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ABDAN AVM KIZILTEPEDE
HİZMET VERİYOR...

Mardin Kızıltepe Bölgesinde lider konuma yükselerek sektörde gerek teknolojik alt yapısı gerek sunduğu özellikle işlenmemiş gıda (taze ürünler) olmak üzere tüm ürünlerdeki fiyat/ kalite dengesindeki en iyi değeri sunmakla örnek gösterilen, çalışanın mutlu olup gurur duyduğu, tedarikçileriyle yıllara dayalı işbirliğini, kendi karını onların zararı üzerine
kurmadan faaliyetlerine devam eden ve müşterilerinden kazandığını sosyal sorumlulukları çerçevesinde müşterileri ile
eğitim, sağlık, spor dallarında yaptığı bir çok kampanya ile paylaşan güçlü bir gıda perakende zinciri olmaktır.
VİZYON : Hem kurumsal hem de aile şirketi yapılanmasının artı değerlerini bünyesinde tutarak, Kızıltepe Mardin
Bölgesinin gıda perakendeciliğinde uzmanlaşmış, bölgede standartları belirleyen lider süpermarket zinciri olmasının
yanında, doğru kalite ve fiyat dengesinde geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak
Bölgenin en değerli ve en çok tercih edilen süpermarketi olmaktır.
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İNSAN ODA

Akgün Çelik Prefabrik Yapı ve İnşaat SAN.TİC.LTD.ŞTİ, profesyonel kadrosu, insan odaklı yaklaşımıyla 2001 yılından beri hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini ön plana koyan Akgün Çelik Yapı, güvenilir, hızlı, modern,
estetik bakış açısıyla 81 ilde müşterilerinin tercihi haline gelmekten gurur duymaktadır.
Yıllardır kalitesinden ödün vermeyen Akgün Çelik Prefabrik araştırma, geliştirme ve sınırsız hizmet konusunda çalışmalarına devam etmekte ve tekdüzelikten kaçınmaktadır.

Misyonumuz
4

KLI HİZMET

Akgün Çelik Yapı olarak misyonumuz, ürünlerimizin test edilerek güvenilirliğinin sağlanmasından emin olmak, müşteri ihtiyaçlarını karşılarken kaliteden ödün vermemek, araştırma, geliştirme faaliyetleri ile standartları takip etmek,
müşterilerinin iş yükünü azaltırken bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz prefabrik sektöründe en kaliteli ürünleri, hızlı, güvenilir bir şekilde müşterilerle buluşturmaya devam
etmektir.
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BAKSAN
PETROL
HİZMET
AĞINI
GENİŞLETTİ

Gaziantep Nizip yolu üzerinde Baksan Petrol İstasyonumuz ile yıllardır %100 güvenilir yakıt satışını yapmaktayız. Nihai tüketicilerin, kurumsal kimliğimizle alım yaptıkları ürünlerin güvenilirliğini sağlamakla mükellef olduğumuz tüm
kalite standartlarına uyarak nihai tüketicilerimizin en iyi ürüne ulaşması gayreti ile çalışmaktayız.
Baksan Petrol , kamu veya özel sektör kuruluşları ile tüm nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri
satışını gerçekleştirip pazarlamasını yapmak amacıyla hizmet vermektedir

7

DAĞLI BAKLİYAT’A

Yıllardır başarılı hizmetlere adını ve tadını duyuran TATBUL Bulgur, Dağlı KEHRİBAH Bulgur adı ile Dağlı Bakliyat
firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Dağlı düzenlenecek olan A Haber Ajansının 2020 gala ödül gecesinde başarılı firması ve yöneticisi seçildi.
Şirketimizin kurucusu ve yönetim kurul başkanı Şerif DAĞLI iş hayatına 1990 lı yıllarda gıda sektörine yönelik makine imalatı ile başladı.
2002 yılında bulgur üretim tesisi kurmaya yönelik arge çalışmalarına başlamış ve 2005 yılında dağlı bakliyatın temellerini atarak üretime başlamıştır.
2010 yılında günlük kapasitesini 60 tona çıkaran dağlı bakliyat
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YILIN ÖDÜLÜ

2014 yılına gelindiğinde bu kapasiteyi ikiye katlayarak 120ton/gün e ulaşmıştır.
sektöründe ilklere imza atan dağlı bakliyat 2007 yılında bulgur sektöründe ilk defa filmli ambalaj kullanmaya başladı
tatbul ve dağlı-kehribar markaları ile sektöründe kalitesi ve lezzeti ile imajını bekiştirmiş olan dağlı bakliyat
2014 yılı ortalarında dünyanın ilk kendinden karışımlı, mükemmel tada ve karışım oranına sahip arpa şehriyeli bulguru üretmiştir.
günümüzde kuleli 5.000 m² kapalı ve 25.000 m² açık alanda son teknoloji aynı zamanda taş değirmen makinalar kullanılarak el değmeden paketlenen tatbul ve dağlı-kehribar bulgurları lezzet tat ve renk olarak benzersizdir.
bu yüzden diyoruz ki;
“Lezzet tutkunlarına afiyet olsun”
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MARDİN KIZILTEPE’DE DUR

Durak Petrol, kurulduğu günden bugüne kadar uyguladığı iş prensibi ve karakteriyle; Bpet Petrol sektöründe zamanında tamamladığı saygın ve itibarlı projelerle, akaryakıt sektöründeki öncü markaları ve istasyonları ile adından söz
ettiren köklü bir kuruluş haline geldi
Bu itibarın sağladığı özgüvenle hizmet ağını Mardin Kızıltepede genişleten Çeçan DUARK büyük projeler geliştirmeyi
ve işlerinde örnek teşkil etmeyi prensip olarak benimsemiştir.
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DURAK BİLMEYEN KURULUŞ
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EKSEN MOBİLYA

