin
dünyasının acımasızlığına
hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin
göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en
akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde
saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi
derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.
Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?

Nilüfer çiçekleri yürek parçalayıcı
yolculuklardan geçer. Tohumları
toprakla, artıklarla ve birbirine
giren köklerle kaplı bulanık bataklık
suyunda filizlenir. Çiçek açmaları
için bu korkunç karanlıkta yolunu
bulması gerekir, suyun üstünde
bir yerde güneş ışığının olduğunu
içten içe bilmeli ya da en azından
bunu umut etmeli. Böylelikle bu
yolculuktan zarar görmeden çıkar
ve zafer kazanmış bir şekilde çiçek
açar. 1940’ların işgal altındaki Paris’inde Paris’in tüm
çiçeklerini beklerken Paris’in tüm acılarını kendinde bulan bir
kadın… 2000’lerde Işığın Şehri Paris’in nostaljik havasında
ve aydınlığında kendi acılarıyla ve geçmişiyle yüzleşebilmek
için başka bir kadının geçmişinin peşinde iz süren başka
bir kadın… Kendine özgü sürükleyici tarzıyla Sarah Jio bu
romanında bulanık sularda derinlere batmış iki nilüfer olan
güçlü kadın karakterlerle geçmiş ve bugün arasında köprü
kurarak hayatta önemli olan şeyleri hatırlatıyor.

Savaşın Çiçekleri

Senin İçin Değer / Koray Avcı

Yönetmen: Yimou Zhang
Oyuncular: Xinyi Zhang, Christian Bale

Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla son yıllara
damgasını vuran Koray Avcı’nın yeni stüdyo albümü
olan “Senin İçin Değer”, 15 şarkıdan oluşuyor. Albümde
Koray Avcı’nın kendisine ait bir de şiir kaydı yer alıyor.
Avcı, albümde Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray,
Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli
isimlerinin eserlerini yorumladı. Düzenlemeleri ise son
yılların en başarılı işlerine imza atan Alper Atakan, Can
Güngör, Engin Arslan, Göksun Çavdar, Mertali İçelli ve Tarık Ceran yaptı.

“Kahraman” ve “Parlayan Hançerler”
filmlerinin ödüllü yönetmeni ile Akademi
Ödüllü oyuncu Christian Bale bu efsanevi
filmde bir araya geliyorlar.1937'de Japon
askerleri Nanjing şehrini işgal ettiğinde,
halkın kaderi bir avuç yerel asker ve
alışılmadık bir kahraman olan John Miller'a
(Christian Bale) bağlıdır. Zekâ ve cesaret,
engelleri aşmaya yetecek midir?
Nefis bir görsellik ve yüreğinizi sızlatacak öyküsüyle Savaşın Çiçekleri,
Er Ryan'ı Kurtarmak ve Schindler'in Listesi filmlerinden de büyük bir
bütçeyle çekilmiş aksiyon dolu bir savaş destanı.

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan
ve geniş bir kitleye ulaşan Koray Avcı, Ocak 2016'da 'Hoş Geldin' teklisini yayınladı.
Temmuz 2016'da yayınladığı "Sonra Dersin Ki" albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca
aralıksız olarak müzik listelerinin üst sıralarında yer almasının yanı sıra, 150.000' i
aşan satış rakamı ile büyük bir başarıya imza attı. Avcı’nın dijital mecralardaki izlenme
rakamları ise 400 milyonu geçti.

