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MÜGE ARPACIOĞLU
H&M TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

TÜRKİYE PAZARINA İNANCIMIZ BÜYÜK.

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO’SU

YEŞİL MUTABAKAT’IN ULUSLARARASI
TİCARETE YENİ BİR BOYUT

KAZANDIRMASI BEKLENİYOR.

BORIS MINIALAI
METRO TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KÜÇÜK İŞLETMEM İÇİN
PROJESİ BİN 500 KÜÇÜK İŞLETMEYE

CAN SUYU OLDU.

ALİ BOLLUK
SUWEN GENEL MÜDÜRÜ

PANDEMİYE RAĞMEN YENİ MAĞAZA
AÇMAYA VE E-TİCARET HACMİMİZİ BÜYÜTMEYE

DEVAM EDİYORUZ.

FORMULA 1 YENİDEN İSTANBUL’DA.

KDM DANIŞMANLIK TÜRKİYE’NİN
AVM HARİTASINI ÇIKARDI.

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

SUNA KIRAÇ
TÜRK İŞ İNSANI VE KOÇ HOLDİNG YÖNETİM 

KURULU BAŞKAN VEKİLİ

“AÇTIĞIN YOLDA EKTİĞİN ÇİÇEKLER 
HİÇ SOLMAYACAK”
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Kim Anlatıyor?
 
Bu seneki yaz mevsiminin de sonuna geldik artık sonbaharın ortalarına doğru 
ilerliyoruz. Hayatımıza mart ayında giren Covid-19’unda sonuna gelmesini 
dileyerek başlıyorum. Eylül ayında kısa süreli bir tatil maceramız oldu. Bu 
bağlamda sektörel lobicilik ve PR çalışmalarının hayati önemini çok yakından 
görme hatta yaşama şansım oldu.

Tatil için iki farklı şehir, iki farklı otel hatta birbirinden tamamen farklı iki 
deneyim diyebileceğim seyahatimizde ortak tek bir payda vardı: Covid-19 
önlemlerine uyulmaması… Deniz kenarında, havuzda hatta restoranlarda 
maskesiz turistler ve en önemlisi alt alta, üst üste çocuklar… Ve komik olan 
çok farklı ülkelerden gelseler de aralarında ortak bir vücut dili oluşturmaları, 
tabii ki bu temasın ardından akşam odalarda diğer aile bireyleri ile birlikte 
geçen zamanda da alınan virüs varsa onlar ile paylaşımı.

Maske olmadan yemek alınabildiği ve yine maske olmadan yan yana 
güneşlenmenin sorun olmadığı bir sistem. Bu arada otel çalışanlarına haksızlık 
yapmayalım sürekli nazikçe uyarıyorlar ama dinleyen yok. Tüm bu yaşananlara 
rağmen, “Turizm bölgelerinde otelleri kapatalım, girişleri sınırlandıralım, bu 
salgını tetikliyorlar, önlemleri artıralım” şeklinde kampanyalar, linçler, yazılı 
ve görsel basında buna benzer bir şeyler okudunuz mu ya da izlediniz mi? 
Böyle bir medya hareketi yapılmalı demiyorum yanlış anlaşılmasın. Turizm 
şu anda cari açık noktasında en önemli argümanlardan bir tanesi. Burada altını 
çizmek istediğim konu, Gezi Parkı olaylarından beri, “AVM açılıyor, ağaçları 
kesecek AVM yapacaklar, AVM küçük esnafı öldürüyor” gibi bu tip haberleri 
okuyor, izliyoruz hata mevcut TV haber programlarında sürekli “AVM’ler ne 
olacak” sorusu her programda karşımızda.

Bir Allah’ın kulu da çıkıp, “AVM’lerde her giren ziyaretçiye maske zorunluluğu 
var, girişte ateş ölçümü yapılıyor, hava temizleme için bu faaliyet, şu operasyon 
yapılıyor” demiyor. Pazar günü İsfanbul Tema Park’a gittim oğlumla beraber, 
her istasyonda dezenfekte üniteleri, çalışanların sürekli olumlu bir performans 
ile nazikçe ikazları (maske için) kısaca sokaktan daha emniyetli bir dünya...
Ama kim anlatıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik eder, bol sağlıklı okumalar dilerim.

Sevgiler,

C. Serhat Türkkan
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Hizmet ticaretine yönelik iç düzenleme 
çalışmaları istikrar geliştirilmesine büyük 
katkılar sağlayacak.

Küçük işletmem için projesi bin 500 küçük 
işletmeye can suyu oldu.

Yeşil Mutabakat’ın uluslararası ticarete yeni bir 
boyut kazandırması bekleniyor.

Türkiye pazarına inancımız büyük.

Odaklanmanız gereken konu çocuklarınızın 
eğitimi.

Pandemiye rağmen yeni mağaza açmaya ve 
e-ticaret hacmimizi büyütmeye devam ediyoruz.

KDV indirimi değil eşitliği istiyoruz.

Pandemi bir nevi tsunami etkisi yarattı.
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T
icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 26 
ülkeden bakan ve bakan yardım-
cılarının katılımıyla gerçekleştirilen, 
“G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları 

Toplantısı”na videokonferans yöntemiyle 
katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, bu 
yıl G20 görüşmelerinin ana gündem mad-
desini tüm dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs salgınının oluşturduğunu belirterek, 
G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak, pan-
deminin ülkeler ve ekonomiler üzerindeki 
olumsuz etkileriyle mücadeleye odaklan-
dıklarını söyledi.

Bu kapsamda 14 Mayıs tarihinde koronavi-
rüs salgınına yönelik G20 eylemlerini başa-
rıyla onayladıklarını hatırlatan Pekcan, ancak 
bu eylemlerin uygulanmasının en az onları 
tanımlamak kadar önem taşıdığını söyledi.

Özellikle ticareti kısıtlayıcı birçok önlemi 
ortadan kaldırma ve daha fazla ticareti ko-
laylaştırma aracını uygulamaya koyma ko-
nusunda G20 eylemlerinin uygulanmasına 
yönelik daha fazla ilerleme kaydedilmesi 
gerektiğini vurgulayan Pekcan, “Pandemi 
sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakan-
ları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtla-
yıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş 
birliğimize devam etmeliyiz. Her ne nedenle 
olursa olsun, ikili ya da çoklu ilişkilerde kı-
sıtlayıcı eylemler ve tarife dışı engellerden 
kaçınmalıyız. Tüm üyeleri bu konuda azami 
dikkat göstermeye davet ediyorum” dedi.

Pekcan, pandemi sonrası dönemde de ül-
kelerin ekonomik anlamda toparlanmala-
rında adil, açık, çok taraflı ticaret sisteminin 
uluslararası ticaret için öngörülebilirliği ve 
istikrarı teşvik etmede hayati bir rol oynaya-
cağını kaydetti.

Diğer birçok G20 ülkesinde olduğu gibi, 
mikro ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğuna 
ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasın-
da kritik rol oynadığına dikkati çeken Pek-
can, bu amaçla G20’nin söz konusu işletme-
lerin uluslararası rekabet gücünü artırmaya 
yönelik politika metnini memnuniyetle kar-
şıladıklarını dile getirdi.

Pekcan, “Mikro işletmelere ve KOBİ’lere yö-

nelik uygulamaya koyacağımız politikalar, 
işletmelerin karşılaştığı sorunların üstesin-
den gelmelerinin yanı sıra küresel ekono-
miye entegrasyonlarını ve dış şoklara karşı 
dayanıklılıklarını artırma konusunda hayati 
önem taşıyor” değerlendirmesinde bulun-
du. 

Diğer taraftan teknoloji odaklı yatırımla-
rı teşvik etmek, bilgiye dayalı ekonomilere 
katkı sağlanması ve yabancı yatırımı çek-
me konusunda ihtisas serbest bölgelerinin 
önemli rol oynadığına inandıklarını ifade 
eden Pekcan, hizmet ticaretine yönelik iç 
düzenleme çalışmalarının hizmet ticaretin-
de istikrar ve öngörülebilirliğin geliştirilme-
sine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

'Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması 
Girişimi'nin özellikle gelişmekte olan ve en 
az gelişmiş ülkelere yönelik yatırımları ko-
laylaştırmak için önemli bir rol oynadığına 
inandıklarını belirten Pekcan, izleme, müza-
kere ve anlaşmazlıkların haline yönelik te-
mel işlevlerini iyileştirmek için Dünya Tica-
ret Örgütü'nün (DTÖ) reformunun önemini 
vurguladı.

“Bakanlar Bildirgesinden: COVID-19 ön-
lemleri ticarete engel yaratmamalı”

Öte yandan toplantı sonucunda, G20 ticaret 

ve yatırım gündeminin temel çıktıları nite-
liğinde bir Bakanlar Bildirgesi ve Bildirge 
ekinde altı belge kabul edildi.

Bakanlar Bildirgesi’nde, COVID-19 ile mü-
cadelede alınan acil ticaret önlemlerinin 
DTÖ kurallarıyla uyumlu olması, ticarete 
gereksiz engel yaratmaması ve küresel 
tedarik zincirlerinde bozulmaya neden ol-
maması gerektiği vurgulandı.

Pandeminin sosyal ve ekonomik anlam-
daki olumsuz etkilerini asgari düzeye in-
dirmek amacıyla tüm politika araçlarının 
kullanılmaya devam edileceğine dikkat 
çekilen bildirgede, bazı sektörlerdeki ka-
pasite fazlası gibi yapısal sorunların olum-
suz etkiler yaratabileceğine de dikkat çe-
kildi.

Bildirgede gerekli DTÖ reformunu ger-
çekleştirmek için aktif ve yapıcı şekilde 
çalışma taahhüdü yinelenirken, söz konu-
su reformun DTÖ’nün işlevlerini iyileştiril-
mesi gerektiğinin altı çizildi.

DTÖ’nün Mikro-KOBİ’ler, Kalkınma İçin 
Yatırımların Kolaylaştırılması, E-Ticaret ve 
Hizmetlerde Yerel Düzenlemeler hususla-
rındaki Çoklu Girişimleri çerçevesinde de-
vam eden tartışmaların ilerletilmesi çağrı-
sının yapıldığı bildirgede, mikro işletmeler 
ve KOBİ’lerin bölgesel ve küresel değer 
zincirlerine entegrasyonlarında karşılaş-
tıkları zorluklara işaret edildi.

Ekonomik çeşitliliğin güçlendirilmesinde 
Hizmet Ticareti ve Özel Ekonomik Bölge-
lerin (ÖEB) önemli rol oynadığı belirtilen 
bildirgede, uluslararası yatırımların güç-
lendirilmesinde yatırımla ilişkili teknik yar-
dımın iyileştirilmesinin önemi ifade edildi.

TİCARET BAKANI PEKCAN G-20 TİCARET VE YATIRIM 
BAKANLARI TOPLANTISI'NA VİDEOKONFERANS İLE KATILDI 



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Komis-
yonu’nun 2019 yılında açıkladığı “Yeşil Mu-
tabakat” kapsamında küresel 30 şirketin 
CEO’sunu bir araya getirerek, CEO Eylem 
Grubu oluşturdu.

“Yeşil Mutabakat”ı desteklemeyi ve Covid-19 
sonrası “Yeşil toparlanmayı” hızlandırmayı 
amaçlayan CEO Eylem Grubu, iş dünyasını 
ortak hedefler doğrultusunda harekete ge-
çirecek. Ülkemizi söz konusu grupta temsil 
eden Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
“Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’ne rekabet 
üstünlüğü kazandıracak yeni bir ekonomik 
büyüme stratejisi. Bu yeni yaklaşımla iklim 
krizine somut bir yanıt vermenin yanı sıra 
teknolojik ve kapsayıcı çözümlerle Avrupa 
Birliği’ne yeni yatırım ve istihdam fırsatla-
rı yaratılması hedefleniyor. Avrupa Birliği, 
‘Yeşil Mutabakat’ ile ekonominin ve ulus-
lararası ticaretin işleyişini değiştirecek. Koç 
Topluluğu olarak paydaşlarımızla büyük bir 
ekosistemin tam merkezinde yer alıyoruz. 
Gerek iklim krizine ilişkin dünyadaki geliş-
meleri, gerekse Yeşil Mutabakat’ı aktif ola-
rak takip ediyoruz. Yeşil Mutabakat’ın en 
iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel 
sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya 
Ekonomik Forumu bünyesinde oluşturulan 
CEO Eylem Grubu’na dâhil olmak ve bu-
rada ülkemizi temsil etmek bizim için çok 
önemli. Açıklanan ortak bildiri doğrultu-
sunda, küresel yeşil toparlanma için gerekli 
yol haritasının oluşturulmasına Koç Toplu-
luğu olarak somut bir katkı sunacağımızı 
taahhüt ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği ile 
ticari ilişkileri Gümrük Birliği’ne dayanan 
Türkiye’nin ilgili finansal teşvik mekaniz-
malarından faydalanması ve Avrupa Birliği 
üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilirlik 
kriterleri açısından başarılı şirketlerin, sü-
reçlere dâhil olması için önerdiğimiz yak-
laşımın yayınlanan bildiride yer almasından 
memnuniyet duyuyoruz. Süreç boyunca da 
bu yaklaşımın takipçisi olacağız” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun, iklim değişikliği-
ni durdurmak, biyolojik çeşitlilik kaybını 
geriye çevirmek, döngüsel bir ekonomiye 
geçerek ve kirliliği azaltarak kaynakların 
verimli kullanımını artırmak amacıyla 2019 
yılında duyurduğu Yeşil Mutabakat’a Dün-
ya Ekonomik Forumu’ndan dikkat çeken 
bir destek geldi. Dünya Ekonomik Forumu, 
Avrupa Komisyonu’yla yakın çalışmak üze-
re “Yeşil Mutabakat” kapsamında küresel 
30 şirketin üye olduğu bir CEO Eylem Gru-

bu oluşturdu. Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, Türkiye’den grupta yer alan tek 
temsilci oldu. 

CEO Eylem Grubu, iş dünyasını aynı hedef-
ler doğrultusunda harekete geçirmek için 
ortak bir bildiri açıkladı. Yayınlanan ortak 
bildiride, sürdürülebilir ve dirençli bir ge-
lecek ihtiyacının önemi vurgulanırken, Co-
vid-19 salgınının yarattığı krizden çıkış yo-
lunun eskisiyle aynı olmadığı belirtildi. Aynı 
zamanda Covid-19 sonrası toparlanmayı 
hızlandırmayı amaçlayan CEO Eylem Gru-
bu; hükümetlerin, şirketlerin ve sivil toplu-
mun güçlü ortaklıklar kurmasının önemine 
dikkat çekti. Avrupa'yı 2050 yılına kadar 
sıfır karbon hedefine ulaştırmak için Yeşil 
Mutabakat’a destek olacak adımlar atacak-
larına, ayrıca önemli ticaret ortaklarının ve 
Gümrük Birliği çerçevesinde birbirine bağlı 
değer zincirlerinin Yeşil Mutabakat kapsa-
mındaki programlarda göz önünde bulun-
durulmasını destekleyeceklerine yönelik 
taahhütte bulundu.

Levent Çakıroğlu: “Yeşil Mutabakat’ın 
uluslararası ticarete yeni bir boyut ka-
zandırması bekleniyor.”

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin uzun 
yıllardır Koç Topluluğu’nun önceliklendirdi-
ği konular arasında yer aldığını vurgulayan 
Levent Çakıroğlu, bu küresel soruna yönelik 
geliştirilen en kapsamlı yanıtlardan birinin 
geçtiğimiz yıl sonunda açıklanan Avrupa 
Yeşil Mutabakat'ı olduğuna dikkat çekti. 
Yeşil Mutabakat’ın dış ticaretinin %50’sin-
den fazlasını Avrupa Birliği ile gerçekleşti-
ren Türkiye için de büyük önem taşıdığını 
belirten Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’ne rekabet 
üstünlüğü kazandıracak yeni bir ekonomik 
büyüme stratejisi. Bu yeni yaklaşımla iklim 
krizine somut bir yanıt vermenin yanı sıra 
teknolojik ve kapsayıcı çözümlerle Avrupa 
Birliği’ne yeni yatırım ve istihdam fırsatla-
rı yaratılması hedefleniyor. Avrupa Birliği, 
‘Yeşil Mutabakat’ ile ekonominin ve ulus-
lararası ticaretin işleyişini değiştirecek. Koç 
Topluluğu şirketleri olarak gerek iklim kri-
zine ilişkin dünyadaki gelişmeleri, gerekse 
Yeşil Mutabakat’ı aktif olarak takip ediyo-
ruz. Şimdi de Yeşil Mutabakat’ın en iyi şekil-
de hayata geçirilebilmesi için özel sektörün 
rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik 
Forumu bünyesinde oluşturulan CEO Eylem 
Grubu’na dâhil olduk. Burada ülkemizi tem-

sil etmek bizim için çok önemli.”

Levent Çakıroğlu: “Ülkemizin, yeni oluş-
turulacak bu tedarik zinciri mimarisinde 
önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin Av-
rupa’nın hedeflediği Yeşil Mutabakat süre-
cinde önemli birer unsur olarak konumlan-
dırıldığını belirten Levent Çakıroğlu şöyle 
devam etti: “Avrupa Birliği’nin bu süreçte 
politikaları ve araçları oluştururken kap-
sayıcı bir biçimde çok taraflı bir yaklaşım 
benimsemesinin Yeşil Mutabakat’ın hedef-
lerine ulaşmasında elzem olduğunu düşü-
nüyoruz. Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat’a 
uyum sürecinde, yalnızca rekabet gücünü 
artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Avru-
pa Birliği üyesi olmayan ticaret ortakların-
daki tedarik zincirlerini güçlendirecek ve bu 
ülkelerin de iklim değişikliğiyle mücadele-
sine önemli katkılar sunacak. Ülkemizin de 
yeni oluşturulacak bu tedarik zinciri mima-
risinde önemli bir rol oynayacağına inanı-
yoruz. CEO Eylem Grubu’nun bir temsilcisi 
olarak, Koç Topluluğu bünyesindeki şirket-
lerimizle birlikte küresel olarak hedeflenen 
‘yeşil toparlanma’ için gerekli yol haritasının 
oluşturulmasına somut bir katkı sunacağı-
mızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği 
ile ticari ilişkileri Gümrük Birliği’ne dayanan 
Türkiye’nin ilgili finansal teşvik mekaniz-
malarından faydalanması ve Avrupa Birliği 
üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilirlik 
kriterleri açısından başarılı şirketlerin, süreç-
lere dâhil olması adına önerdiğimiz yakla-
şımın yayınlanan bildiride yer almasından 
memnuniyet duyuyoruz. Süreç boyunca da 
bu yaklaşımın takipçisi olacağız.”

KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU  
DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NUN CEO EYLEM GRUBU’NDA 

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR



KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU  
DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NUN CEO EYLEM GRUBU’NDA 

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR
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Türkiye’nin birinci nesil alışveriş merkezleri 
olarak tanımlanan kapalı AVM’ler giderek 
açık alanlarla bütünleşiyor. Tüketiciler pan-
deminin de etkisiyle açık hava konseptli 
merkezlere yönelirken, ziyaretçi tercihlerin-
deki değişim ve sosyal mesafe kuralları gibi 
etkenlerle AVM’ler için renovasyon kaçınıl-
maz hale geliyor. 

Proje bazlı çalışmalarındaki deneyimiyle 
sektörün öncü markası Papatya Mobilya’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özbakar, 
renove edilen ticari mekânlardaki beklen-
tiler ve yeni renovasyon dinamikleri hak-
kında güncel bilgiler verdi. Özbakar, içinde 
olduğumuz durağan dönemin yenilenme 
açısından bir fırsat olarak görüldüğünü 
söyleyerek, pandemi ile birlikte renovas-
yon projelerinde geçen yılın aynı dönemine 
göre %40 artış meydana geldiğini belirtti.

AVM sektörü Covid-19 ile gelişen süreçten 
en fazla etkilenen sektörlerin başında gel-
di. Uzun süren karantina döneminde kapalı 
kalan alışveriş merkezleri, yeni normalle 
birlikte yüksek önlemlerle açılırken, sosyal 
mesafe kuralları ve toplum üzerinde oluşan 

kaygı ziyaretçi sayılarını ve ciroları etkiledi. 
Pandeminin başladığı yedi ayın ardından 
bir yandan sektör yetkilileri tarafından to-
parlanma sinyalleri veriliyor, diğer yandan 
da AVM’lerde büyük bir değişim rüzgârının 
başladığı net olarak görülüyor. Proje bazlı 
çalışmalarındaki deneyimiyle bilinen Pa-
patya Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özbakar, yenilenen ticari mekân-
lardaki beklentiler ve yeni renovasyon di-
namikleri hakkında güncel bilgiler vererek 
içinde olduğumuz durağan dönemin yeni-
lenme açısından bir fırsat olarak görüldüğü-
nü söyledi.  

Yeni nesil AVM’ler yavaş ama emin adım-
larla geliyor

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin  
(AYD) 2020 yılı verilerine göre Türkiye ge-
nelinde toplam 436 adet AVM bulunduğu 
bilgisini veren Mehmet Özbakar, 125 adetle 
çoğunluğu İstanbul'da bulunan AVM’le-
rin pandemi ile beraber pek çok açıdan bir 
değişim eğilimi gösterdiğini ifade etti. Öz-
bakar, “Hepimizin bildiği gibi mart ayından 
bu yana dünya çapında yaşanan bu süreç 

toplumun her kesimini derinden etkiledi. 
Başta turizm ve AVM sektörü olmak üzere 
pek çok sektörde daralmalar yaşandı. Faa-
liyet gösterdiğimiz alanda portföyümüzün 
belirli bir kısmını oluşturan AVM’lerde de 
bu etki yoğun olarak hissedildi. Yavaş ya-
vaş canlanmalar olsa da görece durağan 
bir sürecin içerisindeyiz ve müşterilerimiz-
den aldığımız talepler dönemin özellikle 
AVM’ler tarafından yenilenme açısından bir 
fırsat olarak değerlendirildiğini gösteriyor. 
Aldığımız talepler, deneyim ve gözlemleri-
miz sonucu yeni nesil AVM’lere doğru yavaş 
ama emin adımlarla bir gidişatın olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna paralel olarak 
renovasyon projelerimizde geçen yılın aynı 
dönemine göre %40 artış meydana geldi” 
dedi. 

Açık alan metrekareleri artıyor 

AVM’lerdeki açık veya yarı açık alanların 
metrekarelerinin artmaya başladığını belir-
ten Mehmet Özbakar şu ifadelerde bulun-
du: “Pandemi ile birlikte kapalı mekânların 
tüketiciler tarafından daha az güvenli bu-
lunması sebebiyle renove edilen AVM’lerde 
açık alanlar büyütülüyor. Hem iç hem dış 
mekân mobilyalarında hijyene ağırlık veri-
liyor ve daha sert kimyasallar ile daha sık 
temizlenmesi uygun olan ürünler tercih edi-
yorlar. Öte yandan kendi içinde hareketli, 
katlanabilir masalar ön plana çıkmış durum-
da. Ürün boyutlarındaki tercihler de değişti. 
Pandemi öncesinde AVM’nin hitap ettiği 
genel kitlenin dağılımı tercihlerde etkenken, 
şimdi ikinci bir etken mesafeyi doğru bir 
biçimde korumak oldu. Dayanıklı, estetik, 
kolay kullanımlı, hafif, istiflenebilen ve ge-
nel dekorasyona uyumlu ürünler her zaman 
olduğu gibi yine ön planda tutuluyor.”

YENİ NESİL AVM’LERDE YENİ NESİL MOBİLYA DÖNEMİ 

Mehmet Özbakar
Papatya Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
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Metro Türkiye’nin pandemi sürecinden 
etkilenen yeme-içme sektöründeki kü-
çük işletmelere can suyu olmak üzere 
başlattığı, Küçük İşletmem İçin Projesi ile 
toplam bin 500 işletmeye 8 milyon TL de-
ğerinde ürün ve servis desteği sağlandı.

Metro Türkiye, Gıda Kurtarma Derneği ve 
Dude Table iş birliğinde, Coca-Cola’nın ana 
partnerliği ve Unilever Food Solutions, Pep-
sico, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Altınmarka, 
Reis Gıda, Dimes Türkiye, Upfield, Bursa 
Pazarı, Hekimoğlu Un, Dardanel ve Mik-
ro Yazılım’ın destekleriyle hayata geçirilen 
proje kapsamında toplam 55 farklı şehirdeki 
bin 500 işletmeye destek paketi teslimatları 
başladı. 

Projeyle birlikte HoReCa sektöründeki iş-
letmelerde 10 bin kişilik istihdamın korun-
masına ve 3 milyar TL’lik yerel ekonominin 
canlandırılmasına katkıda bulunulacak.

Metro Türkiye’nin koronavirüs salgınından 
etkilenen yeme-içme sektöründeki küçük 
işletmeleri desteklemek üzere 29 Nisan’da 
başlattığı, Küçük İşletmem İçin Projesi ile üç 
ayda 8 milyon TL’lik ürün ve hizmet desteği 
toplandı. Eylül ayının ikinci haftası itibarıyla 
tamamlanması planlanan tüm ürün ve hiz-
met teslimatlarıyla birlikte, 10 bin sektör 
emekçisi istihdamının korunmasına ve 3 
milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırıl-
masına katkı sağlanacak.

1.500 işletmeye ürün ve hizmet desteği

Metro Türkiye’nin bin 500 işletmeye ürün 
bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve 
Dude Table iş birliğinde başlattığı proje, ana 
partner Coca-Cola ile birlikte Unilever Food 
Solutions, Pepsico, P&G, Barilla, Orkide Yağ, 
Altınmarka, Reis Gıda, Dimes Türkiye, Up-
field, Bursa Pazarı, Hekimoğlu Un, Dardanel 
ve Mikro Yazılım’ın da destekleriyle bir iyilik 
hareketine dönüştü. İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Konya ve Kayseri gibi büyükşehirler 
başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir ya-
nından 4.500’e yakın işletmenin başvurdu-
ğu Küçük İşletmem İçin Projesi kapsamında 
başvuru şartlarını karşılayan toplam 1.500 
işletme, 5 bin TL değerinde ürün ve hizmet 
desteği almaya hak kazandı. Faaliyet gös-
terdikleri bölgenin ekonomisi için önemli 
bir katma değer yaratan küçük işletmeler, 
“Mutfağa Dönüş” sürecinde kendi bütçe-
lerini kira bedeli, fatura giderleri, personel 
ödemesi gibi diğer harcamalara yönlendire-

bilme imkânı bulacak.

En yoğun talep İstanbul, İzmir, Ankara, 
Bursa ve Konya’dan

Küçük İşletmem İçin Projesi'ne en çok talep 
İstanbul’dan gelirken, başvuruların yoğun 
şekilde yapıldığı diğer şehirler Ankara, İz-
mir, Bursa, Konya, Kayseri ve Antalya oldu. 
4 bin 500’e yakın başvurunun yapıldığı pro-
je kapsamında İstanbul’da 506, Ankara’da 
100, Bursa’da 77, İzmir’de 99 olmak üzere 
55 farklı şehirdeki bin 500 işletmeye destek 
sağlandı.

En çok talep edilen ürünler temel gıda, 
deterjan ve içecek oldu

Ürün ve servis olmak üzere iki ayrı kategori-
de sunulan ve servis kategorisinde iki mar-
kanın altı farklı hizmetle ürün kategorisin-
de ise 22 firmadan 44 markanın 122 farklı 
ürünle işletmelere destek verdiği projede 
işletmeler tarafından en çok talep edilen 
ürün grupları temel gıda, yağ, deterjan ve 
içecekler oldu.

“Metro Türkiye’nin bu projeyi hayata ge-
çirmesi bizim için güçlü bir motivasyon 
kaynağı oldu”

Projeden destek almaya hak kazanmak-
tan memnuniyet duyduğunu belirten Cafe 
Limola İşletme Kurucusu Serdar Aygüler, 
“Pandemi, biz küçük işletmeler için son de-
rece zor bir dönem oldu. Metro Türkiye’nin 
böyle anlamlı bir hareketi hayata geçirmesi 
ve diğer markaların da desteği, arkamızda 
güç hissetmemizi sağladı ve bu zor günleri 
geçirmek için güçlü bir motivasyon kayna-
ğı oldu. Restoranımı kurduğum ilk günden 
bu yana benim için bir alışveriş noktası olan 
Metro’nun böyle bir zamanda maddi-ma-
nevi olarak işletmemin yanında olması be-
nim için son derece kıymetli. Küçük İşlet-
mem İçin Projesi ile uzun süre içerisinde 
kullanabileceğim ürünü elde etmiş oldum. 
Bu vesileyle, Metro Türkiye’ye, proje ortak-
larına ve destekçilere bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

“Ülke genelinde yaklaşık 10 bin sektör 
emekçisinin işlerinin devamlılığına katkı 
sağladık”

Projeyle birlikte, pandemi döneminde zor 
bir süreçten geçen küçük işletmelere katkı 
sağlamaktan memnuniyet duyduklarını be-

lirten Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başka-
nı Boris Minialai, “Metro Türkiye olarak da-
yanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha anladığımız bu dönemde, iş ortak-
larımızla el ele vererek #kücükisletmemicin 
hareketini başlattık. Bu proje ile yeme-içme 
sektöründeki küçük işletmelerin bulunduk-
ları zor durum ile ilgili kamuoyunda bir far-
kındalık yaratmayı amaçladık ve yardıma 
hazır kurumlarla yardıma ihtiyaç duyan iş-
letmeleri ortak bir platformda buluşturduk. 
1 Haziran itibarıyla başlayan ‘Mutfağa Dö-
nüş’ sürecine daha güçlü adapte olmalarına 
yardımcı olduk. Projeye destek veren mar-
kalarla birlikte, hem 10 bin sektör emekçi-
sinin işlerinin devamlılığına hem de yerel 
ekonominin canlandırılmasına katkı sağla-
manın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Küçük işletmelerin değerini ve önemini tüm 
topluma bir kez daha göstermek için pro-
jeden destek alan tüm işletmelere “Nerede 
Kalmıştık” temalı etiketler oluşturduklarını 
paylaşan Minialai, “İşletmelerden bu stic-
kerları iş yerlerindeki görünür kısımlara ya-
pıştırmalarını rica ediyoruz. Herkes, mahal-
lesindeki küçük işletmeleri ziyaret ederek 
bu zorlu dönemde onlara destek verebilir. 
Küçük gibi görünen bireysel katkılarımız ye-
rel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Bu 
doğrultuda, projemizin bir iyilik hareketine 
dönmesine destek olan tüm paydaşlarımıza 
bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

KÜÇÜK İŞLETMEM İÇİN PROJESİ 
BİN 500 KÜÇÜK İŞLETMEYE CAN SUYU OLDU

Boris Minialai
Metro Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı
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Boris Minialai
Metro Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı
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MÜZİK İLE MÜŞTERİLERİNİZİN DAVRANIŞLARINI YÖNETEBİLİRSİNİZ

Türkiye’de ve yurt dışında 31 ülkede, hal-
ka açık mekânlarda, kapalı devrede yasal 
müzik, anons ve reklam yayını yapan SMG, 
2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdü-
rüyor. Hâlihazırda 850’den fazla kurumun 
şubeleri ile birlikte 11 bini aşkın noktasın-
da hizmet sunan SMG, İTÜ Teknokent’teki 
AR-GE merkezinde geliştirdiği özel yazılım 
ile müzik yayınını depola-çal yöntemiyle tek 
merkezden gerçekleştiriyor. SMG, kendine 
ait 6 müzik stüdyosunda ürettiği 10 bini 
aşkın şarkıyla sektörde hizmet vermeye de-
vam ediyor.

