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16. YILIN STARLARI

Siyaset Onur Ödülü
BİNALİ YILDIRIM

Siyaset Onur Ödülü
DEVLET BAHÇELİ

BAŞBAKAN

MHP GENEL BAŞKANI
1955’te Erzincan Refahiye’de doğdu.
Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz
Bilimleri Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını
aynı fakültede tamamladı. Dünya Denizcilik
Üniversitesi (World Maritime University)’de
ihtisas eğitimi aldı.
İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak
çalıştı. Camialtı Tersanesi ve Gemi Sanayii
Genel Müdürlüğünde mühendislik ve çeşitli
kademelerde yöneticilik yaptı. İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevinde
bulundu. İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere
imza attı. 1999’da Uluslararası “SKAL” kalite ödülünü aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi
Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçildi. 22. Dönemde İstanbul, 23.
Dönemde Erzincan, 24. ve 26. Dönemlerde
de İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60.
Hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. 61.
Hükümette yeniden Ulaştırma Bakanı oldu.
64. Hükümet’te tekrar Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’na getirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda 10 yıldan fazla kalarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bakanlığı döneminde
Türkiye’de 700 milyar TL’ye yakın alt yapı
yatırımları gerçekleştirildi. Mega projelere
imza atan Binali Yıldırım, 23 Mayıs 2016
tarihinde yapılan AK Parti 2. Olağanüstü
Büyük Kongresi’nde Genel Başkan seçilerek
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu ve 65.
Hükümeti kurdu. Espirili kişiliği ve icraatçı
politikalarıyla tanınan Başkan Yıldırım, 16
Nisan’da yapılan Referandum’da zafer kazanarak başarılarını taçlandırdı. İyi düzeyde
İngilizce ve Fransızca bilen Başbakan Binali
Yıldırım, evli ve 3 çocuk babası.
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1948 Osmaniye doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İktisadi
ve Ticari Bilimler Akademisi’nde eğitim aldı.
Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket’in
her kademesinde görevler üstlenerek Büyük
Ülkü Davası’na hizmet etti. 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde
öğrenciyken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. Dr. Bahçeli, bir yandan
aktif olarak Ülkücü Hareket’te yer alırken,
diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını
devam ettirdi. 1972 yılından itibaren Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı
Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı
olarak görev aldı. İyi derecede İngilizce bilen
Dr. Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Doktora yaptı
ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim
Dalı’nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği
görevini sürdürdü. Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler de üstlenen Dr.
Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından
göreve çağırılması üzerine 17 Nisan 1987
tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği
görevinden istifa etti, 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP Büyük Kurultay’ında parti
yönetimine seçildi ve Genel Sekreterlik görevine getirildi. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez
Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Dr. Devlet Bahçeli, 6
Temmuz 1997 tarihli 5’nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini
üstlendi. 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19
Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012
ve 21 Mart 2015 tarihlerindeki MHP Olağan
Büyük Kongrelerinde tekrar Genel Başkan
seçildi. Türk siyasetinin önemli aktörlerinden
olan Dr. Bahçeli, Yeni Anayasanın oluşumu
ve 16 Nisan Referandumunda kritik ve önemli bir rol üstlendi.
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Yılın Bakanı
AHMET ARSLAN

Yılın İş Adamı EMİN TAHA
TAHA KARGO DIŞ TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1965 yılında Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında doğdu. Türkmen asıllı olan
Taha, 15 yaşındayken ilk işini kurarak; Kerkük’te
ticaret hayatına atıldı. 1988 yılında Bağdat Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Taha; Irak’ta yaşanan
iç karışıklıklar nedeniyle, 1994 yılında, Türkiye’ye geldi. Emin Taha, evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça, İngilizce, Kürtçe ve Soranice biliyor.
Uzun Yıllar devam eden savaşın ardından zor bir
coğrafya olan Irak’ta ticaret ve hayata dair önemli
deneyimler elde eden Taha, aradan geçen zaman
içerisinde oluşturduğu tecrübeler sayesinde; 1998
yılında İstanbul’da kurduğu Taha Kargo ile bugün adını iş dünyasına ve Türkiye’ye duyurmayı
başardı. Emin Taha,1998 yılında Türkiye’de ticaret hayatına başlamış olup, TİM 2015 verilerine
göre yaklaşık 62 bin ihracatçı firma arasında 33.
sırada ve fortune 500 sıralamasında 199. sırada

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI
2 Haziran 1962’de serhatlar diyarı Kars’ın
Kağızman ilçesinde doğdu. Evli ve bir çocuk
babası Gemi İnşa ve Makine Mühendisi olarak; İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı
ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun. İş
hayatına özel sektörde başladı ve 7 yıl çalıştı.
Pendik Tersanesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Denizcilik Müsteşarlığı’nda
Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı
yaptı. Ardından bugünkü adı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olan Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel
Müdürlüğü’nde Genel Müdürlük görevini ifa
etti. Bunların yanı sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı
Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu,
TOBB Denizcilik Meclisi üyeliklerinde bulundu. 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen

Yılın Sanayicisi
ZEKi KONUKOĞLU
SANKO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1954 yılında Gaziantep’te doğan Zeki
Konukoğlu, Leeds Üniversitesi (İngiltere)
Tekstil Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun oldu. 1979–1982 yılları arasında
mühendis olarak işe başladı ve SANKO Grup
İhracat Bölümü liderlik görevini yürüttü. Konukoğlu, 1983– 1994 yılları arasında SANKO Yönetim Kurulu Üyesi ve SANKO Grup
Yatırımları Başkan Yardımcılığı görevlerini
yürütmenin yanı sıra, 1989 yılında İSKO Dokuma İnegöl Tesislerinin kuruluşu ve işletilmesini üstlendi. 1994–2008 yılları arasında;
SANKO Grup Yatırımları Başkanı ve İSKO
Dokuma İşletmeleri Grup Başkanlığı görevinin yanı sıra, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
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2005 - 2013 yıları arasında SANKO Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Enerji
Grup Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 başından itibaren SANKO Holding Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. 1904 yılında
temeli atılan Holding, 11 sektörde 14.000 çalışana sahip. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat
yapan Holding, Türkiye’nin en hızlı büyüyen
şirketleri arasında. Tekstil, enerji, çimento-beton, ambalaj, iş ve tarım makineleri başta olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteren
SANKO Holding’i yöneten Zeki Konukoğlu,
Türk sanayisine yaptığı katkıların yanı sıra
sosyal sorumluluk projeleriyle de adından
söz ettiriyor. Zeki Konukoğlu evli ve üç çocuk babası.

genel seçimlerde AK Parti Kars Milletvekili
seçilerek siyasete girdi. Mecliste; Plan Bütçe
Komisyonu üyeliği, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Başkanvekilliği
görevlerinde bulundu. 24. ve 26. Dönemlerde
Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası
Dostluk Grubu Başkanlığı da yaptı. 1 Kasım
2015 genel seçiminde yeniden AK Parti Kars
Milletvekili seçildi. Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’na 65. Hükümet’te Bakan olarak görevlendirildi. Binali Yıldırım’ın
önderliğinde büyük özveriyle çalışarak Türkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan
nice projede emek verdi. Dünyanın gıptayla
baktığı projeleri birlikte başlattı, hayata geçirdi. Bakanlığı döneminde Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler hizmete açıldı.

yer alan bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
olarak oluşturduğu bu başarı hikayesinin yanı
sıra, sosyal yönü itibariyle de oldukça başarılı ve
güçlü bir kişiliğe sahip. Bu yönü ile birçok STK
üyeliği de bulunan Taha, bu kuruluşlardan bazılarında da aktif olarak yöneticilik görevleri üstlenmiş olmasının yanı sıra, birçok sosyal sorumluluk
projesinde de yer almıştır. Taha, DEİK-Türkiye
-Irak İş Konseyi Başkalığı, Türk-Suudi Arabistan ve Türk-İran İş Konseyleri yürütme kurulu
üyeliği görevlerini yürütüyor. Bu görevlerinin
yanı sıra; MÜSİAD Ortadoğu koordinatörlüğü,
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanlığı,
MÜSİAD Erbil Temsilciliği, UND Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, İTO, TİM, İTKİB, İMMİB,
GAİB, OAİB, AKİB, DAİB, TET, BATİAD,
OTİAD, LASİAD, MESİAD üyelikleri ile de
muhtelif toplumsal ve sosyal aktivitelere de zaman ayırıyor.

