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Tüm dünyaya kadının 
gücünü gösteren isim 
Bertha Benz

18.

Gelecek Otomotiv 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Beşir Acar;  
‘‘Gelecek Otomotiv olarak her 
zaman kadınların gücüne hep 
inandık.’’

Gelecek Otomotiv 
CEO’su Bekir Koman; 
‘‘Otomotiv sektörüne  
yön vermeye devam edeceğiz’’

“Mesleklerin, sektörlerin 
cinsiyeti olduğuna inanmıyorum”  
Şevin Ballıktaş ile kariyer hayatında 
kadın olmanın önemi üzerine 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Gua Sha Taşı ile Yeniden Doğun

Sürdürülebilirlik ve Moda

Sizin için seçtiğimiz hediyeler!

Sektördeki başarımızı taçlandırdık!

Gelecek’teyiz!

Yeni Bir Gelecek, 
Metaverse  
“Meta-Universe” tabirinin kısaltması 
olan Metaverse, aslında yeni ve 
sınırsız bir evren. 

Sesinizi duyan değil 
“dinleyen” kurumlarda 
çalışmayı tercih edin  
Mercedes-Benz Finansal Kiralama 
Türk A.Ş. Genel Müdürü Meltem 
Gürsoy ile başarılı kariyer 
hayatındaki en önemli değerleri 
üzerine konuştuk.

Ortak ilkemiz  
“Yüzde Yüz Müşteri 
Memnuniyeti’’  
Müşterilerimizin bize dokunabildiği 
her noktada; akılcı çözümler üreterek 
hızlı aksiyon almayı kendimize ilke 
edinen güçlü bir ekibiz.
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Tüm hakları Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye aittir. Gelecek Dergisi’nin içerik ve tasarımı 
generationext6 ajansı tarafından yaratılmış olup, 

Fikir ve Sanat Eserleri yasası kapsamında eser olarak 
koruma altındadır. Gelecek Dergisi’nde yer alan yazı 
ve fotoğrafları yayma hakkı ve Gelecek markası ve 
logosu Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 

aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yazılı 
izini olmaksızın, ticari amaçla kullanılamaz. Dergide 
yayınlanan yazılar, yazarların kişisel görüş, yorum 
ve tavsiyelerini içermektedir. generationext6 ajansı 

veya Gelecek Otomotiv, yazılarda yer alan bilgi, görüş 
ve tavsiyeler nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi 

zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

www.gelecek.com
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Milli 
güreşçimiz 
Yasemin Adar  
“Kadın yeter ki istesin 
başaramayacağı hiçbir 
güçlük yoktur”

BAYİLER

ÖDÜLLER

MB COLLECTION

AKTÜEL

AKTÜEL

24.

www.gelecek.com

Generationext6
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Kadınlar iş dünyasında 
‘Ben de varım!’ diyebilmeliler
Cemiyet hayatının ve iş dünyasının yakından tanıdığı, çok 
yönlü ve aktif duruşu ile kadınların örnek aldığı Sitare 
Kalyoncuoğlu ile keyifli bir sohbet için buluştuk.

08.

34.

İÇİNDEKİLER

Sitare Kalyoncuoğlu

8 Mart’ın 
Sembolü Neden 
Mimoza çiçeğidir?

20. Dr. Semra Tamer Levent
“Zehiri zehir 
yapan dozudur”
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ACI KAYBIMIZ

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Beşir Acar'ın 
 kıymetli babası, Şirketimizin Kurucu Ortağı

Sayın Mehmet Emin Acar Hakk'ın rahmetine  
kavuşmuştur. 

Ülkemiz için bir çok alanda önemli hizmetler 
gerçekleştirmiş ve katma değer yaratmış, değerli iş 

insanı ve değerli büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyor, 
saygıyla anıyoruz.
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BEŞİR ACAR
Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sayımızı 
Gelecek’i 

vizyonları ile 
aydınlatan 
tüm kadın 

çalışanlarımıza 
ve geleceği 
aydınlatan 

güçlü 
kadınlarımıza 

sunmaktan 
mutluluk 

duyuyoruz.

Değerli okuyucularımız,   
Gelecek Otomotiv olarak her zaman 
kadınların gücüne, titizliğine ve 
yapıcılığına önem verdik. Şirket olarak 
her daim yola çıkmaktan ve engellerden 
korkmayan kadınlarımızla bir arada 
ilerledik. Yönetim ve operasyonel alanlarda 
önemli rollerde görev alan kadınlarımızın 
katkılarıyla başarılarımızı perçinlemenin 
gururunu yaşıyoruz. Bu sayımızı Gelecek’i 
vizyonları ile aydınlatan tüm kadın 
çalışanlarımıza ve geleceği aydınlatan 
güçlü kadınlarımıza sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Gelecek Otomotiv olarak 
her zaman kadınların 
gücüne inandık
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Online randevu 
için telefonunuza 
QR kodu okutun.

https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/service-booking/oab.module.html?oabDecline=&oabbrand=&oabDealerId=GS0061674&oabDealerGroup=&oabVehicleId=&oabServiceNotes=&oabServiceProduct=&oabOfferId=&oabSection=&oabCancellationId=&oabContext=&oabLicensePlate=&utm_source=&utm_campaign=&utm_medium=&utm_content=&utm_term=&csref=&pid=
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BEKİR KOMAN
Gelecek Otomotiv CEO’su

Değerli Müşterilerimiz ve 
okuyucularımız, Gelecek 
Otomotiv olarak, 2021 yılında 
sayısız başarılara imza 
attık. Diyarbakır bayimiz 32 
kamyon bayisi arasından; en 
yüksek yıllık satış adedini 
yapan ve en yüksek müşteri 
memnuniyetini sağlayan 
2. bayi, en yüksek servis 
sözleşmesi satan 3. bayi 
olmuştur. 
Her zaman önceliğimiz 
olan müşteri memnuniyeti 
ilkemizle yeni modellerimiz, 
teknolojik yatırımlarımız, 
CRM uygulamalarımız, 
pazarlama yaklaşımımız ve 
hizmet kalite anlayışımızla 
2022 yılında başarılara imza 
atmaya devam edeceğiz.
Gelecek Otomotiv dijital 
dergimizin bu sayısını bizleri 
her alanda gururlandıran, 
sektörlerinin öncüsü, 
dünyayı şekillendiren 
kadınlarımızın değerli 
katkılarıyla sizler için 
hazırladık. 
134 yıl önce ilk otomobilin 
icadıyla beraber mucit Carl 
Benz’in eşi Bertha Benz, 
otomobil tarihinde ilk 
uzun mesafe yolculuğunu 

gerçekleştirerek 
geleceğimize ışık tutmuştur. 
Bertha Benz, bu yolculuktan 
itibaren hepimize yol 
göstermeyi başardı. Bununla 
birlikte, Daimler AG’den 
ilk otomobil siparişini 
veren Emil Jelinek’in kızı 
Mercedes Jelinek’ten marka 
ismini alan Mercedes-Benz 
hikayesinin ilk adımından 
bu yana kadınlara verdiği 
değeri ortaya koymuştur. 
Gelecek dijital dergisi olarak 
hazırladığımız bu özel 
sayıda, vizyonları, başarıları 
ve öncülükleriyle rol model 
olan güçlü kadınlara yer 
verdik.
Bu sayımızda bizlere 
kendi hikayelerinden 
bahseden, Sayın Sitare 
Kalyoncuoglu’na, Milli 
Güreşçimiz Yasemin Adar’a, 
User’s Dot CEO’su Şevin 
Ballıktaş’a, Sayın Dr. Semra 
Levent’e ve Mercedes-Benz 
Finansal Kiralama Genel 
Müdür’ü Meltem Gürsoy’a 
teşekkür ederiz. 
Gelecek Otomotiv ailesi 
olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nüzü 
kutluyoruz.

Daimler 
AG’den ilk 

otomobil 
siparişini veren 
Emil Jelinek’in 
kızı Mercedes 

Jelinek’ten 
marka 

ismini alan 
Mercedes-Benz 
hikayesinin ilk 
adımından bu 

yana kadınlara 
verdiği 

değeri ortaya 
koymuştur.

Otomotiv sektörüne yön 
vermeye devam edeceğiz

EDİTÖR
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RÖPORTAJ Sitare Kalyoncuoğlu

Kadınlar iş dünyasında 
Sitare Kalyoncuoğlu

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının yakından tanıdığı, kariyerindeki 
birçok başarıları, güçlü tavrı, çok yönlü ve aktif duruşu ile kadınların 
örnek aldığı Sitare Kalyoncuoğlu ile keyifli bir sohbet için buluştuk.

diyebilmeliler
‘Ben de varım!’

Sitare 
Kalyoncuoğlu, 

mutlu, kendine 
güven duyan, 

kendi değerinin 
farkında olan 
bir çocuk için 

ilk eğitim ailede 
başlıyor diyor.
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Sitare Hanım siz 
cemiyet hayatının ve iş 
dünyasının yakından 
tanıdığı bir isimsiniz. 
Kariyerinizdeki 
başarılarınız, çok yönlü 
kimliğiniz ile sosyal 
yaşamınızı dengeleyen 
etkenler nelerdir?
Çalışma hayatıma 
üniversite yıllarımda 
başladım. Boğaziçi 
Üniversitesi  
mezunuyum. Daha 
sonra pazarlama 
master’ımı yurt dışında 
tamamladım. Türkiye’ye 
döndükten sonra hemen 
çalışma hayatına atıldım. 
Çalışma hayatına reklam 
sektöründe başladım. 
Daha sonra kurucu ortağı 
olduğum reklam ajansında 
devam ettim. Birçok ödüllü 
projeye imza attığımız 
bu dönemden sonra 
çocuklarla ilgili Türkiye’de 
olmayan bir şeyi yapmak 
istedim. Çocuklarla 
ilgili bir projeyi devreye 
soktum. 22 yıldır Party 

Kids çocuklar için 
öncü eğlence, parti ve 
etkinlik markasıdır. 
Çocukların en mutlu 
günlerini unutulmaz 
kılacak partiler, çeşitli 
marka kimliklerini 
ön plana çıkaracak 
tanıtımlar, kurumsal 
davet ve organizasyonlar 
düzenliyoruz. 
Tanıtım, lansman, 
organizasyon adına 
markalarla iş birliği 
yapıyoruz. Diğer  
yandan Parla mücevher 
markası ile  
kadınların iç dünyasını 
yansıtan tasarımlar 
yaratıyoruz. 

“HAYATIN “HAYATIN 
DİNAMİĞİ İNSAN”DİNAMİĞİ İNSAN”
Sosyal yaşamınızı ve 
yoğun kariyer hayatınızı 
bir arada tutan ve 
dengeleyen etkenler 
nelerdir?
Hayatın dinamiğini insan 
faktörü oluşturuyor. 
Dolayısıyla gerek iş 
yaşamınızda gerek sosyal 
çevrenizde ya da ailenizde 
muhakkak insanlarla 
iletişim halinde olmak 
durumundasınız. Yaptığım 
işlerin merkezinde 
insanların olması tesadüf 
değil. İletişim yönü güçlü, 
üretken, aktif ve pozitif 
bakış açısına sahip bir 

Birçok ödüllü projeye imza attığımız bu dönemden 
sonra çocuklarla ilgili Türkiye’de olmayan bir şeyi 
yapmak istedim. 22 yıldır Party Kids çocuklar için 

öncü eğlence, parti ve etkinlik markasıdır.