Müziğin müşteri davranışlarına etkisini SMG 
Kurucu Ortağı Gül Gürer Alimgil’e sorduk.

Müzik ile müşteri davranışları nasıl yö-
netilir? 

Her gün yüzlerce mesajla karşılaşan tüketici, 
satın alma noktasında yalnızca düşüncesiyle 
karar vermiyor. Duymak, işitmek, koklamak, 
tatmak ve dokunmak istiyor. Beş duyuya 
hitap eden duyusal pazarlama, günümüzün 
en önemli trendleri arasında. Bir marka du-
yular arasındaki ilişkiyi ne denli güçlü kulla-
nırsa başarı şansı da o kadar artıyor. Müzik 
bu nedenle satın alma davranışlarında çok 
önemli. Bugün birçok marka kendini rakiple-
rinden farklılaştırmak için müziği kullanıyor. 
Müziğin işletme içindeki trafiği ve satışları 
doğrudan etkilediği kanıtlanmış durumda. 
Marka kimliğiyle örtüşmeyen, amatörce se-
çilmiş müzikler tüketici üzerinde kesinlikle 
negatif bir etki bırakıyor. Yani, bir mağazada 
tüketicinin beğendiği ayakkabıyı almadan 
çıkmasının tek nedeni o sırada çalan müzik 
olabilir. Müzik kullanımı yalnızca satın alma 
kararını değil, tüketicinin zaman algısını da 
etkiliyor. Pazarlamada müzik bilimi üzerine 
yapılan birçok araştırma var. Müziğin doğ-
ru kullanıldığında satış ve marka bağlılığı 
üzerinde olumlu etkileri olduğu birçok araş-
tırma sonucunda ispatlanmış. Müzik psiko-

lojisi ise müziğin bileşenlerinin insan psiko-
lojisi üzerinde yarattığı bilişsel, duygusal ve 
davranışsal etkiler ile direkt olarak bağlantılı 
bir durum. Doğru müzik, hedeflenen marka 
kişiliğinin daha iyi algılanmasını ve bütün-
leşmesini sağlıyor.

Psikolojik hastalıkların tedavisinden perso-
nelin motivasyonuna kadar kullanım alanla-
rı genişleyen müzik, mağazalarda atmosfer 
oluşturmada da ilk sırada tercih ediliyor. 
Müziğin aynı zamanda mağaza içi trafik 
akışı ve satışlar üzerinde de etkileri var. 
Temposu yüksek müzikler neşeli, hüzünlü 
melodiler melankolik davranışlara neden 
olabiliyor. Yavaş tempolu müzikler, yük-
sek tempolu müziklere kıyasla müşterileri 
mağaza içerisinde daha uzun süre tutuyor. 
Uzun süre mağazada kalan müşterilerin de 
genellikle daha çok alışveriş yapacağı umu-
lur. Öte yandan, mağaza içerisinde huzurlu 
ve rahat bir biçimde alışveriş yapmayı en-
gelleyecek şekilde çok fazla sayıda müşte-
rinin olması durumunda, yüksek tempolu 
müzik çalınarak, bu müziğin trafik akışını 
hızlandırıcı etkisinden yararlanılabilir. Müzik 
seçimi, markaların kimliği, imajı, hedef kitle-
si ve lokasyonu göz önünde bulundurularak 
belirleniyor. 

Türkiye’de firmalar etkin şekilde müziği 
kullanabiliyorlar mı? Sizin önerileriniz ne 
oluyor?

Müzik yayını aslında hukuksal, teknik ve 
müzik eserleri olarak birçok konuyu bün-
yesinde barındırıyor. Halka açık noktalarda 
yapılan müzik yayınlarında karşılaşılan en 
büyük sorunların başında hukuki problem-
ler geliyor. İlgili müzik meslek birliklerine 
iletilmesi gereken telif bedelleri ödenme-
diği takdirde, firma, davalar ve yüksek mik-
tarda cezalarla karşılaşılabiliyor. Yaşanan 
ikinci sorun ise markanın hedef kitlesine 
uygun olmayan bir müzik yayını yapılması. 
Bu durum müşterilerin mağazada daha az 
vakit harcamasına ve hatta daha az alışveriş 
yapmasına neden oluyor. 

Müziğin merkezi bir sistemden yönetilmesi, 
marka kimliği ve imajı oluşturmada büyük 
önem taşıyor. Müzik yayınının mağazadaki 
personele bırakılması bu açıdan da bir risk 
oluşturuyor. Personel istediği zaman istedi-
ği şarkıyı yayınlayarak markanın kimliğinden 
mağaza içi trafiği, satışlardan iş arkadaşları-
nın verimliliğine birçok konuya olumsuz etki 
edebiliyor.  

Birçok firma yayınları kendi şartlarıyla yap-

maya çalışıyor ancak bu konuda çok fazla 
bilgi sahibi değiller. Bütün bu problemlerin 
yaşanmaması için müzik yayınının bu işin 
profesyonellerine emanet edilmesi şart. Biz 
her sektörden firmaya müzik yayın hizmeti 
sunuyoruz. Hem yazılımımızın özellikleriyle 
hem de farklı telif çözümleriyle sektöre ön-
cülük ediyoruz. Türkiye’de daha önce uygu-
lanmamış, kendi geliştirdiğimiz müzik iletim 
metodunu kullanarak yayınları tek merkez-
den yönetiyor ve markaya uygun müzik 
hizmeti sağlıyoruz. Markanın tüm şubelerini 
ayrı ayrı yönetebildiğimiz için hazırlanan ya-
yın akışlarına, şubeye özel kampanya, indi-
rim, reklam gibi anonsları da ekleyebiliyoruz.
Güvenli ve tek merkezden yönettiğimiz di-
jital yayınlarımız sayesinde tüm yayınların 
yasallığını garanti altına alıyoruz. Şirketler 
tarafından bildirilmesi gereken müzik kulla-
nım raporlarını da hazırlayarak, onlar adına 
ilgili müzik meslek birliklerine iletiyoruz.

Müzikle yönetilen müşteri davranışla-
rında firmaların en büyük avantajları ne 
oluyor?

İşletmelerin imajına, hedef kitlesine ve ru-
huna uygun müzik tarzına, firma yetkilileri 
ile SMG’nin tecrübeli müzisyenleri ve DJ’leri 
birlikte karar veriyor. Popüler şarkılardan niş 
türlere kadar geniş bir seçkiyi markalara özel 
olarak hazırlıyoruz.

Güne, saate ve döneme özgü yayın yapma 
imkânı sunuyoruz. Örneğin, yılbaşı döne-
minde yılbaşı müzikleri, sevgililer gününde 
aşk şarkıları, sabah saatlerinde daha düşük 
tempolu, hafta sonları daha hareketli şarkı-
lardan oluşan müzik listeleri yayınlıyoruz. Bir 
markaya ait tüm şubeleri ayrı ayrı yönetebi-
liyoruz, aynı müzik listeleri veya farklı listeler 
yayınlanabiliyor.

Müziğin yanı sıra müşterileri satın almaya 
yönlendirecek hizmetler de sunuyoruz. Bun-
ların başında ise mağazaya gelmiş müşteriyi 
o anda ikna edip, satın almayı gerçekleştir-
mesi için en etkili yol olan anons geliyor. 
Mağaza içinde kullanılan kampanya anons-
ları satışları artırmayı hedefliyor. Anonslar 
yoluyla satışı artırmak istenilen ürün ön 
plana çıkarılabiliyor. Örneğin bir marka, sa-
tışı düşük olan bir ürünü için özel indirim 
anonsu yaparak yönlendirme sağlayabiliyor. 
Müşterilere yeni çıkan bir ürünün haberi de 
bu şekilde verilebiliyor. Firmanın avantajı, 
mağaza içi müşteri sayısının, dolayısıyla sa-
tışlarının artması oluyor. Bu aynı zamanda, 
personelin motivasyonunu artırmak açısın-
dan da etkili bir yöntem.

Gül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
Başkanı Ömer Düzgün, sosyal izolasyon 
ve normalleşme sürecindeki 6 aylık satış-
ları değerlendirerek, vatandaşların market 
arabalarında en çok tercih ettiği ürünleri 
sıraladı. Sosyal izolasyon sürecinde market 
alışverişlerinin %50 artış gösterdiğini, nor-
malleşme süreciyle birlikte haziran ayından 
itibaren satışların da normalleşme trendine 
girdiğini belirten Düzgün, Kurban Bayramı 
sürecinde satışların %30 arttığını, ağustos 
ayında ise satışların normal seyrine döndü-
ğünü belirtti.

Organize perakendenin en büyük çatı ör-
gütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu, 
sosyal izolasyon süreciyle birlikte normal-
leşme sürecindeki market satışlarını değer-
lendirdi. TPF Başkanı Ömer Düzgün, 80 bine 
yakın personel, 4 bini aşkın satış noktasıyla 
hizmet veren TPF üyelerinin sosyal izolas-
yon sürecinde vatandaşların temel gıda 
maddelerine, temizlik ürünlerine ve tüm 
ihtiyaçlarına güvenle ulaşmalarını sağlamak 
için Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 
talimat ve tavsiyeleriyle marketlerde üst dü-
zey önlem aldıklarını söyledi.

“SOSYAL İZOLASYONDA SATIŞLAR 
%50’NİN ÜZERİNDE ARTTI”

Mart, nisan ve mayıs ayında satışların bir 

önceki yıla kıyasla %50'nin üzerine çıktığı-
nı belirten Düzgün, "Vatandaşlarımızın en 
fazla talep gösterdiği dönem mart ayında 
gerçekleşti. Nisan ayında taleplerde azalma 
yaşandı. Haziran ayı başına kadar satışlarda 
bir önceki yıla kıyasla %50'nin üzerinde bir 
artış yaşandı" dedi. Ömer Düzgün sosyal 
izolasyon sürecindeki en çok satan 10 ürü-
nü ise bakliyat, bulaşık temizlik ürünleri, ev 
yüzey temizleyicileri, kâğıt ürünleri, kişisel 
hijyen, makarna, sıvı-katı sabun, un, yağ ve 
sebze-meyve olarak sıraladı.

“AĞUSTOS AYINDA SATIŞLAR NORMAL 
SEYRİNE DÖNDÜ”

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 
satışların yaz ayı normallerine döndüğünü 
belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Hazi-
ran ayına mayıs ayına kıyasla yükselişle baş-
ladık. Temmuz ayında ise satışlar ilk iki haf-
ta önceki aylara kıyasla daha azdı. Kurban 
Bayramı döneminde ise geçen yıla kıyasla 
satışlar %30 arttı. Ağustos ayından itibaren 
cirolar hızla düşüşe geçti. Çünkü vatandaş-
larımız ya tatil bölgelerine ya da akrabala-
rının, sevdiklerinin yanına memleketlerine 
tatile gitti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
gibi büyükşehirlerde satışlar düşerken, tatil 
bölgeleri ile Anadolu'daki ilçe ve köylerde 
satışlar arttı. Artış daha çok sebze-meyve 
ve şarküteri ürünleri üzerine oldu. İnsanla-

rımız et tüketmeyi, yumurta tüketmeyi, yaz 
döneminde karpuz, peynir, sebze ve meyve 
tüketmeyi seviyor” açıklamasını yaptı.

"TEHLİKE GEÇMEDİ, ÖNLEMLERİ ESNET-
MEYELİM"

Kovid-19 riskinin geçmediğini, alışveriş es-
nasında bulaşma riskini en aza indirmek 
için Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan kurallara 
uymaları konusunda vatandaşlara çağrıda 
bulunan TPF Başkanı Ömer Düzgün, "İn-
şallah mart ayı başındaki süreci bir daha 
yaşamayız. Tehlike geçmedi, önlemleri lüt-
fen esnetmeyelim. 4 bini aşkın perakende 
satış noktamız, 80 bine yakın personelimiz 
ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en sağlıklı 
ve eksiksiz biçimde karşılanması için çalış-
maya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan 
da alışverişleri esnasında maske takmaları-
nı, sosyal mesafelerini korumalarını, paketli 
olmayan ürünlere dokunmamalarını, meyve 
sebze gibi açık ürünleri seçerken market-
lerimizde yer verdiğimiz tek kullanımlık el-
divenleri mutlaka kullanmalarını, marketle-
rimize konumlandırdığımız el antiseptiğini 
kullanmalarını önemle rica ediyoruz" dedi. 
Düzgün, 2020 yılının devamında mart ve ni-
san ayında yaşanan endişeli alımın gerçek-
leşmeyeceğini, satışların eylül ayında arta-
cağını ve yılın geri kalanının 2019 ile paralel 
seyredeceğini belirtti.

MARKET SATIŞLARI NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Ömer Düzgün
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı
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MARKET SATIŞLARI NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
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Alışveriş merkezleri alanında Avrupa sektör 
lideri olan ECE’nin Türkiye yapılanmasında, 
Alışveriş Merkez Yönetimi Bölge Direktörü 
olarak görev yapmakta olan Semet Yolaç 
Canlıel, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür olarak atandı. Canlıel, temel 
görevlerinin yanında operasyonlardan so-
rumlu olarak COO görevini de üstlenecek. 
ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü olan ve bu görevlerinin yanı sıra şir-
ketin finans ve varlık yönetiminden sorum-
lu olarak CFO pozisyonunda bulunan Nuri 
Şapkacı, yeni yapılanmada da bu görevlerine 
devam edecek. Şirket, eş genel müdürlük sis-
temi ile alışveriş merkezi yönetimi alanında 
pazardaki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

İki yılı aşkın süredir ECE Türkiye’de Genel 
Müdürlük görevini başarıyla yürüten Stefan 
Zeiselmaier ise 1996 yılından bu yana farklı 
üst düzey pozisyonlarda görev aldığı ECE’nin 
Almanya’daki “İş ve Yaşam” bölümüne şirke-
tin ofis, lojistik, otel ve konut alanındaki stra-
tejik büyümesine destek vermek amacıyla 
Bölge Direktörü olarak atandı.

ECE Türkiye Genel Müdür ve COO’su Semet 
Yolaç Canlıel, “Gerek Avrupa’da gerekse Tür-
kiye’de son yıllarda perakende ve alışveriş 
merkezi sektörlerinde büyük bir dönüşüm 
yaşanıyor. Yaşanan son gelişmeler ışığında 
varlık yönetiminin önemini Türkiye’de de çok 
daha güçlü bir şekilde görüyoruz. Mevcut 
alışveriş merkezlerinin yönetimine konsant-
re olma ve sürdürülebilir başarı potansiyeli 
gördüğümüz alışveriş merkezlerini portfö-
yümüze katma stratejisini güttüğümüz bu 
dönemde ECE Türkiye’ye Genel Müdür ve 
COO olarak atanmış olmaktan büyük mut-
luluk duyuyorum. Nuri Şapkacı ve tecrübeli 
ekibimizle birlikte ECE’nin Türkiye’deki lider 
konumunu daha da güçlendireceğimize, iş 
ortaklarımızla gelecekte de başarılı bir şekil-
de çalışmaya devam edeceğimize inancım 
sonsuz” dedi.

Semet Yolaç Canlıel’in 12 yılı ECE bünyesinde 
olmak üzere, alışveriş merkezi sektöründe 20 
yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Farklı sektör-
lerde 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan, 2006 
yılında ECE Türkiye’ye katılan Nuri Şapkacı, 
aynı zamanda Alışveriş Merkezi Yatırımcıları 
Derneği’nde (AYD) Başkan Yardımcılığı göre-
vini üstleniyor.

ECE TÜRKİYE’DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
Semet Yolaç Canlıel, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve COO olarak atandı. Yeni yapılanma ile 

Semet Yolaç Canlıel ve Nuri Şapkacı “Eş Genel Müdür” olarak görev yapacaklar.

Semet Yolaç Canlıel
ECE Türkiye Genel Müdür ve COO’su

Nuri Şapkacı
ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
Finans ve Varlık Yönetimi CFO'su



Siz alanınızı olusturun, 

detayları biz çözelim.

ECE TÜRKİYE’DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
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AÇTIĞIN YOLDA EKTİĞİN ÇİÇEKLER 
HİÇ SOLMAYACAK

Suna Kıraç'ın vefatı Koç Holding'ten yapılan 
açıklamada, "Cumhuriyetimizin değerleriyle 
yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta 
başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kül-
tür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli 
katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş 
yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik gö-
revleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu 
ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın ku-
ruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı ( 
15 Eylül 2020) tarihinde kaybetmenin büyük 
üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı ema-
net ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham ve-
ren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman 
hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız 

Başarılarla dolu hayatı, ideallerine olan bağlılığı ve çalışma azmi ile herkese ilham 
veren Suna Kıraç, 15 Eylül 2020 tarihinde 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

çok derin. Başımız sağ olsun" ifadeleri ile 
duyuruldu. 

Koç Holding’de 16 Eylül 2020 tarihinde dü-
zenlenen Suna Kıraç’a Veda Töreni’ne, Koç 
ve Kıraç Aileleri, Koç Holding çalışanları ka-
tıldı. Törende Suna ve İnan Kıraç’ın kızları 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kı-
raç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğ-
lu konuşma yaptılar. Törenin ardından ger-
çekleşen cenaze merasimi sonrasında Suna 
Kıraç’ın cenazesi, aile üyelerinin katılımı ile 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabrista-
nı’na defnedildi. Cenaze merasiminde ve tö-
rende pandemi kurallarına riayet edilirken, 

katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu.

Suna Kıraç’ın Hayatı 

Suna Kıraç: “Bu ülkede yaşamak ve müca-
dele etmekte kararlıyım, eleştirenlerden 
değil, eleştirilenlerden olmak istiyorum; ko-
nuşanlardan değil, iş yapanlardan olmaya 
karar verdim. Ekonomik krizler aşılır, siyasi 
krizler çözümlenir, ancak çocukları harcan-
mış bir toplumu yeniden onarmak mümkün 
değildir. Her şeyi devletten ya da bir başka-
sından beklemek yerine, herkesin imkânları 
ölçüsünde eğitim için el ele vermesi gerekir. 
Çağı yakalamak, çağa ayak uydurmak, an-
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AÇTIĞIN YOLDA EKTİĞİN ÇİÇEKLER 
HİÇ SOLMAYACAK

cak iyi eğitilmiş berrak kafalarla olur; tarifle-
ri çok iyi yapılmış, önlemleri çok iyi alınmış, 
çağdaş bir milli eğitim politikası gerekir. An-
cak bu şekilde Türkiye’nin genç kuşakları iyi 
yetişir, Cumhuriyet ilke ve devrimlerine sa-
hip çıkar. Eğitimin doğasında süreklilik var-
dır, dolayısıyla çağdaş bir eğitim sisteminin 
bedeli çok yüksektir.”
                                                                                                                                                          
Vehbi ve Sadberk Koç’un en küçük çocuğu 
olarak, 3 Haziran 1941 yılında Ankara‘da 
dünyaya gelen Suna Kıraç, eğitimini Arna-
vutköy Kız Koleji’nin ardından Boğaziçi Üni-
versitesi’nde bankacılık ve finansman alan-
larında almıştır.  

“İş hayatına atılmamızda babamın kara-
rı, annemin baskısı çok etkili oldu” 

“İş hayatına atılmamızda babamın kararı, 
annemin baskısı çok etkili oldu” diyen Suna 
Kıraç, hem okudu hem de çalışma hayatına 
atıldı. Ekim 1960'ta Koç Ticaret A.Ş.'nin Be-
yoğlu Merkez Han'daki İstanbul şubesinde, 
babası Vehbi Koç ile birlikte Koç şirketlerinin 
idari toplantılarına katılıp, farklı bölümlerde 
stajlar yapmış ve topluluk ile Vehbi Koç'un 
çalışma tarzını yakından tanımıştır. Suna’nın 

Gözleri Belgeseli’nde Birand’ın sözleriyle 
babası Vehbi Koç onu adeta kendine çırak 
seçmiş, adım adım hayata hazırlayarak, ya-
nından ayırmamıştı.

1963 yılında Koç Holding'in kurulmasının 
ardından Vehbi Koç, Rahmi M. Koç, Bernar 
Nahum ve Hulki Alisbah'la birlikte holdin-
gin ilk Yönetim Kurulu'nun beş üyesinden 
biri olmuştur. Başarılı bir iş kadını olarak 
tanınmaya başlayan Kıraç, Aralık 1967'de 
ise o dönem Koç Holding şirketlerinden 
Otoyol'un Genel Müdürü olan İnan Kıraç 
ile evlenmiştir. 

Suna Kıraç, Koç Holding'in gelişmesi, bü-
yümesi, özellikle de kurumsallaşması ve 
kalıcılaşması için çabalarını sürdürürken, 
eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında 
önemli girişimlere imza atarak öncülük et-
miştir. 

Arçelik’in geleceği adına verdiği karar-
la Türk sanayisi için de önemli bir dönüm 
noktası oluşturan Suna Kıraç, iş hayatında-
ki kararlı duruşu ve pozisyonu ile de eği-
timin önemini vurgulamış, her çocuğun 
eğitim imkânına ulaşabilmesini istemiştir. 

Suna Kıraç’ın Eğitim Projeleri

Koç Özel Lisesi ve Koç Üniversitesi’nin ku-
ruluşlarına öncülük eden Kıraç, üniversitenin 
her bir detayıyla tek tek ve yakından ilgilen-
miştir. Ardından eşi İnan Kıraç’ı Galatasaray 
Eğitim Vakfı’nı kurmaya teşvik ederek, yeni 
bir süreci başlatmıştır. Öte yandan Robert 
Koleji için okulun devamlılığı adına gereken 
fonun oluşturulmasında da başı çekmiştir. 

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren 
en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı’nı kuran Kıraç; dünya çapın-
da etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, 
basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde 
gelen temsilci ve uzmanlarının bir araya gel-
mesiyle yapılan yıllık özel toplantı Bilder-
berg’de Türkiye’yi tek başına temsil etmiştir.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), AK-
MED (Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Enstitüsü), Suna ve İnan Kı-
raç Vakfı, Pera Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi 
Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuarı 
(NDAL) ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 
kurumlarının hayata geçişinde önemli rol oy-
namıştır.

Suna Kıraç
Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili
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Suna Kıraç’ın Ödülleri

Eğitim, kültür, sanat ve sağlık konu-
larında önemli katkıları olan Suna 
Kıraç, bu konulardaki çalışmaları ne-
deniyle T.C. Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vakıf Dostları Onur Ödülü, Boğazi-
çi Üniversitesi Fahri Doktora Ünvanı, 
London School of Business Honorary 
Fellowship, Galatasaray Eğitim Vakfı 
Onur Madalyası’nın da içinde olduğu 
ödüller almıştır. 2009 yılında eşi İnan 
Kıraç’la beraber Pera Müzesi ve İstan-
bul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla 
İstanbul Turizm Onur Ödülü’ne layık 
görülmüştür.

“Ömrümden Uzun İdeallerim Var”

İstanbul'a dünya çapında bir oditor-
yum ve kültür merkezi kazandırmak 
amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna 
Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan, tüm 
geliri TEGV'e bağışlanan ve editörlü-
ğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrüm-
den Uzun İdeallerim Var adlı kitabı, 
100.000'in üstünde sattı ve yılın en 
çok satan kitaplarından biri oldu.

Suna Kıraç son yıllarını, “Amyotrop-
hic Lateral Sclerosis” (ALS) adı verilen 
hastalığın pençesinde mücadele ede-
rek geçirmiştir. Bu hastalık nedeniyle 
çevresiyle sadece gözleriyle iletişim 
kurabilmiştir.



27

Özel Röportaj / MALL&MOTTO

www.mallmark.com.trmallmarkconsulting info@mallmark.com.trKoşuyolu Mah. Asmadalı Sk. No:3 Kadıköy/İSTANBUL 0216 545 10 88

AVM
Yönetimi

AVM
Kiralama

Proje ve Konsept
Geliştirme

Varlık
Yönetimi

Finans
Yönetimi

Bir İş Ortağından Fazlası



28

MALL&MOTTO / Haberler

SANA
     GÖRE
ÇOK ŞEY

      ONDA



29

Özel Röportaj / MALL&MOTTO

SANA
     GÖRE
ÇOK ŞEY

      ONDA



30

MALL&MOTTO / Haberler

Kalite ve sürdürülebilir modayı 
en iyi fiyatla sunan, dünyanın 
en sevilen moda markaların-
dan H&M, İstanbul’daki yirmi 
ikinci mağazasını Anadolu 
Yakası'nın en popüler alışveriş 
merkezi Akasya AVM’de açtı.

Toplam üç kattan oluşan H&M Akasya ma-
ğazası, 2350 metre karelik bir satış alanında 
yer alıyor. Mağaza; kadın modasının sıkı ta-
kipçisi Everyday, zamansız klasiklerden olu-
şan Modern Klasik, gençlerin favorisi Divi-
ded, erkek ve kadında en iyi basicler, denim, 
iç giyim, aksesuarlar ve çocuk koleksiyon-
larını kapsıyor. Ayrıca bu mağazada, dünya 
genelinde ve Türkiye’de sadece seçili ma-
ğazalarda satışa sunulan kapsül koleksiyon 
Sandra Mansour X H&M, moda severlerle 
özel olarak ağustos tarihinde buluştu. 

H&M Akasya, müşterilere hem daha açık 
ve kolay hem de daha sürdürülebilir bir 
mekân yaratmak amacıyla yaratılan RED 

H&M İSTANBUL’DAKi EN YENİ 
MAĞAZA TASARIM KONSEPTİ 
İLE AKASYA AVM’DE AÇILDI

Müge Arpacıoğlu 
H&M Türkiye Ülke Müdürü 
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MOD konseptine sahip İstanbul’daki ilk 
H&M mağazası. Sıcak tonlarda hareketli 
mobilyalar ile esnek bir planlama prensi-
biyle dizayn edilen mağazada, uzun yıllar 
dayanımı yüksek, kolay uygulanabilir ve 
sürdürülebilir malzemeler kullanılıyor. Bu 
yeni tasarım ve malzeme değişikliği ile 
elektrik mağaza tüketimi de %5 azalıyor.

Müşterilere daha rahat bir deneyim sağ-
lamak için ayrıca kabin bölümünde bir 
dinlenme ve bekleme alanı bulunuyor. 
Mağazanın asma katında ise müşterile-
rin dinlenebilmeleri için büyük bir loun-
ge alanı olacak. Mağazanın cephesi ise 
H&M’de global olarak da sadece sınırlı 
sayıda ülkede uygulanan özel bir tasarı-
ma sahip.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Ar-
pacıoğlu açılışla ilgili, “Türkiye pazarına 
inancımız büyük, bu nedenle güvendiği-
miz lokasyonlarda yeni mağazalar aça-
cağımızı daha önce sizlerle paylaşmış-
tık. Akasya AVM, Anadolu Yakası'nın en 
önemli ve köklü alışveriş merkezlerinden 
birisi. Global mağaza tasarım konsep-
tine sahip İstanbul’daki ilk mağazamızı 
Akasya’da açmaktan ve müşterilerimize 
en son konseptimizle özel bir alışveriş 
deneyimi yaşatacak olmamızdan ötürü 
büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

H&M, Akasya AVM’deki açılışı ile Tür-
kiye’deki mağaza sayısı 60 ve 55 kişiye 
istihdam sağlayarak toplam çalışan sa-
yısını ise yaklaşık 2500 kişiye ulaştırmış 
olacak. H&M, güçlü performans sergi-
lediği Türkiye pazarındaki açılışlarına 
önümüzdeki aylarda da emin adımlarla 
devam edecek.
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Organize perakendenin en büyük çatı ör-
gütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu, 
Başkan Ömer Düzgün önderliğindeki heyet 
ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamın-
da ziyaret etti. Türkiye’de hizmet veren 10 
bine yakın mağaza sahibi yerel perakende-
ciyi ve 100 bini aşkın perakende çalışanını 
yakından ilgilendiren perakende raporu, 
TPF Başkanı Ömer Düzgün tarafından Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sunuldu.

Yapılan görüşmede, yeni market açma dü-
zenlemesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, 
yerel marketlerin haksız rekabetten etkilen-
memesi, ülke ekonomisinin lokomotif sek-
törlerinden biri olan perakende sektörünün 
büyümesi ve geleneksel işkollarının yaşatıl-
ması, küçük yatırımcıların faaliyetlerinin sür-
dürülebilir stratejilerle desteklenmesi, ürün 
tedarik KDV’si ile çıkış KDV’si arasındaki dü-
zensizliğin giderilmesine yönelik taleplerini 
ileten TPF heyeti, istihdam kalitesini artır-

mak ve bakkal, büfe gibi küçük işletmeleri 
desteklemek adına pazar günleri market-
lerin kapalı olması talebini Bakan Pekcan’a 
iletti.