Yılın İş Kadını
ZEYNEP BODUR OKYAY
KALE GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra 1989
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1990 - 1992 yılları arasında Harvard Üniversite’sinde lisansüstü yönetici yetiştirme programına katıldı. 1992 - 1993 yılları arasında
Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Çanakkale
Seramik Fabrikaları’nın üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde
bulundu. Üretim - planlama, üretim - yönetimi birimlerinde çalıştı. 1995 yılında Kale
Grubu’nun Pazarlama Şirketleri İcra Kurulu
Üyeliği ve Başkanlığına getirilerek çalışmaya devam etti. Temmuz 2007’den beri Kale
Grubu Başkanı ve CEO’su olarak görevini
sürdürüyor.
Zeynep Bodur Okyay pek çok sivil toplum
kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim
kurullarında faal olarak çalışıyor. İSO Meclis Başkanı, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK AB
İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve DEİK
İspanya İş Konseyi Başkanı, TÜSİAD Üyeliği, TEV Mütevelli Heyeti Üyeliği, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Seramik
ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı
aktif olarak üstlendiği görevlerden bazılarıdır.
Zeynep Bodur Okyay, G20 Türkiye Dönem
Başkanlığı altında C20 (Civil Society) Yürütme Kurulu Başkanlığına atandı. Ayrıca
kurucuları arasında bulunduğu Harvard Mezunlar Derneği’ndeki çalışmaları ile Harvard
Üniversitesi’nde Türk Kürsüsü kurulmasına
da destek verdi. Kale Grubu bünyesinde Türkiye’nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak pek çok faaliyet gerçekleştiren
Zeynep Bodur Okyay, Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın
Başkanlığı’nı da yapıyor. Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından, ülkesine ulusal ve
uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunanlara, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayanlara, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve
sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunanlara verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü
verildi. İtalyanca ve İngilizce bilen Zeynep
Bodur Okyay, Kale Grubu Şirketleri Teknik
Bölüm Başkanı olarak görev yapan Osman
Okyay ile evli ve bir çocuk annesidir
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Yılın CEO’su
YUSUF AKÇAYOĞLU
İGA HAVALİMANLARI İNŞAATI CEO’SU
Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı
projesini üstlenen İGA Havalimanları İnşaatı
CEO’su Yusuf Akçayoğlu, İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Jeodezi Bölümü mezunu.
Akçayoğlu, Türkiye’deki kariyerine Güney
Sahil Yolu Projesi ile başladı. Daha sonra 6
yıl boyunca Rusya Federasyonu’nda inşaat ve
altyapı geliştirme projelerinde yer aldı. 1999
yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Atatürk
Havalimanı’nın yeni pist, apron ve taksi
yolları yapımı projesinde yer aldıktan sonra
2001 ve 2004 yılları arasında California State
University, San Bernardino’da yüksek lisans

Yılın Girişimcisi
ERDEN TİMUR
NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1982 yılında Mersin’de doğdu. Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. London
School of Economics’de ekonomi eğitimi
aldı. Eğitiminin ardından Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım şirketindeki
kariyerine başladı. İş yaşamına Timur Gayrimenkul Yapı ve Yatırım A.Ş. kurucu ortağı
olarak adım attıktan sonra NEF markası ile
gayrimenkul sektöründe önemli projelere
imza attı. 5 yılda 24 gayrimenkul projesi geliştirdi. 2014’te Mersin Üniversitesi tarafından En Başarılı İş Adamı seçildi. Erden Timur, halen NEF İcra Kurulu Başkanı olarak
görevini sürdürüyor. Timur Holding markası
NEF, İstanbul’un merkezi bölgelerinde projeler geliştiriyor ve yeni yaşam alanları oluşturuyor. Bu çalışmalara başlamadan önce,
ülkemizde ve dünyadaki 6 ülkenin büyük
metropollerinde, inşaat alanındaki ihtiyaçları
analiz etti. Bu analizler sırasında uzman kişi
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ve kuruluşlarla birlikte çalışıldı. Yapılan bu
araştırmalar doğrultusunda da tasarım şekli
ve yaratıcı çözümler esas alınarak gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirildi. Ortaya
7 farklı seri ve 16 patentli keşif ve projeler
çıktı. Bu şekilde üretilen NEF’in proje satışları çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandı.
Hedef kitle doğru analiz edilerek yapılan ve
ülkemizde ilk defa uygulanan 4 adet NEF
buluşu, beraberinde satış grafiğindeki yükselmeyi de getirdi.
Erden Timur, aynı zamanda Dik İnvest
Gayrimenkul ve Alt Yapı Geliştirme şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi, Logica Lojistik
şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı, ERMN
Yapı İnşaat Turizm şirketinde Ortak Müdür
ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve
Yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev yapıyor. Evli olan
Erden Timur, İngilizce ve Almanca biliyor.

yaptı. 2004-2014 yılları arasında TAV İnşaat
bünyesinde önce Bölge Direktörü ardından
Ortadoğu Direktörü olarak TAV İnşaat’ın
Ortadoğu Bölgesi’nde büyümesinde önemli
bir rol alan Akçayoğlu, Doha Uluslararası
Havalimanı, Muskat Uluslararası Havalimanı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı, Riyad
King Khaled Uluslararası Havalimanı, Riyad
Damac Kuleleri, Dubai Marina-101 Otel &
Rezidans Kuleleri gibi birçok önemli projede
görev almıştır. Yusuf Akçayoğlu, Aralık 2014
yılında İGA bünyesine katılarak, kariyerine
İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su olarak
devam etti.

Yılın Şirketi / ARTAŞ GRUBU
Süleyman Çetinsaya tarafından kurulan
ARTAŞ Grubu sektörde 40 yılı geride bıraktı.
“Avrupa Konutları” ile sektörde markalaşmanın öncülerinden biri olan Artaş İnşaat, 2006
yılından günümüze 16.000 konut üretti. Sektöre Avrupa Konutları standartlarını kazandıran, hızlı ve kaliteli üretip, teslim sonrası site
yönetimleri ile misafirlerine en iyi hizmeti
sunmayı amaçlayan Avrupa Konutları çağdaş
şehrin koşulları paralelinde değişen konut anlayışını hayata geçirerek, İstanbul’da pek çok
bölgenin gelişiminde de etkin rol aldı. Doğru
lokasyonlarda doğru projelerle müşteri güvenini kazanırken; izlenen satış politikası ile yüksek primler kazandırdı. İnşa etme tecrübesini
perakende ve turizm sektöründe de kullanan

ARTAŞ Grubu; çeşitli projelere imza atarak bu
alanlarda da ihtiyaçlara başarı ile cevap veriyor.
Perakende sektöründe 300.000 m² kiralanabilir
alana sahip olan grup önümüzdeki beş yıl içinde ise bu rakamı 500.000 m2’ye çıkarmayı hedefliyor. ARTAŞ Grubu inşa ettiği ve yönetimini sürdürdüğü 5 alışveriş merkezi ile perakende
sektöründe yatırımlarına devam ediyor. Turizm
sektöründe de 30 yıllık bir geçmişe sahip olan
grup 5 adet otel işletmesi 1250 oda kapasitesi
ile faaliyetlerini sürdürüyor. ARTAŞ Grubu;
Ülke ekonomisine kattığı bünyesinde 7000
yükleniciler ile birlikte 24.000 kişilik istihdam
ile Süleyman ÇETİNSAYA liderliğinde nitelikli, kaliteli, huzurla yaşanabilecek mekanları
hayata geçirmeye devam ediyor.

