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Medya takibi yapan Ajans Press, yapay zekadan 
yararlanarak, hizmet verdiği müşterilerinin TV ve 
diğer dijital mecralardaki tüm video ile ses kayıtlarını 
deşifre ederek yazıya çevirecek. Arkadaşımız Kerem 
Köfteoğlu’nun duyumlarına göre, Ajans Press’in 
Azerbaycan kökenli AzReco firmasıyla ortak geliştirdiği 
bu teknoloji, TVR Plus adıyla tanıtılacak.
Hizmet verdiği müşterilerinin gazete, TV, radyo ve sosyal 
medyadaki haberlerini takip edip, bunları kupür, video görüntüsü 
ve link şeklinde servis eden şirket yönetimi, TVR Plus ile de tüm 
video ve sesleri de deşifre edip yazılı halde sunacak.
Söz konusu hizmetle, Ajans Press müşterileri TV veya radyo 
programında hatta Youtube gibi diğer kanallarda firmalarıyla ilgili 
bir anahtar sözcük geçiyorsa bunu yazılı olarak görebilecekler. 
Deşifre edilerek yazıya dökülmüş metinler de 
müşteriye başlarında kelimenin görüntüde geçtiği 
süre-zamanla birlikte verilecek. Müşteri anahtar 
kelimenin başında yer alan süreye tıkladığında 
görüntünün içindeki kendisiyle ilgili kısmın sesi 
veya görüntüsüne de ulaşacak. 
Yapay zeka ile geliştirilen TVR Plus hizmetinde 
Triphone Based Recognition algoritmalarının baz alındığı, derin 
öğrenme ve sinir ağlarına dayalı ses tanıma yazılımıyla dijital 
video ve ses dosyalarını otomatik olarak yazıya çevrildiği 
belirtiliyor. Yeni teknoloji sayesinde televizyon haberlerinin 
deşifreleri artık saniyeler içerisinde alınabilecek. Yazılı basın 
takibinde haberlerin kupürünün yanı sıra verilen metin kısmı, 
TV takibinde yapılan yenilikle beraber artık metin şeklinde de 
verilebilecek. Duyduğumuza göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi de 
(TBMM) TVR Plus hizmetiyle yakından ilgileniyormuş. TBMM söz 
konusu teknolojiyi satın alarak, milletvekillerinin ses olarak kayıt 
altına alınan tüm konuşmalarını bundan sonra bir tıkla yazıya 
dökerek metin olarak da saklayacakmış.

Milletvekillerini deşifre edecek!
Hazır giyim sektörünün önde 
gelen markalarından Giovane 
Gentile’nin geçmişi 1980’li yıllara 
dayanıyor. Ecem Tekstil’in 1984 
yılında Beşiktaş’ta küçük bir 
mağazada temellerini attığı bu 
marka, bugün sadece Türkiye’de 
değil, başta Rusya olmak üzere 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerinde de geniş bir tüketici 
kitlesine sahip. 
Ürün gamında takım elbiseden pantolona, trikodan gömleğe 
onlarca farklı giysinin bulunduğu marka, geniş aksesuar  
koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.
Türkiye’de yaklaşık 35 mağazası bulunan firmanın yurtdışında 
ise franchising sistemiyle açılmış 20’nin üzerinde mağazası 
var. Ayrıca birçok ülkede de corner’ları bulunuyor. Giovane 
Gentile markası, Cemal Şenoğlu ve Cüneyt Mutkan olmak 
üzere iki ortağa aitti. Aitti diyoruz çünkü bu ortaklık bozulmuş. 
Arkadaşımız Özbey Men’in öğrendiğine göre Cüneyt Mutkan 
hisselerinin tamamını şirketin yönetim kurulu başkanlığını da 
yürüten Cemal Şenoğlu’na devretmiş. Hazır giyim sektörünün 
köklü şirketlerinden UKİ ve gömlek üreticisi Abbate’de pazarlama 

konusunda üst düzey 
yöneticilik yaparak bu 
sektöre adım atan Mutkan’ın, 
Giovane Gentile’nin 
büyümesinde önemli çabaları 
olmuştu. Yine duyduğumuza 
göre hazır giyim sektöründen 
çekilen Mutkan, doğal yaşam 
alanına yatırım yapmayı 
planlıyormuş.

Tüm hisseleri aldı

Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, 
Anadolu Grubu Onursal Başkanları, Kamil 
Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. Bugün 
AG Anadolu Grubu Holding adıyla faaliyet 
gösteriyor. Türkiye dâhil 19 ülkede, 80’e yakın 
şirket, 66 üretim tesisi ve 55 binden fazla 
çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bugün bir çok uluslararası şirket ile ortaklıkları 
bulunuyor. AB InBev, The Coca-Cola Company, 
McDonald’s,  Faber-Castell, Isuzu, Kia, Lombardini, 
Honda, Landini, Cutrale gibi global devlerle ortaklıkları 
devam ediyor.  AG Anadolu Grubu Holding  şirketleri 
bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, 
kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji 
sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş 
bir alanda sürdürüyor. Anadolu Efes, Coca-Cola 
İçecek, Migros, Anadolu Etap,  Anadolu Isuzu, Çelik 
Motor, Anadolu Motor ve Anadolu Landini,  Adel 
Kalemcilik, Anadolu Restoran İşletmeleri,  AND Gayrimenkul gibi 

şirketleri holdingin büyük şirketleri arasında.2017 yılını 
toplam konsolide satışlarda 2016 yılına göre yüzde 
23 artışla 17,4 milyar TL seviyesinde kapattı. 2019 yılı 
Haziran ayı itibariyle tam olarak konsolide edilecek 
Migros sonuçları da dahil olarak proforma bazda toplam 
satışlar 32,2 milyar TL’ye ulaşıyor.
AG Anadolu Grubu Holding'in hem yurt içinde hem yurt 
dışında yatırımları devam ediyor. Bir dönem Rusya’daki 
yatırımları ile öne çıkan AG Anadolu Grubu Holding, şu 
sıralar yurt dışı rotasını Özbekistan’a kaydırmış. AG 
Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özilhan geçen ay Özbekistan’da bir dizi temaslarda 

bulunmuş. Yatırım imkanlarını araştırmış. Hatta ön 
anlaşmalar imzalanmış. Özilhan’ın yaptığı ön anlaşmalarda, 
Özbekistan’da tarım, sağlık, tekstil endüstrisi, modern 
inşaat malzemeleri üretimi ve makine yapımı gibi konuları 
kapsıyormuş. Önümüzdeki aylarda işlerin daha hızlanması 
için Özbekistan devlet yetkililerinin de içinde olacağı bir 

çalışma grubu oluşturularak yatırım yöntemleri belirlenecekmiş...

Özbekistan’da yatırım hazırlığında

Cemal Şenoğlu

Tuncay Özilhan
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