Toplantı sonrasında yazılı açıklamada bu-
lunan TPF Başkanı Ömer Düzgün, sektörün 
büyümesi, ülke ekonomisine katma de-
ğer sağlanması, pazar payının dar sayıdaki 
aktörlerden geniş bir yelpazeye yayılması 
için geleneksel işletmelerin de faaliyetleri-
ni sürdürebileceği birtakım düzenlemelerin 
hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu 
belirterek, “Marketlerin, hipermarketlerin, 
süper marketlerin özellikle indirim mar-
ketlerinin yakın mesafelerde yeni mağaza 
açılış algoritmasının gözden geçirilerek sı-
nırlandırılması, küçük esnafın ve yerel mar-
ketlerin rekabet yarışında ayakta kalmasını 
sağlayacaktır. Belirli bir mesafede talepten 
çok daha fazla marketin açılıyor olması hem 
yerel market yatırımcısı için hem de küçük 

esnaf için olumsuzluklar doğurmaktadır. 
Aynı cadde ve sokakta çok sayıda marke-
tin açılmasıyla küçük işletmeler rekabet 
etmekte zorlanırken, birçok işletme faali-
yetlerini durdurmak zorunda kalmaktadır. 
Bir işletmenin dahi iflasının/kapanışının milli 
ekonomiye verdiği zararı göz önünde bu-
lundurduğumuzda marketlerin yeni şube 
açılışlarında mesafe kriterinin düzenlenme-
sinin milli ekonominin kalkınması, sektörün 
ivme kazanması, küçük esnafın rekabet hak-
larının korunması açısından elzem olduğu-
nu düşünüyoruz. Büyük balığın küçük balığı 
yuttuğu rekabet anlayışının ülke ekonomisi-
ne katkısı olmayacağı gibi ters yönde etkisi 
olacaktır" diye konuştu.

Geleneksel işletmelerin ve perakende giri-
şimcisinin rekabet haklarını korumak, adil 
rekabet ortamını oluşturmak adına mağa-
zalar arası mesafe kriterinin önemine vurgu 
yapan Ömer Düzgün, "Avrupa ülkelerindeki 

TPF'DEN SEKTÖRÜ VE 10 BİNLERCE ÇALIŞANI 
İLGİLENDİREN RAPOR
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Heyeti, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret etti. Perakende sektörünün ve 
ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak adımların konuşul-
duğu ziyarette, TPF Başkanı Ömer Düzgün, Bakan Pekcan’a sektörün 
sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sundu. TPF tarafından 
hazırlanan sektörel raporda, yeni market açma kriterleri, marketlerin 
haftanın bir günü kapalı olması ve KDV düzenlemesi gibi talepler yer 
aldı.
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standartları, ekonomisi gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerdeki örnekleri, sahadan 
aldığımız verilerle harmanlayarak detaylı 
bir rapor hazırladık. Ticaret Bakanımız Sayın 
Pekcan’a ve çalışma ekibine sunmuş oldu-
ğumuz raporun karar vericilere yol haritası 
olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“PAZAR TATİLİ KÜÇÜK ESNAFI YAŞATIR”

Haftanın bir gününün tatil olması konusun-
da da destek beklediklerini belirten Düzgün, 
"İstihdam kalitesini yükseltmek, mağaza 
personelinin söz konusu istihdamı meslek 
olarak tanımlamasıyla doğru orantılıdır. 
Ülkemizde mağaza personeli olarak görev-
lendirdiğimiz çalışanlarımızın birçoğu icra 
ettiği görevi meslek olarak tanımlamamakta 
ve mağazada dönemsel olarak çalışmakta-
dır. Mağaza çalışanları hane bireyleriyle aynı 
gün tatil yapabileceği bir işte çalışmayı ter-
cih etmektedir. Bu nedenle firmalarımız işe 

giriş/çıkış sirkülasyonu yüksek, verimliliğin 
düşük olduğu bir kadroyla ideal bir çalış-
ma ortamını sağlamakta güçlük çekmekte-
dir. Avrupa’nın birçok ülkesinde, Almanya, 
Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere gibi 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de mağa-
zaların pazar günleri kapalı olması istihdam 
kalitesini yükselteceği gibi perakende sek-
törünün kurucu ve en küçük yapı taşı olan 
bakkal esnafının da rekabet edebilmesini 
sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

“KDV İNDİRİMİ DEĞİL EŞİTLİĞİ İSTİYO-
RUZ”

TPF Başkanı Ömer Düzgün, KDV tedarik ora-
nı ile satış KDV’si arasındaki farklılığın gide-
rilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: 
“Perakende sektörünün belki de en önemli 
ve ortak sorunlarından bir tanesi KDV oran-
larındaki giriş ve çıkış tutarsızlıkları olarak 
göze çarpmaktadır. Sebze-meyve, kırmızı et, 

kuruyemiş, bakliyat, zeytin ve zeytinyağı gibi 
temel gıda ürünleri, üreticiden mağazalarımı-
za %1 KDV oranı ile alınırken, %8 KDV oranı 
ile satışının yapılması hem firmalarımızın hem 
de tüketicinin mağduriyetine yol açmaktadır. 
Söz konusu KDV tutarsızlığından dolayı ma-
ğazalarımız tüketici nezdinde fiyat artışı yap-
tığı yönünde olumsuz algıya maruz kalmak-
tadır. Perakendeciler olarak ekstra bir KDV 
indirim talebinde bulunmuyor, bir eşitsizlik 
ve tutarsızlığın giderilmesini talep ediyoruz. 
Bu bir KDV indirim talebi değil, mağduriyetin 
giderilmesi talebidir. Tüketicinin alım gücüne 
de olumsuz yönde etki eden bu tutarsızlığın 
çözümü için KDV düzenlemesinin yeniden 
yapılmasını, %1 ile giriş yapan ürünün %1 ile 
satışının yapılabilmesini arzu ediyoruz.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan gö-
rüşmeye, TPF Başkanı Ömer Düzgün, TPF 
Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve TPF Eski Başka-
nı Mustafa Altunbilek katıldı.

Ömer Düzgün
TPF Başkanı  

Ruhsar Pekcan
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Heyeti,
Ticaret Bakanı
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Koronavirüsün ülkemizde 
görüldüğü ilk günden iti-
baren hem sağlık tedbirleri 
konusunda hem de ekono-

mik desteklerde öncü olan Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kamu 
kurum ve kuruluşlarının yaptığı 
denetimlerde aldığı sonuçlarla da 
takdir topladı.

Yeniden hizmete başladığı 1 Ha-
ziran tarihinden itibaren düzenli 
olarak denetimlere tabi tutulan 
AVM’lerde, Panora Alışveriş ve Ya-
şam Merkezi’nin aldığı tedbirler 
konusundaki başarısı dikkat çekti. 
Her daim hijyene ve hem çalışan-
larının hem de misafirlerinin sağ-
lığına önem veren Panora’da, 28 
Ağustos tarihinde yapılan dene-
timlerde, farklı noktalardan alınmış 
numunelerin sonuçları yayınlandı. 
AVM’nin en uğrak alanları olan 
tuvalet, asansör ve ana giriş kapı-
sından, denetim ekiplerince alınan 
numuneler, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Labo-
ratuvarı’nda incelendi. Yayınlanan 
inceleme raporu, Panora’nın hijyen 
sınır noktasının, ameliyathane hij-
yeni ile aynı orana sahip olduğunu 
gösterdi.

Raporu, çalışanlarının ve misa-
firlerinin bilgisine sunan Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi yöne-
timi, önceliklerinin Panora çatısı 
altında bulunan herkesin sağlığını 
korumak olduğunu, bunun için de 
her türlü tedbiri taviz vermeksizin 
uyguladıklarını, rapor sonuçları-
nın kendilerini oldukça memnun 
ettiğini ve önümüzdeki dönemde 
de tedbirlere harfiyen uyarak tüm 
AVM’lere örnek olmaya devam et-
mek istediklerini dile getirdiler.

PANORA ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ SAĞLIK 
TEDBİRLERİNDE DE ANKARA’NIN EN İYİSİ
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PANORA ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ SAĞLIK 
TEDBİRLERİNDE DE ANKARA’NIN EN İYİSİ 114 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü 

mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, pan-
demi sürecinin mücevher sektörünü de yılın 
ilk yarısında olumsuz etkilediğini söyledi. 

Karantina ile birlikte insanların online alış-
verişe yönelmesiyle online satışta büyük bir 
artış yaşandığını aktaran Güzeliş, mevcut 
şartlarda düğünlerin yeniden yapılmaya 
başlanması ve turistlerin de yeniden gelme-
siyle sektörde bir hareketlilik yaşanmasının 
söz konusu olduğunu belirtti. Sektör açı-
sından yıl sonu değerlendirmesi de yapan 
Güzeliş, “Yaşananların ve yaşanmasını ön-
gördüğümüz durumların yansıması olarak 
yılın sonunda %30-40 eksiyle yola devam 
edebileceğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Takı ve pırlanta satışlarında artış var

“Pandemi döneminde pek çok sektörle bir-
likte bizim sektörümüzde de mağazaların iki 
aydan fazla bir süre kapalı kalması, satışları 
online mağazaya yönlendirdi” diyen Güze-
liş, online satışta büyük bir artış yaşandıysa 
da bunun yeterli olmadığına dikkat çekti. 

Güzeliş, sektör açısından yılın ikinci yarısına 
yönelik değerlendirmelerini ise şöyle aktar-
dı: “Yılın ikinci yarısının ikinci dalga ve kötü 
senaryo düşünülmezse daha iyi olacağını 
öngörüyoruz. Mevcut şartlarda turistlerin 
tekrar gelmeye başlamasıyla birlikte sek-
törde bir hareketlilik yaşanması söz konusu. 
Güven ortamı oluşmaya devam ederse ve 
turist sayısında artış olursa daha da iyileşe-
cektir. Ayrıca pandemi sürecinde ertelenen 
evliliklerin gerçekleşmeye başlamasıyla sek-
törümüzde bir hareketlilik görülüyor. Nor-
malleşme döneminde ertelenen düğünlerin 
yapılmaya başlanması ile takı ve pırlanta sa-
tışları artmaya başladı.”

“Sektör yıl sonunda %30-40 eksiyle yola 
devam eder”

Tüketiciye cazip gelecek kampanyalar, alter-
natif pazar arayışları, ihracatla ilgili revizeler, 
araştırmalar ve geliştirmelerin söz konusu 
olduğunu söyleyen Kerim Güzeliş, ikinci 
dalga söz konusu olduğunda hazırlıklı olup, 
alternatif planları bulunan firmaların bu sü-
reci daha güçlü atlatacağını düşündüğünü 
söyledi. Güzeliş, sektör açısından yıl sonu 
değerlendirmesi de yaparak, “Yaşananların 
ve yaşanmasını öngördüğümüz durumların 
yansıması olarak yılın sonunda %30-40 ek-
siyle yola devam edebileceğimizi söyleyebi-
liriz” dedi.

ARİŞ PIRLANTA YÖNETİM KURULU BAŞKANI KERİM GÜZELİŞ: “DÜĞÜNLER SEKTÖRE HAREKET GETİRDİ”
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ZAMUDA EĞLENCE KRALLIĞI

25 Temmuz'da kapılarını ziyaretçilerine 
açan Karadeniz bölgesinin ilk ve tek 
tema parkı Zamunda Eğlence Krallığı, 
içerisinde bulunan 13 farklı aktivite ala-
nında eğitim ve eğlenceyi birleştirerek 
bölge halkına sunuyor. Lovelet Alışveriş 
Merkezi içerisinde bulunan Zamunda 
hakkında AVM genel müdürü Mustafa 
Süzen'den bilgi aldık.

Hızla değişen ve gelişen eğlence dünyasının 
parlayan yıldızı Tema Parklara sahip bölge-
ler arasına Zamunda Eğlence Krallığı ile Ka-
radeniz de girdi. Ziyaretçilerine eğlence ve 
eğitimi bir arada sunmayı hedefleyen kral-
lık, 13 farklı etkinlik alanıyla, Samsun Lovelet 
Alışveriş Merkezi içerisinde yer alıyor. Pro-
jenin yaratıcısı Lovelet AVM Genel Müdürü 
Mustafa Süzen ile Karadeniz bölgesinin ilk 
ve tek tema parkı Zamunda Eğlence Krallığı 
hakkında keyifli bir sohbete daldık.

Zamunda fikri nasıl doğdu?

Bölge halkının ilgi duyacağı ve daha önce 
onlara sunulmamış deneyimleri bularak tek 
bir çatı altında toplamak uzun süren bir 
araştırma ve planlamanın meyvesi. 

Benim biri kız, biri erkek olmak üzere iki 

Mustafa Süzen Kimdir?

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans eği-
timinden sonra Hasan Kalyoncu Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan 
Mustafa Süzen'in AVM yönetimi ka-
riyerinde, Ankara Optimum, Prime 
Mall İskenderun, Prime Mall Antakya, 
Sümerpark gibi alışveriş merkezleri 
bulunuyor. Gaziosmanpaşa Üniver-
sitesi Pazarlama Ana Bilim Dalında 
doktora eğitimine devam eden ve 
International Council of Shopping 
Centers “CSM” sertifikasına sahip 
olan Süzen, Eylül 2015’ten bu yana 
Samsun Lovelet Outlet Alışveriş Mer-
kezi Genel Müdürü olarak iş hayatına 
devam ediyor.  

çocuğum var. Bölge içerisinde hem benim, 
hem de çocuklarımın güzel vakit geçirebi-
leceği bir eğlence merkezi bulunmuyor. 
Bunun yanında çocuklarımın sadece eğ-
lenmesini değil, aynı zamanda bir şeyler de 
öğrenmesini istedim. Zamunda fikri de bu-
radan doğdu zaten.

"Türkiye Sınırları İçinde Benzeri Yok"

Zamunda Eğlence Krallığı'nın hem büyüklük 
hem de barındırdığı farklı etkinlik alanlarıyla 
Türkiye sınırları içerisinde bir benzeri olma-
dığını belirten Süzen, "Zamunda sadece ço-
cuklara özel bir alan değil. Yediden yetmişe 
herkesin ilgisini çekebilecek farklı dalları bir 
araya getiren bir proje." diyor.

Bu etkinlikler hakkında biraz daha bilgi 
alabilir miyiz?

Zamunda Eğlence Krallığı çatısı altında 13 
farklı etkinlik alanı bulunuyor. Sıralamak 
gerekirse, illüzyon sahnelerinin ve göz al-
datmacalarının yer aldığı Hokkabaz, sanal 
gerçekliği ziyaretçilerle buluşturan Zamun-
daVR, Türkiye'nin en büyük Ters Evi Zamun-
daHouse, zeka oyunları ve çocukların zi-
hinsel gelişimini destekleyen çalışmalarıyla 
Akademi, playstation tutkunlarına ev konfo-

ru sunan odalarıyla Zamunda Play, çocuk-
lara hem robotik kodlamayı öğrenme, hem 
de iki metrelik dev robotları kullanma fırsatı 
veren Robolab, nesli tükenmiş hayvanları 
ve zamanımızın vahşi hayatını konuklarına 
gösteren SafariPark, yüz metrekarelik kum 
havuzuyla Beach, çocukların doğum günle-
rini kutlayabilecekleri Party, yorulan konuk-
larımızın dinlenmeleri ve birer fincan kahve 
yudumlamaları için Tropi Cafe, Lasertag he-
yecanını bölgeye tanıtan CounterLaser ve 
çocukların büyüklerin hayatını en ufak ay-
rıntısına kadar deneyimlemelerini sağlayan 
krallığın baş kenti Zamunda City...

Bu alanlar içerisinde sizin ve çocuklarını-
zın favorileri hangisi?

Benim için yoğun bir günün ardından arka-
daşlarımla birlikte Counter Laser'de stres at-
mak gibisi yok. Çocuklarım için durum biraz 
farklı. Onlar City'den çıkmak istemiyorlar. 
Zamunda Eğlence Krallığı içerisinde City'nin 
farklı bir yeri var sanırım...

Odaklanmanız gereken konu çocuk larınızın 
eğitimi ise City sınırları içeri sinde sunulan 
deneyim eşsiz. City'yi diğer alanlardan ayı-
ran en büyük etken, çocukları hayata en 
ufak ayrıntısına kadar gerçekci bir ortamda 
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ZAMUDA EĞLENCE KRALLIĞI

hazırlaması. Zamunda'da çocuklar birbi-
rinden farklı aktivitelerde hem motor hem 
de sosyal becerilerini geliştiriyor. Bağımsız 
ka rar verme, özgüven ve seçim yapma öz-
gürlüğü elde ediyorlar. Etraflarındaki ço-
cukların da aynı amaçla hareket ettiklerini 
fark ettiklerinde arkadaş ediniyor, farklı 
yaklaşımları deniyor ve özgürce üretiyor-
lar.

Minik konuklarımız sadece meslekleri de-
ğil, bu aşamaların hayatlarına ne katacağı-
nı da öğreniyorlar. Örneğin City içerisinde 
bir itfaiye eri olarak çalışan çocuk hem 
yangın ve yangınla mücadele konusunda 
eğitim alırken bu mesleği uygulamalı ola-
rak icra ediyor, hem de harcadığı zaman 
ve emek karşılığında City'nin kendi para 
birimi olan Zila üzerinden bir ücret kaza-
nıyor. Diğer taraftan bir başka alanda ak-
tiviteye katılırsa sahip olduğu Zilalardan 
harcaması gerekiyor. 
Zilalarını biriktirdiği durumda ise, yüzler-
ce seçenek arasından istediği oyuncağı, 
kendi kazandığı parayla alabileceğini bi-
liyor. Bu sayede çocuk lar finansal denge 
ve değerleri de öğreniyorlar. Tek başına 
bu nokta bile City'yi bulunmaz bir eğitim 
noktası haline getiriyor.

City içerisinde kaç meslek hakkında bil-
gi veriliyor?

City içinde hastane, emniyet müdürlüğü, 
itfaiye, mutfak atölyesi, parfümeri, peyzaj 
atölyesi, diş hekimliği, süpermarket, pla-
netaryum, okyanusya, müzik sahnesi ve 
inşaat alanı olmak üzere toplam 12 alan 
bulunuyor. Ancak bunların içinde alt alan-
lar da mevcut. Örneğin hastane içinde 
ameliyathane, ilkyardım ve yenidoğan bö-
lümleri var. Durum böyle olunca bir alan-
dan sayısız meslek çıkıyor. Çocuklara uzayı 
ve gezegenleri öğreten planetaryumdan 
geleceğin astronotları da çıkabilir, astro-
nomi uzmanları da...

Hangi mesleği deneyimlemek istediğine 
çocukların kendileri karar veriyor. Büyükler 
uzman eğitmenlerin olduğu etkinlik alan-
larına giremiyorlar.

Böylelikle çocuklar hiç bir etki altında kal-
madan eğleniyor, öğreniyor ve deneyim-
liyorlar.

Gerçek Markalarla Değer Odaklı Eğlen-
ce

City, gerçek bir şehrin sokakları, binaları, 
dükkanları ve araçlarıyla çocuk boyutla-
rına indirilmiş hali. Zaten City içerisinde 
beraber çalıştığımız Medical Park, Metro 
Turizm, FBM Estetik, Karaca Züccaciye, 
Bargello, Soffa Peyzaj ve Samkar Karo gibi 

ulusal ve yerel markalar da bunun bir kanıtı.

Pandemi Süreci ve Sonrası

İçerisinde bulunduğumuz zorlu pandemi 
sürecini atlatmak için Zamunda'da nasıl 
çalışmalar yapılıyor?

Çocukların sağlığı bizim ilk ve en önem-
li hedefimiz. Hâlihazırda Lovelet Alışveriş 
Merkezine girmek için maske takmanız ve 
ateşinizi ölçtürmeniz gerekiyor. Bu önlem-

ler yanında tüm alanlar düzenli olarak de-
zenfekte edildiği gibi her etkinlikten sonra 
eğitmenlerimiz tarafından uygun dezen-
fektanlarla temizleniyor.Zamunda Beach ve 
Party çocuklarımızın sağlığını korumak adı-
na pandemi süresince açılmayacak. 

City ve diğer tüm alanlarda kapasitemizi de 
sosyal mesafe kurallarına uyarak azalttık. 
Havalandırma sistemleri ise T.C. Sağlık Ba-
kanlığı’nın açıkladığı temiz hava akımı siste-
mini sağlayacak şekilde düzenlendi.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

2005 yılından bu yana modern ve fonksiyo-
nel ürün tasarımlarımızla farklı yaş grupla-
rındaki kadınlara alternatifli modeller sunu-
yoruz. İç giyim, ev giyim, plaj, korse, çorap 
ve tayt kategorilerimiz, her yıl yenilen kolek-
siyonlarımız, tasarımlarımızdaki şıklığımız ve 
kalitemizle ‘her yaşta ve her tarzda kadına’ 
dokunan geniş ürün yelpazemizle uzun yıl-
lardır sektöre yön veren iç giyim markasıyız. 
15 yıldır farklı yaş evrelerindeki kadınların 
ihtiyaçları ile markamızın yeteneklerini ortak 
noktada bir araya getiriyoruz.

%90 kadın çalışan oranımızla, “Kadınlar için 
Kadınlarla” yaklaşımı ile tasarlayıp ürettiği-
miz el emeği ürünleri yine kadınlarla buluş-
turuyoruz. Mağazalarımız ve üretimimizdeki 
çalışanlarımızın %100’ünü kadın çalışanları-
mız oluşturuyor. Şu an 35 ildeki 101 pera-

Ali Bolluk 
Suwen Genel Müdürü 

“Pandemiye rağmen yeni mağaza açmaya ve 
e-ticaret hacmimizi büyütmeye devam ediyoruz”

kende mağazamız, hızlı e-ticaret ağımız ve 
550 çalışanımızla kadın istihdamını ve eko-
nomiyi destekleyerek, tasarlamaya ve üret-
meye devam ediyoruz.

2017 yılında gerçekleştirdiğimiz %51 Taxim 
Capital ortaklığımızla iş ailemizi ve pera-
kende ağımızı genişleterek, küresel reka-
bet karşısında büyümeyi ve birçok başarıya 
imza atmayı hedefliyoruz.

2005 yılından beri faaliyet gösteren ve 
oldukça geniş ürün seçeneği bulunan 
Suwen markanız hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Ürün ve koleksiyonlarımızı her zaman ‘ev-
rensel’ kadın olarak tasarlayıp üretiyoruz. 
Dijital dünya geliştikçe insanı tekleştiriyor. 
Aynı kültür, aynı şıklık ve aynı tarzdaki ka-
dınlar ortak duygularda bir araya geliyor. Bu 

sebeple ürün ruhunu ön planda tutup ta-
sarımlarımızda özgünlüğümüzü koruyoruz.

2005 yılından bu yana modern ve fonksi-
yonel ürün tasarımlarımızla farklı yaş grup-
larına alternatifli modeller sunuyoruz. Her 
sezon yenilenen iç giyim, ev giyim ve plaj 
koleksiyonlarımız, lohusa gruplarımız, ço-
rap, tayt ve korselerimizle her tarz ve yaşta-
ki kadının ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün 
alternatiflerimiz Suwen mağazalarımız için-
de yer alıyor.

Tasarım ekiplerimiz, farklı tarz ve yaştaki 
Suwen Kadını için her yıl yeni özel kolek-
siyonlar tasarlıyor. Suwen mağazalarında 
genç kızlar için İlk Sütyenimi, özel çizgi ka-
rakterli, farklı renk ve desendeki ev giyim 
ürünlerini, anne adaylarının lohusa süreçle-
rindeki tüm ev ve iç giyim ihtiyaçlarını, ev 
hanımı, iş kadını, yaşlı, genç, klasik, spor, şık, 
modal gibi farklı tarz ve kumaş türlerinde-
ki ürünleri bulabilirsiniz. Bizim önceliğimiz 
her yıl farklı tarz ve yaştaki tüm kadınlar için 
Suwen kalitesi ve şıklığında özel ürün kolek-
siyonları hazırlamak.

Bunun yanı sıra kült Suwen ürünlerimizin 
başında yer alan lokomotif kategorimiz süt-
yen, bu sektöre girişimiz ve büyümemizin 
de arkasındaki ana gücümüz. Farklı yaş, be-
den ve vücut tipindeki kadınların ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek şekilde fonksiyonelliğin 
ve şıklığın ön planda olduğu geniş sütyen 
koleksiyonumuz en iddialı ve güçlü olduğu-
muz kategorimiz. 

Müşterilerimiz Suwen’i özellikle fonksiyo-
nel ürünleri ve kalitesi için tercih ediyorlar. 
Farklı göğüs tiplerine özel tasarlanan mo-
dern ve konforlu ürün seçeneklerimiz, uzun 
yıllar kullanım garantisi sunan kalitemiz ve 
ürün özelliklerimiz sayesinde, her yaş ev-
resindeki müşterilerimiz kendisine uygun 
sütyeni, korseyi, pijamayı, mayoyu ve çora-
bı Suwen’de bulabiliyorlar. Bu da yılın her 
döneminde mağazalarımızı sıklıkla ziyaret 
eden, uzun yıllar süren marka sadakatiyle 
ürünlerimizi tercih eden bir müşteri kitlemiz 
olmasını sağlıyor. 

‘Doğru sütyen’, genç, yaşlı, ev kadını, iş ka-
dını, anneanne, babaanne fark etmeksizin, 
kadının her yaş evresinde göğüs formunun 
korunması ve istenilen görünümün yaka-
lanması için kullanılması gereken bir ürün. 
Biz de kalite, konfor ve şıklık arayışı içerisin-
de olan her tüketicimizi kendisi için doğru 
olan ürünle buluşturan markayız.

Aynı zamanda global marka ürünlerinin ka-
litesinde ürettiğimiz ürünlerimizi Türk kadı-
nına erişebilir fiyatta sunuyoruz. Fiyat poli-
tikamız ürün performanslarımıza göre tüm 
kadınların ulaşabileceği rakamlarda. 
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Tüm dünyada ve ülkemizde etkilerini 
hala devam ettiren Covid-19 ile siz ma-
ğazalarınızda nasıl önlemler aldınız?

Kontrollü normalleşme süreciyle beraber, 1 
Haziran itibarıyla tüm hijyen tedbirlerimizi 
alarak mağazalarımızı yeniden hizmete aç-
tık. Çalışanlarımızın düzenli sağlık kontrolle-
rini gerçekleştiriyoruz. Mağazalarımız sık sık 
profesyonel ekipler tarafından dezenfekte 
ediliyor. Covid-19 tedbirleri ile ilgili tüketici 
bilgilendirme iletişimlerimiz mağazalarımız 
içerisinde yer alıyor. El dezenfektanları, ma-
ğaza içindeki mesafeli servisimiz ile sınırlı 
sayıda kişiye hizmet veriyor olmamız, zi-
yaretçilerimizin rahatça mağazalarımızdan 
alışveriş yapmalarını sağlıyor. İade ve de-
ğişim süreçlerimizde de ayrıca hassasiyet 
gösteriyoruz. Tüketicilerimizin değiştirmek 
istedikleri ürünleri tekrar raflarda sergile-
meden önce mutlaka 5 gün bekletiyoruz.

Pandemi döneminde perakende sektörü-
nün şu anki durumu ve geleceği hakkın-
da görüşlerinizi alabilir miyiz?

Pandemi dönemi fiziksel mağazalaşma sü-
recini genel olarak sekteye uğratmış olsa da 
Suwen olarak mağazalaşma sürecimiz hızla 
büyümeye devam ediyor. Yeni dünyada on-
line alışveriş ve mağaza satışları birbirlerine 
uyum sağlayan büyümeler elde ediyor. Pe-
rakende şirketleri online hacmin dinamik-
lerine hızla ayak uydururken, Suwen.com.
tr en büyük ve en hızlı büyüyen mağazamız 
olarak öne çıkıyor. Son yıllarda e-ticaret ka-
dınların alışveriş tercihlerinde özellikle genç 
jenerasyonun radarındaydı. Pandemi döne-
minde mağazaların bir süre kapalı olması 
birçok tüketiciyi online alışverişe yöneltti. 
Kadınlar ürün ihtiyaçlarına göre bazen de-
neyip ürün almak isterken, bazen de e-ti-
carette görüp hemen satın alıyorlar. Bu da 
her iki alanda da perakende mağazaları-
nın aynı eforu sarf ettirmesini gerektiriyor. 
Mevcut ciromuzun %12’sini online ciromuz 
oluştururken, pandemi dönemi öncesinde 
%8 civarlarında olan satış oranımız pan-
demi sonrasında her geçen gün ivme gös-
tererek artıyor. Covid-19 süreci dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de online tarafta 3 
yılda alınacak yolun 3 ayda alınması gibi bir 
durumu ortaya çıkardı. Biz de bu süreci en 
iyi şekilde değerlendirerek, oldukça yüksek 
oranlarda büyümeler elde ettik. Özellikle 
kampanya yaptığımız dönemlerde tek bir 
günde normalde bir ayda yaptığımız ciro 
seviyelerine ulaştığımıza şahit olduk. Bu 
durum bize Yeni Normal’de online tarafta 
aslında ne kadar büyük bir fırsat olduğu-
nu ve gidilecek çok yol olduğunu gösterdi. 
Doğru strateji ve planlamayla hareket ede-
rek, özellikle ev giyim ve iç giyim kategori-
mizle e-ticaret satışlarımızda 10 kat büyü-
me gösterdik. 
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Mağazalarımızın açılmasıyla beraber, en 
çok tercih edilen ürün gruplarımız, fonk-
siyonel iç giyim ürünlerimiz ile tatil dö-
neminin gelmesiyle canlanan plaj kolek-
siyonumuz oldu. Pandemi sebebiyle plaj 
sezonunun geç açılmasına rağmen, plaj 
kategorilerimizde geçen yıla oranla %20 
büyüme gösterdik. Mayo ve bikini mo-
dellerimiz, pareo alternatiflerimiz normal-
leşme sürecinde en çok ilgi gören ürün 
gruplarımız arasında yer aldı. Bu yıl mayo 
ve pareolar en çok sattığımız fonksiyonel 
iç çamaşır ürünlerimizle rekabet boyutun-
da yer aldı.

Hem perakende mağazalarımız hem de 
e-ticaret kanalımızda pandemiye rağ-
men farklı büyümeler elde ettik.

Ülke ekonomisi sizce ne zaman nor-
male dönecek?

Pandemi süreci tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de ekonomi ve ticare-
ti etkiledi. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki ekonomik düzenleri sarstı. 
Üretim, dijitalleşme, küresel karantina 
dönemi, uzaktan eğitim, evden çalışma 
evreleri birçok düzeni şüphesiz etkiledi. 

Üretim süreçlerinden tüketim ve hizmet 
sektörlerinin küresel büyüme dinamikleri-
nin önümüzdeki dönemde normale dön-
mesini umut ediyoruz. Perakende mağa-
zaları olarak; biz tasarlamaya, istihdama 
ve ekonomiyi destekleyerek üretmeye 
devam ediyor olacağız. 

