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MALL&MOTTOMALL&MOTTOMALL&MOTTO

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

SİNEM TÜRÜNG
METRO TÜRKİYE CEO’SU

“TÜKETİCİLER ARTIK DAHA SAĞLIKLI 
BESLENİYOR, ORGANİK ÜRÜNLERE 

TALEP DE ARTIYOR.”

SANİ ŞENER
TAV HAVALİMANLARI İCRA KURULU BAŞKANI
TAV İLK ÇEYREKTE 4,3 MİLYON 
YOLCUYA HİZMET VERDİ.

LEVENT ÇAKIROĞLU: 
KOÇ HOLDİNG CEO’SU
“TOPLULUĞUMUZUN GELECEĞİNİ İÇİNDE
 YAŞADIĞIMIZ TOPLUMUN VE DÜNYANIN 
GELECEĞİNDEN AYRI DÜŞÜNEMEYİZ.

EVRİM HİZALER
ADEL KALEMCİLİK GENEL MÜDÜRÜ
ADEL KALEMCİLİK OLARAK 50 YILI 
AŞKIN SÜREDİR ÜRÜNLERİMİZ VE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELERİMİZLE 
NESİLLERİN GELİŞİMİNE EŞLİK EDİYOR, 
YARATICILIKLARINI DESTEKLİYORUZ.

YURDAER KAHRAMAN
FİBA COMMERCIAL PROPERTIES CEO’SU
PANDEMİNİN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ 
SEKTÖRLERİN BAŞINDA TİCARİ GAYRİMENKUL
VE PERAKENDE GELİYOR. 

KOÇ HOLDİNG’İN 57. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİ 

HOMEND ALEX ROBOT SÜPÜRGE YENİLİKÇİ VE 
FARK YARATAN ÖZELLİKLERİYLE SEKTÖRDE 
TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK!
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Ramazan Bayramınız 

Mübarek Olsun
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Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve 
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorum-
luluğu da yazıyı yazana aittir. 

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Değerli Mall&Motto okuyucuları Mayıs 2021 sayımız ile yine 
heyecan ile karşınızdayız…

Bu sayıda da birçok konu ile ilgili makale ve haber ile birlikteyiz. 
Pandemi sürecinin son kapanması olması umuduyla, mevcut vaka 
sayılarının düşüşünü mutlulukla izliyoruz. 17 Mayıs’tan sonra 
yepyeni bir güne uyanmak istiyoruz. Özellikle sektörümüzün buna 
ihtiyacı var. Belki de bu süreçte en yalnız kalan ve desteklenmeyen 
sektör AVM sektörü, lobisi yapılmayan, çalışanlarının hakları 
savunulmayan piyasanın üvey evlat bile olarak nitelendirilmeyen 
zavallı sektörü. 

84 Milyar dolarlık bir sahipsiz sektör. Pandemi kurallarına en 
çok uyan tedbirler alan ve buna rağmen kendini anlatamadığı 
için neredeyse tüm salgının merkezi muamelesi gören sevgili 
sektörümüz. Çin’de ki Vuhan şehrinden bile daha tehlikeli anlatılan 
sektörümüz.

Perakende günlerinde atılacak nutukları şimdiden duyar gibiyim. 
Şöyle yaptık böyle yaptık diye…    Trajı komik bir durum ama orada 
bizde medya olarak bir iki soru soracağız…Bazıları kızacak olsa da…

Mayıs ayı bu sene Ramazan, Anneler Günü, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı ve İstanbul’un fethi ile dolu dolu bir takvim içeriyor. 
Pandemi olmasaydı eğer AVM’ lerde bir etkinlik yarışı olacaktı. 
Umarım 2022 de bu güzel günleri çeşitli etkinliklerle kutlarız. 
Online etkinlikler standart etkinliklerin yerini doldurmuyor ve keyif 
vermiyor. Hiç birbirimizi kandırmayalım…

Haziran ayında sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde Perakende 
Günlerinde görüşmek üzere diyor,

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyoruz…

Yenilenen WEB sitemiz ile yakında karşınızda olacağız…

Sağlıcakla...

   

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör



"Tav ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hızmet verdi.”

"Adel Kalemcilik olarak 50 yılı aşkın süredir ürünlerimiz 
ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizle nesillerin 
gelişimine eşlik ediyor, yaratıcılıklarını destekliyoruz.”

“Topluluğumuzun geleceğini içinde yaşadığımız 
toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı 
düşünemeyiz."

“Tüketiciler artık daha sağlıklı besleniyor, 
organik ürünlere talep de artıyor.”

“Bodrum yaza hazırlanıyor"
“Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin 
başında Ticari Gayrimenkul ve perakende 
geliyor.”

İçİndekİlerİçİndekİler
6

18

8

34

62
42

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı

Adel Kalemcilik Genel Müdürü

Koç Holding CEO’su

Metro Türkiye CEO’su

Gayrimenkul Danışmanı

Şule ALP
FİBA Commercial Properties CEO’su

Sani ŞENER

Levent ÇAKIROĞLU: 

Evrim HİZALER

Sinem TÜRÜNG

Yurdaer KAHRAMAN
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TAV İLK ÇEYREKTE 4,3 MILYON YOLCUYA HIZMET VERDI

 

TAV Havalimanları yılın ilk üç ayına ilişkin fi-
nansal sonuçları açıkladı. Şirket bu dönem-
de 60,6 milyon avro ciro elde etti.
 
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin 
dünyadaki lider markası TAV Havalimanları 
pandemi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlama-
ları sonucunda yılın ilk üç ayında iç hatlarda 
3,3 milyon, dış hatlarda 1,1 milyon yolcuya 
hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani 
Şener “2021’in ilk çeyreğinde yolcu trafi-
ğimiz pandemi kaynaklı uçuş kısıtlamala-
rından etkilenmeye devam etti. Ancak, ilk 
çeyreğin, dış hat yolcusu mevsimselliği açı-
sından en zayıf çeyrek olduğunu da burada 
eklememiz gerekir. Örneğin, 2019 yılının ilk 
çeyreğinde, toplam yıllık dış hat yolcumu-
zun yüzde 10’una hizmet vermiştik. Mev-
simselliği oldukça düşük olan iç hat trafiği 
ise dış hattan çok daha hızlı bir şekilde to-
parlanmaya devam ediyor. 2021 Mart ayı 
itibarıyla iç hat trafiğinde 2019 yolcusunun 
yüzde 46’sı seviyesine kadar ulaştık.
 
Yolcuda yaşanan bu azalma nedeniyle 2020 
yılında hızlıca maliyet düşürücü önlemler 
aldık ve faaliyet giderlerimizde(*) önemli 
düşüşler elde ettik. Maliyet düşürücü ön-
lemlerimizin devam ettiği 2021 yılının ilk 
çeyreğinde  aylık faaliyet giderlerimiz 21.4 
milyon avro olarak 2020’nin dördüncü çey-
reğinden yüzde 4 daha aşağıda gerçekleşti.
 
2021’in Şubat ayında Devlet Hava Meydan-

ları İşletmesi’ne yaptığımız mücbir sebep 
başvurusu sonuçlandı ve Türkiye’de işletti-
ğimiz havalimanlarının işletim süreleri ikişer 
sene uzatıldı. Ayrıca 2022’de yapacağımız 
kira ödemeleri de 2024’e ertelendi.
 
Gene Şubat ayında 2015 yılından beri üze-
rinde çalışmakta olduğunuz Tunus borç  
yapılandırması görüşmelerini sonuçlandır-
dık. Yapılandırma sonucunda TAV Tunus’un 
2020 üçüncü çeyrek finansalları itibarıyla 
371  milyon avro tutarında olan banka bor-
cu 233,6 milyon avroya indi. Borçta yaşa-
nan düşüş nedeniyle 2021’in ilk çeyreğinde 
109.0 milyon avro tutarında bir  gelir yaz-
dık. Tunus kreditörleri ile yapılan bu verimli 
pazarlıklar neticesinde elde edilen bu gelir 
2021’in ilk çeyreğini 62 milyon avro net karla 

kapamamızı sağladı.
 