Üretken olmak, başarı kazanmak ve 
birilerinin hayatına dokunmak için 

insanın önce kendisiyle barışması, kendi 
değerinin farkında olması gerekiyor.
Önünüze çıkan engelleri birer sorun 

olarak değil yaşam dersi olarak görmeyi 
ve yola devam etmeyi öğreniyorsunuz. 
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RÖPORTAJ Sitare Kalyoncuoğlu

yapım var. Karakteristik 
özelliklerimin iş ve sosyal 
yaşamın içinde denge 
kurmamda büyük etkisi 
olduğunu söyleyebilirim.
İki kız annesi olarak, 
çocuk yetiştirmek 
ve onları hayata 
hazırlamak adına anne 
okuyucularımıza neler 
tavsiye edersiniz?
Mutlu, kendine güven 
duyan, kendi değerinin 
farkında olan bir çocuk 
için ilk eğitim ailede 
başlıyor. Birbirlerine sevgi 
besleyen, değer veren 
ebeveynlerin olduğu bir 
evde büyüyen çocuklar 
kendini doğru ifade 
edebilmeyi, başkalarına 
saygı duyabilmeyi, hayata 
pozitif bakabilmeyi 
öğreniyor. Sosyal hayata 
karışmaya başladıkları 
okul yaşamlarında 
çocukların güçlü 
taraflarını, yeteneklerini 
ve ilgi alanlarını 
gözlemlemek ve buna göre 
bir eğitim planı çizmek 
gerekiyor. Özellikle 
kız çocuklarının kendi 
ayaklarının üzerinde 
durabilecek cesarete 
ve bilgiye sahip olarak 
yetiştirilmelerine dikkat 
çekmek isterim. 

“HER ÇOCUK “HER ÇOCUK 
OKUMA HAKKINA OKUMA HAKKINA 
SAHİP”SAHİP”
Sosyal sorumluluk 
projelerinde aktif 
olarak rol almaktasınız. 
STK’ların sizin 
için öneminden ve 
üstlendiğiniz sorumluluk 
projelerinden bahseder 
misiniz?
Toplumların gelişmesinde 
eğitimin çok önemli bir 
yeri var. Bu nedenle 
her çocuğun okuma 
hakkına sahip olduğuna 
inanıyorum. Eğitimin 
akademik, kültürel ve 
fiziksel anlamda mümkün 
olduğunca çok çocuğa 
ulaştırılabilmesi için 
dernek ve kurumlarla bir 
arada çalışıyorum. Bir 
diğer öncelikli husus ise 
elbette  
sağlık. Hastalıklarla 
ve bedensel engellerle 
mücadele eden kişilere 
yardım elini uzatmanın 
her birimizin sorumluluğu 
olduğunu belirtmek 
isterim. Geçtiğimiz yıl 
yönetim kurulunda 
olduğum dernek ile 
bedensel engelliler için 
bir bina inşa ettik ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na teslim 
ettik.

Bedenine ve ruhuna iyi bakmak, kendine değer vermek, 
öz saygıyı korumak herkesin önceliği olmalı. Ben güne  

erken saatlerde başlayanlardanım. Sağlıklı beslenmeye,
spor yapmaya, düzenli uyumaya önem veriyorum. 
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Güçlü tavrınız, 
çok yönlü ve aktif 
duruşunuz ile 
kadınların örnek 
aldığı birisiniz. Yaşam 
gustonuzu nasıl tarif 
edersiniz?
İnsanın her şeyden önce 
kendini sevmesi gerek. 
Bedenine ve ruhuna 
iyi bakmak, kendine 
değer vermek, öz saygıyı 
korumak herkesin 
önceliği olmalı. Ben 
güne erken saatlerde 
başlayanlardanım. 
Sağlıklı beslenmeye, 
spor yapmaya, düzenli 
uyumaya önem 
veriyorum. Güzel 
müzikler dinlemek, iyi bir 
film seyretmek, seyahat 
etmek, yeni yerler 
keşfetmek, kitap okumak 
ise ruhumu besleyen 
ayrıntılar arasında. 
Çalışmanın ve üretmenin 
hayatımın içinde önemli 
bir yeri var. Kadınların 
iş dünyasında ‘Ben de 
varım!’ diyebilecek 
cesarete sahip olmaları 
gerek. Üretken olmak, 
başarı kazanmak ve 
birilerinin hayatına 
dokunmak için insanın 
önce kendisiyle barışması, 
kendi değerinin farkında 

olması gerekiyor. O 
zaman neye yeteneğinizin 
olduğunu, kendiniz 
için neyi istediğinizi 
ve neyi istemediğinizi 
belirleyebiliyorsunuz. 
Önünüze çıkan engelleri 
birer sorun olarak değil 
yaşam dersi olarak 
görmeyi ve yola devam 
etmeyi öğreniyorsunuz. 

Bu keyifli söyleşi için 
çok teşekkür ederiz. Son 
olarak kadınların ilham 
aldığı şık stilinizden ve 
gardırobunuzun anahtar 
parçalarından bahseder 
misiniz?
Kendime yakıştığına 
inandığım renkleri 
ve modelleri tercih 
ediyorum. Bedenimi 
tanıyorum, belirleyici 
kalıplara bağlı 
kalmıyorum. Bulunduğum 
yere ve ruh halime göre 
kıyafet seçimi yapıyorum. 
Az önce bahsettiğim 
gibi insanın kendisiyle 
barışık olması, tıpkı 
sağlıklı beslenmek, 
egzersiz yapmak ya da 
kendine zaman ayırmak 
gibi bakımlı olmayı, 
kendine yakışan bir 
stil oluşturmayı da 
beraberinde getiriyor.

Kendime yakıştığına inandığım renkleri ve modelleri 
tercih ediyorum. Bedenimi tanıyorum, belirleyici 

kalıplara bağlı kalmıyorum. Bulunduğum yere ve ruh  
halime göre kıyafet seçimi yapıyorum.
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RÖPORTAJ Şevin Ballıktaş

Şevin hanım sizi yakından 
tanıyabilir miyiz? 
Zevkle. E-ticaret analitiği 
platformu Usersdot Kurucu 
Ortağı ve CEO’suyum. ODTÜ 
mezuniyetim sonrasında 
Procter & Gamble’da 
iş hayatıma başladım. 
Tutkunu olduğum e-ticaret 
ekosistemine girişim de 
burada oldu. Sonrasında 
Philips, NN ve Colgate gibi 
farklı kurumsal firmalarda 
sırası ile e-ticaret müşteri 
yönetim, e-ticaret ticari 
pazarlama, dijital medya 
yönetim, inovasyon ve ekip 
liderliği sorumluluklarını 
aldım. İş hayatımın yanında 
tamamen gönüllü bir platform 
olan İyilik Paylaş’ın da 
kurucularındanım. 

Örnek alınacak bir kariyer 
hayatınız var. Sizce 
kariyer hayatında kadın 
olmanın vermiş olduğunuz 
hizmetlere en önemli 
katkıları nelerdir? 
Mesleklerin, sektörlerin 
cinsiyeti olduğuna 
inanmıyorum. Bu yüzden 
kadın ya da erkek olarak 
genellemek istemem. Lakin 
kariyerimi film şeridi 
gibi gözümün önünden 
geçirdiğimde başarının doğru 
takım ve asla vazgeçmemekle 
geldiğini söyleyebilirim.

“Mesleklerin, sektörlerin 
CİNSİYETİ OLDUĞUNA 

İNANMIYORUM”

Şevin Ballıktaş

E-ticaret analitiği platformu Usersdot Kurucu  
Ortağı ve CEO’su, “Daha Çok Görüşeceğiz” ve 

“Daha Adını Koyamadık” kitaplarının yazarı Şevin 
Ballıktaş ile kariyer hayatında kadın olmanın önemi 

üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
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Teknolojide gelecek vaad 
eden ve başarıyla yükselen 
bir marka yarattınız, 
Usersdot fikri nasıl doğdu? 
Projelerinizden bize 
bahsedebilir misiniz?
Çok teşekkür ederim. 
10 yılı aşkın e-ticareti 
farklı başlık ve heterojen 
sektörlerde deneyimlerken 
birçok problemle de burun 
buruna kaldım. Mesela 
@danlabilic bir ürünü 
paylaştığında 24 saatte 
bir aylık satış gelebilir, 
biz bunun 1.5 saatinde 
stoksuz kalıp rakibe trafik 
sağlamıştık. Bu ve bunun 
gibi birçok yaşanan e-ticaret 
hızlı değişimi ile ilgili 
problemin çözümü olarak 
Datadot E-ticaret Analitiği 
ürünümüzü geliştirdik. 
Datadot ile hem sektörün 
önde gelen markalarına; 
hem de e-ticaret 
distribütörlerine gerçek 
zamanlı data sağlayarak 
aksiyon önerileri, detaylı 
alışverişçi ve rakip analizleri 
sunuyor. Yapay zeka tabanlı 
yazılım partnerlerine 
e-ticaret kanalında satış ve 
karlılık artışı sağlıyor.
E-ticaret ekiplerinin 
manuel yaptıkları 
kontrolleri ve manuel 
yapmalarının mümkün 
olmadığı ölçümlemeleri 
otomatikleştiren Datadot, 
binlerce ürün sayfasını 
düzenli aralıklarla izleyip 
bulunurluk, aranma 
payı, müşteri yorumu, 
buy box durumu gibi 
performans kriterlerinin 
analizlerini panel üzerinden 
grafikleştirip anlık uyarı ve 
entegrasyon sistemleri ile 
de ekiplere ekran başında 

olmadıkları zamanlarda 
da hızlı müdahale imkanı 
sunuyor. 

Sizce gelecek yıllarda en 
önemli teknolojik trendler 
neler olacak?
Oyun içinde yaşayan bir 
nesil büyüyor, fiziksel 
dünyada mutlu etmemiz 
zor olabilir. Artırılmış 
Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik  
önümüzdeki dönemde 
birçok teknoloji firmasının 
odağında olmaya devam 
edecek. Sanal dünyadaki 
gelişmeler şu an iki 
boyutlu olan e-ticareti de 
üçüncü boyuta taşımamızı 
hızlandıracak. 

