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Değerli meslektaşlarım,

Son iki yılımız, tüm ülkeler, toplumlar, şirketler ve tüketiciler için COVID-19 pandemisinin gölgesinde geçti. Tüm dünya 
ülkelerinin büyük sıkıntılar yaşadığını görürken, ülkemizde de etkilerini ciddi biçimde hissettik. Mutlusan olarak, salgının 
zorluklarıyla mücadele ederken, çalışanlarımızın sağlığını tüm faaliyetlerimizin temeline koyduk. Gerekli tedbirleri hızlıca 
aldık ve kararlılıkla uygulamaya başladık. COVID-19 salgın döneminde İkitelli OSB’de örnek fabrika seçilerek tüm 
paydaşlarımıza konuya verdiğimiz hassasiyeti göstermiş olduk. 

2021 son çeyreğinde ülkemiz ve dünyada oluşan zorlu ekonomik koşullar ile hep birlikte mücadele ederek 2022 yılına 
adım attık. Bununla birlikte sektörümüze, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize olan bağlılığımız doğrultusunda asla 
inancımızı ve motivasyonumuzu kaybetmedik. Zorluklarla dolu, ancak sektörümüz açısından önemli bir yılı tamamladık. 
Daha çok çalışarak bu süreci hep birlikte pazarımız ve ülkemiz lehine çevirmenin yollarını aradık. 

Mutlusan olarak, ekibimizdeki 39 yıllık tecrübe ile siz değerli iş ortaklarımıza geçmişte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da 
en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Başarı ile  tamamlamamıza katkısı olan, başta iş ortaklarımız olmak üzere, tüm 
çalışanlarımıza katkı ve güvenleri için teşekkür ediyorum.

Mutlusan ailesinin lideri olarak tüm paydaşlarımıza huzurlu, sağlıklı, bol kazançlı ve her şeyden önemlisi çok çalışarak 
mutlu olacakları bir 2022 yılı diliyorum. 

Çünkü biz çalışırken mutluyuz…

Sevgi ve Saygılarımla, 

Mustafa KAÇMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli iş ortaklarımız,

Heyecanımızı ilk günkü gibi sürdürdüğümüz Mutlusan Dergisinin ikinci sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Yaşamımızın en önemli rolünü üstlenen iletişim kavramının bir kanalı olan kurumsal dergicilikte, siz değerli 
okuyucularımıza sadece kurum faaliyetlerini sunmakla kalmayıp hayatımızın içeresinde var olan sağlık, spor, tarih, bilim, 
kültür-sanat, seyahat gibi önemli konu başlıklarına da yer vermeye özen gösteriyoruz.

Gelişip yenilenmeye devam ettiğimiz bu süreçte bilginin paylaştıkça değer kazandığını anlıyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. 
Tam bu noktada sayımızın içerisinde yer alan “Geçmişe ışık tutacak teleskop” başlıklı yazımızın ilginizi çekeceğine inanıyorum. 
Bilginin verdiği güç ile insanlığın neleri başarabileceğine şahit olduğumuz yazımız, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. 
Bilgimizin zenginliği, bizleri her daim iyiye, güzele ve doğruya götüreceği inancıyla hareket edildiğinden sizlere sunduğumuz 
yazılarımız da bu bilinçle yazılmaktadır. 

Düşünmenin ve çalışmanın ürünü olan bu sayımızda birbirinden kıymetli iki iş ortağımıza sorularımızı yönelttik. 
Önümüzdeki sayılarda farklı konuklarımız da bize eşlik edecektir.

Büyük bir heyecanla hazırladığımız ve emek verdiğimiz Mutlusan Dergisinin ikinci sayısı da okurlarımızın takdirleri ve 
memnuniyetleri temel hedef alınarak hazırlanmış ve sunulmuştur. Güzel ve sağlıklı günlerin sizlerle olmasını dileyerek 
saygılarımı sunuyorum.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

Melek Sinem KAÇMAZ
Yayın Yönetmeni
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Win Eurasia Fuarında
Mutlusan Etkisi

Türkiye’de elektrik sektörünün önemli markaların-
dan olan Mutlusan, 10-13 Kasım tarihleri arasında 
Tüyap Kongre Merkezinde gerçekleşen Win Eurasia 
2021 fuarında yerini aldı.

Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi sayısı oldukça 
yüksek olan Win Eurasia fuarı her yıl olduğu gibi bu 
sene de kendi sektöründe öncü markaları ağırladı. Fua-
rın önemli isimlerinden Mutlusan, şık tasarımı ve 200 
m² gösterişli standıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin yo-
ğun ilgisini gördü. İş dünyasının etkileşimlerini verimli 
hale getiren bu anlamlı fuarda Mutlusan; anahtar-priz 
ürünlerini, pano-otomasyon gruplarını, tesisat ve aydın-
latma ürün gruplarını sergiledi. Ürün yelpazesine her 
yıl yenisini ekleyen öncü firma, bu fuarda  da 2022 yılı
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içerisinde satışa başlayacağı yeni modüler anahtar serisinin 
ve tekli şok korumalı prizin tanıtımını yaparak gelen 
ziyaretçilerde merak uyandırdı. 

Bu sene gerçekleşen Win Eurasia fuarının geçtiğimiz 
senelerden ayıran bir özelliği ise fuar başlangıç gününün 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümüne 
denk gelmesiydi. Ülkemiz için değerli ve önemli günlere 
hiçbir zaman kayıtsız kalmayan Mutlusan ailesi, günün 
anlam ve önemine binaen standında müzik grubunun 
hemen yanı başında bir Atatürk köşesi oluşturarak hatıralarda 
kalıcı bir an bıraktı. Özenle hazırlanan köşede Mutlusan 
ekibi, Atatürk tablosunun önüne karanfillerle hazırlanmış 
çelengi bırakarak kısa bir tören gerçekleştirdi. Mutlusan 
nezdindeki müzik grubu repertuvarında o güne özel olarak 
Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verdi.

Win Eurasia 2021 fuarının bir diğer özelliği ise hibrit fuar 
olmasıydı. Fuara fiziki katılım gösteremeyen ziyaretçiler için 
resmi sitelerinde yer alan online platform üzerinden ziyaret 
ve görüşmeler gerçekleşti. Gelişen ve değişen dünyaya

cevap verebilmenin önemini her zaman dile getiren 
Mutlusan, dijital ortamda da fuarı verimli bir şekilde geçirdi.

Win fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mutlusan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hıdır Kaçmaz 
“Mutlusan olarak, kalite yeteneğimizdir anlayışıyla, elektrik 
sektöründe 38 yıldır tüketici ihtiyaçlarını ve taleplerini dünya 
standartlarında karşılamaya devam etmekteyiz. Mutlusan 
ailesi her geçen gün büyümekte ve pazardaki payını 
yukarılara taşımaktadır. Bunu da özellikle Win fuarında daha 
yakından görme imkânı bulduk. Koşulsuz müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak bu doğrultuda hizmet 
sunmaktayız. Araştıran ve geliştiren dinamik yapıdaki 
firmamız yeni teknolojik ürünleri müşterilerimize sunmaya 
devam edecektir” dedi.

İlerleyen dönemler için sürdürülebilir bir gelişme 
göstereceklerinin sinyallerini bir kez daha Win Eurasia 2021 
fuarında göstermiş oldu. Mutlusan, Win Eurasia 2021’de 
yoğun ilgi görerek başarılı bir fuarı daha geride bırakmıştır.
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Mutlusan’ın doyurucu bilgiler verdiği, ürünlerinin tanıtımını yaptığı ve kullanım alanlarına ilişkin teknik bilgileri 
aktardığı Mutlusan Akademi toplantısı bu sefer Şanlıurfa’da gerçekleşti. Bölgedeki anahtar priz bayisi olan Emre Ferhat 
Aydınlatma ile bir araya gelen Mutlusan, düzenlemiş olduğu toplantıda katılımcıların yoğun ilgisini gördü. 

Uzun bir zamandır bölgede organize edilmeyi bekleyen Mutlusan 
Akademi toplantısı, 25 Mart 2022 tarihinde 300 kişinin katılımıyla güzel 
bir restoranda gerçekleşti. 

Açılış konuşması Emre Ferhat Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin Gezergül tarafından yapılarak toplantıya başlanıldı. 
Karşılama konuşmasını ve iyi dilek temennilerini aktaran Sayın Gezergül; 
sözü, Mutlusan Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz’ a bıraktı.  

Sayın Yılmaz, katılımcılara; Mutlusan'ın tarihinden, gelişiminden ve 
ileriye yönelik hedeflerinden bahsederek firmaya dair genel bilgileri 
aktardı. Bölge için özel çalışmalar sürdürüleceğinin altını çizen Yılmaz, 
ilerleyen dönemlerde iş ortağı olan Emre Ferhat Aydınlatma ile birlikte çok 
özel işlere imza atılacağını vurguladı. 

Zeynel Yılmaz’ın ardından ürünlerin kullanım alanlarını, teknik 
özelliklerini ve detaylarını anlatmak üzere mikrofonu Mutlusan Teknik 
Müdürü Nurdoğan Büyükkeskin teslim aldı. Nurdoğan Büyükkeskin 
tarafından hazırlanan ve aktarılan sunumda Mutlusan anahtar-priz 
grubu, tesisat ürünleri, pano ve otomasyon ürün grupları detaylı bir 
şekilde anlatıldı. Ürünlerin teknik özelliklerine değinirken bir yandan da 
kullanım alanlarında kolaylık sağlayacak farklılıklardan bahsedildi.  