gökyüzünün getirdikleri
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2019’da bizi neler bekliyor?
Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Peki ama 2019’da iş hayatımızda, aşk hayatımızda ve sağlığımızda bizleri
neler bekliyor?
Koç
Koçları yepyeni deneyimlerle dolu bir yıl bekliyor. 2019 yılında iş
hayatınızda rakiplerinizin arasından hızla sıyrılacaksınız. Kendinizi
ifade etmekten korkmayın ve cesur davranın. Şans sizden yana olacak.
Uzun bir süredir ilişkilerinizde dikiş tutturamıyorsunuz. Maalesef bu
durum 2019 yılında da böyle devam edecek. Aile yaşantınızda ise
kapınızı çalmasını beklediğiniz huzur nihayet sizi buluyor. Yeni yılda
bekar koçların ruh eşlerini bulma ihtimalleri yüksek. Ancak bunun
için etrafınıza daha dikkatli bakmanız, sosyal ortamlarda daha fazla
bulunmanız gerekiyor. Aşkın sizi nerede bulacağını bilemezsiniz.
Kısacası 2019 yılı koçlar için güzel gelişmelere gebe.
Boğa
2019, boğalar için kendileriyle yüzleşmelerin yaşandığı, hayata
dair farkındalıklarının arttığı bir yıl olacak. Hayattan beklentileri
konusunda bir iç hesaplaşma içine giren boğaları bu süreç sonunda
radikal değişiklikler bekliyor. Değişim isteği boğaların tüm hayatını
belirleyen yegâne sözcük olacak. Değişim ve dönüşüm süreci, etrafına
yayacakları pozitif enerji sayesinde uzun zamandır bekledikleri
partnerin hayatlarına dahil olmasıyla son bulacak. Bu süreçte
beyinlerini değil kalplerini dinleyen boğalar karlı çıkacak. Aile içinde
küçük anlaşmazlıkların gün yüzüne çıkacağı 2019’da bekar boğaları
yeni ev düzenleri, taşınmalar bekliyor.
İkizler
2019 yılının en şanslı burçlarından biri de ikizler. Uzun yıllardır
kafalarında kurdukları hedeflere adım adım erişecek olan ikizler
için başarılarla dolu bir yıl olacak. Bahar aylarında ikizler burcunu
özel hayatlarında keskin değişiklikler bekliyor. Evlilikleriyle ilgili
sorun yaşayanlar yeni hayatlara doğru yelken açacaklar. Kararsızlık
yaşayanlar ise daha net kararlar alacaklar, aynı durum iş hayatında
uzun süredir ne yapacağını bilemeyenler için de geçerli. 2019 onlar
için zor kararların yılı olacak. İstikrarlı projeler ve karlı iş anlaşmaları
da 2019 yılının ikinci yarısından itibaren ikizler burcunu bekliyor
olacak. Bir süredir stresli bir yaşama maruz kalmış olan ikizler burcu
üyeleri daha sakin ve dingin bir hayata doğru geçiş yapacaklar.
Yengeç
2019’da yengeçlerin hayatlarını maddi konular şekillendirecek.
Geleceğe dönük yatırımların hız kazandığı 2019 yılında borç ve alacak
dengesini iyi kurmanız sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
Eylül ayından sonra daha huzurlu günler sizi bekliyor olacak. Sağlık
konusunda geçmişten gelen sıkıntılarınız iyice gün yüzüne çıkacak.
Özellikle de bir süredir mustarip olduğunuz ancak profesyonel yardım
almaktan uzak durduğunuz bel ve boyun ağrıları için geç olmadan bir
uzmanın yardımına başvurmanız gerekiyor. İkili ilişkilerde ders verme
eğilimlerinizin artmasına bağlı olarak karşılıklı yanlış anlaşılmaların
sıkça yaşanacağı bir yıl sizi bekliyor. Kendinizi ifade ederken doğru
kelimeleri seçtiğinize emin olun.

Aslan
2019 yılı aslanlar için bir sınanma yılı olacak denilebilir. Ama kazananlar
hep aslanlar olacak. Geçmişte emek verdikleri her şeyin meyvesini
2019 yılında toplayacaklar. Ancak maddi harcamalarınıza dikkat
etmezseniz zorlu günlerin sizi beklediği bir yıl haline dönüşebilir
2019. Bu nedenle alışveriş yaparken kendinize sürekli olarak buna
gerçekten ihtiyacım var mı diye sormanızda fayda var. Uzun süredir
devam eden ilişkiler içinde olan aslanlar için bu yıl güzel adımların
atılacağı bir yıl olacak. Sadece biraz daha sabır. 2019’da kendinizi
daha iyi ifade edebileceğiniz yaratıcı projelerin içinde daha aktif yer
alacaksınız. Bu sayede de iş hayatında bağlantılarınızı güçlendirecek
yepyeni fırsatlar da kapınızı çalacak.
Başak
2019’da iş ve arkadaş çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. 2019
başaklar için ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmaların sıkça yaşandığı bir yıl
olacak. Olaylara karşı yaklaşım tarzınızı da değiştirmeniz gerekecek
yoksa bu yanlış anlaşılmalar daha da çetrefilli bir hal alabilir. Yeni yılda
eğitimle ilgili konularda birtakım atılımlarda bulunabilirsiniz. Hatta
bu amaç doğrultusunda başka ülkelerde kısa süreli yaşam kurma
fikirleri de gündeme gelebilir. Yalnız olan başakları yeni tanışmalar ve
sürpriz aşklar bekliyor. Algılarınızı açık tutmakta fayda var.
Terazi
Geleceğe yönelik planlar yaptığınız ve bu planları bir bir hayata
geçirdiğiniz bir yıl sizleri bekliyor. Bu yıl hayat bir nevi sizi sınava
tabi tutacak ama meraklanmayın ailenizin de yardımıyla hepsinin
üstesinden geleceksiniz. 2019 yılı bekar teraziler için evlilik
konusunun gündeme geleceği bir yıl olacak. Özellikle sizden yaşça
büyük olgun kişilerin büyüsüne kapılabilirsiniz. 2019’da paranızı riskli
işlere yatırmaktan kaçının. Evet halısınız risk aynı zamanda yüksek
getiri de demek ama dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan
olmak diye de bir atasözümüz var unutmayın.
Akrep
2019’un en şanslı burçlarından biri akrep. Bu burcun insanları ellerini
nereye atarlarsa hep şanslı çıkacaklar çünkü bolluk, bereket, şans
ve talih onlardan yana. Oldukça ciddi kazançlar elde edecekleri
yeni anlaşmalara imza atacak olan akrepler, bu kolay kazancın
büyüsüne kapılıp harcamalarını da aynı ölçekte büyütecekler. Bu yıl
bol bol seyahate çıkma isteği doğacak. Öyle ki geçmiş yıllarda evde
geçirdiğiniz günlerin acısını bu yıl çıkacaksınız. Kalabalık gruplarla
yapacağınız tatiller söz konusu. Ayrıca mayıs ayı gibi ani evlilik
kararları da gündeme gelebilir. Bu yıl şans sizden yana.

