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Sevgili Mall&Motto okuyucuları, yeni bir sayıyı hazırlayarak, sizlere
sunmanın mutluluğu içindeyiz. Pandemi sürecinde tüm olumsuz şartlara
rağmen yayın hayatına devam eden dergimiz yine birçok haber ile
karşınızda. Bu ay kapak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk. Kendisini saygı ve sevgi ile anıyoruz.
Pandemi sürecinde hasta sayılarının giderek irtifa kazandığı bu dönemde
ne yazık ki sokaklar hala maskesiz, sosyal mesafeden uzak kişiler
tarafından dolup taşmakta. Çocuk parklarını da sürekli yazıyoruz ama
yine yazacağım. Çocuklar alt alta üst üste oynuyor, parklardaki üniteleri
kullanıyor ve potansiyel taşıyıcılığa davetiye çıkartıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde 212 AVM'ye yaptığım bir ziyarette Starbucks’ın
açıldığını gördüm ve hınca hınç doluydu. Sosyal mesafe kurallarına
uyularak ve işletme çok güzel bir masa dizaynı yaparak çok iyi önlemler
almış. Daha önce kiralamasını yapan bir kurumsal şirket de çok istemişti
ama olmadı. Çünkü onlar inanmadılar ve güçlü bir irade ile istemediler
sonuç olarak çuvalladılar. Ama şimdiki kiralama ekibi uzun süren
müzakerelerden sonra bu güçlü markayı 212 AVM'ye getirdi. Anpa'dan
sonra başlayan başarılı yükseliş taçlanmış oldu. Mahmutbey metrosunun
açılmasını takiben 212 durağı da açıldıktan sonra 212 AVM, bölgenin en
önemli buluşma noktası olacak bu net olarak görünüyor.
Kasım ayında bir diğer önemli konu da e-ticaret sitelerindeki rekabet.
Tüm büyük siteler kasım ayında çeşitli günlerde çok çeşitli etkinlikler
düzenliyor. Önce komedyen reklam yüzü rekabeti yaşandı şimdi ise
muhtelif günlerdeki özel uygulamalar hareketliliği yaşanıyor. Bu ay
e-ticaret için bilgisayar ve mobil telefonda çok zaman harcayacağız
sanırım.
İyi okumalar.
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Burak Başarır
Coca-Cola İçecek CEO’su

COCA-COLA İÇECEK’TEN KADIN YÖNETICI ORANINI ARTIRMA SÖZÜ
Coca-Cola İçecek, 2025’e kadar müdür ve
üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın
oranını %5 artırma sözü verdi. Coca-Cola
İçecek, perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadınları destekleyen,
üst düzey kadın yönetici sayısını artırıp,
gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu LEAD
Network’e verdiği taahhütle, hızlı tüketim
sektöründe öncü şirketler arasında yer aldı.
LEAD Network Türkiye tarafından, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının ele alındığı, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin
CEO’larının katılımıyla eylül ayında yapılan
Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ardından, organizasyonun uluslararası ayağı 6 Ekim’de
gerçekleşti. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın örneklerle konuşulduğu, iyi uygulamalardan
yola çıkılarak sonraki adımlar hakkında fikir
alışverişinde bulunulan toplantıların ardından ise Coca-Cola İçecek, bu alanda taahhüdünü somutlaştırmak üzere yola çıktı.
Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır,
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The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su James Quincey ve LEAD
Network Kurucusu Mick Broekhof’un katılımıyla 26 Ekim 2020 tarihinde online ortamda gerçekleşen imza töreni ile Coca-Cola
İçecek, 2025’e kadar müdür ve üst düzey
yönetici pozisyonlarda çalışan kadın oranını %5 artıracağı sözünü verdi. Coca-Cola İçecek, hızlı tüketim sektörü genelinde
bu taahhüdü veren öncü şirketler arasında yerini aldı. Şirketlerin cinsiyet eşitliğini
sağlamak için yapılandırılmış planlar çerçevesinde verdiği bu taahhüt (CEO Pledge)
cinsiyet eşitliğinden yana bir tutum sergilemenin ve ekonomi-iş dünyasında kadın
oranını artırma kararlılığının sözü olarak
konumlanıyor.
“Eşitlik anlayışını faaliyet gösterdiğimiz
her alana yaymayı amaçlıyoruz”
Din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden eşit
fırsat sunma anlayışını yaptıkları işin her
alanına yaymayı hedeflediklerini belirten
Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır,

sektörel iş birliği ile bu yönde itici bir
güç olmayı amaçladıklarını ifade etti.
Eşitlik anlayışını faaliyet gösterdikleri
her alanda gözettiklerinin altını çizen
Burak Başarır, iş ortaklarını da bu konuda teşvik ettiklerini belirtti. Başarır,
“2013’te yayınladığımız İş Yeri Hakları
ile başlayan, 2019’da İnsan Hakları’na
dönüşen politikalarımızda bu konuda
hem çerçeveyi belirliyor hem de taahhüdümüzü yineliyoruz. Politikanın; Çeşitlilik ve Dahil Etme, Keyfi Ayrımcılık,
Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri gibi prensipleri
bu konuda net bakış açımızı ortaya koyuyor. Yine bu kapsamda, 2015 yılından
bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş
Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEP) kadın çalışanlarımızı desteklemek ve geliştirmek için kendimize
bir rehber olarak kullanıyoruz. Biz bu
konuda daha yapılacak çok şey olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın bu
gelişime liderlik etmesini hedefliyoruz”
dedi.
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PENTİ 1 MİLYON PET ŞİŞE VE 5 TON NAYLON ATIĞINI GERİ DÖNÜŞTÜRDÜ
ğımız katkıyı inovatif projeler ile güçlendirmeyi, yenilikçi projeleri hayata geçiren,
kadının hayatına zenginlik katma misyonumuzu sürdürmeye I’M IN koleksiyonumuz ile devam ediyoruz” ifadesini
kullanan Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, “Bu vizyondan hareketle bu
sezon iç giyim, ev giyim, çorap, spor giyim,
tüm tayt ürün gruplarını içinde barındıran
54 parçalık, tüketicilerimize her anlamda
katma değeri oldukça yüksek bir koleksiyon hazırladık. Birçok özelliği içinde barındıran I’M IN DEĞİŞİME VARIM koleksiyonumuz değişim, dönüşümün hikâyesini
anlatıyor. Bu koleksiyonda, doğa dostu bir
üretim yönetimi ile enerji tasarrufu sağlayarak modadaki sürdürülebilirliğin esasında geleceğin sürdürülebilirliğine yapacağı
katkının altını çizmek istiyoruz” dedi.
Mert Karaibrahimoğlu
Penti Giyim CEO’su

Türkiye’nin lider iç giyim markası
Penti, “I’M IN-DEĞİŞİME VARIM” koleksiyonu ile doğada atık halde bulunan 1.000.000 adet pet şişeyi ve
5 tondan fazla endüstriyel naylon
atıklarını geri dönüştürerek, sürdürülebilir bir gelecek için “Değişime
Varım” dedi.
Türkiye’nin iç giyim devi Penti, tüm dünyada
yükselen bir trend olmanın ötesine geçerek,
bir yaşam şekli haline gelen sürdürülebilirlik
vizyonunu bir adım ileriye taşıyarak, dünya
üzerindeki karbon ayak izini azaltmak üzere
büyük bir adım attı.
Enerji ve su tasarrufunun yanında her türlü
atığın geri dönüşüm ile geleceğe dönüşmesi noktasında çevre bilincini en üst seviyede
tutan Penti, Unify iş birliği ile doğada atık
halde bulunan 1.000.000 adet pet şişeyi ve
5 tondan fazla endüstriyel naylon atığını
geri dönüştürdü.
Konvansiyonel polyester ve polymid malzemeler yerine 'repreve' ipliklerinin kullanıldığı “I’M IN” Değişime Varım ismiyle sunulan
koleksiyon, %45 daha az enerji, %20 daha
az su ve %30 daha az emisyon katkısı sağlamış oldu.
“Küresel yaşam kalitesine yönelik sağladı-
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Üretimden tüketiciye ulaştığı noktaya kadar vurguladığı sürdürülebilirlik vizyonunu, sahip olduğu Eco Factory sertifikası ile
de taçlandıran Penti, doğaya ve insana zarar vermeyecek ve oluşabilecek tahribatların önüne geçen sıfır atık yönetim şeklini
üretim tesisinde de ana prensip olarak benimsiyor. Avrupa’nın en büyük ikinci ince
kadın çorabı üreticisi Penti, yıllık 90 milyonun üzerinde çorap üretim kapasitesi
ile hizmet veren üretim tesisinde, enerji ve
su tasarrufunun yanında her türlü atığın
geri dönüşümü ile geleceğe dönüşmesi
noktasında çevre bilincini en üst seviyede
tutuyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda ‘Geleceğe Nefes Aldır’ projesi ile geçiş yaptığı
sürdürülebilirlik atağı kapsamında kullanılmış mayo ve bikinileri geri dönüştürmek üzere toplayan Penti, aynı zamanda
üretim tesislerinde de her türlü üretim atığını ayrıştırarak tehlikeli, tehlikesiz ve geri
dönüştürülebilir atıklar olarak kategorize
etti. 2019 yılında önceki yıllara göre atık
miktarında azalma sağlayan Penti, geri
dönüşüme gönderilen plastik atık miktarında artış elde ederek 58 ton plastik atığı
geri dönüşüme gönderdi.
Kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında
daha yaşanılabilir bir geleceğe odaklanan
Penti, inovatif projeleri hayata geçiren
lider marka olma misyonunu sürdürmeye devam ederken, önümüzdeki 3 yıllık
dönem için hazırlamış olduğu sürdürülebilirlik programında geri dönüştürülmüş
ürünlerin yanında, çevreye duyarlı kumaşlardan yapılmış koleksiyonlar ve uzun
ömürlü kullanıma uygun özellikte ürünleri
de tüketicileri ile buluşturacak.

Penti, gelecek projeksiyonuyla ise dünya
üzerinde yer alan 600 mağazasının yanı sıra
penti.com ve Romanya merkezli operasyonunu başarıyla devam ettiren penti.com.ro
ile birlikte global büyümesini sürdürmeye
de devam edecek. Mağazalarını birer deneyim merkezine dönüştürmek üzere yaptığı
yatırımlarına da hız kesmeden devam eden
Penti, 2020 yılının ilk 9 ayında hayata geçirdiği mevcut mağazalarını büyütme operasyonu ile birlikte, büyüyen mağazalarında
metre kare bazında %100’ün üzerinde bir
büyüme gerçekleştirdi.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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ANADOLU GRUBU BI-FIKIR KAP ILE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ
YENILIKÇI PROJELERINI HAYATA GEÇIRMEYE DEVAM EDIYOR
Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerini hayata geçirme hedefiyle
iki yıl önce başlattığı Bi-Fikir KAP’ta bu yılın kazananları belli oldu.

Anadolu Grubu’nun inovasyon
platformu Bi-Fikir kapsamında düzenlenen Bi-Fikir KAP’a bu yıl 45
üniversiteden toplam 286 proje
önerisi geldi. Anadolu Grubu’nun,
üniversite öğrencilerinin yenilikçi
ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme hedefiyle düzenlediği Bi-Fikir
KAP’ın (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) finali dijital ortamda gerçekleştirildi. Anadolu Grubu
çalışanlarına yönelik inovasyon
platformu Bi-Fikir kapsamında, üniversite öğrencilerinin projeye dahil
edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir
KAP’ın final etkinliğine; Anadolu
Grubu üst yönetimi, üniversite öğrencileri ve mentorlar katıldı.
Etkinlikte, yarı finali başarıyla tamamlayarak finale kalan 10 projenin sunumu yapıldı. Anadolu Etap
ile “Drone Teknoloji ile Tarım” projesini gerçekleştiren Berkant Can ve
Merve Akman birinci, Anadolu Efes
ile “Arpot-Çevreye Duyarlı Bitkisel
Ürün Yetiştirme” projesini gerçekleştiren Ali Kiremitçi ikinci olurken,
Anadolu Sağlık Merkezi ile “Akıllı
Hasta Yatağı” projesini gerçekleştiren Sedat Özkan ve Migros ile
“Alışveriş Fişi Geri Dönüşümü” projesini gerçekleştiren Merve Bayram
ve Deniz Bayram üçüncülüğü paylaştılar. Birinciye 20 bin, ikinciye 15
bin ve üçüncülere 7.500’er TL ödül
verildi. Başarılı projeler Anadolu
Grubu şirketlerinde uygulamaya
alınma fırsatına kavuştu.
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PEMBE TOP NESLIHAN ATAGÜL DOĞULU’DA
Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı bilinci oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi yedinci yılında çok özel bir buluşma ile gerçekleşti.
Salgın önlemleri nedeniyle bu yıl maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışı için projenin gönüllü destekçisi Neslihan
Atagül Doğulu, eski Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncusu olan
ve ülkemizi NBA’de temsil eden Cedi Osman ve Anadolu Efes
Spor Kulübü Kaptanı Doğuş Balbay ile bir araya geldi. Sembolik hava atışı ile Neslihan Atagül Doğulu’nun ellerinden havalanan Pembe Top, farkındalık için bir kez daha yükseldi.
Pembe Top Sahada projesi, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl da hayata
geçirildi. Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen
Pembe Top Sahada projesi yedinci kez gerçekleştirildi. Meme
kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top,
meme kanseriyle mücadele konusunda bilinç yaratmak için
bu yıl gönüllü destekçi Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden
yükseldi.
Yedinci yılında projeden bir ilk
Bu yıl salgın önlemleri kapsamında maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışında bir ilke imza atıldı ve Pembe Top ile sembolik bir hava atışı gerçekleştirildi. Hava atışı; projenin bu yılki
gönüllü destekçisi Neslihan Atagül Doğulu, ülkemizi NBA’de
temsil eden Cedi Osman ve Anadolu Efes Spor Kulübü Kaptanı Doğuş Balbay’ı buluşturdu. Neslihan Atagül Doğulu; Cedi
Osman ve Doğuş Balbay’ın arasında yerini alarak hava atışını
gerçekleştirdi. Sağlığın önemini çok daha iyi anladığımız bu
yılda koşullar ne olursa olsun yeniden yükselen Pembe Top,
bir kez daha kadınları meme kanserinde erken tanı farkındalığına davet etti.
Neslihan Atagül Doğulu’dan anlamlı mesaj
Bu yıl özel koşullarda gerçekleşen proje ile ilgili konuşan Neslihan Atagül Doğulu, “Meme kanseri gerçeği tüm ciddiyetiyle
hayatımızda olmaya devam ederken bu hastalığa karşı kadınlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yine yeniden yüksek sesle ‘erken tanı hayat kurtarır’ diyoruz” dedi.
Projede yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren
Neslihan Atagül Doğulu, “Bu yıl benim ellerimden yükselen
Pembe Top aracılığıyla kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya
ve bu doğrultuda harekete geçmeye davet ediyorum. Yılda bir
kez yapacağımız doktor ziyareti sağlığımız için büyük fark yaratır. Unutmayalım, meme kanserinde ne kadar bilinçli olunursa erken tanı o kadar mümkün olur ve tedavide başarı şansı da
o kadar yükselir” dedi. Neslihan Atagül Doğulu, tüm kadınları
farkındalık mesajını yaymak için desteğe çağırdı.
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MİGROS’TAN TÜRKİYE’NİN TARIM ZENGİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKEN BELGESEL
bin km yol kat edildi

Cem Rodoslu
Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve
Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi

Çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına
sahip çıkan Migros, Anadolu’nun zenginliklerini anlatan destansı bir belgesel hazırladı.
Migros tarafından hazırlanan belgeselde
Anadolu’nun bugüne kadar hiçbir yerde
gösterilmemiş eşsiz görüntüleri izleyicilerle buluşacak. Bilim insanından uluslararası
tarım otoritelerine kadar birçok değerli ismin görüşlerine yer verilen belgeselin seslendirme ve sunuculuğunu Kıvanç Tatlıtuğ
üstlendi.
Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı
Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Hem ülkemize hem dünyamıza hem de gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın bilinciyle 'Burası Anadolu,
dünyanın en büyük çiftliği' diyerek topraklarımızın büyüleyici zenginliğini gözler önüne
seren bir belgesel hazırladık. Topraklarımıza
her gün yaşam veren tarım emekçilerimize
adadığımız belgeselimizi, Türk tarımının ne
kadar güçlü, çeşitli, inovatif ve hayati olduğu gerçeğini gösteren ulusal bir gurur projesi olarak halkımızla paylaşıyoruz. Bu filmle
7’den 70’e toplumun her halkasının tarım
konusundaki farkındalığını artırmak, daha
çok gencimizi tarıma davet etmek istiyoruz”
dedi.
Çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına
sahip çıkan Migros, Anadolu’nun olağanüstü güzelliklerini ve tarımsal zenginliğini
gözler önüne seren bir belgesele imza attı.
Migros’un Finish, Vodafone Business, Ziraat Bankası güç birliğinde, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırladığı, “Tarım
Bizim Geleceğimiz” belgeseli izleyicilerle
buluştu.
Üç buçuk yıllık emekle ortaya çıktı, 100
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Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı
Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu’nun danışmanlığını yaptığı
belgeselin seslendirmesini ve sunuculuğunu Kıvanç Tatlıtuğ üstlendi. Prof. Dr. İlber
Ortaylı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Mehmet Ceyhan, Araştırmacı ve Yazar
Bekir Ağırdır, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım
Örgütü-FAO Orta Asya ve Türkiye Sorumlusu Viroel Gutu, FAO Türkiye Sorumlusu
Ayşegül Selışık, Girişimci ve Akademisyen
Elif Ovalı, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı
Pasinli, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah
İnce, IBM Bilgi Teknolojileri Mimarı Reha
Yurdakul, Girişimci ve Çiftçi Deniz Yüksel
Ovalı, Tekfen Holding ve belgeselin onur
konuğu TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı
Ali Nihat Gökyiğit gibi alanında değerli isimler belgesele görüşleriyle katkıda bulundu.
Anadolu Belgesel öncülüğünde geniş ve
tecrübeli bir ekibin üç buçuk yıllık emeği sonucunda ortaya çıkan film için 100 bin km
yol kat edildi, bin 500 yöre ziyareti gerçekleştirildi.
“Ülkemize ve dünyamıza karşı duyduğumuz sorumlulukla ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’ belgeselini hazırladık”
Yaşanan pandemi sürecinin, kendi kendine
yetebilmenin, yerel değerlere sahip çıkmanın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez
daha ortaya koyduğunu belirten Migros
Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem
Rodoslu, Migros’un kuruluşundan bu yana
bu farkındalıkla sürdürülebilir tarıma yatırım
yaptığını; toprağımızın zenginliklerini korumayı, yerel değerlerimize sahip çıkmayı ve
milli mirasımızı gelecek nesillere taşımayı
misyon edindiğini söyledi.
Güçlü yatırımlarla tarımın ve çiftçilerin her
zaman en büyük destekçisi olduklarını söyleyen Rodoslu, “2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'İyi
Tarım Uygulamaları' (İTU) standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında
satışa sunan ilk perakendeciyiz. Her geçen
gün Türkiye çapında ürün alımı yaptığımız
bölge, il ve ürün sayısını da önemli ölçüde
artırıyoruz. Özellikle taze gıdaların kesintisiz
üretiminin hem sağlık hem de bulunurluk
açısından kritik önemi nedeniyle tarımsal
üretimin devamlılığı ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için her

türlü desteği sağladık, sağlamaya da devam
ediyoruz. Anadolu Lezzetleri, Mirasımız Yerel
Tohumlar gibi Anadolu’nun özgün değerlerine sahip çıktığımız projelerimizin yanında
çiftçilerimizin üretimlerini sürdürülebilir hale
getirmek için de önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Ziraat Bankası ile imzaladığımız
Üretici Finansman Sistemi sayesinde Türkiye’de ilk kez çiftçi-market-banka iş birliğini
hayata geçirdik. Vodafone Business ile çiftçilerimizin üretim süreçlerinin dijital dönüşümünü destekledik. Son olarak hem ülkemize
hem dünyamıza hem de gelecek nesillere
karşı duyduğumuz sorumlulukla 'Burası
Anadolu, dünyanın en büyük çiftliği' diyerek
'Tarım Bizim Geleceğimiz' belgeselini hazırladık” dedi.
Rodoslu: “Ulusal bir gurur projesi olan
belgeselimizi, 5.1 milyon tarım emekçimize adıyor, gençlerimizi tarıma davet
ediyoruz.”
Rodoslu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşsiz
topraklarımızda tarım, 12 bin yıl önce doğdu
ve tek başına bir kıtanın tüm habitat özelliklerine sahip yapısıyla mucizeler yarattı. Tüm
Avrupa kıtası 12 bin, Anadolu ise tek başına
9 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de 5.1 milyon emekçi tarım sektöründe
çalışıyor. Bu da ulusal iş gücünün %18’ine
tekabül ediyor. Migros olarak, destansı coğrafyamızın güzelliklerini ve ülkemizin tarımsal zenginliğini gösteren belgeselimizi; Anadolu ve Trakya topraklarına her gün yaşam
veren çiftçilerimize ve tarım emekçilerimize
adadık. Bu belgeseli, Türk tarımının ne kadar güçlü, çeşitli, inovatif ve hayati olduğu
gerçeğini gösteren ulusal bir gurur projesi olarak halkımızla paylaşıyoruz. Bu filmle
7’den 70’e toplumun her halkasının tarım
konusundaki farkındalığını artırmak, daha
çok gencimizi tarıma davet etmek istiyoruz.”
Tüketicide tarım bilincinin hızlı bir şekilde
geliştiğine ve bu farkındalığın sektörleri tarıma ve sürdürülebilirliğe daha fazla yatırım
yapmaya teşvik edeceğine inandığını belirten Rodoslu, “Tarım hem bizim hem de
çocuklarımızın geleceği. Tarımın geleceği
hepimizin sorumluluğunda. Tarıma destek
olabilmek için sadece tarımla uğraşmak,
çiftçilik yapmak gerekmiyor. Yerel ürünleri,
biyoçeşitliliği koruyarak ve ürün kayıplarını
en aza indirerek bu sürecin bir parçası olmamız mümkün. Üreticilerin gelişimine, küçük
çiftçilerin bilinçlendirilerek desteklenmesine;
çiftçiye finansman, teknik altyapı ve pazarlama anlamında destek sağlanmasına yönelik
olarak topyekûn seferber olmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
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İsmail Gülle
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