“GÜNE SPOR VE “GÜNE SPOR VE 
MEDİTASYON MEDİTASYON 
BAŞLIYORUM”BAŞLIYORUM”
“Daha Çok Görüşeceğiz” ve 
“Daha Adını Koyamadık” 
isimli kitaplarınız 
var. Hikayenin sizin 
tarafınızda nasıl 
canlandığından ve 
gözlemlerinizden bahseder 
misiniz? Mesela şu 
cümle bizi çok etkiledi 
“Ya Bilinçli Kararlarınız 
Buzdağının Sadece 
Görünen Yüzüyse!” 
Yazmak benim için 
zihnimde dönüp duranları 
ya da yaşadıklarımı dış bir 
göz olarak inceleme yolu. 
Güne meditasyon, spor ve 
yazı ile hazırlanıyorum 
diyebilirim. Buradaki yazı 
da birikince hikayeye 
oradan da kitaba dönüşüyor. 
“Ya Bilinçli Kararlarınız 
Buzdağının Sadece Görünen 
Yüzüyse!” hepimizin dönem 
dönem yapması gereken 
bir sorgulama. Başarılı 

giden kurumsal hayattaki 
kariyerin girişimciliğe 
uzanmasında da bu 
sorgulama var. 

Fikirleri olan cesur 
kadın okuyucularımıza 
projelerinde başarılı 
olmaları için neler 
önerirsiniz?
“İyi bir fikir bulduysa devam 
etsin!” diyemem. Fikir 
serüvendeki minik bir nokta. 
O devam etme gücü fikirken 
değil tutkudan geliyor. O 
yüzden ilk önerim tutkulu 
oldukları konuyu bulsunlar. 
Bir de benim küçük bir 
sırrım var, ne zaman güce 
ihtiyaç bulsam Hypatia’nın 
hikayesini okurum. 1600 
yıl evvel bir kadın hepimiz 
için düşüncenin, bilimin 
cinsiyetsiz olduğu mirasını 
bıraktı. Eğer bir gün bir 
hemcinsim, herhangi bir 
sektörde kadın olmakla ilgili 
en ufak bir kaygı hissederse 
İskenderiyeli Hypatia’nın 
hikayesine göz atmasını 
öneririm.

Yazmak benim için zihnimde dönüp duranları ya da 
yaşadıklarımı dış bir göz olarak inceleme yolu. Güne 

meditasyon, spor ve yazı ile hazırlanıyorum diyebilirim.

Ne zaman güce 
ihtiyaç duysam 

Hypatia’nın 
hikayesini 

okurum. 
1600 yıl evvel 

bir kadın 
hepimiz için 
düşüncenin, 

bilimin 
cinsiyetsiz 

olduğu 
mirasını 
bıraktı.
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RÖPORTAJ Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar

Okuyucularımız için sizi 
yakından tanıyabilir miyiz? 
1983 Şırnak doğumluyum, 
beş çocuk babasıyım ve tahsil 
hayatım boyunca Ankara’da 
bulundum. Çocuklarımla vakit 
geçirmek en büyük tutkum. 
Onlarla hayatın tüm güzelliklerini 
yaşamak isteyen bir kişiyim. 
Benim için başarının tanımı; 
güven, inanç, azim ve sadakattir. 
İş hayatımda sorumluluğunu 
aldığım tüm markaları bu bakış 
açısı temelini alarak yönetmeyi 
ilke edindim.

Acar Grup ‘tan ve gruba 
bağlı olan firmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz? 
Acar Group, tamamen kurumsal 
bir yapı içerisinde yönetilen, 
20’ye yakın sektörde faaliyet 
gösteren bir aile şirketi. Grup 
bünyesinde faaliyet gösteren 
her firma, ilgili sektörün lideri 
pozisyonunda. Aile olarak, doğru 
olan her sektörde var olmaya 
çalışıyoruz. 1990 yılında Şırnak’ta 
temelleri atılan Acar Group, 30 
yılı aşan zaman zarfında istikrarlı 
büyümesini sürdürmüş, yatırım 
ve hizmetleriyle, yarattığı artı 
değerlerle, başta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi olmak üzere 
ülkemizin itici güçlerinden biri 
oldu. Ülke çapında 2.000 kişinin 
üstünde istihdam sağlayan 
grubumuzun; başta akaryakıt, 
madencilik, turizm ve otelcilik, 

inşaat, oto kiralama, lojistik 
ve otomotiv sektörleri olmak 
üzere birçok alanda faaliyetleri 
bulunmaktadır. Birçok sosyal 
sorumluluk projesini destekleyen 
grubumuz, özelikle eğitim, 
spor ve sanatla ilgili projelere 
desteğini arttırarak sürdürmeyi 
hedeflemektedir. İçinde yaşadığı 
çevreye duyarlı hizmet ve 
üretim anlayışıyla, doğaya dost 
tesisleri ve yönetim bilinciyle 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Grubunuzun Ülke 
endüstrisine önemli katkıları 
var. Bu anlamda grubun 
yaratmış olduğu değerleri 
okuyucularımızla paylaşabilir 
misiniz?
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda 
birçok başarıya imza atmış 
ve başarımızın devamını 
hedeflemiş bir grubuz. Bu 
anlamda hizmet verdiğimiz 
alanlardan bahsedecek olursam; 
Akaryakıt grubumuzun en 
önemli iş kollarından. Akaryakıt 
sektöründe; Soil petrolcülük, Soil 
İstasyon İşletmeciliği, Soil Gaz 
dağıtım, Soil Madeni yağ ve Soil 
Petrol depolama tesislerimizle 
Türkiye’nin akaryakıt sektöründe 
önemli bir ismiyiz. Mersin 
Kazanlı’daki Kapalı Depolama 
tesisimiz 96.400 m3 ile 
Türkiye’nin en büyük deposu 
konumundadır. Yoğunlukla 
bulunduğumuz bölgeler Akdeniz 

Ortak ilkemiz  
“Yüzde Yüz Müşteri 
Memnuniyeti’’

Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar

Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar; 1990 yılında Şırnak’ta 
temelleri atılan Acar Group, 30 yılı aşan zaman zarfında istikrarlı büyümesini 
sürdürmüş, yatırım ve hizmetleriyle, yarattığı artı değerlerle, başta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizin itici güçlerinden biri oldu.
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Gelecek Otomotiv, “En Hızlı Büyüyen Şirketler” listesinde 
%189,6 büyüme ile 8. sırada, sektörel sıralamada Motorlu 
Taşıt Satış ve Servis kategorisinde cirosal bazda en büyük 

şirketler arasında 7. sırada yer almayı başardı.

ve İç Anadolu. Türkiye’nin 
Gülümseyen Yüzü sloganımızla 
sektörde tercih edilen ve aranılan 
bir firma konumuna geldik ve aynı 
statüde kalmaya devam edeceğiz.
Diğer bir iş kolumuz olan; Acar 
Bitkisel Yağ Fabrikası, Irak 
pazarına hitaben Erbil şehrinde 
2015 yılında kuruldu. Fabrikamız 
aynı yıl kırma, rafine ve dolum 
tesisi olarak faaliyetine başladı. 
Gerek üretim gerekse de istihdam 
olarak Irak merkezinde önemli bir 
yere sahip olan Acar Bitkisel Yağ 
Fabrikası bugün Irak pazarının 
büyük oranında yağ ihtiyacını 
karşılamaktadır.
Madencilik işletmelerimiz, 
başta Şırnak olmak üzere 
Türkiye’nin farklı noktalarında 
bulunan kömür ocaklarını 
işletmektedir. Ülkemizin 
kömür ihtiyacının önemli bir 
bölümünü karşılamanın yanında, 
sağladığı ekonomik sinerji ve 
istihdamla ülke ekonomisinin 
can damarlarından birisi haline 
gelmiştir.
İnşaat sektöründe değişimin 
gerekliliklerine inanıyoruz. 
Bu doğrultuda dünyadaki 
teknolojilere paralel olarak, 
geliştirdiğimiz her projede 
farklılıklar yaratarak, elde 
ettiğimiz başarıları devamlılığı 
için tüm çalışmalarımızı Acar 
İnşaat çatısı altında büyütüyoruz. 
Acar Grup’un Irak’taki inşaat 
firması olan NMR İnşaat ile 
şehir yaşamına sağlıklı yapılar 
kazandırmayı hedefliyoruz.
Turizm alanında Şehr-i Nuh Otel 
ve Süleymaniye Ramada Hotel 
isminde 2 otelimiz bulunmakta. 
Tarihi dokusu ve lokasyonları ile 
öne çıkan otellerimizde özellikle 
mimari uyuma dikkat ediyor, bu 
bölgedeki geçmiş izleri otelimizin 
her alanında tutmaya özen 
gösteriyoruz. Bu vizyonumuzla 
Ramada Hotel Süleymaniye, Şık 
ve çağdaş olan, doğunun gerçek 
konukseverliği ile misafirlerine 
hizmet vermektedir.
2018 yılında “En iyi, en hızlı 
hizmet; düşük maliyet” ilkesiyle 
yola çıkan Acar Lojistik, geçen 
süreçte yurt içi ve yurt dışında 
verdiği hizmetlerle taşımacılık 
sektöründe kısa sürede 
adından söz etmeyi başaran 

şirketlerimizden olmuştur.
Bizler ülkemizden aldığımız 
güçle, yine ülkemiz için üretmeye 
ve yatırım yapmaya özen 
göstereceğiz. Atılacak adımlar ve 
yapılacak yatırımlarla nüfusumuz 
belki 50-100 binlere ulaşacak 
ama tek hedefimiz tüketiciye her 
noktada hizmet sunabilecek bir 
ağ oluşturmak. Biz 80 milyonu 
aile kabul ediyoruz. Ailemiz 
Türkiye! Çünkü biz bu toprakların 
insanıyız!
Acar Group, önümüzdeki süreçte 
de ülke kalkınmasına katkılarını 
esirgemeden sunmaya devam 
edecektir.