Ürün yelpazesini her yıl daha da büyüten Mutlusan, bu yıl tüketicitle 
buluşturmayı planladığı yeni modüler sistem ve tekli şok korumalı priz 
hakkında duyuru ve detaylı bilgilendirmeyi toplantıda gerçekleştirdi. 

Keyifle geçirilen yemeği ve toplantıyı daha da anlamlı kılmak adına 
Mutlusan tarafından saha çalışmalarına yardımcı ekipmanları içeren özel 
bir kampanyanın da duyurusu yapıldı. 

Mutlusan Akademi, Türkiye’nin her noktasında eğitimlerine devam edip,  
güzel anılar biriktirerek verimli toplantılara imza atmaya devam ediyor. 

Mutlusan Akademi Şanlıurfa’da!
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Karadeniz Elektromarket: "Elektrik sektörü 
ürün yelpazesi ve müşteri portföyü çok geniş 

bir alana hitap ediyor."
Mutlusan Dergisi'nin bu haftaki konukları Karadeniz 

Elektromarket Eş Yönetim Kurulu Başkanları Cemil Öztürk 
ve Sebahattin Dereli oldu.
                                                      
Kısaca kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz?

Karadeniz Elektromarket TİC. A.Ş.  1997 yılında Trabzon’da 
kurulmuştur.1997’den bu güne uzman kadrosuyla elektrik 
elektronik, makine ve otomasyon sektöründe satış pazarlama 
ve teknik destek hizmetleriyle Trabzon Merkez Plaza, Trabzon 
Değirmendere şubesi, Samsun şubelerimizle geniş ürün 
yelpazesi ile hizmet vermekteyiz.

Kaç yıldan beri bu sektördesiniz? Ürün yelpazenizde 
hangi ürün grupları mevcut?

25 yıldan beri bu sektördeyiz. Şalt, aydınlatma, kablo, 
anahtar-priz, O.G. malzemeleri, yangın, güvenlik sistemleri, 
jeneratör, sac ve plastik, pano, interkom sistemleri, 
otomasyon malzemeleri ürün yelpazemizde mevcuttur.

2021 yılı sizin için nasıl geçti? 2022 yılından 
beklentileriniz nelerdir?

2021 yılı pandeminin de etkisiyle Türkiye ve dünyada 
gerçekten çok zor bir yıl oldu. Bizim gibi geniş ürün yelpazesi 
ve dağıtım kanalı iyi olan firmalar bu krizle mücadelede bir 
adım daha önde olmuştur. 2022 yılı hedeflerin zor tahmin 
edileceği bir yıl olacaktır. Çok iyi risk analizi, finans yönetimi

ve gündemi çok yakından takip edip sonuca gitmenin en 
doğru yolu olacağı kanaatindeyiz. Üretim ve lojistikteki 
istikrar ticarette kilit noktası olacaktır.

Mutlusan ile olan iş ortaklığınızdan bahseder misiniz? 
Kaç yılından beri birlikte çalışıyorsunuz, hangi ürün 
grupları için iş birliğindesiniz?

Mutlusan Elektrik’le 1997 yılından beri çalışmaktayız. 
Üretimini yaptığı kablo kanalları, anahtar-priz, aydınlatma 
ürünleri, sanayi tipi fiş-prizler, boru ve spiral gibi ürünlerinin 
piyasaya satış ve pazarlamasını yapıyoruz.

Sektörünüz ile ilgili olarak neler söylemek isterseniz? Geli-
şimini ve Türkiye’deki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elektrik sektörü ürün yelpazesi ve müşteri portföyü çok geniş 
bir alana hitap ediyor. Üretici, toptancı ve kullanıcılarıyla bera-
ber çok büyük bir aile, Mutlusan da biz de bu ailenin bireyleri-
yiz. Elektrik sektörü Türkiye’de büyük bir gelişim göstererek ka-
liteli malzemeler üreterek yurt içinde ve yurt dışında çok büyük 
bir gelişim gösterdi. Mutlusan markası buna çok iyi bir örnek 
oldu.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Karadeniz Elektromarket olarak sektöre bir değer 

kattığımızı düşünüyoruz. Firmamızı daha ileriye taşımak için 
hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.
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Modüler Nedir? Modüler Sistem Priz Nedir?
Basit bir tabirle modüler; takılıp sökülebilen, ihtiyaca göre kullanım alanı değiştirilebilen, kullanıcı isteklerine göre 

şekillendirilebilen gibi anlamlar taşıyan mimari tasarım terimidir. 

Modüler sistem prizleri ise belirli ölçülerdeki çerçevelerin içlerine standart ölçülerdeki anahtar, topraklı priz, TV, data vs. gibi 
modüllerin kullanıcının isteğine göre yerleştirilebilen priz tipidir. Daha çok İtalya’da kullanılan bu tip prizlere İtalyan tipi priz 
de denilmektedir. 

Bu prizlere ait çerçeveler piyasada genellikle 1’li, 2’li, 3’lü, 4’lü ve 7’li şekillerde bulunur ve 1M, 2M, 3M, 4M, 7M şeklinde 
ifade edilirler. İsminden de anlaşılacağı üzere 4M çerçeve içerisine 4 adet modül konulabilir. İçlerine konulan modüller, bu 
çerçevelere oturacak şekilde standart ölçülere sahiptir. 

Modüller genellikle 1M boyutunda olsa da topraklı priz gibi bazı modüller 2M boyutundadır. Örneğin 7M boyutundaki 
çerçeveye 3 topraklı priz + 1 anahtar veya 2 topraklı priz + 3 anahtar konulabilir. Bu ürünlerin duvar montajı geçmeli derin 
kasa ile yapılmayıp çerçeve boyutuna uygun kasalar ile yapılmaktadır.
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Mutlusan Ailesi Eğitim Kampında

 Mutlusan’ın artık gelenek haline gelen yıl sonu 
değerlendirme toplantısı bu sene 3-5  Mart  tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Mutlusan satış ekibinin 
daha çok pekişmesini sağlamak, bütün bir yılı 
değerlendirmek ve eğitim vermek amacıyla yapılan 
toplantı, katılımcılar tarafından oldukça beğenildi.

 Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hıdır Kaçmaz’ın katılım-
larıyla her sene gerçekleşen yıl sonu değerlendirme top-
lantısı bu sene de yapıldı. Bu sene Şile’de yapılan toplantı-
nın hazırlığı için oldukça titiz ve planlı çalışıldı.

 Toplantının ilk günü çalışanlar evlerinden araçlar ile 
alınıp Şile’de 2 gün kamp yapılacak otele yerleştirildiler. 
Ardından ekip halinde kahvaltı yapıldı ve sunumların 
yapılacağı salona geçildi. Toplantının başlangıcında 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hıdır Kaçmaz 
toplantının açılış konuşmasını yaptı. Konuşmanın 
ardından sunumlar ve eğitimler başladı. Alanında 
uzman yöneticilere sahip firma, bu ayrıcalığını ekiplerini 
eğitmek ve performans değerlendirmelerini en doğru 
şekilde yapmak için toplantılarda da kullandı. 
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 Sunumlarda belli zaman aralıkları belirlenerek molalar verildi. Bu aralarla katılımcıların yeni yapılacak eğitimlere odak-
lanmaları ve dinlenmeleri sağlanmaya çalışıldı. Her sunumun, sonunda sunum yapan yönetici tarafından katılımcılardan 
soru alınarak, verilen eğitimin ve yapılan değerlendirmelerin anlaşılabilir olması sağlandı. Saat 10:00’da başlayan toplantı 
17:00’da son buldu. Yapılan toplantı sonrası katılımcılar oteldeki etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiler.

 Toplantının ikinci günü, kahvaltı sonrası katılımcılar 
için yeni bir düzenleme yapıldı. Salonlara geçerlerken 
bölge temsilcileri ve zincir market ekibi olarak iki gruba 
ayrıldılar. Bu şekilde verilen eğitimler gruplar için daha 
detaylı ve alanlarına uygun olması sağlandı. Toplantılarda 
ilk günkü disiplin korunarak eğitim ve sunumlar devam 
etti. 

Ekipler kendi içlerinde değerlendirmeler yaparak  daha 
başarılı olabilecekleri bir yol çizmeye çalıştılar. Toplantı 
sonrası Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hıdır Kaçmaz 
konuşma yaptılar. Sayın Mustafa Kaçmaz konuşmasında; 
Mutlusan’ın hikayesine, Mutlusan ailesine olan güvenine 
ve gelecek kuşakların firma için önemine değindi. Sayın 
Hıdır Kaçmaz toplantının önemine, amacına ve ekibin 
motivasyonuna yönelik bir konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından toplu fotoğraf çekildi. 