1991 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde “Asil Büro Mobilya” adı altında kurulan atölyede “EKSEN” markası ile
anılacak olan mobilya fabrikasının temelleri atıldı.
“EKSEN” markasını 2000 yılında tescil altına alan kuruluşumuz, 7.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 20.000
m2’lik alanda; ahşap, metal, deri ve cam ürünlerini kullanarak, üstün kalite standartlarında üretim yapmaktadır.
Üretmiş olduğumuz ürünlerde doğaya ve insan sağlığına zararlı malzeme kullanılmamaktadır.
KSEN MOBİLYA, otomasyon tekniklerindeki gelişmeleri ve edinilen bilgileri üretim sürecine katarak, en son
teknoloji ile aylık 10.000 parça, seri üretimlerde ise bu rakamın da üzerinde üretim yapan Türkiye’deki en büyük
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DÜNYA’YA ULAŞTI

tesislerden biri haline gelmiştir.
EKSEN MOBİLYA, 2014 yılında üretim tesislerini tek bir merkezde toplayarak taşındığı yeni fabrikasının tasarımında Ar-Ge’ye, işlevselliğe ve özgün tasarımlara verdiği değer anlayışını yansıtmıştır.
Sektöre getirdiği özgün, modern ve motivasyonu yükselten tasarımları ile dikkat çeken EKSEN MOBİLYA,
geçmişinden ve deneyimlerinden güç alarak geleceği biçimlendirmek için yenilikçi fikirleri uygulamaya devam
etmektedir. Şu anda 20 den fazla ülkede 120’yi aşkın iş ortakları ile global bir marka olma yolunda emin adımlar
ile ilerlemektedir..
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FİDANLAR PETROL MARDİN

ÖMERLİ’DE KALİTELİ HİZMET VERİYOR

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrolçülük A. Ş
akaryakıt sektörüne 2000 yılında giriş yaptı, 2006 yılında yılında ise Kadoil markası ile akaryakıt dağıtım şirketi
olarak sektörde yer almaya başlamıştır. Kadoil, akaryakıt ve LPG dağıtım sektöründe 550’nin üzerindeki bayiliği
ve 16 bölge müdürlüğü ile üst sıralardaki yerini korumaktadır.Mardin Ömerlide faaliyet gösteren FİDANLAR
Kadoil Petrol İbrahim Fidan ve Şemdin Fidan yönetiminde hizmet vererek kaliteyi ucuza sundular.
Sektördeki hızlı değişimleri öngörüp gerekli yol haritalarını belirleyen Kadoil, bireysel müşterilerinin yanı sıra
şirket ve kuruluşların da akaryakıt ihtiyaçlarını temin etmektedir. Bayi ve müşterileri için son sistem son teknoloji ile geliştirdiği Kadomatik ile zaman ve bütçe tasarrufu sağlayarak birçok farklı yönü ile kullanıcılarına hizmet
vermektedir. Sitem; hızlı yakıt alma, kolay ödeme ve fatura bilgisi dışında şirket filoları için kilometre, yakıt ve yol
kontrol imkanları sağlamaktadır.
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GO PETROL

GO, Türkiye’nin yeni nesil yakıt istasyonudur. Yarım asrı aşkın köklü geçmişi ile Türkiye’de birçok “ilk”e imza atan İpragaz’ın, akaryakıt sektöründeki markası olan GO, ilk istasyonunu 16 Mayıs 2013 tarihinde Konya’da açmıştır.Bir yeniside
Şırnak merkezde Zafer AŞAN yönetiminde Uğurum Garden olarak faaliyete girmiştir
Vizyonu, “yolların en saygın yakıt istasyonu olmak” , misyonu ise insana, geleceğe, araca ve yasalara saygı olan GO,
BADO (Bayi Dostu) felsefesini ilke edinir ve bayisi ile birlikte büyüme yolunda çalışır.
Tüm GO istasyonları sürdürülebilirlik ilkesi ile çalışır. Elektrik, su, kağıt tasarrufu, GO ENO yakıt ailesi ile daha az karbon salımı, ayrıştırılmış atık üniteleri ile varolan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve korunmasını amaçlar.
Kurumsal kimliğindeki yeşil renk, trafik ışığının, hareket ve dinamizmini ifade eder. Gri renk, yolların asfaltını ve ilerleyişi, beyaz renk ise yolların şeritlerini simgeler ve İpragaz’ın kılavuzluğunu ifade eder.
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ŞIRNAK’TA

LPG sektörünün lider markası İpragaz Otogaz ve dünyanın en prestijli madeni yağ markalarından biri olan Mobil
motor yağları GO istasyonlarında müşterileri ile buluşur. GO’da “mutlu müşteri” kuralları geçerlidir. Müşteriler, GO
istasyonlarında saygılı, adil ve eşit hizmet alır, her türlü fikir ve önerilerini paylaşabilirler.
GO markası için çalışan takımın ortak değerleri, ahlak, sorumluluk, adalet, kararlılık, değer bilme ve saygı, olgunluk
alçakgönüllülük, olumlu yaklaşım öz güven ve takım çalışmasıdır. Yakıt Satış Görevlisi’nden genel müdürüne kadar
tüm çalışanlar bu takımın bir parçası olup, yolların en saygın yakıt istasyonunu gerçekleştirme, geleceği oluşturmak için
çalışırlar.
Yolculuğu boyunca Türkiye’de hiç yapılmamış olanı, hiç yapılmamış şekilde hayata geçirecek ve daha iyisini hak edenlerin yeni nesil yakıt istasyonu olmak için varolacaktır.
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GÜN-ŞAHİN PETROL

Milan Petrol (M Oil) %100 Türk sermayesi ile Türkiye’nin 13. Akaryakıt Dağıtım firması olarak 1996 yılında
kurulmuş olup, M Oil markasıyla akaryakıt ve madeni yağ sektöründe hizmet vermektedir. Milan Petrol (M Oil),
yurt genelinde 400 adet istasyonu ile akaryakıt faaliyetlerini artan bir büyüme ivmesi ile gerçekleştirmektedir.
Gercüş,Batman halkına ve dostlarımıza duyduğumuz sevgiyi duyarlı bir yaklaşımla hizmet vermenin on urunu
ve gururunu yaşıyoruz. Gün Şahin Petrol kuruluş aşamasından itibaren kendisine ilke edindiği ve taviz vermeden sürdürdüğü kaliteli ürün, kaliteli hizmet prensipleri doğrultusunda hammadde alımlarında sadece Tüpraş
ve Petkim gibi saygın tedarikçiler ile çalışması, standartlara uygunluk, kalite sistem belgelendirme, taşeron
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GERCÜŞ BATMAN’DA