Grubunuzun firmalarından 
olan Gelecek Otomotiv’in 
doğuş hikayesini sizin 
perspektifinizden dinleyebilir 
miyiz?
Mercedes-Benz ile yolculuğuna 
Anadolu’da Diyarbakır ve 
Erzurum’daki showroomlarla 
başlayan sektöründe 25 yıllık 
tecrübeye sahip olan Gelecek 
Otomotiv, 18 yıldır Mercedes-Benz 
marka araçların satış ve satış 
sonrası hizmetlerini başarıyla 
sürdürüyor. İstanbul şubemizi 2018 
yılında önemli bir yatırımla açtık. 9 
bin 500 metrekarelik dev bir alanda 
birçok mimari özelliği ve teknolojik 
ilkleri içerisinde barındıran, binanın 
üzerinde en büyük Mercedes-Benz 
yıldızını taşıdığı showroomumuzda, 
premium segmentte Mercedes-Benz 
ürün gamının tamamı için satış ve 
satış sonrası hizmetler sunuyoruz. 
Gelecek Otomotiv tarafındaki 43 
Milyon Euro’luk yatırımımızla, 
45 bin metrekarelik alanda, 208 
çalışanımızla birlikte dürüstlük, 
şeffaflık ve yüzde 100 müşteri 
memnuniyetine dayalı hizmet 
anlayışıyla otomotivin geleceği 
olmaya devam ediyoruz. 
Gelecek Otomotiv geçmişten 
gelen önemli başarılarının 
üzerine, son 2 yılda göze 

çarpan büyüme oranlarımız, 
teknolojik yatırımlarımız, CRM 
uygulamalarımız, ürün deneyiminin 
teknolojiler ile müşterilerle 
buluşturulması, pazarlama 
ve müşteri deneyimimizle 
aldığımız ödüller, çok daha 
ileriyi hedeflememize önemli bir 
motivasyon kaynağı oluyor. Fortune 
500 Türkiye’de 5 yıl aradan sonra 
tekrar sıralamaya giriyor olmak 
bizleri çok gururlandırdı. Gelecek 
Otomotiv, “En Hızlı Büyüyen 
Şirketler” listesinde %189,6 
büyüme ile 8. sırada, sektörel 
sıralamada Motorlu Taşıt Satış 
ve Servis kategorisinde cirosal 
bazda en büyük şirketler arasında 
7. sırada yer almayı başardı. 
Tüm bu başarıların arkasında 
yatan en önemli gerçek; ortak 
ilkemiz olan “Yüzde Yüz Müşteri 
Memnuniyeti, profesyonel 
hizmet anlayışı, titizlik ve güven” 
unsurlarıydı. Müşterilerimizin 
bize dokunabildiği her noktada; 
değişimleri fırsata çeviren, doğru 
ve akılcı çözümler üreterek 
hızlı aksiyon almayı kendimize 
ilke edinen güçlü bir ekibiz. 
Yenilikçi çizgimiz ve uzun vadeli 
planlarımız sayesinde sektörün 
anahtar oyuncularından biri 
olmaya devam edeceğiz.”
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RÖPORTAJ Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. Genel Müdürü Meltem Gürsoy

Sesinizi duyan değil 
“dinleyen” kurumlarda 
çalışmayı tercih edin
20 yıldır Mercedes-Benz Grup’ta büyük keyifle çalışmaya devam eden 
Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. Genel Müdürü Meltem Gürsoy 
ile başarılı kariyer hayatındaki en önemli değerleri üzerine konuştuk.

Meltem Hanım sizi yakından 
tanıyabilir miyiz? Kariyeriniz 
Mercedes-Benz ile nasıl kesişti?
Kariyer yolculuğuna İstanbul’da 
başlayan İzmirlilerdenim. ODTÜ 
Ekonomi bölümünü bitirdikten sonra 
ilk adımım Arthur Andersen Vergi 
Danışmanlığı oldu. Hala büyük bir 
sevgi ve minnetle andığım bir okuldur. 
Okuldur diyorum çünkü benim gibi çok 
genç insanlardan oluşan ve ekip halinde 
çalışılan bir ortama girdim. Kurumsal 
kültürü, iş disiplinini, büyük ve küçük iş 
olmadığını, hepsinin değerli olduğunu, 
takım ruhunu Arthur Andersen’da 
kazandım. Sonrasında Garanti Yatırım’da 
hisse senedi araştırma biriminde 
“Otomotiv ve Yedek Parça” sektör 
analisti olarak çalıştım. O sırada British 
Council-Bankalar Birliği bursunu 
kazandım ve İngiltere - University of 
Exeter’de Financial Management üzerine 
yüksek lisans yaptım. Kariyerime 
yönetim danışmanlığı alanında IBM 
Consulting ve AT Kearney’de devam 

ettim. Bu yıllarda da odaklandığım 
sektörler yine bankacılık ve otomotiv 
oldu. Danışmanlık sürekli farklı 
şirketlerde çalışmayı ve seyahati 
gerektiriyordu. Yıllar geçtikçe aidiyet 
duygusunu besleyecek, yerleşik, “benim 
şirketim” diyebileceğim bir düzene 
olan ihtiyacım arttı. O sırada yollarımız 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’le 
kesişti. Mercedes-Benz Grup’a ait 
araçlara finansman ve sigorta hizmetleri 
sunduğumuz şirketimiz kariyerimin 
başından itibaren çalıştığım her şirkette 
olduğu gibi otomotiv ve finansmanın 
mükemmel bir birlikteliğiydi. 2002 
Aralık ayında başladığım bu yolculuk 20 
yıldır büyük keyifle devam ediyor. 

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in 
vizyonundan ve fark yarattığı 
uygulamalarından bahsedebilir 
misiniz?
Türkiye’de 20 yılı geride 
bıraktık. Mercedes-Benz Mobility 
AG’nin uluslararası deneyimi ve 

birikiminden yararlanarak, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki Mercedes-Benz yetkili 
bayileri kanalıyla markamızı tercih eden 
müşterilerimize gururla hizmet vermeye 
devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan 
itibaren, müşterilerimizin, iş 
ortaklarımızın ve çalışanlarımızın 
yaşamlarına, yatırımlarına değer 
katabilmek ve hizmette mükemmele 
ulaşabilmek için tutku, disiplin, saygı ve 
dürüstlüğü temel kurumsal ilkelerimiz 
olarak benimsedik. Yıllar içinde hizmet 
yelpazemize yeni ürünler kattık ve 
değişimin sürekliliğine inanan bir şirket 
olarak yeni trendler doğrultusunda 
katmaya da devam edeceğiz. 
Markamızın temsil ettiği yüksek 
standartlarda hizmet sunmak 
ve yarattığımız memnuniyet ile 
müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler 
kurmak en önemli hedefimiz. 
Bunun sırrının müşterilerimizi iyi 
tanımak olduğunu biliyor ve onların 
ihtiyaçlarından yola çıkıyoruz. Mercedes-
Benz Grubu araçlarını ulaşılabilir 
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hale getirmek için müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına uygun, en doğru finansal 
çözümleri yaratmayı hedefliyoruz. 
Sunduğumuz ürünleri esnek bir 
hizmet anlayışı ile bütünlüyoruz. 
Sadece satış anında değil, sonrasında 
da müşterilerimize talepleri 
doğrultusunda destek oluyoruz. Ekip 
olarak bu ilkelerle hareket ettiğimizde 
müşterilerimize verdiğimiz değeri 
yansıtabildiğimize inanıyoruz.

Mercedes-Benz’in önemli 
yaklaşımı olan “Tek noktada tam 
hizmet” anlayışı ile Mercedes 
severlere sağladığınız katkılardan 
bahsedebilir misiniz?
“Tek noktada tam hizmet” 
yaklaşımımız müşterilerimizin tüm 
ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri 
bir arada sunmayı amaçlıyor. 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
olarak Türkiye’deki tüm Mercedes-
Benz bayilerinde, Mercedes-Benz 
marka araçlar için finansman 
ve sigorta ürünlerini sunuyoruz. 
Müşterilerimizin istedikleri araçlara 
sahip olabilmek için bayilerimizin 
dışında çözüm aramalarına hiç gerek 
kalmıyor böylelikle. Aynı çatı altında 
markamızın sağladığı rahatlık ve 
güvenle tüm finansal ihtiyaçlarına 
cevap buluyor ve çözüme hızla 
ulaşıyorlar. Kısacası araçlarımız 
neredeyse Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler olarak bizler de ihtiyaçlara 
cevap veren hizmetlerimizle orada 
olacağız. 

Böylesine önemli bir pozisyonda 
kadın yönetici olmanın keskin 
çizgileri oluyor mu?
Röportajımızın başında İzmirli 
olduğumu belirtmiştim. Orta 
öğretimime o yıllarda yeni yeni kız 
öğrenci kabul etmeye başlayan bir 
Fransız kolejinde devam ettim. 78 
erkek ve 12 kız vardı dönemimizde. 
Biz içeri girerken kapısında “Fransız 
Erkek Ortaokulu” tabelası vardı. 
Dolayısıyla biz erkek baskın bir 
ortamda beraber büyüdük. Erkek 
kardeşim var ve ailemde de böyle 
bir ayrımın altı hiç çizilmedi. Kadın 
olmanın avantaj ve dezavantajları 
ile karşılaşmadım demiyorum. Ama 
aldırmadım diyebilirim. Ayrıştırıcı 
ve cinsiyetçi yaklaşımların hep 

karşısında oldum. Önemli olan insana 
insan olarak yaklaşmak, yaptığınız işe 
odaklanmak ve “yönetici” olmak. Ben 
ekibine yakın olmayı, açık ve şeffaf 
bir iletişim kurabildiğimiz paylaşımcı 
ortamları seven bir yöneticiyim. 
Başarının tek başına yaratılmadığını 
kariyer yolunda öğrenmiş birisi olarak 
ekibime çok değer veriyorum ve bunun 
karşılığını da aldığıma inanıyorum. 20 
yılda şirketimizde çok farklı alanlarda 
sorumluluklar üstlendim. Ancak Satış 
ve Pazarlama insan ilişkilerinin ve 
iletişimin ön plana çıktığı bir alan 
olarak beni çok motive ve mutlu 
etti. Dinamizmi ile canlı kalmamı, 
heyecanımı yitirmememi sağladı. 

Başarılı kariyer hayatınızdaki en 
önemli değerleriniz nelerdir? Kadın 
okurlarımıza tavsiyelerinizi alabilir 
miyiz?
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
neredeyse kuruluşundan itibaren 
içinde olduğum bir kültür. Her şeyden 
önce burası kendinizi özgürce ifade 
edebildiğiniz hem kurumsal hem de 
aile ortamına sahip. İlişkiler samimi, 
birlikte yaratmanın ve büyümenin 
verdiği bir tatmin söz konusu. İyi 
günde kötü günde yan yana durmak, 
dayanışma içinde olmak paha 
biçilmez. Sürekli gelişime izin veren 
bir ortam. Gerek iş ortamında gerek 
organize eğitimlerle desteklenen 
bir gelişim. Hiyerarşinin olmadığı 
herkesin birbiriyle kolaylıkla iletişim 
kurduğu bir yer. Ofis ortamının 
dizaynı da bunu yansıtıyor. MBFH 
öncesi kariyerim genelde 2-2.5 yıllık 

sadakat ortalaması ile devam ederken 
“ne oldu da pandemiye kadar taaa 
Hadımköy’e her gün saatlerinizi 
yolda geçirerek gittiniz son 20 yıldır?” 
diye soracak olursanız. Cevabım 
tereddütsüz kişisel değerlerimle 
örtüşen değerlere sahip bir şirket 
olduğu için olur.
Ülkemiz için önemli bir konu olan 
kadınların iş hayatına katılımını 
destekleyen bir kurum MBFH. Genç 
bir nüfusa sahibiz yaş ortalamamız 35 
ve çalışanlarımızın %50’si kadın. Bu 
oran yönetim kademelerinde %56’ya 
çıkıyor. Aynı şekilde içinde bulunduğu 
topluma duyarlı bir şirket sosyal 
sorumluluk alanında etkin ve bu 
konudaki stratejimiz geleceğe yatırım. 
Genel olarak çocuklar ve eğitim 
alanlarına destek veriyoruz. 
Yıllarca çok uzun saatler hatta sınırsız 
denilebilecek kadar uzun çalıştım. 
Asla çalışmaktan kaçınmadım. Ancak 
şirketimin iş-yaşam dengesine verdiği 
önem ve gösterdiği saygı özellikle anne 
olduktan sonra daha ön plana çıktı. 
Pandemi öncesinde de biz şirket 
olarak haftada 1 gün home-office 
çalışıyorduk. Dolayısıyla covid’in 
getirdiği düzen bizim iş akışımızı 
etkilemedi. Bundan sonrasına da 
baktığımda kurulan yeni düzene 
ayak uyduracak ortamı birlikte 
şekillendireceğimizi görüyorum. 
Kısacası şirketleri oluşturan mekanlar, 
binalar değil insanlar. Kadın-erkek 
tüm okurlarımıza tavsiyem insana 
değer veren, sesinizi duyan değil 
“dinleyen” kurumlarda çalışmayı 
tercih etmeleridir.