Almatı hisse alım sözleşmesinin imzalanma-
sıyla birlikte, hisse transferinin gerçekleşe-
bilmesi için gereken bazı hukuki ve finansal 
şartları tamamlamaya çalıştık. Ancak, bu 
şartların tamamlanma süreci maalesef bek-
lentilerimizden daha uzun sürdü. Pandemi 
sebebiyle yaşanan seyahat kısıtlamalarının 
iş yapma süreçlerini yavaşlatması bu gecik-
meye neden oldu. Bu şartların neredeyse 
hepsi tamamlandı ve böylece IFC ve EBRD 
tarafından projenin finansmanında kulla-
nılacak kredilerin ön onayı da alınmış oldu. 
Halihazırda, projeyle ilgili olarak üzerinde 
çalıştığımız çevresel etkilerle ilgili konu da 
halledilince havalimanını devralıp işletmeye 
başlayacağız. Öngördüğümüz tarih şu an iti-
barıyla 2021’in ikinci çeyreği.
 
Dünyada aşılama bütün hızıyla devam edi-
yor. Türkiye’de yürütülen aşılama seferber-
liğinde de 20 milyon doza ulaşıldı. Aşılama 
cephesinden gelen bu olumlu haberler yaz 
– sonbahar sezonuyla ilgili beklentilerimizi 
canlı tutuyor. İyi haber akışının devamına 
bağlı olarak Temmuz – Kasım arasına sarka-
cak olan dönemde havalimanlarımızın gene 
aktif bir şekilde kullanıldığını görmeyi umu-
yoruz. 

Pandemi süresince çalışanlarımızın ve yolcu-
larımızın sağlığına öncelik verdik. Çok ciddi 
şekilde giderlerimizi düşürdük. Bankalarla 
ve iş yaptığımız idarelerle de yapmış oldu-
ğumuz başarılı yeniden yapılandırma süreç-
leriyle bu krizi TAV yöneticilerinin ve tüm 
çalışma arkadaşlarımızın çok iyi yönettiğine 
inanıyorum. Bu zor zamanlarda bir dünya 
markası haline gelen TAV’a desteklerini esir-
gemeyen çalışanlarımıza, hissedarlarımıza 
ve iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi.

Sani Şener
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ILAN-2.pdf   1   29.07.2019   16:16



10

MALL&MOTTO / Haberler

KOÇ HOLDING’IN ÇEVRESEL  SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİM YOL 
HARİTASINDA KÜRESEL TAAHHÜT 

Koç Holding, Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi 
tarafından oluşturulan “Paydaş Kapitalizmi 
Göstergeleri”ni kurumsal raporlamalarında 
kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk 
şirket oldu. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
2020 yılında kaleme aldığı yeni kapitalizm 
tanımı olan “Paydaş Kapitalizmi”, tüm pay-
daşlar için ortak ve sürdürülebilir değer 
yaratmayı esas alıyor. Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, “Paydaş Kapitalizmi Gös-
tergeleri’ne yönelik verdiğimiz taahhüt; 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) 
alanlarındaki performansımızı ve ilerleme-
mizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı 

sağlayacak. Bu taahhüt; sürdürülebilirlik viz-
yonunu tüm iş stratejimize, operasyonları-
mıza ve kurumsal beyanlarımıza dâhil etme 
konusundaki kararlılığımızın bir yansıması-
dır” dedi. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun iş dünyasın-
dan katılımcılarını temsil eden Uluslararası 
İş Konseyi, şirketler arasında sürdürülebilir-
lik alanındaki ilerlemenin karşılaştırılabilme-
si, bu alanda karar verme mekanizmalarının 
geliştirilmesi, şirketlerin yarattıkları sür-
dürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve 
hesap verilebilirliğin daha da artırılabilmesi 
amacıyla Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni 

oluşturdu.

 Birbiriyle tutarlı ve karşılaştırılabilir çev-
resel, sosyal, kurumsal yönetim (ESG) 
göstergelerine ve beyanlarına duyulan 
ihtiyaca yönelik olarak dünyanın tüm kı-
talarından temsilciler, bir yıl boyunca 
göstergeleri geliştirmek için çalıştı. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Ocak ayındaki Da-
vos Zirvesi’nde tüm katılımcıların imzasına 
açılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne 
kurumsal raporlamalarında yer vereceği-
ni taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket ise 
Koç Holding oldu. Bu taahhütname kap-
samında Koç Topluluğu şirketleri; Faaliyet 
Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu gibi ku-
rumsal raporlamalarında ve beyanlarında 
bu göstergelere referans verebilecek.

Levent Çakıroğlu: “Paydaş Kapitalizmi 
Göstergeleri’ne yönelik verdiğimiz taah-
hüt, paydaşlarımız ile kurduğumuz şeffaf 
ve sürekli iletişim ile güvene dayalı ilişki-
nin daha da gelişmesine katkı sağlayacak.” 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
“Topluluğumuzun geleceğini içinde ya-
şadığımız toplumun ve dünyanın gele-
ceğinden ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle 
sürdürülebilirlik başlığı altında dünyayı et-
kileyen konuları gündemimizin üst sırala-
rında tutuyoruz” dedi. Koç Topluluğu’nun 
sürdürülebilir büyüme anlayışını tanımla-
yan “Geleceğe. Birlikte” manifestosu kap-
samında ESG yol haritasını belirlediklerini 
vurgulayan Levent Çakıroğlu şöyle devam 
etti: “Uzun dönemli sürdürülebilir değer 
yaratma anlayışı; ESG perspektifimizi çok 
daha geniş bir yaklaşımla ele almamızı ge-
rekli kılıyor. Tüm dünyada finansal olma-
yan raporlamalar için önemli bir standardı 
temsil eden Paydaş Kapitalizmi Gösterge-
leri’ne yönelik verdiğimiz bu taahhüt, ESG 
alanlarındaki performansımızı ve ilerleme-
mizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı 
sağlayacak. Bu göstergeler iş dünyasının 
evrensel, karşılaştırılabilir bir raporlama 
sisteminin de yer aldığı küresel bir çözü-
me doğru hızla ilerlediğini gösteriyor. ESG 
alanlarındaki performansımızı ve ilerleme-
mizi mümkün olan tüm mevcut raporla-
malarımıza en kapsamlı şekilde yansıtma-
mıza destek olacak bu taahhüdün aynı 
zamanda paydaşlarımız ile kurduğumuz 
şeffaf ve sürekli iletişim ile güvene dayalı 
ilişkinin daha da gelişmesine katkı sağla-
yacağına inanıyorum.”

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su 
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KARACA ZEUGMA’NIN TARİHİ ZENGİNLİĞİNİ 
EVLERE TAŞIYOR

Türkiye’nin kültürel mirasını tasarımlarına yansıtan Karaca; Gaziantep’in simgesi, dünyaca ünlü "Çinge-
ne Kızı" mozaiğini ve tarihi izler taşıyan farklı mozaik desenlerini özel bir seride bir araya getirdi. Geçmişin 

mirasını, bugünün tasarımları ile buluşturan Karaca’nın yeni Zeugma Serisi’nde yer alan sofra grubun-
dan, ev tekstiline ve dekorasyona kadar birçok ürün Anadolu’nun benzersiz dokusunu ve büyüsünü 

evlere taşıyor.

Roma döneminden kalan ve mü-
zelerde sergilenen pek çok eser, 
o dönemdeki sofraların özenini 
ve yemek odalarının ihtişamını 
gözler önüne seriyor. Bu önemli 

kültürel miraslardan biri de Gaziantep’in 
simgesi olan, Zeugma Müzesi’nin yıldızı 
“Çingene Kızı” mozaiği… Karaca, geçmişin 
mirasını, bugünün tasarımları ile buluştu-
ran yeni bir seri hazırladı. Sofra grubundan, 
ev tekstili ve dekoratif objelere kadar geniş 
ürün yelpazesi sunan Karaca Zeugma Seri-

si, Roma döneminin estetiğini ve zarafetini 
tüketicilerle buluşturuyor. 