laboratuar hizmetleri verme konularında da ulusal ve uluslararası geçerliliğe ve saygınlığa sahip Türk Standartları Enstitüsü / TSE ile çalışması ve EPDK’nın ilgili tebliği öncesinde de bir çok ürün grubunun TSE Uygunluk
Belgelerine sahip olması nedeni ile yeni ürün belgelendirme ve güncellenen TSE Standartlarında kapsam güncellenmesi, belge güncellenmesi süreçlerini başarı ile tamamlayıp, ürettiği tüm ürün gruplarında TSE Ürün Uygunluk Belgelerini alarak EPDK‘ya olan yükümlülüğünü tamamlamış olup, M Oil ürün gruplarına yeni ekleyeceği
ürünler ve/ veya TSE standartlarındaki revizyonlar için, TSE Ürün Uygunluğu Belgelendirme süreçlerini başarılı
bir şekilde sürdürecektir.
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İSTANBUL’DA ŞAHANE BİR OTEL

VİZYON

İçinde bulunduğumuz sektörlerde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sürdürmek, bütünlük içinde çeşitlenmek, küreselleşmek, yurt içinde güvenilir marka olmaktır.

MİSYON

THE OTTOMAN CITY HOTEL’in en önemli misyonu konukları için güzel anılar üretmektir. Çevre bilinci ve
toplam kalite inancı içinde insan kaynağımızı, teknolojiyi, bilgiyi en etkin ve verimli şekilde kullanıp, akılcı ve
öncü yaklaşımlarımızı sürdürerek, gelir ve istihdam yaratarak, ülkemizin, konuklarımızın, çalışanlarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükseltmektir.
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‘’THE HOTEL OTTOMAN CITY’’

HAKKIMIZDA

Şehir oteli olarak Osmanlı motifleri ile tasarlanan THE HOTEL OTTOMAN CİTY, 27 yıldır kazandığı deneyimini dünyanın her yerinde ağırladığı konuklarıyla paylaşmaya devam etmektedir. Modern şehrin kalbinde konumlanmış iş dünyasının merkezinde yer alan, büyük alışveriş merkezlerine ve hastahanelere birkaç km mesafede bulunan kolay ulaşıma sahip, THE HOTEL OTTOMAN CITY konforlu 35 odası ve yüksek teknolojiye sahip;
iş veya turistik amaçlı seyahat edenler için mükemmel ve vazgeçilmez bir tercih. THE HOTEL OTTOMAN
CITY konuklarına, Türk mutfağından seçme yemekler ve uluslararası lezzetlerinden oluşan zengin yemek menüsüyle misafirlerine farklı ve lezzetli bir damak tadı yaşatmaktadır. Panoramik İstanbul manzaralı odalarımızın
yanı sıra güler yüzlü ve deneyimli çalışanlarımız ile beklentilerin üstünde hizmet vermekteyiz.
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SURUÇ KEMALHAN PETROL
BÖLGEDE BİR NUMARA

Kemalhan Petrol
yıllardır suruç’da
hem istihdam hem de
kaliteli hizmet sunmak
amacı ile kurulmuştur.
Kurulduğu günden
bugüne kadar Şanlıurfa
ve bölgesinde ticarete
katkı sağlayıp, istihdam yaratan bir marka
haline geldi.Kemal
Kılıç,Doğan Kılıç,Yıldırım Kılıç Ortaklığında
hizmet veren Kemalhan Petrol Bekir Kılıç
ile adete kaliteli hizmet
veriyor
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Haber

KIZILCAHAMAM’DA
DEVASA BİR YAPI VE HİZMET
Kızılca Vadi Termal Otel
Kızılca vadi Termal
Otel sakin, huzur dolu
ve konforlu ortamı ve
şifalı suları ile siz değerli misafirlerine hizmet
vermeye devam etmektedir. 30.000 metrekarelik bir alana kurulu olan
otel, 268 oda ile hizmet
vermektedir. Konumu itibariyle Esenboğa
Havalimanı’na 1 saat
mesafede bulunan otelimiz, Ankara’ya 40 dakika
mesafede olup Soğuksu
Milli Parkı’na da komşu
olarak konumlanmıştır.
Yarım pansiyon çalışan
otelimiz zengin açık
büfesiyle sizlere Türk ve
dünya mutfaklarından
eşiz lezzetler sunmakta-

dır.
Yiyecek İçecek Bilgileri
Kızılcavadi Termal Otel, yarım pansiyon konseptiyle
hizmet vermektedir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri
Set Menü ve Alakart şeklinde sunulmaktadır. Tesiste bir
adet 100 kişilik restoran ve açık – kapalı kafeterya mevcuttur.
Aktivite Bilgileri
Kızılcavadi Termal Otel’in havuzları; açık ve kapalı alanda
bulunmakta ve bay-bayan şeklinde ayrı ve karışık olarak
bulunmaktadır. Tesisimizde küçük misafirlerimiz için de
çocuk havuzu bulunmaktadır. Otelimizin, ailelere özel
olarak hizmet sağlayan aile havuzu da yer almaktadır. Tesisimizde haftanın belirli günlerinde yapılan canlı müzik
ile keyifli bir tatil akşamı geçirme imkanı bulunmakta-
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dır .Ayrıca internet cafe,oyun
salonu, açık ve kapalı çocuk
oyun alanları, sinema salonu,
bisiklet ve alışveriş alanları da
bulunmaktadır.
Spa Merkezi
Termal otel olarak hizmet
veren tesisimiz, şifalı termal
havuzlarını misafirlerimiz için
sunmaktadır. Açık ve kapalı
alanda kadınlar ve erkekler
için ayrı ve karışık havuzlar
yer almaktadır. Misafirlerimiz
termal suyun şifasından yararlanırken küçük misafirlerimiz
de çocuk havuzunda eğlencenin tadını çıkarabilmektedir.
Ayrıca yılın yorgunluğunu
üzerinizden atmak ve tüm iş
stresinizden arınmak için spa
merkezimizde masaj, hamam,
sauna ve aile banyolarından
faydalanabilirsiniz. Tesiste
sigara içilmeyen odalarımız da
mevcuttur.
Havuz Özellikleri
Otelimizde kadınlar ve erkekler için ayrı olarak düzenlenmiş havuzlar ve karma havuz bulunmaktadır. Aquapark ve açık havuzumuz da otelimizde mevcuttur. Ayrıca
kadın misafirlerimize özel olarak güneşlenme terası da
tesis edilmektedir. ister konaklama veya günü birlik olarak çeşitli şekillerde kullanabileceğimiz otelimizde yılın
bütün yorgunluğunu atabilirsiniz. Sizlere sunulan havuz
imkanlarından, çeşitli romatizmal hastalıklar ve bunun
gibi çeşitli kronik hastalıklar için tedavi amaçlı yararlanabilirsiniz. Sağlığınıza ve yaşam kalitenize iyi gelecek
havuzlarımızı yılın her mevsimi kullanma şansına erişebilirsiniz.