Yurt Dışında En Başarılı Türk Şirketi

BAKTAT / AVRUPA

Temelleri 1986 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde atılan Baktat Şirketler Grubu,
1987’de Almanya’nın Mannheim şehrinde
kurduğu şirketle Avrupa’ya ilk adımı attı.
Bugün Avrupa’nın Türk kökenli en büyük
gıda toptan-perakende zincirlerinden biri
olan Baktat’ın bünyesinde 12 şirket ve 1600
çalışan bulunuyor. Avrupa’dan sonra ABD
pazarına da açılan Baktat, 3200 ürünüyle 54
ülkeye ihracat yapıyor. Küçük bir marketten
başlayan serüven Almanya’nın ardından tüm
Avrupa’ya, oradan Amerika, Azerbaycan ve
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki zincir mağazalara yayıldı. BAKTAT markası, 12000
metre raf uzunluğu ile gıda sektöründe dev

bir markaya dönüştü. Marka’nın, Türkiye’de
Çorum, Gemlik, Akhisar ve Turgutlu’da 5
üretim tesisi bulunuyor. Burada üretilen ürünler 19 farklı marka altında ihraç ediliyor. Ciro

ve metrekare anlamında Avrupa’nın en büyük
gıda şirketi konumunda olan Baktat; Alman disiplinini, Türk girişimciliğiyle birleştirerek pek
çok alanda birincilik ödülüne layık görüldü.
Baktat, ailedeki ikinci kuşağında da etkisiyle
yeni teknoloji ve inovasyon online marketçilik
alanında da ilk sırada. Almanyada Mannheim
merkez Stuttgart, Kehl, Berlin, Köln ve Groma
33000 metrekare kapalı alan ve soğuk hava lojistik depoları, Türkiye’de ise 60000 metrekare
kapalı alan ile üretim yapan Baktat, Avrupa’da
Müslümanlara yönelik et ve süt mamuller satıyor. Avrupa’nın lider çay markası ALICE TEE
de Baktat’ın ürünleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de Yılın Yabancı Şirketi

VODAFONE TÜRKİYE

Gelirler bakımından dünyanın en büyük
uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri
olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer

alan Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2016 itibariyle hizmet sunduğu 22,6 milyon abonesiyle
Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi
konumunda. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone
Türkiye’nin, bugüne kadar toplam yatırımları
20 milyar TL’ye yaklaştı. 2010’da Borusan
Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif

telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine
dâhil etti. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve
kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet,
ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu,
1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet
gösteriyor.
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Yılın Bankası / Halkbank
Yılın Forex
Şirketi

GCM MENKUL
KIYMETLER
Türk sermaye piyasalarında özellikle kaldıraçlı işlemler piyasasında lider
olma ve müşterilerine en iyi hizmeti sunma misyonu ile 2012 yılında faaliyete
başlayan GCM Menkul Kıymetler, 39
milyon TL ödenmiş
sermayesi ve dünya standartlarındaki
teknolojik alt yapısı
ile kısa sürede ana
faaliyet alanı olan
Forex piyasasının
en büyük yatırım
kuruluşları arasına
girmeyi
başardı.
GCM Forex markası
ile Forex piyasasında faaliyet gösteren
GCM Menkul Kıymetler, regülasyon
sonrası sektörün ilk yetki belgesi alan
kurumları arasında. Sermaye piyasalarına markası ile yeni bir soluk kazandıran GCM Menkul Kıymetler, 2015 yılı
içerisinde Türkiye’nin en fazla kaldıraçlı
alım satım işlemleri hacmini yaparak
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin
ilk kez verilen ödülüne layık görüldü.
GCM Menkul Kıymetler, yatırımcıların
risk tercihleri ve getiri beklentilerine uygun altın, döviz, gümüş, petrol başta olmak üzere çok geniş yelpazede yer alan
170’ten fazla ürün çeşitliliğiyle hizmet
veriyor. GCM Menkul Kıymetler, bilinçli yatırımcı misyonu ile yatırımcıların
eğitimine yönelik, finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla bugüne kadar
40’a yakın şehirde on binlerce yatırımcıya ücretsiz seminerler verdi. GCM,
çok zengin Forex kütüphanesi, online
eğitimler (webinarlar), eğitim videoları
ve diğer eğitim materyalleri ile yatırımcılara eğitim desteği sunuyor.
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Türkiye’nin en güçlü kamu bankalarından biri olan Halkbank’ın,
2016 yılının 3. çeyreğinde toplam aktifleri 211,3 milyar TL’ye yükseldi. Toplam mevduat ise 137,6 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle KOBİ’lere verdiği destekle öne çıkan Halkbank, geçtiğimiz yıl ticari
kredilerini 115 milyar TL’ye çıkararak reel sektöre önemli bir destek
sağladı. Halkbank, geçtiğimiz yıl bankacılık sektöründeki toplam
KOBİ kredi artışının yüzde 42’sini tek başına gerçekleştirdi. 2016
yılı üçüncü çeyreğinde net kârı 2 milyar 195 milyon TL’ye ulaşan
Halkbank’ın bu dönemde öz kaynaklarındaki artış yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı sonuna göre toplam aktifler yüzde 12,6
artışla 211,3 milyar TL’ye ulaşırken, toplam krediler aynı dönemde
yüzde 14 artışla 190 milyar TL’ye yükseldi. Halkbank’ın toplam
mevduatı ise 137,5 milyar TL oldu. Küresel risklere rağmen disiplinli büyümesiyle dikkat çeken Türk Bankacılık Sektörünün en önemli
temsilcilerinden Halkbank, küresel marka olma yolunda önemli
hamleler gerçekleştiriyor. Uluslararası bankacılık deneyimini yurt
dışındaki birçok ülkeye yayan Halkbank’ın Avrupa’daki şube sayısı
65’i geçti. Yaygın şube ağıyla bölgedeki gücünü artıran Halkbank’ın
Avrupa’daki faaliyetleri Şahan Gökbakar’ın rol aldığı yeni reklam
filmine de taşınmıştı.

Yılın Katılım Bankası

ZİRAAT KATILIM
BANKASI

Türkiye’nin Kamu Sermayeli İlk Katılım Bankası olan Ziraat Katılım faaliyetlerine 2015’te başladı. Kısa sürede şube sayısını 47’e çıkardı. 2016 yılsonu
itibariyle, aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 266’lık artışla 8 milyar TL’ye
ulaşan Ziraat Katılım’ın reel sektöre, ülke ekonomisine ve katılım bankacılığına
katkısı artarak devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası, KOBİ’lerin
en çok tercih ettiği bankalar arasında öne çıkıyor. Ziraat Katılım,
katılım bankacılığı prensiplerine uygun, doğru finansal çözümlerle
bireylerin ve işletmelerin ülke ekonomisine katkısını artıracak projelerin destekçisi olarak hep birlikte büyümeyi hedefleyen, farklı
bir katılım bankası olma amacı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Müşterilerini her koşulda dinleyen, anlayan ve onlara özgün çözümler sunmayı kendisine temel ilke edinen Ziraat Katılım; yalnızca
müşterileri ve hissedarları için değil tüm paydaşlarına ve topluma
değer katacak çalışmalarda bulunmaya odaklı. Ziraat Katılım, Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi ve 152 yıllık bir bankacılık hizmet
geleneğinin mirasçısı olarak, deneyimli personeli, etkin dağıtım kanalları, dijital platformları ve teknolojik altyapısıyla bireysel ve kurumsal bankacılık alanlarında müşterilerine hizmet sunuyor. Ziraat
Katılım, bölgesinde ve küresel ölçekte büyük hedefleri olan yeni
Türkiye’nin inşasına katkıda bulunarak; “Paylaştıkça Daha Fazlası’’ ilkesi çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Yılın Üniversitesi

İSTANBUL AYDIN
ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) tarafından
2003’te Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu ile yola çıkan ve kurulduğu 2007 yılından bu yana aralıksız her
yıl ‘Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi’
olan İstanbul Aydın Üniversitesi, kendini ve gençleri
geleceğe hazırlayan bir üniversite. Türkiye’nin en geniş şehir kampüsü ve en kapsamlı teknolojik altyapıya
sahip vakıf üniversitesi konumunda olan Üniversite; İstanbul genelinde bulunan 10 yerleşkede, 250 bin metrekarelik kapalı alanda 11 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 29
araştırma merkezi ile uluslararası kriterlerde eğitim hizmeti veriyor. 3 bin 500’ü yabancı öğrenci olmak üzere 39 bin öğrenci ile en çok tercih edilen vakıf üniversitesi
konumunda. Teknoloji transferi ve inovasyon yoluyla bilgiyi üretime dönüştürecek
bir altyapıya sahip olan İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’ndan bu yana, uygulamalı eğitim modeline önem veren bir anlayışla hareket
ediyor ve bunu 80 bini aşkın kurumla yaptığı işbirliği ile destekliyor. Türkiye’de ilk
5, dünyada ise ilk 100 üniversite arasına girmeyi hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi, bugün 100’den fazla ülkede 450 üniversiteyle, öğrenci ve akademik personel
değişiminin yanı sıra, teknoloji transferi, ortak proje ve araştırmalar yürütme gibi
birçok konuda işbirliği içinde. Çift anadal, yandal, bölümler arası geçiş olanaklarını
öğrencilerine sunarak kariyerlerine katkı yapan İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Konseyi’nin vermiş olduğu diploma eki ve uyguladığı Avrupa Kredi Transfer
Sistemi sayesinde öğrencilerine Avrupa Yükseköğretim Bölgesi’nde geçerli bir
diploma veriyor.

