
 Sika Yap  Kimyasallar  A  yay n organ d r. Y l: 3 - 2013 / Say : 6

Sika, profesyonel 
uzmanl k
alanlar n  
güçlendiriyor

So uk hava 
betonu nas l 
etkiler?

“Beton, Sika’n n 
temel uzmanl k 
alan  ve en önemli 
hedef pazar ”

Turgay Özkun:





 Sika Life

3 Ba yaz

Bora Y ld r m 
Genel Müdür

Dergimizin bu say s nda, geli mi  dünya pazarlar yla mukayese etti imizde 
ülkemizin oldukça fazla mesafe katetmesi gerekti ini dü ündü ümüz bir konu 
olan, irketlerimizin “rekabet gücü” ve bununla ilintili olarak ülkemizdeki “Re-
kabet Hukuku” konusunu i leyerek, sizlerle payla mak istedik. 

Ülkemizin ekonomik geli imindeki ivmeyi art rabilmek için irketlerimizin 
rekabet gücünün artmas  ve yerel olarak i  yapsalar da dünya ölçe indeki re-
kabet artlar  içinde dahi rekabetçi olabilmeleri gerekiyor. En zorlu rekabet 
artlar nda mücadele ederek ba ar l  olan irketler, içinde faaliyet gösterdikleri 

pazarlar n ve dolay s yla ülkelerin ba ar s ndaki temel ta lar n  olu turuyor. Ül-
kelerin ve toplumlar n ekonomik refahlar , o ülkelerin ticari pazarlar nda olu an 
adil rekabet artlar na do rudan ba l  oldu undan, hem kamu yönetiminin uy-
gulad  “Rekabet Hukuku” artlar  hem de irketlerin pratikteki uygulamalar  
ülkelerin dünya ölçe indeki rekabet gücü seviyesinde belirleyici oluyor. 

Ülkemizdeki “Rekabet Hukuku”nun kurulu lar taraf ndan do ru anla lma-
s n  ve rekabetin adil bir düzen içinde i lemesini sa lamak konusunda “Reka-
bet Kurumu” temel bir görev üstlenmi  durumda. Rekabet Kurumu’nun tecrü-
be ve tespitlerine göre bugüne kadar rekabet ihlali dolay s yla ceza alan birçok 
te ebbüs ve birli in, Kurum’un inceleme ya da soru turmas na muhatap kalana 
kadar rekabeti ihlal ettiklerinin fark nda olmad klar  ortaya ç km t r. Bu durum, 
irketlerin ve te ebbüslerin rekabet mevzuat na ve uygulamalar na vak f olabil-

mek için çal ma yapmalar  gereklili ine i aret ediyor. Söz konusu çal malar  
desteklemek ve te vik etmek amac yla Rekabet Kurumu, “Rekabet Hukuku 
Uyum Programlar ” haz rlayarak, irketlerin bir anlamda “kendi kendilerini de-

erlendirme ve denetlemelerini” sa layan bir araç olu turmu tur. 

Ülkemizdeki birçok irket ve kurulu un rekabet mevzuat  ile ilgili hususlar  
yeterince bilmediklerinden, fark nda olmadan çok ciddi sonuçlar  olabilecek ih-
laller yapabilme riskini ortadan kald rabilmek için en önemli araç e itimdir. Her 
irketin rekabet mevzuat  hakk nda bilgi sahibi olmas , yönetim kademesinden 

ba layarak tüm ilgili çal anlar n  kapsayacak e itim programlar  uygulamas , 
hem kendi menfaati hem de içinde oldu u sektörün rekabet seviyesini yükselt-
mesi dolay s yla ülke menfaati gere idir. 

“Rekabet Hukuku” konusunun önemini sektördeki tüm payda lar m za bir 
kere daha vurgulayabilmek ad na yaz m  bir soru ile bitirmek istiyorum: 

irketinizin, “Rekabete Uyum Politikas ” var m ?

Sayg lar mla

Nas l bir rekabet?
De erli Sika dostlar ,
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 Editörden

 Cenk Çotur
 Pazarlama & Teknik Servis Hizmetleri Müdürü

Bu say m zda ele ald m z “Rekabet Hukuku”, dinamik ve sürekli de i ime aç k ekonomiye sahip pa-
zarlarda zaman zaman da olsa göz ard  edilebilen bir ekonomik hukuk dal d r. Rekabet Hukuku, Rekabet 
Kurumu veya rekabete uyum konular na k saca de inmeden önce rekabetin verimini, belki de birço umu-
zun bildi i bir örnekle vurgulamak istiyorum. 

1920’li y llar n ba nda, küçük bir atölyede, iki karde  ortak ayakkab  üretme giri iminde bulunur. An-
cak, belirli nedenlerden ötürü bu ortakl k, 1948 y l nda sona erer. ki karde  Almanya’n n güneyindeki kü-
çük bir kasabada, kinci Dünya Sava ’ndan yakla k üç y l sonra, yoksullu un ve i sizli in yüksek oranda 
ya and  piyasa ko ullar nda iki ayr  marka alt nda üretime ba lar. Bu iki marka, bugün ürünleri ve ba ar -
lar  ile küresel ölçekte tan nan Adidas ve Puma markalar d r. Her ne kadar bu rekabet, ömürlerinin sonuna 
dek iki karde i birbirinden koparm  olsa da, i  ba ar s  aç s ndan, firmalar n o günün pazar artlar nda 
hayatta kalmalar n  sa lad  ve bugün olduklar  noktaya gelmelerinde yads namaz bir önem ta d  kabul 
edilmelidir. 

Bir pazar n oyuncular  aras ndaki ekonomik ili kilerin rekabet odakl  olmas , piyasa ekonomisinin te-
mel dayana  olarak kabul edilir. Bu rekabetin de adil, dengeli ve yap c  olmas  bir yandan sosyal adaleti 
ve ekonomik etkinli i sa larken, bir yandan da rekabet eden firmalar n yap sal ve teknolojik geli melerini 
desteklemektedir. Rekabet Kanunu da i te bu nedenle, toplumsal kalk nmay , ekonomik geli imi, giri im-
cilik ruhunu desteklemek amac yla hayata geçirilmi , günümüzde firmalar n birbirlerine ve tüketicilere yö-
nelik faaliyetlerini belirli düzenlemeler içinde tutabilmek amac yla olu turulmu tur. Bu kanunu uygulama 
görevi de, 1997 y l nda kurulan Rekabet Kurumu’na verilmi tir. Bugüne kadar gerçekle tirilen faaliyetle-
rine bak ld nda, bilerek veya fark nda olmadan yap lan ihlaller oldu u tespit edilmi  olup, yap lan çal -
malar neticesinde son y llarda önemli geli me ve iyile tirmeler sa lanm t r. Bu çal malar n olu turdu u 
fark ndal k sayesinde birçok firma, kendi bünyelerinde rekabete uyum politikalar  olu turarak, bu konuda 
çal anlar n  bilinçlendirmekte ve i  yap  ekillerini gerekti i ekilde düzenlemektedir.   

Sözlerimi, do ru ve ilkeli rekabetin profesyonel tüm i  alanlar nda her yönüyle kalk nmaya katk  sa la-
yaca n  tekrar vurgulayarak tamamlarken, dergimizin bu say s ndan keyif alaca n z  umuyorum.

Bir sonraki say m zda görü mek dile iyle. 

Sayg lar mla

REKABET: 
nce bir çizgi

De erli SikaLife okurlar ,
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A merican Express ana sponsorlu unda ve NTSR Fuarc l k taraf ndan düzen-
lenen 31. Uluslararas  stanbul BoatShow, 29 Eylül-7 Ekim 2012 tarihleri 
aras nda Marintürk stanbul City Port’ta gerçekle ti. Dünya yatç l k pazar n  

olu turan lider marka, ürün ve hizmetlerin yer ald  31. Uluslararas  stanbul Boat 
Show Fuar ’nda, 2013’ün en yeni yelkenli tekneleri, özel yap m mega yatlar , katama-
ranlar , tekne ekipman ve aksesuarlar  Türkiye’de ilk defa  görücüye ç kt . 280 tekne, 
212 firma ve 650 dünyaca ünlü markay  65 bin 346 ziyaretçi ile bulu turan fuar, 
çe itli etkinliklerle kat l mc  ve ziyaretçilerinden olumlu tepkiler ald .

Sika Yap  Kimyasallar  A  de, marine ürün gruplar yla B-270 numaral  stand nda 
mü terilerini ve misafirlerini a rlad . Firma, ziyaretçileri, marine ürün ve uygulamalar  
hakk nda bilgilendirdi. da bilgilendirdi. 

Sika, BoatShow 2012 
Fuar ’ndayd  

Sika Yap  Kimyasallar , 31. Uluslararas  stanbul 
BoatShow’da ziyaretçileri, marine ürün ve 

uygulamalar yla ilgili bilgilendirdi. Sika Ailesi, 2013’e hep 
birlikte “merhaba” dedi
Ba ar l  geçen 2012 y l n n ard ndan 2013 y l na hep 
birlikte “merhaba” demek için 29 Aral k’ta stanbul 
Marriott Hotel Asia’da bir araya gelen Sika Türkiye 
çal anlar , yeni y l  kutlaman n yan  s ra k dem ödüllerini 
alan arkada lar n n sevinçlerine de ortak oldu. 