BATMAN’IN ME

Gün boyu konuklarını ağırlayan otelimiz, süregelen geleneksel mutfak mükemmelliğini zirveye taşımak azmiyle,Türk ve Dünya mutfağının seçkin örnekleri ile gün boyu konuklarını ağırlamaktayız.
Mesa Otel Odaları siz ziyaretçilerimiz için modern olarak dizayn edilmiştir. Odalarımızın dekorasyonunda sadece konfor ve geniş çalışma değil, aynı zamanda dinlenmenize yardımcı olacak ince detaylar da dikkate alınmıştır.
Odalarımızda telefon, Uydu- kanalı, LCD tv, 24 saat sıcak su, telefon, wi-fi, mini bar, su ısıtıcı, mini buzdolabı,
ankastre ocak, kişiye özel çelik kasa, saç kurutma makinası kullanımınıza sunulmuştur.
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SA OTELİ VAR

Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz sınırsız hizmet kalitemizle konforlu ve zarif odalarımızla deneyimli personelimizle keyifli olanaklar sunmayı ilke edinmiş olan gün otel isteyene aylık konaklama imkânını da yanında
sunmaktadır. Türk ve Dünya mutfağının seçkin örnekleri ile konuklarını ağırlayan Mesa Otel cafe & restorant ile
tüm damak zevklerini beğeninize sunmaktadır
Batman tarihi ve turistlik yerlerine yakın konumumuzla müşterilerimize ulaşım konusunda kolaylık sağlamaktayız. Sizleri hem doğa hem tarih ile iç içe vakit geçirmek için Mesa otele bekleriz.
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MİDYAT GAP OTEL

Mardin’in taş işçiliğine dayalı geleneksel mimarisini yansıtan Midyat GAP Hotel, misafirlerini tarihi bir binada
ağırlıyor.
Tesisin 28 odası mevcut. Odalarda; klima, minibar, banyo, duş, WC, saç kurutma makinesi ve kablosuz internet
gibi olanaklar bulunuyor.
Sabahları yerel lezzetlerin de yer aldığı kahvaltı servisi bulunan tesiste, bir de restoran hizmet veriyor.
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ŞEHRİN GÖZ BEBEĞİ

Tesis ayrıca misafirlerine; emanet kasa, çamaşırhane, kuru temizleme, 24 saat resepsiyon, telefon ve faks hizmeti,
kablosuz internet hizmeti gibi olanaklar da sunuyor.
Konum Bilgisi
Otel, Midyat Artuklu Üniversitesi’nin hemen yanında telkari ve gümüşçüler çarşısının 200 m yukarısında konuklarını bekliyor. Midyat Gap Hotel, Midyat antik kentinin kuzeyinde yer alır.
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MİDYAT HALK PAZARI
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Tekin Oto Elektrik

Yıllardır Oto Elektrik TEKİN tecrübesi ile yıllar geçtikçe başarı ve üstün kalitede hizmet ekledi. Kuruluşumuzun
ilk gününden bu yana göstermiş olduğumuz özverili ve dürüst çalışma anlayışı bizleri müşteri memnuniyetine
götürdü. Kurulduğu günden bu yana kusursuz bir hizmet sunmak için odaklanan Aktif Oto Elektrik, altyapısını
bu doğrultuda geliştirmekte ve teknik personelini bu yönde eğitmektedir. Tekin Oto Elektrik, olarak her marka
aracın elektrik ve elektronik arızalarını bilgisayar sistemi ile tespit edip, bakım ve tamirini titizlikle yerine getirmekteyiz..

VİZYON

Müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile yaratmış olduğumuz güven çerçevesinde, dünyadaki gelişmeleri ve
trendleri yakından takip ederek, öğrenen, sürekli yenilenen ve ilkleri gerçekleştiren bir kurum olmak. Öncelikli
hedefimiz kaliteli iş anlayışımızla birleştirmek. Profesyonel ve işinin ve ehli kadromuzla tam donanım sağlamak.

MİSYON

Gelişime açık yönetimimiz, genç, dinamik çalışan kadromuzla pazardaki ürünleri ve rakiplerimizi yakından takip
ederek, bilgileri en iyi şekilde toplamak, kurum içi koordinasyonu ve iletişimi geliştirerek toplanan bilgi üzerinde
kararlar almak ve bu doğrultuda hizmet verdiğimiz müşterilerimizle etkin iletişimi ve bilgiyi paylaşarak en yüksek
faydayı sağlamak. Teknolojiyi yakından takip eden firmamız yenilikleri bünyesinde bulunduruyor. İşindeki kaliteyi prensip eden TEKİN OTO ELEKTRİK siz müşterilerine kusursuz bir hizmet verme amacı güden firmamız,
müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.
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MURAT HARFİY

DEĞİŞEN PİYASA KOŞULLARIN

Başta Şanlıurfa,Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde, inşaat sektöründe öncü şirketler altında taşeron
olarak çalışılmıştır. Aile şirketi olarak kurulan firmamız, bünyesine kattığı teknik elemanlarla yolunda artık daha emin
adımlarla ilerlemektedir.
Kurulduğu günden bu yana gerek tecrübesindeki gerek makine ve ekipman parkındaki artışla Şanlıurfa,Gaziantep ve
çevresinde yer edinmeyi başarmıştır. İnsan odaklı, disiplinli, maliyetleri düşürücü çalışmalar yapmayı ilke edinmiş
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AT ve NAKLİYAT