Yılın Markası / OPET
1982 yılında Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından temelleri atılan
OPET, 2002 yılında Koç Holding’le ortaklık kurdu. OPET, akaryakıt dağıtım
sektöründe, perakende satışlar, ticari ve endüstriyel satışlar, depolama ve uluslararası ürün ticareti konularının yanı sıra iştirakleri ile madeni yağlar ve jet yakıtı
alanlarında faaliyet gösteriyor. Yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon
ağı ve fark yaratan sosyal sorumluluk yaklaşımıyla dikkat çeken OPET, sektörün büyük oyuncuları içindeki tek yerli şirkettir. Türkiye’de akaryakıt dağıtım
sektöründe müşteri memnuniyetinin değişmez lideri OPET’in
SUNPET markası ile birlikte 1500’ü aşkın istasyonu bulunuyor.
Pazarda büyük rekabet avantajı sağlayan depolama kapasitesi 1
milyon metreküpün üzerinde olan OPET, aynı zamanda akaryakıt
sektörünün teknolojiyi en iyi kullanan markası. OPET, sektörde
bir ilke imza atarak yeni geliştirilen ‘Akıllı Dolum Sistemi’ ile
müşterisini ve aracını elektronik ortamda pompa sistemine kaydederek tüm Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarından uygun yakıtın
alınabilmesini sağlıyor. KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından 11 yıldır ‘Müşteri bağlılığı en yüksek marka’ seçilen OPET,
‘Superbrands ve Lovemark gibi unvanların da sahibi… OPET’in
1083, SUNPET’in ise 438 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Yılın
İnovasyon
Markası

Karaca Zücaciye

FINE PEARL
İNCİ SERİSİ

1973 yılından bu yana Zücaciye sektöründe hizmet veren Karaca Grubu, gerçek
inciden ürettiği ‘Fine Pearl’ porselen serisi ile bir ilke imza attı. 4 yıl süren bilimsel Ar-Ge ve Ür-Ge sonucunda dünyanın
en inovatif ürünü elde edildi. Üretiminde
gerçek incilerin kullanıldığına dair dünyanın en önemli akreditasyon firması TÜV
Rheinland tarafından onaylanan Fine Pearl
serisi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Karaca’nın yeni göz bebeği Fine Pearl serisi el
işçiliğinin ön planda olduğu ve sayısız kalite
kontrolün yapıldığı bir üretim süreci geçirir.
Fine Pearl, şu aşamalardan geçerek sofralara
kadar sürecek olan yolculuğunun ilk adımlarını atıyor: Laboratuvara parti halinde gelen
ürünler 1 gün içerisinde kontrol edilir, tüm
ilgili materyal ve elementlerin (inci tozu, kemik tozu, kil, kuvars ve feldspar) 18-24 saat
boyunca mikserde karıştırılır. Ortaya çıkan
karışım 48 saat boyunca bekler, kuruyan karışım filtrelenir ve ürünlere şekil verilir. Çiğ
olarak son şeklini alan ve bisküvi haline gelen ürünler, bir kez daha kontrolden geçirilir
ve sırlanma için beklemeye alınır. Ürünlerin
24 saat boyunca sırlanır. Ürünler, 18 saat boyunca fırına verilir. Tamamen el işçiliği ile
desenler, porselenlere işlenir.
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Yılın
İhracatçısı

VESTEL

Yerli üretimin gururuyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Vestel,
1984 yılında başlayan faaliyetlerini 1994
yılından beri Zorlu Holding bünyesinde
sürdürüyor. 16’sı yurtdışı olmak üzere
toplam 23 şirketten oluşan Vestel Şirketler Grubu, tüketici elektroniği,
beyaz eşya, dijital ürünler, bilgi
teknolojileri, LED aydınlatma
ve savunma alanlarında geniş
bir ürün yelpazesi sunuyor.
Vestel’in ‘Gururla Yerli’ teması Ar-Ge, tasarım ve üretim
alanındaki gücüne dayanıyor.
Tüm dünyanın en büyük ihtiyacı haline gelen teknolojinin
yerli üretimi için çalışan Vestel, aynı zamanda Türkiye’nin
yerli gururlarını da destekliyor.
Vestel, yaklaşık 16 bin çalışanı,
Türkiye çapına yayılmış 1250
satış noktası, 350 yetkili servis ve 13
merkez servisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen ilk akıllı
telefon, ilk 4K HD Kavisli TV, rekor
seviyede tasarruf sağlayan teknolojileri,
Anadolu’nun en ücra köşesine ulaştırıyor. Vestel, 2014’te “En İtibarlı Marka”
seçildi. 152 ülkeye ihracat yapan Vestel,
elektronik sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu. Avrupa TV pazarında
2. sırada yer alıyor. Vestel, Manisa’da 1
milyon metrekare alan üzerine kurulu
Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan
en büyük endüstri komplekslerinden birine sahip.
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Yılın Sağlık Kuruluşu
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
Acıbadem 4 ülkede toplam 22 hastane ve 19 klinikle hizmet veriyor. 2.600
doktor, 2.600 hemşire olmak üzere yaklaşık 17.000 çalışanla sağlık hizmetleri sunan Acıbadem Sağlık Grubu, hastane ve tıp merkezlerinin yanı sıra destek hizmet şirketleri ile sağlığın her alanında “360 derece” hizmet üretiyor.
Marka, büyüme sürecini 2012’de Uzakdoğu’nun en büyük gruplarından biri
olan IHH Healthcare Berhad ile yapılan anlaşmayla dünya sahnesine taşıdı.
Asya Pasifik bölgesinde 8 büyük ülkede hastane ve sağlık yatırımlarının yanı
sıra dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve gayrimenkul yatırımları da bulunan IHH Healthcare Berhad, Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah,
Japonya’nın Mitsui&Co. Ltd. şirketi ve Aydınlar Ailesi ortaklığından oluşan
güçlü yapısıyla, dünyanın 2. büyük sağlık zinciri konumunda. 2013 yılında Irak Süleymaniye’de Faruk Holding bünyesinde kurulan Faruk Medical
City’nin 10 yıllık işletme ve yönetimini Acıbadem üstlendi. Acıbadem, 2016
yılında Bulgaristan’ın sağlık sektöründe önde gelen oyuncularından Tokuda
Grup ve City Clinic Grup’u bünyesine kattı. İki gruba yapılan 125 milyon
Euro’luk yatırımla bünyesine 4 hastane ve 4 tıp merkezini katan Acıbadem bu
yatırımlarıyla Bulgaristan’ın en büyük özel sağlık hizmet sunucusu oldu.

Yılın Lojistik Şirketi

HOROZ LOJİSTİK

1942 yılında kurulan Horoz Lojistik, uluslararası ortaklıkları, istihdamı, yarattığı ekonomi ve sağladığı katma değeriyle lojistik sektörünün
liderliğini yapan dev bir şirkettir. Lojistik sektöründe Türkiye’nin ilk milli
kuruluşu olan Horoz bugün, 5 kıtada, 105 ülkede, 601 noktada Entegre
Lojistik Çözümler üretebiliyor. Horoz Holding, ana faaliyet konusu olan
lojistik hizmetler alanında iki büyük şirketiyle faaliyet gösteriyor; Horoz
Lojistik, Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, Uluslararası
Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı hizmetleri sunuyor. Horoz Bolloré
Logistics ise, Denizyolu-Havayolu Forwarding, Konteyner Dahili Taşımacılık ve Proje Kargo Taşımacılığı alanlarında müşterilerine hizmet
veriyor. Horoz, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerini,
müşterisinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre bir şekilde sunarak, sınırsız özel çözümler üretebiliyor.
Sektörün yerli sermayeli en köklü kuruluşlarından olan Horoz, bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını
yetiştirerek, sektörel gelişime katkı sağlıyor. Bu öncü yaklaşımını Horoz
Eğitim Vakfı (HOREV) ile yaptığı Sosyal Sorumluluk Projeleri ile eğitim
alanında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamış olduğu 2 okulu ve burs ile
desteklediği başarılı öğrencileri ile de gösteriyor.