Yay
Tabularınızı yıkmak için kendinizle ve çevrenizdekilerle savaş
içinde olacağınız bir yıl sizleri bekliyor olacak. Yaylar 2019’da
sorgulamalar ve gerçeklerle yüzleşmeler yaşayacaklar. Evde ve
işte sorumluluklarınızın artacağı 2019 yılında mal mülk edinme
konusunda daha da istekli olacaksınız. Sağlık yönünden de sıkıntılı
günler yaşayacak olan yayları özellikle yılın ikinci yarısında mekân
ve iş değişiklikleri bekliyor. Tebdili mekânda ferahlık var deyin ve
yeniliklere direnmekten vazgeçerek kendinizi akışa bırakın.
Oğlak
Tüm gelişmelerin kaplumbağa hızında gerçekleşeceği bir yıla hazır
olun. 2019 daha çok kendi içinize dönüp kendinizle baş başa kalmak
isteyeceğiniz bir yıl olacak. Bu size kişisel yeteneklerinizi daha
iyi gözlemleme ve bu yetenekleri geliştirerek paraya dönüştürme
fırsatı verecek. Kendi işinizi kurma fikirleri ön olana çıkabilir. Bu yıl
hayatınızda köklü değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir yıl olacak.
Bekarsanız ve ailenizle yaşıyorsanız ayrı bir eve çıkma yönünde
adımlar atabilirsiniz. Eğer evliyseniz ve bir süredir sürüncemede olan
bir ilişkiniz varsa ani ayrılıklar söz konusu olabilir.
Kova
Maddi ve manevi pek çok destekçinizin olacağı şahane bir yıl sizleri
bekliyor. Bu yıl şans uzunca bir süreden sonra yine size gülecek.
2019’da yeni ve karlı anlaşmaların yanı sıra büyük organizasyonlara
imza atacaksınız. Bu yıl kişisel değişim ve dönüşümünüze dair ilk
adımlarınızı atarak olmak istediğiniz insana doğru hızlı adımlarla
yol alacaksınız. 2019’da yeni yerler görme ve yeni kültürler tanıma
isteğinizin bir sonucu olarak sürekli seyahat edeceksiniz. Uzun
yıllardır özlemini çektiğiniz o masallardaki aşk da bu seyahatlerden
birinde sizi bekliyor olacak.
Balık
Yeni yılın şanslı burçlarından biri de balıklar. 2019 yılında balıklar
kariyerlerinin en parlak dönemini yaşayacaklar. Uzun zamandır kendi
işini kurmanın hayalini kuranlar için bu yıl eşsiz fırsatlar sunacak. Bir
süredir terfi bekleyenleri ise çok ciddi sorumluluklar alacakları yeni
iş pozisyonları bekliyor olacak. Bu dönemde hayatınıza girecek olan
insanlar uzun yıllar boyunca hayatınızın baş köşesine kurulacak. 2019
yeni hobiler edineceğiniz ve sosyal ortamlarda parlayacağınız bir yıl
olacak. Hatta öyle ki ülke çapında ün sahibi olacağınız çalışmalar
içerisinde bile yer alabilirsiniz. Yeter ki isteyin.
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Zorluteks makes a difference with sustainable working conditions.
MZV Youth Summit
Inspires Young People T
he strategy of Zorluteks is to position itself as the
employer of choice by creating a safe and healthy
working environment in compliance with international
standards. Sustainable working conditions designed by
Zorluteks in line with this strategy are audited and certified
by international institutions. Zorluteks Lüleburgaz Plant
was recently audited by BSCI based on 13 criteria and

granted with the highest score, ‘Very Good’.