YENI EKONOMI PROGRAMININ ODAĞINDA YINE İHRACAT VAR
Pandeminin tüm dünyayı derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem
tüm dünyada ekonomik göstergelerde
bozulmaya sebebiyet verirken, Türkiye
güçlü üretim ve ihracat altyapısıyla süreci
başarıyla yönetmiştir. Ülkemiz makroekonomik göstergeler anlamında gelişmekte
olan ülkelerden pozitif ayrışmıştır. Sayın
Bakanımızın ifade ettiği üzere, salgın sürecindeki destek paketlerinin toplamının
494 milyar TL ile milli gelirin %10'una ulaşması, ekonomi yönetimimizin ülkenin her
kesimine gerekli destekleri sağladığını,
vatandaşının bu zorlu dönemde yanında
olduğunu gösteriyor.
İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde,
2021-2023 yılları arasında ekonomimizin yol haritasını oluşturan Yeni Ekonomi
Programı'nı (YEP) heyecanla karşıladık.
Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama
çok daha fazla yoğunlaşılacağının ifade
edilmesi memnuniyet verici. Dünya ve
Türkiye ekonomisinin gidişatı göz önünde
bulundurulduğunda, bu programın, temel
makro hedefler bakımından son derece
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tutarlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmektedir.
Programdaki üç temel hedef olan iş gücü
piyasasının ayakta tutulması, hanelere ve
işletmelere gerekli likiditenin sağlanması
ve temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına alarak tedarik zincirlerinin ayakta tutulması hedefleri bizim de
her zaman vurguladığımız hususlar arasında bulunuyor.
Bu noktada, sürdürülebilir büyümenin ve
cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun
katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Özellikle pazar ve mal
çeşitlendirilmesine, mevcut pazarın derinleştirilmesine, firmalarımızın küresel değer
zincirleri ile bütünleştirilmesine ve ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin
payının arttırılmasına yönelik çalışmalara
ağırlık veriyoruz.
Ekonomik İstikrar Kalkanı ihracatçımızın
bu zorlu dönemi atlatmasında büyük bir
fayda sağladı. İşletmelerin vergi ve prim
ödemelerinin ertelenmesi, sektörel odak-

lı vergi indirimler yapılması, kredi ödemelerinin ertelenmesi, temerrüde düşen
firmalara mücbir sebepten faydalanma
hakkı getirilmesi ve KGF limiti artırılarak
finansmana erişimin kolaylaştırılması ihracatçımıza bu dönemde soluk aldırmıştır.
Türkiye'de ihracatçı sayımız da ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek.
Pandeminin yarattığı tüm bu zorlu ortama rağmen her ay aramıza katılan yaklaşık 1500 ihracatçı firma, geleceğe umutla
bakmamıza vesile olmaktadır.
Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını gayet iyi biliyoruz. İhracatçılarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor, çözüm yolları
arıyoruz. Hayata geçirilecek politikalarla,
büyüme sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtulduğu sürece ekonomimizi güçlü kılacağız. Böylece, küresel ekonomik ve
siyasal gelişmelere karşı direncimiz en üst
düzeyde olacak. Bizler, ihracatçılar olarak, Yeni Ekonomik Programın başarısı ve
amaçlanan hedeflere ulaşılması doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz.
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METRO TÜRKIYE’DE CEO’LUK GÖREVINE SINEM TÜRÜNG GETIRILDI
Metro Türkiye’de 20 yılı aşkın bir
süredir önemli görevler üstlenen ve son olarak Metro Türkiye
Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Sinem Türüng, Metro
Türkiye CEO’su olarak atandı. 1
Ekim tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Türüng bu görevi,
uzun yıllar Metro’ya hizmet vermiş ve bundan sonra kariyerine
Metro bünyesinde Fransa’da
devam edecek olan Boris Minialai’den devraldı.
Metro Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir
çeşitli görevlerde bulunan Sinem Türüng
1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak
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üzere Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı. 2018 yılından bu yana Metro
Türkiye’de CEO’luk görevini yürüten Boris
Minialai ise Metro’nun FSD (Gıda Sevkiyat
Operasyonları) şirketlerinden biri olan Pro à
Pro’ya Genel Müdür olarak atanmıştır.
Metro Türkiye, Sinem Türüng liderliğinde,
Türk mutfağına sahip çıkarak, Türk mutfak
kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere
gelmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına güçlü bir şekilde devam edecek.
Metro Türkiye’ye Ekim 1999’da Türkiye’de
Bütçe Planlama ve Raporlama Departmanı’nda katılan Türüng, geçtiğimiz yıllarda
hem yurt içi hem de yurt dışı görevlerde
yer aldı. Metro Global’de Asya, Rusya ve

Ukrayna Bölgesi Bütçe Planlama ve Raporlama Grup Müdürlüğü yapan Türüng,
Mayıs 2006 tarihinde Metro Hırvatistan’a
İdari İşler Grup Müdürü olarak atanmasının ardından, Nisan 2008 tarihinde Metro
Hırvatistan’da Finans Direktörlüğü’ne terfi
etti. 2014 yılında Finans Direktörü olarak
göreve getirilen Türüng, son olarak 2018
yılından bu yana Metro Türkiye Operasyon Direktörü görevini yürütüyordu.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !
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“royalty-free” adı verilen telifsiz içeriklerin
kullanılması gerekmektedir. Üye olduktan
sonra, Facebook, Instagram, Youtube, Twitch, podcast’ler ve firmanın web sitesi gibi
dijital mecralarda indirilen şarkılar kullanılabiliyor.
Sosyal medya paylaşımları, videolar, oyunlar, reklam filmleri, sinema filmleri için
Snapmuse kataloğumuzdan en uygun tarzda ve bütçede müzikleri sunabiliyor ya da
o markaya ve projeye özel müzikler üretebiliyoruz.
Farklı uygulamalar geliştiriyor musunuz?
Yazılım alanında yeni trendler neler?

Gül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı

Serkan Polat
SMG Kurucu Ortağı

Moris Alhale
SMG Kurucu Ortağı

DÜNYANIN 11 BIN NOKTASINDA MÜZIKLER
SMG’YE EMANET
SMG, Türkiye’de ve yurt dışında 2009 yılından beri, 31 ülkede, halka açık ticari mekânlarda, kapalı devrede yasal müzik ve anons
yayını hizmetlerini sürdürüyor. Hâlihazırda
850’den fazla kurumun şubeleri ile birlikte 11 bini aşkın noktasında hizmet sunan
SMG, İTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezinde geliştirdiği özel yazılım ile müzik yayınını depola-çal yöntemiyle tek merkezden
gerçekleştiriyor. SMG, 6 müzik stüdyosunda
ürettiği 10 bini aşkın şarkıyla sektörde hizmet vermeye devam ederken, Snapmuse
platformu yurt dışından da oldukça beğeni
alıyor ve üye sayısı her geçen gün artıyor.
Hizmetlerinizden ve iş süreçlerinizden
bahsedebilir misiniz?
Gül Gürer Alimgil: SMG olarak; dünya markalarından küçük işletmelere kadar 850’den
fazla firmanın 11 bini aşkın noktasında yasal
müzik yayın hizmeti veriyoruz. Bu firmalar,
alışveriş merkezleri, perakende satış noktaları, restoranlar, oteller, sağlık kuruluşları,
showroom’lar, hastaneler gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Hizmetimizin en
önemli özelliği ise Türkiye’de daha önce
uygulanmamış, özel olarak geliştirdiğimiz
müzik iletim metodunu kullanarak yayınları
tek merkezden yönetiyor olmamız. Yazılımımız sayesinde müzik yayınımız internet
kotalarını harcamıyor, kasa işlemlerini yavaşlatmıyor, iş akışına engel olmuyor. Müşterilerimizin anlık isteklerini uzaktan erişimle
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gerçekleştiriyoruz. Bir markanın tüm şubelerini farklı ya da aynı yayın olacak şekilde
yönetebiliyoruz. Anons, radyo spotu, santral ve sosyal medya seslendirmelerini kendi
stüdyolarımızda, bünyemizde bulunan profesyonel seslendirme sanatçılarımız ile gerçekleştiriyoruz. Seslendirdiğimiz kampanya,
bilgilendirme ve özel gün kutlama spotlarını istenilen tarihlerde ve frekanslarda yayına
ekleyebiliyoruz. Müzik listelerini hazırlarken,
firmanın sektörü, firmanın kurumsal kimliği,
hedef kitlesi ve lokasyonu gibi pek çok kriteri göz önünde bulunduruyoruz.
Snapmuse nedir? Neden Snapmuse’a ihtiyaç var?
Moris Alhale: Ofisimizde bulunan son teknoloji ile donatılmış 6 adet stüdyomuzda
kendi şarkılarımızı üretiyoruz. Snapmuse
“royalty-free” müzik üretimi yapan bir oluşumdur. Tüm hakları bize ait, ürettiğimiz
şarkıları hizmet verdiğimiz işletmelerde telif
bedellerini eser hak sahiplerine ödeyerek
yıllardır kullanıyorduk. Birkaç ay önce snapmuse.com platformumuzu kullanıma açtık
ve müziklerimizi bu platform üzerinden
üyelik modeliyle verebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda popüler şarkılar kullanıldığında bu platformlar
içerikleri bloklar veya içeriğin sesini kapatır.
Telif hakkı yasalarından dolayı bu işlem neredeyse tüm sosyal medya platformlarında
gerçekleştirilmektedir. Bu sebepten dolayı

Serkan Polat: SMG olarak, Türkiye’de en
hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Deloitte Technology Fast50 listesine
üç yıl art arda sıralamaya girdik. Tüm hizmetlerimizi teknoloji ve yazılımla gerçekleştiriyoruz. 2017’den beri İTÜ Teknokent’te
yazılımımızı geliştirmeye ve yeni projeler
üretmeye devam ediyoruz.
Projelerimizden biri; Harmonik Benzerlik.
Harmonik Benzerlik sayesinde, bir mağazada caz türünde bir şarkı çalarken, sonrasında gelen şarkı da benzer türde oluyor, bir
anda cazdan pop şarkısına geçilmiyor.
Geliştirdiğimiz uygulamalarımızdan biri;
Push Audio. Bir markette yangın, hırsızlık
gibi olumsuz bir durum yaşandığında, güvenlik görevlisi olayı kameralardan görür,
mağazayı arar, mağazadaki yetkili anonsu
yapar. Tüm bu süreç ciddi bir zaman kaybı anlamına geliyor. SMG’nin yeni uygulamasıyla olumsuz durumu gören güvenlik
görevlisi, sadece internet tarayıcısı kullanarak, SMG yönetim paneli üzerinden anonsu
seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor ve tek
bir tuşla istediği mağazaya gönderiyor. Bu
anons direkt olarak olayın yaşandığı mağazada yayınlanıyor. Böylece saniyeler içerisinde aksiyon alınabiliyor. Müşteriler farklı
amaçlar için de hızlı ve pratik olan bu yöntemi tercih ediyor. Örneğin şirket yetkilisi tüm
mağazalardaki ya da yalnızca belirli noktalardaki personeline seslenebiliyor, bilgilendirme, motivasyon konuşması yapabiliyor.
Ayrıca DJ Talk adında özel bir uygulama geliştirdik. Mağazaların içerisinde sanki bir DJ
konuşuyormuş gibi yayın yapabiliyoruz.
Dünyadaki trendlerin başında SaaS geliyor.
Geleneksel yazılım satışlarına oranla beş kat
hızlı büyüyen bu yeni iş modelinde müşteriler kendi işlerini yöneterek hız kazanıyor.
Müşteriler artık kendi listelerini oluşturuyor,
yönetiyor, hatta kişisel müzik listelerini yasal
olarak çalabiliyor. Biz de önümüzdeki süreçte, yeni yazılımlarımızın %85’ini SaaS olarak
sunmayı hedefliyoruz.
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RÖNESANS’IN RUSYA’DAKI PROJESINE YENI BIR ÖDÜL
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden olan Rönesans, yurt
dışında gerçekleştirdiği projelerle ödül kazanmaya devam ediyor. Moskova'nın iş
ve yaşam merkezini buluşturan Moscow City'de hayata
geçirilen Neva Towers, CRE
All-Russia Awards 2020’den iki
ödül birden kazandı.
Moskova'nın iş ve yaşam merkezini buluşturan Moscow City'de 1,2 milyar dolarlık bir
yatırımla hayata geçirilen Neva Towers, 345
metre yüksekliğe sahip 79 katlı bir konut binası ve 65 katlı bir ofis binası olmak üzere
iki çok katlı yüksek binadan oluşuyor. Neva
Towers’ta uygulanan mimari ve proses çözümleri, dünya standartlarında ofisler için
en yüksek gereksinimleri karşılamak üzere
tasarlanarak şirketin gelecek vizyonunu da
yansıtıyor. CRE All-Russia Awards 2020’de,
En İyi Karma Proje ve Yılın En İyi Anlaşması ödüllerine layık görülen Neva Towers’a
ödülleri, 24 Eylül akşamı Moskova’da düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.
Rusya’da gayrimenkul sektörün kanaat
önderlerinin inisiyatifi ile başlatılan CRE
All-Russia ödülleri, 2003 yılından bu yana
gayrimenkul sektöründeki en önemli ve
prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. Dünyanın 28 farklı ülkesinde faaliyet gösteren
‘en’lerin şirketi Rönesans, hayata geçirdiği
projeler ile ülkeye yurt dışından getirdiği
döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdamın
yanı sıra prestijli ödülleriyle de Türkiye’ye ve
dünyaya değer katmaya devam ediyor.
Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı
büyüyen şirketlerinden olan Rönesans’ın,
Moskova Uluslararası Ticaret Merkezi olarak adlandırılan ve Moscow City olarak da
bilinen bölgede, içinde Neva Towers’ın da
olduğu, bölgenin en yüksek yapısı Federation Tower ve Evolution Tower gibi üç önemli
projede imzası var.
Neva Towers daha önce de Uluslararası
Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) kapsamında "Dünyanın En
İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilmişti. Neva Towers projesi aynı zamanda
çevre dostu özellikleri nedeniyle LEED Altın
Sertifikası’na sahip.
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KOÇ TOPLULUĞU ŞIRKETLERI “TÜRKIYE'NIN İLK 1000
İHRACATÇISI 2019” ARAŞTIRMASININ ZIRVESINDE YER ALDI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) gerçekleştirdiği, “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2019” araştırmasının zirvesinde Koç Topluluğu şirketleri yer almaya devam ediyor.
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Ödül Töreni”nde Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tüpraş 3’üncü, Tofaş 7’nci ve Arçelik 9’uncu oldu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, ödülleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail
Gülle’den aldı.
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LOVELET’TE EŞSİZ BİR DENEYİM
Samsun Lovelet Alışveriş Merkezi içerisinde
bulunan Zamunda Eğlence Krallığı’nın ziyaretçileri, eşsiz bir Laser Tag heyecanına ortak
oluyorlar.
25 Temmuz’da kapılarını Lovelet Alışveriş
Merkezi’nde tüm ziyaretçilerine açan Karadeniz'in ilk ve tek tema parkı Zamunda, her
yaş grubuna hitap eden on üç farklı eğlence
alanıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Counter Laser bir yaş sınırlaması olmamasına rağmen özellikle yetişkinlerin ilgisini çekiyor.
Bilgisayar oyunlarının heyecanı gerçek
hayatta
Günümüzün vazgeçilmez eğlencesi haline
gelen bilgisayar oyunlarını gerçek hayata
taşıyan Counter Laser, gelişmiş teknolojiye
sahip ekipmanlarıyla katılımcılara heyecanlı
saatler vadediyor. Gerçek silah modellerinin
kullanıldığı Counter Laser’de sesler de gerçek. Bu eğlenceli mücadelenin gerçekleştiği
arena ise şehir yapılarını andıracak şekilde
tasarlandığı için takımlar kapışmanın heyecanına kaptırıyorlar kendilerini.
Counter Laser’in ziyaretçilerine sağladığı
standart ekipman; bir adet yelek, bir adet
kafa bandı ve bir adet silahtan oluşuyor. Vurulduğunuzda kafa bandınız titreşerek size
bilgi veriyor, canlarınız tükendiğinde ise yeleğinizin üzerindeki led ışıklar yanarak, diğer
oyunculara artık çatışmanın dışında kaldığınızı gösteriyor. Vurulan oyuncuların silahları
otomatik olarak kilitlenerek, oyun dışı kalanların savaşmaya devam etmeleri engelleniyor. Bunun yanında oyuncular, silahlarının
dijital ekranında kim tarafından vurulduklarını da görebiliyorlar.
Oyuncular, çatışmaya 100 canla başlıyor.
Vuruldukları yere bağlı olarak da bu canları kaybediyorlar. Senaryoya bağlı olarak
çatışmaya tekrar katılmaları için başlangıç
noktasına dönmeleri ve tekrar 100 canı geri
yüklemeleri gerekiyor.
Silahlar, çoğu bilgisayar oyuncusunun aşina
olduğu HK Mp5 benzeri olarak tasarlanmış.
Bunun yanında tetiğe bastığınızda çıkan ses,
oyunları aratmıyor. 30 kurşunla başladığınız
çatışmada, silah üzerindeki optik dürbünü
kullanarak, daha keskin atışlar yapmanız
mümkün.
Birden fazla senaryo
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Laser Tag denildiğinde sadece karşınıza çıkanı vurduğunuz lineer bir oyun gelmesin.
Takım ruhunu pekiştirip, farklı taktikleri uygulamanızı gerektiren senaryolar da mevcut.
Counter Laser’de bu senaryoların üçü ziyaretçilere sunuluyor. Bayrağı Ele Geçir (Capture The Flag, CTF), Sniper ve Skor oyunu.
CTF’de takımların arena ortasında bulunan
alanı ele geçirip, burayı rakip takıma karşı 10
saniye boyunca savunması gerekiyor. Sniper
senaryosunda ise silahların güçleri maksimuma ayarlandığı için tek bir atışla rakip
takım oyuncusunu saf dışı edebiliyorsunuz.
Skor oyununda ise belirli bir süre sonunda
en fazla puanı toplayan takım karşılaşmanın
galibi oluyor.
Stres atmak için birebir
Yoğun iş gününden sonra özellikle kurumsal
şirketlerin tercih ettiği Counter Laser, farklı
stres atma veya grup bilinci oluşturma etkinliklerinde ilk sırada yer alıyor. Takım ruhu

ve birlikte çalışma ruhunu güçlendirmek isteyen ekipler için farklı senaryolar içerisinde
geçirdikleri bir saatin sonunda iş ortamının
kargaşasından da tamamen kurtuluyorlar.
Yatırım yapmak için karlı bir seçenek
Lovelet Alışveriş Merkezi bünyesinde yer
alan Zamunda Eğlence Krallığı markasına
bağlı olarak hizmet veren Counter Laser,
eğlence sektörüne yatırım yapmak isteyen
girişimcilere de farklı bir fırsat sunuyor. Franchising görüşmeleri sonunda belirlenen arena alanına Laser Tag ekipmanlarını anahtar
teslim olarak kopyalama hizmeti de veriliyor.
Laser Tag nedir?
Laser tag, oyuncuların üzerlerinde taşıdıkları
kızılötesi alıcı-verici düzenekler yardımı ile
farklı senaryo ve görevlerde başarılı olabilmek için mücadele ederken, birbirlerini eleyerek puan kazanmaya çalıştıkları bir spor
dalı...
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Aytaç Özçiçek
Mallmark Kurucu CEO'su

P

AVM’LERDEKİ HİJYEN STANDARTLARI EN ÜST SEVİYEDE

andemi nedeniyle bir
süre kapılarını kapatan
ancak daha sonra yeni
normal süreçte tekrar
hizmete giren alışveriş merkezlerinde alınan önlemler, diğer sektörlere göre daha çok ön plana çıkıyor. Türkiye’nin en büyük
AVM yönetim şirketlerinden biri
olan Mallmark'ın Kurucu CEO'su
Aytaç Özçiçek, alışveriş merkezlerinin hijyen standartları ve aldığı tedbirlerle evlerimizden sonra
en güvenilir yaşam alanı olduğunu belirtiyor.

Yurt içi ve yurt dışında AVM yönetimi yapan MallMark’ın Kurucu CEO’su Aytaç Özçiçek, alışveriş merkezlerinin pandemi süre-
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“Alışveriş merkezleri, hijyen standartları ve aldıkları
tedbirlerle evlerimizden sonra en güvenilir yaşam alanları”

cinde hijyene ve pandemi tedbirlerine çok
önem verdiğini, bu sıkı tedbirlerden dolayı
AVM’lerin evlerimizden sonra en güvenli yaşam alanı olduğunu belirtti. AVM’ler
hakkında kötü bir algı yaratılmaya çalışıldığını dile getiren Özçiçek, “Yeni normalle
birlikte hepimiz günlük hayatımıza döndük.
İnsanlar işe gitmek için toplu ulaşım araçları kullanıyorlar. Toplu ulaşım araçları çoğu
zaman ağzına kadar dolu. Semt pazarları
tıklım tıklım. Halbuki alışveriş merkezleri her
gece ilaçlanıyor, termal kameralar ile denetleniyor. Son teknolojik sistemlerle havalandırılıyor. Bu yüzden AVM’lerin temizliği,
hijyeni konusunda herkesin içi rahat olsun”
açıklamasını yaptı.
AVM’LER 520 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
SAĞLIYOR
58 milyar dolarlık yatırım ve 520 bin kişiye
sağladığı istihdamla Türkiye ekonomisinin
lokomotif sektörlerinden birisi olan alışveriş

merkezleri, pandemi süreciyle birlikte insan sağlığı ve hijyene odaklandı. Türkiye’de
toplam 434, İstanbul’da 118 AVM bulunuyor. AVM’ler pandemi süreciyle beraber
havalandırma sistemleri, açık hava alanları,
hijyen özellikleri ve daha teknik detaylarla
ön plana çıkıyor. 4 ülke ve 9 şehirde toplam
12 AVM’nin yönetimi ve kira çalışmalarını
yürüten MallMark’ın Kurucu CEO’su Aytaç
Özçiçek, AVM’lerin Türkiye ekonomisine
büyük katkılar sağladığını belirterek, pandemi süreciyle AVM’lerin evrildiğini ve 4.
nesil AVM’lerin sayısının çoğalacağına dikkat çekti. Pandemi sürecinin başlamasıyla
birlikte MallMark’ın bir ilki gerçekleştirerek
Türkiye’de AVM’lerin yeniden faaliyete geçiş süreçlerini inceleyen ilk raporu yayınladığını belirten Özçiçek, önemli açıklamalarda bulundu: “Alışveriş merkezleri, yabancı
yatırımcı ve global markaları ülkemize çeker,
organize perakendeyi besler. Yerli markaların, uluslararası markalarla rekabet etmesini
sağlar. Ülke ekonomisine, tanıtımına ve is-

Özel Röportaj / MALL&MOTTO

tihdama büyük katkılar sağlar.”
AVM’LER HER GECE DEZENFEKTE
EDİLİYOR
MallMark’ın AVM açılış hijyen standartlarının bugün tüm Türkiye’de
alışveriş merkezlerinde standart
hale geldiğini belirten Özçiçek,
AVM girişlerinde ateş ölçen termal
kameralar, giriş ve WC’lerin sürekli
dezenfekte edilmesi, AVM’lerin her
gece özel ilaçlamaya tabii tutulması, mal kabul, kargo ve posta girişlerinin tek noktada toplanması, Food
Court alanlarında masa-sandalye
düzeninin sağlanması, geliştirilmiş
havalandırma sistemleriyle birlikte AVM’lerin günlük yaşamımızda
bulunduğumuz birçok mekândan
daha güvenilir ve hijyen olduğunun
altını çizdi. Özçiçek, AVM sektörüne
verdikleri desteklerden dolayı hükümete teşekkür ettiklerini belirtti.
-Türkiye’nin 65 ilinde AVM bulunuyor.
-Türkiye’de 1000 kişiye düşen metrekare sıralamasında Ankara 312
metrekare ile ilk sırada.
-İstanbul 1000 kişiye düşen 301
metrekare ile ikinci sırada.
-İstanbul’da 39 ilçenin 34’ünde
AVM bulunuyor.
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Lily Lale Yılmaz