Ülkemiz için önemli bir konu olan kadınların iş hayatına 
katılımını destekleyen bir kurum MBFH. Genç bir nüfusa 

sahibiz yaş ortalamamız 36 ve çalışanlarımızın %55’i kadın. 
Bu oran yönetim kademelerinde %66’ya çıkıyor.
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BERTHA BENZ

Tüm dünyaya kadının 
gücünü gösteren isim

Bertha Benz
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorken  

Mercedes-Benz’in başarısında en büyük rolü oynayan ve cesareti ile  
herkesi kendine hayran bırakan Bertha Benz aynı zamanda uzun mesafeli 

otomobil kullanan ilk kişi ve fren balatasının da mucididir.
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Bertha Benz ve 
eşi Karl Benz, 
Benz Victoria 
otomobili ile 

birlikte. 
(1894)

Bertha Benz ve ailesi 1906 yılında aile fabrikasını kurduktan 
sonraki süreçte otomobilin icat edilmesi ve geliştirmesinde 

oynadıkları büyük roller ile pek çok ödüle layık görüldüler.

Alman İmparatorluğunun 
ataerkil düzeni 
içerisinde kendi 
doğrularını kabul 
ettirmeyi başarabilmiş 
bu eşsiz kadını 
biraz daha yakından 
tanıyalım.
O zamanki adıyla 
Cäcilie Bertha, 3 Mayıs 
1849’da Auguste 
Friederike ve Karl 
Friedrich Ringer’in kızı 
olarak Pforzheim’da 
doğdu. Marangoz ve 
inşaat ustası olan babası, 
bütün çocuklarının iyi bir 
eğitim almasını istiyordu. 
Bu doğrultuda Bertha, on yıl 
boyunca Pforzheim’da yatılı 
okula gitti. 
1870 yazında genç mühendis 
Carl Benz ile tanıştı. İkisi 
de idealleri olan insanlardı 
ve Pforzheim’da kalmak 
istemediler. Evlenmeden 
hemen önce Carl, 
Mannheim’da bir atölye kurdu. 
Ancak ortak olarak kurulmuş 
olan bu atölyede ortağı ile 
anlaşmazlıklar yaşadı. Bunun 
üzerinde Cäcilie Bertha, 
müstakbel eşinin ortağı olan 
August Ritter’in payını satın 
alarak Carl Benz’e ortak oldu.
20 Temmuz 1872 tarihinde 
evlenen çift atölyelerinin 
üzerine inşa ettikleri dairede 
yaşamaya başladılar. Ancak 
mali sorunlar kendini 
göstermeye başladı. Bu sırada 
dünyaya gelen çocuklarının 
ihtiyaçları için pek çok atölye 
envanterini satmak zorunda 
kaldılar. 
Bu süreçte kocasının her 
zaman yanında olmaya devam 
eden Bertha Benz, atölyede 
sürekli kocası ile teknik 
konular üzerine kafa yorarak 

ve tartışarak en az kocası 
kadar mesleki bilgiye sahip 
oldu. Artık kocası ile sadece 
tartışmıyor aynı zamanda fikir 
alışverişinde bulunabiliyordu.
Sıkı çalışmalar sonucu Carl 
Benz 1878 yılında yeni 
icadı çift zamanlı motoru 
ortaya koydu. Ancak yine bu 
dönemde hem çalıştığı şirkette 
hem de yeni doğan çocukları 
sebebi ile maddi bir çöküş 
yaşandı. 

‘CESARETİ VE ‘CESARETİ VE 
İRADESİ İLE İRADESİ İLE 
SAHNEYE ÇIKTI’SAHNEYE ÇIKTI’
1883’te Carl Benz, yeni 
ortaklarla birlikte “Benz & Cie. 
Rheinische Gasmotorenfabrik 
Mannheim”ı kurdu. Kendi 
otomobilini yapmaya ve 
geliştirmeye başlayan şirket 
birçok deneme sürüşü 
yaptı. Ancak o dönemin 
kanunları gereği uzun yol 
testleri yapılması pek olası 

görünmüyordu.
İşte tamda bu noktada 

Bertha Benz cesareti ve 
iradesi ile sahneye çıktı. 

Ağustos 1888’de, daha fazla 
uzatmadan resmi sürüş 
yasağına meydan okuyarak 
oğulları ile Pforzheim’a 
kadar yolculuk edip geri 
döndü. Böylece ilk uzun 
sürüş deneyimi olan 180 
km yolculuğu tamamladı. 
Bu sürüş sadece bir meydan 
okuma değildi aynı zamanda 
otomobilin geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi için pek çok 
bilgi toplanmasını sağlayan 
bir sürüştü.
Artık otomobil sektöründe 
oldukça tecrübeye sahip olan 
aile 1906 yılında aile fabrikası 
olan Carl Benz Söhne’yi 
kurdu. Bundan sonraki 
süreçte Bertha Benz ve ailesi 
otomobilin icat edilmesi ve 
geliştirmesinde oynadıkları 
büyük roller ile pek çok ödüle 
layık görüldüler.
95 yaşına kadar mutlu ve 
başarılı bir hayat yaşadıktan 
sonra hayata gözlerini yuman 
Bertha Benz, tüm dünyaya 
kadının gücünü gösteren bir 
isim olarak tarihe adını altın 
harflerle yazdırdı.
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RÖPORTAJ Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent

“Zehiri zehir 
yapan dozudur”

Dr. Semra Tamer Levent:

En büyük ideali doktor olmak olan Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. 
Semra Tamer Levent ile dış ortam ile aramızda bir bariyer görevi 

gören ‘Mikrobiyota’ üzerine dolu dolu bir röportaj yaptık.
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Semra Hanım sizi yakından 
tanıyabilir miyiz?
1967 Tekirdağ Çorlu 
doğumluyum. En 
büyük idealim doktor 
olmak ve biyokimya 
alanında çalışarak 
bedenin mucizevi yaşam 
mekanizmalarını anlamak, 
hücrenin gizemlerini 
keşfetmek ve bu sayede 
sağlığı yönetebilmekti. 
İdealimi büyük ölçüde 
gerçekleştirdim. 1990 
yılında Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesini bitirdim ve 
İstanbul Üniversitesi Çapa 
Tıp Fakültesi’nden Klinik 
Biyokimya uzmanlığımı 
aldım.

‘HASTALIK YOKTUR ‘HASTALIK YOKTUR 
HASTA VARDIR’HASTA VARDIR’
2014 yılından bu yana 
da kişiye özel yaklaşımla 
sağlığın korunması alanında 
çalışıyorum. Biruni Sağlıklı 
Yaşam Laboratuvarı 
olarak yeni teknolojiler ve 
ileri hassas yöntemlerle  
hastalıkların erken evrede 
saptanabilmesi, risklerinin 
belirlenmesi ve önlenmesi 
üzerine destek veriyoruz.
Yıllar içinde Hipokrat’ın 
dediği gibi “Hastalık yoktur 
hasta vardır.” kavramını çok 
iyi tecrübe ederek ‘Kişiye 
özgü tıp uygulamaları’ 
alanına yöneldim. Bu konuda 
birçok eğitime katıldım.
İş ortağım Dr. Süreyya 
Şahinoğlu ile birlikte 
‘‘Microbiome İstanbul’’ 
oluşumunu kurduk. 
Mikrobiyota ile ilgili 
güncel bilgileri paylaşarak 
mikrobiyota ile sağlığımız 

arasındaki ilişkiye dikkat 
çekmeyi hedefliyoruz. 
Takipçilerimize çeşitli 
yöntemlerle bu konudaki 
doğru bilgileri aktarmaya 
çalışıyoruz.
2018 yılından bu yana 
Dr. Süreyya Şahinoğlu 
ile birlikte ‘‘Boğaziçi 
Üniversitesi Anne Bebek 
İlişkisi Projesi’’ kapsamında 
görev alıyoruz. Aynı 
zamanda da mikrobiyota ile 
ilgili eğitimler veriyoruz.

Günümüzün en önemli 
konusu “Mikrobiyata” 
okurlarımız için bu tanımı 
sizden dinleyebilir miyiz?
İnsan vücudunda yaşayan 
mikroorganizmaların 
toplamı ‘Mikrobiyota’ 
olarak adlandırılıyor. 
Aslında vücudumuzda 
devasa bir topluluk ile 
birlikte yaşıyoruz. Bu 
ortak yaşam sayesinde 
yüzyıllardır evrimleşerek 
varlığımızı sürdürebildik. 
Mikrobiyota vücudumuzun 
her yerine dağılmış 
durumda; fakat özellikle 
dış ortam ile temasta 

olduğumuz bölgelere 
yerleşmiş durumda. Dış 
ortam ile aramızda bir 
bariyer görevi gören 
mikrobiyotamız, bağışıklık 
sistemimizi destekleyerek 
çeşitli patojenlere karşı 
bizi korumaktadır. Ayrıca 
vücudumuzda çok önemli 
fonksiyonlar yürütürken, 
insan sağlığında önemli 
etkilere sahiptir. 

Mikrobiyota vücudumuzda 
ne işe yarar? 
Mikrobiyota, vücudun 
yönetiminde beynimiz 
kadar önemli bir organdır. 
Mikrobiyota ile beyin 
arasında çok ciddi bir ilişki 
bulunuyor. Mikrobiyotanın 
yaptığı maddeleri, vagus 
sinir ağı üzerinden beyne 
ulaşarak, davranış, duygu, 
kavrama fonksiyonları 
üzerine önemli rol oynuyor. 
Beyin üzerindeki bu 
önemli etkilerinin yanı 
sıra doğumdan itibaren 
bağışıklık sistemi 
üzerinde büyük etkileri 
bulunuyor. Sindirim 
sistemi fonksiyonlarının 

İnsan vücudunda yaşayan mikroorganizmaların 
toplamı ‘Mikrobiyota’ olarak adlandırılıyor. Aslında 

vücudumuzda devasa bir topluluk ile birlikte yaşıyoruz.