S ika Türkiye çal anlar  2013 y l na, 
29 Aral k Cumartesi ak am  stan-
bul Marriott Hotel Asia’da düzenle-

nen organizasyonla “merhaba” dedi. Gece-
ye, tüm Türkiye’deki Sika çal anlar  e leri 
ile birlikte kat ld . Çal anlar düzenlenen ge-
ceyle bir arada olma f rsat  yakalarken, Sika 
Ailesi’nin uzun süredir parças  olan çal an-
lar da k dem ödüllerini ald . Her be  y l için 
verilen k dem ödüllerini almaya bu y l, 20 ki i 
hak kazand . Sika Türkiye bünyesinde 25 y -
l n  dolduran Hilal Aktarmac , 20 y ld r görev 
yapan Nazmiye Parlak ve Ali Güzel ile 15 y l -
n  tamamlayan Ümran Balc ’y  tebrik ediyor ve ba ar l  hizmetlerinden dolay  
te ekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni y l n herkese sa l k, mutluluk ve ba ar  ge-
tirmesini diliyor ve tüm Sika Ailesi’nin yeni y l n  kutluyoruz.
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Beton 2013, 21-24 ubat’ta stanbul Fuar Merkezi’nde 

Sika Türkiye, 2012 y l  de erlendirme toplant s n  
The Green Park Hotel’de yapt
Sika Türkiye, 2012 y l n n de erlendirmesini, merkez 
destek departmanlar  ile sat  ve pazarlama birimlerinin 
kat l m yla 7-9 Aral k 2012 tarihleri aras nda The Green 
Park Hotel Pendik’te düzenledi i organizasyonla yapt . 

Ü
lkemizin içinde bulundu u co rafyan n, ko-
nusundaki en önemli organizasyonlar ndan 
olan Beton 2013 Fuar ; haz r beton, agrega 

ve in aat sektörlerinde kullan lan tüm araç, makine, 
ekipman ve ham madde üreticilerini, 21-24 ubat 
2013’te stanbul Fuar Merkezi’nde kullan c lar yla bir 
araya getirecek. Sektörün tüm ihtiyaç ve yeniliklerini 

toplu olarak incelemenin yan  s ra al m yapmaya   
da olanak sa layan Beton 2013, haz r beton, ag-
rega ve in aat sektörlerindeki son teknolojik geli -
meleri yak ndan takip etme f rsat  da sunuyor. 

Türkiye, yakla k 80 milyon metreküp haz r 
beton üretimi ve üretici say s  ile Avrupa’da en faz-
la haz r beton üreten ülke olarak birinci s rada yer 
al yor. 300 milyon ton agrega üretimi ile de Avrupa 
s ralamas nda üst basamaklarda bulunan Türkiye, 
çimento üretiminde ise dünyan n say l  ülkeleri ara-
s nda yer al yor. 

Sika Yap  Kimyasallar  A  de, önceki beton fuar-
lar nda oldu u gibi Beton 2013 Fuar’ ndaki stand yla 
mü terileri ve misafirleriyle birlikte olacak. Davetiyesi 
olmayan Sika mü terileri, fuar  ziyaret etmek isteme-
leri durumunda bizimle temasa geçebilir. 

2 012 y l  performans de erlendirmelerinin yan  s ra 2013 y l  için öngörü-
lerin, plan ve stratejilerin tart ld  ve de erlendirildi i toplant da verilen 
“Rekabet Hukukuna Uyum Semineri” ile irket çal anlar n n bu konudaki 

fark ndal k ve bilgi seviyeleri art r ld . 8 Aral k Cumartesi günü ise, Sika Türkiye’nin 
önemli art lar ndan biri olan farkl la man n gere i olarak “ novasyon Çal tay ” ilgili 
tüm birimlerin kat l m yla gerçekle tirildi. Hitap edilen tüm pazarlara yönelik yeni ve 
alternatif ürün, hizmet ve çözümlerin tart ld  toplant , Algoritma Business Consul-
ting LLC  firmas  yönetici orta  Ali Özgenç liderli inde planlanarak organize edildi.
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Haz r beton, agrega ve in aat 
sektörlerini 21-24 ubat’ta stanbul 
Fuar Merkezi’nde bulu turmaya 
haz rlanan Beton 2013, sektörlerin 
tüm ihtiyaç ve yeniliklerini toplu 
olarak incelemenin yan  s ra al m 
yapmaya da olanak sa l yor.

l
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M ü terilerinin projelerini ve devam eden i  süreçlerini tecrübe, yetkinlik ve 
güçlü mü teri odakl l yla kar layan Sika, buna paralel olarak mü teri-
lerinin birbirlerine göre farkl la an, spesifik öncelik ve taleplerine cevap 

verebilmek ad na sürekli kendisini geli tiriyor. Sika, mü terilerini ihtiyaçlar  do rultu-
sunda destekleyebilmek için, profesyonel uzmanl k alanlar n  güçlendirme yönünde 
ad mlar at yor.

Sika, stratejik olarak; beton, su yal t m , çat  yal t m , endüstriyel zemin kapla-
malar , derz dolgu ve yap t rma, yenileme ve endüstri olmak üzere yedi pazara 
odaklan yor. Bu hedef pazarlar mü terilerin uygulama alanlar n  tan mlarken, ayn  
zamanda AR-GE ve Sika üretim 
tesislerinin organizasyonlar n  da 
ekillendiriyor. Bu yeni konsept, 

Sika’n n büyüyen global yap s nda 
mü teri odakl l n  güçlendiriyor. 
Sundu u çözüm ve hizmetlerle, 
rekabetçi bir yenilikçilik yakla m  
olu turan Sika, böylece mü teri 
memnuniyetini en iyi ekilde sa -
l yor. Sika sat  ve teknik servis 
çal anlar , projelerin bütün a a-
malar nda mü terilerine do ru 
ve yeterli çözümleri sunabilmek 
için, onlarla sürekli olarak yak n 
ve profesyonel bir ili ki için-
de bulunuyor. Sika’n n faaliyet 
gösterdi i konularla ilgili olarak 
sahip oldu u birikim, gelecek 
odakl  kalite anlay  bak m ndan 
mü terileri için optimum çözüm 
ve süreçler anlam na geliyor. 
Müteahhitler, tasar mc lar, proje 
sahipleri, beton, çimento ve alç  
üreticileri, da t c  firmalar, DIY 
(kendin yap) mü terileri, uygu-
lamac lar ve endüstriyel üretim 
yapan firmalar, kendi ihtiyaçla-
r n  en iyi kar layan çözümlere 
Sika ile ula abilir.

Sika, profesyonel uzmanl k
alanlar n  güçlendiriyor
Stratejik olarak; beton, su yal t m , çat  yal t m , 
endüstriyel zemin kaplamalar , derz dolgu ve yap t rma, 
yenileme ve endüstri olmak üzere yedi pazara 
odaklanan Sika, mü terilerini ihtiyaçlar  do rultusunda 
destekleyebilmek için, profesyonel uzmanl k alanlar n  
güçlendirme yönünde ad mlar at yor.

Alman Otomobil Kulübü Genel Merkezi olarak 2 
bin 400 ki iye çal ma alan  sunan ADAC, Sika’n n 
çok farkl  çe itlilik ve nitelikte cephe ve yap t rma 
ürünlerinin kullan ld  bir yap  olma özelli ini ta yor.

te size pazartesi sabah  yataktan kalk p i  yerine gitmeyi te vik edebilecek 
bir neden. Bilimsel ara t rmalar, ofislerin ve çal an konforunun i  tatmini 
üzerinde önemli bir etkisi oldu una i aret ediyor. Foto rafta gördü ünüz 

bu ba  döndürücü yap , ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club)... 
Almanya’n n güneyinde, Münih’te yer al yor. Alman Otomobil Kulübü Genel 
Merkezi olarak 2 bin 400 ki iye çal ma alan  sunan bu renkli yap , yüksek 
esteti in yan  s ra içinde ya ayanlara yüksek seviyede konfor sa l yor. Toplam 
yüzey alan  10 bin metrekare olan ADAC, bin 152 cephe eleman yla 18 katl  
kuleyi çevreliyor. lave olarak kompleksin di er yap s nda ise 22 farkl  renkte 
2 bin 674 cephe eleman , toplam 9 bin metrekarelik bir alan  kapatmak için 
kullan lm . Birbirlerine entegre ekilde tasarlanm  olan yap lar 87 metre yük-
sekli inde bir ofis binas n  içerirken, kuzey ve güney yönlerinde farkl  binalar 
ile birle iyor. Birle im ise, yap n n ikinci kat nda ilave bir teras ile sa lanm . 

ADAC yap l rken iki katmanl  giydirme cephede, pencere sistemlerinde ve 
çelik ve beton çat larda en modern teknoloji seviyesinde çözümler elde edebil-
mek için, Sika’dan çok farkl  çe itlilik ve özellikte cephe ve yap t rma ürünleri 
tedarik edildi. Yap da performans için en belirleyici olan kalite unsurlar ; opti-
mize edilmi  buhar geçirimlili i, mekanik dayan mlar ve zorlu hava ko ullar na 
kar  dayan m olarak s ralan yor. Sika taraf ndan proje a amas  öncesinde ger-
çekle tirilen kapsaml  laboratuvar çal malar  ve uygulama safhas nda verilen 
servis, projenin di er spesifik ihtiyaçlar n  olu turuyor.