“Dijital Bağımlılık Sosyalleşmeyi de Değiştirdi”

Bilinçaltı Uzmanı

Bilinçaltı nedir?
Bilinçaltı, beyin gibi bir madde değildir. O
yüzden yeri, şekli tarif edilemez. Mesela başın arka tarafında gibi bir yer söyleyemeyiz.
Bu yüzden anlatması zordur. Bilinçaltı için
kısaca “Devasa boyutta bir kayıt cihazı” diyebiliriz. İlk saniyemizden itibaren her şeyi
kayıt eder, görevi budur. Kayıt eder ve yaşamak için kalıplar oluşturur.
Dijital bağımlılık neden oluşuyor?
Dijital bağımlılığın diğer bağımlılıklardan
pek bir farkı yoktur. Bilinçaltındaki duygusal boşluklarımızı doldurma çabası içindeyiz. Kişiler, kişilik özelliğine göre konular
seçerek, bu duygu boşluğunu doldurmaya
çalışır. Dijital ortam en kolay ulaşılabilen,
etrafımızdakiler tarafından daha hoş görülen bir yöntemdir.
Dijital bağımlılığın oluşmaması için aileler neler yapmalıdır?
Dikkat edilirse ilgi ve alaka ile büyütülen
çocuklarda bu bağımlılık ya hiç yok ya da
oldukça hafif atlatılıyor. Çocuk ailesi ile bütün olmak istiyor. Bunu gerçekleştiremedi-
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ği durumlarda, kendisine böyle hissettiği
kişiler ya da durumlar oluşturuyor. Arkadaş
bağımlılığı gibi... Gerçekten çocuğunuzla
gerçek iletişimler kurun, onu anlayın, anlaşıldığını hissettirin. Elbette ki bunu ne
kadar erken yaşlarında yaparsanız bağınız
o kadar sağlam oluşur. Çocuğunuzla sevgi
bağı kurarsanız her şey çok daha kolay ve
rahat ilerler. Oldukça etkili bir yöntem de
“Mizah”tır. Çocuğunuzla neşeli, bol kahkahalı vakit geçirirseniz dijital ortam yerine
sizi seçecektir.
Sanal oyunlar çocuğun sosyalleşmesine
engel oluyor mu?
Elbette sanal dünyanın çocuk üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan biri
de sosyalleşmesidir. Sosyalleşmek, emek
ister. En basiti, dışarı çıkmadan önce banyo
yapacak, güzel ve temiz giyinecek, kişisel
bakımını yapacak değil mi? Sonra arkadaşlarını sıkılmadan dinleyecek. Duyduklarını
yorumlayacak ve cevap verecek. Verdiği
cevap kabul görecek ya da görmeyecek.
Yani bir sürü işi var değil mi? Oysaki dijital
ortam öyle mi? Pijamasını bile çıkarmadan,
dişini bile fırçalamadan, fikir beyanında bulunmasına gerek kalmadan, reddedilme ris-

ki olmadan ekranın önünde geçer saatler,
günler...
Bilinçaltında nasıl bir dünya oluşturuyoruz?
İşte burası tamamen kişisel. Herkes kendi
kişiliği doğrultusunda yaşanan olayları yorumlama ve kayıt etme oradan da yaşama
dair sonuç çıkarma özgürlüğü ve hakkına sahiptir. Yaşanan bir olay biri için facia
iken diğeri için yeni başlangıçlar şeklinde
yorumlanır, kayıt edilebilir. 0-6 yaş arasında yaşama dair neredeyse tüm kayıtlar
yapılmış olur. Bu kalıplar doğrultusunda
bir ömür süreceği hiç kimsenin aklına gelmez. Neler kaydettiği, yaşamına bakılarak
aşağı yukarı bilinebilir. Mesela, girişimde
bulunmuyorsa, risk almıyorsa bunlardan
kaçınması gerektiğini kaydetmiştir çünkü
korkmuştur.
Bu problemin çözümü ne kadar sürüyor?
Bilinçaltı temizliği olarak genel cevap vermek gerekirse bu süre konuya ve kişiye
göre değişiyor. Bazen bir saatlik çalışma
yeterli gelebiliyorken, bazen de üst üste seanslar geçirmesi gerekebiliyor.
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KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ VE Sportive ARASINDAKI IŞ BIRLIKTELIĞI
TÜRKIYE’DE ILK DEFA DENENEN YENILIKÇI BIR IŞ MODELINI HAYATA GEÇIRDI

K

arşıyaka Spor Kulübü ve Sportive arasında gerçekleştirilen iş birlikteliği, içinde ticari fırsatları
da barındıran yenilikçi bir iş modeline evrildi.
Buna göre mağaza yatırımı ve işletmesi Sportive
tarafından gerçekleştirilen, Karşıyaka taraftarlarının kulüplerinin forma ve lisanslı ürünlerine kolaylıkla ulaşabileceği KSK Store by Sportive mağazası İzmir MaviBahçe
AVM’de hizmete girdi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüm
branşlarda kazandığı kupalar da bir ay boyunca mağazada taraftarları için sergilenmeye başladı.
Yeni açılan mağazada incelemelerde bulunan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Karşıyaka
Spor Kulübü’nü tarihsel misyonumuzu koruyarak, kulübümüzü geleceğe taşıyacak çağdaş projelere imza
atıyoruz. Saha içinde sporcularımızın gururla üzerinde
taşıdıkları, başarı için terlerini akıttıkları ve anlamı her
sporcumuz için tarif edilemez olan yeni tasarım formalarımızı Türkiye’de bir ilke imza attığımız yeni mağazacılık konsepti ile kulübümüzün varlık nedeni tüm
gönüldaşlarımıza sunuyoruz. Bizler için kulübümüz ve
Sportive arasında gerçekleştirdiğimiz bu iş birlikteliği
sadece bir sponsorluk çalışması değil, aynı zamanda kulübümüzü aydınlık geleceğe taşıyacak güçlü bir
adım. Bu adım sürdürülebilir başarının, değişimin ve
yeniliğin öncüsü olacaktır. Artık tüm Karşıyaka taraftarlarının rahatlıkla ulaşabileceği, üzerinde büyük gururlar
taşıdığı yeni tasarım formalarını alabileceği bir mağazamız var. Büyük Karşıyaka ailesinin bu girişime destek
vermelerini rica ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm
arkadaşlarımıza da şahsım ve kulübümüz adına ayrıca
teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye’de takım sporları pazarının lideri olan Sportive’in CEO’su Zeynep Selgur ise, “Birlikte çalıştığımız
birbirinden kıymetli kulüp ve takımlarımızla hem ticari
hem de pazarlama adına yan yanayız. Amacımız çalıştığımız her kulübün marka değerine katkı sağlayabilmek
ve aynı zamanda kulüplerimize ticari fayda yaratabilmek. KSK Store by Sportive mağazası bu stratejimizin
bir ürünü. Ekiplerimiz uzun zamandır bu iş modelinin
üzerinde çalışıyordu. Mağazanın tüm yatırımı Sportive
olarak biz üstlendik. Perakende işletmeciliğini de Karşıyaka adına biz gerçekleştiriyoruz. Bu dünyada olan bir
model ancak ülkemiz için yeni bir uygulama diyebiliriz.
Kulüpler genelde kendi mağazalarını kendileri işletmeyi tercih ediyor ancak perakendecilik, ürün bilgisi bambaşka bir uzmanlık, odaklanma ve dinamiği içinde barındırıyor. Karşıya Spor Kulübü'ne bu vizyonu için çok
teşekkür ederim” dedi.
Yaklaşık 150 metrekarelik KSK Store by Sportive mağazası, 200’e yakın Karşıkaya lisanslı tekstil ve aksesuar
ürünleriyle birlikte ayakkabıdan aktif spor malzemelerine kadar zengin bir ürün yelpazesini barındırıyor.
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Turgay Büyükkarcı
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı
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AVM’LER
ARTIK TEK
EKRANDAN
YÖNETILECEK

kiracı bazında ve seçilen kriterlere uygun
olarak “Sözleşme Bitiyor Hatırlatması” da
yapıyor.
Tüm akıllı cihazlardan erişim imkânı

Toplu yaşam alanlarının uçtan
uca entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan Apsiyon, yeni
ürünü ‘AVM Yönetim Yazılımı’nı
tanıttı. Alışveriş merkezi yönetim süreçlerini kolaylaştıran yeni
ürün, tek ekrandan süreçlerin
yönetilmesine imkân veriyor. Alışveriş merkezi yönetimleri için geliştirilen en kapsamlı yazılım olma
özelliği de taşıyan Apsiyon’un
AVM Yönetim Yazılımı, entegre
sistemler sayesinde ekstra zaman
ve verimlilik kazandırıyor.
Bulunduğumuz ve zaman geçirdiğimiz tüm
alanlar günün ihtiyaçları doğrultusunda hızla dijitalleşmeye devam ediyor. Günün değişen ihtiyaçlarına her zaman hızlı çözümler
getiren Apsiyon, yeni geliştirdiği AVM Yönetim Yazılımı ile alışveriş merkezlerinin yönetimde ihtiyaç duyduğu tüm süreçlere uygun
çözümler sunuyor ve AVM’lerin tek bir ekranda yönetilmesine olanak tanıyor.
AVM yönetimlerinde karmaşık olan süreçleri
pratikleştiren yazılım, Apsiyon’un site yönetim yazılımındaki tüm modüllerini bünyesinde barındırırken, ayrıca AVM yönetimlerinin;
kiracı bazında sözleşme şartlarını belirlemesini ve sözleşmeleri hazırlamasını, mağazaların ve kiracıların sözleşmelerine göre sabit
kira veya ciro üzerinden bağımsız bölümlere
göre 4 farklı tipte borçlandırma yapabilmesini sağlıyor.

AVM Yönetim Yazılımı, kullanıcılarını tek bir
bilgisayar ile sınırlandırmıyor. Kurulum gerektirmeyen online yapısı sayesinde internete bağlı olan tüm telefon, tablet, masaüstü
bilgisayar ve notebook gibi cihazlardan kolay erişime imkân tanıyor. Apsiyon tarafından donanım, bağlantı bakımı ve desteği
sayesinde, her zaman yedeklenen ve üst
seviye sunucularla çalışan AVM Yönetim Yazılımı, her gün yenilenen güncel yapısı ile de
kesintisiz hizmet veriyor.
AVM yönetimlerine özel web sitesi
AVM yönetimine özel olarak tasarlanabilen
web sitesi sayesinde, web sitesi maliyetlerini
de azaltan AVM Yönetim Yazılımı, sistem ile
tam entegre olarak çalışıyor. AVM resimleri, adresi, telefon numarası, hava durumu,
anketleri, güncel haberleri, Facebook ve
Twitter gibi sosyal medya sayfaları ve duyu-

ruların paylaşabileceği web sitesine, hiçbir
ek ücret ödemeden sahip olunabiliyor.
Ayrıca yine ciro tutarları AVM yönetimi
tarafından web sitesine girilebiliyor veya
kiracıların web sitesi üzerinden yöneticiye
göndermesi sağlanıyor.
Entegre sistemler ile kolay kullanım imkânı
Kira dağıtımının ve takibinin kolaylıkla yapılabildiği AVM Yönetim Yazılımı, doküman yönetimi sayesinde tüm evrakları kayıt altına alarak gerekli olduğunda kolayca
ulaşılmasına olanak tanıyor. Tam entegre
Muhasebe Modülü sayesinde hatasız işlemler yaparak zamandan tasarruf ettiren
yazılım ile tüm finansal raporlara her an
ulaşılabiliyor. Tüm bankalar ile entegre
çalışan yazılım, Online Tahsilat süreçlerini
de hızlandırıyor. İş Takibi özelliğiyle tüm
süreçlerin kolayca yönetilerek verimliliğin
artırılmasına imkân tanıyan sistem, tamamen entegre olarak çalışan Kartlı Geçiş ve
Plaka Tanıma Sistemleri ile de tüm giriş ve
çıkışların tek ekrandan yönetilmesini sağlıyor.

Hataların ve unutkanlıkların önüne geçmek
ise çok kolay! Borçlandırılan döneme ait mükerrer borçlandırma yapılmasını engelleyen
yazılım, aynı zamanda AVM yönetimlerine

37

MALL&MOTTO / Haberler

H&M HOME BOTANIK DESENLI BASKILARDAN OLUŞAN
BRITISH MUSEUM IŞ BIRLIĞINI SUNUYOR
Bu sezon H&M HOME, dünyanın ilk ulusal halk müzesi olan British Museum ile
özel bir iş birliği sunmaktan gurur duyuyor.
Botanik betimleriyle tanınan 18. yüzyıl İngiliz sanatçısı Mary Delany'nin eserlerinin
yer aldığı koleksiyon, güzel çiçekleriyle
basılmış bir dekoratif ürün serisi içeriyor.
Romantizm ve çiçeklerden esinlenen bu
iş birliği, aynı zamanda modern el sanatının bir kutlaması. Delany’nin çarpıcı sanat
eserlerinden özenle yapılmış baskılar. British Museum ve H&M HOME koleksiyonu, şimdi satışta.
Mary Delany’nin kendi deyimiyle "Mozaik" baskısının ruhuna uygun olarak,
British Museum ve H&M HOME koleksiyonundaki her parça, siyah bir arka plan
üzerine basılmış çiçekler içeriyor. Çiçeklerin botanik açıdan doğru betimleri çok
etkileyici ve ustalık harikası. Bu sanatı 21.
yüzyıl evlerine getiren yedi parçalık koleksiyonda, yuvarlak ayaklı ve hafif sivriltilmiş büyük bir vazo, altın tonlu büyük
boy çay fincanı, baskılı bir mum ve iki
farklı boyutta yastık kılıfı ve seramik tabaklar bulunuyor.
Londra'da bulunan British Museum, insanlık tarihinin başlangıcından iki milyon
yıl öncesinden günümüze kadar dünya
genelindeki kültürlerin hikâyelerini anlatıyor. Mary Delany’nin kâğıt mozaikleri, en
çok ziyaret edilen bölümlerden biri olan
Baskı ve Çizimler Bölümü’nde yer alıyor.
Delany 72 yaşındayken, mozaiklerini çok
küçük kâğıt parçalarını kesip düz siyah bir
arka plana yapıştırarak çalışmaya başladı.
H&M HOME Konsept Tasarımcısı Guillaume Vaillant, “Bu sezonun tasarım sürecinin başlangıcında, 18. yüzyıl İngiliz referansları hayal gücümüzü süsledi. Sanat,
romantizm hareketi ve güzel bahçeler.
British Museum'daki çalışma kataloğunu
incelemeye başladığımızda, hemen Mary
Delany’nin çarpıcı kâğıt mozaikleriyle ilgilendik. Siyah fonları, çiçeklerin hassas yoğunluğunu ortaya koyuyor ve el işi inanılmaz. Şiirsel ve gizemli, Delany’nin sanat
eserleri bugün hâlâ geçerliliğini koruyor
ve bu iş birliği sayesinde tüm modern evlerde güzel görünecekler” diyor.
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“ÜRETIME DÖNÜŞ” BULUŞMALARINI BAŞLATAN TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI’NIN GENEL MÜDÜR VEKILI MURAT AKŞAM:
“TÜRKIYE’NIN 500 MILYAR DOLAR IHRACAT HEDEFINE INANIYORUZ VE HER TÜRLÜ DESTEĞI VERMEYE HAZIRIZ”

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın hayata geçirdiği, “Üretime Dönüş” buluşmaları
“Holdinglerin Yeni Ajandası” oturumuyla
başladı. 6 Ekim Salı günü dijital olarak gerçekleştirilen oturumun ilk konukları Sabancı Holding, Zorlu Holding, Limak Holding,
Kibar Holding ve Anadolu Grubu CEO’ları
oldu.
Oturuma ev sahipliği yapan Türkiye Finans
Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Türkiye’nin geleceğinde, üretim ve ticaretin esas
olduğunu belirterek, “Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için üretim olmazsa olmaz.
Türkiye'nin 500 milyar Dolar ihracat yapabilecek kapasitede olduğunu biliyor ve bu
hedefi yakalayacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için toplumun farklı kesimlerinin yanında olmaya ve
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her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Fast
Company dergisi iş birliğiyle yıl boyunca
gerçekleştireceği “Üretime Dönüş” buluşmalarının ilki “Holdinglerin Yeni Ajandası”
oturumuyla 6 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel
Müdür Vekili Murat Akşam’ın yaptığı dijital
oturumun konukları Anadolu Grubu CEO’su
Hurşit Zorlu, Kibar Holding CEO’su Haluk
Kayabaşı, Limak Yatırım Yönetim Kurulu
Başkanı Ebru Özdemir, Sabancı Holding
CEO’su Cenk Alper ve Zorlu Holding CEO’su
Ömer Yüngül oldu.
Holdinglerin 2020 ajandalarının ve 2021
stratejilerinin konuşulduğu oturumda, ülke
ekonomisinde üretimin yeri ve reel sektör

yatırımları mercek altına alındı. Oturuma katılan konuklara ve izleyicilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Finans Genel
Müdür Vekili Murat Akşam, pandemi dönemini dinamik bir şekilde yönettiklerini belirterek yılın ilk yarısını fonlama ve mevduat
tarafında tahminlerin ötesinde bir rakamla
%40’lık bir büyüme ile kapattıklarını dile
getirdi. Yerinde hizmet anlayışı ile pandemi
döneminde de sahaya inerek müşterilerinin
yanında olduklarını belirten Murat Akşam,
“Tüm katılımcılara, bizi izleyen ve dinleyen
herkese teşekkür ediyorum. Bankacılık sektörü olarak hem kurum hem sektör özelinde
dinamik olmaya alışkınız. Bu seneye de çok
dinamik bir şekilde başlamıştık. Pandemi
dönemi ile süreçlerimiz daha da hızlandı.
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını önceliğimize alarak çok hızlı aksiyonlar
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aldık. Bu dönemde KOBİ’lerin, esnafın, üreticinin ve bireysel müşterilerimizin işlerini
devam ettirebilmeleri için onlara her alanda
destek olduk” dedi. Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için üretim odaklı kalkınmanın
teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu
vurgulayan Akşam, memleketin geleceğinde üretim ve ticaretin esas olduğunu belirterek, “Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi
için üretim olmazsa olmaz. Banka olarak
yenilikçi ürünler geliştirmeye ve üretime
inanıyoruz. Türkiye’nin üreticisi, esnafı ve finans kuruluşlarıyla 500 milyar Dolar ihracat
yapabilecek kapasitede olduğunu biliyor ve
bu hedefi yakalayacağına canı gönülden
inanıyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için
toplumun farklı kesimlerine her türlü desteği vermeye hazırız. Üretim yapan sanayicilerimizi gözlemlediğimizde ciddi bir üretim
hamlesi olduğunu görüyoruz. Tekstilden
otomotive büyük bir üretim seferberliği var.
Bu ülkenin sürdürülebilir büyümesi üretim
ve ihracattan geçiyor. Türkiye Finans olarak
bilançomuzu büyütürken imalata, sanayiye,
ihracatçılara, lojistik, müteahhitlik ve enerji
tarafına kuvvetli bir şekilde destek vermeye
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin en büyüklerinin 2021 stratejilerinde üretim ve ihracat var
“Holdinglerin Yeni Ajandası” oturumunda
söz alan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, tüm dünyadaki kriz ortamına rağmen
2020 yılında dengeyi yakaladıklarını belirterek, “Teknolojik altyapımızı güçlendirmeye
devam ediyoruz. Pandemi döneminde de
işlerimizi dijital ortama taşıdık. Giyilebilir
teknolojiler gibi yenilikçi inovasyon üretiminde de iddialıyız” dedi. Cenk Alper, mayıs
ayından itibaren pandemi sonrası oluşacak
fırsatlara odaklanmaya başladıklarını belirterek, 2021 yatırım planlarına ilişkin şunları
söyledi: "2021 yılında 3 farklı noktada yatırımlarımıza odaklamak istiyoruz. Biri, Türkiye ve yurt dışında dengeli bir büyüme. İkincisi, yenilenebilir, sürdürülebilir yatırımların
sağlanması. Üçüncüsü ise dijital ve malzeme teknolojilerinde yatırımlar. Bu üç alanda
yatırımlara devam edeceğiz.”

aktaran Özdemir, Türkiye’nin hem tedarik
hem de üretim üssü olabileceğini; bunun
da fabrikaların, yolların, havalimanlarının
ve lojistik merkezlerinin yeniden yapılması
anlamına geldiğini, bu durumun altyapı yatırımcılarının ve inşaat şirketlerinin önünü
açacağını vurguladı.
Anadolu Grubu CEO'su Hurşit Zorlu, tüm iş
yapış süreçlerinin tekrardan gözden geçirildiğini ve yeni dünyaya buna göre adapte
olunması gerektiğini dile getirerek, “2021
yılı pandeminin etkisiyle belirsizliklerin yaşanacağı bir yıl olacak. Bu nedenle temkinli adımlar atmamız gerekiyor. Tüm dünya
ekonomileri bu durumla mücadele ediyor”
dedi. Her şeye rağmen 2021 yılının ekonomide büyüme bekledikleri bir yıl olacağını
belirten Hurşit Zorlu, “Yatırım tarafında bir
süre daha temkinli olacağız. Zorunlu olmayan yatırımları uzun döneme yayan bir
şekilde ilerletmeyi planlıyoruz. Müşterilerimize ve tüketicilerimize kesintisiz hizmet
verebilmek için tüm altyapı yatırımlarımızı
gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise
2019 yılını, hedefledikleri doğrultuda 7 milyar Dolar'ın üzerinde bir ciro ile kapattıklarını belirterek, “Maliyetlerin artışı ve yüksek
rekabet koşullarının etkisiyle hemen hemen
her sektörde kayıplar yaşanabiliyor. Oldukça hızlı bir başlangıç yaptığımız 2020 yılının başında salgını yakından takip ederek,
salgın Avrupa’ya ulaşmadan gerekli tüm
tedbirlerimizi almıştık. Ülke çapında virüse
karşı verdiğimiz mücadeleyi birlik beraberlik içerisinde yürütmemiz sayesinde pek çok
kazanımımız oldu. 2020 yılında pandeminin
hem küresel hem de ülke ekonomisinde
yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen süreci iyileştirme yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Dünya üzerindeki birçok ülkeye
göre ciddi avantajlarımız var” dedi.
Pandemi döneminin iş dünyasına çok şey

öğrettiğini ifade eden Zorlu Holding CEO’su
Ömer Yüngül de pandeminin iş dünyasında
paydaş odaklı, sürdürülebilir büyüme modeline geçilmesinin önemini gösterdiğine
işaret ederek, bu dönemin çalışma şekline
de yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.
Salgın döneminde artan dijital yatırımlara
değinen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili
Murat Akşam, pandemiyle beraber dijitalleşmeyi daha iyi kavradıklarını ifade ederek,
müşteriye yerinde hizmet götürmeleri gerektiğini daha iyi anladıklarını dile getirdi.
Türkiye'de 52 milyon kişinin bankacılık hizmetlerini mobilden aldığını belirten Murat
Akşam şunları söyledi: “Türkiye'de 52 milyon
kişi bankacılık hizmetini mobilden alıyor.
Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda dijitalleşme olmazsa olmaz. Pandemi dönemiyle birlikte daha hızlı, daha çevik ve daha dijital bir
sürece geçtiğimizi düşünüyoruz. Hayatımızı
her alanda bu şekilde devam ettireceğimize
inanıyoruz."
Akşam, bankacılık sektöründe dijitalleşme alanında çok iddialı işler yapıldığına ve
ciddi bir rekabet olduğuna dikkat çekerek,
“Türkiye Finans olarak bu alana kuvvetli bir şekilde yatırım yapıyoruz. Pandemi
döneminde de bu yatırımlarımızın etkisini
gördük. Dijitalden başvuru sayımız 6 kat,
dijitalden gelen yeni müşteri sayımız ise 4
kat arttı. Müşterilerimizi iyi dinleyerek ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, dijitalleşme
ile yenilikçi ürünleri daha fazla artırmak için
çalışmalar yapıyoruz” diyerek sözlerini şu
ifadelerle noktaladı: “Biz Türkiye’nin hayata katılım bankasıyız. Hayat denince bunun
merkezinde insan var. Merkezimize insanı
alarak kendimize bir misyon belirledik. Birlikte kazanan ve paylaşanların hayata katılım
bankası olarak ne kazanıyorsak bunu paylaşmayı kendimize amaç ediniyoruz. İnsanı
merkeze alarak toplumun belirli kesimlerine
dokunmaya ve tempoyu artırarak toplumsal
fayda sağlamaya devam edeceğiz.”