Türkiye genelinde alınan tedbirleri na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Covid-19 dönemindeki etkileri en aza 
indirgemek için birçok düzenlemeye gi-
dildi. Özel ve kamu sektöründeki kısıtla-
malar, yaş sınırı, evden çalışma ve eğitim 
düzenlemeleriyle birçok dünya ülkesine 
göre tedbirlerimizi daha yoğun uyguladık. 
Sosyal alandaki kısıtlamalar, sokağa çıkma 
yasağı, AVM’lerin kapatılmasıyla birlikte 
ekonomik sonuçların ortaya çıkmasının 
yanı sıra sağlık ve yaygınlık konusunda 
daha tedbirli olmamızı sağladı. Uzunca bir 
süre bu düzene hepimizin ayak uydurması 
gerekiyor olacak, biz marka olarak, mağa-
zalarımız ve ofislerimizde gerekli kurallar 
çerçevesinde çalışmaya ve üretmeye de-
vam ediyoruz.

2020 yıl sonu hedefleriniz nelerdir?

Yıl sonuna kadar 20 yeni mağaza açma-
yı planlıyoruz. 2023 hedefimiz ise mevcut 
mağaza sayımızı ikiye katlayarak 200 ma-
ğaza sayısına ulaşmak. Bu yıl yeni açılan 
mağazalarımızla birlikte yıllık ciro büyü-
memiz 2019 yılında %90 olarak gerçek-
leşti. Her yıl ortalama LFL’de (like for like) 
%30 ciromuzu arttırıyoruz. Bu yılki büyü-
me hedefimiz geçen yılla paralel olmakla 
beraber pandemiye rağmen LFL büyüme-
mizi %20 seviyelerinde korumayı başardık. 
Farklı alışveriş alışkanlıklarına ve tarzlara 
sahip kadınlar, ihtiyaçlarını ertelemeden 
alışverişlerini e-ticaret ve mağazalarımız 
üzerinden gerçekleştiriyorlar.

Her sene yüksek oranlarla büyümeye ve 
ivmelenmeye hız kesmeden devam edi-
yoruz, Türkiye’de çok kısa süre içerisinde 
101 mağazaya ulaşmış durumdayız. Türki-
ye’deki mağazalaşma ve e-ticaret hacmi-
miz hızla büyümeye devam ederken, yeni 
dönemde ibremizi hızlı büyüme hedefiyle 
ihracat tarafına döndürüyoruz. Şu an 22 
ülkeye toptan ihracatımız var, bu sayıyı 
perakende ve online tarafta yapacağımız 
geliştirmelerle büyütüyor olacağız. Önü-
müzdeki 3 yıllık dönemde mevcut ciromu-
zun %40’nı ihracattan elde edebileceğimiz 
hedefe doğru ilerliyoruz.
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Avrupa’nın en büyük spor perakende zinci-
ri olan Decathlon’un Türkiye yatırımları hız 
kesmiyor. Türkiye’nin 13 şehrinde 38’e ula-
şan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle tüm 
Türkiye’ye sporu ulaştıran ve sporu yaygın-
laştırmayı hedefleyen Decathlon şimdi de 
İsfanbul AVM’deki yeni mağazasıyla spor-
severlerle buluştu.

Decathlon’un ağustos ayında İsfanbul 
AVM’de açtığı yeni mağazası, 2500 m²'lik 
alanda 70’ten fazla spor dalında binlerce 
ürünü sunmanın yanı sıra mağaza içindeki 
spor alanlarıyla da sporseverlerin yeni spor-
lar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de 
sağlayacak!

Decathlon Türkiye CEO’su Mickael Cadot, 
“Yeni mağaza açılışlarımıza önümüzdeki 
dönemlerde de devam ederken, sporu daha 
da erişilebilir kılmak için yeni iş modelleri-
mizle ve farklı iş birlikteliklerimizle de sizle-
re sporun mutluluğunu ulaştırmaya devam 
edeceğiz. Bu sayede sporla ilgili aklınıza 
gelen birçok konuda sizlerin çözüm ortağı 
olacağız” şeklinde konuştu. 

Cadot, Decathlon’un Türkiye’de artan yerli 
üretimine de şu sözlerle dikkat çekti: “2021 
yılında Decathlon Türkiye’nin giysi ithalatı 
ciddi oranda artmaya devam edecek. De-
cathlon Avrupa’nın çorap ihtiyacının %80’i 
Türkiye’de üretiliyor. Bu yıl sonu itibarıyla 
bazı sırt çantalarımızın üretimi de Merzi-
fon’da başlayacak.” 

Decathlon’un üretim süreçlerindeki sürdü-
rülebilirlik çalışmaları ile ilgili de konuşan 
Türkiye CEO’su Mickael Cadot şunları söy-
ledi: “Decathlon olarak iklim değişikliğini 
1.5°C’de tutmak için 2016-2026 yılları ara-
sında karbon yoğunluğumuzu %40 azalt-
mayı taahhüt ediyoruz. Bu hedefimiz doğ-
rultusunda 2019'da pamuklu ürünlerimizin 
%95'i organik tarım, BCI ve geri dönüşüm 
yoluyla elde edilen sürdürülebilir kaynaklar-
dan üretildi. Hedefimiz 2020 sonuna kadar 
bu oranı %100'e çıkarmak.”

Decathlon, Türkiye’de Mayıs 2010’dan beri 
faaliyet gösteriyor. Doğa yürüyüşünden 
fitnessa, tenisten yüzmeye, dağcılıktan ka-
yağa, balıkçılıktan futbola, patenden bi-
siklete kadar farklı birçok spor dallarında 
kimisi dünyaca ödüllü ürünlere sahip olan 
Decathlon’un en büyük özelliği, profesyonel 
sporcular ve müşteriler tarafından test edi-
lip, kullanılan en yenilikçi ve en kaliteli spor 
ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyat-
larda sunması.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK SPOR PERAKENDE ZİNCİRİ DECATHLON TÜRKİYE’DEKİ 
38. MAĞAZASINI İSFANBUL’DA AÇTI
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Şimdiye kadar yurt içi ve yurt dışında 50’nin 
üzerinde AVM’ye proje&konsept geliş-
tirme, kiralama ve yönetim hizmeti veren 
KDM Danışmanlık, pandemi sonrası yaptığı 
araştırmayla Türkiye’nin güncel AVM hari-
tasını çıkardı.

Pandemi sonrası normale dönüş ile birlik-
te yapılan araştırmada; Eylül 2020 itibarıyla 
ülke genelindeki AVM sayısı 434 olurken, 
pazar değeri 58 milyar Dolar değerinde ol-
duğu ifade edildi. Toplam kiralanabilir alan 
13 milyon m² iken sağladığı istihdam raka-
mı ise 520 bin... 

Türkiye’nin 65 ilinde AVM var

Türkiye’nin 81 ilinin 65’inde AVM olduğu 
belirtilen araştırmaya göre, toplam kirala-

nabilir alan sıralamasında birinciliği İstan-
bul alıyor. İkinci sırada Ankara yer alırken, 
onu İzmir takip ediyor. Bin kişiye düşen m² 
listesinde ise sıralama Ankara, İstanbul ve 
Bolu olarak değişiyor. 

Bin kişiye düşen kiralanabilir alanın en yük-
sek olduğu ilçelere bakıldığında ise İstan-
bul-Bakırköy, İzmir-Balçova, İstanbul-Şişli 
karşımıza çıkıyor.

AVM yatırımlarında soluklanma, AVM 
yönetiminde ise değişim zamanı… 

KDM Danışmanlık’ın kurucusu Murat İz-
ci’nin yapmış olduğu değerlendirmeye göre 
AVM yatırımlarıyla ilgili durup soluklanmak, 
nefes almak gerekiyor. “AVM’lerin modern 
perakendenin gelişimine, istihdama kayıtlı 

ekonomiye ve sosyalleşmeye büyük faydası 
var. Ama plansız büyümemiz hak ettiği de-
ğerin altında bir görüntüye sebep oluyor” 
diyen İzci, şöyle konuştu: “Kendimizi hep 
Avrupa ile karşılaştırıp gideceğimiz çok yol 
var diye konuşuyorduk. Bugün bizde bin ki-
şiye düşen kiralanabilir alan 157, Avrupa’da 
206. Bizim kişi başı gelirimiz 9 bin Dolar, 
Avrupa’nınki 35 bin Dolar. Son 15 yılda tu-
rist sayılarındaki anlamlı artış AVM yatırım-
larımızın artış sebeplerinden birisidir. Dola-
yısıyla yatırımlara birden fazla parametre ile 
bakış açımızı derinleştirmemiz lazım.”

Pandemide olası ikinci dalganın etkisi 

Şu an ticaret hacminin geçen yılın aynı 
dönemine göre %70’i geçtiği belirtiliyor. 
Pandemi dönemi ve sonrası tüketici ile 

KDM DANIŞMANLIK TÜRKİYE’NİN AVM HARİTASINI ÇIKARDI

Murat İzci
KDM Danışmanlık’ın kurucusu 
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perakendeci davranışlarını da göz önü-
ne alarak, değerlendirmelerde bulunan 
Murat İzci’ye göre ikinci bir dalga yaşan-
mazsa yıl sonuna kadar normalleşir ama 
yaşanırsa sektörün toparlanması zor. Yeni 
planlanan AVM’ler de kendilerini pan-
demiye göre adapte etmek durumunda. 
AVM yatırımlarının geri dönüşü, pandemi 
ile birlikte en az %20 oranında ötelendi. 

KDM’nin yaptığı araştırmaya göre, 2006-
2015 yılları arasında 278, 2016-2020 yıl-
ları arasında ise 80 AVM açıldı. Şu anda 
434 AVM müşterilerine hizmet veriyor. 
AVM’ler ekonomimizde 58 milyar Do-
lar’lık yatırımla 520 bin nitelikli istihdam 
barındırıyor.

Önümüzdeki süreçte AVM’ler teknik 
detaylarıyla ön plana çıkacak 

Tematik özellikleriyle yarı açık-yarı kapalı 
4. nesil AVM dönemini yaşadığımız sü-
reçte ülke geneli toplam AVM kiralanabi-
lir alanı 13 milyon m². Pandemi süreci ile 
birlikte, havalandırma sistemleri, açık hava 
alanları, hijyen özellikleriyle daha teknik 
detayların ön plana çıkacağı AVM’ler önü-
müzdeki süreçte bizi bekliyor. 

İkinci dalga olmazsa sektör yıl sonuna 
normale yaklaşır

Türkiye’nin AVM yatırımları konusun-
da soluklanması gerektiğini söyleyen 
KDM’nin kurucusu Murat İzci, “Biz sektör 
temsilcileriyle aramızda yaptığımız konuş-
malarda hep gidilecek yol olduğundan 
bahsettik. Kendimize karşılaştırma olarak 
Avrupa’yı alırdık. Şu anda metrekare ba-
zında baktığımızda aramızdaki fark çok 
azaldı. Ama kişi başı gelir noktasında on-
lardan neredeyse 4 kat gerideyiz. Yeni ya-
tırımlardan ziyade artık elimizdekini nasıl 
ayakta tutarız, buna odaklanmamız gere-
kiyor” diyor. 

Pandemi ile birlikte sektörün şu anda ha-
sar tespit çalışması yaptığını belirten İzci, 
sektörün kriz konusunda deneyimli oldu-
ğunu, ikinci bir dalga olmadığı takdirde 
toparlanmanın başladığını, yıl sonunda 
pandemi öncesi rakamlara çok yaklaşı-
lacağını söylüyor. “Sektör için en önemli 
katkılardan biri ülkeye olan turist girişiydi. 
Ağırlıklı turiste bağımlı AVM’ler oldu son 
yıllarda. Neredeyse %30 alışverişi turistten 
geliyordu. Bizim takip ettiğimiz bilgilerde 
1 turist 10 vatandaşımız kadar alışveriş 
yapıyordu” diyen İzci, “Bu da ortalamada 
perakendecilerin %10-15 cirosunun tu-
ristlerden geldiği anlamına geliyor. Bugün 
gerçekleştiremediğimiz turist cirosunu 
hariç tutarsanız ve salgın kontrol altına 
alınırsa geçen yılın cirolarını yıl sonunda 

görebileceğimiz umudunu taşıyorum” şek-
linde konuştu. 

İzci: “Pandemi bir nevi tsunami etkisi ya-
rattı”

Murat İzci, normal şartlarda 2020 yılı so-
nuna kadar 11, 2021 sonuna kadarsa 26 
AVM’nin açılışının planlandığını belirtiyor. 
Ancak pandemi yüksek olasılıkla bu açılışla-
rı etkileyecek, sadece yeni yatırımları değil, 
mevcut AVM’lerin önümüzdeki dönem iş-
leyiş şekillerini de değiştirecek. İzci’ye göre 
pandemi bir nevi tsunami etkisi yarattı. Peki 
neden? İzci sebeplerini şu sözlerle anla-
tıyor: “Yaşam şekli, çalışma tarzı, alışveriş 
alışkanlıkları, zaman kavramı değişti. Yeni 
planlanan AVM’ler kendilerini pandemiye 
göre adapte etmek zorundalar, mevcutlar 
da kiracılarını elde tutmak için çabalaya-
caklar. Perakendeci yeni AVM’ye girmekte, 
yeni lokasyon açmakta hiç iştahlı değil. Çok 
karamsar tablo çiziyorlar, mevcudu mu-
hafaza etmeye çalışıyorlar. Perakendeciye 
AVM’nizde kiralama yapacaksanız belli bazı 
tavizleri (dekorasyon desteği, kirasız dö-
nem, hasılat bazlı kiralama, vb.) bütçeleme-
niz gerekiyor. AVM yatırımcısının da buna 
paralel yatırımın geriye dönüşünü biraz 
daha ötelemesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bugün tüketici 4. nesil AVM’de geziyor. 
Ama daha tematik özellikle, yarı açık-yarı 
kapalı, içine sıkışmayacağı alanlar istiyor. 
Pandemi; AVM’lerimizdeki önceliğimizi 
‘hijyen ve sağlık’ olarak değiştirdi. Bundan 
sonra planlanacak her AVM’nin bu kriterler 
doğrultusunda evrileceğini düşünüyorum.”

Hedef yurt dışı

Türkiye AVM sektörü ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan İzci, KDM’nin hedefleri 
doğrultusunda özellikle yurt dışında ciddi 
fırsatlar olduğunu ifade ediyor. Yurt dışına 
Türk markalarının götürülmesini öncelikli 
gören İzci sözlerini şöyle tamamladı: “AVM 
ve perakende konusunda Türkiye olarak çok 
büyük deneyimimiz var, bilgi birikimimiz 
var. Örneğin Özbekistan’da yürüttüğümüz 
bir projemiz var. Özbekistan 33 milyonluk 
ülke ve sadece 8 AVM var. Türk markaları 
orada inanılmaz rağbet görünüyor. LCW, 
Mavi, Defacto, Koton, Colins… Bütün mar-
kalarımızı biliyorlar ve öncelikli olarak onları 
istiyorlar. Dolayısıyla bu dönemde önceliği-
miz yurt dışında proje gerçekleştirmek.” 

KDM’nin yaptığı araştırmaya göre: 

•Türkiye’de 81 ilin 65’inde AVM bulunuyor. 

•Toplam kiralanabilir alan sıralamasında İs-
tanbul 4 milyon 678 bin m² ile başı çeker-
ken, onu 1 milyon 717 bin m² ile Ankara ve 
768 bin m² ile İzmir takip ediyor. 

•Ancak 1000 kişiye düşen m² listesinde ilk 
3 şehir Ankara, İstanbul ve Bolu olarak sı-
ralanıyor. 

•43 AVM’nin yer aldığı Ankara’da 1000 kişi-
ye düşen m² ise 312. İstanbul’da 118 AVM 
yer alırken, 1000 kişiye düşen m² rakamı ise 
301. Türkiye geneline bakıldığında ise 1000 
kişiye düşen kiralanabilir alan 157 m² olarak 
gerçekleşiyor. 

•İstanbul’un 39 ilçesinin 34’ünde AVM yer 
alıyor.  İstanbul genelinde en yüksek AVM 
metrekaresine sahip ilçe 400 bin m² ile Ba-
kırköy. Bakırköy’ü Ataşehir, Şişli ve Esenyurt 
takip ediyor. İstanbul ilçelerinde 1000 kişiye 
düşen m² sıralamasında 1746 m² ile birinci-
liği Bakırköy alıyor. 

•İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası kar-
şılaştırıldığında ise 14 ilçeli Asya Yakası’nda 
39 AVM yer alırken, 1000 kişiye düşen m² 
ise 295 olarak gerçekleşiyor. 25 ilçeli Avrupa 
Yakası’nda ise 79 AVM bulunuyor ve 1000 
kişiye düşen m² rakamı ise 305.  

•Ankara’nın toplam AVM sayısı 43, toplam 
kiralanabilir alan 1 milyon 717 bin. 25 ilçe-
sinin 6’sında AVM bulunan Ankara’da AVM 
kiralanabilir alanı en yüksek ilçe 660 bin ile 
Çankaya. Çankaya’yı Yenimahalle ve Keçiö-
ren takip ediyor. Ankara ilçelerde 1000 ki-
şiye düşen m²’de ilk sırada ise Yenimahalle 
var. Sonrasında Çankaya ve Etimesgut. 

•İzmir’in 30 ilçesinin 10’unda AVM bulu-
nuyor. Toplam AVM sayısı 26. AVM kirala-
nabilir alanı en yüksek ilçe 194 bin m² ile 
6 AVM’li Bornova. Bornova’yı Karşıyaka (3 
AVM) ve Balçova (6 AVM)  takip ediyor. İlçe-
lerde 1000 kişiye düşen m² sıralamasında ilk 
sırada Balçova var. Sonrasında Gaziemir ve 
Karşıyaka geliyor. 

•Türkiye geneli sıralamasında 1000 kişiye 
düşen kiralanabilir alanın en yüksek olduğu 
ilçeler Bakırköy, Balçova, Şişli, Beşiktaş ve 
Canik (Samsun). 

•Türkiye-Avrupa karşılaştırmasında ise 2019 
yılı verilerine göre 1000 kişiye düşen m² 
Türkiye’de 155, Avrupa’da 206. Ancak kişi 
başı milli gelire bakıldığında Türkiye 9 bin 
346 Dolar’da kalırken, Avrupa’da bu rakam 
neredeyse 4 katına yani 35 bin 646 Dolar’a 
yükseliyor.

BURADAN 
BAKABİLİRSİNİZ.



44

MALL&MOTTO / Haberler

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçe-
sinde yetişen şerbetçiotunda hasat gerçek-
leşiyor. Bölgedeki şerbetçiotu dikim alanını 
iki katına çıkaran ve kendi geliştirdiği tes-
cilli şerbetçiotu çeşitleriyle çiftçilerin üretim 
yapmasını sağlayan Anadolu Efes, sözleş-
meli alım modeli ile çiftçiyi destekliyor ve 
yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. 

Türkiye’den yıllık ortalama 110 milyon TL 
tarımsal ham madde alımıyla kendini bir 
tarım şirketi olarak da nitelendiren Anado-
lu Efes, şerbetçiotu tarımı ile 6.500 nüfuslu 
Pazaryeri’nde 11 milyon TL’lik bir ekonomi 
yarattı.

Anadolu Efes, 1970’li yıllardan bu yana şer-
betçiotu tarımının gelişimine önemli katkı-
lar sağlıyor. Şerbetçiotu Türkiye’de bir tek 
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişiyor. Yap-
tığı çalışmalarla ve çiftçiye verdiği destek-

ANADOLU EFES ŞERBETÇİOTU DİKİM ALANLARINI 
İKİ KATINA ÇIKARDI

lerle 2000 yılında 709 dekar olan şerbetçi-
otu dikim alanını günümüzde 1.500 dekara 
çıkaran Anadolu Efes, aynı zamanda 7 adet 
şerbetçiotu çeşidi geliştirerek, bunları tescil-
ledi. Yeni çeşitler geliştirmek için de 38 farklı 
şerbetçiotu çeşidi üzerinde Ar-Ge çalışma-
ları sürüyor.

Pazaryeri’nde şerbetçiotu yerel halkın 
önemli gelir kaynaklarından biri

Yaklaşık 6 bin 500 kişilik Pazaryeri nüfusu-
nun dörtte biri geçimini şerbetçiotu ile sağ-
lıyor. Şerbetçiotu Pazaryeri’nde en yüksek 
ekonomik değer yaratan tarımsal ürün. Çift-
çilerle omuz omuza çalışan Anadolu Efes, 
ham maddesinin kalitesini güvence altına 
almak için çiftçilere kendi tescilli şerbetçiotu 
çeşitlerini dağıtıyor, tarım eğitimleri veriyor 
ve tarlada işleri kolaylaştıracak araçları çift-
çilere sunuyor. Pazaryeri’nde yıllık 11 mil-

yon TL dolayında bir şerbetçiotu ekonomisi 
yaratan Anadolu Efes, çiftçilerle sözleşmeli 
alım modeliyle çalışıyor ve çiftçiye 10’ar yıl-
lık alım garantisi sunarak, Pazaryeri’nin kal-
kınmasına da katkı sağlıyor.

Şerbetçiotu çiftçisine COVID-19 desteği

Anadolu Efes COVID-19'un yarattığı zorlu 
koşullarda da şerbetçiotu çiftçisine destek 
olmaya devam etti. Şirket, çiftçilere bu yıl da 
%48’lik bir artışla avans ödemesi yaptı. Böy-
lece çiftçilerin COVID-19 döneminde tarla 
faaliyetlerine başlarken, nakit ihtiyaçlarını 
karşıladı.

Ağırbaş: “Kendimizi aynı zamanda bir tarım 
şirketi olarak görüyoruz”

Şerbetçiotu hasadına katılan Anadolu Efes 
Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş 

Tuğrul Ağırbaş
Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü 
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C.Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Direktörü

şöyle konuştu: “Ham maddelerimizin ya-
rısı topraktan geliyor. Bu yüzden Anadolu 
Efes olarak tarıma büyük önem veriyor ve 
bu sektörü çok uzun yıllardır destekliyo-
ruz. Sözleşmeli alım modeli ile çiftçilerimize 
10’ar yıllık alım garantisi sunarak, tarımsal 
ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlıyoruz. 
Bununla birlikte Türkiye’de maltlık arpa 
tohumu üreten ilk yerli firmayız. Ülkemiz-
de üretilen şerbetçiotunun da tek alıcısıyız. 
Yıllık ortalama 110 milyon TL’lik şerbetçiotu 
ve arpa alımıyla tarımsal ekonomiye katkı 
sağlıyoruz. Bu anlamda kendimizi aynı za-
manda bir tarım şirketi olarak da görüyoruz. 
Kendi ziraat mühendislerimizin geliştirdiği 
17 arpa tohumu ve 7 şerbetçiotu çeşidimiz 
bulunuyor. 38 farklı şerbetçiotu çeşidi üze-
rinde yeni çeşitler geliştirmek için Ar-Ge ça-
lışmaları yürütüyoruz. Hem tarım hem ürün 
hem de üretim tekniği anlamında Ar-Ge ve 
inovasyona yatırım yapmaya devam ediyo-
ruz.”

Şerbetçiotu hassas ve emek isteyen bir 
bitki

Latince’deki adı “Humulus lupulus” olan 
şerbetçiotu, mart ayından itibaren toprağın 
yüzeyine çıkıyor, yaz sonu, sonbahar başı 
gibi hasat ediliyor. Hassas bir bitki olan şer-
betçiotunun tek tek elle toplanması, emek 
ve özen harcanması gerekiyor. Verimi gi-
derek artan bir bitki olan şerbetçiotu, ilk yıl 
%20, ikinci yıl %40-50, sonraki yıllarda da 
daha fazla verime sahip oluyor. 1 dekarlık 
tarlada dikili 450 adet şerbetçiotu bulunu-
yor. Her birinin ortalama boyu ise 7 metreye 
ulaşıyor. Pazaryeri’ndeki şerbetçiotu dikim 
alanları toplandığında yaklaşık 200 futbol 
sahası büyüklüğünde bir alana denk gelir-
ken, dikilen şerbetçiotlarının boyları uç uca 
eklendiğinde 9.000 kilometreyi aşıyor. Nem 
oranı yüksek bir bitki olan şerbetçiotunun 
hasattan sonraki altı saat içinde kurutulması 
gerekiyor. O yüzden de Anadolu Efes’in te-
sisi, bitkinin yetiştiği bölgede Bilecik, Pazar-
yeri’nde yer alıyor.
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SONBAHAR 
TATİLİNİN ADRESİ 
D-RESORT 
GÖCEK
Sonbaharın renkli ve romantik panoramasında hijyen ve güvenlik içinde ayrıcalıklı bir 
tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin yolu yine D-Resort Göcek’e düşüyor.

Butik tatil anlayışı çerçevesinde ko-
nuklarına keyifli zaman geçirmeleri 
için ayrıcalıklı hizmet sunan D-Resort 
Göcek, sonbaharın gelişini romantik 

bir kutlamaya çevirecek rotalardan birisi… 
Göcek’in eşsiz doğasında, geniş bir alan-
da yemyeşil bahçeleri, gurme restoranları, 
D-SPA’sı, D-Gym spor merkeziyle ayrıcalıklı 
bir yaklaşım sunan D-Resort Göcek, uy-
guladığı önlemleriyle de güvende bir tatil 
ortamı sunuyor. Sağlıklı Turizm Belgelen-
dirme Programı’na dahil olan D-Resort Gö-
cek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili 
kuruluşların almış olduğu tedbirleri eksiksiz 
uygulayarak sonbaharın gelişini kutluyor.

Sonbahar Esintisinde Q Lounge ve D’Breeze 
ile Farklı Bir Lezzet Deneyimi

Tüm restoran ve barlarda oturma düzeni 
sosyal mesafeye uygun olarak açık hava-
da, geniş, ferah ve konforlu şekilde hizmet 
veren D-Resort Göcek, gurme lezzetlerini 
misafirlerine sunarken, her zaman uygula-
dığı gıda güvenliği standartlarına ek olarak, 
kahvaltıyı A’la carte usulü servis ediyor ve 
porsiyonlanmış kapalı ambalaj seçenekleri 
sunuyor.

Menüsü kadar mimarisi ile de ön plana çı-
kan Q Lounge, gerek tatil severlerin gerekse 
bölgedeki koyları keşfe çıkan yat tutkun-
larının vazgeçemediği adreslerin başında 
geliyor. Çağdaş Japon mutfağının ortaya 
paylaşmalı konsepti ile sunulan lezzetlerinin 
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zengin şarap menüsü seçenekleri ile eşleştirilebildiği Q Lounge’da, günba-
tımını izleyen misafirlerine keyifli müzik ve özel kokteylleri ile de eşsiz anlar 
sunuluyor. Q Lounge, gece yarısına kadar keyifli vakit geçirilebilecek en po-
püler Türkçe ve yabancı parçaları ile tatil eğlencelerinde iz bırakıyor. 

Göcek’teki tek özel plajda bulunan ve tüm Göcek koyunun ve D-Marin Gö-
cek’in turkuvaz manzarasına sahip bembeyaz bir cenneti andıran D’Breeze, 
öğle ve akşam yemeklerinde farklı menü seçenekleri ile hizmet veriyor. Ak-
deniz mutfağından seçeneklerin yer aldığı menüde öğlen hafif yiyecekler, 
sandviçler, ana yemek ve odun fırınından lezzetlerin yanı sıra farklı yorum-
larla hazırlanan meze, taze balık ve deniz mahsulleri lezzetleri, iskele üzerin-
deki masalarda doyumsuz manzaraya karşı deneyimlenebilir.

D-Resort Göcek, kalabalığın olmadığı, temiz ve huzurlu havasında nefes 
almak, yemyeşil bitki örtüsüne karışan sakinliğinde yenilenmek isteyenleri 
bekliyor.
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Çikolata severlere gerçek Şölen çikolatası ile 
eşsiz bir çikolata deneyimi yaşatan Şölen’in ilk 
çikolata mağazası, "Şölen Boutique" Balance 
Güneşli’de kapılarını açtı. 

Şölen Boutique’de Şölen'in dünya çapında 
sevilen ikramlık ve hediyelik ürünleri satışa 
sunuluyor. Şölen lezzetlerinin yanı sıra Anne-
ler Günü, Sevgililer Günü, doğum gibi özel ve 
anlamlı günlere uygun çeşitlerini, kurumsal 
hediye olarak tasarlanan özel çikolata seçe-
neklerini ve bayramların vazgeçilmezi hediye-
lik ürünlerini de 12 ay boyunca ilk mağazasın-
da tüketicilerle buluşturuyor.

Şölen Boutique, Şölen’in artizanal gurme 
ürünleri, çikolatayı şıklıkla buluşturan hedi-
yelikleri özel kahveleri ve sıcak çikolatalarıyla 
Balance Güneşli’de açıldı.

Özel günlerde sevdiklerine prestijli bir hediye 
vermek isteyenler Şölen Boutique’te yer alan 
göz alıcı şıklıktaki kutulara, isme özel basılan 
kurdeleler ile kendi dokunuşlarını katabiliyor, 
bebeklere özel hediyelik kutularla mutlu anla-
rı taçlandırabiliyor, gümüş ve bakır hediyelik-
lerle zarif sunumlar yapılabiliyor.

Şölen’in bayram dönemlerine özel Milan-
go, İstanbul Koleksiyonu, Octavia, Diamond, 
Lokkum, Chocodans, Mojee, Madlen, Tual, 
Vital gibi benzersiz lezzetleri 12 ay boyun-
ca Şölen Boutique’te satışa sunuluyor. Şölen 
Boutique’te ayrıca, kişiye özgü ve söz, nişan 
gibi önemli günlere özel açık ve kutulu çiko-
lataların yanı sıra sıcak-soğuk çikolata, sufle, 
artizanal çikolata gibi gurme lezzetler, çiko-
lata tutkunlarına sıradışı bir çikolata deneyimi 
sunuyor.

Şölen için özel olarak kavrulmuş espresso ve 
filtre kahvelerin keyfini mağazada çıkarmak 
ya da sonradan tüketmek üzere paketli olarak 
almak da mümkün.

Şölen Boutique, leziz çikolataları ve seçkin 
ikramlıklarıyla özel günler için unutulmaz bir 
hediye arayanların ilk adresi olmaya aday. Ya-
kın zamanda Şölen Boutique’in e-ticaret sitesi 
de kullanıma açılacak, tüketiciler tek bir tıkla 
siparişlerini rahatlıkla verebilecek.

ŞÖLEN İLK MAĞAZASINI BALANCE GÜNEŞLİ’DE AÇTI
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Pandemi dönemindeki değişimlere biraz 
farklı bir pencereden bakmak istiyorum. 
Pandemiyi tamamen hissetmeye başladı-
ğımız mart ayının ilk yarısından bu yana 
en çok duyduğum cümlelere bakıyorum:

*Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 

*Düzen bozuldu. 