Yılın Meslek Örgütü

MÜSİAD

Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 11.000
üyeye sahip. İş dünyasındaki etkinliğini her geçen gün biraz
daha arttıran MÜSİAD, 60.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve
yaklaşık 1.600.000 kişiye istihdam sağlayan önemli bir meslek
örgütü olarak dikkat çekiyor. Yurt içinde 86, yurt dışında 68 farklı
ülkede toplamda 181 noktada hizmet veren MÜSİAD, “Kamu
Yararına Dernek” statüsüne sahip güçlü bir meslek örgütü. Ekonomiye katkı sağlayan MÜSİAD; kişisel, kurumsal, sektörel,
kültürel ve toplumsal gelişime katkı sunan çalışmalarıyla öne
çıkıyor. İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için
de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen,
uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu” olarak öne çıkıyor. MÜSİAD, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak,
önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik
ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunuyor.

Avrupa’da Yılın Şirketi
ZİGAVUS PHARMA
2007 yılında saç dökülmesine karşı ürettiği kokusuz sarımsaklı şampuanını eczanelere sunan Zigavus, bitkisel çözümleriyle
en çok tercih edilen marka olmayı başardı.
Zigavus Pharma ürünleri, 2011 yılından
itibaren Almanya’nın tüm eczanelerinde satışa sunuldu. Avrupa Birliği’nde yetkili
satışı temsilciliği olan tek kişisel bakım ürünü Zigavus Pharma, Almanya’nın yanı
sıra İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Arnavutluk ve Kosova gibi Avrupa ülkeleri pazarında da yer alıyor. Marka ayrıca Azerbaycan, Irak, Özbekistan gibi Ortadoğu ve
Orta Asya ülkelerine de ürün satarak global pazardaki payını arttırıyor. Geniş çaplı
araştırmalar ile inovatif, yüksek kaliteli, ihtiyaçlara uygun ürünler geliştiren Zigavus;
saç ve cilt bilgisi, yeni teknolojisi ve en iyi kaliteye sahip içerikleriyle kişisel bakım
kategorisinde çözüm odaklı ürünler üretiyor. Firma, dünya genelindeki birçok sağlık
ve kişisel bakım fuarına, eczacılık ve sağlık organizasyonlarına katılıyor. 2012 yılında Avrupa Standartlarında SKINLAB Laboratuar dermatologları tarafından yürütülen etkinlik testlerinde, Zigavus şampuanlarının saçın kalitesini yükselttiği, tahrişi
azalttığı, saç telini kalınlaştırıp, saç dökülmesini engellediği kanıtlandı.

Yılın Enerji
Şirketi

Çalık Enerji
Çalık Holding bünyesinde yer alan
Çalık Enerji, 2000’li yılların başından
itibaren Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve
Balkanları kapsayan geniş bir coğrafyada
faaliyetler yürütüyor. Çalık Enerji Türkmenistan’da toplam 2.587,20 MW kapasiteli 12 adet elektrik santrali
projesini başarıyla tamamladı. Aynı zamanda “Derweze
Basit Çevrim Elektrik Santrali” projesi kapsamında yaklaşık 149 km 220 kV ve 14 km
110 kV yüksek gerilim iletim
hattı inşa edildi. “Aşkabat
Şehri Enerji Temininin Güvenilirliğini Arttırma Projesi”
kapsamında ise yük tevzi
merkezleri, yüksek gerilim
iletim hatları ve şalt merkezleri inşa ederek hizmete sunan Çalık Enerji, halihazırda,
ülkenin en büyük santrali olacak “1.574 MW Mary-3 Kombine Çevrim Elektrik Santrali” projesinin inşasına
hızla devam ediyor. Çalık Enerji ayrıca
Özbekistan’ın ilk ve en büyük kombine çevrim elektrik santrali olma özelliği
taşıyan “478 MW Navoi Kombine Çevrim Elektrik Santrali”ni, 2012 yılında
tamamladı. Irak’ta ise toplam kapasitesi
2.000 MW olan, ülkenin en büyük elektrik santralleri, “1.250 MW Al-Khairat
Basit Çevrim Elektrik Santrali” ve “750
MW Nainawa Basit Çevrim Elektrik
Santrali” projelerini başarıyla tamamladı.
Çalık Enerji, Gürcistan’ın ilk kombine
çevrim santrali olan “230 MW Gardabani
Kombine Çevrim Elektrik Santrali” projesinin de yapımını üstlendi. Öte yandan
Libya’da “550 MW Al-Khums Fast Track
Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi”,
Afrika ve Yemen’de “60 MW Aden Basit
Çevrim Elektrik Santrali” ile de Orta Doğu’daki faaliyetlerini sürdürüyor.
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Avrupada Yılın İş Adamı
TURGUT
TORUNOĞULLARI
EDELSTAAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Hollanda merkezli Edelstaal Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı. Sahibi olduğu şirket Türk, İtalyan, İngiliz ve İsviçreli
ortaklardan oluşuyor. Grubun, turizm, inşaat,
besicilik, tencere üretimi ve emlak sektörlerinde önemli yatırımları bulunuyor.
Torunoğulları, Grup şirketlerinden Orka
World, ile İngiliz ortaklı Tema Parkı Projesini
gerçekleştiriyor. Fethiye Ölüdeniz’de yapılan
dev projenin tamamlandığında Türk turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca
Hollanda’nın en büyük şirketlerinden VDL
Grup ile enerji, ulaşım, çöp toplama ve geri
dönüşüm sistemleri konusunda ortak olan
Turgut Torunoğulları, 3500 kişiye istihdam
sağlıyor. Başarılı iş adamı, birçok sivil top-

Sosyal Sorumluluk Ödülü
SBK HOLDİNG
Yabancı fonların Türkiye’deki çeşitli firmalara yatırım yapmasını sağlayan SBK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Sezgin
Baran Korkmaz, şirket satın almalarla büyüyor. İngiliz fonu AIM’in Türkiye’de yapmayı
planladığı 600 milyon dolarlık yatırım planını
yönetmek için anlaşan SBK Holding, arama
motoru bukombin.com’u satın aldı. Sezgin
Baran Korkmaz, son olarak BORAJET’i
SBK Holding bünyesine kattı. Ekonomik
alandaki başarılarıyla dikkat çeken Sezgin
Baran Korkmaz, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Lise ve Üniversiteli
öğrencilere burs verilmesi ve deneyim paylaşım organizasyonlarının yapılması en önemli
projelerden biri. SBK’nın burs verdiği öğrenci sayısı 845 kişiyi buluyor. Ayrıca sayıları
50.000 kişiyi bulan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kışlık giyecek yardım paketleri sağ-
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lanıyor. Öte yandan Suriyeli Savaş Mağduru
çocuklar için 20.000.000 ABD Doları Relief
International ve Unicef ortak projeleri için sunuldu. SBK Holding, eğitim desteğinin yanı
sıra gençlerin sosyalleşmesiyle ilgili projeleri
de destekliyor. Türkiye genelinde çeşitli eğitim kurumlarını yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Sezgin Baran Korkmaz,
300 kişilik kapasiteye sahip Yüksek Öğrenim
Erkek Öğrenci Yurdu, 1 anaokulu yaptırdı.
Eğitimin yanında Kars’ta bulunan Afgan
mülteciler için 60 konut yaptıran Hayırsever
İş adamı; bayramlarda şehit, gazi yakınları,
dul ve yetim aileleri başta olmak üzere yardıma muhtaç yaklaşık 5 bin kişiye gıda ve ilaç
yardımları yapıyor.
SBK Holding, son 5 yılda hasta, yardıma
muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanlara 20.000.000
TL’lik maddi yardım da bulundu.

lum örgütünde başkanlık ve yönetim kurulu
üyesi olarak da görev yapıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Bölge
Komitesi Başkan Yardımcılığının yanısıra,
2009-20012 yılları arasında Hollanda Türk
İş Adamları Derneği (HOTİAD) Başkanlık
görevini sürdüren Turgut Torunoğulları, öte
yandan Türk-Hollanda ve Türk-Belçika İş
Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğiyle de tanınıyor. Türkiye ve Hollanda’da başarılarıyla
öne çıkan tecrübeli iş adamı, sosyal sorumluluk alanında imza attığı projeleriyle de dikkat
çekiyor. Turizm sektöründe Orka markasıyla
Fethiye, Marmaris ve İstanbul’da altısı tamamlanmış dördü inşaatı devam eden toplam
on tesisi bulunuyor.