ADAC, yüksek estetik ve 
konforu bir arada sunuyor
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D ünya Sa l k Örgütü (WHO) verileri dünya genelinde yetersiz beslenmenin 
tüm ya  gruplar nda her üç ki iden birini etkiledi ini gösteriyor. Bunlar n 
101 milyonunu ise be  ya n n alt nda normalden dü ük kiloya sahip ço-

cuklar olu turuyor. Bunun sonucu olarak bu çocuklar önemli ölçüde hastalanma 
veya erken ölüm riski ta yor. Yetersiz beslenmenin en y k c  etkileri, fiziksel ve zihin-
sel geli imi engelledi i için do um öncesi ve erken çocukluk dönemlerinde kendi-
sini gösteriyor. 

Açl k sorununun ve yetersiz beslenmenin üstesinden gelmek, gerçekçi politika-
lar olu turarak, birlikte harekete geçmeyi gerektiriyor. “Antenna Association” isimli 
sivil toplum kurulu u, s ra d  ve dü ük maliyetli, sürdürülebilir bir g da kayna n  
kullanarak yerel üretim için gerekli tüm donan m ve e itim yap s n  geli tirdi. Spiru-
lina (Arthrospira Plantensis) adl  bu s ra d  g da kayna , mavi-ye il renkli ve mü-
kemmel bir spiral sarg  ekline sahip bir tür yosun. Biyolojik olarak de erlendirmek 
gerekirse gezegenin en eski sakinlerinden biri oldu u söylenebilir. 3.6 milyar y l 
önce, bakteriler ve ye il bitkiler aras nda evrimsel bir ekilde bir ba  vazifesi kurmu . 
Suda ya ayan bu bitki Afrika, Orta Do u ve Amerika’da milyarlarca y ld r kendisini 
yeniden üreterek, çok çe itli kültürler için besin kayna  oldu. Spirulina, bütün k -
talarda genellikle volkanlara yak n bölgelerde bulunan mineral bak m ndan zengin 
alkali göllerinde do al olarak yeti iyor. 

Amerikan Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesi (NASA), spirulina ile ilgili olarak, “1 
kilogram spirulinan n besin de eri yakla k bin kilogram meyve ve sebze kar m n n 
besin de erine denk geliyor” aç klamas n  yapt . Yosunun yap s nda bütün önemli 

amino asitleri içeren proteinler bulunuyor. Bu besinin çok önemli bir di er özelli i 
ise, hücre duvarlar nda selüloz olmamas  dolay s yla vücut taraf ndan tamamen emi-
lebiliyor olmas . Birkaç graml k günlük dozlar, yetersiz beslenen çocuklar n beslen-
me seviyelerinde önemli geli meler sa layabiliyor. 

Son 20 y lda Antenna, yerel ekipleri ve ortaklar  taraf ndan yürütülen spirulina 
üretim ve da t m programlar na destek sa l yor. Amaç, her bir bölgenin finansal 
aç dan kendi ayaklar  üzerinde durabilmesini sa lamak. Spirulina sat , dü ük ge-
lirli aileler için ayn  zamanda yeni bir gelir kayna  yaratmak anlam na geliyor. Sika 
Fransa, uzun y llard r Antenna’n n Moritanya ve Togo’da yürüttü ü projelere finansal 
destek sa laman n yan  s ra üretim göletleri için su yal t m membranlar  da tedarik 
ediyor. Ayr ca Sika Fransa, yine yosunlar n erit halinde kurutulmalar nda kullanmak 
amac yla ekipmanlar sa l yor. 

Spirulina gelecekte besin listesinin en üst s ras nda yerini alacak gibi görünü-
yor. Bu protein e de er besin de eri bak m ndan kar la t r ld nda soya fasulyesi 
yeti tirmek için gereken suyun 1/3’üne, hayvansal protein için gerekli olan suyun 
sadece 1/50’sine ihtiyaç duyuyor. Ayr ca arazi gereksinimi de soya fasulyesine oran-
la 20 kat, hayvansal proteine oranla 200 kat daha dü ük. Bunlar da yetmezmi  gibi, 
ABD Kanser Enstitüsü yak n geçmi te spirulinan n HIV virüsü kar s nda da etkin 
oldu unu belirten bir aç klamada bulundu. Düzenli tüketim halinde spirulina anti-
virütik etkinli i art r rken, ba kl k sistemini de güçlendiriyor. Böbrek toksisitesini 
dü ürürken, yaralar n iyile mesini h zland r yor ve radyasyona maruz kalma kaynakl  
rahats zl klar  da azalt yor. 

Gezegenin en eski sakinlerinden
biri açl k sorununu ortadan kald rabilir
Sika Fransa, açl k sorununun ve yetersiz beslenmenin üstesinden gelmek ve gerçekçi politikalar olu turmak 
amac yla Antenna adl  sivil toplum kurulu unun Moritanya ve Togo’da yürüttü ü projelere finansal destek 
sa laman n yan  s ra üretim göletleri için su yal t m membranlar  tedarik ediyor. 

k i litik l l t k
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S
u ar tma i lemi; istenmeyen kimyasallar n, biyolojik olu umlar n, suda-
ki parçac klar n ve gaz halinde olan di er yabanc  maddelerin suyun 
içinden uzakla t r lmas yla gerçekle iyor. Bu i lemle suyu belirli bir 
kullan m amac na uygun hale getirmek hedefleniyor. çme suyunun 
sa lamas  gereken kriterler genellikle ya ülkeler ya da uluslararas  

kurulu lar taraf ndan belirlenirken, bu standartlar, suyun kullan m amac na göre 
içerebilece i maddelerin izin verilen en dü ük ve en yüksek konsantrasyonlar n  
tan ml yor. Suyun uygun kalitede olup olmad n  söyleyebilmek için görsel bir de-

erlendirme tek ba na yeterli olmuyor. Ayr ca, suyu sadece kaynatmak veya evsel 
amaçl  kullan lan karbon filtreler ile ar tmak gibi basit i lemler de bilinmeyen kaynak-
tan gelen bir suyun içindeki tüm kirleticileri uzakla t rmak için yeterli de il. 

Arjantin’in ba kenti Buenos Aires’in kuzeyindeki Tigre Bölgesi’nde 16 hektarl k 
bir alana su ar tma tesisi in a ediliyor. Tesisin günlük su ar tma kapasitesi 1 milyon 
200 bin metreküp yani 80 bin tanker olarak tasarlan rken, yakla k 2.5 milyon ki inin 
su ihtiyac n  kar lamas  hedefleniyor. Su ar tma tesisi in as  ar t lacak suyun sa la-
naca  sistem altyap s n n olu turulmas n , ar t lmas  için gerekli yap lar  ve ar tma 
i lemi sonras nda tüketilece i ebekeye da t lmas n  sa layacak sistem altyap s n  
kaps yor. 

Tesise ar t lmak için gelen su 3.6 metre çap nda ve 15 kilometre uzunlu unda 
yer alt na yerle tirilmi  borular vas tas yla ta n yor. lemlerden geçirilen ve ar t lan 
su, tüketilecekleri noktalara üç galeri üzerinden 1.2 metre çap nda ve yakla k 40 ki-
lometre uzunlu unda metal borular vas tas yla iletilecek. Sika, ürünlerle ilgili destek 
sa laman n yan  s ra Sika Arjantin kullan c lar n n ürünleri do ru ekilde kullanabil-
meleri ve projeye özel ihtiyaçlar n  do ru ekilde kar layabilmek için laboratuvarda 
ön denemeler gerçekle tirdi. Yakla k 70 bin metreküp beton imalat nda tercih edi-
len katk , bu çal malar sonucunda Sika ViscoCrete serisi oldu. 

Yak n geçmi te bölgede ya anan büyük ölçekli yap la ma sonras  yer alt  suyu 
kaynaklar n n belirli oranda azalmas , ileriye yönelik çal malar n gereklili ini orta-
ya ç kard . Bölgenin sürdürülebilir geli imi aç s ndan hayati öneme sahip olan ve 
“Kuzey Bölgesi Ar tma Sistemi” projesinin bir parças  olan bu yap , Buenos Aires’in 
kuzeyinde ya anan temiz su sa lama problemini belirli ölçüde çözmeyi hedefliyor. 

Arjantin’in ba kenti Buenos Aires’in 
kuzeyindeki Tigre Bölgesi’nde 16 hektarl k 
bir alana su ar tma tesisi in a ediliyor. Tesisin 
yakla k 70 bin metreküp beton imalat nda 
Sika ViscoCrete serisi ürünler kullan l yor. 

Buenos Aires 
“temiz suya” 
kavu uyor 
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R
ekabetçi bir irkete sahip olmak, günümüzde irketler için en önemli 
varl k ko ulu haline geldi. Bu do rultuda hareket ederek irketlere 
rekabetçi bir i letim modeli yaratmak, ayakta kalmak için çok önem-
li. irketlerin faaliyetlerinin hukuki sonuçlar n n do ru olarak de er-
lendirilmesinde Rekabet Hukuku’nun göz önünde bulundurulmas  

gerekiyor. Rekabet Hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin den-
geli ve yeknesak bir biçimde uygulanmas n  sa lay c  düzenlemelerden olu uyor. 
Rekabet Hukuku’nun amac , mal ve hizmet piyasalar ndaki rekabeti engelleyici, 
bozucu veya k s tlay c  anla ma, karar ve uygulamalar ile piyasaya hâkim olan te eb-
büslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalar n  önlemek. Ayr ca bunun için gerekli 
düzenleme ve denetlemeleri yaparak, rekabetin korunmas n  sa lamak.