DA REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRDI

firmamız hedeflerine ulaşmış, taahhütlerini yerine getirmiştir. Çalışmalarında müşteri memnuniyetini ve güvenini
kazanmayı şirket sahibi başta olmak üzere tüm çalışanlar önceliği haline getirmiş ve kalıcı kazanç olarak görmüşlerdir.
Rekabetin arttığı büyüyen inşaat sektöründe, kurumsal firmalarla çalışmayı hedefleyen şirketimiz geleceğe sağlam
adımlar atmaktadır. Değişen piyasa koşullarında rekabet gücünü artırmak, sektördeki konumunu korumak için eğitimli ve deneyimli ekibiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
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DEĞERLERE SA
7 KITA İLE B

1998 yılında kurucu başkanımız MEHMET SELİM ACET in CİZRE de başlattığı ticari hayatımızda ve Bayrağı devir
alan MEHMET EMİN KAŞAK’ın yönetimi etrafında 7 KITA DAĞITIM AKARYAKIT AŞ olarak daimi bir büyüme
süreci içindeyiz. Kendimize her zaman ‘Türkiye Markası’, hatta ‘Dünya Markası’ olma hedefini koyduk. 1998-2000 li
yıllardan bu yana benzin istasyonu işletmeciliği, toptan Akaryakıt, nakliye ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermekte
iken; 01 Aralık 2016 Tarihinden itibaren 7 KITA PETROLCÜLÜK ve DAĞITIM AŞ. olarak, dağıtım lisansını almış-
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AHİP ÇIKTILAR
BAŞLADILAR

tır.7 KITA PETROLCÜLÜK ve DAĞITIM AŞ. %100 yerli sermaye ile Gaziantep’te kurulmuş.
Güçlü altyapısı, gerçekçi vizyonu ve ülkeye olan inancıyla TÜRKİYE NİN ve bölgemizin ekonomisine katkı sağlamak
ve bölge halkına hizmet sunmak amacıyla yola çıkmıştır.
Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde doğa ve çevre dostu başta olmak üzere müşteri memnuniyeti en ön planda tutulmaktadır.
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AFYON’DAKİ VAZG

Kurulduğu günden buyana firmamız kalite ve güvenden ödün vermeden siz değerli misafirlerimize hizmet etmektedir. Gelişime açık yenilikçi yapımız ile sizlere kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Memnuniyetinizi en değerli
referans yaparak Afyonkarahisar restaurant sektöründe hep ileride olmayı kendimize hedef yaptık. Alanında uzman,
eğitimli ve profesyonel mutfak ekibimiz ve güler yüzlü çalışanlarımız ile özenle seçilmiş hammaddelerle ve tamamen
hijyenik ortamlarda yapılan eşsiz Türk mutfağının lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.
Firmamız geniş, ferah ve merkezi bir alan üzerine kurulmuştur. Ülkemizin önde gelen birçok otobüs firmasının ve
bireysel yolculuk yapan müşterilerimizin de uğrak yeri olan tesisimizde yorgunluğunuzu ve açlığınızı giderebileceğiniz tüm imkanlar sizlere sunulmuştur. Sucuk ızgara ve sucuk dönerin yanı sıra geniş et mönüleriyle damak lezzetinize
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GEÇİLMEZ LEZZET

hitap etmekteyiz. Ürün yelpazemiz içerisinde tatlılardan meşhur manda kaymağı, kaymaklı ekmek kadayıfı yanı sıra
birçok lokum çeşitlerimiz mevcuttur. Ayrıca sevdiklerinize götürebileceğiniz birçok hediyelik eşyalar market reyonumuzda hizmetinize sunulmaktadır.
Tadına doyum olmaz sucuk ve et keyfi için mekânımız hem kapalı hem de açık alanlara sahip olmanın avantajı ile
sizlere dört mevsim hizmet vermektedir.
Yolculuğunuzun kaliteli ve keyifli bir mola adresi olan tesisimizde kendinizi evinizin sıcak ve huzurlu ortamında
hissedecek yorgunluğunuzu üzerinizden atıp dinlenme imkânı bulacaksınız. Birinci kalite hizmeti hak eden siz değerli
misafirlerimizi her daim ağırlamaktan mutluluk duyar ve tesisimize bekleriz.

41

ROOF HOTE
EN İYİ PRO

Turizm ve otelcilik sektöründe 25 yıllık bilgi ve tecrübesini yatırıma dönüştüren Mehmet Yüce nin başta kendisi olmak
üzere tüm Türkiye’deki otel yatırımcılarına katkı olarak kurgulanmıştır.
Bu sektörde 3-4-5 yıldızlı otellerde Genel Müdür pozisyonunda 12 yıl başarılı bir şekilde görevini icra etmiştir. Son
5 yıldır da Otel Yatırım ve Yönetim Danışmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu süre zarfında şehir
otelciliğinde misafir ve yatırımcıların gereksinimleri ve kullanımlarını titizlikle incelemiş sonrasında bu projeyi hayata
geçirmek için çalışmalara başlamıştır.
Çalışmalar sırasında yatırımın hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamasını hedeflerken aynı zamanda misafirlerin de
maksimum memnuniyetini göz önünde bulundurmuştur. Global tüm otel marka ve zincirlerinin de ortak noktası olan
kolay ve yeni nesilin ihtiyaçlarına yönelik bir otelcilik nasıl olur sorusunun cevabı olarak ROOF HOTELS projesini
geliştirmiştir.
ROOF HOTELS projesini diğer otel yatırımlarından ayıran özelliklerinden en önemlisi, yatırımcı için arsa ve bina
zorunluluğu dışına çıkarak, şehir merkezlerinde atıl bulunan binaların üst veya çatı katlarını kullanarak bu yatırımları
gerçekleştirmektir. Bu binaların özellikle şehir merkezlerinde ve sosyal alanlara yürüme mesafesinde yakın olmaları
esastır.
Proje kapsamındaki otellerimiz; metropoller, sanayisi gelişen şehirler, bölgesel teşvikte öncelikli iller ve doğa-kültür
turizmi için tercih edilen şehirlerde olmalıdır.
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ELS’E YILIN
OJE ÖDÜLÜ