Yılın Eğitim Yatırımcısı
ÜMİT KALKO
MEKTEBİM OKULLARI KURUCUSU
1983 Ankara doğumlu olan Ümit Kalko,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Lisans eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırıma
Enstitüsü ve Bilkent Üniversitesi Uygulamalı
Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik bölümünde
eğitim alan Kalko, Yüksek Lisansını Kadir Has
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Avrupa Birliği Sürecinin Yerel Yönetimlere Yansımaları”
konusunda tamamladı. Ümit Kalko, doktora çalışmalarına İstanbul Aydın Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde
“Yönetim ve Organizasyon” alanında devam
etmektedir. 2006 yılında “Ümit Eğitim Kurumları” markasıyla sektöre adım atan Kalko, 2011
yılında kurduğu ve adını Atatürk’ün verdiği
Millet Mekteplerinden alan Mektebim Okulları
ile eğitim sektöründeki faaliyetlerine devam etmektedir. 36 kampüs ve 106 okulda 20 bine ya-

kın öğrencisiyle Anaokulu, İlkokul, Ortaokul,
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu ve Fen
Liseleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini devam
eden Mektebim Okulları, Ümit Kalko’nun vizyonuyla hızlı büyümesini sürdürmektedir.
Kurucusu olduğu Mektebim Okulları’nı 4
yıl içerisinde 100 kampüse çıkarmayı hedefleyen Ümit Kalko, teknolojik alt ve üst yapısıyla, kalıcı öğrenmeye uygun fiziki ortamlarıyla,
yabancı dil eğitimi ve özgün eğitim modelleriyle Mektebim’i Türkiye’nin eğitimde lider
markası yapmayı hedeflemektedir. Kurulduğu
2011 yılı itibariyle yaklaşık 100 kat büyüyen ve
2015-2016 eğitim-öğretim yılını ise bir önceki
yıla göre 4 kat büyümeyle geçiren Mektebim
Okulları, eğitim kalitesiyle fark yaratmaktadır.
Ümit Kalko, eğitim sektörüne olan katkılarından dolayı 2015-2016 eğitim öğretim yılında
iki kez “Yılın Eğitim Girişimcisi” unvanına layık görülmüştür. Kalko, evli ve bir kız çocuğu
babası.

İsviçre’de Yılın Üniversitesi

İSVİÇRE ABMS AÇIK ÜNİVERSİTESİ

İsviçre ABMS Açık Üniversitesi, Dr. Habib
Al Souleiman tarafından kuruldu. Öğrencilere
16 farklı işletme alanında eğitim imkanı sunan
ABMS, bir işletme ve yönetim çevrimiçi üniversitesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu prestijli işletme okulunda yarı zamanlı eğitim alanlar, Yüksek Lisans, Lisans ve Doktora
derecelerine sahip olabiliyorlar. Birçok öğrenci
kariyerlerinde ilerlemek için bu okuldan yararlanıyor. Kariyer fırsatları sunan ABMS Açık
Üniversitesi, kendini geliştirmeye çalışan veya
kariyer hedefleyenler için İsviçre’deki en iyi
adres olarak öne çıkıyor. En iyi şirketlerin %
70’i, çalışanlarını online olarak bu üniversitede
eğitmeyi tercih ediyor. ABMS Açık Üniversitesi’nde; İşletme ve Yönetim, Diller, Hukuk,
Sanat ve Beşeri Bilimler, Bilim, Bilgisayar ve
BİT, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Sosyal Bilimler, Matematik ve İstatistik ve Çevre,
Kalkınma ve Uluslararası Çalışmalar dersleri

veriliyor. ABMS, İsviçre’deki en iyi üniversite
sıralama içinde En İyi 3 İsviçre Online Üniversitesi’nden biri. ABMS, uluslararası çapta
tanınmış araştırma listesine sahip büyük bir
küresel sıralamaya ve akredite edilmiş işletme
okuluna sahip. Dünya çapında akredite edilen
ve İsviçre’deki en büyük akademik kurumlardan biri olan ABMS, kalite dereceleri konusunda oldukça iddialı. Dünyanın birçok üniversitesinde görülemeyen çevrimiçi desteğe sahip
olduğu için bu üniversiteyi seçenlerin oldukça
haklı gerekçeleri var. ABMS, öğrencileri için
esnek öğrenme fırsatları sunan çok çeşitli öğrenme tekniklerine sahip. Üniversite, hareket
halindeyken evde veya iş başında eğitim görecek şekilde yapılandırılmış. Üniversitede, yenilikçi öğretim yöntemleri ve öğrencilere sunulan
eğitim oldukça yenilikçidir. Anlaşılır müfredata sahip İsviçre ABMS Açık Üniversitesi, yenilikçi anlayışla kaliteli eğitim hizmetleri veriyor.
WWW.EKOVİTRİN.COM
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Uluslararası Eğitimde
Kalite Ödülü
MEHMET GÜLTEKİN
HORİZON EĞİTİM GRUBU BAŞKANI
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Mehmet
Gültekin, lisansüstü eğitimini İngiltere Wolverhampton Üniversitesinde MBA olarak
tamamladı. Horizon Eğitim Grubu (Tarabya
İngiliz Okulları, Horizon Yurtdışı Eğitim,
Horizon Akademi, TBS Medya, Istanbul
Workshop ve Uluslararası Öğrenciler Derneği) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı.
1999 yılında Horizon’u kuran Mehmet Gültekin; dünyanın öncü üniversiteleri, devlet
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
gerçekleştirdiği projeler ile sunduğu eğitim
çözümleri sayesinde Horizon Eğitim Grubu’nu cazibe merkezi haline getirdi. Mehmet

Gültekin’in gerçekleştirdiği eğitim ve sosyal
sorumluluk projeleri başta siyasiler olmak
üzere, iş dünyası, eğitim camiası, medya ve
birçok kurumdan tam destek aldı ve takdir
gördü. Europe Business Assembly - International Socrates Award Nomination Committee (Avrupa İş Konseyi Sokrates Ödül
Değerlendirme Komitesi) tarafından Tarabya İngiliz Okulları’nı Eğitimde Uluslararası
standartlar, Eğitim yönetimi ve Eğitim metodları konularında “European Quality - Avrupa Kalite Ödülüne” layık gördü. Mehmet
Gültekin, ayrıca 2011 yılında da Ekovitrin
dergisi tarafından sosyal sorumluluk proje
ödülüne layık bulunmuştu.