Türkiye’de Rekabet Hukuku
Anayasa’n n 167. maddesi, “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasa-

lar n n sa l kl  ve düzenli i lemelerini sa lay c  ve geli tirici tedbirleri al r; piyasalarda 
fiili veya anla ma sonucu do acak tekelle me ve kartelle meyi önler” diyerek devle-
ti, Rekabet Hukuku’na ili kin düzenlemeler yapmakla yükümlü hale getirdi. Türkiye 
Cumhuriyeti de Gümrük Birli i sürecinde AT Rekabet Hukuku mevzuat na uyum 
ad na Avrupa Toplulu u’nu kuran Roma Antla mas ’n n 85, 86 ve 90. maddelerini 
esas alarak, 4054 say l  Rekabetin Korunmas  Hakk nda Kanun’u 13 Aral k 1994 
tarihinde yürürlü e soktu.

Rekabet Hukuku’nun dört temel maddesi
4054 say l  Rekabetin Korunmas  Hakk nda Kanun’da 60’tan fazla madde yer 

al yor. Bu maddelerin bir k sm  Rekabet Kurumu’nun örgütlenmesine, bir k sm  ise 
usule ve para cezalar na ili kin olmakla birlikte hemen hemen tüm rekabet hukuku 
sistemleri aç s ndan üç ya da dört madde rekabetin korunmas  aç s ndan belkemi i 
niteli inde bulunuyor.

Kanun aç s ndan esasa ili kin dört temel madde s ras yla öyle:
Kanun’un 4. maddesinde rekabeti s n rlay c  anla ma, uyumlu eylem ve te eb-

büs birli i kararlar  yasaklan yor. Bu madde uyar nca birden fazla te ebbüsün arala-
r nda yapt klar  rekabeti s n rlay c , bozucu veya engelleyici anla malar yasaklan yor 
ve bunlara cezai yapt r mlar uygulan yor. 

Bu haller, özellikle unlar:
•  Mal veya hizmetlerin al m ya da sat m fiyat n n, fiyat  olu turan maliyet ve kâr 

gibi unsurlar ile her türlü al m yahut sat m artlar n n tespit edilmesi,

•  Mal veya hizmet piyasalar n n bölü ülmesi ile her türlü piyasa kaynaklar n n 
veya unsurlar n n payla lmas  ya da kontrolü,

•  Mal veya hizmetin arz ya da talep miktar n n kontrolü veya bunlar n piyasa d n-
da belirlenmesi,

• Rakip te ebbüslerin faaliyetlerinin zorla t r lmas , k s tlanmas  veya piyasada 
faaliyet gösteren te ebbüslerin boykot ya da di er davran larla piyasa d na 
ç kart lmas  yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

• Münhas r bayilik hariç olmak üzere, e it hak, yükümlülük ve edimler için e it 
durumdaki ki ilere farkl  artlar n uygulanmas ,

• Anla man n niteli i veya ticari teamüllere ayk r  olarak, bir mal veya hizmet ile 
birlikte di er mal veya hizmetin sat n al nmas n n zorunlu k l nmas . Veya arac  
te ebbüs durumundaki al c lar n talep etti i bir mal n ya da hizmetin di er bir 
mal veya hizmetin de al c  taraf ndan te hiri art na ba lanmas . Ya da arz edi-
len bir mal veya hizmetin tekrar arz na ili kin artlar n ileri sürülmesi.
Kanun’un 5. maddesinde, 4. madde kapsam nda rekabeti s n rlayan anla ma 

ve eylemlerin belirli ko ullar alt nda yasaklamadan ve cezai yapt r mlardan muaf tu-
tulaca  belirtiliyor. Rekabetin s n rlanmas  ilke olarak piyasa mekanizmas  için teh-
dit olu turmakta, toplumsal refahtan çal nmas  anlam na gelmektedir. Ancak baz  
istisnai durumlarda rekabetin s n rlanmas n n toplum aç s ndan da faydal  olabile-
ce i anla ld ndan Kanun’un 5. maddesinde yer alan bütün ko ullar  kar layan 
anla malar yasaklanmamakta ve bunlara ceza uygulanmamaktad r. 

Rekabette dengeyi
“Rekabet Hukuku” sa l yor

irketlerin rekabet gücü, sahip olduklar  güçlü ve derin bilgi birikimine dayan yor. Güçlü, rekabetçi ve etkin 
i letim modelleri, irketlerin rakipleri kar s ndaki en önemli silahlar n  olu turuyor. Bu modelleri uygularken 

Rekabet Hukuku’nu bilmek ve ona göre hareket etmek büyük önem ta yor.
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Kanun’un 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullan lmas n  yasakl yor. Re-
kabet Hukuku’nda bir irketin kendi dinamikleri ile hâkim duruma gelmesi hatta 
tekel olmas  yasaklanm yor. Bununla birlikte bir irketin sahip oldu u gücü piya-
san n temel unsurlar n  etkileyerek; rekabeti engelleyecek, bozacak ve k s tlayacak 
ekilde kötüye kullan lmas  yasaklan yor. 

Kötüye kullanma halleri özellikle unlar:
• Ticari faaliyet alan na ba ka bir te ebbüsün girmesine do rudan veya dolayl  

olarak engel olunmas  ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorla t r lmas n  
amaçlayan eylemler,

• E it durumdaki al c lara ayn  ve e it hak, yükümlülük ve edimler için farkl  artlar 
ileri sürerek, do rudan veya dolayl  olarak ayr mc l k yap lmas ,

• Bir mal veya hizmetle birlikte, di er mal veya hizmetin sat n al nmas n  veya ara-
c  te ebbüsler durumundaki al c lar n talep etti i bir mal n veya hizmetin, di er 
bir mal veya hizmetin de al c  taraf ndan te hiri art na ba lanmas . Ya da sat n 
al nan bir mal n belirli bir fiyat n alt nda sat lmamas  gibi tekrar sat  halinde al m 
sat m artlar na ili kin s n rlamalar getirilmesi,

• Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratm  oldu u finansal, teknolojik ve ticari 
avantajlardan yararlanarak ba ka bir mal veya hizmet piyasas ndaki rekabet 
ko ullar n  bozmay  amaçlayan eylemler,

• Tüketicinin zarar na olarak üretimin, pazarlaman n ya da teknik geli menin k -
s tlanmas .

Kanun’un 7. maddesinde ise hâkim durum yaratacak veya güçlendirecek bir-
le me ve devralma i lemleri yasaklan yor. Bu madde de hem birle me devralma 
yoluyla bir irketin rakiplerini devralarak hâkim duruma gelmesini hem de rakip 
irketlerin birle erek Kanun’un 4. maddesini dola malar n  engellemeyi amaçl yor. 

Rekabet Kanunu’nun uygulanmas ndan 
Rekabet Kurumu sorumlu

7 Aral k 1994 tarihinde kabul edilen 4054 say l  Rekabetin Korunmas  Hakk n-
da Kanun’da kurulmas  öngörülen ve Kanun’un uygulanmas ndan sorumlu tutulan-
Rekabet Kurumu, 1997 y l nda faaliyete ba lad . Görevleri aras nda:
• Rekabeti s n rlayan anla ma, uyumlu eylem ve te ebbüs birli i karar ve eylem-

lerinin engellenmesi ve belirli artlar n varl nda bu nitelikteki anla ma, uyumlu 
eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,

• Hâkim durumun kötüye kullan lmas n n engellenmesi,
• Birle me ve devralmalar n kontrolü yer al yor. 
      dari ve mali özerkli i olan Rekabet Kurumu’nun karar organ , yedi üyeden 

olu an Rekabet Kurulu’dur. Yukar da yer verilen görevlerin yerine getirilmesi 
amac yla bilgi isteme, yerinde inceleme yapma yetkilerini kullanan Rekabet Ku-
rumu, Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerini ihlal edenlere y ll k gayrisafi gelirlerinin 
yüzde 10’una kadar para cezas  verebiliyor. 

Rekabet Kurumu Ba kan  Prof. Dr. Nurettin Kald r mc : 

“Rekabet Hukuku’nun geli mesi ça da  bir gösterge”
lk Rekabet Kanunu’nun Sherman Yasas  ad yla 120 y l önce Amerika Birle ik 

Devletleri’nde kabul edildi ini ifade eden Rekabet Kurumu Ba kan  Prof. Dr. Nurettin 
Kald r mc , bu yasayla ticareti s n rlayan her türlü anla ma ile tekelle me ve tekel-
le meye te ebbüsün yasakland n  hat rlatt . 1982 Anayasas ’nda 167. maddeyle 
birlikte devlete, rakip te ebbüslerin olu turdu u anla malar (kartelle me) ve tekel-
le meye kar  bir görev verildi ini aktaran Prof. Dr. Nurettin Kald r mc , Türkiye’nin 
rekabet konusunda 1990’l  y llarda Avrupa Birli i’ne dönük çal malar  art rd n  be-
lirtti. Avrupa’n n, Türkiye’nin Rekabet Hukuku’nu kurumsalla t rmas n  talep etti ini 
ifade eden Nurettin Kald r mc , “Ülkemize yabanc  yat r m n çekilebilmesi için hukuki 
teminata ihtiyaç var. Bu sebeple Avrupa’n n bu iste i sistemik aç dan do ru” diye 
konu tu.  