Bu projede markamız yatırımcısına, en ideal oda sayısından, mimari detaya, merkezi satış sisteminden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda destek de vermektedir.
ROOF HOTELS markasıyla yapılan yatırımlarda işletme maliyetleri de minimize edilmiştir. Kullanılan teknoloji ve iyi
planlama sayesinde en az personel ve enerji maliyetleri ile işletme yapılır. Böylelikle uygun maliyetli bir otel yatırımı,
en uygun işletme maliyetleri ile birleşince çok hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlanmış olur.
Markanın kurucusu Mehmet YÜCE’nin bu proje için hedefi, Türkiye’ de ROOF HOTELS markasına ait 5 yılda en
az 5 otele ulaşmaktır. Bunun için yol haritasını planlamış ve proje hazırlandıktan sonra ilk otelini yaşadığı şehir olan
Sakarya ilinin hızla gelişen ve sosyal yaşamın en yoğun olduğu Serdivan ilçesinde “ ROOF 264 HOTEL & SUITES ” alt
markasıyla 2017 yılında açmıştır. Projenin başarılı bir yatırımı olarak faaliyet gösteren ROOF 264 HOTEL & SUITES,
yeni yatırımlar için de örnek olmuştur. Otel projelerimizin isimleri bulundukları illerin 3 haneli telefon kodlarını içine
alarak belirlenecektir.
Markamızın ikinci oteli içn İstanbul da “ ROOF 212 HOTEL & SUITES” için yeni yatırımcı görüşmeleri yapılmış ve
ilk franchise sözleşmesi imzalanmıştır.
Markanın kurucusu Mehmet YÜCE’ nin nihai hedefi, otel sayısını 10’ a çıkardıktan sonra; yerli veya yabancı bir fonla
ortak olmak veya halka arz yaparak markanın büyümesini sağlamaktır. Böylece yerli ve milli bir markanın doğmasını
sağlayarak ülkemize bir değer katılması hedeflenmektedir.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ SES SANATKARI HELİN POLAT
Selam ben Helin Polat
1985 Diyarbakır doğumlu olup Mersin şehirin
de büyüdüm. Başta şiiir
çalışmalarıyla başlayan
sonradan söz ve besteler
yapmaya başladım ,bu
döneme kadar t tarz müzikler yapmaya başladım
bu müzik dalarına Türk
Halk Müzigi başta olmak
üzere halay azeri arabesk fantazi ve hareketli oyun havası
tarzında müzik dalarında söz ve müzik
besteler yaptım. Polat müzik şirketinde yaptığımız yoruldum artık kalleş
dünyada isimli albümümüzü yaptık 9
eserlik karma albümüm tırent müzik
etiketiyle tüm dijital müzik platforum
yotu be kanalarında yayınlandı.Yoruldum artık kalleş dünyada isimli albumum de iki klip calışmalarımız oldu

ilk kılibim gamzeli
isimli hareketli
halay tarzında ve
ikinci kılibim de
şuan yotu be kanaların da netd
kanalında yayında
olan birgün anlarsın şarkımıza
çektik.Türkiye
genelinde gerek
halk konserleri
türkü evleri düğün proğramlarında
yer aldım Türkiye ve Avrupada yurt
dışında konser ve proğramlarıma
devam etim.
Bundan sonraki müzik çalışma yaşantımda sıngıl çalışmam olan
hareketli oyun havası tarzındaki tek eserlik kılip çalışmamız olacak
dedi.sayın HELİN POLAT müzik söz beste yazarı bu güne kadar
yapmış olduğu başarılı çalışmalarını günha gazetemize vermiş olduğu
roportajdan dolayı kendisine teşekür ediyoruz ve bundan sonraki
yaşantısında başarılarının devamını diliyoruz

YENİ ALBUM TANITIM VİDEO : Söz&Müzik
Helin Polat: YORULDUM ARTIK TÜRKÜ
YAPIM / POLAT MÜZİK YAPIM DAĞITIM
PRODÜKSİYON
PRODÜKTÖR / ALİ POLAT
GENEL KOORDINATÖR / MURAT POLAT
MÜZİK YÖNETMENİ / GÜRYAY YILDIRIM
ARANJÖR / GÜRYAY YILDIRIM
STÜDYO SES KAYIT / POLAT MÜZİK
TONMAISTER / CUMALİ POLAT
MIX / CUMALİ POLAT
TONMAİSTER ASİSTANI / UĞUR POLAT
EDİT MASTERİNG / CUMALİ POLAT
ORKESTRA:
GRUP BAĞLAMA / GÜRAY HAFİFTAŞ,
LEVENT ÖZBAYRAM, ŞAFAK
BOZACIOĞLU
ŞELPE BAĞLAMA / BARAN ÖZER
NEY-ZURNA / EYÜP HAMİŞ
MEY-ZURNA / ERTAN TEKİN
SOLO KEMAN / MURAT SÜNGÜ
BAS, ELK.
KLASİK GİTAR
/ UĞUR VAROL
ASMA DAVUL / ÖMER ASLAN
PERKÜSYON / ŞENER YOLAL, AYDIN
BOZACIOĞLU
VOKALLER / ŞÜKRÜ CÖMERT, ALİ POLAT,
NURHAN BEKTAŞ EMRAH AY, AHMET
CÖMERT
FOTOĞRAF / POLAT FOTOĞRAFÇILIK
TASARIM GRAFİK / CENGİZ PAMUKOĞLU:
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(YENİ ALBÜM) KAPAK
FOTOĞRAFI:
UZUN YILLARIN BİRİKİMİ
OLAN DUYGULARIMI,
İTİNALI BİR ÇALIŞMA
SONUCUNDA ORTAYA
ÇIKAN “YORULDUM ARTIK/
KALLEŞ DÜNYADA” İSİMLİ
İLK ALBÜMÜMDE SİZLERLE
PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK
VE ONUR DUYARIM.
ALBÜMÜMDE EMEĞİ GEÇEN
PRODÜKTÖRÜM ALİ POLAT’A,
TONMAİSTERİM CUMALİ
POLAT’A, YÖNETMENİM ŞAFAK
BOZACIOĞLU’NA SANATÇI
DOSTLARIMIZ; CELAL YARICI
ŞÜKRÜ CÖMERT’E VE DEĞERLİ
MÜZİSYEN ARKADAŞLARIMA,
SEVGİ VE DESTEĞİNİ
ESİRGEMEYEN BAŞTA AİLEME
İKİNCİ AİLEM POLAT MÜZİK’E
SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ
SUNARIM. SAYGILARIMLA
HELİN POLAT:
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HELAL GIDA