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, pandemi sonrası ekonomide toparlanmanın başladığını ifade
ederek, Türk işletmelerinin pandemide bir
şekilde ayakta kalmalarını sağlayacak adımları attıklarını belirtti. Bir örnekle sözlerine
başlayan Ebru Özdemir, Gaziantep'in Suudi
Arabistan'ın en büyük halı tedarikçisi olduğunu hatırlatarak, hac işlemleri yapılmayınca halıların da üretilemediğini, bu nedenle
üreticilerin maske üretimine yönelerek esnek bir şekilde ayakta kaldıklarını söyledi.
Çin'le ticaretin gözden geçirileceği 2021'de
Türkiye'nin pek çok fırsata sahip olduğunu
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TEKNOFEST 2020 MUHTEŞEM FINALI ILE GAZIANTEP’TE SONA ERDI

İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon
720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en
büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST’te milyonlarca insan, coşku ve
heyecanla bir araya gelerek, “Milli Teknoloji
Hamlesi”ne tanıklık etmişti. Ülkemizin önde
gelen kuruluşlarının desteği ve özverili çalışmaları ile düzenlenen TEKNOFEST bu yıl
ise 63 paydaşı ile İstanbul’da yanan “Milli
Teknoloji Hamlesi” meşalesini Gaziantep’e
taşıdı.
Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST gurur, coşku ve heyecan dolu
günlerin ardından sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin
önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivale
üçüncü yılında milli mücadelenin gazi şehri
Gaziantep ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilen festival, milyonlar tarafından ekranları
başından ve dijital platformlardan ilgiyle
takip edildi.
Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları
ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için Milli
Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi
en yükseğe taşıyan festival; teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, ödül törenleri,
Deneyap Kart lansmanı, Deneyap Teknoloji
Atölyesi açılışları ve Sn. Cumhurbaşkanımızın değerli ziyaretleri başta olmak üzere
unutulmayacak özel anlara sahne oldu.
Türkiye Tarihinin En Büyük Ödüllü Teknoloji Yarışmaları
Roket, Elektrikli Araç, Robotaksi Binek Otonom, Model Uydu, İnsansız Hava Aracı Yarışmaları 1-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenirken,
Akıllı Ulaşım, Çevre ve Enerji Teknolojileri,
Eğitim Teknolojileri, Helikopter Tasarım, İnsanlık Yararına Teknoloji, Jet Motor Tasarım,
Sürü İHA Simülasyon, Uçan Araba Tasarım
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Yarışmaları Gaziantep’te Ortadoğu Fuar
Merkezi’nde düzenlendi. Gaziantep Olimpik Havuz’da düzenlenen İnsansız Sualtı
Sistemleri Yarışması ve Rumkale’de düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak takımlara “En İyi Sunum”,
“En Özgün Tasarım”, “En İyi Takım Ruhu”
ödülleri takdim edildi. 100 üniversite, 28
lise, 9 ortaokul, 10 Bilim ve Sanat Merkezi,
1 Bilim Merkezi, 1 Deneyap takımı olmak
üzere toplamda 149 takım ödüllerine kavuştu.
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı
hedefleyen TEKNOFEST’te ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü
ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce
gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için
21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji
yarışmalarına katıldı. Yarışmalara 81 il ve 84
ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5000
finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler
kıyasıya mücadele etti. Aylarca süren hazırlık ve jüri değerlendirmelerinin ardından alt
kategorilerle birlikte dereceye giren takımlara toplamda 3 milyon TL’den fazla ödül
verildi.
“Yeter ki Siz Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürmek için Mücadele Edin”
TEKNOFEST 2020’ye katılarak, çocuk ve
gençlerin projeleriyle yakından ilgilenip,
bilgi alan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Bin yıldır bu toprakları vatanımız
kılmak uğrunda canlarını ortaya koyan
ecdadımız, onca fedakarlığı sizin bugün
ve gelecekte göstereceğiniz başarılar için
yapmıştır. Her birinizden bu anlayışla eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört
elle sarılmanızı istiyorum. Biz kurduğumuz
güçlü altyapıyla, verdiğimiz desteklerle,
sağladığımız fırsatlarla, TEKNOFEST gibi
platformlarla sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere destek olmakta kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar

varsa düzeltiriz. İhtiyaçlar varsa gideririz.
Engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek
vermekten vazgeçmeyin” diyerek gençlere
moral ve motivasyon verdi.
“Hakkari’den Edirne’ye Tüm Yurdu Deneyap Teknoloji Atölyeleri Saracak”
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan
Ortadoğu Fuar Merkezi’nden çevrimiçi olarak bağlandığı 30 ildeki Deneyap Teknoloji
Atölyeleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla,
Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu,
Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa,
Tokat ve Yozgat’taki Deneyap Teknoloji
Atölyeleri'nin açılışı alkışlarla gerçekleştirildi.
81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi
Projesi, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı iş birliğinde tüm yurtta gençleri bilim
ve teknoloji ile buluşturacak.
Yerli ve Milli “Deneyap Kart” Teknoloji
Tutkunları için Geliştirildi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve girişimcilerinin ortak çalışması olan Deneyap Kart
Kamera ve Kart Seti de TEKNOFEST’te Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar tarafından
tanıtıldı. Milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart Kamera
ve Kart Seti; kullanıcılarına toplumu dijital
çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi
vb. teknolojik alanlarda proje geliştirme
imkânı sağlıyor. Elektronik Programlama
ve Nesnelerin İnterneti ile ilişkili konuların
altyapısını aktarmak ve belirli yapay zekâ
algoritmalarını çalıştırmak amacıyla gelişti-
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rilen Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan
herkese proje geliştirme imkânı sunuyor.
TEKNOFEST Coşkusunu Gönüllere, Kalıcı
İzlerini Gaziantep’e Bıraktı
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında
yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, ev sahibi Gaziantep’e de
kalıcı izler bıraktı. Gittiği her yere enerjisini,
tecrübelerini ve bilgi birikimini taşıyan TEKNOFEST, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
iş birliği ile 2, Şehitkamil İlçe Belediyesi iş
birliği ile 1 ve Şahinbey İlçe Belediyesi iş birliği ile 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi olmak
üzere 5 atölye kurdu.
Yeni kurulan atölyelerle birlikte Gaziantep’te toplam öğrenci kapasitesi 960 olan
6 farklı atölye hayata geçmiş oldu. TEKNOFEST Kalıcı İzler Komisyon çalışmaları
“Bilim Türkiye” kapsamında Şehitkamil, Şahinbey ve Büyükşehir Belediyesi ile toplam
3 merkezde de bilim atölyeleri kuruldu.
Şehitkamil ve GOAP'ta Tasarım, Teknoloji,
Matematik, Doğa Bilimleri ve Astronomi,
Havacılık&Uzay olmak üzere 5'er atölye kurulurken, Şahinbey’deki merkezde bunlara
ek olarak Girişim ve Tarım Atölyeleri ile toplam 7 atölyelik bir alan kuruldu.
Türk Yıldızları Gaziantep Semalarına Ay
Yıldız ve TEKNOFEST’in Kalbini Çizdi
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi, milli
gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün
festival boyunca gerçekleştirdikleri muhteşem gösteri uçuşları büyük bir hayranlıkla
izlendi. Türk yıldızlarının Gaziantep semalarına çizdiği 6 kilometre yüksekliğinde, 15
kilometre genişliğindeki ay ve yıldız büyük
beğeni topladı. Yine Türk Yıldızları’nın festivalin açılışı sırasında Gaziantep Kalesi üzerinde çizdiği kalp ise TEKNOFEST’in kalbini
göklere taşıdı. Atak Helikopterleri gösterisi
alkışlar içinde izlenirken, coşku, heyecan ve
adrenalin festival boyunca devam etti.
Drone Yarışması Rumkale’nin Eşsiz Güzelliği İçinde Gerçekleşti
TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında
düzenlenen Drone Yarışları, Gaziantep’in
tarihi ve doğal güzelliğiyle bir dünya mirası
olan Rumkale’de gerçekleşti. Üç yıldır büyük ilgiyle takip edilen Drone Yarışları'na bu
yıl 10 farklı ilden toplam 16 bireysel sporcu
katıldı. Rumkale’nin muhteşem atmosferinde gerçekleşen Drone Yarışması yine nefesleri kesti.

Kapanış konuşmasını sahnede gençlerle
birlikte yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar,
“Gençlere, TEKNOFEST heyecanını kalbinde
hisseden, gönlünü veren, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST’i TEKNOFEST yapan, bizden desteğini ve ilgisini
esirgemeyen milletimize, güzel ev sahipliği için Gaziantep’e çok teşekkür ediyoruz.
2021’de İstanbul’da görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.
Toplamda 63 paydaşı bulunan TEKNOFEST
2020, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, 7 bakanlık, 4 başkanlık, 26 kurum,
16 üniversite ve 10 medya paydaşının desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin
önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST
2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve
destekçileri arasında AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY,
TÜRKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM,
TÜBİTAK SAGE ile birlikte festivale Devlet
Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Patent,
Türkiye Uzay Ajansı, TURKCELL, TÜBA, Türk
Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, T.C. Savunma Sanayii
Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi,
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri
Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bulunuyor.
Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik
Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,
Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi yer alıyor.
TEKNOFEST 2020’nin medya paydaşlarını
ise sırasıyla AA, TRT, A Haber-Sabah, Albayrak Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın
Grubu, Haber Türk, Kanal 7, TGRT Haber ve
Türk Medya oluşturuyor.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST’i İstanbul’a
Gururla Uğurladı
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ÖZGE ULUSOY’DAN
EV DEKORASYONUNDA
SONBAHAR
TÜYOLARI
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Mobilya markası Weltew Home’un reklam yüzü
olan Özge Ulusoy, ev dekorasyonuna olan merakıyla da biliniyor. Takipçilerine Instagram sayfası üzerinden sık sık öneriler paylaşan güzel
model, yaşam alanlarını güzelleştirecek tüyoları
ve sonbahara özel trendleri 10 adımda sıraladı.
“Sonbaharı romantik buluyorum”
“Her mevsimin kendine has bir rengi ve güzelliği var, sonbahar mevsimini hüzünlü bulmuyorum ancak evde koltuğuma oturup, ayaklarımı
uzatıp romantik filmler izlemeye de bayılıyorum” diye belirten Özge Ulusoy, “Yeni sezonda
devam eden projelerim ve gün içerisindeki hızlı
tempom nedeniyle eve gittiğimde tam anlamıyla konfor arıyorum. Minik dokunuşlarla her
sezon evimi yeniliyorum ve bu bana dinginlik
kazandırıyor. Korona günlerinde evde oldukça
vakit geçirdiğim için evimde bu dönem ne tür
yeniliklere ihtiyacım olduğunu keşfettim. Keyifli
bir alışverişle evimi sonbahara hazırladım” dedi.
Evinize 10 adımda sonbahar dokunuşu…
1.Güz mevsiminin kahverengi renklerine karşılık
evinizde soft renkler kullanarak daha iç açıcı bir
görünüm elde edebilirsiniz.
2. Doğru aydınlatma ile ışığın enerjisini evinizde
hissedebilirsiniz. Odalarınızı bol bol havalandırmayı ve gün ışığı ile birlikte temiz havayla bol
oksijen almayı ihmal etmeyin.
3. Evinizde kitap okuma köşesi oluşturun, kitaplığınızı yeniden düzenleyin.
4. Yazlık kıyafetlerinizi kaldırırken, sonbahara
özel kıyafatlerinize gardrobunuzda yer açın…
5. Ayaklarınızı uzatıp dinlenebileceğiniz rahatlıkta olan ve film izlerken uyuyakalacağınız bir
koltuk sizi konforlu hissettirecektir.
6. Sonbahara özel çiçekleri evinizde bulundurun. Doğal sarı yaprakları sehpa üzerine dekoratif obje olarak da kullanabilirsiniz.
7. Mum ışığının romantik etkisi gecelerinizi aydınlatsın…
8. Bu dönem yeni bir tablo, evinizin aurasını tamamen değiştirebilir.
9. Ayna kullanımı yaşam alanınızı geniş gösterir,
kendinizle ve aynalarla barışık olun…
10.Bir sonraki yaza kadar açık renkli halılarınızı
da rafa kaldırın ve daha toprak renklerde halılar
tercih ederek hem göze hitap etmesini sağlayın
hem de evinizde daha sıcak bir ambiyans oluşturun.
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SONBAHARIN
EN GÖZDE
KÜLTÜR
ROTALARI

K
nı!

ültür turlarının popüler adreslerini,
yurt içinin eşsiz güzelliklerini görmeye hazır mısınız? Sonbaharda
doğayla iç içe olmanın, farklı kültürleri yerinde keşfetmenin tam zama-

Kapadokya her mevsim güzel!
Ülkemizin zengin doğal güzelliklerinden
biri olan Kapadokya, 60 milyon yıllık tarihi
ve doğanın cömert hediyeleriyle muhteşem
bir atmosfer yaratıyor. Dünyada eşi benzeri
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olmayan rengârenk balonları ile nefes kesen
Kapadokya turları sadece peri bacaları ile
sınırlı kalmıyor; vadiler, yeraltı şehirleri, tarihi kilise ve camiler, müzeler, yerel lezzetler,
eğlence dolu aktivitelerle müthiş bir heyecan
sizi bekliyor. Dünya gezginlerinin en çok ilgi
gösterdiği coğrafyaların başında gelen ‘Güzel Atlar Diyarı’ Kapadokya’yı sonbaharın
renkleriyle keşfedin!
Güneydoğu’da unutulmaz bir deneyim
Güneydoğu’nun gizemli coğrafyasında geç-

mişin izlerini taşıyan pek çok hikâye var. Hem
kültür ve tabiatın güzelliklerini hem muhteşem lezzet haritasını keşfetmek için GAP
turları sizi bekliyor. Nemrut'ta gün batımını,
sessiz şehir Halfeti’yi, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Hasankeyf’i, Balıklı Göl’ü,
tarihin başlangıcı Göbeklitepe’yi, Harran’ın
karınca evlerini ve Mardin’in sırlarla dolu sokaklarını göreceğiniz turlarda, Zeugma’dan
çıkarılan paha biçilemez mozaik eserler de
gezinin en güzel yanını oluşturuyor. Bölgede
gezerken tadacağınız lezzetleri başka yerde
bulamayacak, kültür mirası olarak bilinen
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eserleri de göremeyeceksiniz…
Fotoğraf tutkunları için Yedigöller
Haftanın yorgunluğunu atmanın en güzel
yollarından biri de hafta sonu düzenlenen
günübirlik veya bir gece konaklamalı turlara
katılmak. Sonbaharda Batı Karadeniz’in en
güzel yerlerden biri olan Yedigöller’de çok
farklı renkleri görebilme şansınız var. Özellikle fotoğraf düşkünleri için vazgeçilmez yerlerden biri olan Yedigöller’de gezerken Dilek
Çeşmesi’ni görebilir, Ulu Kayın ağaçlarının

arasında nefes aldığınızı hissedebilirsiniz.
Yine sakin şehirler Taraklı ve Göynük de sizi
bekliyor. Günübirlik veya bir gece konaklamalı olarak gidebileceğiniz turlar, her hafta
sonu hareketli gerçekleştiriliyor.
Sonbaharın en güzel rotası Karadeniz
Karadeniz'in birbirinden güzel şehirlerini
keşfetmek için bahar ayları en ideal zaman.
Doğaya ve oksijene doyacağınız, yöresel ve
lezzetli yemekleri tadacağınız bu tatilde Karadeniz'i seçerek doğru bir tercih yaptığını-

zı göreceksiniz. Samsun’dan Artvin’e birçok
şehri içine alan turlarda, Uzungöl, Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası gibi varış noktaları sonbaharın renklerini yansıtıyor. Özellikle Karagöl
mutlaka tavsiye ettiğimiz yerler arasında.
Bazı tur programlarında Batum’a kadar farklı seçenekler de bulunuyor. Doğu Karadeniz
kadar Batı Karadeniz’in etkileyici coğrafyasını, tarihini, kültürünü ve mimari özellikleriyle
yerel mutfağını da yakından deneyimleme
şansınız bulunuyor. Amasra, Safranbolu ve
daha pek çok güzellik Batı Karadeniz turunda sizi bekliyor.
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KOTON’DA
ÜST DÜZEY
ATAMA
Dr. A. Bülent Sabuncu
Koton’un yeni CEO’su

D

ünyada 30’a yakın ülkede 510
mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren Türk moda sektörünün öncü
kuruluşu Koton’un yeni CEO’su
Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.
Türk moda sektörünün öncü kuruluşu Koton’un yeni CEO’su, yaklaşık bir yıldır Destek
Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür olarak
görev yapan Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Yeni CEO’muz Dr. A. Bülent Sabuncu,
tecrübesi ve yönetsel becerileriyle geçtiğimiz bir yılda bilhassa pandemi döneminin
olağan dışı şartlarını yönetmemizde büyük
gayret ve performans gösterdi. Yönetim kurulu olarak yeni pozisyonuyla Koton’a olan
katkılarını artırarak sürdüreceğine yürekten
inanıyoruz” dedi.
Yaklaşık bir yıldır Koton’da Destek Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev
yapan Sabuncu, bundan böyle şirketin tüm
operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.
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Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, 32 yıldır Türk moda dünyasına dinamik
tarzıyla yön veren Koton’un zamanın ruhuna uygun hamlelerle büyüme yolculuğunu
sürdürdüğünü belirtti. Güçlü kurumsal yapının şirketleri, risklere karşı daha kuvvetli
kıldığının altını çizen Yılmaz Yılmaz, özellikle
pandemi döneminde bunun daha iyi anlaşıldığını hatırlattı.
Dr. A. Bülent Sabuncu’nun, şirketin profesyonel yapısını daha da kuvvetlendirme
amacıyla CEO’luk görevine atandığını söyleyen Yılmaz, “Bu adımımız, aynı zamanda
Koton’daki kurumsal yönetimi de güçlendirdi. Koton daima bir iddiası olan, vizyoner
ve yenilikçi bir marka. Yeni CEO’muz Dr.
A. Bülent Sabuncu, tecrübesi ve yönetsel
becerileriyle geçtiğimiz bir yılda bilhassa
pandemi döneminin olağan dışı şartlarını
yönetmemizde büyük gayret ve performans
gösterdi. Yönetim kurulu olarak yeni pozisyonuyla Koton’a olan katkılarını artırarak
sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Koton,
sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla de-

ğer yaratmaya devam edecek” dedi.
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Bülent Sabuncu, aynı üniversitede 1996 yılında İktisat yüksek lisans
programını, İstanbul Üniversitesi'nde de
2001 yılında doktora programını tamamladı.
Kariyerine OYAK Portföy Yönetimi’nde başlayan Sabuncu, sırasıyla Global Portföy Yönetimi, Balnak Lojistik Grubu ve Umur Basım
ve Kırtasiye’de çeşitli görevlerde bulundu.
FLO Mağazacılık ve Pazarlama’da İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak, ardından da OYAK
Grubu şirketlerinden Omsan Lojistik’te Genel Müdür olarak görev aldı. 2019 yılı Kasım
ayında, Finans, Merkezi Satın Alma-İdari İşler, Global Lojistik, Hukuk, Tedarik, Tedarik
Planlama-Kalite, Bilgi Teknolojileri-Proje
Yönetimi ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarını kapsayan Destek Hizmetlerden Sorumlu
Genel Müdür olarak Koton’a katıldı. A. Bülent Sabuncu Ekim 2020 itibarıyla Koton’a
CEO olarak atandı.
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BU DÖNEMDE HAYALLER KURMALIYIZ
Necati Ufuk TOYDEMİR

Pandemi sürecinin etkilerini bu yıl ilk kez
mart ayında ülkemizde hissetmeye başladık.
Süreç içerisinde bulunduğumuz günlerde
de son derece etkili ve şartları son derece
sertleştirerek devam etmekte. En önemlisi
ne zaman kontrol altına alınacağı konusunda pozitif düşüncelerle belirtilen varsayımlardan daha ileri giden bir tarih henüz
telaffuz edilemiyor ve pandemi sürecini hep
birlikte yaşamaya devam ediyoruz.
Mart ayından bu yana belki de pek hoş anılarla hatırlamayacağımız bu süreci en başından beri öncelikle sakin kalarak, mümkün
olduğunca doğru kaynaklardan doğru bilgilere ulaşarak ve en önemli önceliğimiz olan
insan sağlığı konusunda tüm önlemlerimizi
alarak, kamu kurumları tarafından yapılan
tüm uyarılara dikkatlice uyum sağlayarak
takip etmeye çalışıyoruz.