Kulağında küpeleri, iri gözleri, örgülü saç-
ları ve başındaki bağ ile resmedilen “Çin-
gene Kızı” figürünün yanı sıra Zeugma 
Antik Kenti’nde bulunan farklı mozaik de-
senleri de Karaca Zeugma Serisi’nde yer 
alıyor. Birbirinden özel motiflerin bulundu-
ğu yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak takımı, 
çay seti, kahve fincanı ve mugların yanı sıra 
kokteyl peçetesi, supla, runner, yastık ve 

nevresim takımı da tarihin gizemli havasını 
evlere taşıyor. Evlerinde kendi takımlarını 
oluşturmak isteyenlerin diledikleri parçayı 
tek tek satın alabilecekleri Karaca Zeugma 
Serisi, aynı zamanda sevdiklerine güzel bir 
hediye alternatifi arayanların da tercihi ola-
cak.  

Yaşanan anlara değer katan Karaca’nın 
Zeugma Serisi’nin özel parçaları Karaca 
mağazalarında ve www.karaca.com adre-
sinde sizleri bekliyor.





14

MALL&MOTTO / Haberler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

212 Outlet Mall Motto Advertorial Mayis 2021 22*28 cm Baski.pdf   1   21.04.2021   17:31



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

212 Outlet Mall Motto lan Metro Mayis 2021 22*28 cm Baski.pdf   1   21.04.2021   17:32



16

MALL&MOTTO / Haberler

NEILSEN: RAMAZAN’DA YIYECEK VE 
IÇECEK SATIŞLARI %20 ARTACAK…

Dünyanın önde gelen pazar araştırma şir-
ketlerinden NielsenIQ, hızlı tüketim ürün-
lerindeki büyümenin Ramazan ayında 
süreceğini öngörüyor. Restoran ve toplu 
organizasyonlardaki kısıtlamaların pandemi 
nedeniyle sürmesi, hızlı tüketim ürünlerin-
deki büyümenin ev içi tüketim odaklı olarak 
devam edeceğini gösteriyor. 

Türkiye, Endonezya, Malezya, Suudi Arabis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çoğunlu-
ğu Müslüman olan ülkelerde, Ramazan ayı 
ve devamındaki bayram periyodu, hızlı tü-
ketim ürünlerinin üreticileri ve perakende-
cileri için önemli satış fırsatları oluşturuyor. 
NielsenIQ’nun verilerine göre, 2020 yılında 
ülkemizde hızlı tüketim ürünlerinin satışı, 
Ramazan ayında diğer dönemlere kıyas-
la %20 oranında arttı. Malezya’da bu oran 
%15, Endonezya’da %30, Suudi Arabis-
tan’da %11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
ise %6 olarak gerçekleşti.

NielsenIQ APAC EEMEA Analitik Danışman-
lık Başkan Yardımcısı ve NielsenIQ Türkiye 
Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan “Ra-
mazan ayı ve Ramazan Bayramı dönemin-
de, hızlı tüketim ürünlerinde en fazla bü-
yümeye neden olan kategoriler yiyecek ve 
içecek oluyor. 2021 Ramazan ayı, pandemi 
etkisinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan dö-
nemi olacak. Hala bazı kısıtlamalar devam 
etse de, hızlı tüketim ürünlerinin satışları 
açısından bu yılın geçtiğimiz yıla göre daha 
iyi olacağı konusunda iyimseriz. Geçtiğimiz 
yıl Ramazan dönemi satışlarında, önceki ay-
larda panik altında yapılan ürün alımlarının 
ve ürün stoklanmasının etkisi bulunuyor-
du.” dedi.

Bu yıl hızlı tüketim ürünleri satışlarındaki 
iyileşme, aşılama sürecinin getirdiği iyimser 
ortam ve panik alımlarının bittiği bir döne-
min etkisi ile gerçekleşecek.

Bu bayram, ev içi tüketim ürünlerinde 
büyüme daha fazla olacak. 

NielsenIQ Türkiye ve Doğu Avrupa Anali-
tik Danışmanlık Lideri Murat Yıldırım “Ra-
mazan ayında özenle ve çeşitli hazırlanan 
iftar sofraları ve Ramazan Bayramı, yiye-
cek ve içecek kategorilerindeki satış artışı-
nı da sağlıyor. 2019 yılında Ramazan ayın-
da en çok satan 5 ürün kategorisindeki 
büyüme; Türkiye için %20, Endonezya için 
%10, Malezya için %18, Suudi Arabistan 
için %14 ve Birleşik Arap Emirlikleri için 
%2 oldu. 2020 yılı Ramazan döneminde, 
bir önceki aylarda yapılan stoklamaların 
ve kısıtlamaların da etkisi ile Endonezya, 
Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
daha önceki yıllardaki kadar ciddi satış ar-
tışları görülmedi.” dedi.

Ramazan ayı ve bayram dönemindeki kı-
sıtlamalar, ev içi tüketim ve eve servis ye-
meklerde artışa yol açacak.

Didem Şekerel Erdoğan “Tüketicilerin 
kalplerini ve akıllarını fethetmek için, pro-
mosyonlar ve ürünlerin verdiği mesaj, tü-
keticinin gerçeğini de yansıtmalı. Örneğin, 
Türkiye’de her 4 kişiden 1’i geçtiğimiz 
sene, sanal bir Ramazan yemeğine katıl-
dığını bildirdi, bu seneki kısıtlamalar dü-
şünüldüğünde benzer durumun 2021’de 
de görünmesini bekliyoruz. Tüketiciler, en 
sevdikleri yemekleri evde yapmayı tercih 
edebilirler. Perakendeciler, eve servis ya-
pılan ya da mağazadan alınabilecek ‘ken-
din yap’ yemek pişirme kitleri ile bu ihti-
yaca destek olabilirler.” şeklinde konuştu.

Türkiye'de finansal durumundan bağımsız 
olarak dikkatli harcama yaptığını söyleyen 
tüketiciler, toplumun %99'unu oluştur-
makta. Malezya’da bu oran %97 ve Birle-
şik Arap Emirlikleri’nde ise %98. Bu durum 
gösteriyor ki, perakendeciler ve üreticiler 
promosyonlarını bu veriyi göz önünde 
bulundurarak yapılandırmalı, diğer taraf-
tan da daha premium ürünler ile kendi-
lerini şımartmak isteyen, finansal durumu 
korunmuş kişilerin gereksinimlerini göz 
önünde bulundurmalı.

Ramazan’da ev içi tüketim, yiyecek ve 
içecekte büyümeyi artıracak.

Ramazan dönemi, Türkiye’deki en önem-
li satış sezonlarından birini oluşturuyor. 
NielsenIQ çalışmaları gösteriyor ki, alışve-
rişçilerin %50’si bu dönemde Ramazan’a 
özel mağaza ziyareti gerçekleştiriyor ve 

Ramazan’ın öncesindeki hafta itibarıyla tü-
keticiler bu ay için alışveriş yapmaya başlı-
yor.

Ramazanda özellikle öne çıkan kategoriler 
ise gazlı içecekler (2020 Ramazan dönemin-
de, Ramazan dışı döneme göre %150 satış 
artışı), kuru meyveler (%153), çay (%114), 
hazır yemek karışımları (%70) ve hazır çor-
balar (%70) şeklinde sıralanıyor. Bulaşık 
makinesi deterjanları, pişirme kağıtları, alü-
minyum folyo ve streç filmlerde çift haneli 
büyüme rakamları görülen diğer kategoriler 
arasında.

Didem Şekerel Erdoğan “Geçen yılın Rama-
zan ayı satışları biraz olağan dışıydı. Mart 
2020’deki stoklama etkisi ve panik alımları 
sebebiyle, Mayıs 2020’de olağan Ramazan 
dönemi artışını göremedik. Fakat stokla-
ma etkisine rağmen ana yiyecek ve içecek 
kategorileri yine de çift haneli büyüme 
rakamları gösterdi, bu da pandemi şartla-
rında bile Ramazan’ın ne kadar önemli bir 
dönem olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi 
kısıtlamaları halen devam etse de alışveriş-
çiler panik etkisinden daha uzak, daha gü-
vende hissediyorlar ve stoklama durumu 
söz konusu değil. Dolayısıyla bu yıl Rama-
zan döneminde, 2020’den önceki yıllarda 
alışık olunan satış etkileri görülmesi bekle-
niyor.” tespitinde bulundu.  