*Yeni bir çağ başlıyor.

Sanırım bu ve buna benzer cümleleri he-
piniz duymuşsunuzdur. Aradan geçen 6 
aylık süreç boyunca bu yeni düzenin na-
sıl yeniden kurulduğu yönünde analizler 
yapmaya çalıştım. Yeni düzeni ile dünya-
nın, bazı yeni disiplinleri bizlere öğretme-
ye başladığını gördüm. 

Önce bugüne kadar memnun olmadığı-
mız, böyle olmamalıydı dediğimiz, olma-
sından hoşnut olmadığımız ve bazı ne-
denlerden dolayı şikayet ettiğimiz pek çok 
nokta hayatlarımızdan bir anda çekilmeye 
başladı. İstanbul trafiğinden hepimiz şika-
yet ediyorduk, toplu taşıma araçlarındaki 
yoğunluktan şikayet ediyorduk, iş yoğun-
luğundan şikayet ediyorduk...

Pandemi ile bu şikayet ettiğimiz konular 
bir anda hayatlarımızdan çekilmeye baş-
ladı ve şikayet ettiğimiz konularda bir 
anda 'keşke' demeye başladık. Pandemi 
sürecinde nisan ayını hatırlıyorum da ço-
ğumuz keşke dışarıda rahatça olsaydık da 
trafik olsaydı demedik mi mesela? Yani 
şikayet ettiğimiz her şeye keşke demeye 
yöneldik. Yeni düzen kurulurken, şikayet 
ettiğimiz ne varsa 'o olmadan çok zormuş' 
demeyi öğretmeye çalıştı dünya adeta biz 
insanoğluna...

Şehrin kalabalığı için, yoğun iş hayatı için, 
akşam trafiği için şükretmeye başladık. Şi-
kayet ettiğimiz her şey için adeta şikayeti 
bırakarak, yeni dünya düzenine hoş geldik 

Necati Ufuk TOYDEMİR

demeye başladık. Bu düzene girince şikayet 
enerjimizin azaldığını, şikayet etmeden sü-
reçleri akışında takip ederek, uyumlanarak 
ilerletmeye başladık. Bu bizim iç dünyamız-
da başlayan değişimin dış dünyaya yansı-
ması ile sadece küçük bir başlangıçtı. Bu 
başlangıç ile çalışma hayatında yeniden de-
ğerler yaratmaya çalışmaya başladık. Önce 
kendimiz için, ardından ailelerimiz ve firma-
larımız için ve en sonunda tüm insanlık için 
değerler yaratmamız gerektiğini fark ettik. 

Değer yaratmadan eskisi gibi rutin olarak 
devam edersek işlerimizin devamlı olma-
yacağını anladık. Şirketlerin sadece meka-
nizmasının devam ettirilmesinin sonucunda 

yarını göremeyecek şirketler oluşturulaca-
ğını fark ettik ve şirketlerin değerler üze-
rine kurulması yönünde hareket etmeye 
başladık. Teknolojinin bizler için bir amaç 
olmadığını, teknolojiyi değerler üretirken 
kullanılacak bir araç olduğunu bir kez 
daha bu dönemde yeniden hatırladık. 
Şimdi bu teknolojiyi kullanarak değerler 
oluşturmak için çoktan hepimiz kolları 
sıvadık. Pandemi dönemi devam ediyor. 
Kısa bir süre sonra kontrol altına alınacak-
tır. Ancak bu dönemde bizler bazı nokta-
ları hatırlamaya ve durağanlıktan değer 
üretme modellerine geçiş konusunda 
daha fazla harekete geçmek için gerekli 
motivasyona ulaşacağız.

PANDEMİYE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: 
PANDEMİDE DEĞER YARATMAK
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Coca-Cola ve Mavi, yaşanabilir bir geleceğe 
katkıda bulunmak amacıyla birlikte hareket 
ediyor. Mobil uygulama Kollekt ile topla-
nan pet şişeler, Coca-Cola X Mavi Koleksi-
yonu’nda yeniden hayat buluyor.

İkonik iki marka Mavi ve Coca-Cola, pet 
şişelerin geri dönüşümü yoluyla hazır-
ladığı Coca-Cola X Mavi Koleksiyonu’nu 
sundu. Koleksiyon, doğaya saygısını farklı 
şekillerde ifade eden, geri dönüştürülmüş 
pet, pamuk veya %100 organik pamuktan 
üretilmiş dokuz farklı tişörtten oluşuyor. 
Tişörtlerin üretiminde kullanılan plastikler, 
Coca-Cola Vakfı, Doğa Koruma Merkezi 
(DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı’nın (UNDP) iş birliğiyle Kemer’de pilot 
olarak hayata geçirilen ve toplum tabanlı 
bir geri dönüşümü destekleyen Kollekt uy-
gulaması ile toplandı.

“Coca-Cola X Mavi Koleksiyonu”, Coca-Co-
la’nın 'Atıksız Bir Dünya' vizyonunun bir 
parçası olarak hayata geçirildi. Dünyadaki 
plastik sorununun aşılmasına yardımcı ol-
mak için şişeleyici ortaklarıyla birlikte ken-
disine önemli hedefler belirleyen marka, bu 
vizyon kapsamında 2025 yılına kadar üretti-
ği ambalajların tamamını %100 geri dönüş-
türülebilir yapacak ve 2030 yılına kadar tüm 
ambalajlarını geri dönüşüme kazandıracak. 
Coca-Cola, aynı zamanda, tüketiciyi de geri 

dönüşüm konusunda teşvik ederek, her-
kesin bu süreçte yer alması için çalışmala-
rını sürdürecek.

Kollekt Hakkında

Coca-Cola Vakfı, Doğa Koruma Merke-
zi (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) iş birliği ile hayata ge-
çirilen Kollekt,  Temiz Akdeniz Toplum Ta-
banlı Geri Dönüşüm Projesi'nin önemli bir 
parçasıdır. Bir mobil uygulama olan Kol-
lekt ile tüketici aracılığıyla toplama sistemi 
bulunmayan ya da tüm atıkların toplan-
masında yetersiz kalan, biyolojik çeşitlilik 
ve turizm değeri yüksek küçük yerleşim-
lerde toplum tabanlı sürdürülebilir bir geri 
dönüşüm ve bertaraf modeli oluşturulma-
sı ve uygulanması desteklenmektedir. 
Kollekt uygulamasının ilk hayata geçtiği 
pilot bölge olan Kemer’de, mevcut atık 
yönetim sistemini halka dayalı yöntem-
lerle iyileştirerek, geri dönüşüm oranını 3 
yılda 3 katına çıkarmak ve belediye eliyle 
toplanamayan ve denize ulaşan atıkla-
rı geri dönüşüm sistemine kazandırmak 
amaçlanmaktadır. Modelin Türkiye ça-
pında yaygınlaşması halinde belediyeler 
eliyle toplanamadığı için denizlere ulaşan 
plastik atığın %70 oranında azalması, geri 
dönüşüm oranının 3 katına çıkması öngö-
rülmektedir.

COCA-COLA TÜRKİYE 
VE MAVİ’DEN GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
KOLEKSİYON
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

ÇİÇEKLER SUSUZ KALMASIN
“Türlü nedenlerle ekibinizi ihmal etmeyin”

Sanırım pastırma yazını bu sene göremeden 
direkt serince bir sonbahar yaşayacağız. Co-
vid-19'un dalgalanma etkisi tüm dünyada 
devam ederken, bizler yine işimizin başın-
da çalışmaya, bilgi üretmeye ve paylaşmaya 
devam ediyoruz. 

Artık sizlerin takip edip okuduğu Mall and 
Motto dergisi için yazı yazmaya alıştım sa-
yılır. Özellikle sevgili C. Serhat Türkkan’ın 
da üretkenliği, enerjisi ve krize meydan 
okuması eminim beni ve sizleri de harekete 
geçme konusunda olumlu yönde etkiliyor 
diye düşünüyorum, ne dersiniz?

21 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde yeni eğitim 
vermeye ve yönetim danışmanlığı yapmaya 
başladığım iki ayrı şirkette birbirine benzer 
olaylar yine tekrar edince, gözlemlerimi siz-
lerle paylaşmak istedim. 

Hazır mısınız? Kahvelerinizi ya da çaylarınızı 
aldınız mı?

2004 yılından beri  lokal ve global  ölçekte 
faaliyet gösteren şirketlere eğitim veriyor 
ve yönetim danışmanlığı yaparak şirketlerin 
geleceklerine yön vermek için çalışıyorum. 
Şirketlerde her gün çok sayıda sorunlar 
yaşanıyor. Bunlardan biri de yöneticilerin 
ekipleri olan dialog eksikliği!

Özellikle Covid-19 ile beraber tüm şirket-
lerde yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi, 
avantajlı yönleri olmakla beraber dezavan-
tajlı yönleri ile de karşımıza çıkıyor. Yani as-
lında yaşamın içinde her an karşılaştığımız 
ikilemde kalma durumu ile yine karşı karşı-
yayız.

Müşterimde yaşanan dialoğu sizlerle payla-
şıyorum: 

-Çalışanlardan biri geliyor ve yöneticisine, 
“Ben gidiyorum, yeter artık sıkıldım!” diyor. 
Bunun karşılığında yöneticisi soruyor: “Ne-
den, nereye gidiyorsun, ne oldu?”

-Cevap: “İşte gidiyorum, çok kızdım!” 

Çalışan tam gidecek iken bir şekilde bir 
çay içelim, dur ayak üzeri konuşalım, nedir 
sorun diye tekrar hamle yapan yönetici ar-
kadaşımız, 30 dakikalık bir toplantı gerçek-
leştiriyor. Toplantı sonrasında kızıp gitmek 
isteyen ekip arkadaşı, şirkette kalmaya ve 
çalışmaya karar veriyor. Ayrıca olay sonra-

sında da yöneticisine vakit ayırıp, konuştu-
ğu, destek olduğu için yüzlerce kez teşekkür 
ediyor. 

Peki ne oldu da kaldı. Ne oldu da siniri ve 
öfkesi dindi?

Bu ve benzeri olaylarla sizler de karşılaşmış 
olabilirsiniz. Bahsettiğim üzere ben de sık-
ça karşılaşıyorum. Şirketlerde bu ve benzeri 
durumlar yaşanırken karşılıklı olarak yaşa-
nan stres ise cabası. Bu stres önce kendine, 
sonra size ve sonra da tüm diğer çalışanlara 
dolaylı veya doğrudan yansıyor. 



Bu gibi olaylara karşı çok kolay uygulayabi-
leceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim. 

Ekibinizdekilerle düzenli olarak iletişim 
kurup onların ihtiyaç duydukları anda 
sorunlarını çözmek yerine, onlara düşün-
meyi ve problemler oluşmadan nasıl ön-
lenebileceğini öğretiyor musunuz?

Ekip arkadaşlarınızın yaşadıkları veya yaşa-
yabilecekleri problemler, dolaylı olarak size 
etki eder. Bu durum istenmeyen bir durum-
dur. Onların performans düşüklüğü demek 
sizin performans düşüklüğünüz anlamına 
gelir. Bu ve benzeri etkenleri göz önünde 

bulundurarak, ekip arkadaşlarınızla bilgi ve 
deneyim paylaşımı temelli, düzenli ve kısa 
sohbetler yapın. Onları yalnız bırakmayın. 
Tabii ki psikolog gibi davranmamakla be-
raber birbirinize ihtiyacınız olduğunu ve so-
runları dayanışma yoluyla da çözebilecekle-
rini hatırlatın. Unutmayın! Ekibiniz ne kadar 
iyi ise siz de o kadar iyisiniz.

Yazının başlığı ne alaka diye düşünenler 
olabilir. Onu da açıklamak isterim. 

Bizim evde çiçeklerimiz var. Onlara genel-
likle iyi bakıyoruz. Yazın tatilden döndük-
ten sonra baktım ki hepsinin rengi solmuş; 

toprakları kurumuş, hatta bazılarından kötü 
kokular geliyor. Hemen temizleyip, suladım. 
Biraz bekledim tekrar suladım. Baktım ki er-
tesi gün yarısının rengi yerine gelmiş. Kalan 
yarısı ise…

Yani şunu söylemek istiyorum, çiçekler susuz 
kalmasın! Solar, kurur ve giderler. Ekibinizde-
kilerin de başına aynı şey gelmesin. Zaman 
varken onlarla konuşun, onlara vakit ayırın ve 
destek olun. Böylelikle hep birlikte hem ekip 
olursunuz hem de birlikte kazanırsınız. 

Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve 
güzel günler diliyorum. 



54

MALL&MOTTO / Haberler

Çırağan Palace Kempinski İstanbul lüks 
oteller, restoran ve SPA’lar için dünyadaki 
en önemli ve bilinen derecelendirme sis-
temini gerçekleştiren Forbes Travel Guide 
tarafından her yıl düzenlenen “Star Awards” 
kapsamında, 2021 yılı için “Beş Yıldız’’ ile 
ödüllendirildi.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul “Gizli 
misafir’’ olarak otelde iki gece konaklayan, 
profesyonel ve bağımsız denetimciler ta-
rafından 900 adet zorlu ve objektif başlıkta 
hem servis hem de ürün kalitesi anlamında 
değerlendirildi. Deneyim, ürün ve özellikle 
çalışanların hizmeti konusundaki başlıklarda 
Çırağan Palace Kempinski İstanbul dünya-
daki 5 yıldız derecelendirme ortalamasının 
da üzerine çıkarak, yılın en yüksek perfor-
mans skorlarından birini aldı. Tüm ödül ala-
cak otelleri 2021 yılı baharında açıklayaca-
ğını belirten Forbes Travel Guide, Çırağan 
Palace Kempinski İstanbul’un da aralarında 
olduğu dünyadan bazı seçkin otellerin ön 
duyurularını gerçekleştirerek, ileriki dönem 
seyahat planlamaları için ilham yarattı.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel 
Müdürü ve Kempinski Residences Türki-
ye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Dünya 

çapında farklı kıtalardan uluslararası lüks 
otellerin arasından beş yıldız ortalamasının 
üzerinde yılın en yüksek performans skor-
larından birini alarak ‘Beş Yıldız’ ile ödül-
lendirilmekten gurur duyuyoruz. Seyahat 
sektöründe çok prestijli bir yere sahip seç-
kin bir platform olan Forbes Travel Guide 
tarafından hem servis düzeyi hem de otel 
adına bağımsız ve zorlu denetimlerden en 
yüksek skorlardan biri ile geçerek bu ödülü 
almayı önemli buluyoruz. Bu başarıyı hem 
değerli misafirlerimiz hem de çalışanlarımız 
ile kutlayacak olmak bu günlerde hepimiz 
için kıymetli bir motivasyon olacak” dedi.

Forbes Travel Guide CEO’su Filip Boyen, 
“Çırağan Palace Kempinski İstanbul eki-
bini bu önemli başarı için kutluyorum. 
Böylesine zorlu bir denetimden geçerek 
Forbes Travel Guide’da yılın en yüksek 
performans skorlarından birini almış ol-
mak çok önemli. Otelin bu başarıyı ka-
zanmasında sayısız faktör var. Üst düzey 
kalitedeki yiyecek ve içecek servisleri ve 
odalarının kusursuz görünmesini sağla-
yan kat hizmetleri bunlardan sadece ba-
zıları. Burada böylesine güzel bir konakla-
ma yapılabilmesini sağlayan çok özel bir 
ekip var” dedi.

ÇIRAĞAN 
SARAYI’NA 
DÜNYADAKİ 
EN YÜKSEK 
SKORLARDAN BİRİ 
İLE FORBES TRAVEL 
GUİDE’DAN “BEŞ 
YILDIZ’’ VERİLDİ

Ralph Radtke
Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve 
Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

Mutluluk, sadece soyut imgeler barın-
dıran bir kelime mi, yoksa öylesine içi 
boşaltılmış, adı eskitilmiş, fazlasıyla kul-
lanılmış, elden ele geçmiş antikacıda alı-
cısını arayan bir eşya gibi muamele mi 
görmekte? Mutluluk, kimine kendi sahibi 
olmadan ses vermeyen bir enstrümanı 
hatırlatır, kimine de kendi ayakları üzerin-
de duran sapasağlam bir zafer heykelini... 
Ne kadar insan, o kadar farklı anlayış, o 
kadar farklı cevap gelir akla hiç şüphesiz... 
Benim anladığım diğerinden farklıyken, 
her birimizin zihninde ‘mutluluk’ yazınca 
aynı sonuca ulaşılamadığına şaşırmak mı 
gerek? 

Bir kelime oyunu gibi de olabilir, ele güne 
karşı sergilenen, izleyicisine gösterilen pi-
yes tadında da çıkar karşımıza mutluluk... 
Neden olmasın? Kimine göre maddi çıkar 
bekleyen hayallerin kaynağı olur, kimine 
göre de maneviyatı yüksek ulvi konularla 
meşgul eder insanı... Olur ya, bir bakmış-
sın oldukça hayali görünür her bakanın 
gözüne… Avcılıkla uğraşan atalarımızın 
yiyecek bulduğundaki duygu durumu, 
gel zaman git zaman ortak sosyalleşme 
sonrası farklı zihin durumlarına da yakış-
tırıldı mutluluk. 
Kimisi onu içimizde aramamız gerektiği-
ni kimisi de uzak diyarlarda, ıssız doğada 
aramamız gerektiğinden dem vurdu. Son-
ra ne mi oldu mutluluğa? Hala tam olarak 
kendisini anlatan, hoş beş eden, tanıdığı-
nı belirten kimseye göstermedi kendini… 
Söylenene göre zaten hiçbir yerde arama-
mak gerektiğiydi onun sırrı. Arkasından 
koşanı, arayanı pek ziyaret etmediği de 
söylendi gizliden gizliye... Belki de öyleydi 

MUTLULUK OYUNU

kim bilirdi ki işin iç yüzünü… Mutluluğun kendisi mi?

‘Nerede aramak gerekir mutluluğu?’ sorusunu duyanınız olmuşsa ‘Neden aramak zo-
rundayız?’ diyen biriyle karşılaşanınız da oldu mu merak ediyorum. Peki, arayıp bulunca 
dünyanın sonuna kadar saklanacak hazine muamelesi göstermek neden? Hem oldu da 
bulursak ille de güzel izler bırakıp, eski dost hasbihâliyle karşılaşacağınızın garantisi var 
mı? Koskoca ömür bu... Ya alışkanlık eder de onsuz hayattan keyif almama gayretine dü-
şersen... Ya bulunca ‘Ne tür bir illetmiş karşılaşmasaydım ne güzeldi yuvarlanıp gidiyorken’ 
dersen? Ya dersen? Altı boş, içinde ne var ne yok bilmeden koşarız ona doğru hayat boyu, 
uçuşan uçurtma misali yanlışını doğrusunu bilmeden...

Bazen usanıp soluklanmak, gözümüzdeki perdeyi kaldırır da fark ederiz… Bazen de yet-
mez deyip, daha fazlasını aramanın aç gözlülüğüyle elimizdeki gülleri feda ederiz. Her 
defasında bir bahanesi olur insanın. “Böyle olmasa daha mutlu olur muydum, farklı dav-
ransaydım sonuç farklı olur muydu, oraya gitmeseydim bunlar başıma gelir miydi, şunu 
yapmasaydım kim bilir neler olurdu?”

Kim bilir neler? Belki de koskoca hiçbir şeydir gelen... Ve ‘Böyle olması gerektiği içindir’ 
görmen gereken... Sahiden şimdi bunu görmeyi başarabilir misin?
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Tarımsal üretimin devamlılığı ve güvenilir 
gıdaya erişim için önemli yatırımlar yapan 
Migros, tarımda kalite ve verimliliği Voda-
fone Business Dijital Tarım İstasyonları ile 
artırıyor. 

Migros’un, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 
yer alan üreticilerinin tarlalarına kurduğu 
Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonla-
rı, doğru üretim ve verimli mahsul için çiftçi-
ye erken uyarı sistemi sağlıyor. Migros, Diji-
tal Tarım İstasyonları'nın sunduğu çözüm ve 
yazılımlar sayesinde, çiftçinin doğru zaman-
da, doğru ilaçlama, gübreleme ve sulama 
yaparak, ürün ve çevre sağlığını korumasını, 
tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemiyle 
enerji ve su gibi girdi maliyetlerinin azaltıl-
masını hedefliyor.

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı gıda üretiminin 
sürdürülebilirliği için önemli yatırımlar ya-
pan Migros, tarımsal üretimde kalite ve 
verimi arttırmak üzere Türkiye’nin dijitalleş-
mesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetleri-
ni sürdüren Vodafone ile iş birliğine gide-
rek, 'Dijital Tarım İstasyonları' kuruyor.

Migros’un üreticilerinin tarlalarına kurduğu 
Vodafone Business Dijital Tarım İstasyon-
ları ile çiftçiler, fiziken orada bulunmasalar 
bile cep telefonları üzerinden, tarlalarının 
durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçları-
nı kontrol edebiliyorlar. Dijital Tarım İstas-
yonları ile hayata geçen tarımsal tahmin ve 
erken uyarı sistemi, çiftçilere doğru üretim 
ve verimli mahsul yanında tasarruf fırsa-
tı sunuyor. Akıllı sulama sistemleri, ener-
ji yönetim sistemleri, depo ve tank takip 
sistemleri gibi tarımsal çözümlere entegre 
edilebilen Dijital Tarım İstasyonu, toprağın 
nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık 
takip ediyor; haşere, doğal afet gibi konu-
larda erken uyarı veriyor. Sistem, ilaçlama 
zamanları konusunda da uyarı gönderiyor. 
Böylece bilinçli ilaç kullanımı yapılarak, daha 
sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Su ve enerji 
kaynaklarının bilinçli kullanımının daha da 
önem kazandığı günümüzde, Dijital Tarım 
İstasyonu yalnızca gerekli zamanlarda su-
lama uyarısı yaparak, su ve elektriğin boşa 
harcanmasının önüne geçiyor.

Satışlarının %77’si tarıma dayalı olan, %65’i 
‘İyi Tarım’ sertifikasına sahip sebze-meyve 
ürünlerini tüketiciye ulaştıran Türkiye’nin 
öncü perakende zinciri Migros, Vodafone 
Business’ın Dijital Tarım İstasyonu çözümü 
ile mağazalarında satışa sunduğu ürünlerin 
kalitesini, miktarını ve stoklarını daha da iyi 
yönetebiliyor. Öncü ve inovatif çözümleriy-
le sürdürülebilirliği bir kurum kültürü olarak 

MİGROS TARIMDA KALİTE VE VERİMİ VODAFONE TEKNOLOJİSİ İLE ARTIRACAK
benimseyen Migros, Vodafone Business’ın 
10 Dijital Tarım İstasyonu'nu Türkiye’nin çe-
şitli bölgelerindeki üreticilerinin tarlalarında 
konumlandırıyor.

Meltem Bakiler Şahin: “Kaynakları doğru 
ve etkin kullanma fırsatı sunuyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Meltem Bakiler Şahin, Dijital Tarım 
İstasyonu’nun hem sağlık hem de verimlilik 
açısından öne çıktığını vurguladı. Meltem 
Bakiler Şahin, sözlerine şöyle devam etti: 
“Vodafone olarak sürdürülebilirliği, iş yap-
ma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline 
getirdik. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler, 
toplumun yaşam kalitesini artırmaya, hayatı 
kolaylaştırmaya ve dijital ekonomi çağına 
tam entegrasyona odaklanıyor. Tarım he-
pimizin geleceği. TÜİK verilerine göre 2019 
yılı itibarıyla tarım sektörünün Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla’daki payı 275 milyar TL seviye-
sinde. Büyük bir potansiyel söz konusu ve 
daha gidecek yolumuz var. Çiftçilerimizin, 
tarımsal üretim yapan işletmelerimizin doğ-
ru bilgi ile yönlendirilmesi, doğru oranda, 
doğru araçlarla gübreleme, ilaçlama, sula-
ma yapması ürün verimliliğini, kaliteyi ve 
kazancı artıracaktır. Kaynakları doğru ve 
etkin kullanarak daha az girdi ile daha çok 
üretim gerçekleştirilebilecek. 

Bugün Vodafone Business’ın sunduğu ta-
rımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılma-
sı halinde, üretimde ve kalitede en az %25 
artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde 
de %50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. 
Migros’un tarım ve gıdada sürdürülebilir-
liğe ne kadar önem verdiğini, bu anlamda 
önemli yatırımlar yaparak Türk tarımına bü-
yük katkı sağladığını biliyoruz. Şimdi Dijital 
Tarım İstasyonumuz ile biz de bu katkı zin-
cirine destek vereceğimiz için mutluyuz. İna-
nıyoruz ki, 5 yıl sonra dönüp baktığımızda, 
Türkiye’de tarım modernizasyon konusunda 
büyük yol kat etmiş olacak ve biz de öncü 
aktörlerden biri olmaktan gurur duyacağız.”

Cem Lütfi Rodoslu: “Tarım geleceğimiz. 
Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilme-
si için her türlü desteği vermeye devam 
edeceğiz”

İçinden geçtiğimiz bu dönemin, tarımda 
kendine yeter olmanın önemini bir kez daha 
ortaya koyduğuna dikkat çeken Migros Tica-
ret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu, 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki tarım alan-
larına kurdukları Dijital Tarım İstasyonları ile 
çiftçinin sağlıklı ve çevreci üretim olanağının 
yanında daha az girdi ile daha çok üretim 

gerçekleştirilebildiğini ve çiftçinin mali-
yet kalemlerini minimize ederek, üretimde 
önemli bir verim artışı elde edebildiklerini 
söyledi. 

Rodoslu, şu bilgileri verdi: “Yaşadığımız sü-
reç hepimize, bir ülkenin tarımda kendine 
yeter olabilmesinin önemini bir kez daha 
gösterdi. Çiftçilerimizin her zaman yanın-
da olduk ve onları her yönden destekledik. 
2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ön-
cülüğünde başlatılan 'İyi Tarım Uygulama-
ları' (İTU) standardında üretilen taze meyve 
ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk 
perakendeci olduk. Bu sayede çiftçilerimizin 
sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan 
verimli, insan, hayvan ve çevre sağlığını ko-
ruyan bir tarım modeline geçmesine destek 
olduk. Türkiye’nin en fazla meyve, sebze, et 
ve taze unlu mamulleri satan perakendecisi 
olarak ciromuzun %77’si tarıma dayalı. Özel-
likle taze gıdaların kesintisiz üretiminin hem 
sağlık hem de bulunurluk açısından kritik 
önemi nedeniyle tarımsal üretimin devam-
lılığı ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını 
güvenle alabilmeleri için bütüncül destek 
sağlıyoruz. Bu yıl Tarım Kredi Kooperatifle-
ri ile olan iş birliğimizi iki katına çıkararak, 
100 milyon TL’lik alım yapıyoruz. Çiftçilerin 
alacaklarını zamanında tahsil etmesini ve 
böylece daha rahat koşullarda üretim yap-
malarını sağlayan finansman modelleri ge-
liştiriyoruz. Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz 
bu iş birliğiyle de çiftçi için önemli maliyet 
kalemleri arasında yer alan enerji ve su gibi 
girdi maliyetleri doğru düzeye getirerek, 
verimliliği artırmaları için teknolojinin des-
teklediği katkılar sağlıyoruz. Sürdürülebilir 
tarım hepimizin geleceği.”
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Engin Yıldırım

Karma projeler, “Konut, ofis, AVM, rezidans, 
hotel, hastane, marina, tematik park, üni-
versite, müze” fonksiyonlarının tamamını ya 
da birkaçını barındıran akıllı yaşam alanla-
rıdır. Karma projeler, “Mixed use” olarak da 
ifade edilmektedir. Karma kullanım kendi 
kültürümüzün içinde var. Eskiden de evden 
çıktığınızda esnaftan alışveriş yapar, birçok 
ihtiyacınızı yaşadığınız mahallede bulabilir-
diniz. Karma projeler, eskinin yani “Mahalle 
kültürünün” modernize edilmiş, kullanışlı ve 
birçok gereksinimin karşılığının yer aldığı 
projelerdir.
 
Karma projelerde de projenin içinde bir 
mahalle kültürünü yaşama, farklı fonksi-
yonlardan kısa sürede bir arada yararlanma 
avantajı sunulur. Türkiye’de son yıllarda bu 
tür projelere olan ilgi artmış durumda. Çün-
kü aynı ortamda ofis, rezidans ve otel gibi 
fonksiyonların bulunması proje sakinlerinin 
hayatlarını kolaylaştırıyor. Örneğin karma 
projenin ofisinde yer alan bir şirket başka 
kentlerden ya da yurt dışından gelen müş-
terilerini proje içinde konumlanan otelde 
misafir edebiliyor.
 
Tüketicinin yaşam standartlarının, beğeni ve 
beklentilerinin değişmesi gayrimenkul yatı-
rımlarına da yansıyor. İçinde alışveriş mer-
kezinden ofislere, konutlardan hastaneye, 
otelden okula çeşitli tesislerin yer aldığı kar-
ma projelerde; günlük hayatta ihtiyaç duyu-
lan fitness center, banka, eczane, kuru te-
mizleme, kuaför, lostra, terzi, yiyecek-içecek 
mekânları, sosyal donatı merkezleri, kapalı 
ve açık spor ve aktivite alanları, çok amaçlı 
spor sahası kapalı ve tenis kortları gibi her 
türlü fonksiyonu barındıran dev projeler ha-
yata geçiyor. 

Bu projeler adeta şehir içinde bir mahalle 
gibi yükseliyor. Öyle büyük karma proje-
ler var ki, içinde yaşayan, çalışan ve gün-
lük ziyaretçileri ile birlikte birçok ilçeden, 
mahalleden daha kalabalık nüfus barındır-
maktadır. Bir nevi “Şehir içinde şehir” olarak 
tanımlayacağımız büyük ölçekli karma pro-
jelerde farklı fonksiyonlar birbirlerinin siner-
jilerini de artırıyor.
 