 Toplantı sonrası ekip servislerle otelden alınıp 
geçirdikleri başarılı dönemi kutlamak için dışarıda 
yemek yemeye götürüldü. 2 günlük kampta kendine 
yeni hedefler koyan Mutlusan ailesi, yerli üretici olarak 
daha fazla istihdam sağlayıp daha fazla insanı mutlu 
etmek istiyor.
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Yeni Nesil Hobilerde Bugün: Kamp Yapmak
Hepimizin yaşamakta olduğu ve hayatımızın bir parçası 

olan stres, zamanımızın büyük bir bölümünü olumsuz 
etkilemektedir. Peki, kendimizi motive etmek için veya 
boş vakitlerimizi keyifli hale getirebilmek için neler 
yapabiliriz?  Dergimizin bu sayısında sizler için günümüzün 
gözde hobilerinden olan kamp yapmanın keyfinden, nasıl 
yapabileceğinden ve bu hobiyi yaparken de ne kadar 
hesaplı olabileceğinden bahsedeceğiz. 

Günümüzde bu hobinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok 
yeşillik alan kamp alanı olarak dönüştürülmüştür. Fazla 
maceraya atılmak istemiyorsanız ve etrafınızda sizler gibi 
kamp yapanları görmek istiyorsanız, belirli bölgelerde 
işletilen kamp alanlarını tercih etmek oldukça doğru bir 
karar olacaktır. Tamamen kendi rotanızı çizmek isterseniz işte 
tam bu noktada dikkat etmeniz gereken hususları sizler için 
anlatacağız.

Kamp yapacağınız yani çadır kuracağınız noktayı 
belirlemekle başlayalım. Göl kenarı veya su kaynağının 
olduğu bir bölge tercihen mantıklı olacaktır. Akan suların da 
direkt olarak yanına çadır kurmanız pek mantıklı 
olmayacaktır; herhangi bir yağış sonrası taşma olabilir ve 
kampınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Kamp gecelerinizde uyumadan önce yemek, içecek veya 
kokulu bir besinleri poşetleyin ve sonrasında çöpe atılmak 
üzere çadırınızdan uzak bir yerde muhafaza edin. Ormanlık 
alanlardaki yürüyüşünüzde ses çıkararak yürümek, canlıları 
yakınınızdan uzaklaştırmanızı sağlar. Davetsiz misafirler için 
yüksek ses çıkaran tüpler veya ses tabancaları alabilir, gerekli 
durumlarda dikkatli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Çantanızda bulundurmanız gereken bazı malzemeler 
vardır. Mesela, bir düdük almanız gerekir. Olabilecek acil
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durumlar için uyarı amaçlı kamptaki arkadaşlarınıza sesinizi 
duyurabilirsiniz. Mutlaka ilk yardım çantası oluşturun. Birkaç 
ilaç, yara bandı ve ilk yardım malzemeleri sizlere çok yardımcı 
olacaktır. Biber gazı alabilirsiniz; kendinizi yabani 
hayvanlardan korumak için kullanabilirsiniz.

Yağışın bol olduğu bölgelere gidiyorsanız, şimşeklere çok 
dikkat etmeniz gerekir. Bu gibi durumlarda arabanıza veya 
mağaraya sığınmak en iyi tercih olacaktır. Ağaçların altında 
durmaktan kesinlikle kaçının, açıklığın olduğu yerleri tercih 
etmelisiniz. Metal eşyaları kendinizden uzak tutun ve çadıra 
sığınmayın. Çadırın alüminyum çubukları şimşekleri 
kendisine çekebilir.

Kıyafet seçiminiz önemli bir faktördür. Böcek veya benzeri 
canlıların ısırmalarına karşı mevsim ne olursa olsun mutlaka 
uzun kıyafetleri (pantolon veya uzun eşofman) tercih edin. 
Pantolon paçalarınızı çorabınızın içine sokmanız daha iyi 
olacaktır. Özellikle güneşin bol olduğu aylarda kamp 
yapıyorsanız güneş kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin.

Bulunduğunuz bölgede GSM operatörlerinin 
çekmeyeceğini düşünerek yanınıza harita çıktılarını almak, 
gideceğiniz yeri yakınlarınıza bildirmek ve çıkarttığınız 
haritaların kopyalarını çevrenize vermek faydalı olacaktır.

Kamp boyunca doğada bilmediğiniz otlardan ve 
meyvelerden uzak durmalısınız. Kimisi zehirli olabilir. Aynı 
şekilde bilmediğiniz bir yerden su içmekte sakıncalı olabilir. 
Su kaynatıp soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Uzun süreli 
bir kampa gidiyorsanız daha erken bozulacak besinleri önce 
tüketin.

Sizi, günlük hayatta yaşadığınız sıkıntılardan ve streslerden 
uzaklaştıracak, boş vakitlerinizde keyifli zaman geçirmenizi 
sağlayacak bir hobi tanıttık. Şehrin boğucu gürültüsünden 
uzak, temiz havayla iç içe, sakin bir vakit geçirmek istiyorsanız 
‘kampa gitmek’ tam olarak doğru bir düşünce olacaktır.

Kaynak: Onedio
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Her sene Mart ayında düzenlenen yoğun katılımcı ve ziyaretçi 
portföyüne sahip olan Middle East Energy Dubai fuarı bu sene 7-9 
Mart tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleşti.

Dubai’nin en kapsamlı fuarlarından olan MEE fuarı, 35 yılı aşkın bir 
süreyle elektrik ve enerji sektöründe ihtisas sahibi bir fuar yapısında olup, 
coğrafi konumunun avantajıyla birçok ülkenin buluşma noktası olmaktadır. 
Mutlusan, uzun yıllardır katılımcısı olduğu MEE fuarına 2022 yılında da 
katılım gösterdi. Gösterişli ve şık tasarımıyla göz dolduran Mutlusan standı, 
birçok ürün grubunu sergileyerek ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 

İş dünyasının etkileşimlerini verimli hale getiren bu anlamlı fuarda 
Mutlusan; anahtar-priz ürünlerini, pano-otomasyon gruplarını, tesisat ve 
aydınlatma ürün gruplarını sergiledi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hıdır Kaçmaz, iş ortakları ve ziyaretçilerle bir araya gelerek keyifli sohbet 
edip, iş hacminin büyümesine ve yenilenerek gelişmesine yönelik 
istişarelerde bulundular. 

Ürün yelpazesine her yıl yenisi ekleyen öncü firma, önümüzdeki 
dönemde piyasaya süreceği yeni modüler anahtar serisinin tanıtımını 
yaparak gelen ziyaretçilerde merak uyandırdı. 

Bilinirliği yüksek fuarlarda her daim yerini alan Mutlusan, eşsiz stant 
tasarımlarıyla ve profesyonel ürünleriyle MEE 2022 fuarını da başarılı bir 
şekilde bitirmiş, yerli marka olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil 
etmiştir. 

Dubai'de Mutlusan Esintisi
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Google'dan Hayat Kurtaran Proje
Türkiye gibi deprem bölgesinde yer alan ülkeler için 

Google’dan önemli bir sistem duyuruldu. Deprem 
başlamadan önce uyarı verecek sistemin ülkemizde 
tanıtımı online basın toplantısıyla yapıldı.

Deprem hissedilmeden önce uyarı veren sistem, ülkemizde 
hayata geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve 
Yunanistan’dan sonra ülkemiz de deprem sistemini kullanan 
ülkelerden birisi oldu. Sistemin amacı; deprem sarsıntısı 
başlamadan önce insanlara zaman kazandırmaktır. Android 
Deprem Sistemi, akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçerler 
kullanılarak sarsıntının algılanmasını ve sarsıntının olduğu 
alandaki kullanıcılara uyarı göndermesini sağlamaktadır.  
Sistem, Android telefonlarda çalışmaktadır.

4.5 ve üzeri büyüklükteki depremleri yakalayan ve 
uyarabilen sistem, birçok hayatın kurtarılması için oldukça 
önemli bir adım oldu. Özellikle Türkiye gibi deprem

kuşağında yer alan  ve çok şiddetli depremler yaşayan ülkeler 
için oldukça kritik olan sistem, deprem hissedilmeden 
önlem alabilmek, daha önce yaşanan üzücü hadiselerin 
önüne geçmek için de bir eşik olacaktır.

İleri aşamada, sistemi kullananlar uyarı aldıktan sonra 
AFAD’ın web sitesi üzerinden deprem hakkında detaylı bilgi 
alabileceklerdir. Sistem daha önce Balıkesir’de ve Alanya’da 
gerçekleşen 4.5’den daha büyük iki depremi algılayıp 
kullanıcılara uyarıda bulundu.

Eğer Android kullanıcısıysanız, sizler de sistemi 
kullanabilirsiniz. Cihazınızda sistemi aktif etmek için ayarlar 
bölümünde yer alan konum bölümüne girin. Sonra, konum 
bölümünün içinde yer alan deprem uyarıları bölümünü 
açmanız gerekmektedir. Gelecekte daha çok gelişeceğine 
inandığımız sistem, günümüzde umut olurken daha ileri 
aşamalarda deprem için belki de tam bir çözüm olacak.
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Tekli Şok Korumalı Priz
Günlük hayatımızda; evimizde, iş yerimizde ve birçok alanda elektronik 

cihazlar kullanmaktayız. Özellikle televizyon, beyaz eşya,  bilgisayarlar ve 
yazıcılar gibi hassas elektronik cihazlar hayatımızda önemli bir yere 
sahipler. 

Hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlarda enerjiye de bağlı olacak şekilde bazı 
riskler bulunur. Şebekede oluşabilecek ani, yüksek gerilimler kullandığımız 
ürünlerin kullanılmaz hale gelmesine veya cihaz ömrünün kısalmasına neden 
olabilir. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için Mutlusan Elektrik, şok 
korumalı ürünlerin üretimine başlamış ve evlerimizde yer edinmiştir. 6’lı şok 
korumalı grup prizin ardından tekli şok korumalı prizin çalışmalarına başlamış 
ve üretime hazır hale getirmiştir.

USB’li topraklı şok korumalı priz; üzerindeki 2 adet 5V 2.4 A akım şiddeti ile 
elektronik cihazlarımızı güvenli bir şekilde şarj etmeye yaramaktadır. Ayrıca 
tekli olmasının getirdiği avantaj ile evimizde daha az yer kaplamasına ve daha 
çok alanda kullanıma uygundur. Buna ilave olarak, şebekeden gelen faz ve nötr 
hatlarını ayrı ayrı koruyarak tek yönlü korumanın önüne geçmiş olmaktadır.

Son kullanıcıya yönelik çalışmalarına bir hayli titizlikle yaklaşan Mutlusan, yapı marketlerindeki saha ekibini 
güçlendirerek ürünlerini en doğru hizmetle son kullanıcıyla buluşturuyor. Mutlusan,  25 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye’nin 
öncü marketlerinden olan Bauhaus, Koçtaş, Tekzen, Evidia, Amazon gibi bilinirlikleri yüksek markalarla çalışmakta olup 
ürünlerini “365 gün fuar” düşünce yapısıyla büyük hassasiyetle son kullanıcıya sergilemektedir. Önümüzdeki süreçte sosyal 
sorumluluğun bilinciyle hareket ederek yapı marketleri ile iş birliği içerisine girmeyi hedefleyen Mutlusan, geliştirdiği 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında son kullanıcı ve STK’lar arasındaki köprü görevini üstlenip, hizmet alanını daha da 
genişletmeyi hedefliyor. 

365 Gün Fuar! 
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Geçmişe Işık Tutacak Teleskop: James Webb
Hubble Uzay Teleskobunun varisi James Webb Uzay 

Teleskobu uzaya fırlatıldı. Büyük patlamadan çok kısa bir 
süre sonrasını gözlemlemesi hedeflenen teleskop, başka 
gezegenlerdeki hayatı araştırmak için de önemli bir araç 
olacak.

Adını 2002'de Apollo programından sorumlu müdür olan 
James Webb’ten alan James Webb Uzay Teleskobu, 13.5 
milyar yıl öncesi hakkında bilgi toplayacak. Basitçe anlatmak 
gerekirse; ilk yıldızlardan gelen ışığı yakalayabilecek bir 
teknolojiden bahsediyoruz. Bir nevi zaman makinesi görevi 
görecek proje için yaklaşık 10 milyar dolar harcandı. 25 yıllık 
bir çalışmanın emeği olan proje için NASA başkanlığında 15 
farklı devlet bir arada çalıştı.

6.5 metre genişliğinde ve 6.5 ton ağırlığındaki teleskop, 
Dünya’dan neredeyse 1.5 milyon kilometre uzaklıktaki 
yörüngesine hareket ediyor. Yörüngesine ulaşmak için 1 ay, 

görüntülere ulaşmak için ise 6 ay gerekiyor. Sadece evrenin 
başlangıcı hakkında değil, günümüz ile büyük patlama 
arasında geçen zaman dilimi ve Dünya dışı hayatı da 
araştıracak olan gözlemevi, insanlığın uzun süredir cevabını 
merak ettiği sorular için yaklaşık 10 yıl hizmet verecek.

İçindeki sistemi Güneş’in ısısından korumak için 5 tane 
saç  teli inceliğinde panel kullanılmıştır. Bununla birlikte 
yörünge hesapları yapılarak Dünya’nın da kalkan görevi 
yapması sağlanacaktır. Böylelikle çalışması için gerekli 
-223.2 °C’nin altı sağlanmış olacaktır.

NASA’nın resmi hesabından canlı yayınlanan fırlatma 
görüntüleri yoğun ilgiyle karşılandı. NASA’nın YouTube 
resmi kanalından siz de bu eşsiz anları izleyebilirsiniz.

Yaklaşık olarak yaz aylarında görüntü vermeye başlayacak 
teleskobu büyük bir merak ve sabırla takip ediyoruz.
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Mesut Altın: "Gençliğim ve tüm 
hayatım neredeyse elektrik 
sektörüne hizmet vermekle 
geçti."

Mutlusan Dergisi'nin bu haftaki konuğu 4M Altın Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altın oldu.

Kısaca kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz?
Kuruluş tarihi 1977 olan 4M Altın Elektrik LTD. ŞTİ., Mustafa Altın tarafından taahhüt firması olarak hizmete başladı. 2000 yılında 

toptan satışa dönmüştür. 43 yıldır elektrik sektöründe kendi ülkesine hizmet veren ve 3 kardeş ile bir babanın yönettiği şirketimizin 
en büyük oğlu olarak yönetim kurulu başkanlığı görevime devam etmekteyim . 11.500 m² olan 4M Altın Elektrik LTD. ŞTİ. 
şirketimizde genç, dinamik ve uzman kadrosuyla yüze yakın çalışan kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca 2 şubemiz Bursa’da ve bir 
şubemiz ise Eskişehir’de olmak üzere toplam 3 şubemiz bulunmaktadır. 4M Altın Elektrik olarak, 224 Kablo,  A Plus boru, 4M 
Online olmak üzere 3 alt markamız var. Ayrıca medyada da kendimizi kanıtladığımız 4 yıldır basılı yayın organı olarak faaliyet 
gösteren Volt Gazetesi’nin de imtiyaz sahibiyim. 

Kaç yıldan beri bu sektördesiniz? Ürün yelpazenizde hangi ürün grupları mevcut?
Gençliğim ve tüm hayatım neredeyse elektrik sektörüne hizmet vermekle geçti. Kalite standartlarımızı arttırarak yenilikçiliğimizden 

ödün vermeden, verimliliği en üst seviyeye çıkararak müşterilerin isteklerine hızlı cevap veriyoruz. Global dünyaya ayak uydurarak 
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte anahtar priz, şalt grubu, ampul, panel led, spot, kablo çeşitleri ve birçok ürün 
gamını bünyemizde barındırıyoruz. 

2021 yılı sizin için nasıl geçti? 2022 yılından beklentileriniz nelerdir?
2021 yılı ülkemiz ve dünyada olduğu gibi zorlu bir süreçten geçti. Fakat şirket olarak aldığımız kararlar ile bu süreci pozitif olarak 

geçirdik. 2022 yılının ise 2021’den daha olumlu geçeceğini düşünüyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mutlusan ile olan iş ortaklığınızdan bahseder misiniz? Kaç yılından beri birlikte çalışıyorsunuz, hangi ürün grupları için 
iş birliğindesiniz?

Mutlusan ile olan iş ortaklığımız 2021 yılında gayet olumlu geçti. Tam kapasite ile çalışmamız ise yaklaşık 3 yıldır sürüyor. 
Hedeflerimizin 2022’de birlikten güç doğar ilkesi ile daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Mutlusan'ın neredeyse tüm ürün 
gruplarının satışını yapmaktayız. Özellikle anahtar priz grubuna inancımız tamdır. Bu sebepten dolayı 2022 hedeflerimiz büyük 
olacaktır.

Sektörünüz ile ilgili olarak neler söylemek isterseniz? Gelişimini ve Türkiye’deki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Elektrik sektörü gayet güzel ve zevkli bir sektör. Fakat firmalar arası inanılmaz bir rekabet var. Bunun sonucu olarak, düşük kâr 

oranları hat safhalarda ve masrafları da göz önünde bulundurduğumuzda şirketlerin sermaye olarak kullandığı krediler ile bile 
ayakta durmakta zorlanıyor.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Büyüyen ve gelişen bir Türkiye’de sektörümüz buna ayak uydurmak zorunda. Bizler her şey güvenle başlar sloganını ilke edinerek 

bu doğrultuda daha ileriyi görerek, tüketicilerin isteklerini baz alarak, iş ortakları ve müşterileri açısından tercih edilerek sektöründe 
lider firma olma yolunda kendimizi kanıtlamayı başardık. Fakat genel olarak baz alırsak vadelerin kısalması, öz sermayelerin öne 
çıkması ve dürüst gerçekçi satışlar ile sektörümüz daha da büyüyecektir. En son olarak tamamen yerli ve milli olan Mutlusan 
firmasına destek olmak bizim için bir borçtur. Kendilerine başarılarının devamını dilerim. 
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İki Kıtanın İncisi: Çanakkale
İki kıtayı birleştiren, iki şehrimizden birisi olan 

Çanakkale; tarihi, kültürel ve sosyal gezilerinize eşlik 
edecek önemli bir ilimizdir. İçinde sakladığı tarih, kültür 
ve doğası ile birlikte turizm için de gözde noktalardan biri 
olan Çanakkale’de gezebileceğiniz bazı önemli yerleri bu 
yazımızda bahsedeceğiz. 

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden birisi 
olan, inanç ve fedakârlığın sembolü Çanakkale’de ziyaret 
edilecek ilk yer elbette Çanakkale Şehitliği’dir. Tarihimize 
şahit olurken şehitlerimizi anarak edineceğiz bu duygusal 
tecrübeyi unutamayacağınıza eminiz. 

Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale 
Savaşı; askerlerin morfine ulaşamadığı, mermilerin havada 
çarpıştığı, yüzbinlerce askerin şehit olduğu bir savaştır. Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz Türk milletinin zor 
şartlarda neler başardığını  görmek için bu tarihi yeri 
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mutlaka ziyaret etmelisiniz.  

Bir diğer ziyaret edebileceğiniz yer ise Troya antik 
kentidir. Kazdağı eteklerinde bulunan bu tarihi kent, 
Hisarlık denilen arkeolojik alanda yer alır. 1998 yılından 
beri Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.

M.Ö. 3000 yıllarına kadar tarihi bulunan şehir, ilk 
olarak liman kenti olarak tasarlanmıştır. Zamanla 
değerini yitiren antik kent birçok doğal felaket ve savaşın 
izlerini üzerinde taşımaktadır. Kent Athena tapınağı ile 
özdeşleşmiştir.

Gezebileceğiniz başka bir nokta ise Kilitbahir Kalesi’dir. 1452 yılında Fatih 
Sultan Mehmet Han tarafından boğazın en dar yerine, Çimenlik Kalesi’nin 
karşısına yapılan bir kaledir. Amaç; Avrupa devletlerinin İstanbul kuşatması 
sırasında Bizans İmparatorluğu’na yardım etmesini engellemektir. Kale, 
üç yapraklı bir yonca şekline sahiptir. 2011-2013 yılları arasında kalenin 
restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Çanakkale’yi ziyaret etmişken Türkiye’nin en büyük adası  olan Gökçeada’yı 
da ziyaret etmeyi unutmayın. Gökçeada 2011 Citta Slow (Sakin Şehir) 
ünvanını kazanan dünyanın ilk şehri olmuştur. Doğası ve tarihi ile Gökçeada 
küçük bir cennet olarak sizleri bekliyor. Kafanızı dinleyebileceğiniz bu adada 
gezip konaklayabileceğiniz birçok yer bulunmaktadır.

Gökçeada’dan bahsetmişken Çanakkale’deki diğer ada olan Bozcaada’dan 
bahsetmezsek olmaz. Bozcaada, Türkiye’nin üçüncü büyük, Ege Denizi’nde 
ise Gökçeada’dan sonra ikinci en büyük adadır. Eski Rum evlerine ve 
rengârenk çiçeklerle bezenmiş sokaklara sahip adada gezmekten keyif 

alacaksınız. Bozcaada Kalesi ve Meryem Ana Kilisesi gibi 
tarihi noktalar dışında Polente Feneri ve rüzgar güllerine 
gidip gün batımını izlemek adadayken yapılabilecek en 
güzel aktivitelerdir. Bunlar dışında Bozcada'da görülmesi 
gereken çok güzel koylar vardır.

Bu bölgeler dışında Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı 
noktalar ile birlikte Truva Atı, Aynalı Çarşı, Assos gibi nice 
önemli seyahat noktalarını gezebilirsiniz.

Eşsiz doğanın muazzam tarih ile buluştuğu Çanakkale, 
ziyaret etmeden geçilemeyecek bir ilimizdir.
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Atatürk Kültür Merkezi
Taksim Meydanı’nın önemli sanat merkezi olan Atatürk 

Kültür Merkezi, 29 Ekim tarihinde yapılan açılış ile 
kapılarını sanatseverlere açtı. Gelin birçok etkinliğin 
yapıldığı bu sanat merkezini inceleyelim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yeniden yapılan 
ve 29 Ekim 2021 tarihinde sanatseverlere kapılarını açan 
Atatürk Kültür Merkezi, yeni hali ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
İlk hali 12 Nisan 1969 yılında dünyanın 4. büyük sanat 
merkezi olarak hizmet vermeye başladı. “İstanbul Kültür 
Sarayı” adıyla açılan AKM, 27 Kasım 1970 tarihinde Arthur 
Miller’in Cadı Kazanı oyununun temsili sırasında çıkan 
yangında zarar gördü. Onarım 6 Ekim 1978 yılında biterken 
“Atatürk Kültür Merkezi” adını da bu tarihte aldı. Bu tarihten 
itibaren Türkiye’nin en önemli kültür merkezlerinden birisi 
haline gelen AKM zamanla kullanılamaz hale geldi. 2008 ile 
2018 tarihleri arasında kapalı kalan merkez, Şubat 2018 
tarihinde yeniden yapılması için yıkıldı. Tarih 29 Ekim 2021’i

gösterdiğinde ise yeni yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin 
açılışı yapıldı.

Yeni yapılan AKM orijinal yapı ile bağlarını koparmamış 
bir tasarıma sahiptir. Yaklaşık 95.000 m² alana sahip ve beş 
bölümden oluşmaktadır. 2040 kişilik opera salonu, 802 
kişilik tiyatro salonu, 410 m² AKM Galeri ve AKM çok amaçlı 
salon gibi etkinlik ve gösteri alanlarına sahiptir.

Merkezin içinde çocukların sanat ile tanışmalarını ve 
sevmelerini sağlamak için bölümler mevcutken, gençler için 
ise onların sanat sevgisini ve sanat üretimlerini arttıracak 
bölümler mevcuttur. Sadece sanat gösteri alanı değil, sanat 
üretim alanı olarak da tasarlanan AKM; insanların sanata 
daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Günümüzde, AKM’de 
ki etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu etkinliklere 
ulaşmak veya AKM hakkında daha fazla bilgi almak 
istiyorsanız, resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü büyük 
bir ilgi ile kutlayan Mutlusan Yönetimi, kadın çalışanlarıyla bir araya 
gelerek keyifli sohbet gerçekleştirdi. Mutlusan Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Mustafa Kaçmaz, Mutlusan Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Kaçmaz ve Gündüz Kaçmaz gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Sabah saatlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Kaçmaz’ın, 
günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başlayan etkinlik, saat 
11:00 gibi son buldu. Sayın Kaçmaz, kadınların tek bir gün değil 365 gün 
hatırlanmaları gerektiğini; değerli olduklarını, daha eşit, özgür ve mutlu 
bir ömür dilediğini söyledi. Aynı zamanda yönetim olarak her zaman 
onların arkasında olacaklarını dile getirerek Kadınlar Günü’nü kutladı.  

Gerçekleştirilen bu anlamlı konuşmanın ardından Mutlusan 
bünyesindeki kadın yöneticiler teker teker kürsüye davet edilip 
konuşmalarını gerçekleşti. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölüm Müdürleri, 
kadın çalışanların çiçeklerini ve onlar için hazırlanan hediye paketlerini 
takdim etti. Mutlusan ailesi, hediye edilen ürünlerin bedellerinin belirli 
bir kısmını kanserle mücadele eden kadınlar için kurulan bir STK’ya 
bağışlayarak manevi anlamda da çok değerli bir işe imza atmış oldu.  

Özel günlere her zaman kıymet veren Mutlusan Elektrik, her Kadınlar 
Günü’nde olduğu gibi bu sene de gerçekleştirmiş olduğu organizasyonla 
geriye güzel anılar ve izler bıraktı. 

Mutlusan’dan 8 Mart Gününe
Özel Kutlama
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Doğru Beslenmek ve Uzun Yaşamak
Canımızın çektiğini, istediğimiz kadar veya daha fazlasını 

yemek…  Lezzetini almak; ama eziyetini çekmemek… Çok 
yemek; ama kilo almamak… Şişmanlamadan yemek ve 
sıkıntı yaşamadan uzun yaşamak… 

Ne güzel değil mi? Kuralsızca yaşamak … Peki, bunu nasıl 
yapacağız? Yemekten maksat nedir? Yaşayabilmek için 
gereken enerjiyi almak mı? Lezzet almak mı? Yemek bir 
mecburiyet mi? Bir rutin mi? İnsan madde itibariyle 
yedikleridir. İnsan varlığının temelinde, yediği gıdalar vardır. 
Vücudumuzu oluşturan her bir atom, dünyaya gelmeden 
önce yeryüzünde mevcut idi. Anne-babalarımızın yedikleri, 
en küçük yapı taşlarına ayrıştırılmış, vücudumuzun temelini 
oluşturan yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumunda 
kullanılmıştır. Biz madde temelinde; buğdayız, elmayız, 
ceviziz, sütüz, suyuz…

Başlangıç halimizden bu yaşımıza kadar vücudumuz

sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindedir.

Bu değişim ve dönüşüm gıdalarla sağlanmaktadır. 
Yediklerimizin çeşitleri, miktarları, yeme aralığımız, yeme 
şekillerimiz bizleri fiziksel ve psikolojik olarak etkilemektedir. 
Yıllar içerisinde topraktan alınan gıdalarla oluşturulan 
vücudumuzu, tekrar tekrar toprağa göndeririz. Vücudumuz, 
yediklerimiz olduğuna göre dikkatli beslenmek zorundayız. 