Aşılama süreci Türkiye’de devam etse de 
Ramazan ayında yasaklar tamamen kal-
kacak gibi görünmüyor. Bu sebeple ev içi 
tüketimdeki önemli kategorilerden pirinç, 
yağ, bulgur, mercimek, peynir, süt, yoğurt, 
un, maden suyu, gazlı içecekler ve meyve 
suyu gibi kategorilerdeki büyüme etkile-
necek. Üretici ve perakendeciler, Ramazan 
alışverişçilerinin kalbini ve aklını kazanmak 
için promosyon güçlerini; bulyon, salça, 
konserve gıda, kuru meyve, çay, meyve 
suyu ve gazlı içecek gibi yiyecek ve içecek 
kategorilerine odaklamalı.
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VODAFONE TÜRKIYE DÜNYAYA YÖNETİCİ İHRAÇ ETMEYE 
DEVAM EDİYOR

 

Vodafone Grubu içinde birçok girişim ve projeye liderlik eden Vodafone Türkiye, yetenekli işgücünü 
yurt dışına ihraç etmeye devam ediyor. 2013 yılında Vodafone Türkiye ailesine katılan, 2019 yılında 

ise Vodafone Arnavutluk’a transfer olan Nedim Baytorun, Vodafone Romanya’ya Bireysel İş Birimin-
den Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Vodafone Türkiye’ye 2011 yılında katılan ve 
halihazırda Baz Müşteri Büyümesinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Doğu Kır ise 

Vodafone Arnavutluk Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. 

Vodafone Türkiye, yetenek yönetimi stra-
tejisi doğrultusunda çalışanlarına Vodafo-
ne Grubu bünyesinde uluslararası kariyer 
yapma olanağı sunmaya devam ediyor. 
Bugüne kadar 160 çalışanını yurtdışına 
transfer eden Vodafone Türkiye, son ola-
rak 2 üst düzey yöneticisini daha Avrupa 
Bölge organizasyonuna ihraç etti. 

2013 yılında Vodafone Türkiye ailesi-
ne katılan, 2019 yılında ise Arnavutluk’a 
transfer olan Nedim Baytorun, Vodafone 
Romanya Bireysel İş Biriminden Sorum-
lu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
atandı. Baytorun, bu görevinde doğru-

dan Vodafone Romanya CEO’su Murielle 
Lorilloux’a raporlayacak. Baytorun, Türki-
ye’deki görevi süresince, şirketin ticari bi-
rimler ve pazarlama ekiplerinde Segment 
Direktörlüğü ve Dijital Dönüşüm ve Gelir 
Yönetimi Direktörlüğü dahil olmak üzere 
çeşitli görevler üstlenmiş, 2019’da ise Vo-
dafone Arnavutluk Bireysel İş Biriminden 
Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak transfer olmuştu. 

Diğer yandan, Vodafone Türkiye ailesine 
2011 yılında katılan ve halihazırda Baz 
Müşteri Büyümesinden Sorumlu Pazarla-
ma Direktörü olarak görev yapan Doğu 

Kır ise Vodafone Arnavutluk Bireysel İş 
Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak atandı. Kır, bu göre-
vinde doğrudan Vodafone Arnavutluk 
CEO’su Achilleas Kanaris’e raporlayacak. 
Kır, Türkiye’deki görevi süresince Bireysel 
ve Kurumsal İş Birimleri bünyesinde Baz 
Müşteri Büyümesinden Sorumlu Pazar-
lama Direktörü ve Ürün ve Fiyatlandır-
ma Direktörlüğü dahil olmak üzere ticari 
ekipler ve pazarlama alanında çeşitli gö-
revler üstlendi. 

Vodafone Türkiye’nin yeni yetenek trans-
ferleri 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Nedim Baytorun
Vodafone Romanya Bireysel İş Biriminden 
Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Doğu Kır
Vodafone Arnavutluk Bireysel İş Biriminden 

Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
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Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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ADEL KALEMCILIK’TEN  OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN KELİME HAZİNESİNİ
 ZENGİNLEŞTİRECEK  “1500KELIME.COM PLATFORMU”

Adel Kalemcilik, eğitimde danışılan firma 
olma vizyonu ile ileriki nesillerin; daha ya-
ratıcı, okur-yazarlık becerileri, matematik 
yetenekleri ve sosyal becerileri daha yüksek 
bireyler olmaları için okul öncesi kelime ha-
zinesine odaklanarak 1500Kelime.com Plat-
formu’nu hayata geçirdi.

Kırtasiye sektöründe Türkiye’nin lider firma-
sı olan Adel Kalemcilik, 50 yılı aşan tecrü-
besi ile sektörde en fazla bilinen ve tercih 
edilen markaları tüketicisiyle buluşturmanın 
yanı sıra, sektöre katkı ve topluma sosyal 
fayda sağlayacak projeleri geliştirmeye de-
vam ediyor. Eğitimde danışılan firma olma 
vizyonu doğrultusunda Adel Kalemcilik, 
2012’den bu yana eğitim alanında devam 
ettirdiği birçok projeye ek olarak, okul ön-
cesinde çocukların kelime hazinelerinin ge-
lişimine ve dolayısıyla zihinsel gelişimlerine 
destek vermeyi hedefleyen 1500Kelime.
com Platformu’nu hayata geçirdi.

Araştırma sonuçları projeyi destekliyor.

Adel Kalemcilik’in, pandeminin başladığı 
ve eğitim-öğretimin de büyük bir değişim 
gösterdiği 2020 yılının başından itibaren 
çalışmalarını çocuk gelişiminin en etkin ol-
duğu okul öncesi dönemine yoğunlaştıra-
rak gerçekleştirdiği ve sonuçlarını 1 Nisan 
2021’de kamuoyu ile paylaştığı “Ebeveyn ve 
Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Keli-
me Hazinesi Araştırması*”ndan okul öncesi 
çocukların kelime hazinesi konusundaki far-
kındalığın artırılmasına yönelik önemli bir-
çok içgörü elde edildi. Türkiye’yi temsilen 
12 farklı ilde, ebeveynlerden ve öğretmen-
lerden oluşan toplam 800 kişiyle yapılan 
görüşmeler sonucunda çocukların kelime 

hazinesinin önemi ve bu konudaki farkında-
lığa dair önemli sonuçlar elde edildi. Buna 
göre, 10 ebeveynden 7’si okul öncesi çağın-
daki çocuklarının kelime hazinesini önemli 
bulurken, yalnızca 3’ü çocuğunun kullandı-
ğı kelime sayısının farkında. Öğretmenlerin 
ise, öğrenmeye yönelik çalışmaların birebir 
gözlemcisi olmalarından ötürü, çocukların 
kelime hazinesiyle ilgili farkındalıklarının 
ebeveynlere nazaran daha yüksek olduğu 
görüldü. 10 öğretmenden 9’u okul öncesi 
çağındaki öğrencilerinin kelime hazinesi-
ni önemli bulurken, yalnızca 6’sı çocuğun 
kullandığı kelime sayısının farkında. Hem 
ebeveynler, hem de öğretmenler çocuklar-
da kelime hazinesi gelişiminin en çok an-
lama ve anlatma, etkili iletişim becerileri, 
okul başarısı ve yaratıcı düşünce yeteneğini 
geliştirmesi yönünden yüksek oranda etkili 
olduğunu düşünüyor. 

Araştırmaya göre, okul öncesi çocuklara 
yeni kelime öğretmeye yönelik yapılan akti-
viteler konusunda öğretmen ve velilerin ter-
cihleri büyük oranda ayrışıyor. Yeni kelime 
öğretmeye yönelik çocukla birlikte yapılan 
aktivitelerde ebeveynlerin tercihleri çizgi 
film, televizyon, şarkılar gibi medya kullanı-
mı ağırlıklıyken öğretmenler oyun oynama, 
kelime kartları, kelimelerin tekrar edilmesi 
gibi daha interaktif yolları tercih ediyor. Bu 
veri, çocuklarının kelime hazinelerini geliş-
tirmek ve zihinsel gelişimlerine daha fazla 
katkıda bulunmak için ebeveynlerin, çocuk-
larıyla evde daha fazla kaliteli ve interaktif 
zaman geçirmesi gerektiğine işaret ediyor. 
Son olarak, ebeveynlerin %72’si okul önce-
sindeki çocuklarının kelime bilgisini yeterli 
bulmazken, öğretmenlerin %76’sı okul ön-
cesi çocukların kelime hazinesinin gelişmesi 

gerektiğini belirtiyor.