Star Konak Et 1950 yılında Arakonak ilçesinde ticari faaliyetlerine başladı. Ticari faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde
sürdürüp, 1995 yılında kurumsallaşarak , Gaziantep ilinde Canlı hayvan ve gıda alanında faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. Önceleri besicilik alanında faaliyetlerde bulunduktan sonra, bu başarılarını taçlandırmak amacıyla Gaziantep’te, Küllü Mahallesinde 30.000 m2 alan üzerinde Entegre, Besihane, Sakadat ve Lojistik sektörlerinde dev yatırımlar yapmak suretiyle yoluna kararlılıkla devam etti.
Star Konak Et, İstanbul Safaköy de 1000 m2 alan üzerine kurulu soğuk hava deposu ve Gaziantep Şehitkamil’de 10.000
m2 kapalı alanda kurulu, yıllık 92.000 adet büyük ve 770.000 küçük baş kesim kapasitesine sahiptir.
Firmamız tesislerinde; Helal Gıda Sertifikası, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 (HACCP) gıda üretim ve kalite güvence
belgelerine sahip TÜRK GIDA KODEKSİNE uygun üretim faaliyetlerini son derece güvenli ve denetime açık bir şekilde yoluna emin, hızlı adımlarla tecrübeli, kendinden emin kadrosuyla devam ettirmektedir.
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ALI HİZMET

Yılların tecrübe ve birikimi ile, çevresine ve çalıştığı firmalara güven veren, dürüst ilkeli geçmiş birikimi ile genç kadrosundan aldığı enerjiyi harmanlayarak , insanlığa kaliteli ürün ve hizmet sunmak amacıyla; güvenle kaliteyi, lezzetle
damak tadını ve hijyeni bir araya getirip tüketicinin mutfağına taşımak amacıyla kendini, kadrosuyla birlikte insanlığın hizmetine adamış bir misyon firmasıdır.
Star Konak Et, en son teknoloji ile donatılmış geniş soğuk hava depoları, frigofirik araçları ve hizmete sunduğu tüm
ürünleri laboratuvar ortamında denetime tabi tutarak uluslar arası standartlara göre yerine getirmektedir.
Star Konak Et üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla; Gaziantep’ten başlamak üzere ülkemizin çeşitli illerinde et marketleri zinciri kurma projesini gerçekleştirerek yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
Firmamız, gelecekte lezzet ve Gaziantep damak tadını Türkiye ve Dünya’ya tanıtmak amacıyla yoluna sağlam ve emin
adımlarla devam etmektedir….
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Genç Yöneticilerde
Erdoğan’a ve Sağlık B

Türkiye’nin tanınmış iş sektöründe zirvelerde olan TIYBE SNACK PELLETS’in genç yöneticileri AHMET KILIÇ ve
AMER AL-FARES Gaziantep’ten TÜRKİYE’ye anlamlı TEŞEKKÜR’Ü ile koronavirüs tedbirleri gereğince…
Türkiye’nin tanınmış iş sektöründe zirvelerde olan TIYBE SNACK PELLETS’in genç yöneticileri AHMET KILIÇ ve
AMER AL-FARES Gaziantep’ten TÜRKİYE’ye anlamlı TEŞEKKÜR’Ü ile koronavirüs tedbirleri gereğince ülkemizde yoğun bir şekilde hizmet veren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya İç işleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya ve aynı zamanda bu anlamda gece gündüz demeden öz verili çalışan sağlıkçılarımıza,polisimize,askerimize, zabıta memurlarına ve tüm çalışanlara sosyal medyada TEŞEKKÜR yayınlayarak iletti.İstikrar kalkanı ve
biz bize yeteriz Türkiye desteklerinde gerekli maddi manevi destekleri,adımları atarak,ilgili makamlara yardım ederek
katkılar sağladı.
TİYBE SNACK PELLETS KİMDİR…!
Ortadoğu piyasalarında yapmış olduğumuz araştırmalar ve çalışmalarımız neticesinde, kaliteli ve güvenilir bir Pel-
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en Cumhurbaşkanı
Bakanlığına Teşekkür

let üretimine acil ihtiyaç olduğunu gördükten sonra, Tahıl – Mısır ve Patates cinslerinde her türlü Pellet üretimi için
uygun olan Türkiye’de TİYBE Snacks Şirketi olarak bir fabrika kurma kararı aldık ve Ortadoğu pazarı için gerekli olan
Pellet üretimi ve işleme hatlarını oluşturarak üretimimize başladık.
İlkemiz; bu piyasa da gerçek ve kaliteli bir rekabet ortamı oluşturmak olduğu için, Pellet üretimi konusunda deneyimli
ve yeterlilik sahibi olan en iyi mühendis ve personelleri seçerek Arap dünyasına ve Afrika ülkelerine en uygun konumda üretim yaparak pazarlamaya başladık.
Hedefimiz; belirttiğimiz pazarlara,
* Yüksek Kaliteli Mal Üretmek,
* Rekabetçi bir fiyat oluşturmak ve yüksek satış elde etmek,
* Müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olmak,
* Daha da büyüyerek Avrupa pazalarına girmektir.
TİYBE Snacks şirketi olarak her zaman en iyi hizmeti size vermeye devam edeceğiz
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Efsane dizi ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’
yeniden ekranda