Karma kullanımlı projelerin ilgi görmeye 
başlamasındaki en önemli iki etken, farklı 
getiri ve gayrimenkul seçeneklerini bir ara-
da sunmak ve bir yaşam stilinin pazarlan-
masıdır. Günlük yaşam koşullarının zorlaş-
ması, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların 
trafikte çok zaman geçirmesi, kendimize 
ayırdığımız zamanın azalması, ev dışı tü-
ketimin artması, tüketiciyi konut seçiminde 
farklı beklentiler içerisine sokuyor. Akşamla-
rı işten eğlenceye, alışverişe, spor salonuna 
ya da güzellik merkezine gidip oradan da 
eve dönmek adeta bir ızdırap oluyor. Karma 
projelerde bütün bu ihtiyaçlar karşılandığı 
için projede yaşayanların hayatı kolaylaşı-
yor. Birçok ihtiyacı aynı tesis içinde karşı-
layan, orada yaşayan veya çalışan insanlar 
trafiğe daha az çıkıyor. Bu nedenlerle yeni 
nesil karma projeler metropollerdeki trafik 
sorununa katkı sağlamaktadır. Günümüzde 
firmaların insan kaynakları departmanları da 
karma projelerde yer alan ofisleri tercih edi-
yorlar. Firmaların İK departmanları da ofis 
kiralanacak yerde konut, AVM, banka, res-
toran gibi yerlerin olmasını istiyor. 

Karma projelerde AVM, ofis ve rezidans ile 
birlikte otel, hastane, üniversite, müze vb. 
ünitelerin de yer alması projeye renk katıp, 
AVM'nin kiralanmasında ve kiracılarında 
cirolarında olumlu etki sağlayabiliyor. Tabi 
her karma projede aynı sonuçlar alınama-
yabilir. Projenin öncelikle 'lokasyona, hedef 
kitleye, ihtiyaca, ulaşıma, bölgenin sosyal 
ve ekonomik' durumuna göre şekillenmesi 
lazım. 

Karma kullanımlı projelerin bir nevi amiral 
gemisi diyebileceğimiz AVM'lerin konsepti 
ve mağaza karması da önem arz etmektedir. 
Üstü açık, sokak görünümlü ve yeşil çevreci 
AVM'ler konut geliştiricilerinin yeni trendle-
rin başında geliyor. AVM projedeki, ‘konut, 
ofis, hotel'deki yerleşimlerden sonra açıla-
cak ise özellikle konutlarda yaşayan ailele-
rin temel ihtiyaç ve hizmetlerini karşılamak 
için ‘geçici kiralamalar’ yapılır. Mini market, 
kuaför, sucu, eczane, terzi, anahtarcı, lostra, 
perdeci, ATM vb. dükkânlar öncelikli açı-
lır. AVM’nin açılışıyla beraber örneğin mini 
market mağaza karmasındaki gerçek yerine 
büyük ölçekli olarak geçer. Geçici kiralama-
larda kimi kiracılar da (Market, sucu, terzi, 
lostra, anahtarcı vb.) shop mix’e uygun yer-
lerde ise oldukları dükkânlarda kalabilirler. 

Karma projelerin yönetimi ve pazarlanma-
sını yapan 'üst düzey yöneticinin' öncelikli 
olarak, “İletişim kabiliyeti yüksek, birbirin-
den farklı işlerde görev alan ekibini (Yönetim 
ekibi ve taşeronlardan oluşan ekibi) verim-
li-eş zamanlı koordine edebilen, üst düzey 
pazarlama yeteneği olan, ünitelerin ortak ve 
farklı kullanılan alt yapılarını en verimli şe-
kilde işleten, ortak alan giderlerini en doğru 
şekilde pay edebilen, takip-denetleme ve 
raporlamayı iyi bilen, kaliteli hizmeti ola-
bildiğince minimum giderle sağlayabilen” 
profesyonel olması gerekmektedir. Artık bir 
apartmanda değil, bir işletmede yaşıyorsu-
nuz ve bunun sürdürülebilir olabilmesi için 
tesis yönetimi veya sahip olduğunuz ma-
ğazalarınızın değerini koruyabilmek, daha 
iyi markalara kiralama yapabilmek, ciroları 
artırmak için liyakat sahibi bir ekip kurma-
lısınız. Tabi ki ihtiyaç hasıl olan alanlarda da 
uzman kişi veya şirketlerden de danışmanlık 
hizmeti alınmalıdır.

Her proje kendine has özelliklerle yöneti-
lir. Facility ekipte yer alan teknik uzmanlar, 
bir projenin ihtiyaç duyabileceği bakım ve 
onarım hizmetlerinden enerji yönetimine, 
yenileme ve büyütme işlerinden tasarruf 
projelerine, teknik risk ve güvenlik dene-
timlerinden güncel mevzuatlara uyumlu 
hale getirmeye kadar bütün hizmetlerin so-
rumluluğunu üstlenir.
 
Karma projelere yatırım yaparken, en çok 
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri 
lokasyondur. Projenin yapıldığı bölgenin 
sadece konut için değil, örneğin ofis için 
de uygun olup olmadığına dikkat edilmesi 
gerekir. Yatırım aracı olarak karma projele-
rin tercih edilmesinin en önemli sebebi ise 
proje içinde pek çok seçeneğin sunuluyor 
olmasıdır. Yapılan anket çalışmalarında açık 
ara öne çıkan karma yaşam alanı seçimi 
hem konut hem de ofis projelerinin yaşam 
alanı olarak planlanan ve ağırlıklı olarak 
yeme-içme, eğlence konseptleri ile iç içe 
geçmesinin vazgeçilmez olduğunu ve bu 
içeriğe sahip projeye değer kattığını ortaya 
çıkardı. Tüketiciler, konut için farklı tipler, 
ofisler için farklı tipler ve ticari üniteler için 
de farklı tip ve fiyat seçenekleri arasında 
kendilerine en uygununu tercih edebilir. 
Karma proje yakın çevresindeki gelişim ve 
ilk çıkış fiyatı ile doğru orantılı olarak prim 
de yapıyor. 

Not: Çok büyük karma kullanımlı projeler-
de orta büyüklükteki bir ilçenin nüfusu ka-
dar insan sayısı konutlarda oturuyor, ofis-
ler ve mağazalarında çalışıyor, AVM’den 
on binlerce kişi alışveriş yapıyor, otelinde 
konaklıyor veya marinasını ziyaret ediyor. 
Dolayısıyla karma projenin genel müdürü 
ve ekibinin seçimi ilçe belediye başkanının 
seçimi kadar çok önemlidir.

KARMA PROJELERİN YÖNETİMİ
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Koçtaş, salgın sürecinde ilkokuldan üni-
versiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaç 
duyacağı ürün ve çözüm önerilerini bir 
arada sunuyor. Genç odalarından çalış-
ma masalarına, sandalyeden kitaplığa, 
masa lambalarından saklama kutuları-
na kadar birçok mobilya ve aksesuar ile 
öğrencilerin keyifle vakit geçirebilecek-
leri bir oda için gerekli tüm çözüm öneri-
leri, en uygun fiyatlarla Koçtaş’ta…

Koçtaş, öğrencilerin eğitim hayatında ba-
şarılı olmalarına destek olacak yaşam alan-
ları için en iyi markaları en uygun fiyatlarla 
sunuyor. Koçtaş, yeni eğitim dönemi hazır-
lıklarının sürdüğü şu günlerde genç odası, 
çalışma masası, çalışma sandalyesi, kitaplık, 
masa lambası, saklama kutuları gibi öğren-
cilerin ihtiyacını karşılayacak tüm çözüm 
önerileriyle evleri okula dönüştüreceklere 
yardımcı oluyor. Çocuklarının yaşam alanla-
rını güzelleştirirken, bir yandan da tasarruf 
etmek isteyenlerin tercihi olan Koçtaş’ta, her 
yaş grubundan öğrencinin kullanabileceği, 
ilham veren şık ve rahat tasarımlar ve fonk-
siyonel çözümlerle öğrencilerin zamanın 
çoğunu geçirdikleri odalarını baştan aşağı 
yenilemek mümkün.

Rahat ve verimli bir çalışma ortamı için 
çalışma alanları doğru dekore edilmeli

Koçtaş uzmanları rahat ve verimli bir çalışma 
ortamı için çalışma alanlarının doğru deko-
re edilmesini tavsiye ediyor. Yatakta ya da 
koltukta ders çalışmak, dikkatin çabuk da-
ğılmasına ve kolay kolay motive olunama-
masına sebep olabiliyor. Bunun için çalışma 
odasında bulunan masa ve sandalyenin ra-
hat olması, daha verimli bir ortam yaratılma-
sına yardımcı oluyor. İdeal çalışma masası 
seçiminde masanın yüksekliği büyük önem 
taşıyor. Oturulduğunda çalışma masasının 
göğüs kafesi ve bel arasında bir bölgede 
kalması, daha rahat bir çalışma ortamı su-
nuyor. Koçtaş uzmanları çalışma sandalyesi 
seçiminde ise boyu masaya göre ayarlana-
bilen bir model seçilmesini tavsiye ediyor. 
Koçtaş’ta satışa sunulan şık tasarımlı çalışma 
masaları ve ergonomik sandalyeler, uzun 
ders çalışma saatleri süresince öğrencilerin 
performanslarını artırarak, onlara verimli ve 
rahat bir çalışma ortamı oluşturulmasına 
yardımcı oluyor.

Aydınlatma da verimli bir çalışma ortamı 
oluşturulmasında büyük önem taşıyor. Gün 

ışığından faydalanmak için çalışma masa-
sı güneş gören bir alana, hatta mümkünse 
pencere kenarına yerleştirilebilir. Akşam sa-
atlerinde ise çalışma odalarında sarı ışık ve 
çalışma lambası tercih edilmesi çalışma per-
formansını olumlu yönde etkiler. Ayrıca LED 
ampullerden yararlanarak tasarruf etmek de 
mümkün.

Çalışma odalarındaki dağınıklık, odaklan-
mayı güçleştirebilir. Bu nedenle çalışma 
masasında duran ve kullanılmayan notlar, 
kitaplar ve defterler, kitaplığa yerleştirile-
bilir. Koçtaş uzmanları ayrıca çalışma oda-
sında fazla eşya bulundurmamayı da tavsiye 

ediyor. Kalemler, ayraçlar ve diğer malzeme-
ler için de saklama kutularından yararlanmak 
mümkün. Her mekânın ihtiyaçlarına cevap 
verebilen depolama üniteleri, farklı formları 
ile her stile hitap ederken, odanın düzenli 
kalmasına yardımcı oluyor.

Düzenli ve verimli bir çalışma ortamı için 
gerekli tüm ürünlere, sıfır tolerans önlemle-
riyle hizmet veren Koçtaş mağazalarından, 
Koçtaş Çözüm Merkezi’nden, Koçtaş mobil 
uygulamasından ve internet sitesinden ulaş-
mak mümkün. Bu ürünlerle hayata geçirile-
cek güzel fikirlere ve çözüm önerilerine ise 
Koçtaş Yaşayan Evler Blog’dan ulaşılabiliyor.

DÜZENLİ VE VERİMLİ ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURMAK 
İÇİN ÖNERİLER KOÇTAŞ’TA
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Bahar Nalan Danış 
Avukat

SAĞLIĞIMIZIN HUKUKSAL YÖNÜ: MALPRAKTİS

20. ve 21. yüzyıllarda tıp biliminde kaydedi-
len gelişme ve teknolojik ilerlemeler, dok-
torların ve tıp alanında çalışan profesyonel-
lerin sayısının hızla artması, özel hastane ve 
kliniklerin giderek yaygınlaşması sonucunda 
hukuk dalları arasına, genel itibariyle “Sağlık 
Hukuku” olarak adlandırılan özel bir çalışma 
alanı dâhil oldu. 

Hayatın her alanında olduğu gibi tıp dün-
yasında da hekimler, hemşireler, sağlık gö-
revlileri ve kurumları hukuki davalar ve cezai 
yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Sağlığımızı ve 
hatta hayatımızı teslim ettiğimiz bu kutsal 
vazifenin temsilcileri, kimi zaman dikkatsiz-
lik, kimi zaman ihmal, kimi zaman daha ağır 
kusur sebebiyle veyahut da beklentilerin kar-
şılanmamış olması gibi daha hafif nedenlerle 
yargılanabiliyor. 

Bu sayılan durumlar, günlük yaşamda “Dok-
tor hatası” olarak ifade edilen “Malpraktis” 
terimine karşılık gelmekte. Latince “Male” ve 
“Prakxis” kelimelerinin birleşiminden oluşan 
bu ifade esas olarak “Kötü uygulama” anla-
mına geliyor. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik 
Meslek Etiği Kuralları, bu kelimeyi “Bilgisizlik, 
deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir 
hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uy-
gulanması” olarak tanımlıyor. 

Kovid-19 salgınının dünyamızı pençesi altına 
aldığı, sağlıklı bir nefes alabilmenin kıymetini 
çok daha iyi anladığımız şu dönemde, bu tür 
uygulamaların hukuki yönünü sizlerle pay-
laşmak istedik. 

Hukukumuzda Malpraktis Kavramı ve Ge-
lişimi

Kanunlarımızda malpraktise ilişkin yazılı bir 
düzenleme bulunmamakla beraber, uygula-
malar ve içtihatlar ışığında zaman içinde Türk 

Hukukunda da kabul görmüş bir terim haline 
geldiğini söyleyebiliriz. Konuyu detaylı şekil-
de düzenlemek üzere ilk olarak 2000 yılında 
Sağlık Bakanlığı tarafından “Malpraktis Ka-
nunu Tasarısı” hazırlanmış ve TBMM’ye ile-
tilmiş, 2001 yılında yasaya "Tıbbi Hizmetlerin 
Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk 
Kanunu Tasarısı" ismi verilmiştir. 
Son olarak ise içeriğinde yürürlükten kaldırı-
lan kanun ve kurumlara atıflar bulunan, imla 
hataları ile dolu bir versiyonu 21.07.2020 
tarihinde TBMM’ye sunulmuş ancak sağlık 
çalışanlarının aleyhine birçok madde öngör-
mesi sebebiyle kamuoyundan gelen tepkiler 
üzerine ağustos ayında teklif geri çekilmiştir. 
Tasarının ilk oluşturulduğu 2000 yılından bu 
yana 20 sene geçtiği göz önüne alındığında, 
tasarının güncel gelişmeler ışığında meslek 
birlikleri tarafından yeniden değerlendiril-
mesi ve yasa koyucu tarafından tekrar gün-
deme alınması gerektiği ortadadır. 

Malpraktisin Hukuki Sonuçları

Malpraktis dolayısıyla hukukumuzda hukuki, 
cezai ve idari yaptırımlar uygulanabilmekte-
dir. Yazımızda bu sorumluluklar arasından, 
tazminatla sonuçlanan “Hukuki sorumlu-
luk”a değineceğimizin altını çizelim.

Hukuki sorumluluk çerçevesinde hekim aley-
hine, maddi ve manevi zararlar sebebiyle 
tazminat davaları ikame edilebilmektedir. Bu 
noktada, hasta ile hekim ilişkisinin bir akde 
dayanıp dayanmaması önem arz etmektedir. 
Bu şu demektir; hekim ile hasta yapılacak tıb-
bi müdahale hakkında yazılı bir şekilde (açık) 
ya da sözlü bir biçimde (zımni) bir anlaşma-
ya varabilmektedir. İşte hekim ile hasta ara-
sında bu şekilde açık veya zımni (örtülü) bir 
sözleşmesel ilişki varsa hukuki sorumluluğun 
temelini bu sözleşme oluşturur. Sözleşmesel 
ilişkiden doğan zararlarda Borçlar Kanunu-
muzun 112. maddesi uygulanır. Bu madde, 
kusur bulunmadığının ispatını zarar veren ta-
rafa yüklediğinden, sözleşmesel ilişkinin söz 
konusu olduğu hallerde tıbbi müdahalede 
bulunan hekim kendi kusursuzluğunu ispat-
lamakla yükümlüdür. 

Şayet arada açık veya zımni bir sözleşme yok-
sa sorumluluk, olayın niteliğine göre Borçlar 
Kanununun “Haksız Fiil” veya “Vekaletsiz İş 
Görme” hükümleri uyarınca belirlenmekte-
dir. Haksız fiilden söz edebilmek için hekimin 
hukuka aykırı bir davranışının bulunması ge-
rekir. Burada da hasta, hekimin kusurunu is-
patlamakla yükümlüdür. Vekaletsiz iş görme 
ise hekimin müdahalesinde hastanın irade-
sinden bahsedilemeyeceği durumlarda söz 
konusu olabilir. Örneğin hastanın onayının 
veya görüşünün alınmasına olanak bulun-
mayan acil durum halleri veya hastanın ha-
beri olsa dahi yapılan ameliyat sırasında ope-
rasyonun genişletilmesi vekaletsiz iş görme 

hükümlerine tabi olur. Bu durumda hekim, 
müdahaleyi yapmamış olsaydı bile, bu zararın 
gerçekleşeceğini ispat ederse sorumluluktan 
kurtulabilmektedir.

Hekimin özel bir hastaneye bağlı olduğu du-
rumların bu noktada ayrı bir yönü vardır. Zira 
özel hastane devreye girdiğinde, sözleşmesel 
ilişki hasta ile bu hastane arasında kurulmak-
tadır. Bu hallerde hekim sözleşmenin tarafı 
olmamakta, hastane adına hastaya tıbbi mü-
dahale hizmeti vermektedir. Bu durumda ise 
Borçlar Kanunumuzda düzenlenen “İfa Yar-
dımcısı” hükümleri uygulama alanı bulur. 

Her durumda hukuki sorumluluğun sonucu 
maddi ve/veya manevi tazminattır. Maddi 
tazminat, maddesel zararın yani kişinin mal-
varlığında meydana gelen eksilmenin öden-
mesi iken manevi tazminat kişinin duyduğu 
manevi ıstırap ve elem nedeniyle uğradığı 
soyut zararın giderilmesidir. Tazminat miktarı 
ise Hakim tarafından “Hakkaniyet” kurallarına 
göre belirlenmektedir. Bu anlamda hukuk sis-
temimiz, zarar görenin (veya yakınlarının) bu 
durumu zenginleşme aracı olarak kullanması-
na müsaade etmemektedir. 

Malpraktis davalarında önemli olan bir diğer 
husus, hangi mahkemede dava açılacağının 
belirlenmesidir. Kendi muayenehanesinde vs. 
bağımsız çalışan doktorlar veya özel hasta-
neler aleyhine açılacak malpraktis davalarının 
Tüketici Mahkemeleri’nde açılması gerekir. 
Kamu hastaneleri veya sağlık kuruluşları ve 
buralarda görevli doktorlar aleyhine açılacak 
malpraktis davalarında ise bunlar idareye 
bağlı olduğu için İdare Mahkemeleri görev-
lidir. 

Malpraktis Davalarında Arabuluculuk

Bilindiği üzere, barışçıl bir uyuşmazlıkların çö-
züm yolu olan “Arabuluculuk” ülkemizde hızla 
gelişiyor. Son olarak 28.07.2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hu-
kuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
Tüketici Mahkemelerinde görülecek tüketici 
davaları “Dava Şartı Arabuluculuk” kapsamına 
alınmıştır. Yani yukarıda Tüketici Mahkemele-
ri’nde açılması gerektiğini belirtiğimiz davalar 
için öncelikle Arabulucu’ya başvurmak zorun-
lu hale getirilmiştir. 
Ancak burada parasal sınırlar itibariyle Tü-
ketici Hakem Heyeti yetki alanına giren işleri 
ayırmak gerekir. Her yıl güncellenen ve 2020 
yılında;

- İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 6.920 TL,
- İl Tüketici Hakem Heyetleri için ise 10.390 TL
olarak belirlenen miktarlara kadar olan uyuş-
mazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’ne baş-
vurmak şart olup, Arabulucu’ya başvurma 
zorunluluğu yoktur. 
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TSE ile AYD’nin, AVM’lerde hizmet ve hijyeni 
geliştirmeye yönelik iş birliğine gitmesinin 
ardından bir açıklama yapan Venezia Mega 
Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 
“TSE’nin, bu iş birliğiyle AVM’leri artık ‘gü-
venli’ olarak belgelendirecek olması sektö-
rümüz açısından büyük kazanım. İmzalanan 
protokolle TSE COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi almış AVM’ler, hem hijyen açısından 
rüştünü ispatlamış olacak hem de bu belgeyi 
alan AVM’lerin ziyaretçilerinin kaygıları gide-
rilmiş olacak” dedi.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü 
Oğuz Isıgöllü, Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği’nin (AYD), hizmet ve hijyen stan-

dartlarının geliştirilmesi ve denetimleri ta-
mamlanan AVM’lerin, TSE tarafından “Gü-
venli Hizmet” belgesi ile belgelendirilmesi 
amacıyla imzaladığı protokolün, salgın süre-
cinde AVM’lerdeki ziyaretçi ve ciro kaybının 
telafisi açısından sektör adına büyük bir ka-
zanım olduğunu kaydetti.

Venezia olarak pandemi sürecinde, “Hijyenik 
Alışverişin Merkezi” sloganıyla üst seviyede 
önlemler aldıklarını; açık ve cadde konsept-
leriyle bu dönemde daha fazla tercih edil-
diklerini vurgulayan Isıgöllü, şöyle konuştu: 
“İlgili Bakanlıklar yayınladıkları genelgelerle 
yerel yönetimler de denetimlerle ve yapıcı 
yönlendirmeleriyle salgınla etkin bir biçimde 
mücadele edilmesini sağlıyorlar. Tedbirleri 

en baştan beri insan sağlığını odak noktasına 
koyarak ve en üst seviyede alan AVM’lerin, 
istenen kriterleri yerine getirmeleri duru-
munda, TSE ve AYD iş birliğiyle belgelendi-
rilecek olması sektör açısından çok önemli. 
Hizmet ve faaliyetlerin güvenilir, hijyenik ve 
salgından etkilenmeyen bir ortamda yürü-
tüldüğü tescillenecek. TSE’nin AVM’lere ve-
receği bu güvenli hizmet belgesi, ziyaretçile-
rin AVM’lere gönül rahatlığıyla gidebilmeleri 
için önemli. Bu iş birliği, pandemide ziyaretçi 
ve ciro kaybı yaşayan AVM’lerin kaybını te-
lafi edebilmeleri adına, sektörümüz için bü-
yük bir kazanım. Venezia olarak söz konusu 
belgeyi ilk alan AVM’lerden olacağız. Bugüne 
kadar sağladığımız hijyenik ve güvenli orta-
mımızı, belgeli hale getireceğiz.”

VENEZİA MEGA 
OUTLET YÖNETİM 
DİREKTÖRÜ 
OĞUZ ISIGÖLLÜ 
AVM’LERİN, 
TSE COVID-19 
GÜVENLİ 
HİZMET BELGESİ 
ALABİLECEK 
OLMASINI 
DEĞERLENDİRDİ
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Karıştır Kullan Kolay Maskeler

-Bir adet muz, 
-Bir yemek kaşığı bal, 
-10 damla limon suyu.

Bir adet muz, bir yemek kaşığı bal, 10 damla limon suyunu karıştırın ve iyice ezin. Yüzünüze 
önce hafif bir peeling yapın ve sonrasında maskeyi uygulayın. 15 dakikaya kadar beklemesi 
yetecektir.

1 yemek kaşığı bal, yarım limonun suyunu karıştırın. Önce sıcak bir duş yaparak gözenek-
lerinizi iyice açın. Maskeyi uygulayın ve 15-30 dakika bekletin, sonra ılık suyla yıkayın. Son 
olarak yüzünüze soğuk su uygulayın.

Boğazınızda gıcıklanma varsa ya da has-
ta olacağınızı hissediyorsanız

-Bir bardak sıcak su
-2 yemek kaşığı bal, 
-2 yemek kaşığı sirke, 
-Bir tutam tarçın,
-2 yemek kaşığı limon suyu.

Bir bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı bal, 
2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 
yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. 
Bunu içtikten kısa bir süre sonra şikâyetle-
riniz geçer.

Sıcaklarda cildinizi nemlendiren ve serinleten yüz spreyi

-1 şişe maden suyu, 
-1 limon suyu, 
-1 tatlı kaşığı çiçek yağı, 
-3 damla lavanta yağı.

Malzemeleri spreyli bir şişeye koyarak karıştırın ve buzdola-
bında muhafaza edin, gün içinde terledikçe cildinize püskür-
tebilir, cildinizi ferahlatabilir ve rahatlatabilirsiniz.
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Dünyanın önde gelen araştırma şirket-
lerinden Nielsen’de, yaklaşık 4 yıldır Tür-
kiye Genel Müdürlüğü ve EEMEA Rusya 
Perakende Grup Başkan Yardımcılığı 
görevlerini yürüten ve aynı zamanda 
Nielsen Global Perakende Yönetim Ku-
rulu üyesi olan Didem Şekerel Erdoğan, 
Ağustos 2020 itibarıyla APAC-EEMEA 
bölgelerini kapsayan kıtalar arası bir 
sorumlulukla, 55 ülkenin Nielsen Seni-
or Vice President Intelligent Analytics 
(Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan 
Yardımcısı) görevine atandı. Kadın yö-
neticilere büyük önem veren Nielsen, 
ilk defa bir Türk kadınını küresel sorum-
lulukla görevlendirerek, fırsat eşitliğine 
dayalı modern yönetim anlayışını bir 
kez daha kanıtladı. 

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen’e katılma-
dan önce uluslararası bir FMCG firmasında 
Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulun-
du. Gerek uluslararası stratejik pazarlama 
gerekse de Türkiye’de operasyonel pazar-
lama alanında, özellikle satış ve ticari pa-
zarlama konularında, 20 yıllık bilgi ve de-

neyime sahip olmasıyla öne çıkan Erdoğan, 
4 yıl boyunca Avusturya Viyana’da yaşadı 
ve 32 ülkeyi kapsayan uluslararası stratejik 
yönetici pozisyonunda bulundu. Perakende 
ölçüm hizmetleri ile satış etkinliği, analitik 
ve tüketici araştırmaları, iç görü danışman-
lık ekiplerini kapsayan tüm müşteri ve da-
nışmanlık ekiplerine liderlik etmiş olan Er-
doğan, 2013 yılında Nielsen ailesine katıldı. 
Türkiye’de Nielsen FMCG E-Ticaret paneli-
nin kurulmasına liderlik eden, Nielsen çö-
zümlerinin dijitalleştirilmesi ve teknolojiye 
entegre edilmesinde öncü rol oynayan Er-
doğan, ileri derecede analitik ve modelle-
me çalışmalarıyla ön plana çıktı. 

Son olarak, Nielsen Türkiye Genel Müdürü 
ve EEMEA Rus bölgesinden sorumlu Pera-
kende Grup Başkan Yardımcısı görevlerini 
yürüten Didem Şekerel Erdoğan, Niel-
sen'de global liderler arasına atanarak, 55 
ülkeden sorumlu Nielsen Senior Vice Presi-
dent Intelligent Analytics görevine terfi etti. 

Erdoğan, bir ilke imza atarak, Nielsen Tür-
kiye'yi globale taşıyan başarıları sonrasında 

Nielsen'de bu görevi alan ilk Türk yönetici 
oldu. 

Didem Şekerel Erdoğan, yeni görevinde 
APAC-EEMEA bölgelerini kapsayacak şekil-
de, kıtalar arası geniş bir sorumluluk alarak 
Avustralya'dan Kore'ye, Hindistan'dan Rus-
ya'ya, Endonezya'dan Romanya'ya, Güney 
Afrika’dan Singapur’a, Türkiye'den Çin'e ka-
dar uzanan tüm bu bölgeler ile birlikte geniş 
bir ekibin liderliğini üstlendi ve yeni görevine 
atandı. 

AmCham Yönetim Kurulu üyesi ve aynı za-
manda Lead Network üyesi olan, her zaman 
çeşitlilik ve kapsayıcılığı ön planda tutan 
Didem Şekerel Erdoğan, son dönemlerde 
daha da çok önem kazanan big data ana-
litik çözümlerini kapsayan büyük bir gruba 
ve ekiplerine liderlik etmekten gurur duy-
duğunu ifade etti. Güçlü ve tecrübeli analitik 
liderlerden oluşan bir ekibin sorumluluğunu 
aldığını ve bu ekibi daha ileriye taşıyarak 
Nielsen müşterilerine ve perakendecilere en 
iyi hizmeti sunmak arzusunda ve tutkusunda 
olduğunun altını çizdi.

NIELSEN'DE İLK DEFA BİR TÜRK KADININA KÜRESEL SORUMLULUK

Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA Rus bölgesinden 
sorumlu Perakende Grup Başkan Yardımcısı
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

Bağışıklık sistemi; organlardan, hücre-
lerden, dokulardan ve proteinlerden 
oluşur. Tüm bu bileşenler, enfeksiyon 

veya hastalığa neden olan virüsler, bakte-
riler ve yabancı cisimler olan patojenlerle 
savaşan bedensel süreçleri gerçekleştirir.

Bağışıklık sistemi bir patojenle temas etti-
ğinde, bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık 
sistemi, patojenler üzerindeki antijenlere 
yapışan ve onları öldüren antikorları ser-
best bırakır. Belirli yiyecekleri beslenmenize 
dahil etmek, bir kişinin bağışıklık tepkisini 
güçlendirebilir.

Yaban mersini

Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlen-
dirmeye yardımcı olabilecek antioksidan 
özelliklere sahip olan antosiyanin adı veri-
len bir flavonoid türü içerir. Yapılan bir ça-
lışmada, flavonoidlerin solunum yolunun 
bağışıklık savunma sisteminde önemli bir 
rol oynadığı belirlenmiştir. Araştırmacılar, 
flavonoidler açısından zengin yiyecekler 
yiyenlerin, üst solunum yolu enfeksiyonu 
veya soğuk algınlığı alma olasılığının sahip 
olmayanlardan daha az olduğunu bulmuş-
lardır.
 
Yulaf 

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin 
yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, 
mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek 
kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği 
ortaya konulan “Beta glukan” içerir. Bu ne-
denle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gri-
be yakalananlar mutlaka beslenmelerinde 
yulafa yer vermelidir.

Sarımsaktan vazgeçmeyin

Sarımsak, enfeksiyon riskinizi azaltmaya 

yardımcı olabilecek aktif bileşikler içerir. Sa-
rımsak içerdiği “Allicin” sayesinde güçlü bir 
antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağı-
şıklık sistemini destekler ve birçok hastalı-
ğın oluşumunu önler.

Doğal antibiyotik olma özelliğine sahip sa-
rımsağı mümkünse çiğ tüketin. 
Bir çalışmasında, allicin içeren sarımsak tak-
viyeleri almanın soğuk algınlığı riskini azal-
tıp azaltmadığı incelenmiştir.