değişim rotaları arasında bizlerin yapması gereken bu süreç boyunca yeni projeler
geliştirmek olacaktır. Ben bu süreçte planladığımız tüm projelere yeni hayallerimiz
diyorum.
Pandeminin kontrol altına alındığı dönemde ziyaretçilerimiz de bu değişimi tamamlamış olacaklardır. Tüketim alışkanlıkları
pandemi öncesine göre değişiklikler gösterecektir. Bu nedenle bu değişim ve öğrenme sürecinde çok fazla sayıda çok geniş
hayaller kurmalıyız ki; pandeminin kontrol
altına alındığı günlerde bunların arasından

seçebileceğimiz gerçekleştirilebilir alternatiflerimiz olsun.
Sağlıklı günlere ulaştığımız ve ticari, ekonomik, sosyal hayatımıza eski hızında devam edeceğiz dediğimiz gün; bugüne kadar elde ettiğimiz tüm deneyim, bilgi ve
kurduğumuz hayallerin yeniden oluşacak
ticari hayatın kriterlerine göre kuralları koyarken fazlasıyla önemi olacak. Bu nedenle hayallerimiz çok geniş olmalı diyorum.
Kariyerlerimizde en önemli başlangıçları
pandeminin kontrol altına alındığı dönemde yapacağız.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerin hareketlenme işaretlerini büyük bir ustalıkla takip
ederek, pandeminin kontrol altına alınacağı
döneme kadar geçen süreci yönetiyoruz.
Yönettiğimiz bu süreci ben sadece bir kriz
dönemi olarak adlandırmak istemiyorum.
Bu dönemde hepimiz yaşamımız boyunca
bugüne kadar yaşamadığımız deneyimleri
yaşıyoruz. Bu dönemde kazandığımız yeni
deneyimler ile birlikte yepyeni bir öğrenme
dönemi içerisindeyiz.
Hayatımızda pek çok şeyi ilk defa deneyimlediğimiz bu süreç hepimize hem yaşamımıza dair hem de kariyerimize dair öğretilerle devam ediyor. Öğrendiklerimiz ile de
büyük bir değişim okyanusuna yelken açmış
durumdayız. Tabii ki bu değişimi sadece
biz yöneticiler değil, herkes yaşıyor. Doğal
olarak ziyaretçilerimiz de bu değişimi yaşamaktalar. Pandeminin başlamasından önce
en ince detaylarına kadar bildiğimiz tüketici
davranışları da bu süreçte değişiyor. İşte bu
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DERİN MERMERCİ’DEN
BOYNER’E ÖZEL
KOLEKSİYON

D

ünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarının yanı sıra özel
koleksiyonlara da yer veren
Boyner, tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci ile
bir araya geldi. Derin Mermerci’nin Boyner’e
özel hazırladığı, denimi hayatın her alanında
kullanan kadınlara hitap eden DM X Boyner
Koleksiyonu, sonbahar-kış sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en sevilen alışveriş destinasyonlarından Boyner ile özgün stiliyle bilinen
Derin Mermerci, moda dünyasında ses getirecek bir koleksiyon için bir araya geldi. Seçili Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de
yer alan denim ağırlıklı koleksiyon, rahat ve
özgüvenli parçalarıyla Derin Mermerci’nin
kendi stilini yansıtıyor. DM X Boyner Koleksiyonu, işlevselliğin önem kazandığı bugünlerde kadınlara hem stil sahibi hem de rahat
bir görünüm vadediyor.
Koleksiyonun starı denim
İçe dönmenin, yalınlaşmanın öne çıktığı bugünlerde işlevsel ürünler de önem kazandı.
Derin Mermerci’nin Boyner için hazırladığı
DM X Boyner Koleksiyonu'nun ana fikri de
bu oldu. Denimin star olduğu koleksiyonda
birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler,
sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengârenk montlar yer alıyor. Koleksiyon birkaç
farklı model etek ve elbiseyle tamamlanıyor.
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Stilden ödün vermeyen, konforun ön
planda olduğu bir koleksiyon
DM X Boyner Koleksiyonu, gündüzden
geceye çabasız şıklığı seven, hem hafta içi
hem de hafta sonu giyilebilecek parçaların
arayışında olan kadınlara hitap ediyor. Koleksiyonun odağında zamansızlığı ile bilinen ikonik kumaş denim yer alıyor. Denim
pantolon ile ceketi kombinleyerek ofise giden ya da sweatshirt ile tamamlayarak hafta
sonuna hazırlanan kadınlar, DM X Boyner
Koleksiyonu'nda istedikleri özel parçaları
bulabiliyor. Koleksiyonda, birbirinden farklı
model ve renklerdeki denim pantolonların
yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengârenk montlar dikkat
çekiyor. Her dönem kullanılabilen elbise ve
eteklerin de yer aldığı koleksiyonda geniş
giyim seçkisine ek olarak tamamlayıcı aksesuarlardan çorap, bere ve eldivenler de
kadınların beğenisine sunuluyor.
DM X Boyner Koleksiyonu'nda; uçuk maviler ve pembelerin yanında mor, kırmızı, sarı
koleksiyonun ana renk paletini oluşturuyor.
Sonbahar-kış sezonuna damgasını vurmaya
hazırlanan DM X Boyner Koleksiyonu, Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir şehirlerindeki toplam
21 Boyner mağazasında ve boyner.com.
tr’de kadınlarla buluşuyor.
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İŞ DÜNYASI
PROFESYONELLERI

K

amera karşısında eğitim verirken,sunum veya
toplantı yaparken işinizi kolaylaştıracak önemli
bilgileri içeren D&F Management Institute eğitim ve danışmanlık şirketi kurucu, eğitmen, yazar,
konuşmacı Fırat Çapkın’ın ikinci kitabı DİKKAT
KAMERA SİZDE! okuyucuları ile buluştu.

Covid-19 ile beraber iş dünyasındaki paradigmalar hızla
değişmeye devam ediyor. Klasik sunumlar yapmak belki de
tarih olacak…

Bundan sonra çantanıza kamera, tripod, ışık, mikrofon ve
basit makyaj malzemelerini koymayı unutmayın. Mutlaka yedek gömlek ve ceket de yanınızda bulunsun. Aniden
gelen bir telefon veya elektronik postayla kamera karşısına geçip yayın yapmanız, toplantıya katılmanız veya eğitim
vermeniz gerekebilir.
16 yıllık eğitmenlik ve danışmanlık deneyimim ile eski normalle yeni normali harmanlayıp, etkili ve ilham veren konuşmalar yapmanın en ince detaylarını uygulamalı örneklerle bu kitapta sizler için kaleme aldım.
Dinleyici kitlesini etkilemek, ortak ilgi alanı yaratmakla
mümkün… Peki olmazsa olmazlar!
Ekran karşısında etkiyi arttırmak için dikkat edilmesi gere-
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

ken olmazsa olmazlar; ses, görüntü, ışık, baş boşluğu, bakış
boşluğu, kompozisyon ve tabii ki etkili anlatım için retorik,
öğrenme tarzları, öğrenme kanunları, konuşmacı karakteristikleri, sunum esnasındaki etki arttırıcılar, zor insanlar,
farklı üsluplara farklı yapılması gereken sunumlar, kamera
karşısında konuşmanın ve sunum korkusunu yenme püf
noktaları, yayın öncesinde dikkat edilmesi gereken konular,
kitapta örneklerle ve bölüm sonunda özel olarak hazırlanmış QR kodu okutularak bağlanılan profesyonel bir tenorun ses ısıtma uygulamaları gibi farklı sürpriz uygulamalar
ayrıca tiyatro ve seslendirme sanatçısı, aktör, yazar Erhan
Yazıcıoğlu’nun da konuşma sanatı ile ilgili değerli önsözü
de kitapta yer alıyor.
Yıl 2020! Şubat ayı sonu…Beklenmedik misafir…
Hayat bazen hiç ummadığınız iyi veya kötü sürprizlerle karşılar sizi… Bu ilginç sürprizlerden birine tüm dünya canlıları 2020 yılı başlarında şahit oldu. Tüm dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 virüsü her alanda olduğu gibi iş dünyasında
da iş yapış kural ve geleneklerini baştan sona değiştirmeye
başladı. İş dünyası profesyonelleri ister istemez bu değişime
bir şekilde uyum sağlamak zorunda kaldı.
Mart 2020’ye kadar şirket içi veya şirket dışında yaptığınız
sunumlar, eğitimler, üst düzey yöneticilerin veya konuşmacıların yaptıkları ilham verici konuşmalar yüz yüze ve otel-
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lerin konferans salonlarında yapılırken,
Mart 2020 itibarıyla herkesin hayatına
zoom, webex, MTeams, canlı yayın (online/onair) gibi değişik kelimeler ve jargonlar girmeye başladı.Fırat Çapkın’ın
2. Kitabı “Dikkat! Kamera Sizde” bir virüsle altüst olan dünyamızda algıların,
bakış açılarının nasıl değiştiğini, iş dünyasında farklı yaklaşımların çalışanları
nasıl etkilediğini, klasik ofis, toplantı,
eğitim usul ve programlarının nasıl dönüşerek bizi kamera önünde güçlü ve
bilgili olmaya ittiğini, yeni pencereler
açarak okuyucularına gösteriyor.

nışmanlık hizmetleri verdi.

Pazarlama ve satış başlığında,

Gökyüzüne olan tutkusu sebebiyle özel
uçak pilotu lisansına da sahip olan Çapkın, İngilizce, Rusça bilmekte, temel düzeyde Yunanca konuşabilmekte; akordeon, bateri, buzuki çalmakta, Afrika
Davulları ve Çerkez Kamaları koleksiyonu sahibidir. Cessna 172 tipi uçaklarla
yaptığı her uçuşta;

•Satış Yönetimi

•Büyük resmi görme,

•Bankacılık ve Yüz Yüze Satış

•Etkin karar alma,

Kişisel gelişim başlığında ise,

Kamera karşısında konuşma korkusu
yenilebilir mi?

•Riskleri minimize etme,

•Proaktif Davranış ve Öngörü

•Kurallarla çalışma,

•Müzakere Becerileri

•Konsantrasyon,

•Karar Alma

•Özgüven,

•Çatışma Yönetimi

•Ekip uyumu,

•Eğitimcinin Eğitimi

•Yüksek moralin olumlu etkileri vb. konuları pekiştirerek, bu uçuşlarda edindiği
deneyimleri de eğitimlerinde katılımcılarla paylaşmaktan büyük keyif almaktadır.

•Hitabet ve Etkili Sunum Becerileri

Elbette mümkün. Belki de pek çok insanın korkulu rüyası sunum yapmak,
etkileyici ve konuşmalar yapmak iken,
şimdilerde kamera karşısında etkili konuşma yapmak, canlı yayında eğitim
vermek veya ekiple canlı yayında toplantı yapmak gibi zorunluluklar doğdu.
Bu konuda kimilerinin yeteneği, becerisi yüksek seviyede iken, kimileri de
kamera karşısında tabiri caiz ise kan-ter
içinde kaldı.
Fırat Çapkın’ın Dikkat! Kamera Sizde
adlı ikinci kitabında bu konularla ilgili
pratik ve uygulaması kolay olan hem
teknik hem de beceri geliştiren bilgilerle bu korkuyu yenmeniz ve kendinizi
geliştirmeniz mümkün.
Fırat Çapkın Hakkında
2004 yılında D&F Management Institute eğitim ve danışmanlık şirketini İstanbul’da kurdu. 1976 yılında İstanbul’da
doğdu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler-Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Satış
üzerine kaleme aldığı ilk kitabı olan Buz
ve Kazak; kamera karşısında konuşma
ve eğitim verme üzerine kaleme aldığı
ikinci kitabı Dikkat! Kamera Sizde adlı
kitapların yazarıdır.
Kariyer yolculuğuna çok uluslu bir Amerikan şirketinde başladı. Dünyanın en iyi
ve en ünlü yönetim gurularından Prof.
Dr. Ichak Kalderon ADIZES ile tanışma
ve çalışma fırsatını yakaladı. Türkiye’nin
en büyük şirketlerinin sahiplerinin ve
üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansları ve ekipleri yönetti.
Yönetim, pazarlama, satış, müzakere
ve organizasyonel değişim konularında
65.000 kişiye eğitimler, 140 şirkete da-

Öğrenmeyi ve bildiklerini öğretmeyi
motto olarak benimseyen Fırat Çapkın,
dinamik ve farklı eğitim projelerine, ekibi ile birlikte hem online hem de sınıf
ortamında harmanlayarak hız kesmeden
devam ediyor.

•Nöro Pazarlama ve Subliminal Satış
•Bütünleşik Pazarlama Yönetimi
•Mağazacılık, Satış ve Hizmet
•Bayi Yönetimi ve Satış

•İşbirliği Geliştirme ve İlişki Yönetimi
konularında eğitimler vermektedir.
Keynote Speech Konuları
•Riskli Kararlar & Pilotlar
•Karar Alma & Kararsız Kalma
•İş Dışında 5 Dakika!

D&F Management Institute

•ÇatışMA – Anlaş!

Online ve sınıf platformunda eğitim
verilen konular

•Buz ve Kazak Sohbetleri

Özellikle çok uluslu şirketlerin kendi sistemlerine göre hazırlayıp, geliştirdikleri
eğitimlerin Türkiye’ye uyumlaştırılması
konusunda çok özel içerik çalışmaları
yapan Çapkın,
Yönetim başlığında,
•Temel Yönetim Becerileri
•Etkin Ekip Yönetimi
•Proje Yönetimi
•Liderlik ve Koçluk
•Değişim Yönetimi
•Stratejik Yönetim ve Planlama

•İtirazmatik! “İtirazım var!”
Şirketlere ve sektöre özel vaka uygulamaları
Eğitim vermenin en önemli noktalarından biri de şirkete ve sektöre özel tasarlanan vaka uygulamalarının, eğitim
sonrası eğitim etkinliğini yüksek seviyede arttırmasıdır.
Bu nedenle şirkete ve sektöre özel senaryoların yazılması, bu senaryoların
hem şirket çalışanları hem de tiyatro
oyuncuları ile birlikte “Yaratıcı psiko-drama” tekniği ile uygulanması, uygulamaların sonunda etkinliği arttırmak
üzere geri bildirimlerin yapılarak eğitimlerin daha verimli geçmesine özen
gösterir.
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İKI KÜRESEL MARKA KALE VE GEBERIT’TEN GÜÇLÜ IŞ BIRLIĞI
Türkiye’nin, seramik ve banyo ürünleri sektör lideri Kaleseramik, İsviçreli sıhhi tesisat
devi Geberit ile önemli bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Geberit ürünleri,
seçili Kale satış noktalarında tüketiciler ile buluşacak.
Müşterilerine ürünleri kişiselleştirme noktasında alternatif çözümler sunan Kale ve
Geberit, yeni nesil perakendecilik anlayışı
doğrultusunda iş birliğine imza attı. Perakende mağazacılık algısını yaptığı güçlü
marka iş birlikleri ve yeni vizyonuyla geliştiren Kaleseramik ile sıhhi tesisat devi Geberit
arasında yapılan iş birliği kapsamında, seçili
Kale satış noktalarında yer alacak Geberit
ürünleri müşterilerin farklı ürün ihtiyaçlarını
karşılayacak.
“Perakende sektörüne yeni bir boyut kazandırdık”
Kale Holding binasında gerçekleştirilen
imza töreninde konuşan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “İş birliklerinde
kurallar yeniden yazılıyor ve dünyada farklı
sektörlerde önemli marka iş birliklerine de
şahit oluyoruz. Biz de 63 yıllık tecrübemiz,
markalarımızın gücü ve kanaldaki yaygınlığımız ile çok önemli iş birliklerine imza attık. İnovasyon ve tasarım odağımızla, ileri
teknoloji ile ürettiğimiz geniş seramik karo
ürün gamımıza ek olarak; vitrifiye, banyo
mobilyaları ve armatür ürün gruplarındaki ürünlerimizle estetik ve bütünsel mekân
çözümleri sunuyoruz. Müşterilerimize, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ilham vermek, en iyi müşteri deneyimini yaşatmak ve
Kale satış noktalarını müşterilerin tek noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
alanında öncü olan markalar ile iş birlikleri
yaparak, yeniden dizayn ediyoruz. Bu sayede perakende sektöründe hizmet çıtasını
daha yukarı çıkarmanın yanı sıra sunduğumuz marka çeşitliliği ve hizmet/çözüm, özel

Altuğ Akbaş
Kaleseramik Genel Müdürü
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ürün seçenekleri ile perakende sektörüne
yeni bir boyut kazandırdık. Geberit, küresel
altyapısı, tasarım ve mühendislik gücüyle
şekillenen ürünleri ile kendi sektörüne öncülük eden, sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında
merkez Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde uzun geçmişi olan köklü bir marka.
Bir global markayı daha mağazalarımızda
bulundurmaktan dolayı mutluyuz” dedi.
“Üst segmentte daha konforlu bir tüketici deneyimi için artık Kale mağazalarındayız”
Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer ise
şöyle konuştu: “Gömme rezervuarın mucidi Geberit olarak, 150 yıldır sıhhi tesisat
sektöründe, 5 yıldır ise vitrifiye sektöründe hizmet veren global bir markayız. Etik
değerleri, yüksek kalitede güvenli ürünleri
ve sürdürülebilir kalkınmayı marka değerlerimizin odağına koyuyor, küresel ekonominin prensipleriyle yüksek katma değerli
ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi için
her yıl global ciromuzun ciddi bir oranını
AR-GE yatırımlarımıza aktarıyoruz. Üretim
süreçlerimizi tasarım, teknoloji, mühendislik
ve bilgi birikimimiz bütünlüğünde yürüterek pazara üst segment ürünler sunuyoruz.
Bu anlayış doğrultusunda, kurulduğumuz
günden bu yana, sektör paydaşlarımız ile
geliştirdiğimiz diyaloğun son derece kıymetli olduğunu biliyoruz ve çeşitli iş birlikleri kurarak sektörümüzü daha da ileriye
taşımayı hedefliyoruz. Sanayici mirası ve
girişimciliği ile sektörümüzün önderlerinden olan, insana ve çevreye saygılı, topluma
sürdürülebilir değerler katan itibarlı şirketler

grubu Kale ile yapmış olduğumuz güç birliği ile üst segment ürünlere ulaşmak isteyen müşterilerimiz, daha konforlu bir tüketici deneyimi yaşayacak. Kendi değerlerine
sahip çıkan, ürün ve hizmetleriyle sektöre
ilham olan Kale ile bu yolcuğun içerisinde
olmaktan çok memnunuz. 2020 yıl sonuna
kadar 14 Kale bayisine ürünlerimizle dahil
olarak, 2021 yıl sonuna kadar sayıyı kilit lokasyonlardaki 30 satış noktasına daha taşımayı planlıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız
anlaşmanın ilk altı aylık süreçte satışlarımıza
%5 oranında pozitif yönde yansıyacağını
düşünmekteyiz. İlk altı ayın ardından bu artı
değer kademeli olarak artacaktır. Öte yandan Kale ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini
diğer bölgelerimizin yanı sıra Orta Anadolu
ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yapılanmamıza da destek olacağını öngörüyoruz.”
Geberit’in tasarım ödüllü ürünleri de
Kale satış noktalarından müşteriye ulaşacak
Geberit’in önemli tasarım ödüllerine de sahip seçkin ürünleri, Kaleseramik’in prestijli
markaları ‘Çanakkale Seramik’, ‘Kalebodur’,
‘Kale Banyo’ ve ‘EdilcuoghiEdilgres’ ürünleri ile birlikte tüketici ve profesyonellerin
beğenisine sunulacak. Sene başında Türkiye vitrifiye pazarına yeni serileriyle giriş yapan Geberit, banyo mobilyalarının yanı sıra
‘Montaj Sistemleri’, ‘Rezervuarlar ve İç Takımlar’, ‘Banyo Seramikleri’, ‘Yıkanma Alanları ve Küvetler’, ’Elektronik Bataryalar ve
Yıkanma Sistemleri’, ‘Süzgeçler ve Sifonlar’,
‘Akıllı Klozetler’ gibi farklı ürün gruplarıyla
seçili Kale satış noktalarında yerini alacak.

Ufuk Algıer
Geberit Genel Müdürü
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BEĞENILME İHTIYACI

Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

Şu fani hayatımızı yaşarken, daha önce hiç
olmadığı kadar ‘onay’a ihtiyaç duyduğumuz
başka bir dönem yoktur sanırım. Belki de
hiç olmayacak. Hem onca gelişen teknolojinin, kendi kişisel gelişiminde belli seviyeye
gelmiş insanların yaşadığı modern çağın
tam da ortasında bu kadar bağımlı görünen
insanoğlu... Nasıl bir tezat...
Her zamankinden daha özgürken, her istediğimizi yaparken, eskiye nazaran sayısız
fırsatlarla çevriliyken, bunun yanında bir o
kadar da onaylanma ihtiyacına bağlılık...
Nasıl ki, bir insan yetişirken fiziksel ihtiyaçları varsa sosyal ihtiyaçları da vardır. İşte
tam da burada ihtiyacı karşılamak en doğal
olan ve normal zaten. Bir yere, bir gruba ait
olmak, sevilmek, beğenilmek, onaylanmak,
saygı görmek ve karşısındakine saygı duymak, her insanın ihtiyacıdır. Özellikle ergenlikten başlayan bir süreçle birlikte bilinçli bir
hal almaya başlayan da bir süreçtir aynı zamanda. Fakat hatırlayalım sadece ergenlikte
mi fark ettik bu ihtiyacı… Okulda, sınıfındaki
arkadaşlarından önce matematik sorusunu
bilip, çözen çocuk ilk fırsatta bunu kimlerle
paylaştı? Onay alacağı ve ‘aferin’i duyacağı
kişilere... O zamandan bu zamana ne değişti
ortalama bir insan hayatında...
Konunun başında bahsedilen duygunun
tıpkısının aynısı... Uzay çağına gelmişken,
duygu kopyalayabilen insansı makinelerle ilgili her geçen gün yeni haberler duyarken, internet çağıyla kendimizden yeni
‘sanal ben’ler yaratırken, bizde bu nasıl bir
alışkanlık geldi de onsuz depresyona girer
olduk. Gerçek duyguyu saklayıp, kendi kurallarını kendi oluşturduğu sosyal medyada
olduğundan farklıymış gibi görünüyor olmakta bulduk saadeti… Aşırı mutluluk, aşırı
acı halleri, hastaneden olumsuz görüntülerle fotoğraf paylaşma vs. hep bir başkası-

nın dikkatini çekme isteği oldu bu davranış
çoğu zaman. Zaten sevdikleriyle bir telefon
uzağında olmuyor mu insan... Neden, bu az
ya da çok tanıdıklarınla tüm özelini paylaşmak? Buna sahiden sevgi ihtiyacını karşılamaya çalışmak diyebilir miyiz? Bunları bütün olarak düşünürsek alınan ‘like’lar insanı
bu kadar nasıl etkileyebilir?
Sosyal medyanın yeni yeni trend olduğu zamanlarda haber programlarında; yeterli like
(beğeni) alamadığı için intihar girişiminde
bulunan gençlerin hikâyelerini izledik. Orada çok derin bir mesaj vardı aslında. O kadar
uç noktalara gitmiyor gibi görüyoruz belki
ama normal hayatında birey kendi değerini;
aldığı ya da almadığı likelarla belirlemeye
başlıyor bir zaman sonra. Onu sanal dünyada arkadaşı olarak görmediği, reddettiği
kişiyle gerçek hayatta da bağını koparabiliyor. Uzaklaşabiliyor karşı taraftan bağımsız
ve nedensiz farklı davranmaya başlıyor.
Bu davranışların hiçbiri tesadüf değil. Daha
önce de belirttiğim gibi sevilmeye saygı duyulmaya ihtiyacımız var. Tıpkı Maslow’un