Rekabet Kurumu Ba kan , 4054 Say l  Kanun’un 1994 y l nda Avrupa’n n iste i 

üzerine ç kar ld n  ve 1997 y l nda da Rekabet Kurumu’nun faaliyete geçti ini ifade 
etti. Rekabet Kurumu’nun görevleri hakk nda bilgi veren Prof. Dr. Nurettin Kald r mc , 
haks z rekabetin yetki alanlar  d nda oldu unu, fakat rekabeti s n rlay c  anla ma, 
uyumlu eylem ve kararlarda rekabete ayk r  bir durum oldu unda müdahil olduklar n  
söyledi. Nurettin Kald r mc ,  “Hâkim durumda e er bir te ebbüs varsa, bu gücünü 
kötüye kullan yorsa bunu önlemeye çal yoruz. Ayr ca irketlerin birle me ve devral-
malar yla da ilgileniyoruz” dedi.  

20 ve 21. yüzy llarda Rekabet Hukuku ve rekabet konusunun herkes taraf ndan 
kolayl kla anla labilecek bir olgu oldu unu belirten Prof. Dr. Nurettin Kald r mc , Re-
kabet Hukuku’nun geli mesinin ça da  bir gösterge oldu una vurgu yaparak, “Bu-
gün 120 ülkede rekabet hukuku cari ve bir mevzuat olarak uygulan yor. Kurumlar 
etkili olmaya çal yor, bu amaçla uluslararas  toplant lar yap l yor” eklinde konu tu. 



14 Proje

Projenin Tan m : SAYA Grup PharmActive ilaç üretim tesisleri/Çerkezköy 
Proje htiyaçlar : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 108 bin metreka-

relik arsa üzerine in a edilen yap  tamamland nda 76 bin metrekare kapal  alan 
ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’n n ise say l  büyüklükteki ilaç üretim tesislerinden 
biri olma özelli ini ta yacak.  PharmActive laç Fabrikas ’nda GMP (Good Manufac-
turing Practice) onay  gerekliliklerini kar layan ve CSM (Cleanroom Suitable Mate-
rials) Yeterlilik Sertifikal , yüksek performansl  ve estetik zemin kaplama sistemleri 
kullan lmas  öngörüldü.

Sika Çözümleri: Üretim alanlar nda Sika DecoFloor® sistemi uygulamas  ile 
GMP onayl  zeminler elde edildi. Yüksek performansl  ve ayn  zamanda CSM Yeter-
lilik Sertifikal  9 bin metrekare alan tamamlanarak kullan ma aç ld . Bununla birlikte 
estetik ve performans n birle ti i Sika Comfortfloor® zemin kaplama sistemi de 5 
bin metrekareyi a an laboratuvar zemin alanlar nda uyguland . 

ayr cal

laç üretim alanlar nda
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16 Teknik Bilgi

So uk hava 
betonu nas l 
etkiler?
So uk havalar n kendisini 
iyice hissettirmeye ba lad  
u günlerde beton ile ilgili 

olarak ak llara gelen ilk soru, 
so uk havan n betona etkileri 
ve al nacak önlemlerin neler 
oldu udur. 
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S
ika olarak bizlere, yani katk  üreticilerine bu dönemde en çok katk la-
r n so uk havadaki etkileri sorulur ve genel olarak betonun davran  
hakk nda bilgi istenir. Gerçekte katk lar m z n performanslar n  ve etki-
lerini hiçbir zaman beton davran ndan ba ms z olarak dü ünmeyiz. 
Dolay s yla konuya bir bütün halinde bakar ve de erlendiririz. Yaz da, 

so uk havada beton i lemlerinin gereklili ini ve yerine yerle tirilmi  betonun don-
mas n n önlenmesi için al nmas  gereken önlemleri aç klayaca z. 

So uk Havan n Tan m :
So uk hava, TS 1248’de günlük ortalama hava s cakl n n art arda üç gün süre 

ile +5 C’nin alt nda oldu u hava durumu olarak aç klan yor. ACI 306’da ise bu ta-
n m, ard k üç gün süresince günlük ortalama hava s cakl n n +5 C’den az olmas  
ve bu süre içinde herhangi bir gün 12 saat boyunca +10 C’den fazla olmamas  
olarak yap l yor. Gündüz hava s cakl n n yeterince yüksek oldu u, buna kar l k 
geceleri 0 C ve alt na dü tü ü, k tan ilkbahara veya sonbahardan k a geçi  dö-
nemleri de özellikle risk ta yor. 

Beton henüz taze halde iken don olay  ile kar la rsa, bünyesindeki kar m 
suyu donarak betonda hacim art na yol açar. Donan su, ba lang çta zay f olan 
çimento, agrega ara yüzeyindeki ba lar  kopar r. Bunun sonucu olarak içyap  bo-
zulur ve dayan m kay plar  meydana gelir. Ayr ca kar m suyu donmu  oldu u için 
kimyasal reaksiyonlar için kullan lamaz hale gelir. Bu a amada çimentonun su ile 
yapaca  hidratasyon ve dolay s  ile betonun sertle mesi durur. Hidratasyon tekrar 
ba lasa bile mutlaka dayan m kay plar  meydana gelir. [1]

Bu dayan m kay plar n n önlenmesi için betonun belirli bir dayan ma (5 MPa) 
ula ana kadar korunmas  veya bu dayan ma ula mas  bir an önce sa lanmal d r.[2] 
Önlemlerin veya betona kat lacak ilave özelliklerin ba nda “beton antifriz” katk lar  
geliyor. Beton antifrizi standard  olan, TS 11746’da aç k bir ekilde ifade edildi i üze-
re, betonu dondan koruyucu özellik gösteren katk lar n, hava s cakl n n, +5°C ile 
0°C aras nda olmas  durumunda kullan lmas n n tavsiye edilebilece i, 0°C ile -5°C 
aras nda yeterli olabilece i, -5°C ile -10 °C aras nda ise beton antifrizine ilaveten TS 
1248’de belirtilen koruma önlemlerinin al nmas  öneriliyor. 

So uk havada üretilecek betonlar için olu abilecek don hasarlar n n önlemesi-
ne yönelik betonun ilk don olay  ile kar la madan önce belirli bir dayan ma eri mesi 
için al nmas  gereken önlemler olarak:

• Antifriz katk lar n kullan lmas ,
• Beton bile enlerinin s t lmas  (suyun s t lmas  kat  maddelere k yasla daha 

etkili sonuç veriyor),
• Buhar nemi ile s t lmas , 

• Beton içine tel dirençler yerle tirilip elektrik ak m  verilmesi, genellikle çok 
so uk iklimlerde tercih ediliyor. 

Ayr ca beton tasar m  s ras nda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. 
Bunlar:  

• Erken yüksek dayan m sa layan ak kanla t r c  veya sertle me h zland  
r c  tip katk lar n tercih edilmesi, 

• CEM I 42.5 R veya CEM I 52.5 tip erken dayan m  yüksek çimentolar tercih 
edilmesi (Hidratasyon s s  dü ük tip çimento, kül veya cüruf gibi kullan m n-
dan kaç n lmal ),

• Çimento dozaj n n art r lmas , 
• Dü ük su/çimento oran  ile betonun üretilmesi, 
• K l k tip (priz geciktirme etkisi dü ük olan) ak kanla t r c  kullan lmas  erken 

yüksek dayan m elde edilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar olarak 
s ralanabilir. 

Uygulama s ras nda al nacak önlemler:
• Beton s s n n muhafaza edilmesi için uygun örtüler ile üzerinin örtülmesi,
• Uygulaman n mümkünse günün en s cak saatlerinde yap lmas , 
• Çelik yerine ah ap kal plar n kullan lmas . 
Uygulama s ras nda al nacak bu önlemlerle betonun s cakl n n muhafaza edil-

mesi amaçlan yor. Karma i lemi sonunda betonda bulunmas  önerilen minimum s -
cakl klar, betonun kesit kal nl  ve hava s cakl n n bir fonksiyonu olarak a a daki 
ekilde veriliyor. [3] 

 

  
                

         

Sonuç olarak, so uk hava artlar nda haz r beton üreticilerinin ve kullan c lar n n 
dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Bununla beraber al nacak önlemle-
rin her biri farkl  süreçler gerektirdi i için ön haz rl k ve tecrübe oldukça öne ç k yor. 

Kaynaklar: 
(1) Özkul, M.H., Sika E itim Seminer Notlar  1
(2) A.M. Neville, Properties of Concrete, Pitman Publishing (1994)
(3) Erdo an T.Y., Beton

                
        

          Hava S cakl

Beton kesitin kal nl      < -18 °C       -18 °C ile -1 °C aras        -1 °C’den yüksek 

< 30 cm      21 18  16 

30 – 90 cm  18   16   13

90 – 180 cm     16   13    10

> 180 cm      13  10    7



18 Büyüteç

Betondaki h zl  su kayb n  önleyen ve brüt beton yüzeylerde 

yap malar  iyile tiren Sika Primesol, kullan ma haz r, uygulamas  kolay, 

akrilik dispersiyon esasl , s va astar  ve beton kür malzemesidir.
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Sika Primesol ile Sa lanan Faydalar:
• Daha ekonomik çözümler 
• Tek ürün ile iki çözüm 
• Yeterli yap ma dayan m
• Kal pl  beton yüzeylerinde yeterli kür performans  
• Dü ük i çilik maliyetleri 

Kullan m Alanlar : 
• Özellikle kolon, perde ve tavanlarda
• Konut, AVM ve i  merkezleri gibi yo un s va yap lacak yap larda
• Kür gerektiren genel beton üretimlerinde 

lave Özellikler: 
• Plastik rötrenin neden oldu u çatlamalar  azalt r.