ZERDEÇAL

Zerdeçalı karabibersiz bırakmayın

Zerdeçal güçlü antienflamatuar özelliğe sa-
hip baharatlarımızdandır. Zerdeçalı karabi-
berle birleştirdiğinizde zerdeçalda bulunan 
kurkumoidlerin emilim oranı neredeyse yüz 
katına ulaşır. Bu karışıma bir çay kaşığı ka-
dar zeytinyağı da eklerseniz emilen zerdeçal 
miktarı ikiye katlanır. Zerdeçal, zeytinyağı ve 
karabiberle birlikte emilir. Çorbaya, yemeğe 
atarsan hiçbir işe yaramaz. Sade tüketin.

Yoğurt ve kefir tüketin

Son yıllarda yapılan birçok araştırma probi-
yotik etki gösteren besinlerin özellikle ba-
ğırsak florasını geliştirerek bağışıklık siste-
mini güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca 
probiyotik besinlerin iltihabi (enflamatuvar) 
hastalıkların oluşumunu önlediği ve antiok-
sidan etki gösterdiği de yapılan çalışmalar-
da ortaya konmuştur. Bu nedenle kefir ve 
yoğurdu sofralarımızdan eksik etmeyelim. 

Yeşil çay

Yeşil çay içerdiği “Kateşin” sayesinde anti-
oksidan etki göstererek bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Ayrıca kalbi güçlendirir ve kan 
şekerini dengeler. Ancak yeşil çayın diüretik 
(idrar söktürücü) etkisi olduğu için tansiyon 
ve böbrek hastaları, yeşil çayı doktor ve di-
yetisyenlerine danışarak tüketmelidirler.

Zencefil tüketin

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsi-
yum, demir, magnezyum, potasyum, man-
ganez ve lif açısından oldukça zengindir. 
Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi 
hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.
Yapılan çalışmalar zencefilin hastalıkları ön-

lemeye yardımcı olan antienflamatuar ve 
antioksidatif özelliklere sahip olduğunu 
göstermektedir. 

Alıç sirkesi

Alıç yabani bir meyve olarak bilinir. İçeri-
ğinde şeker miktarı azdır. Sirkesi yapıldığı 
sırada da bu az olan şeker parçalandığın-
dan en sağlıklı hale gelmektedir. Alıç sir-
kesinin, üzüm veya elma sirkelerine veya 
diğerlerine oranla faydaları daha fazladır. 
İçeriğinde bulunan, demir, ciddi orandaki 
protein ve potasyum, alıç sirkesini diğer 
sirkelerin önüne geçirmektedir. Ayrıca 
faydalı bakterilerin, sirkeyi yaparken var 
olan şekeri dağıtması nedeniyle bu sirke-
yi, şeker hastaları da rahatlıkla kullanabi-
lir. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için 
bağışıklık sistemini korumaya yardımcı 
olur. Yediğimiz besinlerin daha iyi bir şe-
kilde vitamin ve minerallerinin özümsen-
mesini sağlar. Grip, nezle, soğuk algınlığı-
na karşı koruyucu etkisi vardır.

HÜNNAP, HASTALIKLARLA SAVAŞIR 

Havaların soğuması, gribal enfeksiyonla-
rın artması ile bağışıklık sistemimizi güç-
lendirecek, hastalıklarla savaşımızda en 
büyük yardımcımız hünnap.

Hünnap ile yapılan çalışmalardan elde 
edilen kanıtlar; içerdiği biyoaktif bileşik-
lerden dolayı antikanser, anti-inflama-
tuar, anti-obezite, antioksidan etkilere 
sahip olduğu dolayısıyla karaciğer ve 
sindirim sistemini de koruyucu özellikler 
gösterdiği yönündedir.

Limondan yirmi kat daha fazla C vita-
minine sahip olan hünnap meyvelerinin 
vitamin B1 (tiamin) ve vitamin B2 (ribofla-
vin) yönünden de oldukça zengin olduğu 
WHO tarafından onaylanmıştır. Enfeksi-
yonların sık görüldüğü bu mevsimde şe-
ker dengesi ve griple savaşta beslenme-
nizde mutlaka yer verin.

Şeker sevimli bir zehirdir

Son yıllarda yapılan çalışmalar fazla şe-
ker tüketiminin bağırsak florasını bozarak 
bağışıklık sistemini baskıladığını göster-
mektedir. Bu nedenle beslenmenizde 
mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli 
besinleri azaltın.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ İZOLE EDİN
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  finansal teknoloji grubu Multinet Up, ko-
ronavirüs salgını normalleşme sürecinde 
tüketicinin dışarıda yeme-içme alışkanlıkla-
rının nasıl değiştiğini, restoran ve kafelerin 
tercih edilme nedenlerini ortaya koyan bir 
araştırma düzenledi.

1500’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşti-
rilen araştırmada tüketicilere restoran ve 
kafelerde alınan sağlık tedbirleri hakkındaki 
görüşleri soruldu ve bu tedbirlerin alışveriş 
tercihleri üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Araştırma, çalışanların büyük bir oranının 
çalışmak için evden ofislere veya iş yerleri-
ne geçtiğini ve öğle yemeklerinde restoran 
ve kafelerin tercih edilme oranlarının hızla 
arttığını ortaya koyuyor. Ancak araştırmaya 
göre tüketici, hijyen tedbirleri konusunda 
hayli hassas.

Restoran ve kafe müşterilerinin beklentileri-
ne yönelik öne çıkan uygulama mutfakların 
anlık kamera görüntüleri ile seyredilebiliyor 
olması. Nitekim, araştırmaya katılanların 
%74’ü yemek yiyeceği restoran ve kafenin 
mutfağını anlık olarak görüntülemeyi isti-
yor.

Tüketicinin, restoran ve kafelerde mutlaka 
görmek istediği tedbirlerin başında tüm 
çalışanların maske kullanması zorunluluğu 
geliyor.

Tüketicinin restoran ve kafelerde görmek is-
tediği diğer uygulamalar ise sırasıyla şöyle:
 
•Katılımcıların %43’ü restoran girişinde de-
zenfektan kullanımının zorunlu olmasını,

•%40’ı tüm personele ve müşterilere ateş 
ölçümü yapılmasını, 

•%31’i ise masaların sosyal mesafeye göre 
konumlandırılmasını gerekli görüyor.

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Bora Işık, araştırmayla 
ilgili şunları ifade etti: “Yeme-içme mekân-
larının haziran ayı itibarıyla kontrollü sos-
yal hayat kuralları çerçevesinde yeniden 
faaliyete geçmesinin ardından restoran ve 
kafelerde yaşanan canlanma sektörün to-
parlanma sürecine girmesini sağladı. Birçok 
şirketin ofislere kademeli dönüşü mekânla-
rın eski doluluk oranlarını yakalayabilmesi 
açısından etkili oldu. Bugün zincir restoran-
lardan yerel esnafa kadar birçok yeme-içme 
mekânının hijyen tedbirlerini titizlikle uy-
guladığını biliyoruz. Bu titizliğin ziyaretçile-
re şeffaf bir şekilde gösterilmesinin güven 
sorunlarını en aza indireceğini ölçümledik. 
Kontrollü sosyal hayat kurallarının hassasi-
yetle uygulanıyor olması sadece yeme-içme 
sektörü açısından değil, bu sektöre bağlı 
onlarca sektör ve çalışan açısından büyük 
önem taşıyor. Bireyler olarak günlük alış-

verişlerimizle ekonomiye katılım sağladı-
ğımızda zincirleme bir pozitif etkiye sebep 
oluyoruz.”

Tüketici temassız ödeme talep ediyor

Araştırma sonuçlarından biri de tüketicinin 
ödeme alışkanlarındaki önemli bir deği-
şikliği de ortaya koyuyor. Araştırmaya ka-
tılanların %60’ı ödemelerini artık mutlaka 
temassız yapmayı tercih ettiklerini belirti-
yor. Araştırmaya katılanların %20’si nakit 
para kullanımının virüs ve mikropların yayıl-
masına sebep olduğunu, bir süre herkesin 
temassız ödeme yapmaya yönlendirilmesi 
gerektiğini ifade ediyor.

Temassız ödeme teknolojilerinin kullanı-
mının hijyen önlemleri kapsamında önemli 
bir yere sahip olduğunu belirten Bora Işık, 
“Multinet Up olarak, temassız ödeme tek-
nolojilerini üretiyor ve hemen her alanda 
kullanımının yaygınlaşmasına öncülük edi-
yoruz. Geçtiğimiz sene üye iş yerlerimiz için 
hayata geçirdiğimiz mobil ödeme uygula-
mamız MultiPOS ve kart kullanıcılarımızın 
2015 yılından itibaren kullandığı MultiPay 
mobil uygulamamız sayesinde paydaşları-
mızın temassız ödeme yapma alışkanlığı ka-
zanmasını sağlamıştık. Şimdi temassız öde-
me hijyen önlemleri açısından bir konfor 
olmanın ötesine geçti. Bugün birçok tüketici 
ödemelerini temassız yapmak istiyor” dedi.

MULTİNET UP’TAN YEME İÇME SEKTÖRÜNE YÖNELİK TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI

Bora Işık
Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

MULTİNET UP’TAN YEME İÇME SEKTÖRÜNE YÖNELİK TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI

LİFLERİN FAYDALARI KALBİNİZ KİLONUZ VE ENERJİNİZ İÇİN

Güne Tam Tahıl ile Başlayın

Genelde insanlar yeterli lif tüketmemektedir. 
Ortalama olarak, bu kolesterolü düşüren, 
kabızlığı önleyen ve sindirimi artıran besin-
den ihtiyacımız olanın yarısından daha da 
azını almaktayız. Çoğu tam tahıl ürünü lifin 
büyük kaynaklarıdır. Kahvaltıdan başlamak 
gerekirse her porsiyonda 3 gram daha fazla 
lif içeren tam tahıllı yulaf ezmesiyle başlaya-
bilirsiniz. Üzerine ekleyeceğiniz meyve ile de 
kadınlar için 25, erkekler için 38 gram olan 
günlük lif hedefinize ulaşmış olursunuz.

Lif ve Taze Meyve

Taze meyvenin her türlüsü sağlıklı bir atış-
tırmalıktır. Fakat iş life gelince tüm meyve-
ler aynı olmaktan çıkar. Büyük boy bir Asya 
armudunun içinde 9,9 gram lif bulunmakta-
dır. Ahududu (yarım su bardağında 4 gram), 
böğürtlen (yarım su bardağında 3,8 gram), 
muz (bir adette 2,4 gram) ve yaban mersini 
(yarım su bardağında 2 gram) gibi besinler 
de lif açısından yüksektir. Kabukları ile bir-
likte elma ve armutta yüksek lifli seçimlerdir.

Tam Tahıllı Ekmekleri Deneyin

Öğle yemeklerinde tam tahılı tercih edin. 
Mesela tam tahıllı ekmekten yapılmış bir 
sandviç gibi. Tam tahıllar kepek, tohum ve 
endogerm gibi size tahılın bütün besleyici 
özelliklerini verebilecek bütünü sağlar. Ay-
rıca çalışmalara göre tam tahıllar ve diğer 
yüksek lifli yiyecekler, kalp krizi ve tip 2 di-
yabet riskini düşürmektedir.

Sebze Yemeyi Unutmayın

Enginar, bezelye, ıspanak, mısır, brokoli ve 
patates yüksek lifli sebzeler sınıfında sayıla-
bilir. Fakat tüm sebzelerde lif bir su bardağı 

başına 1ila 2 gram gibi düşük bir ölçüdedir. 
Lif tüketiminizi artırmak için omlet, sandviç, 
makarna ve çorba gibi yiyeceklerinize seb-
ze eklemeyi deneyebilirsiniz.

Kuru Meyvelerdeki Lif

Kuru erik sindirime yardımcı olabilmesiyle 
tanınmaktadır. Çünkü lif içeriği 1/2 fincan-
da yaklaşık 3,8 gramdır. Çoğu kuru meyve 
lif ile doludur ve bu da bağırsak hareket-
lerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye 
yardımcı olur. Ara öğün olarak hurma, kuru 
üzüm ve kayısıyı deneyebilirsiniz.

Fasulyelerden Gelen Lif

Adzuki'den lima'ya, bütün fasulye çeşitleri 
lif açısından yüksek, proteinle dolu ve yağ 
içeriği düşüktür. Lif alımını artırmak için 
haftada iki kez et yerine fasulye yemeyi 
deneyebilirsiniz. Fasulyeyi hem yemeklerde 
hem de salata, güveç, yumurta gibi yiye-
ceklerin yanında garnitür olarak kullanabi-
lirsiniz. Kabızlık ve gaz yapmasını önlemek 
için pişirirken içine 1 çay kaşığı kimyon ata-
bilirsiniz.

Baklagillerdeki Lif

Mercimek ve bezelye gibi baklagiller de fa-
sulye ile aynı besinsel profili paylaşmakta-
dır; lif ve protein açısından zengin, yağ açı-
sından düşük... Mercimek diğer baklagillere 
oranla çok daha kolay pişer ve çorba veya 
yemeklerde en çok tercih edilendir. Haşlan-
mış nohut salatalara eklenebilir veya blen-
derden geçirilerek humus yapılabilir. Bakla-
gillerin hemen hemen hepsi beslenmenize 
ekleyeceğiniz sağlıklı katkılardır.

Kuruyemişler, Tohumlar ve Lif

Birçok kişi kalori ve yağ oranı yüksek olarak 
bilinmesinden dolayı kuruyemiş ve tohum-

lardan kaçınmaktadır. Ancak onlar lif ve 
diğer besinsel özelliklerin iyi birer kaynağı 
olabilirler. Örneğin 1/4 su bardağı ay çekir-
değinde 3,9 gram lif bulunmaktadır. Bade-
min 28 gramında ise 3,5 gram lif mevcuttur. 
Yoğurt veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Akşam Yemeklerinde Tam Tahılların 
Keyfini Çıkarın

Yemeklerinizde beyaz yerine kepekli pirinç 
kullanın. Veya tam tahıllı erişteleri tercih 
edin. Farklı bir yemek için kinoa, bulgur 
veya buğday gibi lif ile dolu tam tahılları 
kullanabilirsiniz. Tahılların kilo yapabileceği 
konusunda endişeli misiniz? Beslenmenize 
ekleyeceğiniz lif, sizi uzun süre tok tutmayı 
sağlayarak aslında kilo almanızı önleyebilir. 
Aynı zamanda lif yönünden zengin yiyecek-
ler daha fazla çiğnemeyi gerektirir, böylece 
tok hissetmesi için vücudunuza zaman ta-
nımış olursunuz.

Daha Fazla Lif için Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumu, bir kaşığında bu-
lunan 2,8 gram lif ile mükemmel bir kaynak 
olabilir. Ketentohumu genellikle laksatif 
olarak kullanılır. Ayrıca çalışmalar aynı za-
manda kolesterol seviyelerini düşürebildi-
ğini göstermektedir. Keten tohumunu yo-
ğurt, smoothie veya pişmiş sebzelerinizin 
üzerine ekleyebilirsiniz.

Lif ile Zenginleştirilmiş Yiyecekler Satın 
Alın

Eğer beslenmenize daha fazla meyve, seb-
ze, fasulye, kuruyemiş ve tam tahıl eklemek-
le uğraşamıyorsanız lif ile zenginleştirilmiş 
yiyecekleri satın almayı deneyebilirsiniz.

Tam tahıl gevrekleri, ekmekler, makarna 
ve yoğurt gibi ekstra lif ile güçlendirilmiş 
ürünleri marketlerde bulmak çok kolay.
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İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN YENİLİKÇİ GÖRSEL TASARIMLAR

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey 
yolculuk deneyiminin yanı sıra ilk yılında küresel bir aktarma merkezi olan 

İstanbul Havalimanı, adını aldığı İstanbul’un eşsiz güzelliklerini yenilikçi ‘görsel 
tasarımlarla’ (key visual) ön plana çıkarıyor.

Havacılıkta, dünyanın en iyileri arasında yer 
alan ve her detayıyla ön plana çıkan İstan-
bul Havalimanı sıra dışı özellikleriyle farkını 
ortaya koymaya devam ediyor. Mimarisi, 
yolcusuna sunduğu hizmetleri ve tekno-
lojisiyle tüm dünyada ses getiren İstanbul 
Havalimanı, gerçekleştirdiği tüm çalışmala-
rıyla öncü bir proje olarak dikkatleri üzerine 
çekiyor.

İstanbul Havalimanı’nın ortaya koyduğu id-

dia ile özdeşleşen ‘yeni hikâyeye’, ‘yeni bir 
dünya’ hedefiyle oluşturulan tasarım çalış-
maları, projenin efsanevi konumunu, yol-
culuklara kattığı sihri ve yeni bir deneyimi 
yansıtıyor.

Tasarımların odak noktası İstanbul’a açı-
lan sihirli kapı…

İstanbul Havalimanı’nın terminal binası gibi 
ihtişamlı ve büyük bir alanı tasarım anla-

mında samimi kılmak, çalışmaların bir di-
ğer önemli hedefi olarak öne çıkıyor. Parlak 
renk paletiyle dikkat çeken tasarımlarda, 3 
boyutlu ögelerle sihirli bir dünya ortaya çı-
kıyor. Kullanılan detay zenginliği, her bakış-
ta yeni şeyler fark etmeyi, bu dünyayı tekrar 
tekrar keşfetmeyi sağlıyor.

İstanbul’dan ilham alınarak oluşturulan 
tasarımlar, masal aleminin tam kalbinde, 
dünyadaki şehir simgelerinin merkezinde 
yükselen altın parlaklığındaki İstanbul Ha-
valimanı’nı, sadece bir havalimanı olmanın 
ötesine taşıyor, dünyaya mal olmuş ve gele-
ceğe miras bir anıt olarak konumluyor ve en 
önemlisi anıtlaştırılıyor.

Kâğıttan dijitale giden sihirli tasarım aşa-
maları…

Her şeyin bir karalama ile başladığı yeni 
görsel tasarımlarında, dünya çapında ödül-
ler kazanan İstanbul Havalimanı’na özel 
bir dünya oluşturulurken, tasarımın özgün 
olması adına çalışmalar yapıldı. Özgün ta-
sarım hedefini yakalamak adına, elle çizim 
yöntemi tercih edildi ve fotoğraf kullanı-
mından özellikle kaçınıldı.

Ortaya çıkan tasarımlar ilk olarak kağıda 
yapılan çizimlerle başladı ve çizimler detay-
landırıldığında ise İstanbul Havalimanı’nın 
adeta sihir dolu dünyası oluşmaya başladı. 
Sonraki çalışmalarda detaylandırılan İstan-
bul Havalimanı’nın görsel tasarımları, kağıt-
lardan bilgisayar ortamına aktarıldı. Her bir 
çizimin dijital kalemle yapıldığı görsel tasa-
rımlar, bilgisayar ortamında geliştirilerek, 
renklendirildi ve son aşamaya geldi.

Karakterler ve diğer tüm ögelere 3 boyut ve 
hareketlilik kazandırmak için teslime hazırlık 
aşamasına geçildi ve sabit tasarımların et-
kisini güçlendiren efekt dokunuşlarının yanı 
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sıra bir de film hazırlandı. İzleyiciyi ade-
ta bu sihirli dünyanın içine sürükleyen 
filmde, hareketlendirilmiş detayların 
daha yakından görülmesi sağlandı.

“Yeni görsel tasarımlarımızla en çok 
tanınan havalimanı olacağız…”

İstanbul Havalimanı için hazırlanan yeni 
görsel tasarımları hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan İGA Havalimanı 
İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü 
Gökhan Şengül şu ifadelere yer verdi: 
“İstanbul Havalimanı’nın çağdaşlık ile 
fonksiyonelliği bir arada ele alan öz-
gün tasarımı, mimari anlamda ilhamını 
İstanbul’un kültürel mirasından alıyor. 
Biz de çalışmalarımızda İstanbul'un kül-
türünü, değerlerini anlatıyor ve havali-
manımızda da bu değerleri yaşatıyoruz. 
Son olarak bu yaklaşımla İstanbul’un 
zengin sosyal ve kültürel mirasını yansı-
tacak bir mimari düşünceyle yeni görsel 
tasarımlarımızı oluşturduk. Türk-İslam 
sanat ve mimarisinde kullanılan motif-
ler, güzellik, doku ve derinliği yeni ta-
sarımlarımızda görmek mümkün. Yeni 
görsel tasarımlarımızla birlikte kapsamlı 
bir iletişim planı hazırladık. Havalimanı 
içinde, tüm alanlarda Türkçe ve İngilizce 
versiyonlarının uygulanacağı görsel ve 
film, sosyal medya hesaplarımızda da 
paylaşılarak desteklenecek. Daha son-
raki aşamada, İstanbul Havalimanı'nın 
yeni iletişim dünyasını tüm Türkiye ve 
dünya ile paylaşmak adına hazırlanmış 
360 derece iletişim planı doğrultusun-
da, iletişim faaliyetlerinin etki alanı ge-
nişletilecek, mecraları zenginleşecek. 
İstanbul Havalimanı’nın başarı hikâ-
yesinin hafızalara kazınmasına imkân 
sağlayacak yeni görsel tasarımlarımızın 
herkesin beğenisini kazanacağını dü-
şünüyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, 
dünyanın en önemli havalimanları ara-
sında yer alıyoruz. Türkiye’yi dünyada 
başarılı bir şekilde temsil ediyor ve sun-
duğumuz hizmetle havacılık sektörüne 
yön veriyoruz. Yeni tasarımlarımızla da 
ismimizi aldığımız kadim şehrimiz İs-
tanbul’un ve İstanbul Havalimanı’nın 
dünyadaki bilinirliğine de katkı sağla-
yacağını düşünüyoruz.”



68

MALL&MOTTO / Haberler



69

 Haberler / MALL&MOTTO



70

MALL&MOTTO / Haberler

Sağlık & Motto

Katkılarıyla...



71

Prof. Dr. Serdar Turhal
Onkoloji Uzmanı 

GENÇ MEME KANSERİ VAKALARINDA GENETİK TEST YAPILMASI ÖNEMLİ
Meme kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında ilk sırada yer 
alıyor. Meme kanserinde genetik testlerin son derece önemli olduğu-
nu ve özellikle genç hastalarda kanser tanısı konar konulmaz gerekli 
tetkikin yapılıp yapılmadığının ve ihtiyaç olup olmadığının gözden ge-
çirilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu tetkiklerin sonucunda hastaların 
hem meme hem yumurtalıkla ilgili sonradan kanser geliştirme ihtimal-
lerini hesaplamak ve koruyucu cerrahi ameliyatlar için plan yapmak 
mümkün olabiliyor. Ayrıca bu tetkikin sonuçları hastanın yakın akraba-
larındaki kanser riskini öngörmek için de yol gösterici bir role sahiptir” 
açıklamasında bulundu.

Genetik tetkikin basit bir kan testi olmadığı-
nı vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Me-
dikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Tur-
hal, “Bu tetkikin sonucunda gelen bilgilerin 
hastayla uzman kişiler tarafından değerlen-
dirilmesi çok önemlidir. Bu değerlendirme-
leri yaparken, hastanın kendisinin kanser 
öyküsü kadar ailevi kanser öyküsü de büyük 
önem taşımaktadır ve bu değerlendirmeyi 
yapacak uzmanlık alanındaki doktor sayısı 
ABD’de dahi az olduğu için bu tetkikler çok 
yaygınlaşmamış durumda. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde dahi pek çok kadının doktor-
ları bu konuyu gündeme getirmediği için 
genetik tetkik yaptırmadığı bilinmektedir. 
Eskiden meme kanseri hastalarında yalnızca 
BRCA genine bakılırken, şimdi daha geniş 
bir panele bakılması, 20’den fazla gen üze-
rinden hastanın tekrar kanser geliştirmeye 
olan yatkınlığının gözden geçirilmesi öne-
rilmektedir” dedi.

Birden fazla görülen kanserlerde genetik 
test değerlendirilmeli

Genetik testler ile hastaların hem meme 
hem yumurtalıkla ilgili sonradan kanser ge-
liştirme ihtimallerini hesaplamanın ve koru-
yucu cerrahi ameliyatlar için plan yapmanın 
mümkün olduğunu söyleyen Medikal On-
koloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Yal-
nızca genç yaşta kanser görülmesi değil, 
birden fazla kanser hastalığı olan bireyler 
hem meme hem yumurtalık kanseri olan bi-
reyler, yakın akrabalarda genç yaşlarda aynı 
kanser türünün ortaya çıktığı bireyler, aile-
nin birkaç neslinde kanser görülen bireyler, 
nadir görülen tümörler geç yaşta görülmüş 
olsa da yine de bu tetkikler için uygun olup 
olmadığı kararını vermek de göz önünde 
bulundurulması gereken bireysel özellikler 
olarak öne çıkmaktadır” dedi. 

Genetik testler kanserin hangi yaş aralı-
ğında ortaya çıkabileceğine ilişkin bilgi 
veriyor

Meme kanserlerinin %5 ile %10 arasındaki 
kısmın kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bakılan 
genlerin kısa isimleri APC, EPCAM, MLH1, 
MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, TP53, CHEK2, 
ATM, BRCA (PALB2). Ancak yalnızca bu gen-
lerle kısıtlı olmayan bir tetkiktir. Bu tetkik 
sonuçları genel olarak hangi kanserin hangi 
sıklıkla ortaya çıkabileceği, hangi yaş aralı-
ğında riskin en yüksek olduğu gibi bilgiler 
vermekte. Buna yönelik olarak da koruyucu 
cerrahi ameliyatlar ve takip tetkikleri ko-
nusunda kararlar verilebilmektedir. Meme 
alınması bu risk değerlerinin hasta ve hekim 
tarafından beraber gözden geçirilmesiyle 
karar verilebilecek bir durumdur. Matema-
tiksel bir formül değildir. Bireyselleştirilmiş 
bir karar olmalıdır” diye konuştu.

Prostat, pankreas, mide ve böbrek kan-
serlerinde de genetik testler yapılabiliyor

Genetik testlerin yalnızca meme kanseri 
değil, ayrıca kalın bağırsak kanseri, prostat 
kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, me-
lanom, böbrek kanseri, endometrium kanse-
ri gibi farklı kanserleri ya da birkaç kanserin 
bir arada görülebildiği kanser sendromlarını 
açığa çıkarmada da faydalı olabildiğini ha-
tırlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bazen bu 
raporda bazı genetik değişiklikler olduğu 
fakat bunun henüz kanser oluşumuyla olan 
ilgisinin ispatlanamadığı sonuçlar çıkabilir. 
Bu durumlardaki hastaların zaman içinde bu 
bilgilerin olgunlaşması süresince izlenmeleri 
ve eğer bu genetik değişikliklerin de önemi 
olduğu ortaya çıkarılırsa bu hastalara ulaşa-
rak, alacakları önlemler konusunda bilgi ve-
rilmesi düşünülerek, bu önemi bilinmeyen 
genetik değişiklikler rapor edilir” açıklama-
sında bulundu.
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Ezgi Dokuzlu 
Uzman Psikolog 

KISKANÇLIK DUYGU DEĞİL KARMAŞADIR
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şiddet, özellikle de kadına 
şiddet çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her 
seferinde de şiddet uygulayan kişi, “Çok seviyorum, çok kıskandım” 
şeklindeki sözleriyle kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Peki bir kadını 
döve döve öldürmeye, bıçaklamaya, yakmaya, hatta üzerine beton 
dökmeye bile neden olan bu kıskançlık nasıl bir ‘sevgi’ gösterisidir? 
‘Sevgi’ gösterisi değil de aksine karşı tarafın hayatını zehir eden çok 
büyük bir saygısızlık mıdır yoksa her türlü kıskançlık? 

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu ile kadına 
şiddet olaylarının temel nedeni olarak gösterilen “Kıskançlık” konusu-
nu ele aldık. Nedir bu kıskançlık? Her ilişkide olması gereken bir duygu 
mudur? 

“Kıskançlık, ikili ilişkilerde en yıpratıcı duy-
gulardan ve günümüzde eşler arasındaki en 
büyük sorunlardan biri” diyor Uzman Psiko-
log Ezgi Dokuzlu. Yaşamın ilk yıllarında sevi-
len kişiyi başkalarıyla paylaşmak istememe 
olarak gözlemlenebilen kıskançlığın ileriki 
yaşlarda yetişkin bireyler için huzursuzluk 
verici boyutlara ulaşabileceğini belirten 
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Kıskanç-
lık, güçlü ilişki kurulan kişiyle olan bağın 
bozulma korkusu veya tehlikeye girmesini 
hissetmenin getirdiği korku, yoğun huzur-
suzluk ve öfke ile kendini gösteren sapkın 
bir duygu durumudur. Aslında kıskançlık 
tam olarak bir duygu değil tepki, şüphe ve 
düşüncelerin oluşturduğu karmaşadır” açık-
lamasında bulundu.

Kıskançlık krizine girdiğini ve bu nedenle 
partnerine şiddet uyguladığını savunan ki-
şilerin bu durumu şiddetin masum bir ba-
hanesi olarak göstermesinin aslında ilişkide 
öfke kontrol problemi, şiddete eğilim gibi 
daha büyük sorunlar olduğunun, şiddet uy-
gulayan kişinin sağlıklı bir psikolojiye sahip 
olmadığının göstergesi olduğunun altını 
çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Kıskançlık sebebiyle 
şiddete başvuran hatta sevdiği kişiyi ölüme 
kadar götürebilen, ona ciddi zarar veren ki-
şiler için bu durum kıskançlıktan öte bir so-
rundur” dedi.

Erkekler kıskançlıkla ilgili tartışmalarda 
daha bencil

Araştırmalara göre kıskançlıkla ilgili sorun-
larda kadınların erkeklere göre daha yapıcı 
bir tutumda olduğunu söyleyen Uzman Psi-
kolog Ezgi Dokuzlu, “Erkekler kıskançlıkla 
ilgili yaşanan tartışmalar sırasında çok daha 
bencil davranırken, kadınlar daha çok ilişki-

deki düzeni ve huzuru koruma eğilimi gös-
termektedirler. Fakat tüm bunlara rağmen 
kıskançlık düzeyi kadınlar ve erkekler açısın-
dan farklılık göstermiyor” şeklinde konuştu. 
Kıskançlığın ilişkilerde düşük benlik saygısı, 
güvensizlik, yetersizlik duygusu, kültürel 
farklılıklar, eğitim seviyesi veya iletişimdeki 
yetersizlikler ile ilgili olabildiğinin altını çi-
zen Dokuzlu, “Evli çiftler, evli olmayan çift-
lere göre kıskançlık temelli sorunlarda daha 
yapıcı ve uzlaşmacı davranıyorlar” dedi. 
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, ilişkilerde 
zaman geçtikçe bu gibi sorunların daha az 
yaşandığını, ilişkinin süresi ne kadar uzunsa 
kıskançlığa verilen tepkinin, kıskançlıkla iliş-
kili tartışmaların azaldığını söyledi.