‘İnsanın İhtiyaçlar Piramidi’nde anlattığı
gibi... Hayatta kalmak için gerekli fiziksel
ihtiyaçlarımız, sosyal ihtiyaçlarımız gibi ihtiyaçları içeren... Peki, biz bu dünyadaki çılgın
like beklentisiyle nasıl bu noktaya geldik?
Bunun cevabı da çoğunluğa uyma (sürünün bir parçası olma) çabası, dışlanmadan
kendini kabul ettirebilme gerçeğiyle örtüşmekte... Şimdi bazı uygulamaların; beğeni
adetlerini belirsizleştirmeyle ilgili aldığı kararların çabası (kişilerin ruhsal ve duygusal
dünyalarını etkilememek için) için yeterince
geç... Artık kendi kendini yeniden yaratabilme hazzı, tüm dünyanın zihnine kazındı...
Bu duygu, yeryüzünde ilk insandan beri
hiçbir topluma bu kadar aleni olarak fütursuzca dağıtılmamıştı. Eskiden izlediğimiz
fantastik uzay filmleri bile kendinden yeni
bir ‘sen’ çıkaramıyorken, şimdi gelinen nokta düşündürücü…
Bunca sosyalleşmeyle arada kalmış biçare
insanlığa kalansa ‘Beğeni bağımlılığı’... Eğer
olur da mutlu ederse hepinize bol beğeniler dilerim.
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KOMŞU OLMAK IÇIN MILYONLAR VERIYORLAR

E

v sahibi olurken evin konumu,
oda sayısı, yapının yaşı, otoparkı,
sosyal imkânları gibi dikkat edilen birçok konu var. Ancak bazı
insanlar bunlarla birlikte komşularını da
önemsiyor ve ünlülere komşu olabilmek
için milyonlar veriyor.
‘Ev alma komşu al’
Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş
Başaran, “Ünlülerle komşu olmak isteyen
birçok müşterimiz oluyor. Aynı sitede,
apartmanda yaşamak ya da villalarına
yakın olmak istiyorlar. Ev alma komşu al
sözünü gerçeğe dönüştürüyorlar ve evden daha çok komşularını önemsiyorlar”
dedi.
Değeri artıyor
Ünlü isimlerin yaşadığı bölgelerde ev
fiyatları ve kiralarının arttığını belirten
Başaran, “Bu evlere ilgi büyük oluyor.
Sanat, cemiyet, iş dünyasından isimlerin
semtlerinde ev istiyorlar. Hatta mülk sahiplerine bu evler için değerinin üstünde
ücretler teklif ediyorlar” dedi. Ünlülerin
hayranları, özellikle havuz, spor salonu,
bahçe gibi ortak alanlarda tanışabilme
umuduyla bu evleri tercih ediyor.
En çok Tarkan soruluyor
En çok sorulan isimlerin başında koronavirüs tedbiri alıp, Almanya Köln sınırı
Alzey kasabasında 3 milyon TL'ye lüks
villa satın alıp, orada yaşayan Tarkan
geliyor. Kanlıca’da yalıda oturan Sezen
Aksu, Acarkent’teki Demet Akalın, Bahçeköy'deki ultra lüks villasıyla Ajda Pekkan ve Ulus’ta oturan Murat Boz, Beykoz
Konakları'nda oturan Sibel Can ve Ferhat
Göçer de geliyor. Yine Acun Ilıcalı, Gülben Ergen, Burak Özçivit, Fahriye Evcen
çifti, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy da
en çok merak edilenler arasında. Öte
yandan boğazda özel tekne turları düzenleyip, kim hangi yalıda oturuyor diye
geziler bile yapılıyor.
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ve işletmeye sosyal çevrede olumlu bir imaj
yaratmak amacıyla faaliyetlerin planlanması,
organize edilmesi, koordinasyonu ve denetimi ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerin bütünüdür.”
Marina işletmelerinden hizmet talebinde bulunan yatçıların memnuniyeti ve marinadan
tatmin olmaları açısından önemli hizmet ve
konuları özetlemekte fayda var.
Marinanın somut özellikleri
Marinada modern teknolojinin ve ekipmanların kullanılıyor olması,

Engin Yıldırım

Duş ve tuvaletlerin temizliği ve sayıca yeterliliği,
Marina tesisleri genelinde düzen ve temizlik,

MARINA İŞLETMELERINDE
HIZMET YÖNETIMI
Hizmet sektörü içerisinde çok önemli bir
paya sahip olan turizm, kendi içinde çeşitli
dallara ayrılmaktadır. Bunlar arasında deniz
turizmi, dünyada ve Türkiye’de en yaygın
tür olup, ekonomik açıdan ülke kaynaklarına yaptığı katkı ile Türkiye’nin geleceğinde
çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda
yatçılık ve beraberinde marina işletmeciliği
yakın ilgi gerektiren konulardandır. Her turizm işletmesi gibi marina işletmeleri de artan ürün ve hizmet çeşitliliği ortamında çalışmak ve rekabet etmek durumundadır. Artan
rekabete bağlı olarak, marina işletmelerinin
sundukları hizmetlerde iyileştirme yapmaları ve hizmetler üzerinde sürdürülebilirliği
sağlamaları ihtiyacını doğurmuştur. Bunun
elde edilmesinde ise müşteri odaklılığın yüksek olduğu marinalarda sunulan hizmetlerin
müşteriler tarafından nasıl algılandığının tespit edilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Yat
turizmi, birçok doğal ve beşeri etkenin bir
araya gelmesiyle meydana gelen bir turizm
faaliyetidir. Özellikle kıyıların aktif olarak kullanıldığı bu faaliyet, deniz turizminin destekleyici alt dallarından biridir.
Yatçıların marinadan tatminine doğrudan
etkili olduğu kanıtlanan altı nedenden heveslilik hariç diğer beşinin (somut özellikler,
güvenilirlik, inanılırlık, müşteriyi anlamak ve
iletişim) yatçıların marinayı tekrar tercih etme
eğilimleri üzerine ayrı ayrı etkilidir.
Marina işletmelerinin değişik özellikleri de
dikkate alınarak marina yönetimini şöyle tanımlayabiliriz: “İşletmelerin belirlenen amaçlara ulaşmasında; karlılığı maksimum kılmak,
iş görenlerin amaçları ile işletmenin amaçlarını bütünleştirerek motivasyonu artırmak

Personelin temiz ve düzgün giyimli olması,
İnternet/TV bağlantı hizmetlerinde verimlilik.
Marina işletmesinin güvenilirliği
Hizmetlerin, söz verildiği zamanda verilmesi,
Hizmetlerin önceden belirtildiği şekilde sunulması,
Yatçılara hangi hizmetlerin ne zaman verilebileceğinin net olarak bildirilmesi.
Marina işletmesinin inanılırlığı
Marinanın yatçılar arasındaki ünü ve saygınlığı,
Marinanın kendi reklamlarında duyurduğu
hizmetleri sunma konusundaki başarısı.
Marina çalışanlarının hizmet sunmadaki
hızı ve istekliliği
Çalışanların müşteri isteklerine vaktinde cevap verebiliyor olmaları,
Marinaya yanaşmak için yatçıların bekledikleri süre,
Giriş-çıkış prosedürlerinin kolayca tamamlanabilmesi.
Marina çalışanlarının müşteriyi anlamadaki başarısı
Çalışanların yatçılara bireysel olarak ilgi göstermesi,
Çalışanların, müşterilerin özel ihtiyaçlarını
anlamaya çalışması ve bunun için yeterli zaman ayırabilmeleri.
Marina içi iletişim imkânları

Marina içerisinde verilen hizmetlere dair yeterli miktarda yönlendirme, işaret ve açıklamaların bulunuyor olması,
Marina çalışanlarıyla kolayca iletişime geçilebilmesi.
Yatçıların teknelerini bağladıkları marinadan
tatmin sağlamalarının yanı sıra aynı marinayı
daha sonraki seyahatlerinde de tercih etmeleri hedefleniyorsa marina yönetimlerinin,
yukarıda marinadan tatmin ile ilgili olarak
sıralanan konulara daha da büyük bir dikkat
göstermeleri gerekir.
Marinacılık alanında meydana gelen gelişmeler, marina sayılarının ve tekne bağlama
kapasitelerinin arttırılması marinaların sosyal
ve ekonomik açıdan bölgesel ve ulusal olarak kalkınmasında önemli katkılar sağlamaktadır. İçinde alışveriş merkezinin de olduğu
karma projelerde yer alan marinalar, tesisin
diğer üniteleri ile (otel, konut vs.) sinerji sağlamaktadır. Marinanın da yer aldığı AVM’ler
‘Deniz üstü alışveriş’ hizmeti vermektedir.
Restoranları, barları, alışveriş mağazaları ve
diğer üniteleri ile özellikle yerel müşteri çekmekte, çoğu marinalar kendi çevrelerinin
sosyal merkezi konumundadır.
Marinaların tesis ve hizmetler dizisini barınma sürelerine göre müşterilerinin tüm gereksinmelerini sağlayacak ve marinayı alışveriş
mağazaları, eğlence ve rekreasyon tesisleri
ile kendi kendine yeten küçük bir toplum
olarak genişletmek mümkündür. Ancak yine
de bu safhada, marina kavramını sadece genellikle çoğu marinalar tarafından karşılanan
temel müşteri gereksinmelerini içerecek biçimde ele almak daha uygun olacaktır. Marinaların çoğunda temel olarak müşteri talebi,
sığınma, barınma, bakım-onarım ihtiyacının
tatmini şeklinde gerçekleşir.
Marinalarda bağlama yapan Türk müşterilerin sahip oldukları özel teknelerde yabancı
bayrak tercihlerinin azımsanamayacak kadar
çok olduğu göze çarpmaktadır. Türk katılımcıların büyük bir çoğunluğunun deniz kökenli meslek gruplarında çalışmasına karşılık
yabancı katılımcıların ise emeklilerden oluştuğu gözlenmiştir. Avrupa ülkelerinde yat
turizmine verilen ekonomik değer ile özellikle yatırım ve işletme aşamalarında yaratılan
istihdam ve gelir çeşidi artmaktadır. Bununla
beraber Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusunda
ve emekli sayısında görülen artış ile denizcik
faaliyetlerine verilen önem yabancı katılımcıların büyük bir çoğunluğunun neden emeklilerden oluştuğunu açıklamaktadır. Ayrıca
marinalarda hizmet satın alan müşterilerin
büyük bir çoğunluğu yat sahibidir. Yat sahibi
olmalarının yanında kendi yatlarının kaptanlığını da yaparak ayrıca yat kaptanına ihtiyaç
duymamaktadırlar.
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ALMANYA’DA YATIRIM BÖLÜM 1:

ALMANYA’DA YATIRIMA KARAR VERME NEDENLERI
VE ŞIRKET KURULUŞ PROSEDÜRÜ
Almanya’da yatırım konusu her geçen gün
daha çok Türk şirketinin gündemine alınan
bir konu haline geldi. Türk şirketleri son
dönemlerde Almanya’da şirket kurma veya
devralma ya da stratejik ortaklıklar kurma
yoluyla Almanya ve dolayısıyla Avrupa Birliği pazarına girme çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı. Bu nedenle bu önemli konuya
eğilip, bir makale serisi hazırlayarak akıllardaki soruları cevaplamaya çalıştık.
Bu makalemizde, Almanya’da yatırıma karar
verme nedenlerini ve şirket kuruluşu prosedürünü açıkladık. Önümüzdeki ay yayınlanacak makalemizde de şirket kuruluşunda
teşvikler, yatırım sonrası oturum alınması,
Almanya’da şirket satın alma ve “Made in
Germany” konularına eğileceğiz.
I. Neden Almanya?
Gayri safi yurt içi hasıla açısından değerlendirildiğinde Avrupa'nın en büyük ve dünyanın da dördüncü büyük ekonomisine sahip
olan Almanya, sahip olduğu bu ekonomik
konum itibarıyla yatırımcılar için sadece Avrupa piyasasına değil, aynı zamanda dünya
piyasalarına açılırken pek çok avantajı beraberinde getiren bir ülkedir. Özellikle şirket
kuruluşu sonrası şirket projelerinin finansmanında bu avantaj çok önemli bir rol oynamaktadır.
Almanya’nın Avrupa’daki coğrafi olarak
merkezi konumu ve son derece gelişmiş
olan karayolu, demiryolu ve telekomünikasyon ağı da yatırımcıların amaçladıkları ticari
hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.
Almanya’nın en güçlü olduğu sektörler hizmet, sanayi ve inşaat sektörleridir. Özellikle
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı banka
sektöründeki ağırlığın daha da Almanya’ya
kayışına neden olmaktadır.
Almanya piyasasına hakim olan iş etiği ve
zamanlı ödeme etiği ve ülkede teknolojik
anlamda var olan güç, yabancı yatırımcıların
Almanya’da şirket kurarak ve/veya stratejik
ortaklıklara girerek kendi ülkelerindeki şirket imajını güçlenmelerini de sağlamaktadır.
Özellikle de “Made in Germany” etiketi altında satılan ürünlerin satışının çok daha rahat yapıldığı ve ürünlerin fiyatında pazarlık
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aralığının düştüğü görülmektedir. Almanya’da kurulan şirketlerde ortakların Alman
vatandaşı olması ya da Almanya merkezli
bir tüzel kişilik olması şart koşulmamıştır. Bu
durum yüzde yüz yabancı sermaye ile şirket
kuruluşuna imkân vermektedir. Alman yatırımcı için geçerli olan hukuki şartlar, yabancı
yatırımcılara da uygulanmaktadır. Ayrıca yatırımcılar için bir diğer avantaj Almanya’daki
sağlık ve sosyal sigorta sisteminin pek çok
ülkeye nazaran şirket çalışan ve yöneticilerini tatmin edici çözümler sunmasıdır. Bu
durum şirket kuruluşu sonrası yönetici ve
çalışan bulmada avantaj sağlamaktadır.
II. Almanya’da Sermaye Şirketi Kuruluşu
1. Genel Bilgiler:
Türkiye'de de sermaye şirketi olarak tanıdığımız ve ortakların sorumluluğunu sermaye ile sınırlama esasına dayanan Anonim
Şirket (Aktiengesellschaft-AG) ve Limited
Şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH) kurulması Almanya’da da
mümkündür. Ancak Almanya’da ilk yatırımlarını yapmak isteyen Türkiye çıkışlı yatırımcılara önerimiz, yönetilmesi çok daha kolay
olan limited şirket ile yatırıma başlamaları
ve eğer istiyorlarsa anonim şirkete ülkeyi ve
pazarı tanıyıp, uygun personeli oluşturduktan sonra geçmeleridir. Çünkü gerçekten
iki şirket arasında yönetim zorluk derecesi ve uyulması gereken kurallar anlamında
önemli farklar bulunmaktadır. Pazara girişte çok daha detaylı bir yönetim gerektiren
bir şirket türü seçilmemesi mantıklı olacak,
kurulan şirkete pazarda bir yer edindirmeye
daha fazla konsantre olunması işleri kolaylaştıracaktır.
2. Almanya‘da Limited Şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung–GmbH)
Kuruluşu ve Limited Şirketlerle İlgili Detaylar
Almanya’da son derece düşük sermayeli
bir limited şirket (Unternehmergesellschaft
UG-sog. Mini GmbH) kurmak mümkün olsa
da yurt dışından yapılan yatırımlarda ciddiye alınmak için özellikle de yatırım sonrası
şirket ortağı ya da yöneticisi ya da çalışa-

Av. Meryem Efser Karayel-Keßler
Avukat

nının Türkiye’den Almanya’ya gönderilmesi
isteniyor ise mini GmbH’nın tercih edilmemesi ve normal sermayeli bir limited şirket kurulmasını tavsiye ediyoruz. Normal
sermayeli bir limited şirkette ana sermaye
en az 25.000,- EUR olmalıdır. Sermayenin
yarısından az olmamak üzere ne kadarının
başından, yani kuruluş esnasında yatırılacağı belirlenmeli ve geri kalanının en geç ne
zaman yatırılacağı şirket sözleşmesinde belirtilmelidir.
Almanya’da limited şirket tek veya daha
çok ortaklı kurulabilmektedir. Kuruluş için
ilk olarak şirket merkezinin hangi şehirde
olacağı belirlenmeli, bir şirket adresi bulunmalıdır. Şirketin kurulur kurulmaz bir mali
müşavir tarafından vergi açılışının yapılması
gerektiği için yine kuruluş öncesi mali müşavir ile anlaşılmalıdır. Şirket sözleşmesi Alman Kanunlarına uygun olarak hazırlanmalı
ve Almanya’da şirket merkezinin bulunmasını istenilen şehirde bir noter tarafından
tasdik edilmelidir. Tasdik sırasında tüm ortaklar bulunabilir ya da ortaklar ayrı ayrı zamanlarda tek tek notere giderek sözleşmeyi
imzalayabilirler. Ancak kuruluşa tüm imzalar
tamamlandıktan sonra devam edilebilecektir. Bir ortak sözleşmeye imza atmak için
Almanya’ya gelemiyorsa bu ortak diğer bir
ortağa ya da 3. kişiye kuruluş ve ilk işlemler
için özel bir vekâletname verebilir. Ama bu
kuruluşa özel vekâletin Alman Kanunlarına
uygun verilmesi gerekmektedir.
Sözleşmenin tüm ortaklarca (aslen ya da
vekâleten) imzalanması ve noterce tasdiki
sonrası sermayenin en az yarısı olmak üzere
şirket sözleşmesinde belirtilen kısmı şirket
adına bir banka hesabı açtırılarak buraya
yatırılmalı ve paranın yatırıldığına dair dekont notere ulaştırılmalıdır.
Almanya’da bankalar yabancı uyruklu kişile-
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rin kurduğu şirketlere hesap açmadan önce
kendilerine detaylı bir dosya sunulmasını ve
kendilerine kurulacak şirkete ve şirket ortaklarına ve Almanya’da potansiyel proje varsa
buna dair bilgiler verilmesini isteyebilmektedir. Bu her zaman olmasa da her hesap
açma talebi kabul edilmemektedir. Bu nedenle kurulacak şirketlerin ortaklarının şirket sermayesinin yatırılacağı bankayla mutlaka noterdeki kuruluş işleminden önceden
irtibata geçmiş olması gerekmektedir. Banka tarafından istenen belgelerin önceden
ayarlanması, tercüme edilmesi gerekebilmektedir. Bankaya söz verilen sermayenin
yatırılmasına kadar şirket tam anlamıyla
kurulamadığı için vakit kaybetmemek adına
kuruluş işlemlerine başlamadan bir banka
ile anlaşılması uygun olacaktır. Şirket sermayesi arttıkça bankaların da hesap açmada kolaylık sağladığı görülmektedir.
Şirket kuruluşunun ne kadar sürdüğü tarafımıza en sık sorulan sorulardan biridir.
Şirket adresine karar verildikten, vergi açılışını yapacak ve şirket muhasebesini tutacak muhasebeci ile anlaşıldıktan, banka
ile hesap açma ile ilgili görüşülerek hesap
açma onayı alındıktan, tüm kuruluş evrakları
hazırlanarak notere verildikten sonra tescilin yapılarak ilan edilmesi yaklaşık 3-4 hafta
almaktadır. Kuruluş masrafları için tek bir
rakam vermek mümkün olmamakla birlikte,
noter masraflarının noterde yapılan işlemlerin yoğunluğu ve noterin ne kadar meşgul
edildiği ve kurulacak şirketin sermayesi kriterlerine göre değiştiği söylenmelidir. Tescil
ve ilan masrafları da masrafların bir diğer
bölümünü oluşturmaktadır.

olması iyi olacaktır. Bu resmiyette aranan bir
şart gibi görünmese de senelerdir yapmış
olduğumuz çalışmalar bu kanıya varmamıza
neden olmuştur.
Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki, en düşük
sermaye olan 25.000,- EUR ile limited şirket
kurulması halinde şirket müdürü/ortağını Almanya‘ya göndermekte zorlanılabilmektedir.
Çünkü müdüre ödenecek maaş ana sermayeyi kısa sürede bitirebilecektir. Bu durumda
şirketin başlar başlamaz para kazanıp kazanmayacağı, müşteri ve projelerin hazır olup
olmadığı sorusuna olumlu cevap vermesi
pozitif etkide bulunabilmektedir. Fakat yatırım arttıkça, örneğin 500.000,- EUR üstü bir
yatırım varsa bir start-up şirket kuruluşu bile
olsa olumlu cevap alma olasılığı artmaktadır.
GmbH Şirket organları, müdür/müdürler
(Geschäftsführer) ve ortaklar genel kuruludur (Gesellschafterversammlung). Müdürler,

limited şirketin yönetimi ile yetkilidir ve şirketi 3. kişilerle, kurum ve kuruluşlarla olan
her türlü ilişkide, mahkemelerde, özellikle de
ticari ilişkilerde temsil ederler. Buna karşın
ortaklar genel kurulu, yıllık bilançonun incelenmesi, kar dağıtımı, yöneticilerin seçimi ve
azli, şirket sözleşmesinde değişiklik yapılması
gibi temel kararları alır.
Bu makalemizde bahsi geçen konular tabii
ki şirket kuruluşuna dair genel bilgiler olup,
burada tüm ayrıntılara girilmesi imkânsızdır.
Ancak kısaca şu önemli ayrıntı da burada belirtilmelidir ki, kurulacak bir şirketin çalışmak
istediği sektöre göre vergi açılışı öncesi ya
da bu sırasında çeşitli izinlerin alınması gerekebilmektedir. Bu izinlerin alınması gereken
sektörlerden bazıları örneğin gıda üretimi ve
gastronomi, inşaat ve gayrimenkul yönetimidir. Bu gibi durumlarda da kuruluş öncesi bir
ön hazırlık yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Alman Limited Şirketler kanunu, ortakların ve/veya yöneticilerin Alman vatandaşı
olmasını veya Almanya’da ikametgâhlarının/oturum izinlerinin bulunmasını ya da
Almanca bilmelerini şart koşmamaktadır.
Ancak kuruluş sonrası Türkiye’den bir ortak
ya da müdürü Almanya’ya gönderme amacı mevcut ise gönderilecek kişinin Almanca
bilmesi oturum çıkmasında olumlu rol oynayan kriterlerden biridir.
Almanya müdür ikametgâhı için yapılan
başvuruları reddetmekte tereddüt etmemektedir. Türkiye’den çalışan/müdür göndermek isteyen şirketlerin Almanya’dan bir
kişinin müdür olarak alınmasının mümkün
olduğu, şirketin sonuçta Almanya’da kurulduğu argümanıyla karşılaşıldığı olmuştur.
İzin verilmesi gibi bir mecburiyet bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye’den birini
göndermek isteyen şirketlerin Alman kültürünü ve Almancayı bilen birini göndermeyi
tercih etmeleri ya da ciddi anlamda yatırım
yapıyor ve bu şekilde zaten başka Alman
çalışanları istihdam ediyor olması ve bu şekilde Alman ekonomisine katkıda bulunuyor
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VAKKO'DAN TAKLIT ÜRÜNLERE BÜYÜK OPERASYON
86 yıllık tarihiyle Türkiye’de lüks ve kalitenin simgesi Vakko, büyük bir operasyon sonucunda 24
bin 659 adet sahte ürün bulundu. Markanın İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na
yaptığı suç duyurusu sonrasında yapılan baskında binlerce Vakko marka taklit ürün ele geçirildi.
Taklit ürünle mücadeleyi gündeminde tutan
Vakko, geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Emniyet güçleri ve Vakko avukatları tarafından Küçükçekmece’de iş yeri ve depoya
yapılan baskında; gizlenmiş halde ve üzerinde ‘Vakko’ logosu taklit edilmiş çeşitli ebatlarda binlerce çanta, cüzdan, kemer, babet
ayakkabı ve telefon kılıfları ele geçirildi.
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Yapılan baskında 16 bin 168 adet Vakko logo
ve ibareli çanta ve cüzdanlar için aksesuar
klipsi, 2 bin 633 adet çeşitli renk ve ebatta
Vakko çanta, 2 bin 597 adet çeşitli renk ve
ebatta Vakko cüzdan, 2 bin 633 adet çantaların içine konduğu üzerinde Vakko yazan
bez torba, 196 adet içi boş üzerinde Vakko
yazan bez torba, 68 çift üzerinde Vakko yazan babet ayakkabı, 80 adet üzerinde Vakko
yazan kemer, 284 adet Vakko telefon kılıfı ve
1.40 eninde 20 metre boyunda Vakko ibareli

suni deri kumaş ele geçirildi. Toplam 24 bin
659 adet Vakko logo ve ibareli taklit ürün ile
20 metre suni deri kumaş ele geçirilmiş oldu.
Operasyon sonrasında iş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Marka imajına ve ürün kalitesine büyük bir
tehdit oluşturan taklit ürünlere karşı Vakko;
Türkiye çapında mücadelesini devam ettirecek ve emniyet güçleriyle birlikte baskınlara
devam edecek.