Adel Kalemcilik, “Ebeveyn ve Öğretmenle-
rin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” 
araştırması ile Okul öncesinde çocukların 
kelime hazinelerinin gelişimine ve dolayı-
sıyla zihinsel gelişimlerine destek verilmesi 
gerektiği konusundaki ihtiyacı görerek kul-
lanıcıların tamamen ücretsiz olarak fayda-
lanabileceği 1500Kelime.com Platformu’nu 
web sitesi ve mobil uygulama ile hayata 
geçirdi. 

1500Kelime.com Platformu ile Parlak Bir 
Gelecek

Okul öncesi çocukların kelime hazinelerinin 
ilerideki yaratıcılıklarını, okur-yazarlık bece-
rilerini, matematik yeteneğini ve sosyal be-
cerilerini önemli ölçüde etkilediği ve kelime 
zenginliğinin düşüncede zengin bireylere 
işaret ettiği bilgilerinden yola çıkarak ha-
yata geçirilen Adel Kalemcilik 1500Kelime.
com Platformu, okul öncesi çocukların keli-
me hazinesini zenginleştirerek onları parlak 
bir geleceğe taşımayı amaçlıyor. 

Adel Kalemcilik’in eğitimde danışılan firma 
olma vizyonunun altını çizen Adel Kalemcilik 
Genel Müdürü Evrim Hizaler; “Adel Kalemci-
lik olarak 50 yılı aşkın süredir ürünlerimiz ve 
gerçekleştirdiğimiz projelerimizle nesillerin 
gelişimine eşlik ediyor, yaratıcılıklarını des-
tekliyoruz. Eğitimde danışılan firma olma 
vizyonumuz doğrultusunda okul öncesinde 
çocukların kelime hazinelerinin gelişimi-
ne, dolayısıyla zihinsel gelişimlerine destek 
verecek ve çocuklarımızın hayatında iz bı-
rakacak 1500Kelime.com Platformu’muzu 
sizlere duyurmak isteriz. Türkiye’de okul 
öncesi çocukların gelişimi adına yapılmış 
sayılı projelerden biri olan 1500Kelime.com 
Platformu’muz, bu yaş grubundaki çocuk-
ların kelime hazinelerini geliştirerek ileride 
daha başarılı, yetkin ve ruhsal olarak daha 
sağlıklı bireyler olmalarının tohumlarını eki-
yor. Bu alandaki ihtiyacı görerek  başta Prof. 
Dr. Selçuk Şirin olmak üzere konusunda 
uzman akademisyenlerle birlikte her aşa-
masında titizlikle çalıştığımız 1500Kelime.
com Platformu’nu herkesin yararlanabilme-
si için web sitemiz ve mobil uygulamamız 
ile tamamen ücretsiz olarak hayata geçirdik.  
1500Kelime.com Platformu ile okul öncesi 
çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine destek 
olarak hem çocuklarımız için hem de ülke-
miz için parlak bir geleceğe katkıda bulun-
maktan dolayı çok mutluyuz “dedi.

 

Nazlı Ercilli Soylu
Adel Kalemcilik 

Pazarlama Direktörü

Evrim Hizaler 
Adel Kalemcilik 
Genel Müdürü

Prof. Dr. Selçuk Şirin
New York Üniversitesi’nde 

akademisyen, yazar 
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KFC ISTINYEPARK RESTORANI LEZZET KOROSU 
EŞLİĞİNDE AÇILDI!

İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye, eşsiz lezzetlerini ülke çapında tavuk severlerle bu-
luşturmaya, pandemiye rağmen büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. 

İstinyePark AVM’de 6 Nisan Salı günü 150. şubesini açan KFC, bu yılın sonuna kadar 50 yeni resto-
ran açma ve 1500 ek istihdam yaratma hedefiyle, Türkiye’deki lokasyon ağını genişletiyor.

Türkiye’yi eşsiz lezzetleriyle bu-
luşturan KFC, 2021’de 50 yeni 
mağaza açma hedefine adım 
adım yaklaşıyor. Son olarak İs-

tanbul’da İstinyePark AVM’de 6 Nisan 
Salı günü gerçekleştirdiği yeni restoran 
açılışında, sosyal mesafe kurallarına uy-

gun, ziyaretçilerin ilgisini çeken bir açılış 
etkinliği düzenledi. 

KFC Türkiye, agresif büyüme stratejisine 
ve yatırımlarına devam ediyor. KFC’nin bu 
seneki reklam filmlerinden tanınan Lezzet 
Korosu eşliğinde gerçekleşen eğlence-

li açılışla birlikte KFC, Türkiye’deki 150. 
restoranını hizmete sundu. KFC, yüzde 
yüz yerli üretim taze tavuklardan, 11 ba-
haratlı gizli tarif eşliğinde usta şeflerce 
günlük olarak hazırlanan eşsiz lezzetiyle 
İstinyePark AVM’deki yeni lokasyonunda 
sevenlerini ayrışan tadıyla buluşturuyor.



KFC ISTINYEPARK RESTORANI LEZZET KOROSU 
EŞLİĞİNDE AÇILDI!
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ZAMAN BİR ARADA OLMA ZAMANI
ZAMAN PERAKENDE GÜNLERİ ZAMANI

MALL&MOTTO
PERAKENDE GÜNLERi’NDE

YERİNİ ALDI
“2014’ten bu yana aylık yayınlanan dergimiz AVM sektörü, organize perakende,
sağlık, moda, kültür haberlerini içermektedir. 5000 tirajla Türkiye’deki AVM’lere,

perakende sektörüne, yönetim ve kiralama şirketlerine gönderilmektedir.
www.mallandmotto.com’da bültenlerinizi takip edebilirsiniz!” MALL&MOTTO

SMG’DEN HEM 
RAMAZAN’IN 
HEM DE 
ANNELERİN 
RUHUNA 
UYGUN MÜZIK 
LISTELERI

Teknoloji ile müziği birleştirdiği 
hizmetleriyle 31 ülkedeki 850’den 
fazla firmanın 11 bini aşkın nokta-
sında dijital müzik yayını hizmeti 
veren SMG, halen açık olan, 
market, otel, fırın, paket servis ve-
ren işletmelerde müzik ve anons 
hizmetine devam ediyor. SMG 
Kurucu Ortağı Gül Gürer Alimgil 
ile özel günler için müzik listeleri-
ni ve SMG’nin hizmetlerinde öne 
çıkan konuları konuştuk.

Firmaların müzik listelerini düzenli olarak 
güncelleyen SMG, özel günlere uygun mü-
zik listelerini de hazırlıyor. Bu listelerin tü-
keticilerin hoş vakit geçirmesini sağlarken, 
anons yayınının da firmalara satış anlamın-
da önemli faydalar sunduğunu belirten 
Alimgil, “Farklı kampanyalar sunan markalar 
arasından seçim yapmak zorlaşıyor. İşte bu 
noktada SMG’nin anonsları devreye giri-
yor. Markaların kampanya ve etkinliklerini 
doğrudan iletebileceği anonslar, SMG’nin 
profesyonel seslendirme sanatçılarından 
oluşan ekibi tarafından hazırlanıyor. Mar-
kaların hazır gönderdiği anonslar da, yayına 
eklenebiliyor” dedi. 

“Ramazan müziklerinin tamamı SMG 
stüdyolarında kayıt edildi.”

Ramazan ayı listeleri için, Ramazan’ın getir-
diği huzur, dinginlik ve paylaşma hislerine 
odaklandıklarını ve bu ruh hali üzerine şe-

killendirdiklerini belirten Alimgil, “Ramaza-
na özel hazırladığımız müziklerin tamamı, 
bünyemizdeki müzisyenler tarafından üreti-
len, tüm hakları SMG’ye ait eserlerdir. Yurt 
dışı kataloglarına baktığımızda daha oryan-
tal ezgiler kullanıldığını, Türk ezgilerine yer 
verilmediğini gördük. Bu nedenle tıpkı diğer 
müzik türlerinde olduğu gibi Ramazan için 
de özel müzikler yaptık. Bu müziklerde çoğu 
Türk Müziği altyapısında olan def, ud, ka-
nun, tonbak, bendir, perküsyon, darbuka ve 
kemençe gibi enstrümanlar kullanıldı” dedi.