İş ortağım 
Dr. Süreyya 

Şahinoğlu ile 
birlikte 2018 

yılından bu 
yana ‘‘Boğaziçi 

Üniversitesi 
Anne Bebek 

İlişkisi Projesi’’ 
kapsamında 

görev alıyoruz. 
Aynı zamanda 

da mikrobiyota 
ile ilgili eğitimler 

veriyoruz.
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çoğu mikrobiyotanın 
kontrolünde gerçekleşiyor, 
aynı zamanda bağırsakta 
hormon üretiminde 
sağlıyor. Örneğin mutluluk 
hormonu serotoninin %95’i 
bağırsaklarda yapılıyor.

Mirobiyota için yeni organ 
tanımlaması yapılıyor. 
Bunun nedeni nedir? 
Araştırmalar, mikrobiyal 
toplulukların özellikleri 
açısından her gün yeni bir 
fonksiyonunu daha ortaya 
koyuyor. Vücudumuzda 
büyük bir hacme ve oldukça 
önemli fonksiyonlara 
sahip olmasına rağmen 
yıllarca göz ardı edilen bu 
mikrobiyal topluluk için 

artık “Yeni Bir Organ- Süper 
Organ” tanımlamaları 
yapılıyor.

Mikrobiyota fonksiyonları 
bozulduğunda 
vücudumuzda ne gibi 
değişimler oluyor? Tedavi 
edilmezse sonuçları neler 
olabiliyor?
Bağırsakta mikrobiyota 
dengesinin bozulması, 
“Disbiyozis” olarak 
adlandırılıyor. Bu durum 
dikkate alınmaz ve tedavi 
edilmezse ‘’bağırsak 
geçirgenliği’’ denen ciddi bir 
durum ortaya çıkabiliyor. Bu 
durumda vücuda emilmesi 
gereken vitamin, mineral 
ve besin öğeleri vücuda 
alınamıyor, aksine bağırsak 
içeriğindeki toksik yapılar 
vücuda kaçıyor. Böylece 
bağışıklık sistemi dengesi 
bozuluyor ve pek çok 
hastalık ortaya çıkabiliyor. 

Her bir birey şikayeti 
olmasa da Mikrobiyata 
analizi yaptırabilir mi? 
Analizleri hangi yöntemle 
nerede yaptırabilirler?
Sağlığına yatırım yapmak 
ve sağlıklı kalmak isteyen 
herkes, herhangi bir 
şikayetleri olmasa da, 
dışkı mikrobiyota analizi 
yaptırabilir. Bu analizi 
için basit bir dışkı örneği 
gerekir. Bu örnekte 
mikropların DNA’sı ‘‘yeni 
nesil dizileme’’ yöntemi 
ile incelenerek mikrobiyal 
harita ortaya konuyor. 
Kişisel mikrobiyal yapı 
hakkında elde edilen veriler, 
deneyimli hekimlerce 

doğru yorumlandığında 
kişinin sağlık riskleri 
üzerine etkileri, sağlam ve 
dengeli bir flora yapısının 
kurulması için beslenme, 
tedavi önerilerileri ile 
sağlığın sürdürülmesi 
mümkün olabiliyor. Sağlıklı 
ve dengeli bir bağırsak 
florası, bağışıklık sistemini 
destekliyor ve kişiyi 
hastalıklara karşı etkili bir 
şekilde koruyor.

‘SAĞLIKLI DİYE ‘SAĞLIKLI DİYE 
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ 
GIDALAR DİKKAT’GIDALAR DİKKAT’
Dergimizin güçlü kadın 
okuyucuları için sağlıklı 
yaşam önerilerinizi alabilir 
miyiz?
Düzenli ve dengeli beslenin, 
her gün egzersiz yapın, 
düzenli ve yeterli uyku 
uyuyun, stres ile başa 
çıkmanın yöntemini bulun, 
sigaradan uzak durun, 
yıllık kontrol testlerinizi, 
meme kontrolleri ve smear 
kontrollerinizi atlamayın.
Sağlıklı diye düşündüğünüz 
gıdalar size zarar veriyor 
olabilir, bu gıdalardan uzak 
durun. Rastgele sağlık 
uygulamalarından kaçının. 
Başkası için sağlıklı olan 
bir takviye, sizin için 
zehir olabilir. Şunu hiç 
unutmayın: ‘‘Zehiri zehir 
yapan dozudur.’’
Bağırsak sağlığına önem 
verin ve mikrobiyota 
yapınıza uygun probiyotik, 
prebiotik ve beslenme 
önerileri ile mikrobiyotanızı 
zenginleştirin. Rastgele 
probiyotik kullanımından 
kaçının.

Bağırsak sağlığına önem verin ve mikrobiyota yapınıza uygun 
probiyotik, prebiotik ve beslenme önerileri ile mikrobiyotanızı 

zenginleştirin. Rastgele probiyotik kullanımından kaçının.

RÖPORTAJ Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent

https://shop.mercedes-benz.com/tr-tr/shop/vehicle/srp/used?sort=relevance&assortment=vehicle&dealer=GS0061674
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SPOR Yasemin Adar

“Kadın yeter ki istesin 
başaramayacağı 
hiçbir güçlük yoktur”

Milli güreşçimiz Yasemin Adar

Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 76 kiloda 
Kırgızistan’dan Aiperi Medet Kyzy’i tuşla yenerek bronz madalya kazanarak 
Türkiye’ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcumuzu yakından tanıyalım.

Yasemin Hanım sizi 
yakından tanıyabilir 
miyiz?
Merhabalar ben Yasemin 
Adar. 1991 yılında 
Balıkesir’de doğdum. Şu 
anda Balıkesir Üniversitesi 
KEPSUT MYO’da Öğretim 
Görevlisi olarak görev 
yapmaktayım. 2011 yılında, 
güreş yapmaya başladım 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin ilk Avrupa ve 
Dünya Şampiyonu kadın 
güreşçisi oldum. Bunun 
yanında 2020 Tokyo 
Olimpiyatlarında bronz 
madalya alarak kadınlarda, 
Türkiye’ye güreşte ilk 
madalyayı getiren sporcu 
oldum.

Atletizm Gülle Atma 
dalından, Güreş dalına 
geçiş sürecinizde nasıl 
karar verdiniz?
Aslında bu branş değiştirme 
olayım biraz karışık. Ben 
lise yıllarımda beden eğitimi 
öğretmeni olmaya karar 
vermiştim. Bu durumu lise 
beden eğitimi öğretmenimle 
paylaşınca bana ilk önce bir 
spora başlamam gerektiğini 

söyledi ve beni atletizm 
branşına yönlendirdi. 
Tabi yapım ve fiziğime 
bakıldığında bana en uygun 
branşın atmalar olduğunu 
söylediler. Böylece gülle 
atmaya başladım. O yıllarda 
Balıkesir Üniversitesi’nde 
BESYO eğitimi almak 
için mülakatlarda beceri 
parkurunda zorunlu bir 
hareket olarak piolet 
hareketini koymuşlardı. 
Bu hareketi en iyi 
Jimnastik, güreş ve judo 
gibi branşların çok iyi 
yaptığını öğrenmiştim. Gülle 
antrenörümün eşi de güreş 
antrenörü olduğundan bana 
bu konuda destek olarak 
okula girmeme yardımcı 
oldu. Tabi sonrasında güreş 
antrenörleri, benim çok 
yetenekli olduğumu ve 
güreşte çok çabuk başarılı 
olacağımı gördüler. 4 ay gibi 
kısa bir çalışma sonrasında, 
Genç Kadınlar Türkiye 
Şampiyonasına girmiştim. 
Burada Türkiye ikincisi 
oldum ardından Avrupa 
ve Dünya arenalarında 
ülkemizi temsil etmeye 
başladım.
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Erkek sporu olarak görülen 
Güreş dalını siz nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Güreş ata sporumuz ama bu 
demek değil ki sadece erkek 
sporu. Osmanlı Devleti zamanı 
ve öncesinde kadınlarımız 
güreşirlermiş. Ayrıca kadınlarımız 
birçok savaşta da yer almışlardır. 
Ancak günümüze kadar gelen 
süreçte kadın ötekileştirilmeye 
başlandı. Zihinlerde kadın 
denildiğinde aciz, kendi ayakları 
üzerinde duramayan, kendini 
savunamayan, sadece evde 
erkeğine hizmet eden bir birey 
olarak algılamaya başlandı. 
Halbuki kadın yeter ki istesin 
başaramayacağı hiçbir güçlük 
yoktur.

‘GÖĞSÜMDE AY ‘GÖĞSÜMDE AY 
YILDIZLI FORMAM’YILDIZLI FORMAM’
Sporda antrenman kadar 
motivasyon da çok önemli. 
Sizin için motivasyon nedir? 
En önemli karşılaşmalardan 
önce zihinsel olarak nasıl 
hazırlanıyorsunuz?
Benim en güzel motivasyonum 
hayal etmek. Kürsünün en 
üstünde göğsümde ay yıldızlı 
formam, bayrağımız göndere 
çekilmiş, dilimde İstiklal 
Marşımız. Var mıdır bundan daha 
güzel hayal, gurur? 

Güreş dalında Türkiye’ye 
ilk olimpiyat madalyasını 
getirdiniz. Adınız tarihe 
yazdırdığınız bu an 
hepimizi çok gururlandırdı. 
Çalışmalarınızın karşılığını 
görmek ve aynı zamanda 
ülkenize bu gururu yaşattığınız 
an neler hissettiniz?
Çok güzel olmasıyla birlikte 
anlatması da bir o kadar zor. 
Keşke herkes o duyguları, 
tutkuyu ve hazzı yaşaya 
bilse. Madalyamı aldığım o an 
ayaklarım yere basmıyor gibiydi. 
Gökyüzünde süzülüyormuşum 
hissine kapılmıştım. Madalya 
almanın rahatlığıyla gözlerimden 
yaşlar süzülüyor, inanmakta 
güçlük çekiyordum. Sanki bu 

yaşadıklarımın hepsi bir rüya 
ve biri gelip beni o rüyadan 
uyandıracakmış gibi. Sonrasında 
kendime geliyorum ve yaptım, 
başardım diyorum kendime. 
Yıllardır emek verdiğim, 
fedakarlıklar yaptığım, çalıştığım 
madalya artık benim. İşte oldu 
diye gurur duyuyorum kendimle.

Çok güzel bir sözünüz var 
“Kadının Doğasında Güçlü 
Olmak Var!” Bu sözünüz 
altındaki düşüncelerinizi 
bizimle paylaşabilir misiniz?
Evet, bu sözü bir röportaj 
sırasında söylemiştim. Aslında 
ben kadınlarımızın güçlerinin, 
doğasından geldiğine inanıyorum. 
Düşünün bir anne çocuğunun 
trafik kazasında bir aracın altında 
kaldığını görüyor ve bilmem kaç 
tonluk aracı kaldırarak yavrusunu 
kurtarıyor. Bu inanılmaz bir güç 
değil mi?  

İşte bunu ancak bir 
kadın yapar. Kadınlar 
isterse dünyayı 
yerinden oynatır. 
Doğurma özelliğinden 
tutun da bir insanı 
büyüten de geleceği 
şekillendiren de kadındır. 