• Betonun hedef dayan m na ula mas na yard mc  olur.
• Yüzeydeki tozumay  azalt r.
• Don dayan m n  art r r.
• Kanaviçe, çuval, kaplama ve sulama gibi pahal  ve yorucu metotlar n yükünü 

hafifletir.
• Do rudan üzerine çimento ve alç  esasl  s va uygulamalar  yap labilir. 
• ç ve d  mekânlardaki uygulamalara uygundur. 
• Çimento ve özellikle alç  esasl  s valar n kar m suyunun yüzey taraf ndan emil-

mesini önler.
• Özellikle alç  esasl  kaplamalar n perde, kolon ve tavan gibi brüt beton yüzeylere 

yeterli dayan m ile yap mas n  sa lar.
• Solvent içermez. 
• Uyguland  alan n takip edilebilmesi için renklendirilmi tir.
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Üretimini yapt  kimyasal beton katk lar yla haz r beton ve çimento üreticilerinin 
talebine göre özel ürün geli tiren Sika Beton Grubu, 2013 y l n  da kârl  büyüye-
rek kapatmay  hedefliyor. Her biri konusunda uzman 15 ki iden olu an Beton 
Grubu’nun Hedef Pazar Müdürü Turgay Özkun, departman n teknik bilgi biriki-
mine ve tecrübesine son derece güveniyor. “Mü terinin sorununa h zl  ve kal c  
çözüm üretti iniz noktada her zaman bir ad m önde olursunuz” diyen Turgay 
Özkun ile departman olarak yürüttükleri faaliyetlerin yan  s ra Sika Türkiye içinde 
Beton Hedef Pazar ’n n  önemini konu tuk. 

Beton Grubu’nun yap s ndan, organizasyon içindeki görevlerinden ve faali-
yetlerinden bahseder misiniz? 

Beton Grubu; sat  gelirinin yan  s ra AR-GE, hizmet, insan kayna  aç s ndan 

“Beton 
Sika’n n temel 
uzmanl k 
alan  ve en 
önemli hedef 
pazar ”
“Sika Türkiye’nin toplam sat lar n n çok 
önemli bir k sm n  Beton Grubu 
gerçekle tiriyor. Bu sebeple Beton Grubu, 
sat  gelirinin yan  s ra AR-GE, hizmet, insan 
kayna  aç s ndan da Sika’n n hedef pazar 
organizasyonu içindeki en büyük ve en 
tecrübeli gruplardan biri.”
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Sika’n n hedef pazar organizasyonu içindeki en büyük ve en tecrübeli gruplar-
dan biri. Bu durum sadece yerel olarak de il, global anlamda da bu düzeyde… 
Sika’n n kurulu  ve ad n  dünyada duyurma hikâyesi, su yal t m  ve beton ile ilgili 
bulu lar yla oldu. Sika’n n 103 y ll k bir irket oldu unu dü ünürsek, firman n bu 
sürede dünyan n farkl  bölgelerinde, birbirinden farkl  ve zorlu ko ullarda edindi-

i tecrübelerin en önemli k sm n , beton ile ilgili konular n olu turdu unu söyle-
yebiliriz.

Sika’n n hedefleri aç s ndan Beton Grubu çok önemli. Grup olarak 2013 y l  
hedefleriniz neler?

Sika’n n hedefi, faaliyette oldu u tüm pazarlarda büyümek ve pazar lideri 
olmak. Büyümekten kast m z; sürdürülebilir, güvenilir ve kârl  bir büyümedir. Bu 

hedef, farkl la may  ve inovasyonu gerektiriyor. Beton konusunda yakla k 100 
y ll k bilgi birikimine, tecrübeye ve geli mi  AR-GE’ye sahibiz. Bizim odak nok-
tam z; de er katabilen, inovatif ve farkl  çözümler üretmek. Mü terinin ihtiyac n  
do ru anlay p, al lagelmi  yakla mlar n ötesinde sundu umuz çözümlerle ken-
dimizi, pazarda farkl  bir noktada konumland rmaya çal yoruz. Bunu da tasar m, 
planlama ve uygulama gibi in aat n tüm evrelerinde inovasyonla yap yoruz. 

Sika Türkiye sat lar n n ve cirosunun ne kadar  Beton Grubu taraf ndan 
gerçekle tiriliyor? 

Sika Türkiye olarak bahsedersek, toplam sat lar m z n yar s na yak n bir k s-
m n  Beton Grubu gerçekle tiriyor. Bu büyüklü e tecrübeli AR-GE grubumuz ile 
uzman sat  ve pazarlama kadromuz sayesinde ula t k. 
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Bölümünüzde kaç ki i çal yor? Hangi organizasyonlarda görev al yorlar?
Bölümümüzde toplam 15 ki i çal yor. Hizmet etti imiz mü teri gruplar m -

z n ba nda; haz r beton santralleri, prefabrik beton üreticileri, çimento üreticileri 
ve mühendislik yap lar  müteahhitleri geliyor. Baraj, otoyol, köprü ve HES gibi 
projeleri takip eden çok de erli bir ekibimiz var. Bu k s mda, çok tecrübeli ve 
uzun y llard r bu i i ba ar yla yapan özel proje müdürlerimiz bulunuyor. Bu arka-
da lar m z; stanbul, Adana ve Ankara’da yer al yor fakat tüm Türkiye’ye destek 
veriyor. Bahsetti im projeler, Türkiye’deki büyük otoyol, köprü, baraj, hidroelekt-
rik santralleri ve tünel gibi mühendislik yap lardan olu uyor. Biz, bu projelere, 
teknik destek veriyoruz. Öncelikle teknik çözüm sa l yoruz. Amac m z, sadece 
ürün satmak de il. Önceli imizi, çözüm üretmek olu turuyor. Zaten farkl l m z 
da bu noktada beliriyor. Bilgi ve tecrübe, mü terinin ihtiyac n  do ru anlay p, 
nas l çözüm üretebilirim noktas nda büyük önem kazan yor. Türkiye’de biz bu 
i i çok uzun y llard r yapt m z için belli bir tecrübeye sahibiz. Bunun yan nda 
dünyan n çok farkl  yerlerinde, farkl  iklimlerde ve farkl  ko ullarda antiyeler bu-
lunuyor. Alt  k tada ve yakla k 80 ülkede faal olan Sika, o bölgelere de gidiyor 
ve farkl  tecrübeler ediniyor. Örne in, dünyan n herhangi bir bölgesinde, zorlu 
iklim ve ula m ko ullar ndaki bir beton dökümüne çözüm üretiyor. Bu da bizim 
için genel bir tecrübe ans  oluyor. Sika Türkiye olarak, buna benzer bir durum 
ile kar la t m zda, destek al yoruz. Benzer uygulamay  Türkiye’ye adapte edi-
yoruz. Bu, çok büyük bir avantaj. Ülke geneline yay lm  bir sat  ve pazarlama 
kadromuz var. Ankara, zmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Diyarbak r gibi… Bu 
illerde sadece Beton Hedef Pazar ’ndan sorumlu sat  mühendisi arkada lar m z 
var. Ayr ca merkezimizde AR-GE ile koordinasyonu sa layan uzman teknik gru-
bumuz görev yap yor. 

Mü terilerinize hangi ürünleri temin ediyorsunuz? 
Sat lar m z n a rl n  kimyasal beton katk lar  olu turuyor. Tabii bunun çok 

çe itli ürünleri var. Burada mü terinin ya da uygulaman n ihtiyac na göre priz 
h zland r c lar, priz geciktiriciler, ak kanla t r c lar, su azalt c lar ve hava sürükle-
yiciler gibi ürünlerimiz bulunuyor. Projenin mevcut ko ullar  ve mü terinin bek-
lentisinin yan nda projeye de er katacak çözümler sunmay  hedefliyoruz. Önce 
mevcut durumu de erlendiriyor ve beklentiyi anl yoruz. Çe itli test ve deneyler 
yap p, durumu sürekli güncelliyoruz. Sonra mü teriye özel ürün ve çözümler üre-
tiyoruz. Asl nda tecrübe gerektiren en önemli nokta burada olu uyor. Türkiye’nin 
önde gelen haz r beton ve çimento üreticileriyle çal yoruz. Sika, Türkiye’de 20 

Kentsel dönü üm, üzerinde ciddi anlamda durulmas  gereken bir konu. Türkiye’de çok 

miktarda eski bina stoku var. Eski binalar n art k yenilenmesi gerekiyordu. Bugüne 

kadar mevcut eski binalarla ilgili bir çal ma yap lmam t . Kentsel dönü üm bunun 

için bir f rsat oldu. Kentsel dönü üm öncelikle can güvenli i aç s ndan çok önemli 

bir konu. Mevcut binalar yenilenirken, yeni artnamelere göre beton dökülecek. Bu 

da daha kaliteli, daha uzun ömürlü ve teknik olarak da gereklilikleri kar layan beton 

üretilip, kullan laca  anlam na geliyor. Biz de Sika olarak buna katk  verece iz. 

Kentsel dönü ümü in aat sektörü için önemli bir f rsat olarak görüyorum. n aat 

sektörünün kendi içinde bir dinamik yaratmas n n yan  s ra can güvenli i k sm  da 

gerçek anlamda sa lanm  olacak. Kentsel dönü üm için Türkiye’de çe itli bölgeler 

seçildi.  Yap lan binalarda haz r beton kullan l yor. Sika olarak biz de haz r beton 

üreticilerine kimyasal katk  tedarik ediyoruz. 