‘Ali Kaptan’ ve ailesinin hikayesi, 25
Mayıs Pazartesi’den itibaren hafta içi
her gün 13.15’de Kanal D’de.
Kanal D’nin; başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız
Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli,
Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke
Zincidi’nin paylaştığı, yayınlandığı
dönem ilgiyle izlenen dizisi ‘Öyle Bir
Geçer Zaman ki’, 25 Mayıs Pazartesi
gününden itibaren yeniden ekrana
geliyor.
Yönetmenliğini Zeynep Günay Tan’ın yaptığı, başrol oyuncularının yanı sıra Meral Çetinkaya, Mete Horozoğlu, Orhan
Alkaya, Nilperi Şahinkaya, Tolga Güleç, Salih Bademci, Ferit
Kaya ve Sercan Badur’un da önemli roller üstlendiği dizi,
hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de yayınlanacak.
Ekrana damgasını vuran dizinin genel hikayesi şöyle:
Uzun yol kaptanı Ali nihayet evine döner. Herkes evin reisini büyük bir heyecan içinde beklerken, Akarsu Ailesi’nin

hayatı bu dönüş ile birlikte bir anda
değişir.
Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
Yıl 1967. Ali Akarsu uzun yol gemilerinde ikinci kaptanlık yapmaktadır ve
zamanın çoğunu ailesinden uzaklarda
gemilerde geçirmektedir. Ailenin
reisi geçim derdi için okyanus ötelerinde giderken, aileyi bir arada tutan
dört çocuğuna hem annelik hem de
babalık yapan ise eşi Cemile’dir. Uzun
bir seferin ardından Ali evine dönmektedir. Evin ahalisi,
özellikle de Cemile tatlı bir telaş içindedir. Mete, Berrin
Aylin ama en çok da dört çocuğun en küçüğü olan Osman
babasının dönüşünü pencerede beklemektedir. Ali her ne
kadar ailesine kavuştuğu için mutlu görünse de halinde bir
gariplik vardır. Üstelik daha ilk günden Mete’nin okuldaki
haytalıkları ortaya çıkınca Ali, sinirlerine hakim olamaz.
Evde büyük bir tartışma patlak verir. Ali’nin kızı Berrin ile
de aralarında aşamadığı bir soğukluk vardır.

Ece Erken ev sahibine isyan etti:
Koronavirüs var, kimse çalışmıyor!
Son dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı olaylı
ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken, kirayı isteyen ev
sahibine isyan etti.
Erken, “Bu ayın kirası henüz yatmamış, onunla ilgili ne
durumdayız diye sormak istedim” diyen ev sahibine, şu
yanıtı verdi:
o
Selamlar, ben de kiracımdan gelince yolluyorum. Belki
1 aya çıkacağız. Kendi evime geçeceğim. Aidat 3600 TL
artı 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Koronavirüs ve
esktra aidat artışı... Anlaşılmayacak bir durum yok, kimse
çalışmıyor.
Kirasını ödemeyi geciktiren sunucu Ece Erken, ev sahibinin ödemeyi hatırlatmasına isyan etti. Kiracılarından
ödeme alamadığı için kendi kirasını geciktirdiğini belirten
Erken, ev sahibiyle konuşmasının ekran görüntüsü sosyal
medya hesabından paylaştı. Erken, “Aidat 3600 TL artı
kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta koronavirüs (corona virüsü) var, kimse çalışmıyor” ifadelerini
kullandı. Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan Erken,
“Öyle bir dönemden geçiyoruz ki; hepimizin birbirine
anlayışlı olması lazım. Sadece dikkat çekmek istedim. Ben
ödeyebilecek durumdayım, ya gerçekten zor durumda
olanlar? Dün anlayan anladı beni. Anlamayan da umurumda değil açıkçası” şeklinde konuştu
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“UTANDIM, SÖYLEMEDİM”

Konuşmanın ekran görüntüsünü de yayınlayan Erken,
paylaşımına şu notu düştü:
Hocam herkes evde kalıyor, çalışmıyor. Ben de alacağım
kiraları alamıyorken, ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa
ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2’sinden bu ay kira gelmedi. Utandım, söylemedim.
o

“TABİİ Kİ ÖDEYECEĞİM”

Ece Erken, yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkilere ise
şu sözlerle yanıt verdi:
Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum
var. Ya durumu olmayıp, bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese!

Kemal Doğulu: 4 gece bankta geçirdim!
Ünlü modacı Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra
ilk kez ‘Doya Doya Moda’ programında açıkladı. Doğulu
açıklamasında, “Parktaki bankta 4 gece geçirdim” dedi.
‘Doya Doya Moda’ 22 Mayıs haftasının finaline, birbiri
ardına gelen itiraflar damga vurdu. Programın sevilen jürisi
Kemal Doğulu, hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez anlattı.
Doğulu, 17 yaşında Mersin’den İstanbul’a geldiğini ve o günlerde ne evi, ne arkadaşı ne de parası olduğunu söyledi. İşte
Kemal Doğulu’dan yıllar sonra gelen itiraf: “
3
“İstanbul’a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez,
gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param
yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu.
Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan, başıma
bir şey gelir mi korkusuyla... Dolayısıyla çok çalıştım, çok
çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi.”

Yusuf Güney kedileri besledi
Karantina günlerinde sokak hayvanlarıyla ilgilenmeyi ihmal etmeyen Yusuf Güney, kedileri beslediği anı takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün anne kedi ve yavrularını besledi. Yavru kedilerden birini eline alan Güney, Instagram’da paylaştığı karenin altına “Ben şimdi bunları ne yapayım” diye yazdı.
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Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti

Anadolu Efes Basketbol Takımı’na kulübün Merter’deki
tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı’na kulübün Merter’deki
tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Turkish Air-

lines EuroLeague’de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali
düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular
ve çalışanlara bugün Merter Tesisleri’nde koronavirüs testi
uygulandığı kaydedildi. Test sonuçları belli olduğunda kulüp
tarafından yeni bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Süper Lig ekibinde corona virüs şoku!

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor’da 1’i
futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor’da 1’i
futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin
pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açık-
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lamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin’de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip
corona virüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve
bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif
sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi
süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır.” ifadesi

Jordan Diakiese hayatını kaybetti
Paris Saint Germain altyapısı çıkışlı olan ve amatör lig takımlarından AS Furiani’de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti.
Genç oyuncunun vefat haberini kulübü AS Furiani duyurdu.

Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral
bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun
ailesine de başsağlığı diledi.
Jordan Diakiese’nin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yeni Malatyaspor’da
antrenmanlar devam ediyor

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen
arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,
sarı-siyahlı futbolcular günü çift idmanla tamamladı.
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Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcular koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına
devam edecek