Aşağılanma ve ebeveynlerin hatalı dav-
ranışları patolojik kıskançlığa neden ola-
biliyor

Patolojik, yani “Hastalıklı” kıskançlığın (Ot-
hello Sendromu), normal sayılabilen seviye-
lerdeki kıskançlığın dışında takıntılı sayıla-
bilecek ve aşırı boyutta yaşanan kıskançlık 
olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Ezgi 
Dokuzlu, “Bu durum, yoğun kaybetme kor-

kusu ve bir etken nedeniyle sevginin azala-
cağı sonucunda ilişkinin zarar göreceği şüp-
hesini barındırır. Bu durum genelde çiftler 
arasında görülmektedir. Şizofreni ve bipolar 
bozukluğa sahip kişilerde bu duruma eğilim 
olduğu bilinmektedir. Bu kişilerde özgüven 
problemi, çocukluk çağı travmaları özellikle 
aşağılanma, terkedilme travmaları, yoğun 
kaybetme korkusu, çocukluk çağında ebe-
veynlerin hatalı tutum ve davranışları etkili-
dir” açıklamasında bulundu.

Kıskançlık nedeniyle ilişkide tartışma-
lar artmış ve iletişim bozulduysa destek 
alınmalı

Aşırı kıskançlığın ilaç tedavisi ve psikotera-
pi ile tedavi edilebildiğini hatırlatan Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “İlişkilerde çiftlerin 
birbirine güven duyması, iletişime açık ol-
ması ve empatiyi gündemde tutması kıs-
kançlığı kontrol altında tutmaya yardımcı 
olabilir. Eğer kıskançlık sebebiyle tartışmalar 
artmışsa iletişim bozulmuş, çiftlerin birbirle-
rine olan saygıları veya düşünceleri olumsuz 
etkilenmeye başladıysa mutlaka çift olarak 
terapi desteği alınmalı” önerisinde bulundu.
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Kübra Esen Salman
Deri Hastalıkları Uzmanı

DEZENFEKTAN KOLONYA VE SABUN KULLANIMINDAN 
SONRA ELLERİN BAKIMI ÖNEMLİ

Evden çıktığımız andan itibaren birçok enfeksiyon ajanına maruz kalıyo-
ruz. Asansörler, merdiven korkulukları, kapı kolları, çalıştığımız yerler ve do-
kunduğumuz her yerde birçok enfeksiyon ajanına ve virüse maruz kalındı-
ğını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, “Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok sık el 
yıkamamız gerekiyor. Dezenfektan, kolonya, sabun ve temizlik malzeme-
lerinin bu dönemde daha fazla kullanılması ellerde egzama, kuruma, çat-
lama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eller dezenfekte edildikten 
sonra mutlaka nemlendirilmeli” açıklamasında bulundu. 

Kullanılan sabun ve dezenfektanlarda ol-
dukça fazla kimyasal madde bulunuyor. 
Bunun da ellerde kuruma, çatlama ve alerjik 
reaksiyonlara sebep olabildiğinin altını çi-
zen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkla-
rı Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Egzama-
dan korunmak için kimyasallardan ellerimizi 
korumalıyız. Normal şartlarda günde 4-5 
kez el yıkamak yeterli ancak bu dönemde el 
yıkama daha da sıklaştı. Dışarı çıktığımız an-
dan itibaren temas ettiğimiz, dokunduğu-
muz yerlerden sonra sık el yıkamak gereki-
yor. Sık yıkayalım, uygun ajanlar kullanalım 
ama yıkadıktan sonra ellerimizi nemlendire-
rek egzamaya karşı koruyalım” dedi. 
Fazla kolonya ellerde kuruma ve çatlamala-
ra neden olabilir

Kolonya ile ellerimizi dezenfekte ettiğimiz-
de, içerdiği alkol sayesinde virüslere karşı 
korunabildiğimizi söyleyen Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Ancak tabii 
içerdiği alkol oranı önemli. %70-80 derece 
arasındaki kolonyaları tercih etmeliyiz. Ko-
lonyanın fazlası da ellerimizde kuruma ve 
çatlamalara neden olabilir. Kolonya kullan-
dıktan sonra ellerin nemlendirilmesi ihmal 
edilmemeli” hatırlatmasında bulundu.
Dezenfektanların mümkün olduğunca az 
kimyasal içerikli, az kokulu olanları tercih 
edilmeli

Covid-19’dan korunmak için özellikle son 
dönemde el dezenfektanlarının sıkça kul-
lanıldığının altını çizen Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Çantaları-
mızda sıvı ya da sprey formunda el dezen-
fektanlarımız bulunuyor. Dezenfektanların 
da içerisinde birtakım kimyasallar var. De-
zenfektanlar elbette bu dönemde, özellikle 
dışarıda temas ettiğimiz yerlerden sonra sık 

sık kullanılmalı. Ancak mümkün olduğu ka-
dar az kimyasal içerikli, az kokulu, az boyalı 
dezenfektanları tercih etmeliyiz. Dezenfek-
tanların içerisindeki alkol oranı ve bazı kim-
yasallar da ellerdeki kuruma, çatlama, egza-
ma ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. 
Bu nedenle dezenfektan kullanımı sonrası 
da elleri nemlendirmeliyiz. Nemlendiricile-
rin de mümkün olduğu kadar eczane ürü-
nü ve güvenilir markaların ürünü olmasına 
özen göstermeliyiz” dedi.

Temizlik ürünlerine elle temas etmemeli, 

eldiven kullanmalı

Evde kullandığımız deterjan ve çamaşır suyu 
gibi temizlik ürünlerinin çok fazla kimyasal 
içerdiğine değinen Dr. Kübra Esen Salman, 
“Bunları kullanırken, mümkün olduğu kadar 
sulandırarak kullanmalıyız. Bu maddelerin 
ellerimize temas etmeden önce eldiven 
kullanmaya, özellikle de içi pamuklu egza-
ma eldiveni kullanmaya özen göstermeliyiz. 
Yine temizlik yaptıktan sonra ellerimizi bol 
su ile yıkayıp üstüne nemlendiricilerimizi 
kullanmalıyız” açıklamasında bulundu.
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Türkiye’nin 2005-2011 yılları 
arasında ev sahipliği yaptığı, 
dünyanın en önemli motor 
sporları organizasyonu Formu-
la 1, 9 yıl aradan sonra 2020 
yılı takvimi kapsamında 15 Ka-
sım’da gerçekleştirilecek ya-
rışla birlikte Intercity İstanbul 
Park’a geri dönüyor.

FORMULA 1 YENİDEN İSTANBUL’DA

Tüm dünyadan milyonlarca 
izleyicisi bulunan, ülkelerin ta-
nıtım faaliyetlerinde en önemli 
spor organizasyonları arasında 
yer alan Formula 1, sezonun 
on dördüncü yarışı Formula 1 
DHL Turkish Grand Prix 2020 
olarak 13, 14 ve 15 Kasım tari-
hinde Intercity İstanbul Park’ta 
gerçekleştirilecek.

Formula 1 yarışlarının Türki-
ye’ye geri getirilmesi projesi-
nin T.C. Cumhurbaşkanlığı ta-
rafından Intercity’ye verildiğini 
de hatırlatan Intercity Yönetim 
Kurulu Başkanı Vural Ak, “Dün-
yanın en büyük motor sporla-
rı organizasyonu Formula 1’i 
tekrar Türkiye’ye getirdiğimiz 
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FORMULA 1 YENİDEN İSTANBUL’DA

için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park’ın işletmesini 
aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın 
başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız,Türkiye’nin en 
önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park’taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u 
hak ettiği şekilde tanıtacağız” dedi.

Vural Ak, “Bu sözleşmeyi Intercity olarak, tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1’i 
tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda dev-
letimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
diye konuştu.

2013 yılından bu yana hayalini kuruyorduk

Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi çalışmalarını, Intercity İstanbul Park pistinin işletmesini aldıkları 
2013 yılından bu yana büyük bir arzu ve titizlikle yürüttüklerini de ifade eden Vural Ak, “Dünyanın en özel pist-
lerinden Intercity İstanbul Park’ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği 
ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. For-
mula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul’u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de 
yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı” dedi.

Vural Ak
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 354.399 1 ANKAmall AVM 537.858 1 Mavibahçe AVM 352.828
2 City's Nişantaşı AVM 320.943 2 Forum Ankara Outlet 133.812 2 TerraCity AVM 338.551
3 İstanbul Cevahir AVM 240.314 3 ACity Outlet 94.872 3 Espark AVM 131.818
4 Kanyon AVM 234.340 4 Cepa AVM 69.792 4 Park Afyon AVM 130.701
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 196.541 5 Kentpark AVM 69.296 5 Samsun Piazza AVM 125.997
6 İsfanbul AVM 193.028 6 Gordion AVM 64.058 6 Kulesite AVM 115.577
7 Marmara Park AVM 180.164 7 Next Level AVM 54.661 7 Forum Kayseri AVM 108.204
8 Emaar Square Mall 150.622 8 Atlantis AVM 49.342 8 Forum Mersin AVM 108.191
9 Trump AVM 142.798 9 Taurus AVM 48.818 9 Gebze Center 105.390

10 Mall of İstanbul 111.387 10 Nata Vega Outlet 41.158 10 Forum Gaziantep AVM 105.341
11 İstinyePark AVM 108.192 11 One Tower AVM 40.070 11 Forum Bornova AVM 102.651
12 Brandium AVYM 103.182 12 Antares AVM 37.504 12 MarkAntalya AVM 93.840
13 Aqua Florya AVM 103.000 13 Podium Ankara AVM 37.416 13 Forum Trabzon AVM 91.516
14 Buyaka AVM 101.702 14 Arcadium AVM 34.200 14 Özdilek Bursa AVM 91.469
15 Zorlu Center 101.402 15 Anatolium Ankara AVM 31.549 15 Antalya Migros AVM 90.622
16 Maltepe Park AVM 100.891 16 Kızılay AVM 27.061 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 83.972
17 Torium AVM 94.533 17 Panora AVYM 26.103 17 Outlet Center İzmit 79.982
18 Palladium AVM 91.727 18 365 AVM 23.525 18 Point Bornova AVM 79.157
19 Viaport Asia Outlet 89.355 19 Atakule AVM 22.368 19 MalatyaPark AVM 76.547
20 Tepe Nautilus AVM 87.117 20 Tepe Prime Avenue 20.924 20 Kent Meydanı AVM 59.174

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 57.147 1 ANKAmall AVM 12.874 1 Özdilek Bursa AVM 29.287
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.794 2 Antares AVYM 6.892 2 Park Afyon AVM 7.492
3 Kanyon AVM 49.111 3 Kentpark AVM 4.831 3 TerraCity AVM 7.172
4 Emaar Square Mall 18.621 4 Tepe Prime Avenue 4.487 4 Sera Kütahya AVM 5.968
5 Capitol AVM 14.413 5 Nata Vega Outlet 4.219 5 HighWay Outlet AVM 5.862
6 Trump AVM 14.175 6 Cepa AVM 3.491 6 Kayseri Park AVYM 5.297
7 Buyaka AVM 13.174 7 Armada AVM 3.440 7 MalatyaPark AVM 4.879
8 Viaport Asia Outlet 11.844 8 Gordion AVM 2.750 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.671
9 İstinyePark AVM 10.027 9 Atlantis AVM 2.626 9 Gebze Center 4.195

10 Zorlu Center 8.017 10 ACity Outlet 2.119 10 Deepo Outlet Center 3.564
11 Astoria AVM 7.717 11 Arcadium AVM 1.908 11 Korupark AVM 3.329
12 Akasya AVM 7.452 12 Next Level AVM 1.787 12 Forum Mersin AVM 3.195
13 Sapphire Çarşı 5.412 13 365 AVM 1.756 13 Espark AVM 3.176
14 ArenaPark AVYM 5.293 14 Forum Ankara Outlet 1.671 14 17 Burda AVM 2.816
15 Palladium AVM 5.088 15 Bilkent Center AVM 1.637 15 Antalya Migros AVM 2.775
16 Marmara Forum AVM 5.035 16 Anatolium Ankara AVM 1.377 16 Outlet Center İzmit 2.422
17 İsfanbul AVM 4.989 17 Podium Ankara AVM 1.227 17 Palladium Antakya AVM 2.288
18 Galleria Ataköy AVM 4.764 18 One Tower AVM 1.163 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.130
19 Watergarden İstanbul 4.423 19 Gimart Outlet 978 19 Forum Bornova AVM 2.071
20 Kozzy AVM 4.380 20 Park Vera AVM 569 20 Oasis AVM 2.063

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 85.560 1 ANKAmall AVM 119.457 1 TerraCity AVM 79.393
2 Zorlu Center 77.303 2 Antares AVYM 38.385 2 Mavibahçe AVM 73.529
3 İsfanbul AVM 56.699 3 Cepa AVM 31.295 3 M1 Adana AVM 52.298
4 İstinyePark AVM 53.149 4 Gordion AVM 29.139 4 Kulesite AVM 49.444
5 Watergarden İstanbul 52.070 5 Nata Vega Outlet 29.074 5 Optimum - İzmir 47.542
6 Buyaka AVM 48.776 6 ACity Outlet 26.325 6 41 Burda AVM 45.249
7 City's Nişantaşı AVM 45.944 7 Armada AVM 25.394 7 Park Afyon AVM 41.493
8 Mall of İstanbul 45.094 8 Kentpark AVM 23.971 8 Westpark Outlet AVM 35.413
9 Vadistanbul AVM 42.872 9 Metromall AVM 22.979 9 Point Bornova AVM 33.073

10 Forum İstanbul AVYM 42.255 10 Podium Ankara AVM 22.928 10 Forum Bornova AVM 32.514
11 212 İstanbul Power Outlet 41.302 11 Atlantis AVM 22.532 11 17 Burda AVM 31.362
12 Akyaka Park AVM 38.270 12 Panora AVYM 21.900 12 Özdilek Bursa AVM 30.701
13 Kanyon AVM 38.033 13 Atakule AVM 20.453 13 Agora AVM 30.140
14 Maltepe Park AVM 37.486 14 Forum Ankara Outlet 15.896 14 39 Burda AVM 29.509
15 Hilltown AVM 36.876 15 Arcadium AVM 15.478 15 Agora Antalya AVM 29.488
16 Marmara Park AVM 34.165 16 Taurus AVM 14.882 16 Antalya Migros AVM 29.054
17 Trump AVM 31.977 17 Bilkent Center AVM 13.941 17 Mall of Antalya AVM 28.308
18 Venezia Mega Outlet 30.031 18 One Tower AVM 13.881 18 01Burda AVM 27.711
19 Meydan İstanbul AVM 28.269 19 Next Level AVM 9.482 19 10Burda AVM 27.545
20 İstanbul Cevahir AVM 27.130 20 Kartaltepe AVM 8.141 20 Primemall Gaziantep AVM 26.283
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8 Viaport Asia Outlet 11.844 8 Gordion AVM 2.750 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.671
9 İstinyePark AVM 10.027 9 Atlantis AVM 2.626 9 Gebze Center 4.195

10 Zorlu Center 8.017 10 ACity Outlet 2.119 10 Deepo Outlet Center 3.564
11 Astoria AVM 7.717 11 Arcadium AVM 1.908 11 Korupark AVM 3.329
12 Akasya AVM 7.452 12 Next Level AVM 1.787 12 Forum Mersin AVM 3.195
13 Sapphire Çarşı 5.412 13 365 AVM 1.756 13 Espark AVM 3.176
14 ArenaPark AVYM 5.293 14 Forum Ankara Outlet 1.671 14 17 Burda AVM 2.816
15 Palladium AVM 5.088 15 Bilkent Center AVM 1.637 15 Antalya Migros AVM 2.775
16 Marmara Forum AVM 5.035 16 Anatolium Ankara AVM 1.377 16 Outlet Center İzmit 2.422
17 İsfanbul AVM 4.989 17 Podium Ankara AVM 1.227 17 Palladium Antakya AVM 2.288
18 Galleria Ataköy AVM 4.764 18 One Tower AVM 1.163 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.130
19 Watergarden İstanbul 4.423 19 Gimart Outlet 978 19 Forum Bornova AVM 2.071
20 Kozzy AVM 4.380 20 Park Vera AVM 569 20 Oasis AVM 2.063

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 85.560 1 ANKAmall AVM 119.457 1 TerraCity AVM 79.393
2 Zorlu Center 77.303 2 Antares AVYM 38.385 2 Mavibahçe AVM 73.529
3 İsfanbul AVM 56.699 3 Cepa AVM 31.295 3 M1 Adana AVM 52.298
4 İstinyePark AVM 53.149 4 Gordion AVM 29.139 4 Kulesite AVM 49.444
5 Watergarden İstanbul 52.070 5 Nata Vega Outlet 29.074 5 Optimum - İzmir 47.542
6 Buyaka AVM 48.776 6 ACity Outlet 26.325 6 41 Burda AVM 45.249
7 City's Nişantaşı AVM 45.944 7 Armada AVM 25.394 7 Park Afyon AVM 41.493
8 Mall of İstanbul 45.094 8 Kentpark AVM 23.971 8 Westpark Outlet AVM 35.413
9 Vadistanbul AVM 42.872 9 Metromall AVM 22.979 9 Point Bornova AVM 33.073

10 Forum İstanbul AVYM 42.255 10 Podium Ankara AVM 22.928 10 Forum Bornova AVM 32.514
11 212 İstanbul Power Outlet 41.302 11 Atlantis AVM 22.532 11 17 Burda AVM 31.362
12 Akyaka Park AVM 38.270 12 Panora AVYM 21.900 12 Özdilek Bursa AVM 30.701
13 Kanyon AVM 38.033 13 Atakule AVM 20.453 13 Agora AVM 30.140
14 Maltepe Park AVM 37.486 14 Forum Ankara Outlet 15.896 14 39 Burda AVM 29.509
15 Hilltown AVM 36.876 15 Arcadium AVM 15.478 15 Agora Antalya AVM 29.488
16 Marmara Park AVM 34.165 16 Taurus AVM 14.882 16 Antalya Migros AVM 29.054
17 Trump AVM 31.977 17 Bilkent Center AVM 13.941 17 Mall of Antalya AVM 28.308
18 Venezia Mega Outlet 30.031 18 One Tower AVM 13.881 18 01Burda AVM 27.711
19 Meydan İstanbul AVM 28.269 19 Next Level AVM 9.482 19 10Burda AVM 27.545
20 İstanbul Cevahir AVM 27.130 20 Kartaltepe AVM 8.141 20 Primemall Gaziantep AVM 26.283

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 354.399 1 ANKAmall AVM 537.858 1 Mavibahçe AVM 352.828
2 City's Nişantaşı AVM 320.943 2 Forum Ankara Outlet 133.812 2 TerraCity AVM 338.551
3 İstanbul Cevahir AVM 240.314 3 ACity Outlet 94.872 3 Espark AVM 131.818
4 Kanyon AVM 234.340 4 Cepa AVM 69.792 4 Park Afyon AVM 130.701
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 196.541 5 Kentpark AVM 69.296 5 Samsun Piazza AVM 125.997
6 İsfanbul AVM 193.028 6 Gordion AVM 64.058 6 Kulesite AVM 115.577
7 Marmara Park AVM 180.164 7 Next Level AVM 54.661 7 Forum Kayseri AVM 108.204
8 Emaar Square Mall 150.622 8 Atlantis AVM 49.342 8 Forum Mersin AVM 108.191
9 Trump AVM 142.798 9 Taurus AVM 48.818 9 Gebze Center 105.390

10 Mall of İstanbul 111.387 10 Nata Vega Outlet 41.158 10 Forum Gaziantep AVM 105.341
11 İstinyePark AVM 108.192 11 One Tower AVM 40.070 11 Forum Bornova AVM 102.651
12 Brandium AVYM 103.182 12 Antares AVM 37.504 12 MarkAntalya AVM 93.840
13 Aqua Florya AVM 103.000 13 Podium Ankara AVM 37.416 13 Forum Trabzon AVM 91.516
14 Buyaka AVM 101.702 14 Arcadium AVM 34.200 14 Özdilek Bursa AVM 91.469
15 Zorlu Center 101.402 15 Anatolium Ankara AVM 31.549 15 Antalya Migros AVM 90.622
16 Maltepe Park AVM 100.891 16 Kızılay AVM 27.061 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 83.972
17 Torium AVM 94.533 17 Panora AVYM 26.103 17 Outlet Center İzmit 79.982
18 Palladium AVM 91.727 18 365 AVM 23.525 18 Point Bornova AVM 79.157
19 Viaport Asia Outlet 89.355 19 Atakule AVM 22.368 19 MalatyaPark AVM 76.547
20 Tepe Nautilus AVM 87.117 20 Tepe Prime Avenue 20.924 20 Kent Meydanı AVM 59.174

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 57.147 1 ANKAmall AVM 12.874 1 Özdilek Bursa AVM 29.287
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.794 2 Antares AVYM 6.892 2 Park Afyon AVM 7.492
3 Kanyon AVM 49.111 3 Kentpark AVM 4.831 3 TerraCity AVM 7.172
4 Emaar Square Mall 18.621 4 Tepe Prime Avenue 4.487 4 Sera Kütahya AVM 5.968
5 Capitol AVM 14.413 5 Nata Vega Outlet 4.219 5 HighWay Outlet AVM 5.862
6 Trump AVM 14.175 6 Cepa AVM 3.491 6 Kayseri Park AVYM 5.297
7 Buyaka AVM 13.174 7 Armada AVM 3.440 7 MalatyaPark AVM 4.879
8 Viaport Asia Outlet 11.844 8 Gordion AVM 2.750 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.671
9 İstinyePark AVM 10.027 9 Atlantis AVM 2.626 9 Gebze Center 4.195

10 Zorlu Center 8.017 10 ACity Outlet 2.119 10 Deepo Outlet Center 3.564
11 Astoria AVM 7.717 11 Arcadium AVM 1.908 11 Korupark AVM 3.329
12 Akasya AVM 7.452 12 Next Level AVM 1.787 12 Forum Mersin AVM 3.195
13 Sapphire Çarşı 5.412 13 365 AVM 1.756 13 Espark AVM 3.176
14 ArenaPark AVYM 5.293 14 Forum Ankara Outlet 1.671 14 17 Burda AVM 2.816
15 Palladium AVM 5.088 15 Bilkent Center AVM 1.637 15 Antalya Migros AVM 2.775
16 Marmara Forum AVM 5.035 16 Anatolium Ankara AVM 1.377 16 Outlet Center İzmit 2.422
17 İsfanbul AVM 4.989 17 Podium Ankara AVM 1.227 17 Palladium Antakya AVM 2.288
18 Galleria Ataköy AVM 4.764 18 One Tower AVM 1.163 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.130
19 Watergarden İstanbul 4.423 19 Gimart Outlet 978 19 Forum Bornova AVM 2.071
20 Kozzy AVM 4.380 20 Park Vera AVM 569 20 Oasis AVM 2.063

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 85.560 1 ANKAmall AVM 119.457 1 TerraCity AVM 79.393
2 Zorlu Center 77.303 2 Antares AVYM 38.385 2 Mavibahçe AVM 73.529
3 İsfanbul AVM 56.699 3 Cepa AVM 31.295 3 M1 Adana AVM 52.298
4 İstinyePark AVM 53.149 4 Gordion AVM 29.139 4 Kulesite AVM 49.444
5 Watergarden İstanbul 52.070 5 Nata Vega Outlet 29.074 5 Optimum - İzmir 47.542
6 Buyaka AVM 48.776 6 ACity Outlet 26.325 6 41 Burda AVM 45.249
7 City's Nişantaşı AVM 45.944 7 Armada AVM 25.394 7 Park Afyon AVM 41.493
8 Mall of İstanbul 45.094 8 Kentpark AVM 23.971 8 Westpark Outlet AVM 35.413
9 Vadistanbul AVM 42.872 9 Metromall AVM 22.979 9 Point Bornova AVM 33.073

10 Forum İstanbul AVYM 42.255 10 Podium Ankara AVM 22.928 10 Forum Bornova AVM 32.514
11 212 İstanbul Power Outlet 41.302 11 Atlantis AVM 22.532 11 17 Burda AVM 31.362
12 Akyaka Park AVM 38.270 12 Panora AVYM 21.900 12 Özdilek Bursa AVM 30.701
13 Kanyon AVM 38.033 13 Atakule AVM 20.453 13 Agora AVM 30.140
14 Maltepe Park AVM 37.486 14 Forum Ankara Outlet 15.896 14 39 Burda AVM 29.509
15 Hilltown AVM 36.876 15 Arcadium AVM 15.478 15 Agora Antalya AVM 29.488
16 Marmara Park AVM 34.165 16 Taurus AVM 14.882 16 Antalya Migros AVM 29.054
17 Trump AVM 31.977 17 Bilkent Center AVM 13.941 17 Mall of Antalya AVM 28.308
18 Venezia Mega Outlet 30.031 18 One Tower AVM 13.881 18 01Burda AVM 27.711
19 Meydan İstanbul AVM 28.269 19 Next Level AVM 9.482 19 10Burda AVM 27.545
20 İstanbul Cevahir AVM 27.130 20 Kartaltepe AVM 8.141 20 Primemall Gaziantep AVM 26.283

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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MALL&MOTTO / Magazin Motto

“Halim Ortada” isimli yeni şarkısıyla beğeni toplayan Şenay Lam-
baoğlu, şarkının klibindeki doğal ve modern tarzı ile de dikkatleri 

üzerine çekti. 
 

Küvet sahnesi ilgi topluyor

Güçlü sesini doğu ve batı ezgileriyle birleştirerek, kendine has bir 
tarz yaratan Şenay Lambaoğlu, Zekeriyaköy'de çekilen klibindeki 

küvet sahnesi ve doğa içindeki görünümüyle ilgi odağı oldu. 

Çok kısa bir süre önce yayınlanan şarkısı ile ilgili dinleyicilerden 
aldığı güzel dönüşlerden memnun olduğunu belirten sanatçı, yeni 

şarkıları için de çalışmalarını sürdürüyor. 

SESİ VE
TARZIYLA 
FARK 
YARATIYOR



SESİ VE
TARZIYLA 
FARK 
YARATIYOR

ŞENAY LAMBAOĞLU
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MALL&MOTTO/ Oto Motto

Aston Martin tarihinin ilk SUV aracı ve yeni 
bir dönemin simgesi olan St. Athan’da-
ki görkemli fabrikada üretimi yapılan ilk 
otomobil olan DBX, dünyanın en önemli 
otomotiv eleştirmenlerinin beklentilerinin 
ötesine geçip, yapılan testlerde rakipleri-
ni geride bırakarak tam puan aldı. İngiliz 
lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, 
tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX 
Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy’deki 
Showroom’unda yerini aldı. Araç 575 bin 
Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulu-
yor.

Otomotiv dünyasında son yıllarda yerini 
sağlamlaştıran ‘SUV’ segmentine, Aston 
Martin de sessiz kalmadı. İngiliz dev, ‘En 
Teknolojik SUV’ olarak tanıtımını yaptığı 
DBX modeli, İstanbul’a giriş yaptı.

Spor otomobil ruhuna sahip olan DBX’in 

teknik üstünlüğü oldukça fazla. D&D Mo-
torlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nev-
zat Kaya, DBX’in lüks spor segmentindeki 
diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik 
üstünlüğü olduğunu söyledi.

SPOR OTOMOBİL RUHUNA SAHİP BİR 
SUV

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nevzat Kaya, “4.0 V8 benzinli 550 HP 
motora sahip DBX birçok kritik noktada sı-
nıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başarıyor 
ve üstünlükleri ile göz dolduruyor. Bunlar-
dan en önemlisi araçta 700 NM Maksimum 
Torkun 2.000 RPM’den itibaren devreye 
girmesi ve 5.000 RPM’e kadar aktif olma-
sı çok önemli. Ayrıca dört çeker bir SUV 
olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş 
gücünü arka tekerleklere ileterek, %100 
arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi 

yaşatması da takdire şayan bir konu. Üstelik 
bunu yaparken, arka taraftaki elektrik di-
feransiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mü-
kemmel performans sunabiliyor. 

Tüm Aston Martin'lerde olduğu gibi ken-
dine özgü, şahsi ve gövde yapısı ile öne 
çıkan DBX, başka hiçbir marka ile ortak bir 
platform kullanmamasının faydasını gö-
rüyor. Tasarımcılara özellikle süspansiyon 
sistemini tasarlarken, çok fayda sağlamış 
ve özgürce hareket etme imkânı vermiş, 
sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda 
ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine 
olanak sağlarken, diğer yandan da 638 litre 
ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi 
sağlamış. Aston Martin mühendisliği DBX’i 
1 derece başına 27.000 NM burulma sertliği 
ile de sınıfının en yükseğine taşımış. 

Ayrıca 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri stan-
dart tam otomatik şanzıman aracın di-
namizmini körüklerken, 3 odacıklı havalı 
amortisörler de konfordan ödün vermeme-
sini ve farklı sürüş modlarına adapte olma-
sını sağlıyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit 
takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok 
elektronik güvelik opsiyonu ise aracımızda 
yine standart olarak gelen özellikler arasın-
da” diye konuştu.

DBX SİPARİŞLERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Aston Martin’in tarihinde ilk kez ürettiği 
SUV modeli DBX’in gösterim aracı şu an As-
ton Martin Turkey Yeniköy Showroom'unda 
yerini aldı. Test aracı ise kasım ayında Türki-
ye’de olacak. Kullanıcılar bu üstün teknoloji 
harikası modeli kasım ayında deneyimleye-
bilecek; hatta yıl bitmeden de DBX’e sahip 
olabilecekler. Kasım ve aralık ayında satışa 
sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Mag-
netic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, 
Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon 
Grey renk seçenekleri mevcut.

ASTON MARTIN’İN 
İLK SUV’U DBX 
TÜRKİYE’DE

Nevzat Kaya
D&D Motorlu Araçlar 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yemek & Motto / MALL&MOTTOA V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ

Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com

GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA  •  ETKİNLİK HABERLERİ
ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • ASTROLOJİ • KAHVE MOLASI • SAĞLIK

Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Dünya Palas 34/B D:3 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212 924 32 96 - Gsm : 0530 218 49 43 - Mail : info@mallandmotto.com.tr
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MALL&MOTTO/ Oto Motto