Kentsel dönü ümü in aat sektörü için 

önemli bir f rsat olarak görüyor musunuz
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y ld r Sika Türkiye organizasyonu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’de gerçekle -
tirilen köprü, tünel, otoyol ve baraj gibi birçok büyük projede imzam z bulunuyor. 

Beton Grubu’nda gerçekle tirilen AR-GE çal malar ndan bahseder misiniz?
Sika Türkiye’de gerçekle en AR-GE faaliyetlerinin en önemli k sm n  beton 

grubu olu turuyor. AR-GE’miz ayn  zamanda bölge merkezi konumunda bulunu-
yor. Bizim faaliyette bulundu umuz bölgeye de hizmet veriyor. Her y l AR-GE’ye 
yat r m yap yoruz fakat bu y l özellikle ciddi yat r mlar gerçekle tirdik. Bunu hem 
insan kayna  hem de ekipman olarak yapt k. Amac m z, hizmet kalitemizi hep 
bir üste ç karmak. Bir de tabii h z kazanmak. Bu i te ne kadar h zl  olursan z, 
hep bir ad m önde olursunuz. Sika Türkiye olarak, Tuzla merkez fabrikam zda 
ve Tarsus’ta bulunan fabrikam zda beton katk  üretimi yap yoruz. Geçti imiz y l 
faaliyete geçen ve tam otomasyon sistemiyle çal an Tarsus tesisimiz, Akdeniz 
ve Do u Anadolu Bölgesi’ndeki haz r beton tesislerine ve projelere h zl  ve kaliteli 
hizmet sunuyor.

Dünya genelinde Sika’n n 73 ülke 113 üretim ve pazarlama irketi aras n-
daki s ralamada Sika Türkiye 10’uncu s rada yer al yor. Peki siz bunu neye 
ba l yorsunuz? Beton Grubu’nun bu büyümede etkisi oldu unu dü ünüyor 
musunuz? 

Sika Türkiye’nin 10’uncu s rada yer almas  çok k sa zamanda olmad . Tabii 
bu durumu ülke gerçe i de etkiledi. Türkiye, uzun y llard r geli en bir pazar. Za-
man içinde çe itli ekonomik krizler ya ad  fakat hep büyüdü. Bunun çok büyük 
bir etkisi var. Türkiye’de in aat aç s ndan ciddi bir potansiyel bulunuyor. n aat 
sektörü büyüdü ü zaman ona hizmet eden yap  kimyasallar  sektörü gibi sektör-
ler de büyüyor. Biz de Sika Türkiye olarak, bu büyümeden hep daha fazla pay 
alarak büyümemizi sürdürdük. Ancak buradaki en önemli nokta güven yarat-
mak. Markaya duyulan güven çok önemli. Sika’n n tüm dünyada çok ciddi mar-
ka bilinirli i ve güven imaj  var. Sika Türkiye’nin büyümesine Beton Grubu çok 
büyük katk  sa lad . Tabii burada do ru yönetim de çok önemli. Do ru pazarla-
ra, mü terilere, ürünlere yönelmek önem arz ediyor. Sürekli inovatif yakla mlar 
getirmek de bu büyümenin gerçekle mesini sa l yor.

Beton Grubu’nun birçok ürünü bulunuyor. 2013 y l nda buna yenilerini ek-
lemeyi dü ünüyor musunuz? 

Beton Grubu, dinamik bir birim oldu u için sürekli yeni ürün geli tiriyor. Çün-

kü her mü terinin ihtiyac  farkl  oluyor. Farkl  ihtiyaçlar için özel olarak ürün çal -
yor, mü teriye özel ürün üretiyoruz. Asl nda yeni ürün üretme günlük i imizin bir 
parças . Art k beton s n flar  yükseliyor. n aatlarda depremden sonra daha yük-
sek s n fl  betonlar üretiliyor. Betonun s n f  yükseldikçe, içinde kullan lan katk n n 
da teknik kalitesi art yor. Sika olarak amac m z, hem betonun performans n  yük-
seltmek hem de çimento kullan m n n azalt lmas yla mü teriye tasarruf sa lamak. 
Yani biz, hem kaliteye katk da bulunuyoruz hem de mü terinin toplam maliyetini 
azalt yoruz. Çimento üretiminden haz r beton operasyonlar na kadar tüm evre-
lerde, daha az enerji kullan m , i çilik maliyetlerini dü ürme, stok maliyetlerinin 
azalt lmas  gibi toplam maliyeti dü ürecek ürünler sunuyoruz.

Beton Grubu’nun Sika Türkiye’nin ihracat ndaki pay  nedir? hracat yap lan 
ba l ca ülkeler hangileri? 

Sika’n n cirosunun yakla k yüzde 10’unu ihracat olu turuyor. Azerbaycan, 
Kazakistan, Gürcistan, Hazar Bölgesi ve Türk Cumhuriyetleri’nin yönetimi Sika 
Türkiye taraf ndan yap l yor. Sika Türkiye, ad  geçen bölgelere hizmet vermenin 
yan  s ra Türkiye’den yönetiyor. Kazakistan ve Azerbaycan’daki üretim tesisle-
rimizde katk  üretimi yap yor ve pazara sunuyoruz. Yine Gürcistan gibi geli en 
pazarlarda ve Ermenistan gibi ülkelerde de Sika ürünlerine ula mak mümkün.

Türkiye’deki beton pazar  için neler söylemek istersiniz? 
Türkiye’de beton s n flar  artmaya ba lad . Beton s n f n n artmas  demek, 

daha dayan ml  ve daha yüksek kaliteli beton anlam na geliyor. Bu konu, dep-
remden sonra yap lan binalarda, çe itli yönetmelikle bir nebze ilerledi. Art k daha 
yüksek kalite ve katta binalar yap l yor. Türkiye’deki binalarda C70-C80 dayan -
m nda betonlar dökülüyor. Ancak henüz yeterli de il. Beton s n flar n n yüksel-
mesi, bizim çok istedi imiz ve önem verdi imiz bir konu. Böylece Sika olarak, 
gerçek anlamda teknik gücümüzü, ürün kalitemizi ve AR-GE’mizin fark n  daha 
çok gösterme imkan  buluyoruz. 

Sika’da çal yor olmak sizin için ne anlam ifade ediyor?
Ben, sekiz buçuk y ld r Sika’da çal yorum. Bu dönem içinde çok farkl  gö-

revlerde ve projelerde yer alabilme ans  yakalad m. Ba ar s , marka bilinirlili i 
ve güveni üst düzeyde olan global bir firmada çal mak gerçekten çok güzel bir 
tecrübe. Dünyan n neresine giderseniz gidin, görev yapt n z kurumun tan n yor 
veya ürünlerinin kullan l yor olmas  insana farkl  bir mutluluk veriyor.
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Nokia Lumia 920, fi e 
takmadan arj ediliyor

Nokia, iPhone ve Android’li üst seviye ak ll  telefonlarla rekabet etmek için 
son olarak Nokia Lumia 920’yi üretti. Telefon, ilk Windows Phone 8 i letim 
sistemli telefonlardan biri olarak, Türkiye pazar nda da yerini ald . Nokia Lu-

mia 920, 4.5 inç dokunmatik ekranl , 720p HD görüntü kalitesi sunuyor. 1280x768 
çözünürlükteki Lumia 920’nin, PureMotion HD+ teknolo-
jisi ile geli tirilmi  LCD dokunmatik ekran , üst seviye 
bir telefondan beklenen görüntü kalitesini sunu-
yor. 8.7 Mp arka kameras , PureView teknolojisi 
ile dü ük kta ve hareket halindeyken bile 
rahatl kla HD kalitede foto raf ve video çe-
kimlerini mümkün k l yor. 1.5 GHz çift çekir-
dek Snapdragon  i lemcisi, 1 GB RAM’i, 32 
GB dahili haf zas  ile Lumia 920, yüksek bir per-
formans vadediyor. Qi kablosuz arj standartlar n  
destekleyen Lumia 920, kablosuz arj aksesuar-
lar  ile fi e takmadan arj edilebiliyor. arj olmas  
için, arj Plakas  veya arj Yast  donan mlardan 
birinin üzerine cihaz  b rakman z yeterli. 

S amsung en yeni tablet modeli Galaxy Note 10.1 ile çok iddial . S-Pen ta-
mas ndan dolay  Note 10.1’in kal nl  önceki modellere göre farkl . 