Anneler Günü’nde soft ve Latin şarkılar

Anneler Günü için de özel bir müzik listesi 
hazırlayan SMG Müzik Departmanı, baharın 
da etkisiyle easy listening olarak adlandırı-
lan soft şarkılara ağırlık veriyor. Yoğunluğun 
arttığı saatlerde pop müzikler ön plana çı-
karken, akşamüstünden itibaren Latin, Bos-
sa Nova ve Nu Disco tarzında listeler çal-
maya başlanıyor. Anneler Günü listelerinde 
kadın şarkıcılar da dikkat çekiyor. 

Bas Konuş Özelliği (Push Audio)

SMG’nin SaaS uygulamaları ile birlikte 
müşterilerine sunduğu ayrıcalıklardan biri 
de Push Audio. Seslendirme yapacak kişi, 
SMG yönetim panelinde anonsu seslendi-
riyor, kaydediyor, dinliyor ve tek bir tuşla 
istediği mağazaya gönderebiliyor. Sistemi 
kullanmak için herhangi bir cihaz ya da eks-
tra programa ihtiyaç duyulmuyor. Anonsu 
yapacak kişi, internet bağlantısı olan her-
hangi bir yerden işlemi gerçekleştirebiliyor. 
Sistem tüm tarayıcılarda açılabildiğinden, 

anons hızlı ve kesintisiz olarak yapılabiliyor. 
Örneğin; şirket yetkilisi istediği şubesinde 
personeline seslenebiliyor, bilgilendirme, 
motivasyon konuşması ya da kutlama ya-
pabiliyor. 

Snapmuse nedir? Neden Snapmuse’a ih-
tiyaç var?

Snapmuse SMG’nin müzik prodüksiyon 
markasıdır. SMG kendi ofisinde bulunan 
son teknoloji ile donatılmış stüdyoların-
da kendi şarkılarını üretiyor ve bu şarkı-
ların hakları tamamen SMG’ye ait. Snap-
muse “royalty-free” müzik üretimi yapan 
bir oluşumdur. Snapmuse.com platformu 
üzerinden müzikler üyelik modeliyle sunu-
luyor. Sosyal medya paylaşımları, videolar, 
oyunlar, reklam filmleri, sinema filmleri için 
Snapmuse kataloğundan en uygun tarzda 
ve bütçede müziklere ulaşılabilir ya da o 
markaya ve projeye özel müzikler üretilebi-
liyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan 
videolarda popüler şarkılar kullanıldığında 
bu platformlar içerikleri bloklar veya içeriğin 
sesini kapatır. Telif hakkı yasalarından do-
layı bu işlem neredeyse tüm sosyal medya 
platformlarında gerçekleştirilmektedir. Bu 
sebepten dolayı “royalty-free” adı verilen 
telifsiz içeriklerin kullanılması gerekmekte-
dir. İşte bu noktada, Snapmuse, markaların, 
reklam ajanslarının, Youtuber’ların, Influ-
encerlar’ın ihtiyacı olan farklı tarzlarda ve 
sürelerde müzikleri uygun üyelik fiyatlarıyla 
sağlayabiliyor. Platformdaki müzikler 1 ay 
ücretsiz olarak kullanılabilir ve SMG müşte-
rileri yıllık %20 indirimli özel kampanyadan 
15 Mayıs'a kadar faydalanabilir.

Gül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı



ZAMAN BİR ARADA OLMA ZAMANI
ZAMAN PERAKENDE GÜNLERİ ZAMANI

MALL&MOTTO
PERAKENDE GÜNLERi’NDE

YERİNİ ALDI
“2014’ten bu yana aylık yayınlanan dergimiz AVM sektörü, organize perakende,
sağlık, moda, kültür haberlerini içermektedir. 5000 tirajla Türkiye’deki AVM’lere,

perakende sektörüne, yönetim ve kiralama şirketlerine gönderilmektedir.
www.mallandmotto.com’da bültenlerinizi takip edebilirsiniz!” MALL&MOTTO
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“Bir sabah namazında, anne millete dönebiliriz.”

Siz bizim orayı bilmezsiniz. Tek bir dalın 
kıpırdamadığı rüzgarsız havaya, bulutsuz 
gökyüzüne aldanıp sokağa çıkar; sonra 
birden elmacık kemiklerinizi ısıran, ancak 
yağmurun ya da karın yumuşatabildiği bir 
ayazla tanışırsınız. Bu ayaz adamına göre 
muamele eder. Biraz yük varsa kalbinizde 
örneğin, ayaz bir yandan yüzünüzü yerken 
adım attıkça sırtınızda büyüyen ağırlıklar 
da içinizi kemirmeye başlar. Yürüdüğünüz 
yol bir yere varmayacakmışçasına uzar. 
Hâlbuki yürümek, gidecek ya da dönecek 
bir yeri olanlar için güzeldir.

Yahya Kemal Ezansız Semtler’de, dönecek 
bir yeri olmayan çocuklardan bahseder. 
Ona göre; minaresiz ve ezansız semtlerde 
büyüyen bu çocuklar -bir ruhu yaşayama-
dıkları gibi ileriye doğru gittikleri esnada 
bir çıkmaz sokakla karşılaştıklarında- ne-
reye döneceklerini bilemezler. Aksine bu 

ruhu yaşayan bir mahallede büyüyen kendi 
nesli için “Bir sabah namazında, anne mil-
lete dönebiliriz.” der.

Annem, Ezansız Semtler’i bilmez. Sağda 
solda biraz vakit geçirdiği her çocuğa en 
azından besmele öğreten, yaz aylarında 
mahallenin çocuklarını evde toplayıp eğ-
lenceli-oyunlu Kur’an dersleri yapan bir ka-
dındır. Soğuklarda ağır omuzlarla yürüdü-
ğüm yaşlarda annemin bu “tohum atma” 
çabasını anlamaz, “Sen bunlara bir şeyler 
öğretiyorsun ama buradan gidince her şeyi 
unutacaklar.” derdim. O da derdi ki “Şimdi 
unutsalar da ileride başları sıkışınca nereye 
döneceklerini bilirler.”

Annem memlekette kalıyor, ben büyük 
şehre geliyorum. İçimde nereye bıraka-
cağımı bilemediğim yüklerle kalabalık bir 
caddede yürüyorum. Mevsim bahar, fakat 

yüzümde o tanıdığım ayaz ısırıkları var. Yü-
rüyorum ama nereye? Oralardan zihnime 
dolan bir ses, Gidecek yerim mi var, diye-
cek sözüm mü var? derken ayaklarım beni 
bir yere getiriyor. Usulca büyük kapıdan 
içeri giriyorum, karşıma mermer bir şadır-
van ve ahşap bir bina çıkıyor. Etrafta güzel 
çiçekler, yazılar var. Ezan okunuyor. Sanki 
bir cevşenin içindeyim. Hayye ale’s-salâh, 
hayye ale’l-felâh. Bizi en baştan severek 
yaratan, şah damarımızdan yakın olan (c.c.) 
beni çağırıyor.

Ayazın ısırığı yerini bereketli bir bahar yağ-
muruna bırakıyor. Öyle ya; gidecek yerim 
de var, diyecek sözüm de var. Yeri gösteren 
de sözü öğreten de O:

“Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut ola-
rak rabbine dön.” 
(Fecr, 89/28)

GIDECEK YERIM MI VAR?
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INEGÖL AVM HERMES’TE 2 KATEGORİDE PLATİN 2 
KATEGORİDE İSE ONUR ÖDÜLÜ ALDI  

Alışverişi sosyal yaşamın merkezine ta-
şıyan İnegöl AVM, uzaktan eğitim alan 
çocuklara ve ailelerine destek olmak 
için başlattığı ‘Eğitime Destek Projesi’ 
ile Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödül-
leri’nde 2 Platin Ödül’ün sahibi oldu. 
Proje kapsamında İnegöl AVM Eğitim 
salonundaki bilgisayarlar ve internet 
bağlantısı sayesinde eğitimi ücretsiz 
olarak destekleyen AVM; Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Programı ve Pande-
mi Dönemi Etkisi kategorilerinde Platin 
Ödül aldı. İnegöl AVM ayrıca, El Ele El-
den Ele İyilik Projesi ile de iki kategoride 
Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş de-
neyimi sunan İnegöl AVM, pandemi döne-
minde gerçekleştirdiği katma değer yaratan 
örnek çalışmalarıyla Uluslararası Hermes 
Yaratıcılık Ödülleri’nden 4 ödül kazandı. 