Makale / MALL&MOTTO

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Boğaz ağrısı için bitkisel destek
-1 parça zencefil
-2 dilim limon
-2 su bardağı su
-Bal

Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Hazırlanışı ve kullanışı
2 su bardağı suya zencefil ve limonu ekleyip, 5 dakika kaynatarak demleyin. Ilıkken
balla tatlandırıp içebilirsiniz.

Unutkanlık için
-Yarım kg ceviz içi
-Yarım kg çekirdeksiz siyah kuru üzüm
-Yarım kg bal
Hazırlanışı ve kullanışı
Ceviz içi ve üzümü el blendırından geçirip,
balla karıştırın. Her gün bir tatlı kaşığı
tüketin.

Soğuk havalarda kullanmak için maske
-1 dilim balkabağı
-1 tatlı kaşığı bal
-1 tatlı kaşığı süt kaymağı
Hazırlanışı ve kullanışı
Balkabağını iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan
sonra süzüp püre haline getirin. Bal ve kaymağı ekleyip
karıştırın. Karışımı gazlı bez üzerine yayıp, 20 dakika cildinizde
bekletin. Bu maske ciltteki ödemi ve hassasiyeti alır, cilde nem
kazandırır. Soğuk kış aylarında haftada bir uygulayabilirsiniz.
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DÜNYANIN EN
GÜZEL AŞK
ŞARKILARI
GAMZE CIZRELI
YORUMUYLA
KISS FM’DE
BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 91.6 frekansında yayın
yapan Kiss FM İstanbul’da “Big Love” isimli
yepyeni bir radyo programı sunuyor.
Cizreli’nin aşk, hayaller ve romantizm temalı eşsiz müzik seçkisi ve keyifli anekdotlarıyla zenginleşen Big Love, her hafta
pazar günleri, saat 10.00 ile 12.00 arasında
yayınlanarak Türkiye ve dünyadaki tüm Kiss
FM dinleyicileriyle buluşuyor. Şimdiden
kendine özgü dinleyici kitlesini yaratan Big
Love, BigChefs’in yurt içi ve yurt dışındaki
64 şubesinde de yayınlanarak misafirlerin
yeme-içme deneyimine de eşlik ediyor.
Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin
lezzetlerine kendine has yorumunu katan
BigChefs’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Gamze Cizreli, 91.6 frekansında
yayın yapan Kiss FM İstanbul’da yepyeni
bir programla dinleyicilere sesleniyor. “Big
Love” isimli radyo programıyla Kiss FM’in
dinlendiği her mekâna konuk olan Gamze
Cizreli, her hafta pazar sabahları, iki saat
boyunca dünyanın en güzel aşk şarkılarıyla
dinleyicilerin hafta sonu keyfine eşlik ediyor.
Hem Türkiye hem de yurt dışında “Big
Love” keyfi
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Gamze Cizreli
BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Cizreli’nin aşk, hayaller ve romantizm dolu
eşsiz müzik seçkisi ve keyifli anekdotlarıyla
zenginleşen Big Love, Kiss FM 91.6 İstanbul
frekansının yanı sıra Karnaval.com adresinden de global arenadaki dinleyicilerle buluşuyor. BigChefs sponsorluğunda hayata
geçen Big Love, 8’i yurt dışında olmak üzere 64 restoranıyla hizmet veren markanın
tüm şubelerinde yayınlanarak yıl boyunca
BigChefs’leri ziyaret eden 7 milyon misafire
müzikle dopdolu bir yeme-içme deneyimi
sunuyor.
“Big Love” kardeş frekans Kiss Türk’te de
yayınlanacak

1994 yılında Cüneyt Ortan tarafından kurulan ve star DJ’leri ile 2003 yılına kadar
Türkiye’nin en çok dinlenen yabancı müzik radyolarından biri haline gelen Kiss
FM, 2017’de onlarca dijital platformda
yayına girdi. 2020 yılında ise yeniden yapılanarak İstanbul’da 91.6 frekansından
karasal yayına geçti. Yeni çağın dinamiklerine ayak uydurarak, deneyimli ekibi ile
dijital ortamda yepyeni programlar sunan Kiss FM, 2020 yılında kardeş radyosu
Kiss Türk’ü de Karnaval.com platformuna
taşıdı. Kiss FM ve Kiss Türk radyoları, Karnaval App ve Karnaval.com aracılığıyla
tüm dünyada yayınlanmakta.

“Big Love” ile kısa sürede sadık bir dinleyici kitlesi edinen Gamze Cizreli, çok yakında
Kiss FM’in kardeş radyosu Kiss Türk’te de
DJ’lik yaparak Türkçe müzik tutkunlarına da
keyifli saatler yaşatacak.

Dünyanın en çok bilinen, en yaygın radyo
markalarından biri olan ve birçok ülkede
yayın yapan Kiss FM radyoları, yayın yaptığı her ülkede en çok dinlenen radyolar
arasındaki yerini koruyor.
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YAŞLANAN DÜNYANIN HASTALIĞI: ALZHEIMER HASTALIĞI
Sızma zeytinyağı Alzheimer hastalığıyla
ilişkili amiloid plaklarının parçalanmasına
yardımcı olan anahtar protein ve enzimlerin
üretimini artırmaya yardımcı olan oleokansan adı verilen bir maddeyi içerir.
Fındık

Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

Gün geçtikçe zihninizi ne kadar önemsiz
şeyler için yorduğunuzu düşündüğünüz
oldu mu? Zihin yorgunluğu uzun yıllar devam ettiğinde, sağlığınızı tehdit eden hastalıkları meydana getirebilir. Bu hastalıklardan
biri de Alzheimer olabilir.
Alzheimer, unutkanlık ile başlayan, zaman
içinde bilişsel ve sosyal yeteneklerin kaybolmasına neden olan, sağlıklı beyin dokusunun hasar görmesinden dolayı yaşanan bir
beyin hastalığıdır.
Sağlıklı zihin gelişimi anne karnında
yacağı için beslenme düzeninin bir
mi yoktur. Düzenli beslenme yaşam
olursa Alzheimer ve birçok hastalık
ortadan kaldırır.

başladönebiçimi
riskini

“Beslenme ayrı bir öneme sahiptir”
Yapılan çalışmalarda Alzheimer ve beslenme arasındaki ilişki, koroner kalp hastalıkları
ve beslenme arasındaki ilişki ile benzer bulunmuştur. Kilo fazlalığı, yüksek kolesterol
düzeyleri ve trigliserit birikiminin Alzheimer
riskini arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle
doğru beslenmeli ve ideal kilomuza ulaşmalıyız.
Alzheimer’ın Düşmanları
Kahve ve bitter çikolata
Kahve ve çikolata içerisinde yer alan kafein
ve kahvenin terapötik olarak kullanılabilirliği bilinmektedir. Bu iki farklı lezzetin içerisindeki kafein ve antioksidanlar, yaşa bağlı
hafıza bozukluğunu önlemeye yardımcı
olur. Kahvenin içerisinde bulunan kafein
maddesi, sinir sistemini uyararak zihinsel
güçlüğü artırmaktadır.
Zeytinyağı

E vitaminin Alzheimer’dan korunmak için
yararlı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmada, E vitamini
alan kişilerde hastalığın ilerlemesinin %19
yavaşladığını gösteriyor. Fındık, içerdiği
bol miktarda E vitamini sayesinde kan değerlerini korur, hücre yenilenmesi sağlar ve
yaşlanmanın peşinde getirdiği Alzheimer’ı
engeller.
Ispanak
Demir yönünden zenginliği ile hastalığa
yakalanma riskini ciddi bir şekilde azaltan
ıspanak, sağladığı bu faydalar ile tam bir
koruma kalkanı görevi görüyor. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışması için vücudun
kan değerini ideal dengeye getirir ve sizi
birçok hastalıktan korur.
Siyah üzüm
Siyah üzüm, polifenol ve antioksidan bileşenlerinin verdiği katkı ile kalp krizi riskini
ve Alzheimer gibi yaşlanmayla bağlantılı
hastalıkların gecikmesine yardımcı olur.
Ceviz
Omega-3 yağ asitlerinin LR11 proteini üretimini artırdığına inanılıyor. Bu proteinin
yüksek seviyelerde olması Alzheimer hastalığındaki toksik plakların oluşmasını engellediği, düşük seviyelerde olmasının ise
hastalığı tetiklediği düşünülüyor.
Çoğu kuruyemişte mono doymamış yağ
bulunsa da sadece cevizde asıl olarak, ana
bileşeni ALA (alfa-linolenik acit) temel yağ
asit olan poli doymamış yağ bulunuyor.
Araştırmanın sonucunda diyette kullanılan
%6 veya %9 oranında ceviz oksidatif stresi
azalttığını ve Alzheimer farelerinde vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini gösteriyor.
Yapılan açıklamaya göre bu sonuçlar, cevizin
serbest radikalleri temizleme, oksidatif stresi
sınırlama ve Alzheimer’ın amiloid beta protein özelliklerinden kaynaklı hücre ölümünü
önleme kabiliyeti olduğunu gösterdi.

Yeşilçay
Flavonoid içeren yeşilçay, hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Zihinsel gelişimi
destekleyeceği için beyin hücreleri korunur
ve yaşlılık döneminde Alzheimer riski ortadan kalkar.
Limon
Limon yüksek oranda C vitamini içerir. Bu
sayede antioksidan etkisini beyin hücreleri
için de gösterir.
Yaban Mersini
Antioksidanlar bakımından zengin meyveler (yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu, erik, portakal, kırmızı üzüm ve kiraz)
bilişsel hafızasının korunmasında önemlidirler. Antioksidan maddeleri yapısında
bulunduran yaban mersini, C vitamini de
içererek bir beyin koruyucusudur. Hafızayı
güçlendirmek için tercih edilen yaban mersini, Alzheimer riskini de önleyecek kadar
faydalıdır.
Adaçayı
Asetilkolin maddesini içeren adaçayı, hafıza problemlerini bitkisel yolla tedavi eder.
Reyhan
Kendine has bir kokusu ve aroması olan
reyhan, çevreye verdiği koku ile sinir hücrelerini uyarıyor. Uyarıcı etkiye sahip olan
bu bitki, beyin hücrelerini de kontrol ediyor.
Beyin gelişimini en çok etkileyen aminoasitler; yumurta, et, balık, süt, yoğurt, nohut,
fasulye, mercimek gibi besinlerde bulunur.
Tahıl taneleri, fındık, badem, kuru baklagillerde bulunan ‘inositol’; yumurta ve soya
fasulyesinde bulunan ‘kolin’ ve ‘lesitin’;
ette ve süt ürünlerinde bulunan ‘karnitin’
beyindeki sinir hücreleri arasında iletişimi
sağlayan kimyasal maddelerin en önemlilerinden biri olan asetilkolin düzeyini destekler. Böylece kişilerin zihinsel yeteneklerini ve hafızasını güçlendirir.
Bu besinleri organik olarak hayatınızda düzenli şekilde tüketmek, geleceğimize yapacağımız en güzel yatırımdır.
Alzheimer Hastalığına Karşı Kazanan Siz
Olun!
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ESPARK’TAN UZAKTAN EĞITIME BÜYÜK DESTEK
Eskişehir’in yaşam ve
cazibe merkezi Espark
Alışveriş Merkezi, 20
Ekim itibarıyla alışveriş
merkezi içinde kurulan
Uzaktan Eğitim Noktası ile öğrencilerin eğitimine destek oluyor.
Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi,
uzaktan eğitime ulaşmakta
sorun yaşayan öğrencileri yalnız bırakmıyor. Alışveriş merkezi içinde bulunan Uzaktan
Eğitim Noktası velisiyle gelen
öğrenciler, EBA TV üzerindeki
derslerini rahatça takip edebiliyor. Hafta içi 10.00-18.00
saatleri arasında hizmet veren
Uzaktan Eğitim Noktası’nda,
ilk ve orta öğretim öğrencileri
bilgisayar ve internetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
Bu sayede öğrenci hem EBA
TV'deki kayıtlı ders videolarını izleyebiliyor hem de canlı
derslere katılabiliyor.
Espark’ın tüm alanlarında
olduğu gibi Uzaktan Eğitim
Noktası’nda da sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen
kurallarına azami düzeyde
dikkat ediliyor. Uzaktan Eğitim Noktası’ndaki tüm bilgisayar kullanımın ardından
temas edilen tüm yüzeylerle
birlikte dezenfekte ediliyor.
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kan şekerini çok fazla düşürür ve acıkma,
şekerli gıdalara saldırma meydana gelir.
Kompleks Karbonhidratlar: Sindirimi basit
karbonhidratlara oranla biraz daha zordur
ve yavaş emilirler. Bu nedenle kan şekerini birden yükseltmezler. Ekşi mayalı tam
buğday ekmeği, bulgur, buğday, baklagiller, makarna, çorba ve patates gibi besinler
kompleks karbonhidratlardır.

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı

ŞEKER BIR ZEHIR MI
YOKSA BESLENMEMIZDE
MUTLAKA YER ALMASI
GEREKEN BIR BESIN MI?
Günlük enerji ihtiyacımızı, temel besin öğeleri olan karbonhidrat, protein ve yağlardan
karşılarız. Öğünlerde tüketilen karbonhidratlı besinler sindirim metabolizmasında
glikoza (şekere) dönüşerek, emilimi tamamlar ve kana geçer. Glikoz öncelikle beynin ilk
enerji kaynağıdır. Ancak tüm metabolizma
ve organlar tarafından kullanılır.
Vücudun ihtiyacı olan glikozu (şekeri) doğal olarak meyvelerden (meyve şekeri olan
früktozdan), emilimi daha uzun süren ve
kan şekerini hızlı yükseltmeyen tahıllardan
(kepekli pirinç, kepekli makarna, bulgur), süt
şekerinden (laktoz), kuru baklagillerden ve
karbonhidrat bakımından zengin olan bazı
sebzelerden (bezelye, patates gibi) elde
ederiz. Günlük karbonhidrat ihtiyacı 100125 gram kadardır.
Karbonhidratlar 2 gruba ayrılır: Basit
Karbonhidratlar ve Kompleks Karbonhidratlar.
Basit Karbonhidratlar: Çok kolay sindirilen ve hızla kana karışan karbonhidratlardır.
Örnek olarak meyve şekeri (früktoz), pancar
şekeri (sukroz) ve süt şekeri (laktoz) sayılabilir. Unlu ve şekerli besinler bağırsaktan
çok çabuk emildiğinden kan şekeri ve insülin hormonunu kanda çok hızlı yükseltirler.
Yüksek insülin hormonu birkaç saat sonra

Tatlı yiyecekleri severiz. Şeker yüklü pastalar, kurabiyeler, dondurma ve meşrubatlar
ülkemizde tüketilen standart gıdalardır.
Gevreklerimizde, ekmeklerde hatta ketçaplarda bile şeker bulunur. Kahve ve çaylarımıza da şeker ekleriz. Hepsini sayarsak günde
ortalama 50 tatlı kaşığı (200 gr kadar) şeker tüketiriz ki bu gerçekten de müthiş bir
miktardır. Tek bir kutu kolanın içinde 6 çay
kaşığı şeker vardır. Bu durumda şeker derken, yalnızca sakarozu değil, şeker kamışı
veya şeker pancarından üretilen rafine edilmiş beyaz kristalleri de kastediyoruz. Ayrıca
işlenmiş gıdalarda temel tatlandırıcı olarak
kamış şekerinin yerini almaya başlayan yüksek früktozlu mısır şurubunu da dâhil ediyoruz.
Sakaroz bir glikoz molekülünün bir früktoz molekülüne eklenmesinden oluşan bir
disakkarittir. Sakarozu yediğimizde çoğu
parçalanarak glikoz ve früktoza dönüşür.
Hatta sakarozu %50 früktoz olarak bile düşünebiliriz.
Früktoz, sindirilmesi emilmesi ve metabolize edilmesi glikozdan farklıdır. Örneğin
glikoz iştahı kontrol altında tutan leptinin
üretimini harekete geçirmekte daha yeteneklidir. Bu, glikozun insülin salınımını tetiklediği gerçeğinin bir sonucudur, karşılığında
leptin üretimine yol açar.
Genellikle çok fazla tatlı yemenizin sonucu
olan fazla kilolar hiç de gurur verici değildir. Ancak şeker yemeyi kesmek zor bir iştir.
Öyleyse yapılması gereken, şekerin tadını
koruyup, kalorilerden kurtulmanın bir yolunu bulmaktır. Akla birçok olasılık geliyor.
Bunlardan en bariz olan fikir, şekerden çok
daha tatlı olan bir madde bulmaktır. Yani
tatlandırma etkisi için çok ufak miktarların
yeterli olması gerekir. Bir başka yöntem olarak da tat veren ancak vücut tarafından az
emilebilen maddelerin arayışına girebiliriz.
Emilemezlerse kalori de vermezler.

sütte laktoz, tahıllarda nişasta gibi). Bazıları
ise sonradan ilave edilirler (sofra şekeri ve
şeker içeren besinler). Kaynağı ne olursa olsun, vücut gerçekte bu farkı anlamaz. Karbonhidratlar büyük oranda bitkisel kaynaklı
besinlerden alınmaktadır. Bu karbonhidratlar vücutta yapıtaşı olan glikoza dönüşür ve
kan şekerinin esas kaynağını oluştururlar. O
nedenle Dünya Sağlık Örgütü günlük alınan
enerjinin %55-60’ının karbonhidratlardan
karşılanması gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu karbonhidratların en fazla %10’luk kısmının rafine şekerden, geri kalanının ise
kompleks (besinlerde doğal olarak bulunan) karbonhidratlardan karşılanması gerekmektedir. Ancak diyabetli bireylerin rafine şeker ve şeker içeren tüm besinlerden
tamamen kaçınması, bu ihtiyaçlarını sadece
kompleks karbonhidratlardan gidermeleri
önerilmektedir.
Hiç şeker tüketmesek ne olur?
Basit bir şekilde tanımlayacak olursak şeker
aslında bir karbonhidrattır. Karbonhidrat,
tıpkı protein ve yağ gibi yaşamsal önem taşıyan üç önemli besinden biridir. Birçok kişi
gündelik kullanılan beyaz toz ve küp şekerin sadece şeker olduğunu düşünür. Oysaki
6 çeşit şeker vardır. Birçok besinde özellikle
meyve ve sebzede de şeker bulunur. Ancak
içerdikleri diğer besleyici maddelerle taze
meyve ve sebzede de bulunan şeker son
derece yararlıdır. Zaten sadece besinlerde
bulunan doğal şekeri tüketseniz şişmanlama sorunu büyük ölçüde ortadan kalkar. Bir
kişinin günde alması gereken rafine şeker
miktarı yaklaşık 5-10 çay kaşığıdır. En ideali, bütün rafine ve konsantre şekerleri diyet
programından çıkarmak. Tabii ki bu oldukça zor bir iştir. Günde 5 çay kaşığı şeker
kullanmak en idealidir. Şeker kullanımının
artması ile birlikte şekerin neden olduğu
hastalıklarda da artış gözleniyor.
Hangi tür şeker kullanırsanız kullanın, şekerden aldığınız kalorinin günlük kalori
ihtiyacınızın %5’ini geçmemesine dikkat
edin. Şeker pekmezi, işlenmemiş bal ve
meyve suyu gibi doğal tatlandırıcılar B vitamini, demir, kalsiyum ve potasyum gibi
bazı minerallerin yanı sıra yüksek miktarda
konsantre şeker içerir ve vücudunuza diğer
tür şekerlerle aynı etkiyi yapar. Bu nedenle
sınırlı olarak kullanılmasında fayda var.