262x180x8.9 mm boyutlar ndaki cihaz n S-Pen yuvas  sa  alt taraf nda yer 
al yor. S-Pen, Galaxy Note 10.1’in üphesiz en büyük özelli i. Bu aparat, cihaz n 
mevcut rakiplerine ve Windows 8 tabanl  yeni nesil “dizüstü bilgisayar-tabletlere” 
kar  uzun süre geçerli olmas n  sa layacak en önemli fonksiyonlar  sa l yor. S-Pen 
ile tablet üzerinde her türlü i lemi çok kolay ve h zl  bir ekilde gerçekle tirebiliyor-
sunuz. Dokunmatik kullan mda küçük ikonlara basmakta ya anan zorluk, sayfa ge-
çi lerinde ve kayd rmada ya anan tak lmalar gibi unsurlar ortadan kalk yor. Klavye 
üzerinde h zl  bir ekilde yaz  yazabiliyor, internet taray c s n  elinizde bir fare var-
m ças na h zl  kullanabiliyorsunuz. Dahas , uygulamalar  kullanmak da daha pratik 
bir hale geliyor. Galaxy Note 10.1, 64 GB’a kadar olan microSD kartlar  destekliyor. 
Böylece 16, 32 ve 64 GB modelleriyle sunulan tabletin belle ini bulut veya flash disk 
gibi dijital ve fiziksel eklentiler olmadan fazlas yla art rabiliyorsunuz. 

deal bir tabletin çok ötesinde

amsung en yeni tablet modeli Galaxy Note 10.1 ile çok iddial . S-Pen ta-
mas ndan dolay Note 10 1’in kal nl önceki modellere ö f kl

Yeni Range Rover, 
yüzde 39 daha hafif

Tamamen yenilenen Range Rover, imdiye kadar üretilen en ye-
tenekli ve en lüks Land Rover olma özelli ini ta yor. Daha hafif, daha 
güçlü ve çok daha zarif olan Range Rover, dünyan n en iyi lüks arazi 
arac  olma konumunu koruyor. Range Rover ailesinin dördüncü ku a  
olan yeni model, 40 y l önce ilk defa sunuldu unda otomobil dünyas n-
da devrim yapan orijinal modelin yenilikçi ruhu ve ikonik tasar m ndan 
kopmadan tam anlam yla yenilendi. Bir önceki modelde yer alan çelik 
gövdeye nazaran yüzde 39 daha hafif olan ve 420 kilograma kadar a rl k 
tasarrufu sa layan tama-
men alüminyum gövdeye 
sahip yeni Range Rover, 
dünyada bütün bu özellik-
leri bünyesinde bar nd ran 
ilk arazi arac .

Yeni Range Rover, hafif 
alüminyum platform yak t 
tasarrufu, dü ük karbondi-
oksit emisyonunun yan  s ra 
performans ve çeviklik konusunda da ciddi bir geli meyi beraberinde 
getiriyor. Arac n, güçlü ve sa lam gövdesine ek olarak, bütünüyle yeni-
lenmi  alüminyum ön ve arka asisi tamam yla, yeni dört kö eli haval  
süspansiyon ile geli tirilmi . Range Rover’a özgü lüks sürü  deneyimi 
korunurken, arac n yol tutu u ve çevikli i önemli ölçüde iyile tirilmi . 
Araç, yeni süspansiyon yap s , ak ll  ve kullan m  kolay direksiyon siste-
miyle daha güvenli ve daha rahat dönü ler sa l yor. 

Yeni Range Rover, Range Rover tasar m fikirlerinin yeni ba tan yo-
rumlanmas yla ortaya ç kan mükemmel ve seçkin bir duru a sahip. Bir 
Range Rover oldu u ilk bak ta anla lan yeni araç, modelin ikonik ta-
sar m dilinde cesur bir de i iklik yaparak ileriye do ru önemli bir ad m 
at yor. Kalbinde Land Rover’ n gücünü ta yan yeni model, en yetenekli 
ve en zarif Range Rover olmak için ba tan a a  yeniden tasarland . 
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Terra Cotta askerleri 
Topkap  Saray ’nda

UNESCO taraf ndan Dünya Kültür Miras  listesine al nan, Çin’in gizemli Yeralt  
Ordusu’nun Terra Cotta askerleri Topkap  Saray ’nda sergileniyor. Sergide, Çin d na 
ç kar lmayan Terra Cotta at  da yer al yor. “Çin Hazineleri” sergisi; Yasak ehir, ang-
hay, Qin Shihuang ba ta olmak üzere Çin’in 11 önemli müzesinden getirilen 101 
eseri içeriyor. Sergi, 23 ubat 2013’e kadar ziyaret edilebilir. Çin’de 11 hanedanl n 
ba kentli ini yapm  ülkenin orta kesimindeki ian’da bulunan Terra Cotta askerleri, 
dünyan n en büyük kral mezarlar ndan biri olarak kabul edilen Çin  Huang’ n me-
zar n  koruyor. 56 kilometrekarelik dev mezar n etraf nda Çinli bir köylü taraf ndan 
rastlant  üzerine bulunan binlerce toprak asker, normal insan ebatlar nda ve her biri 
dönemin askeri nizam na göre dizilmi  ekilde duruyor.

talyan mimar Edoardo De Nari’nin stanbul’a ili kin ki isel ar ivinden belge-
lerin yer ald  “De i en Zamanlar n Mimar  Edoardo De Nari 1874-1954” sergisi, 
18 Aral k’ta aç ld . Tepeba ’ndaki Suna ve nan K raç Vakf  stanbul Ara t rmalar  
Enstitüsü’ndeki sergide, talyan mimar Edoardo De Nari’nin stanbul’a ili kin ki isel 
ar ivinden belgeler sergileniyor. Sergi, 20 Nisan 2013’e kadar ücretsiz gezilebilir. 

Mark Knopfler, 5 y l aradan
sonra Türkiye’ye geliyor

“Walk of Life”, “Sultans of Swings” ve “Brothers in Arms” gibi unu-
tulmaz hitleri ile tan nan rock müzik tarihinin efsane ismi Mark Knopf-
ler, BKM-GNL organizasyonu ile 27 Nisan 2013’te Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda hayranlar yla bulu acak. 2013 y l n n Nisan, May s, Haziran ve 
Temmuz aylar nda 25 ülkede, 72 konser verecek olan sanatç , sekizinci 
solo albümü “Privateering” tan t m  için 8 ki ilik orkestras  ile stanbul’da 
olacak. Dünya turnesinin 35. konserini stanbul’da gerçekle tirecek olan 
efsanevi rock y ld z , Romanya konserinin ard ndan stanbullu rock se-
verlere 5 y l aradan sonra yeniden müzik ziyafeti verecek. 

2008 y l nda Turkcell Kuruçe me Arena’da verdi i konserle uzun 
süre haf zalardan ç kmayan bir performansa imza atan efsane isim, 
son albümü “Privateering”den parçalar ve eski albümlerinde yer alan 
“Money For Nothing”, “Sultans of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Walk 
of Life”, “Your Latest Trick” gibi unutulmaz ark lar  ile 27 Nisan 2013 
tarihinde hayranlar n  bir kez daha büyüleyecek.

Tarih: 27 Nisan 2013
Yer: Sinan Erdem Spor Salonu

Edoardo De Nari’nin
gözünden stanbul

Tarih: 21 Kas m 2012- 
23 ubat 2013
Yer: Topkap  Saray

Tarih: 18 Aral k 2012- 20 Nisan 2013
Yer: Suna ve nan K raç Vakf  stanbul Ara t rmalar  Enstitüsü



26 Bulmaca

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLDAN SA A 
1. ri, büyük – Belirme, görünme – Antalya’n n bir ilçesi. 2. Çok kalabal k – Muhteva. 
3. Fiyaka – Kaputbezi – De erli bir ta . 4. lgi – Kalbur – Uzun tiyatro konu mas  – 
Rusçada evet. 5. Nikelin simgesi – Aza – Yabanc  –Donuk renkli – Maksat. 6. Eski 
Türk hekimi – Bir tür antilop – Yap . 7. Bir yar  kay  – Caminin ezan okunan bölü-
mü – “… vermek” (yakalatmak) – Sald r , hücum. 8. Ya am s v s  – Gres – Arseni in 
simgesi. 9. Sebep – Boyun e en – Jet Li’nin bir filmi – Sahip. 10. Kazak ba kan  
– Kar n zar  – Bir tür kad n yele i. 11. K sk  – Foto rafta duru  – Denizin çekilmesiyle
olu an yurtlanmaya elveri li arazi.

YUKARIDAN A A IYA
1. K z karde lerle evli olan erkeklere verilen ad – Özel gezinti gemisi. 2. Çözümle-
meli – Uzakl k anlatan sözcük. 3. Tahta cilas  – Akarsuyun çok h zl  akt  yer. 4. 
Say boncu u – Nautilus denizalt s n n kaptan . 5. Baryumun simgesi – Ankara’n n 
bir ilçesi – Ç plak ba . 6. Eski bir Türk güre i – Hakim. 7. Mektup – Sanayi, endüstri. 
8. Anane – talya’da bir rmak. 9. Hukuki – Ekin. 10. Kedi, köpek yavrusu – K y . 11. 
Dönemeç – Molibdenin simgesi – Güvenilir. 12. Isparta’n n bir ilçesi – Bir tür cetvel. 
13. Burun iltihab  – Pakistan’da bir kent. 14. Bir say  – Gusto. 15. Cehennem bek-
çisi – Ezgi, na me. 16. Gözdeki a tabaka – T rnak boyas . 17. Pasak – K y , sahil 
– Vilayet. 18. Bir tür eker – Termik. 19. “… Amerika” (Güney Amerika) – Ta k n su.

 Bulmacan n çözümünü kesip ad n z , soyad n z  ve firman z  
yazarak, kapal  zarf içinde Pazarlama Servisi Bölümü’nden 

Ebru Atakan’a, en geç 10 Mart 2013 tarihine kadar 
gönderiniz. Bulmacay  do ru çözenler aras ndan, 
çekilecek kura ile belirlenecek 1 ki i, 1 adet sviçre 
yap m  kol saati kazanacakt r.
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Geçen say da bulmaca ödülü kazanan: Yusuf Arslan / Bayçel Grup