Fransa’da Yılın İş Adamı
KADRİ KALAY
KALAY HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Kalay Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kadri Kalay aslen Mardinli. 1990 yılında Fransa’ya işçi olarak gitti. Girişimciliği sayesinde
daha sonra kendi şirketini kurarak, kendi işini
yapmaya başladı. Kadri Kalay, taşeron olarak
başladığı inşaat sektöründe daha sonra ihalelere girerek büyüme hamlesine girdi. Tamamladığı projelerle güven kazanan Kadri Kalay,
zaman içinde Fransa genelinde yaptığı büyük
projelerle tanınmaya başlandı. Kalay hastaneler, yaşlı bakım evleri ve lüks villa projeleriyle
öne çıktı. Bugün İnşaat sektöründe faaliyet
gösteren 4 farklı şirketiyle çalışmalarına devam eden Kalay Holding; Tbs, İmmobiye Tbs,
Sci Deniz şirketleriyle yap ve al-sat modeliyle
gayrimenkul projeleri üzerinde yoğunlaşıyor.
Fransa’da inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde
büyüyen Kadri Kalay’ın, Türkiye’de de yatı60 | HAZİRAN 2017 |
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rımları bulunuyor. Bursa ve civarındaki bölgelerde villa ve apartman konseptiyle inşaatlar
yapan Kadri Kalay, satılan projelerin ardından
yenilerine imza atıyor. Fransa’da 30 yıldır inşaat sektöründe gerçekleştirdiği projelerle marka
haline dönüşen Kalay Holding, Türkiye’yi yurt
dışında temsil eden önemli şirketler arasında.
Kadri Kalay, Fransa’daki birikim ve tecrübesini Türkiye’de yaptığı inşaat ve gayrimenkul
projeleriyle perçinliyor. Yurt içi ve yurt dışında
yaptığı yatırımlarla ekonomiye katkı sağlayan
Kadri Kalay, sosyal sorumluluk projelerine
verdiği desteklerle de tanınıyor. Fransa’da,
Türkiye’nin kültürel değerlerini tanıtan ST’ETIENNE Kültür Derneği’nin organizasyonlarına sponsorluk yapan Kadri Kalay, hayırsever
kişiliğiyle öne çıkıyor. Evli olan Kadri Kalay,
dört çocuk babası.

İş Dünyası Onur Ödülü
İBRAHİM ÇEÇEN
IC HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, 1941 Ağrı doğumlu. 1969 yılında
yatılı bölge okulu inşaatı ile şahıs şirketi olarak
başlayan iş hayatı; bugün yurtiçi ve yurtdışında
çok sayıda şirket ve iştirakler ile inşaat, enerji,
hava ve deniz limanı gibi altyapı işletmeciliği,
turizm ve sanayi sektörlerine yayılan IC Holding üzerinden yola devam ediyor. Dünyanın
önde gelen inşaat gruplarının hedefleyebileceği Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi üst düzeyde mühendislik,
yapılanma, finansman kurgusu ve işletmecilik
becerilerini gerektiren bir proje, IC Holding
bünyesindeki şirketler tarafından gerçekleştirildi. IC Holding bünyesindeki grupların yurt
içerisinde inşaat ve işletmesini gerçekleştirdikleri İstanbul’un en büyük 5 yıldızlı otel ve
kongre merkezi olan Bomonti Hilton, Antalya

Havalimanı, Çeşme Marina gibi projeleri de
öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor. IC
Holding’in, yurt dışındaki ortakları ile birlikte
tamamladığı Pulkova– St. Petersburg Havalimanı ve St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu Projesi, Rusya’nın son yıllarda ihale
ettiği en büyük proje olarak biliniyor. Sosyal
sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken İbrahim Çeçen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni 2007 yılında tamamlayarak devlete
devretti. Bu nedenle TBMM Başkanlık Divanı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve
Milleti’ne eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat
alanlarındaki katkılarımdan dolayı 5 Nisan
2007 tarihinde “Devlet Üstün Hizmet Ödülü”
almaya ve 2012 yılında da Cumhurbaşkanının
elinden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi fahri
doktora diploması aldı.

İş Dünyası Onur Ödülü
ERDOĞAN ERDEM
EGEDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Erdoğan Erdem, İskenderun’da demir ticaretiyle başladığı iş hayatına daha sonra İzmir
Aliağa’da devam etti. Geri dönüşüm sektörüne giren Erdem, hızlı büyüme süreciyle dikkat
çekti. Erdem; Özerdem Demir ve Egedemir
şirketleri üzerinden faaliyet gösteriyor. 2006’da
Özerdem Demir’i kurduğunda 20 kişi çalıştıran
Erdem, bugün 380 kişiye istihdam sağlıyor. Erdem, iki şirketiyle geçen yıl 320 milyon TL olan
cirosunu bu yıl 600 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Erdoğan, Özerdem Demir tesislerinde
standart demir satışına ek olarak gelen taleplere
göre ölçü kesim inşaat demiri hazırlıyor. Firmanın bir başka ürünü de fore kazıklar. Özerdem
firması, son dönemde pek çok büyük inşaat
projesinde yer alıyor. İzmir’de Folkart ve İzmir
Metrosu’nda hizmet veren firma, geçtiğimiz
dönemde İstanbul’da Ağaoğlu, Varyap gibi kuruluşların projelerinde çalıştı. Habaş ve İDÇ’nin
yeni yatırımlarında da başta fore kazıklar olmak

üzere firmanın işlediği ürünler kullanıldı. Bir
diğer ürünü de manşonlu demir bağlantı elemanları. Yaklaşık üç yıl önce Türkiye pazarına
sunduğu bu ürünleri başlangıçta ithal eden firma, geçen yıl imalatına başladı. Böylelikle maliyeti yarı yarıya düşen ürüne ilgi her geçen gün
biraz daha artıyor. Önceleri cürufları işleyerek
karayollarında dolgu malzemesi haline getiren
Egedemir şirketi ise yaptığı Ar-ge çalışmalarıyla ürünlerini çeşitlendirdi. Egedemir, geçtiğimiz
yıl 25 milyon dolarlık yatırım yaptı. Cüruftan
parke taşı üreten firma, Aliağa’daki geri dönüşüm tesislerinde kurduğu beton santralinde cürüfu beton kumu haline getiriyor, ayrıca raspa
kumu, asansör denge ağırlığı, beyaz eşya sektörüne özel ağırlık malzemesine dönüştürüyor.
Firma, bugüne kadar Ar-ge’ye 20 milyon TL
para harcadı. Egedemir, geçtiğimiz yıl mayıs
ayında çelik kütük üretimi yapma kararı aldı ve
bu doğrultuda çalışmalara başladı.
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Türk-Macar Dostluk Ödülü
VONA GABOR

Avrupa İş Dünyası
Onur Ödülü
KEMAL DEĞİRMENCİ

MACARİSTAN ANA MUHALEFET PARTİSİ JOBBİK BAŞKANI
Macaristan’daki Ana Muhalefet Partisi
Jobbik’in Başkanı olan Vona Gabor, 1978
yılında Macaristan’ın Gyöngyös şehrinde
doğdu. Budapeşte’de Eötvös Lorand Üniversitesi’nde, psikoloji ve tarih eğitimi alan Gabor, mezun olduktan sonra bir süreliğine tarih
öğretmenliği yaptı. 2006 yılında kurucuları
arasında olduğu Macaristan’daki Milliyetçi
kesimin temsilcisi olan Jobbik Partisi’nin
Genel Başkan adayı oldu ve kazandı. Vona
Gabor Başkanlığındaki Jobbik Partisi, 2010
seçimlerinde yüzde 17 oyla Macaristan’ın
3. Büyük Partisi olurken, 2014 yılındaki seçimde yüzde 20.54’lük oy ile ana muhalefet
partisi olmayı başardı. 2018 yılında yapılacak
seçimlerde partisini iktidara taşımayı hazırla-

TDU KURUCU BAŞKANI
Türk Alman İşadamları Birliği Berlin Brandenburg (TDU) Kurucu Başkanı olan Kemal
Değirmenci, Berlin Teknik Üniversitesi mezunu. Değirmenci, emlak ve turizm sektörüyle iş
hayatına atıldı. Almanya’da iş dünyasında büyük başarı yakaladı. City Line adı altında oteller
zinciri kurdu. Berlin’deki 4 yıldızlı Hotel Christianayı’yı satın alarak sahibi olduğu City Line
Oteller Zincirine dahil etti. Berlin’de gayrimenkul zengini Türk iş adamı olarak tanınıyor.
Halen Berlin’de 2 bin 500 yataklı, 580 odalı en

büyük otelin inşaatını sürdürüyor. Berlin’de yaşayan Türk iş adamı, Türkiye’yle bağlarını koparmıyor ve yatırımlarını ülkemizde de devam
ettiriyor. Yurt binaları ve konutlar inşa ediyor.
Almanya’da yaptığı tüm yatırımlarda bütün
inşaat malzemelerini Türkiye’den temin ederek
ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayın zamanda hayırsever bir iş adamı olan Kemal Değirmenci, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Değrimenci, memleketi Amasya’ya
okullar yaptırarak Milli Eğitim’e bağışladı.