Şekeri nelerden alıyoruz?
Beyin, sinir sistemi ve alyuvarlar normal koşullarda enerji ihtiyaçlarını mutlak surette
karbonhidratlardan karşılamak durumundadır. Bazı karbonhidratlar besinlerde doğal olarak bulunurlar (meyvelerde früktoz,
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“YAKIN YÜZLER” SERGİSİ MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN
MEMORIAL SANAT GALERİSİ'NDE GERÇEKLEŞTİ
Genellikle eğlence amaçlı görülen bazı hobilerin hem zihinsel hem de fiziksel sağlık
açısından faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Hobiler, her yaştan insanın keyifli
vakit geçirmesini ve günlük yaşamın yoğun
temposundan bir süreliğine de olsa sıyrılarak kendisini iyi hissetmesini sağlıyor.
Memorial Sağlık Grubu, 1-31 Ekim Meme
Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme
kanseri tedavisinde hastaların motivasyonunu artıran hobilerin önemine ve sanatın
iyileştirici gücüne dikkat çekmek için “Yakın
Yüzler” fotoğraf sergisini Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde sergiledi.
Fotoğraf sanatçısı Filiz Tülü tarafından hazırlanan “Yakın Yüzler” fotoğraf sergisinde; Aydan Şener, Aytunç Bentürk, Burcu
Karadağ, Burçin Büke, Prof. Cana Gürmen,
Coşkun Aral, Dilek Türkan, Gürbüz Doğan
Ekşioğlu, Hülya Aksular, İsmail Acar, Kayhan Yıldızoğlu, Kürşat Başar, Merih Akoğul,
Murat Germen, Müjdat Gezen, Okay Temiz,
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Orhan Cem Çetin, Safter Kartoğlu, Sait Sökmen, Selim Güven, Sevin Okyay, Tan Sağtürk, Tekin Akmansoy, Ülkü Duru, Volkan
Hürsever, Volkan Öktem, Yalçın Boratap ve
Zuhal Olcay gibi kendi alanlarında birbirinden başarılı, yaptıklarıyla iz bırakan ünlü sanatçıların hiç bilmediğimiz, özel yaşamlarında incelikle uğraştıkları hobilerinden oluşan
fotoğraflar yer aldı.
“Hobiler, Meme Kanseri Tedavisinin Kalitesini Artırıyor”
Memorial Bahçelievler Hastanesi Cerrahi Onkoloji ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Fatih Aydoğan hobilerin meme kanseri
tedavisindeki olumlu etkileri hakkında bilgi
verdi:
“Resim, heykel, seramik ve fotoğraf gibi
görsel sanatlar hem bedenimize hem de
ruhumuza iyi geliyor. Örneğin iç dünyamızı, duygularımızı ve hayallerimizi tuale veya
doğada çektiğimiz bir fotoğrafa yansıtmak,
renkleri özgürce kullanmak, çizim yapmak,
sergi gezmek, doğa ile baş başa olmak ve
kültür-sanat aktivitelerine katılmak, hastalıkların tedavi sürecinde de önemli katkılar
sağlıyor.
Meme kanserinin tedavisinde de hastanın
moral ve motivasyonu, tıbbi tedaviler kadar
önem taşıyor. Hastanın stresten arınarak,
dengeli bir yaşam sürmesi, dikkatini keyifli
çalışma ve aktivitelere vermesi, kemotera-

pi ve kanser tedavisinde olumlu sonuçlar veriyor. Biz de hastalarımıza tedavinin en zorlu
aşamalarında bile yaşam sevinçlerini kaybetmemelerini ve kendilerini mutlu edecek, onları
hayata bağlayacak hobilere yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalara göre güzel sanatlarla ilgilenmek, stres hormonu seviyelerini düşürürken, mutluluk
hormonlarını artırıyor. Bununla birlikte fiziksel hareketlilik sağlayarak, hastanın yaşam ve
tedavi kalitesini yükseltiyor.”
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Katkılarıyla...
Sağlık & Motto
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ZATÜRRE AŞISI ILE ILGILI BILINMESI
GEREKEN 11 GERÇEK

Doç. Dr. Elif Hakko
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Covid-19 ile birlikte zatürre aşısı olmalı mı, olmamalı mı tartışmaları sürüyor. Halk arasında zatürre aşısı olarak bilinen
pnömokok aşısının Covid-19’a karşı korumadığını, ancak
bazı risk grubundaki kişilerin yaptırmasının önemli olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, pnömokok aşısı ile ilgili en çok
sorulan sorulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte aklımızda bulundurmamız gereken
11 gerçek:

Bu, uzun süreli antikor sağlamadığı için 5 yılda bir tekrarlanmalı. Önce konjuge aşı, ardından
en az 2 ay sonra polisakkarit aşı yapılabilir. Biri diğerinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

•Pnömokok aşısı hem Covid-19’dan korumaz hem de Covid-19’un zatürreye sebep
olmasını önlemez.

•Türkiye’de yeterli aşı olmadığından, aşı sadece gerekli kişilere önerilmeli.
•Yukarıda sayılan gruplar içinde değilseniz aşı olmanız gerekmez.

•Pnömokok aşısı herkese önerilmez.
•2 yaş altı bebeklere rutin yapılır.
•Pnömokok aşısı için zatürre aşısı demek
doğru değil. Aşı, pnömokokların neden
olduğu zatürre, menenjit ve diğer enfeksiyonların büyük bir kısmını önler.
•Pnömokok aşısı 65 yaş üstüne gereklidir.
•2-65 yaş arası kişilerde kronik hastalık varsa önerilir.
•Covid-19’un kendisi viral pnömoni yapabilir. Pnömokoklar, influenza yani gripte
ikincil enfeksiyonların nedeni olabilirken,
bu Covid-19 hastalarında daha sık görülmemektedir. Covid-19 nedeniyle yoğun
bakım ünitesi yatışı olursa hastane enfeksiyonu etkenleri ile bakteriyel zatürreler
(pnömoni) olabilir.
•Kronik hastalık durumu, dalak olmaması,
orak hücreli anemi, kanser, kronik akciğer
hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, böbrek
hastalıkları ve otoimmün hastalığı (bağışıklık sistemi bozukluğu) olanlar pnömokok
aşısı için hekimlerine başvurmalı. Astım
hastaları ise risk grubunda değildir, aşılanmaları gerekmez.
•2 tip pnömokok aşısı var. Biri konjuge olan,
tek doz önerilir, diğeri ise polisakkarit olan.
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NEGATIF DÜŞÜNCEYI ÖNLEMENIN 9 YOLU
Kişilik özellikler ve geçmiş yaşantılardan dolayı herkesin hayata bakışı
birbirinden farklıdır. Bu farklılık doğrultusunda olaylara verilen tepkilerin
ve olay hakkında düşüncelerin de aynı olmadığını belirten Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Eğer zihnimizi pozitif düşünmeye odaklarsak ve eğitirsek gelecekte negatif düşüncelerle
daha kolay başa çıkarız bu da zamanla daha mutlu, daha az kaygılı
daha huzurlu olmamız anlamına gelir” dedi. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, negatif düşünceyi önlemenin ipuçlarını paylaştı.

Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog
ve tanımlayın. Bu düşüncelerin kaynağını
ve size neden kötü hissettirdiğini düşünün.
Neden zihninizi meşgul ediyor?
•Bir konu için olumsuz sonucu düşünüp, o
yönde plan yapmak yerine bugüne odaklanın. Şimdi hangi durumda olduğunuzu
düşünün. Gelecek her zaman planladığımız
gibi olmayabilir, aşırı kaygı bugününüzden
çalmanıza sebep olur.

Bir kişi için çok kötü olan ve asla kabul edilemez olarak tanımlanan bir olay, bir başkası için normal ve sıradan olarak yorumlanabilir. Zaman zaman karşılaşılan olaylar
karşısında çaresiz hissedilebileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bu his orada bitmemiş, haftalarca zihnimizi meşgul etmiş ve
hatta yaşamımızın bir parçası haline gelmiş
olabilir. Kurtulmak için çıkış yolu arar veya
bu düşünceleri görmezden gelerek iyi hissetmek ister, çoğunlukla da sorunu ertelemeyi seçebiliriz. Ne ertelemek ne de soruna
teslim olarak, yani yaşam kalitemizi bozmak
doğru bir seçim değil. Negatif düşüncelerle
karşı karşıya kaldığımızda önce bu sorunu
çözebileceğimize inanmalı ve sorunun çözümü hakkında basit ve genel bir plan taslağı oluşturmalıyız. Unutmayalım ki zorlukları
aşmanın ilk adımı önce kendimize inanmaktır” dedi.
Zihindeki negatif düşünceler sağlığı da
olumsuz etkiler
Negatif düşüncelere eğilimli olmanın beyinde nörotransmitter adında birtakım maddelerin miktarına bağlı olabileceğini veya tam
tersi bu düşüncelere sürekli maruz kalmanın
veya yaşam tarzının beyin kimyasını olumsuz etkileyebileceğini anlatan Uzman Psiko-
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log Ezgi Dokuzlu, “Yani aslında zihnimizde
sandığımız o soyut düşünceler somut olarak sağlığımızı da olumsuz etkiler. Bu nedenle negatif düşüncelerin etkilerini hafife
almayalım. Tüm negatif düşüncelerin, kaygıların, korkuların, karamsarlıkların bizi ele
geçirmesine izin vermeden biz korkumuza
kaygımıza, hakim olalım. Çaresiz ve çıkmazda hissettiğimizde duruma olumlu taraflarından bakmaya çalışabilir, sorunun üzerindeki gücümüzü sürdürebiliriz. En önemlisi
negatif düşüncelerle mücadele etmek için
kendimizi tüm yönlerimizle iyi tanımalıyız”
şeklinde konuştu.
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, negatif
düşünceyi önlemenin 9 yolunu şöyle anlattı:
•Negatif düşüncelerin sizi ele geçirmesine
izin vermeyin. Kaygılı ve olumsuz düşünceler sizi çaresiz ve umutsuz hissettirebilir.
Nasıl heyecanlı olduğunuzda veya korktuğunuzda kalp atışınız hızlanıyor, yüzünüz kızarıyor, elleriniz terliyorsa bu negatif düşünceler de sağlığınızı benzer şekilde olumsuz
etkileyebilecek güce sahiptir. Bu nedenle
olumsuz düşüncelerin hayat kalitenizi bozmasına izin vermeyin onlarla barışın.
•Zihninizdeki negatif düşünceleri saptayın

•Kendinizi iyi tanıyın. Sizi nelerin kötü hissettirdiğini mutlaka bilmelisiniz. Daha önce
olumsuzluklarla nasıl mücadele ettiğinize
bakın. Bu kendinizi daha iyi tanımanızı ve
negatif düşüncelerle baş etmenizi kolaylaştırır.
•Gelecek için esnek olun. Ne kadar plan yaparsanız yapın hesaba katmadığınız birtakım olumlu veya olumsuz olaylar meydana
gelebilir. Bu nedenle çok net, keskin planlardan kaçının.
•Kendinizi suçlamayın. Her insan gibi siz de
geçmişte hatalar yapmış olabilirsiniz. Bu hataların geçmişte olduğu, gelecekte olacağı
anlamına gelmez. Şimdi eskisinden daha
bilgili daha deneyimlisiniz, unutmayın.
•Pişmanlıktan yalnızca faydalanın, zihninizde taşımayın. Pişmanlık, o konu hakkında
hatamızı anlamamız ve dersler almamız için
yardımcıdır, fakat fazlası yalnızca olumsuz
düşünceleri yaşamımızda gereksiz bir yük
olarak taşımamıza neden olur.
•“Keşke”, “Acaba”, “Ya olursa, ya olmazsa”,
“Asla” gibi kelimeleri kullanmaktan kaçının.
•Kararlarınız için kendinize saygı duyun ve
başkalarının fikirlerini kendi hayatınıza uyarlamaktan kaçının. Kendiniz için neyin doğru
olduğunu kendinizi yeterince tanıyorsanız
en iyi siz bilirsiniz.

PANDEMI DÖNEMINDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER

Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı

Okullar bu yıl Covid-19 önlemleri doğrultusunda açılıyor. Okula gidecek
çocuklara Covid-19’un, korunma yollarının ve alınması gereken önlemlerin doğru anlatılması ve çocukların doğru bir şekilde yönlendirilmesi çok
önemli. Çocuklar virüs konusunda bilgilendirilmeli, hijyen kuralları ve doğru
maske kullanımı çocukları korkutmadan anlatılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu okullarda alınması gereken önlemleri anlattı.

•Çocukların maske takma alışkanlıklarını
geliştirebilmeleri için özellikle daha ufak
yaştaki çocukların sevdiği karakterlerde
maske takmaları sağlanmalı. Hazır çizgi
film karakterli maskelerin yanı sıra sevdiği
karakterlerden maske de dikilebilir. Ancak
maskelerin koruyucu özelliği olması önemli
en az 2 kat çocuğun yüzüne uygun pamuklu
terletmeyecek kumaş seçilmeli.
•Maskenin doğru kullanımı mutlaka çocuklara öğretilmeli. Maskeye kirli ellerle dokunulmaması ve maskenin değiştirilmeden
ve değiştirildikten sonra ellerin dezenfekte
edilmesi gerektiği anlatılmalı. Çocuğun yanına en az 2-3 tane yedek maske verilmeli;
yemekten sonra maskesini değiştirmesi ve
ellerini dezenfekte etmesi öğretilmeli.
•Ortak kullanılan alanlara temas edildikten
sonra eller; maskeye, yüze, ağız ve burna
değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği
özellikle daha küçük yaştaki çocuklara mutlaka öğretilmeli.
•Sosyal mesafenin önemi ve dikkat edilmesi gerektiği çocuklara öğretilmeli. Özellikle
kantin, teneffüs, yemekhane gibi kalabalık
alanlarda sosyal mesafeye uyulmalı. Arkadaşlarla her türlü temastan (el ele gezmek,
el şakaları yapmak vs.) kaçınılması gerektiği
çocuğa anlatılmalı.
•Kapı kolu, lavabo, merdiven korkuluğu
gibi herkesin dokunduğu alanlarla temas
edildikten sonra ellerin mutlaka dezenfekte
edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı.
•Küçük yaştaki çocukların dezenfektan kullanımı kontrol edilmeli, çocuğa uygun dezenfektan miktarının ne kadar olduğu ve ellerin nasıl temizlenmesi gerektiği anlatılmalı.

•Sınıfta diğer arkadaşlarıyla silgi, kalem, kalemtıraş, kitap gibi ürünlerin paylaşılmaması gerektiği çocuklara anlatılmalı.
•Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli
ve okullarda bulundurulmamalı. Yiyecek
ve içeceklerin bu süreçte paylaşılmaması
gerektiği çocuklara öğretilmeli. Yiyecekler
mümkünse evden götürülmeli. Yeme ve
içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı.
•Okullarda ortak lavabo kullanılırken, mutlaka maske takılmalı, klozet, klozet kapağı,
sifon gibi alanların temasından sonra eller
mutlaka güzelce yıkanmalı ve dezenfektan
kullanılmalı.

•Öksüren, hapşıran, hasta gibi görünen
kişilerden uzak durulmalı.
•Okul servislerine inip, binerken mesafeye
dikkat edilmeli, her sırada bir kişi oturmalı, kurallara uymayanlar uyarılmalı.
•Okul sırasında, aniden gelişen bir rahatsızlık (ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes
darlığı gibi) durumunda hızlıca öğretmene bilgi verilmeli.

•Çocukların yanında mutlaka yedek maske
ve dezenfektan bulunmalı.

•Maske, mesafe ve el hijyeni kuralına uydukları sürece her türlü virüs ve mikroptan korunabilecekleri anlatılmalı. Coronavirus’ün daha çok ellerden bulaşması
nedeniyle ellerin kesinlikle ağız, yüz, burun ve göze değdirilmemesi gerektiği
açıklanmalı.

•Maske kullanılmayan durumlarda (örneğin
yemekte) hapşırırken veya öksürürken ağız
bir kâğıt mendille kapatılmalı, kâğıt mendil
yoksa el dirseği ile ağız kapatılmalı.

•Bu salgının er geç biteceği, bunu bir fobi
haline getirmemeleri gerektiği, önlemlere
uymalarının yeterli olduğu öğretmenler
ve veliler tarafından anlatılmalı.
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HADO MILLI TAKIM SEÇMELERI
İSFANBUL TEMA PARK EV SAHIPLIĞINDE YAPILDI
‘Geleceğin Sporu’ olarak tanımlanan HADO’nun, Türk Milli Takım aday kadro seçmeleri, İsfanbul Tema
Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir’in de katılımıyla
gerçekleştirilen seçmelerin ardından oluşturulan Türk HADO Milli Takımı, kasım ayında Fransa’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.
‘Geleceğin Sporu’ olarak tanımlan HADO’nun, Türk Milli Takım aday kadro seçmeleri İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. 3 Ekim 2020 tarihinde Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir’in de katılımıyla 30 aday arasından yapılan seçmelerde HADO Milli Takım kadrosu,
Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
hocaları tarafından belirlendi.
Heyecan ve çekişmeli olduğu kadar eğlen-
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celi de geçen müsabakaların ardından, milli
takıma girmeye hak kazanan oyunculardan
kurulan ay yıldızlı takım, 7-8 Kasım 2020
tarihlerinde Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ederek ülkemizi temsil edecek.
Diğer esporlardan çok farklı
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
büyük ilgi görerek gelişmekte olan HADO,

diğer esporlardan farklı olarak oyuncularına hareket etme imkânı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı
gözetmeksizin en az iki, en fazla altı kişiyle
oynanan keyifli bir spor olan HADO, ‘Yakan Top’ ya da ‘Yakar Top’ olarak da bilinen oyunun arttırılmış gerçeklikle oynanan
versiyonu olarak tanımlanıyor. HADO aynı
zamanda 6 farklı ülkedeki beden eğitimi
derslerinde bir sanal spor branşı olarak da
yer alıyor.
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FACEBOOK
İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
İstanbul Cevahir AVM
Kanyon AVM
ÖzdilekPark İstanbul AVM
İsfanbul AVM
Marmara Park AVM
Emaar Square Mall
Trump AVM
Mall of İstanbul
İstinyePark AVM
Aqua Florya AVM
Brandium AVYM
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Şükrü Bekdikhan
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK İSTANBUL’UN
15. SEZONU SONA ERDI
Türkiye’nin ilk defa dijital olarak gerçekleştirilen en önemli uluslararası moda etkinliği
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un
15. sezonu sona erdi. M oda takipçileri, 1216 Ekim tarihleri arasında, www.mbfwistanbul.com adresinde 30 defile izleme fırsatı
buldular.
Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi
İstanbul'da da her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunan Mercedes-Benz,
bu sezon Türk moda tasarımının tecrübeli
isimlerinden Özlem Süer'in meslek hayatındaki 30. yılını kutladı ve başarılı tasarımcının
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İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu "Mercedes-Benz presents Özlem Süer" ismiyle
sundu.
Bu iş birliği kapsamında Mercedes-Benz ayrıca, gücünü ilham veren kadınlardan alan
She’s Mercedes platformu kapsamında,
Özlem Süer'in 30. yılını, tasarımcının moda
ve tasarıma yaklaşımını, kariyeri boyunca
değişen ve dönüşen heyecanlarını, ilham
kaynaklarını konu olan bir film projesi ile
ölümsüzleştirdi.
"Özlem Süer'in modayla geçen 30 yılı" adlı
filmde yeni bir tasarım dilini yansıtan Mer-

cedes-Benz EQC aracı ile İstanbul sokaklarında bir yolculuğa çıkan Özlem Süer, marka
değeri olarak hayatında hep olan, tasarımlarına hayran olduğu, teknolojisi ve endüstrisiyle çok değer verdiği Mercedes-Benz'in,
30. yılında defilesini sunmasının kendisi
için anlamının altını çiziyor. Özlem Süer ve
Mercedes-Benz'in elektrikli otomobili EQC,
sürdürülebilirlik ve doğa dostu tasarımı benimsemeleri anlamında ortak değerleri paylaşıyorlar.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve
Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan,15. sezon için görüşlerini şu sözlerle
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dile getirdi: “Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul, ilk defa tamamen dijital olarak
gerçekleştirilen 15. sezonunu geride bıraktı.
İHKİB'in ve bu sezon etkinliği destekleyen
Türkiye Tanıtım Grubu'nun vizyonuyla Türk
tasarımcıların global ölçekte tanıtılması
açısından benzersiz bir fırsat yakalandığını
düşünüyoruz, dijital bir moda haftası doğası gereği sınırları aşarak tüm dünyaya hitap
ediyor. MBFWI de bu sezon Rusya'dan İtalya'ya, İngiltere'den ABD'ye farklı ülkelerden
izleyicilere ulaştı. Dünya çapında önemli
moda platformlarının isim sponsoru olarak Mercedes-Benz, nisan ayında Mercedes-Benz Fashion Week Mexico ve bir süre
önce de Mercedes-Benz Fashion Week Russia ile dijital moda haftasını deneyimlemişti.
Bu dijital ağa Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul'u da eklemekten ve Türkiye'nin
uluslararası moda takviminde yer alan en
önemli moda etkinliğine 15 sezondur kesintisiz bir biçimde destek vermekten gurur
duyuyoruz."
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JAGUAR’IN SÜPER SPOR OTOMOBILI JAGUAR F-TYPE YENILENDI
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın süper spor otomobili Yeni
Jaguar F-TYPE, 2.0 litrelik motoru, teknolojik iç detayları ve daha da keskin hatlara sahip dış
tasarımıyla Türkiye’de yollara çıkıyor.

Y

etmiş yılı aşkın süredir spor otomobil üreten Jaguar’ın tasarım
DNA'sını en saf haliyle somutlaştıran Yeni Jaguar F-TYPE, Borusan
Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları ve Jaguar
Online Rezervasyon Platformu üzerinden
otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Kalbinden gelen yırtıcı gücü, rüzgârın
şekillendirdiği görünüşüyle tüm gözleri
üzerine çekmeyi başaran Yeni Jaguar F-TYPE, performans sanatını başka bir boyuta
çıkarmak için sahneye çıkıyor. İlk olarak
Coupe tasarımla satışa sunulacak olan
Yeni Jaguar F-TYPE’ın, önümüzdeki aylarda Convertible seçeneği de sınırlı sayıda
showroom’da yerini alacak.
Performanslı Sürüş Keyfi
Yeni Jaguar F-TYPE’ın 2.0 litrelik 300 bg
güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruna, direksiyona monte edilmiş vites
kanatçıkları ile de yönetilen Quickshift
şanzıman eşlik ediyor. 0’dan 100 km/s hıza
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sadece 5.7 saniyede ulaşabilen Yeni Jaguar F-TYPE’ın egzoz sesi, yüksekliği ve tonu
standart olarak sunulan Değiştirilebilir Aktif Egzoz sistemiyle kontrol edilebiliyor.
Sportif, Teknolojik ve İşlevsel
Mükemmel oranlarıyla dikkat çeken iki
koltuklu spor otomobil, Jaguar'ın köklü
geçmişe sahip spor otomobil mirasından
gelen akıcı formlara atıfta bulunuyor. Jaguar F-TYPE’ın 2013 yılında "World Car
Design of the Year" ödülüne layık görülen formundan geliştirilen Yeni F-TYPE,
güvenli duruşunu Premium LED farlarla
pekiştiriyor. Yeni Jaguar F-TYPE’ın kokpit
tasarımındaki kolay kullanımlı kumanda
paneli ve göstergeleri hem işlevsel hem
de ergonomik özellikleri sportif bir stille
birleştiriyor. İç tasarımda, sürücü odakta
kalmaya devam ederken, her öğe sadeliği
artırmak için yeniden değerlendirilmiş.
Yeni Jaguar F-TYPE’ın Sport ve Performans

koltukları, spor otomobiller düşünülerek
tasarlanmış. Koltukların daha hafif magnezyum yapısı, daha önceki modeline
göre 8 kg'nin üzerinde ağırlık tasarrufu
sağlıyor. Koltukların ince formu daha az
yer kaplarken, yolcuya daha fazla alan yaratıyor. Performans koltuklar ise dinamik
sürüş sırasında daha yüksek yan destek
sağlarken, daha fazla konfor için soğutma
seçeneği de sunuyor.
Direksiyonun 3 kollu tasarımı tüm temel
fonksiyonları rahatça yerine getirirken, elleri direksiyondan ayırmadan vites değiştirmeyi sağlayan kanatçıklar ile sürücülere
kullanım kolaylığı sağlanıyor.
Daha fazla sürücü odaklı teknolojiler sunan Yeni Jaguar F-TYPE’da, özelleştirilebilen yüksek çözünürlüklü 12,3 inç TFT
gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, Apple
CarPlay bağlantı imkânı sunan multimedya sistemi, üstün Meridian ses sistemi ile
taçlanıyor.
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