Spor hayatında, iş hayatında, 
özel hayatında başarıya 
odaklanan güçlü kadınlarımıza 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle güçlü kadın kendi 
benliğinin farkında olmalı. Güçlü 
kadın ne yapması gerektiğini 
bilen, geçmişe takılı kalmayan, 
hedefleri olan, üretmeyi seven, 
kendisine gelen eleştirilere karşı 
savaşan ve ne olursa olsun dimdik 
ayakta durabilen kimsedir. Onlara 
tavsiyem, en kötü koşulda bile 
başaramayacağınızı söyleyenlere 
kim olduğunuzu ve neler 
yapabileceğinizi gösterin.

Güçlü kadın kendi benliğinin farkında olmalı. Güçlü kadın 
ne yapması gerektiğini bilen, geçmişe takılı kalmayan, 

hedefleri olan, üretmeyi seven, kendisine gelen eleştirilere karşı 
savaşan ve ne olursa olsun dimdik ayakta durabilen kimsedir.

‘‘Güreş ata 
sporumuz ama 
bu demek değil 
ki sadece erkek 
sporu. Osmanlı 
Devleti zamanı 

ve öncesinde 
kadınlarımız 

güreşirlermiş.’’
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AKTÜEL Teknoloji

Yeni Bir Gelecek, 
METAVERSE

“Meta-Universe” tabirinin kısaltması olan Metaverse, aslında yeni ve sınırsız bir evren. 
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini internet ile bir araya getirerek 

insanların sanal bir ortamda sosyalleşmesine imkân sağlayan dijital bir dünya.
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Son zamanlarda kafamızı ne 
tarafa çevirsek Metaverse 
terimi karşımıza çıkıyor. 
“Meta-Universe” tabirinin 
kısaltması olan Metaverse, 
aslında yeni ve sınırsız bir 
evren. Artırılmış gerçeklik ve 
sanal gerçeklik teknolojilerini 
internet ile bir araya 
getirerek insanların sanal 
bir ortamda sosyalleşmesin 
imkân sağlayan dijital bir 
dünya Metaverse.
Bu evrenin kurallarını 
da sınırlarını da siz 
kullanıcılar belirliyor. 
Çevrimiçi 3D dünya 
konsepti olan Metaverse 
dünyasında sevdiklerinizle, 
iş arkadaşlarınızla ya 
da hiç tanımadığınız bir 
yabancı ile keyifli zamanlar 
geçirebilirsiniz. Bir toplantı 
düzenlemek, arkadaşlarınızla 
buluşup vakit geçirmek, 
konsere gitmek, film izlemek 
gibi pek çok aktiviteyi fiziki 
olarak orada bulunmadan 
gerçekleştirebilirsiniz. 

META EVREN META EVREN 
ÜZERİNDEN KONSERÜZERİNDEN KONSER
Bugüne kadar Meta Evren 
deneyimine en yakın tecrübe 
sanal gerçeklik oyunları 
tarafından sağlandı. Oyun 
geliştiriciler tarafından 
pek çok oyun içi etkinlik 
düzenlenmiş olup, oyun 
kavramını başka bir 
seviyeye getirildi. Aslında bu 
etkinlikler meta evrenin bir 
nevi fragmanı niteliğinde.
Oyunların yanı sıra Meta 
Evren üzerinden düzenlenmiş 
olan konserlere de talep 
oldukça yüksek. Özellikle 
dünyanın takip ettiği Ariana 
Grande, Travis Scott gibi ünlü 
Hip Hop ve Pop sanatçıların 

bu platform üzerinde 
düzenlemiş olduğu konserler 
milyonlarca insan tarafından 
takip edilmesiyle dikkat 
çekti.

BOĞAZ HATTINDA BOĞAZ HATTINDA 
PARSELLER 500 TLPARSELLER 500 TL
Bu evrende vakit geçirmek ve 
eğlenmek için kullananların 
yanı sıra bu evreni bir yatırım 
aracı olarak gören kişilerde 
bulunuyor. Metaverse 
üzerinden satılan arsaların her 
geçen gün değerlendirildiği 
göz önünde tutulacak olursa 
hiç de fena bir fikir değil 
gibi görünüyor. Ülkemizde 
İstanbul ve çevresi Metaverse 
arsa alımında oldukça rağbet 
gören bir konum.

Türkiye’de 30 bin, İstanbul’da 
ise 15 bin parsel satılırken. 
Saray, cami, köprü gibi 
sembol alanlar çoktan 
tükendi. Tıpkı gerçek hayatta 
olduğu gibi Meta Evrede de 
konuma göre arsa fiyatları 
değişiklik gösteriyor. Ortaköy 
ve Boğaz hattında parseller 
500 lira iken, Bağcılar ve 
Esenler’de yaklaşık 135 lira 
civarında satılıyor. Bugün 
zirvede diyebileceğimiz pek 
çok marka da Metaverse 
trendini kaçırmaya niyetli 
gibi görünmüyor. Farklı 
sektörlerden birçok marka 
Metaverse yerini aldı 
bile. Samsung, Coca-Cola, 
Facebook bunlardan bazıları. 

Tekstil sektöründe ise sanal 
mağaza açan markalar ön 
plana çıkıyor Adidas, Nike ve 
Zara gibi markalar sektörün 
Meta Evrende sürücü 
koltuğunda oturuyor.
Teknolojinin insanlığı 
getirdiği nokta hayallerimizin 
bile ötesinde. Öyle ki 
teknoloji sayesinde yeni bir 
dünyanın kapılarını aralamış 
durumdayız. Metaverse tam 
anlamıyla hayata geçmiş 
olmasa da bugüne kadar 
atılmış adımlar, gelecekte 
internet üzerinde vakit 
geçiren pek çok insanın bu 
evrende vakit geçirmeye 
başlayacağının sinyallerini 
veriyor.

Metaverse tam anlamıyla hayata geçmiş 
olmasa da bugüne kadar atılmış adımlar, gelecekte  

internet üzerinde vakit geçiren pek çok insanın bu evrende 
vakit geçirmeye başlayacağının sinyallerini veriyor.

Çevrimiçi 3D dünya 
konsepti olan 
Metaverse dünyasında 
sevdiklerinizle, iş 
arkadaşlarınızla ya 
da hiç tanımadığınız 
bir yabancı ile 
keyifli zamanlar 
geçirebilirsiniz.
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AKTÜEL Moda & Bakım

Geçmişe dönüş trendi 
hayatımızın her alanını 
etkilemiş durumda. Doğallığı 
ve sadeliği arzulamak elbette 
ki alışılmamış bir durum 
değil. Evimize aldığımız 
nostaljik bir dekor, belki 
giydiğimiz 80’ler modası 
bir ceket, dinlediğimiz eski 
bir plak hatta cilt bakım 
rutinimizde kullandığımız 
bir metot. Bütün bu 
alışkanlıklar geçmişe 
dönüşümüzün bir göstergesi. 

ENERJİSİ İNSAN ENERJİSİ İNSAN 
SAĞLIĞINA FAYDALISAĞLIĞINA FAYDALI
Genç kalmak için onlarca 
kimyasal maddeden 
kaçınmak isteyenlerin de 
yüzlerce yıl önce kullanılan 
yöntemleri denediklerini 
görüyoruz. Özellikle son 
zamanların öne çıkan cilt 
bakım yöntemi Gua Sha 
taşları ile masaj Eski Çin’de 
ortaya çıkmış bir yöntem.
Temel olarak bu teknik 
belirli bir biçime sahip olan 
taşlar ile yüze masaj yapma 

ilkesine dayanıyor. Tabi 
nasıl uygulanacağını bilmek 
ve taşları doğru seçmek 
önemli. Gua Sha taşları 
genellikle 3 fraklı taştan 
oluşuyor. Bu taşlar enerjisi 
ile de insan sağlığına faydalı 
olduğunu bildiğimiz yeşim 
taşı, pembe kuvars taşı ve 
Ametist taşları.
Doğru teknik ve taşlar 
ile yapılan günlük yüz 
masajı rutini, cildinizde 
botoks etkisi yaratarak 
genç görünmenizi sağlıyor. 
Ayrıca bu sihirli taşlar 
sayesinde kendinizi her 
gün yeniden doğmuş gibi 

hissedebilirsiniz.

Gua Sha Taşı ile 
Yeniden Doğun

Genç kalmak için onlarca kimyasal maddeden kaçınmak 
isteyenlerin son zamanların öne çıkan cilt bakım yöntemi  

Eski Çin’de ortaya çıkan Gua Sha taşları ile masaj
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Özellikle 
tekstil sektörü, 

petrolden sonra 
dünyanın en 
büyük ikinci 

kirleticisi olarak 
görünüyor. Birçok 

tekstil firması 
sürdürülebilir 

ürünler üretme 
alanında 

çalışmalara 
başlamış.

Hızla artan dünya nüfusu, 
süratle azalan kaynaklar ve 
kirlenen doğa. Sanayileşme 
ve makineleşmenin getirmiş 
olduğu bu koşullar gelecek 
nesillerin dünya üzerinde 
yaşayabilmelerini oldukça 
zor hale getiriyor. Tükenen 
kaynaklar, kirlenen doğa... 
Her geçen gün sonumuza bir 
adım daha yaklaşıyoruz.
Gelecek nesillere yaşanılabilir 
bir dünya bırakmak ve bu 
yok oluşa dur demek için 
sürdürülebilirliği benimsemek 
oldukça önemli. Peki nedir 
bu sürdürülebilirlik? Kısaca 
sürdürülebilirlik, üretim 
ve çeşitliliğin devamını 
sağlarken gelecek nesillerin 
de yaşantısını düşünmek 
anlamına gelir.

TÜM CANLILARA TÜM CANLILARA 
YAŞAM HAKKIYAŞAM HAKKI
Sürdürülebilirliği sadece 
insan yaşantısı çerçevesine 
sıkıştırmak oldukça yanlış 
olur. Sürdürülebilirlik aynı 
zamanda doğaya, hayvanlara, 
ağaçlara ve aklınıza 
gelebilecek her türlü canlıya 
yaşama hakkı sağlamak 
demektir. Çiçeklerin açmadığı, 
kuşların uçmadığı, ağaçların 
rüzgarla şarkılar söylemediği 
bir dünyada yaşamak 

istemiyorsak sürdürülebilirlik 
oldukça önemli.
Pek çok sektörde birçok 
firma sürdürülebilirlik adına 
oldukça büyük yatırımlar 
yapmış durumda. Teknoloji, 
otomotiv, enerji ve tekstil 
bu sektörlerin bazıları. 
Özellikle tekstil sektörü, 
petrolden sonra dünyanın 
en büyük ikinci kirleticisi 
olması ile sürdürülebilirlik 
kapsamında geliştirmelere 
ve yeniliklere en çok ihtiyaç 
duyan sektörlerden biri olarak 
görünüyor.
Mango, Zara, Pull & Bear 
ve H&M gibi sektörün önde 
gelen markaları bu zamana 
kadar atmış oldukları 
adımlar ile dikkat çekiyor. 
Mango ürünlerinin pek çoğu 
sürdürülebilirken, Zara ve Pull 
& Bear markası 2025 yılına 
kadar ürünlerin neredeyse 
tamamının sürdürülebilir 
olarak üretilmesi yönünde 
çalışmalara başlamış 
durumda. 
H&M markası ise ürünlerinin 
üretiminden taşınmasına, 
paketlenmesinden satışına 
kadar bütün bu süreçte 
sürdürülebilirlik esaslarını 
benimsemiş durumda. 
Son olarak piyasaya çıkan 
bottle2fashion koleksiyonu 

geri dönüştürülmüş plastik 
ürünlerden üretilmiş 
olup, “Gelecek döngüsel 
görünüyor” adı altında satışa 
sunulmuş ürünlerin tamamı 
sürdürülebilirlik ilkelerine 
göre üretilmiş bulunuyor. 
Ayrıca H&M’in eski ürünlerini 
yeniden işleyerek farklı tekstil 
ürünleri ürettiği konsepti de 
sürdürülebilirlik adına atılmış 
büyük bir adım olmakla 
birlikte markanın bu konu 
üzerindeki hassasiyetini 
gözler önüne seriyor.