Yenilenen yüzü, açık hava AVM’si olmasının 
getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanla-
rıyla sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi 
İnegöl AVM, ‘Sorumlu marka’ anlayışı ile 
faaliyetlerini sürdürüyor. Bu anlamda de-
ğer yaratan uygulamalar yapan AVM, geç-
tiğimiz yıl hayata geçirdiği Eğitime Destek 
Projesi ile Hermes Ödülleri’nde; Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Programı ve Pandemi 
Dönemi Etkisi kategorilerinde Platin Ödül’e 
layık görüldü. 

Aldığı ödül ile İnegöl AVM’nin, pandemi 
döneminde katma değer yaratan ve sek-
törü için örnek teşkil eden uygulamaları, 
global sahnede de büyük takdir toplamış 
oldu. Eğitime Destek Projesi kapsamında 
AVM’nin sergi salonunda çocuklar için 
ücretsiz internet hizmeti ve bilgisayar-
ların olduğu bir alan oluşturan İnegöl 
AVM, böylece pandemi sebebiyle uzak-
tan eğitim gören çocukların eğitimlerine 
devam etmelerini sağlamıştı. Geniş yerli 
ve yabancı marka karmasıyla hizmet ve-
ren İnegöl AVM ayrıca, El Ele Elden Ele 
İyilik projesi ile de Hermes Ödülleri’nde; 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Pandemi 
Dönemi Etkisi kategorilerinde Onur Ödü-

lü almayı başardı. 

Güvenli alışverişin adresi…

Pandemi döneminde katma değer ve sosyal 
fayda sağlayan çalışmalarına devam eden 
İnegöl AVM, uyguladığı hijyen kuralları ile 
de güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi 
sunuyor. 

Ziyaretçilerinin güvenlik ve sağlığını en 
yüksek seviyede gözeten İnegöl AVM, uy-
gulamaya koyduğu önlemlerle geçtiğimiz 
günlerde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hiz-
met Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı.



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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E
skişehir’in buluşma noktası Espark 
Alışveriş Merkezi’nin gerçekleş-
tirdiği kampanya bir kişiye Jeep 
Compass Longitude 4x2 2020 
model otomobil hediye etti. Çeki-

lişin kazananı Özer Ülker’e otomobilini, Es-
park AVM Müdürü Berkay Damgacı teslim 
etti. 320 bine yakın kişinin katıldığı ve Jeep 
Compass Longitude 4x2 2020 model oto-
mobilin yanı sıra bir adet Xiaomi Mi Essen-
tial elektrikli scooter ve bir adet Samsung 
Sm-P610 tablet ödüllü çekiliş, 20 Mart’ta 
noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda 
gerçekleştirildi. Xiaomi Mi Essential elekt-
rikli scooterve Samsung Sm-P610 tabletin 
kazananı olan isimler de ödüllerini teslim 
aldı.

 Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen oto-
mobil ödüllü çekilişin kazananı Özer Ülker, Jeep Compass Longitude 4x2 otomobiline kavuştu. 

 

ESPARK TALIHLISI OTOMOBILE KAVUŞTU



ZAMAN BİR ARADA OLMA ZAMANI
ZAMAN PERAKENDE GÜNLERİ ZAMANI

PERAKENDE GÜNLERi’NDE
YERİNİ ALDI

“Fs Reklam, sektördeki 13 yıllık deneyimi ile Farkındalık Stüdyosu, organize 
perakende ve AVM sektöründen sonra e-ticaret sektörlerinde yer almaya başlamıştır. 

Balondayız ve Eskiraflar e-ticaret siteleri ile 2021’de de iddialıdır.” FS REKLAM
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SOSYAL MEDYADA 
DOLAŞAN DİYET 

LİSTELERİNE DIKKAT

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, eve kapan-
ma dönemlerinde alınan kiloları vermek is-
teyenler sosyal medyadan edindikleri diyet 
listelerine yöneldi. İstinye Üniversitesi (İSÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diye-
tetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elma-
cıoğlu, sosyal medyadan edinilen bilgilerle 
yapılan diyetlerin sağlığa zararlı olabileceği 
konusunda uyarılarda bulundu. Diyet liste-
lerinin kişiye özel uygulanması gerektiğini 
belirten Elmacıoğlu, Ramazan ayında iftar 
ve sahurda uzak durulması gerekenlerle il-
gili de öneriler sıraladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde 
geçirilen zaman artınca evlerde en sık ziya-
ret edilen bölüm mutfak olurken, buzdola-
bının kapağı çok sık aralandı. Bir de üzerine 
hareketsiz yaşam eklenince haliyle kilo alımı 
kaçınılmaz oldu. Yaz aylarının gelmesiyle 
birlikte, bu dönemlerde alınan kiloları ver-
mek isteyenler sosyal medyadan edindikleri 
diyet listelerine yöneldi. Ancak uzmanlar 
diyet listelerinin kişiye özel olması gerek-
tiği, sosyal medyadan edinilen bilgilerle 
yapılan diyetlerin sağlığa zararlı olabilece-
ği konusunda uyarıyor. İstinye Üniversitesi 
(İSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda El-
macıoğlu, sosyal medyada çok fazla yanlış 
bilginin olduğunu, diyet listelerinin kişi-
ye özel uygulanması gerektiğini belirtiyor. 
Özellikle Covid-19 salgının olduğu bir dö-
nemde, sağlıklı beslenme konusunda daha 
dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen 
Elmacıoğlu, Ramazan ayının ise vücudu din-
lendirmek için bir fırsat olduğunu belirterek 
dikkat edilmesi gerekenlere yönelik öneri-
lerde bulunuyor. 

Diyet demek beslenmede size uygun ola-
nı seçmek demek

Sosyal medyada yanlış bilgilerin de yer aldı-
ğını ve beslenme alışkanlıklarını etkilediğini 
belirten Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, sosyal 
medyadan elde edilen bilgilerle diyete baş-
lanmaması gerektiğini belirterek şöyle de-
vam ediyor: 

“Son zamanlarda o kadar çok sağlığı bozucu 
öneriler duyuyoruz ki. Her insanın beslenme 
davranışı diğerinden farklıdır. Bugünkü in-
sanın çok yanlış bir beslenme algısı mevcut. 
Örneğin, ABD’li birinin oluşturmuş olduğu 
beslenme modelini kendisine uygulamaya 
çalışıyor. Hâlbuki iklim farklı, geçmişi fark-

lı, o çevresel yaşanmışlık içerisinde hayatı 
bambaşka. Beslenme bilgisi üzerine çok de-
ğişken faktörler var. Yaş durumları veya fi-
ziksel durumları aynı olsa bile gıdaların bün-
yelere etkileri farklılık gösterebilir. Çünkü 
genetik farklılıklarımız var. Bu nedenle her 
diyet programını uygulamaya kalkmak çok 
büyük bir yanlış. Beslenme önerilerinde de 
iki öğün yiyin, üç öğün yiyin gibi genel ifa-
deler kullanılıyor. Oysa bu da kişiye göre, ye-
tiştiği toprağa beslenme alışkanlığına göre 
farklılık gösterecek bir durum. Öğün saatleri 
de kişinin kendisinin belirleyeceği bir şey. 
Ancak genel öneriler sıralayabiliriz. Örne-
ğin, öğün aralarını dört saatten fazla uzun 
tutmayın. Bugün doğru diyeti yaparım, iste-
diğim kiloya ulaşırım sonrasında eskisi gibi 
yaşamaya devam ederim demeyin. Doğru 
beslenmeyi her zaman uygulamanız lazım. 
Diyet demek size uygun beslenme modelini 
seçmek demektir.”