Vestel Call Center awards its shining
stars.

Zorlu Enerji in the BIST Sustainability
Index for the third time!

estel Call Center, operating with the motto "All For
Just A Simple Thank You', offered awards to bestperforming employees in 2017. The award ceremony was
organized on November 2, 2018 with the attendance of
Zorlu Holding Chairman Ahmet Zorlu and Vestel Group
CEO Turan Erdoğan. The employees took their awards
from Ahmet Zorlu. At the award ceremony, Ahmet Zorlu
complemented on the achievements of the Call Center
and offered congratulations to the employees for creating
solutions to all kinds of problems reported from all around
Turkey.

orlu Enerji, the leader of national and sustainable energy,
is proudly listed in Borsa Istanbul's (BIST) Sustainability
Index once again. Zorlu Enerji was listed in the index of Borsa
Istanbul companies with a high sustainability performance
for the 3rd consecutive time.

V
Z

orlu Holding advocates that the education system should
be reformed to meet the requirements of the business
community in the 21st century. This vision is based on the
fact that the world changes with a fast pace and the business
world and the society are in transformation. In this sense, Zorlu
Holding initiated the 21st Century Skills Education Program
through Mehmet Zorlu Foundation with a focus on innovation.
The program helps raise competent people with self esteem by
helping young people gain contemporary skills and drive social
transformation.
With the 21st Century Skills Education Program, Mehmet
Zorlu Foundation focuses on helping people gain the life
and adaptation skills required in the 21st century in addition
to academic, technical and professional skills and make a
difference in their career. Mehmet Zorlu Foundation also helps
the business community by training highly-qualified human
resources.
“21st Century Skills Education Program”, a pioneering initiative
in Turkey, is also available live on Mehmet Zorlu Foundation's
web site to reach a larger audience. The program educates the
young people on “Career Planning”, “Skills”, “Modelling with
Excel” and “Entrepreneurship” and offers class education,
online support, final project, summer internship and postinternship experience sharing. The training program is
completed with a summit fit for the contents of the program.
21st Century Skills Education Program was again completed with
a grand summit. 2,500 students from various universities and
high schools came together at the MZV Youth Summit at Zorlu
Performing Arts Center on November 25, 2018 and attended the
activities including speeches by well-known experts.

Zorlu Center’s “No Barriers at Zorlu”
project recognized by ICSC
Foundation...

Z

orlu Center, with the objective of ensuring active
involvement of disabled individuals with the social life,
was recognized by ICSC (International Center of Shopping
Centers) Foundation with the Social Support Award for the
“No Barriers at Zorlu” project implemented in collaboration
with Guide Dogs Association.
At ICSC Solal Marketing Awards, most creative and effective
marketing projects in the shopping industry are recognized.
During the ceremony in Amsterdam, Zorlu Real Estate
Marketing Manager Dr. Nur Ziyaoğlu received the Social
Support Award on behalf of Zorlu Center. It is one of the
most prestigious awards in Europe. Nur Ziyaoğlu Aytekin
underlined that Zorlu Center makes great efforts to ensure
the comfort of all visitors and that the visitors can enjoy
their time at Zorlu Center without any barriers.

Cemil Çiçek, Zorluteks General Manager, says that the
Company tries to offer the best conditions to its employees
and the BSCI audit performed by the internationallyaccredited SGS confirms the achievements of Zorluteks in
terms of sustainable working conditions

Z

Zorlu Enerji CEO Sinan Ak said that sustainability is at the
core of Zorlu Enerji's growth strategy and continued: “We
see sustainability as our guide. Following the encouraging
data in the 5th Sustainability Report published recently, our
consecutive presence in the BIST Sustainability Index proves
that we are doing well.” Sinan Ak said that the Company is
focused on generating energy from local and sustainable
resources in line with the corporate strategy based on
innovation and operates with a vision of contributing to
the future of Turkey in terms of social, environmental and
economic aspects of sustainability.

A new voluntary project from Zorlu
Holding employees: Movement of
Sparks

Z

orlu Holding implemented many projects to create
value until today. In line with the Smart Life 2030 vision,
Movement of Sparks was organized with the purpose of
using the potential and skills of its employees to create social
benefits.
The project was developed by Zorlu Holding HR Group
Directorate and named based on the proposals by Zorlu Group
employees. The purpose of Movement of Sparks is to ensure 8
hours of voluntary work per employee as of 2022. The project
will help employees take initiative, increase their loyalty
and improve their skills in terms of collaboration, planning,
organization and leadership.
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