Sürdürülebilirlik
ve Moda
Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak ve bu 
yok oluşa dur demek için sürdürülebilirliği benimsemek 
oldukça önemli. Peki nedir bu sürdürülebilirlik?

AKTÜEL Moda & Bakım
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Mercedes-Benz
Basıc Kadın 

Kol Saati

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ MB Collection

Sizin İçin 
Seçtiğimiz Hediyeler!

Kadınlar Gününe Özel

Anneniz, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz… Hangisi olursa olsun 
hayatınızdaki güçlü kadınları mutlu etmek küçük bir hediye kadar kolay! 

Sizler için seçtiğimiz hediyelerimiz ile sevdiklerinizi şımartın!

Mercedes-Benz
Kadınlar İçin 

Deri Ceket

Mercedes-Benz
Kadınlar İçin 
Sırt Çantası

Mercedes-Benz
Kristal 

Tükenmez 
Kalem

Mercedes-Benz Kadın Cüzdanı

Mercedes-Benz
Crystal 

Anahtarlık

Mercedes-Benz 
Crystal Kolye

Mercedes-Benz
Alışveriş 
Çantası

Mercedes-Benz
Sindelfingen 
Anahtarlık

Mercedes-Benz
Mb Business 

Kadın Kol Saati

Mercedes-Benz 
Bluetooth® 

Kulaklık

https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/mb-collection.pi.html/being-an-owner/mb-collection/collection-katalog/collection-katalog-menu
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Pembe Askılı 
Vakumlu 

1 Lt Termos 
Matara

Bee Goddess Honey 
Renkli Taşlı Kadın 

Altın Yüzük

The 
Revitalized 

Look 
Collection

Izıpızı
Gözlük

Zojırushı 

Tory Burch

La Mer

Alexander Mcqueen
Oversize Beyaz Logolu 

Kadın Deri Sneaker

Ballingna Kadın Altın 
Kaplama Pirinç Küpe

Mon Reve

Bej Sarı Logo Jakarlı 
Kadın Omuz Çantası

Emekçi 
Kadınlar 
Günü’ne özel 
%20 indirim

Tüm kadınlara değer 
veriyor ve onları her 
alanda destekliyoruz. Var 
oluşlarıyla hayatımıza renk 
katan ve güzelleştiren tüm 
kadınlarımıza, kadınlar 
günü haftasına özel uygun 
bakım-onarım fırsatları 
sunuyoruz. 
Bütün bakım onarım 
işlemlerinde, %20 işçilik 
indirimi sağlarken 
aynı oranda parça 
indirimi de sağlıyoruz. 
7-14 Mart tarihleri 
arasında online sistem 
üzerinden randevu alıp 
şubelerimize gelen bütün 
kadın müşterilerimizin 
bu fırsatlardan 
yararlanabiliyor olacak. 
Ayrıca bu tarihler arasında 
kadın misafirlerimizin 
otomobillerine “Ozon 
Temizliği” uygulaması 
hediyemiz olacak. Ücretsiz 
vale ve ikame araç 
hizmetlerimiz ile siz günlük 
rutininize devam ederken, 
arabanızın bakım-onarım 
ve temizlik işlerinin en 
hızlı şekilde tamamlanıp 
siz değerli kadın 
müşterilerimize teslim 
edilmesini sağlıyoruz.

Online 
randevu için 
QR koda 
tıklayın.

https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/mb-collection.pi.html/being-an-owner/mb-collection/collection-katalog/collection-katalog-menu
https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/service-booking/oab.module.html?oabDecline=&oabbrand=&oabDealerId=GS0061674&oabDealerGroup=&oabVehicleId=&oabServiceNotes=&oabServiceProduct=&oabOfferId=&oabSection=&oabCancellationId=&oabContext=&oabLicensePlate=&utm_source=&utm_campaign=&utm_medium=&utm_content=&utm_term=&csref=&pid=
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ÖDÜLLER

Sektördeki başarımızı 
taçlandırdık!

Gelecek Otomotiv Diyarbakır ve Erzurum bayilerimiz, bizleri 
gururlandırmaya devam ediyor! Mercedes-Benz Kamyon ödüllerinde 
başarıları ile birçok ödüle layık görüldü. Markamıza değer katan tüm 

çalışanlarımıza ve değerli iş ortaklarımıza teşekkür ederiz!

Gelecek Gelecek 
DiyarbakırDiyarbakır

2021 En yüksek satış 2021 En yüksek satış 
adedi Türkiye 2’siadedi Türkiye 2’si

KAMYONKAMYON

Gelecek Gelecek 
DiyarbakırDiyarbakır

2021 En yüksek servis sözleşmesi 2021 En yüksek servis sözleşmesi 
satan Türkiye 3’üncü bayisatan Türkiye 3’üncü bayi

KAMYONKAMYON

Gelecek Gelecek 
DiyarbakırDiyarbakır

2021 En yüksek müşteri 2021 En yüksek müşteri 
memnuniyeti Türkiye 2’simemnuniyeti Türkiye 2’si

KAMYONKAMYON

Gelecek Gelecek 
DiyarbakırDiyarbakır

2021 En yüksek finansman adedi 2021 En yüksek finansman adedi 
yapan bayi kategorisinde Türkiye 2’siyapan bayi kategorisinde Türkiye 2’si

KAMYONKAMYON

Gelecek Diyarbakır Gelecek Diyarbakır 
1. SIRADA1. SIRADA

Truck Store Truck Store 
üzerinden en yüksek üzerinden en yüksek 

araç satan bayiaraç satan bayi

Gelecek Erzurum Gelecek Erzurum 
3. SIRADA3. SIRADA

Truck Store Truck Store 
üzerinden en yüksek üzerinden en yüksek 

araç satan bayiaraç satan bayi

1. LIĞI1. LIĞI

Hafif Ticari (HTA) Hafif Ticari (HTA) 
kategorisinde 2021 kategorisinde 2021 

yılı gizli müşteriyılı gizli müşteri
En İyi Finans Bayi En İyi Finans Bayi 

Kendi KategorisindeKendi Kategorisinde

OTOMOBILOTOMOBIL

Gelecek DiyarbakırGelecek Diyarbakır
1. SIRADA1. SIRADA



33

M
ar

t 2
02

2

BAYİLER

GELECEK’TEYİZ!
Yıldızımız İstanbul, Diyarbakır ve Erzurum’da parlamaya devam ediyor! 

Gelecek Otomotiv olarak siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti 
vermek için hız kesmeden çalışıyoruz. Tüm yıldız tutkunlarını 

bayilerimizde ağırlamaktan onur duyarız!

Gelecek İstanbul Vadipark

Gelecek Diyarbakır Gelecek Erzurum

Son teknolojiyle donatılmış üç büyük şehirdeki 
showroomlarımızı, Gelecek Otomotiv Youtube kanalından 
izleyebilirsiniz. Gelecek’teki yeniliklerimizden haberdar 
olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

https://www.youtube.com/user/gelecekotomotiv
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İNFO Mimoza Çiçeği

8 Mart’ın 
Sembolü Neden 

Mimoza çiçeğidir?

Mimoza çiçeğinin sahip 
olduğu özellikler, aslında 
dünyamıza mutluluk 
getiren kadınları anlatır. 
Mimoza çiçeklerinin en 
hafif rüzgârda bile uçuşması 
kadınlara özveri ile 
davranılmasını gerektiğini 
bizlere hatırlatırken, bir o 
kadar sağlam dalları ise her 
türlü güçlüğe karşı nasıl 
dirayetli olduklarını bizlere 
anlatır. 
Dünya Kadınlar Günü’nün 
Mimoza Çiçeği olmasının 
hikayesi ise şöyle:
Takvimler 1857 
Yılını gösterirken 
New York’ta 
bulunan bir tekstil 
fabrikasında işçiler 
insanlık dışı 
çalışma 
koşullarını 
grev yaparak 
protesto 

etmeye karar verdiler. 8 
Mart günü direnişin diğer 
fabrikalara sıçramasını 
istemeyen patronlar işçileri 
fabrikaya kilitlediler. Ancak 
meydana gelen beklenmedik 
bir yangın sonucu 
çoğunluğu kadın olmak 
üzere 129 işçi bu olaylarda 
hayatını kaybetti. Yaşanan 
olay üzerine Amerika’da 

başlayan kadın 
dayanışması 
tüm dünyayı 
etkiledi ve bu 
dayanışmanın 
ilk meyvesi 

olarak 

1909 Yılının şubat ayında 
ilk kadınlar günü kutlaması 
yapıldı. Ardından Avrupa’ya 
sıçrayan kadın dayanışması 
pek çok ülkede kadınlar 
günü kutlamalarıyla devam 
etti. 

2. DÜNYA SAVAŞI 2. DÜNYA SAVAŞI 
SONRASI KADIN SONRASI KADIN 
DAYANIŞMASIDAYANIŞMASI
İkinci Dünya Harbi sonrası 
İtalya savaş yaralarını 
sarmanın yolunun kadın 
dayanışmasından geçtiğini 
düşünür. Kadın birliği 
üyesi üç güçlü kadına bu 
yaklaşımlarını sembolize 
etmesi için bir çiçek 
seçmeleri teklif edildi. 
Sunulan teklifler arasında 
Mimoza Çiçeği mart ayında 
açması, capcanlı rengi ve 
eşsiz kokusuyla, Kadınlar 
Günü’nün sembolü haline 
geldi.

Mimoza çiçeklerinin en hafif rüzgârda bile uçuşması bir o 
kadar sağlam dalları ise her türlü rüzgara karşı güçlü duruşu ve 

Dünya Kadınlar Günü’nün Mimoza Çiçeği olmasının hikayesi
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https://shop.mercedes-benz.com/tr-tr/shop/vehicle/srp/used?sort=relevance&assortment=vehicle&dealer=GS0061674
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https://shop.mercedes-benz.com/tr-tr/cars/srp?sort=price-asc&locations=GS0061674