Vücudumuzu tanımalıyız. Böylece bize faydalı ve zararlı 
olanları daha iyi seçebiliriz. Sindirim ağızda başlar. Besinler; 
dişlerle ve tükürükteki su ve salgılarla küçük parçacıklara 
ayrılır. Yemek borusuyla mideye geçerler. Mide ve 
bağırsaklarda mekanik ve enzimatik işlemlere uğrarlar. Bu 
arada karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi diğer sindirim 
organları salgılarıyla sindirime destek olurlar. Bizler; 
besinleri küçük lokmalarla, yavaş yavaş, çok çiğneyerek, çok 
ıslatarak, ağızda daha uzun tutarak yemeliyiz. Lokmaları
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edebilirsiniz. Ülkemizde her yıl yüzbinlerce insan fazla 
yemenin sebep olduğu hastalıklardan ölmektedir. 
Gereğinden fazla  bes-lenmenin, kronik hastalıklara sebep 
olacağını unutmamak gerekir.  Akşam, uyku öncesi saatlerinde 
vücuda yeni gıdalar gönderilmemelidir. Uyuduktan sonra 
vücut tamamen dinlenmeye geçmelidir. Uyku saatine yakın 
bir zaman diliminde mideye gönderdiğimiz yiyecekler, 
uykunun verimini olumsuz etkiler. Organlarımız uyku ile 
dinlenir ve bir sonraki güne hazır olur. Uyku saatine doğru 
gönderdiğimiz yiyecekler, başta beyin ve kalp olmak üzere 
tüm organları olumsuz etkiler. Günümüzde teknolojik 
gelişmelerle beraber; üretimi, verimi ve kârı arttırma isteği 
besinlere ciddi zararlar vermiştir. GDO’lu gıdalar, işlenmiş 
gıdalar, fast food yiyecekler, gazlı içecekler, abur cuburlar, 
katı yağ içeren gıdalar, cipsler, mikrodalgada ısıtılmış 
gıdalar, konserveler sağlığa zararlıdır. Fazla kahve tüketmek 
de uygun değildir. Meyve-sebzeler, kuruyemişler, süt ve 
süt ürünleri, yumurta, balık, yağsız et ve yeterli su tüketimi 
faydalıdır. Vücut direncimizi arttıracak bu beslenme şekli 
Covid19 ile yatıp kalktığımız bu dönemde de ayrıca önem 
kazanmaktadır.

Beslenmede yaş önemli bir faktördür. Çocuklukta kilolu 
olmak, erişkinlikte ciddi riskler oluşturur. Canlarımızı 
verebileceğimiz çocuklarımıza, canlarının istediğini 
yedirerek zarar veriyoruz. Kilo almalarına sebep olarak, 
onlara çok büyük bir haksızlık yapıyoruz. Çocuklarımız, 
hazlarına göre hareket ettikleri için bir nevi zehir olan 
yiyeceklerden onları korumak bizim görevimizdir. 40 yaş 
üstündeki biri için doğru beslenmek ise doktor kontrolünden 
geçerek, vücut için doğru besinleri hayatına entegre ederek 
olmalıdır. Unutmayınız ki; varlığınız, lezzetlerin ötesinde 
yüce anlamlar taşır. Doğru beslenme ile beraber yaşamınızı 
daha sağlıklı hale getirebilir, yaşam döngünüzü sağlam 
temellere dayandırabilirsiniz.

Yazan: İşyeri Hekimi Dr. Serdal Akgündüz

dişlerle iyi parçalamadığımız, tükürükle iyi ıslatmadığımız 
zaman vücudumuzun diğer organlarına büyük yük 
göndermiş oluruz ve kısa sürede, çok fazla yemiş oluruz. 
Yemek çeşitliliği, farklı sindirim enzimlerinin salınmasına 
sebep olur.  Aynı anda tatlıyı, tuzluyu, ekşiyi ve acıyı 
ağzımıza alıp çiğnemiyoruz. Ne yazık ki, bunların hepsini 
aynı sofralarda arka arkaya mideye gönderebiliyoruz.

Çok ve çeşitli yemek; çok asit, çok enzim, çok metabolik 
işlem demektir. Bunları hazmetmek, vücudumuzu ciddi 
anlamda yormaktadır. Aynı vakitte alınan, biri günlük 
ortalama 20 km, diğeri 200 km çalışan iki araç eşit ömürlü 
olamaz. Aynı şekilde sürekli içten içe çalışıp yıpranan 
vücutla, ihtiyaç ölçüsünde çalıştırılan vücudun ömrü de 
aynı olmuyor.

Atalarımız “can boğazdan gelir” demişler. İnsanın 
sağlıklı yaşamı için doğru beslenmek şarttır. Ancak, toplum 
olarak yanlış bir algı içerisindeyiz. Çok ve çeşitli yedikçe 
daha sağlıklı olacağımıza inanıyoruz. Oysa kesin tıbbi bir 
sonuçtur ki; alınmış gıda miktarı azaltıldıkça, beklenen 
yaşam süresinin arttığıdır. Çok yedikçe, hastalanma ve 
ölüm oranları artmaktadır.

Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının, Diyabet, 
Hipertansiyon, Kalp-Damar Hastalıkları ve birçok kronik 
hastalığın temelinde yanlış ve fazla beslenmek vardır.

Dünyaca tanınmış tıp âlimi İbn-i Sina şöyle der:  
"Tıp ilmini iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği 
kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört, beş 
saat kadar yeme. Şifa hazımdadır. Kolay hazmedeceğin 
miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hâl, yemek 
üzerine yemektir."

Yemek aralığı en az 4-5 saat olmalıdır. Beslenmek 
sadece öğünlerden ibaret değildir. Çay faslı, meyve faslı, 
kuruyemiş, tatlı, pasta… Hepsi birer yemek öğünüdür. 
Bunların sıklığını da azaltmamız, sağlığımız açısından 
gereklidir.

Yemek için mi yaşıyorsunuz? Yaşamak için mi yiyorsunuz?
 

Yemekteki lezzeti arayan biri iseniz; biliniz ki, yemekteki 
lezzet ağızda yaşanır. Dilin hakkını vermek, vücuda 
aldığımız her lokmanın tadını çıkarmaktır. Yemeği ağızda 
tuttukça lezzet almak mümkündür. Ağızdan sonra lezzet, 
eziyete dönüşür. Gıdaları ağızda ne kadar uzun süre 
tutarsak o kadar lezzet alırız. Böylece az yiyerek doyabiliriz 
ve daha sağlıklı oluruz

Yaşamak için yiyen biriyseniz; miktarı az ama etkili besin 
gruplarını tercih ederek sağlıklı bir yaşam elde 
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KABLO 
KANALLARI VE 
AKSESUARLARI
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Mutlusan Akademi Toplantıları Hız Kesmeden 
Devam Ediyor

Mutlusan, iş ortağı olan Anka Mühendislik için organize 
ettiği yemekte bir araya gelerek Mutlusan Akademi 
toplantısını gerçekleşti. 

14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantı iki oturuma 
bölünerek birinci gün 70 kişinin katılımıyla Avrupa Yakası, 
ikinci gün ise 80 kişinin katılımıyla Anadolu Yakası'nda 
gerçekleşti. Davetliler, ürünler hakkında bilgi sahibi olurken 
bir yandan da yemekte keyifli sohbet edebilme fırsatı 
yakaladılar. 

Toplantının açılış konuşmasını Mutlusan Satış Pazarlama 
Müdürü Zeynel Yılmaz yaptı. Yılmaz, konuşmasında 
Mutlusan’ın tarihinden, geçmişinden bugüne olan gelişim 

sürecinden ve işleyişinden bahsetti. 

Yapılan konuşmanın ardından ürünlerin bilgi ve teknik 
detayları için Mutlusan Teknik Müdürü Nurdoğan  
Büyükkeskin sözü devraldı. Mutlusan anahtar ve priz 
gruplarının, kablo kanallarının ve tesisat ürünlerinin 
detaylarını görsel materyallerle birlikte anlatan Teknik 
Müdür, misafirler için çok yararlı bilgiler sundu. 

Geçtiğimiz sene üzerine büyük yatırım yapılan pano ve 
endüstri ürün grubunun da detaylı sunumu Nurdoğan 
Bey tarafından yapıldı. 

Her sene ürün yelpazesine bir yenisini ekleyen Mutlusan, 
bu sene bünyesine ekleyeceği tekli şok korumalı prizin ve 
modüler anahtar sistemin yakında satışa sunulacağını 
duyurdu. Sunum sonunda merak edilen tüm sorular 
cevaplanarak tanıtım toplantısı sonlandırıldı.

Mutlusan ailesi, tüm Türkiye genelinde ve yurt dışında 
ürün tanıtım toplantıları düzenleyerek faydalı bilgiler 
aktarmaya ve bilinirliğini arttırmaya devam ediyor.
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Rafael “Kazanan” Nadal
2022 senesinin ilk Grand Slam turnuvası olan 

Avusturalya Açık daha başlamadan olaylarıyla spor 
gündemine girmişti. Sırp raket Novak Djokovic’in tarihi 
rekoru kırma fırsatı Avusturalya sınır polislerine takılmıştı. 
Covid protokolleri konusunda çok hassas olan diğer 
sporcuların aksine Djoker bir aşı karşıtıydı ve bu sebeple 
turnuvadan çıkarıldı. 
 

Artık Melbourne’ün kavuran güneş ışıklarının hepsi Nadal’ın  
gölgesine istemeyerek de olsa can veriyordu. Çünkü Djokovic 
ile aynı sayıda Grand Slam şampiyonluğu olan Nadal, çok zor 
bir sakatlık sonrası bu turnuvaya geliyordu. 2021 yılının 
ortasında sakatlanan İspanyol; Olimpiyat, Wimbledon ve 
Amerika Açık’ta boy gösterememişti. Hatta sakatlandıktan 
sonra sene boyunca onu sadece koltuk değnekleriyle 
görmüştük. Nadal sol ayağındaki çok nadir görülen 
sakatlığından dolayı dönüş tarihi hakkında bile muğlak 
açıklamalar yapmıştı. Tenis kariyerini bitirme kararı bile 
basında konuşulan ihtimaller arasındaydı.