Asya da Yılın Başarılı
Türk Şirketi

POLİMEKS HOLDİNG

Üç yakın arkadaş Erol Tabanca, Cem Siyahi ve Abdullah Gözener’in mimarlık, mühendislik ve kültürel birikimiyle biraraya gelerek
kurduğu Polimeks, 1995 yılından bu yana
büyümesini sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Erol Tabanca’nın yaptığı Polimeks,
kuruluşundan bu yana tamamladığı 134 inşaat
projesiyle dünyanın en büyük müteahhitlik
şirketleri arasında yer alıyor. Özellikle Atavatan Türkmenistan’da milyar dolarlık projeleri
gerçekleştiren Polimeks’in, Türkmenistan’ın
turizm bölgesi Awaza’da inşa ettiği Kongre
Merkezi’nin içinde yer alan dev akvaryum
için Guinness’e müracaat edildi. ‘Büyük başarılara ulaşmak için önce hayal etmek gerek’ mottosu ile büyümesini devam ettiren
Polimeks, imza attığı dev projelerde hayalleri
gerçeğe dönüştürüyor. Polimeks; kültür ve
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teknolojiyi harmanlayarak tasarladığı sanatsal
değere sahip anıtlar, devlet binaları, oteller,
hastaneler, su arıtma tesisleri, havalimanları,
yollar, endüstriyel tesisler, spor kompleksleri
ve alışveriş merkezlerinden oluşan 134 proje
ile ödüllü bir müteahhitlik firması olarak öne
çıkıyor. 2016 yılı eylül ayında Aşkabat Uluslararası Havalimanı inşaatını tamamlayan
Polimeks, 2017 yılı eylül ayında yapılacak 5.
Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları
(AIMAG) Aşkabat Olimpiyat oyunları kompleksini inşaa etti.
Engineering News Record (ENR) tarafından tüm dünyada referans olarak kabul edilen
“Dünyanın En Büyük Uluslararası 250 Müteahhidi” 2016 listesinde dünya genelinde 40.
Sırada yer alan Polimeks, Türk firmaları arasında 1. sırada bulunuyor.

yan Vona Gabor, ülkede geleceğin başbakanı olarak görülüyor. Bir Türk dostu olan ve
Kıbrıs konusu ile Sözde Ermeni Soykırımı
konularında Türkiye’ye verdiği destekle tanınan Vona Gabor, aynı zamanda Türk-Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun
Eş Başkanı. 15 Temmuz’un hemen ardından
yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını söyleyen ilk batılı politikacılardan olan Gabor evli ve bir çocuk babası.
Vona Gabor, geçtiğimiz yıl Ekovitrin Medya
Grubu’nun düzenlediği ‘Yılın Starları’ Ödül
Töreni’ne özel bir mesaj göndererek Türkiye’ye yönelik pozitif yaklaşımlarını ortaya
koymuştu.

Yurt Dışı Lobi Ödülü
FADIL BAŞAR

MACARİSTAN MÜSİAD TEMSİLCİSİ
1969 yılında İstanbul’da doğan Fadıl Başar, üniversite eğitiminin ardından iş yaşamına atıldı. İlk olarak Ramada Hotel İstanbul’da
çalıştı. Ardından 1995 yılında Macaristan’ın
Başkenti Budapeşte’de, Interotex’i şirketini kurarak ticaret hayatına atıldı. Başar’ın,
Türk-Macar ortaklığı ile 2001 yılında kurduğu Bella Consulting Kft şirketi; Macaristan’da muhasebe, mali danışmanlık ve şirket
kuruluşları konusunda hizmet veriyor. 2006
yılında Kurucu Başkanı olduğu Macar İslam
Kültür Derneği’nin Onursal Başkanlığını yapan Basar, 2014 yılından buyana MÜSIAD
Macaristan Temsilcisi olarak görev yapıyor.
2016 yılından beri DTIK Avrupa Komitesi
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan iş
adamı, 4 Ekim 2016 tarihinde Macaristan Parlamentosu’nda görüşülen ve oylanan Sözde

Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın Macaristan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda ret edilmesinde önemli lobi faaliyetlerinde bulundu. Görüşme ve oylama öncesinde
Komisyon üyeleri ile birebir temas kuran ve
Türkiye’nin savunduğu tezleri kamuoyuna
anlatan Başar, oylama döneminde Macaristan
Parlamentosu’nda bizzat bulunarak lobi faaliyetlerinde etkili oldu. Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı 1 kabul, 2 ret ve 5 çekimser
oyla ret edildi. Başar, Çanakkale ile Tapolca
şehirlerinin ‘Kardeş Şehir’ olması için yürütülen çalışmalara da katkı verdi. DTIK’e teklif
sunarak, Macaristan’a Turizm Ateşesi talebinde bulunan Başar, bu tür girişimlerle Türkiye
ve Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Fadıl Başar, evli
ve 3 çocuk babası.
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Yılın En Başarılı
Franchise Marka Ödülü
GÖNÜL KAHVESİ

1992 yılından itibaren gıda sektöründe yer alan
Grup, 2002 yılından bu yana ‘‘Gönül Kahvesi’’ markası ile yola devam ediyor. Türkiye’deki tek butik kahve evi olan Gönül Kahvesi, Yaman Yardımcı ve Sevgi
Yardımcı tarafından kuruldu. Türk Kahvesi, espresso
ve diğer tüm kahveleri özel formülleriyle harmanlayıp sunan Marka, “Türk Kahvesi”ne hak ettiği itibarı
“Gönül Harmanı” ürünü ile kazandırdı. Gönül Kahvesi; kahve çeşitlerinin yanında, soğuk içecekler, bitki
çayları, pasta çeşitleri, dondurmalar, sandviç-tost-börek çeşitleri olmak üzere 6 ana bölümde ürünlerini sunuyor. Özel ürünleri arasında; Gönül Harmanı, Damla
Sakızlı, Kakuleli, Çikolatalı, Çitlembik gibi Türk
Kahvesi çeşitleri, Ödüllü Espresso’su ile hazırlanan
leziz kahveler ve Karadut Yağmuru gibi tamamen özgün içecekler öne çıkıyor. Ayrıca Gönül Kahvesi’nin
ürün geliştirme çalışmaları sonucu menüye yeni ürün
olarak ilave edilen Bagel Sandviçler, Tost ve Börek çeşitleri ile Cam Şişe Ev Yapımı Katkısız Meyve Suları
da beğeni topluyor. Türk Kahvesi’ni Dünya’ya tanıtma ve hak ettiği değere taşıma misyonunu yüklenen
Gönül Kahvesi, ilk şubesini 2002 yılında açtı. Türkiye
ve yurt dışında 90 şubesiyle büyüyen Gönül Kahvesi;
ilk yurt dışı şubesini 2014’te Saraybosna’da, 2. şube-
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sini 2017’de Bahreyn’in Muharrag şehrinde kiSeef
Mall da, 3. Şubesini ise 2017’de Avusturya’nın Dornbirn şehrinde açtı. Gönül Kahvesi, Haziran 2017’de
Saraybosna ve Ağustos 2017’de Seef Mall Manama,
Bahreyn’de 2. şubelerini açarak yurt dışında şubelerini arttırmaya devam edecek. 2017 yılını yurt dışında
10 şube ile bitirmeyi planlayan Gönül Kahvesi; Avrupa, Asya, Körfez Ülkeleri ve dünyanın her köşesinden
talep alıyor. 2023 yılında Türkiye’de 500, Dünya’da
223 şubeye ulaşmayı hedefleyen Gönül Kahvesi, ilk
ödülünü 2007 yılında Tüyap’taki kahve yarışmasında;
Espresso ile “Türkiye Birincisi” ünvanı ile aldı. 2015
yılında Ekovitrin okuyucuları tarafından ‘’Yılın Markası’’ seçilen Gönül Kahvesi, 2016 Aralık ayında Almanya/Berlin’de düzenlenen ödül töreninde ESQR’s
İsviçre Quality Choice Prize Ödülünü aldı. Başarılı
büyüme grafiğiyle dikkat çeken Gönül Kahvesi, yurt
içi ve yurt dışında daha pek çok ödüle layık görüldü.
Gönül Kahvesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Yaman Yardımcı, amaçlarının Türk kahvesini dünyada herkese tattırmak olduğunu söylüyor.
“Dünya’da bir gün herkes Türk Kahvesi’ni tadacak!...’’ sloganıyla Gönül Kahvesi Dünya’da büyümeye devam ediyor.
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