Eğer bir hikaye yazıyorsanız, roman teknikleri gereği 
kahraman ile bağ kurmak adına okuyana önce 
kahramanınızın yaşadığı acıları açıklamalısınız. Sonrasında 
bu karakter ile kurulan bağ sizi kitabın son sayfasına kadar 
götürecektir. Kahramanımız turnuvada vurduğu her serviste 
bu duygusal bağ daha fazla hissediliyordu. Sizleri de bu 
konuda bir empati yapmaya davet ediyorum. Şunu 
düşünmenizi istiyorum sizlerden; sol ayağınızda eksik bir 
kıkırdağınız var ve oraya ağırlık yapmasın diye artık gücünüzü 
tabana farklı noktalardan yayacak ayakkabılar 
kullanıyorsunuz. Günlük yaşantıda attığınız her adımda bile 
hissedebileceğiniz bu sakatlığı yaşadığı 2018 yılından beri 5 
ATP ve 4 Grand Slam şampiyonluğu ile zorluklarla nasıl başa 
çıkılabilir, nasıl gerçekten kahraman olunur sorusunu 
cevapladı. Sıradaki filme geçelim isterseniz.

2022 Avusturya Açık onun için iyi başlamıştı. Birinci turda 
Amerikalı rakibi Giron’u, ikinci turda Alman Hanfmann’ı 3-0 
yenerek üçüncü tura çıkmaya hak kazanmıştı. Üçüncü tur-
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da rakibi Rus Khachanaov’a karşısında 1 set fire verse de 
toplamda 3-1 ile çeyrek finale çıktı. Üçüncü tur sonrası 
sakatlığıyla ilgili konuşan Nadal “her gün geri dönüp 
dönmeyeceğim konusunda endişe duyuyordum” dedi. 
“Uzun aylar boyunca bazen korta çıkardım ve 20 dakikadan 
fazla antrenman yapamazdım, bazı günlerse sadece 45 
dakika. Ama bazı günler iki saat antrenman 
yapabilirdim.”  “Bütün günleri tahmin etmek 
çok zor oluyordu ve ben de 
doktorlarla çözüm bulmaya 
çalışıyordum. Farklı şeyler denedim 
ama bu zordu.” Nadal, 
sakatlıkla boğuşurken 
oluşan belirsizliğin mental 
olarak süreci daha 
zorlaştırdığını anlattı. “Ama dürüst 
olmak gerekirse ayak sakatlığında 
çok daha zorlandım çünkü her gün korta 
veya salona gidiyordum ve ilerleme 
olmuyordu. Bu zihinsel olarak çok daha zor. 
Bu duruma karşı yaklaşımımdan memnunum. 
Tutkumu ve emeğimi muhafaza ettim, 
muhtemelen bu nedenle buradayım. Gelecekte 
ne olacak bilmiyorum ama her günden keyif 
alıyorum.” (Eurosport Alize Lim röportajı)

Yazının başlığında kendisini “kazanan” diye 
addetmiştim. Bazı zamanlarda zihninizin size 
fısıldadığı o küçük başarısızlık telkinlerini 
bastırmak ve mental sağlığınızı diri 
tutmak için var gücünüzle 
“başaracağım” diye bağırmak 
gereklidir. Nadal’ın zihninde 
kopan ve kıtanın en ücra 
köşesinde bile yankı bulan bu 
“başaracağım” sesi onun neden 
kazanan olduğunu bize özetliyor.

Finale uzanan yolda dördüncü turu 
da kayıpsız aşmıştı. Çeyrek final maçında 
Kanadalı rakibi Shapovalov karşısında 2-0 
öne geçtikten sonra 2-2’ye kadar gelen oyunu 
son sette 3-2 kazandı. Belki de ilk ciddi sınavını 
da burada veren Nadal, neden burada 
olduğunu bir kere daha bize kanıtladı.

Yarı finalde rakip İtalya’nın gözdesi Berrettini’ydi. 3-1 gibi 
bir skorla Matteo’yu Çizme’ye gönderen Nadal finalde Rus 
Medvedev ile karşılaşacaktı.

Ocak ayının son pazarında 5 saatlik bir görsel şölen 
dünyanın bir ucundan tüm dünyaya yayınlandı. Maçın ilk 

 1 - 1 buçuk saatini izlerken sanki bir Daniil Medvedev 
kabusu yaşanıyordu. İlk seti Medvedev hiç zorlanmadan 
almıştı. Nadal tarafında işler hiç iyi gözükmüyordu. İkinci 
setin de kontrolünden çıktığı belli olmuştu. Medvedev 
karşısında 2-0 geriye düştükten sonra reaksiyon gösterecek 
tek raket tam da karşısında duruyordu. Üçüncü sette temkinli 
başlamanın yerini set ortasına doğru gevşemeye bırakan 
Medvedev’in bu zafiyetini Nadal iyi değerlendirdi ve seti 
almayı başardı. Bir an ekrana yansıyan istatistikte set başarı 
oranı %30’a kadar düşmüş olan Nadal, Medvedev’in -bence 
gereksiz forehand düellolarına iyi yanıt verdi ve topladığı 

puanlarla seti almayı başardı. 

Son setin kırılma anı belki de altıncı oyunda 
Medvedev’in beraberlik için avantajını 
kullanamaması anı olarak görülebilir. Sonrasında 

2 seti üst üste almanın da verdiği adrenalin 
Nadal için inanılmaz itici bir güç olmuştu. 

Maç sayısında Nadal çok rahat bir 
duruma gelmişti. 40-0 öne 

geçen Nadal yine bir 
Medvedev hatası sonrası 
servis dönüşündeki rallide 
puanı alıp maçı kazanmayı 

bildi.

Çok fazla teknik detaylar üzerinde durmak 
istemediğim bu yazımda bir paragrafı final 
maçına ayırmak yeterlidir diye düşünüyorum. 
Çünkü yazacağım son birkaç satırda artık 
rüştünü ispatlamış ve 21 Grand Slam 
şampiyonluğu olan Nadal’ın önümüzdeki 
Rolland Garros’un da en büyük favorisi olması 

onu tarihin en iyisi sıralamasında tepeye 
yazmamda hiçbir engel bırakmıyor. 

2008 yılında Federer karşısındaki 
performansıyla içimize attığı 

tohum bugün dev bir 
ağaca dönüştü. Tarihin 

en iyi sporcu 
hikayelerinden biri 
İspanya’daki genç 

bir çocuğun 
dünyadaki bütün 

kortları fethetmesiyle son 
bulacak. Bahsettiğim kahramanlığı hatırlıyorsunuz değil mi? 

Kendisi sadece “Toprağın Ağası” değil, artık o bu sporun 
en iyisi. Muchas gracias lo mejor. Rafael “Kazanan” Nadal.
 

Yazan: Gürcan Varlı



HABERLER

32

Mutlusan Cezayir Misafirlerini Ağırladı
Mutlusan, 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 

Cezayir’den gelen kıymetli iş ortağı ve kendisinin alt 
bayilerini ağırladı. 25 kişilik kadroya ev sahipliği yapan 
Mutlusan, 3 günlük bir program hazırlayarak gelen 
misafirleri ile birlikte hem keyifli bir gezi, hem de iş 
verimliliğini arttırmaya yönelik toplantılar gerçekleşti. 

24 Kasım tarihinde misafirler havaalanından alınıp otele 
bırakıldıktan sonra Etiler’de güzel bir akşam yemeği için 
tekrardan bir araya gelindi. Akşam yemeğine, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İhracat Direktörü Gündüz Kaçmaz, İhracat Müdürü 
Mehmet Suphi Hizal ve bölge sorumlusu Souad Selman eşlik 
etti. Ertesi gün, saat 11.00 civarında Cezayir misafirleri 
Mutlusan fabrikasını ziyaret etti. Fabrika gezisinin ardından 
misafirler Mutlusan’ da düzenlenen öğle yemeğine katıldı ve 
yemek esnasında paydaşlar ile iş sürecini geliştirme adına 
istişarelerde bulunuldu. Akabinde, Mutlusan Teknik Müdürü, 
elektrik elektronik mühendisi Nurdoğan Büyükkeskin, 
Mutlusan ürünlerine ait bilgileri, önemli noktaları ve yeni 

çıkan ürünlerin tanıtımını hazırlamış olduğu görsel 
materyallerle birlikte misafirlere sundu. Sunum sonunda 
soru-cevap bölümünde merak edilenler cevaplandı ve 
eğitim verimli şekilde sonlandırıldı. Günün geriye kalan 
sürecinde ise misafirler için programlanan İstanbul gezisine 
doğru yola çıkıldı. İstanbul’un birçok tarihi mekânları ziyaret 
edilip görüldükten sonra akşam yemeği için Kumkapı’ya 
geçildi. Bir sonraki gün ise İstanbul’a yakın mesafede olan 
Sapanca ve çevresini ziyaret etmek için yola çıkıldı. Doğa ile 
iç içe olan Sapanca turu, misafirlerin şehirden uzaklaşmasına, 
daha sessiz ve sakin bir ortamda dinlenmelerine sebep oldu. 
Güzel bir restoranda yemek yiyerek görüşmeler devam etti. 
Misafirler, akşam saatinde otele bırakılarak 3 günlük geziyi 
sonlandırmış oldu. Mutlusan ailesi, Cezayirli iş ortakları ve 
alt bayileriyle bu denli özenle hazırlanmış programda bir 
araya gelerek keyifli vakit geçirme imkânı bulurken bir 
yandan da iş sürecini geliştirmeye yönelik çalışmalar sağladı. 
Gelen misafirlerin yoğun beğenisini ve memnuniyetini alan 
Mutlusan, anlamlı bir buluşmayı daha geride bıraktı.
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Bu Bambaşka Salgın
Tarihimiz boyunca pek çok salgınla mücadele ettik. 

Günümüzde de bu salgınlardan birisi olan Covid-19’un 
küresel çapta etkisi altındayız. Ama bu anlatacağımız tarihi 
olayı daha önce hiç karşılaşmadığınıza ve hiçbir yerde 
şahit olmadığınıza eminiz. 
 

Takvimler Temmuz 1518’i gösterdiğinde insanlık tarihinin 
en ilginç salgını ortaya çıktı. O günlerde Kutsal Roma 
İmparatorluğuna bağlı Fransa’nın Strasburg şehrinde hiç 
kimsenin nedenini bilmediği dans salgını başladı. Yanlış 
okumadınız bir dans salgını... 

Tahminlere göre Frau Troffea isimli bir kadın, salgının 
belirtilerini göstermeye başladı. Salgının ilk kurbanı olan bu 
kadın, sokakta sessizce dönmeye, sallanmaya yani dans 
etmeye başlamıştı. Yaklaşık olarak bir hafta boyunca tek 
başına dans eden kadına zamanla yenileri eklenmiş ve 
Ağustos ayına gelindiğinde dans salgınının yaklaşık 400

kişiye ulaştığı tespit edilmiştir. 

Bölgedeki doktorların, hastalık hakkında koyabildikleri 
teşhis ise sıcak kan (hot blood) hastalığıdır. Hastalığın 
ciddiliği ve doktorların teşhisi sonrası bölgenin ileri 
gelenleri, insanların dans ederek tedavi olmasına karar 
verdiler. Bunun için meydanlar kuruldu, müzisyenler 
getirtildi. Salgına yakalanan insanlar bu meydanlarda müzik 
eşliğinde dans etmeye devam ettiler. Ama durum planlandığı 
gibi gitmedi. İlk aşamada bazı hastalar yorgunluktan 
bayılmaya başladı. İleri aşamalarda ise hastalar felç geçiriyor 
veya kalp krizinden ölüyorlardı. Bu durumu durdurmak için 
önlemler alınmaya çalışıldı ama hastalar artık kontrolden 
çıkmıştı. Bu yüzden hiçbir önlem başarılı olmadı. Eylül ayına 
gelindiğinde hastalık ani bir şekilde bitti.

Hastalığın sebebi günümüzde de çözülememişken, bazı 
uzmanlar sadece yorum yapabilmektedirler.
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Ziyaretler
4M ALTIN ELEKTRİK

Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz, geçtiğimiz günlerde 
değerli iş ortağı olan 4M Altın Elektrik firmasını ziyarette bulundu. Satış 
Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz ile firma ziyaretleri gerçekleştiren 
Mustafa Kaçmaz, 4M Altın Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altın’ı 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Malik Altın’ı, firmalarında bir araya 
geldi. Gündemdeki konuları ve iş gelişimine yönelik istişareleri yapılan 
bu keyifli görüşmeden geriye güzel kareler kaldı.

ESPAR ELEKTRİK

Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz ve Satış Pazarlama 
Müdürü Zeynel Yılmaz, kıymetli iş paydaşı Espar Elektrik’i ziyaret etti. 
Espar Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Minür Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Serhan Yılmaz ve Espar Elektrik’in Bursa şube müdürü 
Mustafa Bey’in toplantıya katılımlarıyla gerçekleşti. Keyifli sohbette, 
piyasa hakkında ve geçmişten bugüne gelişim sürecinden bahsedilirken 
diğer taraftan iki firmanın yönetiminde olan Mustafa Bey, Minür Bey ve 
Serhan Bey geçmişi yâd ederek anılarını tazeledi. 

IŞIN ELEKTRİK

Mutlusan’ın uzun süredir birlikte güzel işlere imza attığı Işın Elektrik, 
Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz’ı ve Satış Pazarlama 
Müdürü Zeynel Yılmaz’ı firmalarında ağırladı. Işın Elektrik Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Gökçe ve Mustafa Gökçe ev sahipliğinde gerçekleşen 
buluşmada keyifli sohbet edilerek gündemdeki konular konuşuldu. Bu 
anlamlı görüşmenin ardından çekilen kareler güzel anılar bıraktı.  En 
kısa zamanda Işın Elektrik'in yeni mağazasında tekrar buluşmak için 
randevulaşıldı.

BAFRA LIGHTING AÇILIŞ

Mutlusan’ın iş ortaklarından olan Bafra Lighting 08.02.2022 tarihinde 
yeni mağaza açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Mutlusan Satış ve Pazarlama 
Müdür Zeynel Yılmaz ve Bölge Sorumlusu Özgür Elmas katıldı. 
Mutlusan’ın iş ortaklarıyla bir araya gelmesine de vesile olan açılış, 
ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi topladı. Mutlusan, yeni açılan mağazaya 
iyi temennilerini iletti. 
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Nakit veya Banka 
Havalesine

%
12.5

prim

Kredi Kartı veya
Tek Çekime

%
10
prim

Kredi Kartı
Taksitine

%
5

prim

Belirtilen primler aylık olarak değişkenlik gösterdiğinden dolayı detaylı bilgiyi satış temsilcinizden öğrenebilirsiniz.



YAYIN YÖNETMENİ

36

BÖLGE
TEMSİLCİLERİMİZ

0530 782 72 40
sedaunlu@mutlusan.com.tr

SEDA ÜNLÜ(Ankara)

0549 775 97 86
serhataltindal@mutlusan.com.tr

SERHAT ALTINDAL(Samsun) FATİH ÖĞÜT(Ankara)

0530 548 31 30
fatihogut@mutlusan.com.tr

0533 448 55 16
rahmankarabina@mutlusan.com.tr

RAHMAN KARABİNA(Trabzon)

0530 270 18 96
haciyazici@mutlusan.com.tr

HACI YAZICI(Diyarbakır)

0533 206 80 02
serhatdemir@mutlusan.com.tr

SERHAT DEMİR(Kayseri/Konya)

MELİH MERT KARAEMİR(Ankara)

0530 030 79 76
melihmertkaraemir@mutlusan.com.tr

0533 925 36 73
alirizakacmaz@mutlusan.com.tr

ALİ RIZA KAÇMAZ(İstanbul)

0530 270 18 97
hakansisli@mutlusan.com.tr

HAKAN ŞİŞLİ(İstanbul)

0533 206 80 04
doganatsever@mutlusan.com.tr

DOĞAN ATASEVER(İstanbul)

BÜLENT KATILMIŞ((İstanbul/Karaköy Şube Müdürü)

0533 377 63 56
bulentkatilmis@mutlusan.com.tr

0530 270 18 95
ozgurelmas@mutlusan.com.tr

ÖZGÜR ELMAS(İstanbul)

0533 206 80 07
ozgurcicek@mutlusan.com.tr

ÖZGÜR ÇİÇEK(İstanbul)

0530 270 18 98
kahramanmehmetcik@mutlusan.com.tr

KAHRAMAN MEHMETÇİK (Bursa)

0533 206 80 06
serkantas@mutlusan.com.tr

SERKAN TAŞ(İstanbul)

 

ENGİN KATILMIŞ(İstanbul/Karaköy Şube)

0530 270 18 99
enginkatilmis@mutlusan.com.tr

ÇOSKUN ALTAŞ(İstanbul Satış)

0530 408 27 27
ikitelli@mutlusan.com.tr

ALİ CÖMERT (Anadolu Satış)

0533 206 80 13
ikitelli@mutlusan.com.tr

0530 030 79 78
oktayoz@mutlusan.com.tr

OKTAY ÖZ(İstanbul)

0530 413 27 99
burhanyilmaz@mutlusan.com.tr

BURHAN YILMAZ (İstanbul/Perpa Şube Müdürü)

YENER ÇINAR (Bölge Müdürü) 
0530 726 80 90

yenercinar@mutlusan.com.tr

0530 413 27 84
ahmetkaymaz@mutlusan.com.tr

AHMET KAYMAZ(Antalya)

0530 735 78 07
barisakdemir@mutlusan.com.tr

BARIŞ AKDEMİR(İzmir)

0530 413 27 88
erdemcinak@mutlusan.com.tr

ERDEM ÇINAK(Adana)

0530 767 65 51
erkanisik@mutlusan.com.tr

ERKAN IŞIK(İzmir)

MARMARA BÖLGESİ

KARADENİZ
BÖLGESİ

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

AKDENİZ/EGE BÖLGESİ



BİZİ TAKİP ET!

@mutlusanelektrik@mutlusanelectric@mutlusanelk @mutlusanplastikelektrik
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