Ekran başından kalkın, mutfağa girin

Sağlıksız beslenmenin kronik hastalıklara da 
yol açtığını belirten Elmacıoğlu, “Mutfağa 
girmeyi öğrenelim. Günde iki saat özellikle 
ekran başına geçip de Şef Ali Bey’in, Şef Veli 
Bey’in gastronom olarak ne pişirdiğini sey-
retmek yerine ne olur bizler mutfağa girip o 
iki saatte hem enerji harcayalım hem, hem 
sağlıklı beslenelim, hem de elimizdeki ni-
metlerin değerini bilelim. Can sıkıntısını ye-
mekle gidermeye çalışmayalım. Beslenme-
nin hiç sonu yok ama yaptığımız her yanlış 
beslenme ileride kronik hastalıkların varlığı-
na zemin hazırlayacak ve kişiyi olumsuz et-
kileyecektir. Bakınız hiçbir ilaç, hiçbir vitamin 
gıdanın, beslenmenin yerini tutamaz. Yemek 
doygunluk hissi yaratmaz, doygunluğu ya-
ratan yegâne şey sınırınızı bilmektir” diyor.

Ramazan’da bunlara dikkat edin

Ramazan ayının vücudu dinlendirmek için 
bir fırsat olduğunu belirten Elmacıoğlu, dik-
kat edilmesi gerekenlerde değinerek şunları 
söylüyor: 

“Vücudun arındığı, karaciğerin ve organ-
ların dinlendiği yegâne aydır Ramazan ayı. 
Sağlıklı bir vücut istiyorsanız iftar ve sahur-
da yediklerinize dikkat ederek vücudunu-
zu dinlendirebilirsiniz. Biz genellikle posalı 
gıdaları öneriyoruz. Beslenme önerileri ki-
şiseldir ancak genel olarak herkesin dikkat 
etmesi gereken noktalar da vardır. Bu konu-
da şu önerileri sıralayabilirim:

Tam buğday tüketin: Buğday maalesef 
topraktan hasat edildiği gibi doğal haliy-
le değirmenden ekmek olarak veya diğer 
buğday ürünleri olarak karşımıza gelmiyor. 
Rafine edilerek, rafine karbonhidrat olarak 
geliyor. Kalp damar hastalıkları, diyabet, 
sindirim sistemi hastalıkları, yüksek tansiyon 
ve  kiloya neden olan, tam buğday ekmek 
tüketmeyi engelleyen, bembeyaz ekmekle 
insanları riske eden bir rafine karbonhidrat 
modelinin düzeltilmesi lazım.

Sofradaki tuzu azaltın: Tuzu elbette ki ye-
mekleri koyacağız çünkü vücudun iyotlu 
tuza ihtiyacı var. Ancak sofralardakini kaldır-
mamız gerekiyor. Mümkün olduğunca tuzu 
azaltalım, soframızdaki tuzlukları kaldıralım.
Sık sık yağlı kızartmalar yapmayın: Bugün 
kardiyologların, dâhiliye uzmanlarının tere-
yağı yiyin demelerini bir beslenme bilgisiz-
liği olarak görüyorum. Vücudun kolesterole 
de ihtiyacı var. Bundan korkmayalım. Ancak 
bunu alacağımız en güzel ve ucuz kaynak 
yumurta. Her gün evde tekrar tekrar yağları 
kullanarak, patates, patlıcan, kabak kızarta-
rak elbette ki kolesterol hastası olunur. Yağ-
ları sık sık yapmayacağız.

Mevsimindeki meyveyi tüketin: Sebze mey-
ve tüketilecek ama mevsiminde. Meyve 
şekerdir, zehirdir demememiz gerekiyor. 
Günde 2-3 kere ama abartmadan bir elma, 
bir portakal bir tane de mandalina yersek 
herhangi bir sorun olmaz. Miktarı bileceğiz 
bizden başka insanlarından bu kaynakları 
tüketmesi için belki de bir parça daha dik-
katlice hareket edeceğiz.

Yediklerinizi azaltın: Çünkü biz artık eskisi 
kadar hareketli değiliz ve hemen hemen do-
kuz saat eğitim amacıyla, iş amacıyla ekran 
başındayız. Dolayısıyla pandemiden önceki 
yaşantımızda yediğimiz kadar yemek bu 
durumda doğru olmaz. Pandemi öncesine 
göre yediklerinizi azaltın, hareket için fazla 
bir şey söyleyemiyorum. Eğer Covid önlem-
leri bize ne kadar müsaade ediyorsa o kadar 
hareketi arttırmamız gerekiyor.”
 

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu
İstinye Üniversitesi (İSÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Başkanı



KORKUT KİTABEVİ ’NDE
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E-TICARET FIYATLARI MARKET FIYATLARINI GEÇTI!
Pandemi ile değişen alışveriş alışkanlıkla-
rı ile e-ticaret sitelerinden yapılan market 
alışverişleri her geçen gün daha da artıyor. 
Tüketim mallarında yaşanan fiyat artışlarına 
rağmen son üç yılda online market katego-
risi yüzde 7,5 büyüdü. BrandZone verilerine 
göre; online marketlerdeki fiyatlar market 
fiyatlarını geçmiş durumda.

Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar, 
insanların evden çalışmaya başlaması ve 
artan sağlık endişeleri ile e-ticaret son bir 
yılda büyük bir ivme yakaladı. Yapılan araş-
tırmalara göre; artan enflasyon ile beraber 
tüketim mallarında yaşanan fiyat artışına 
rağmen son üç yılda online market katego-
risi yüzde 7,5 büyüdü. Tüm basılı ve online 
fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampan-
ya fiyat takibinin yanı sıra e-ticaret fiyatlarını 
da raporlayarak kapsamlı bir analiz oluştu-
ran BrandZone verilerine göre; mart ayında 
ortalaması alınan market fiyatları e-ticaret 
sitelerinin ortalama market fiyatlarına göre 
müşterilere daha uygun fiyatlar sundu. Fi-
yat farkında başı çeken ürünler ise sırasıyla 
diş macunu, kağıt havlu, sıvı ve jel deterjan, 
tuvalet kağıdı, sıvı bulaşık deterjanı, sirke, 
meyve suyu, paket su, uzun ömürlü süt, tab-
let çikolata, bulaşık makinesi tableti, yoğurt 
ve dökme çay şeklinde sıralanıyor.

En büyük fiyat farkı temizlik ürünlerinde

Mart ayındaki insert-reklam kampanya 
fiyatlarıyla, ortalama e-ticaret fiyatlarını 
analiz eden BrandZone verilerine göre; or-
talama market fiyatları ile e-ticaret fiyatları 
arasında bulunan en büyük fiyat farkı temiz-
lik ürünlerinde oldu. Ortalama kampanyalı 
market fiyatı 17 TL olan diş macunu yüz-
de 53,2’lik farkla e-ticaret kanallarında 26 
TL’den satılıyor. 

Market fiyatı 20,90 TL olan kağıt havlu yüz-
de 47,6’lık farkla 30,85 TL’ye; 23,62 TL’ye sa-
tılan sıvı ve jel deterjan yüzde 46,6’lık farkla 
ortalama 34,63 TL’ye; 34,17 TL olan tuvalet 
kağıdı yüzde 36,9’luk farkla 46,76 TL’den sa-
tışa sunuluyor. 

Yine ortalama kampanyalı market fiyatı 8,98 
TL olan sıvı bulaşık deterjanı e-ticaret site-
lerinde yüzde 32’lik fiyat farkıyla ortalama 
11,86 TL ile satışa sunulurken; marketlerde 
61,01 TL olan bulaşık makinesi tableti ise 
yüzde 16,3’lük farkla 70,95 TL’ye satılıyor.

Temel tüketim ürünlerinde de yüksek fi-
yat farkları dikkat çekiyor!

BrandZone verilerine göre; temel tüketim 
ürünleri arasında bulunun sirke, meyve 
suyu, paket su, uzun ömürlü süt (UHT), yo-
ğurt, dökme çay gibi ürünlerin ticaret kanal-
larındaki fiyatları dikkat çekiyor. Ortalama 
kampanyalı market fiyatı 7,97 TL olan sirke 
e-ticaret kanallarında yüzde 29’luk farkla 
ortalama 10,28 TL’ye satılırken, ortalama 
market fiyatı 4,66 TL olan meyve suyu ise 
yüzde 19,5’lik farkla e ticaret kanallarında 
5,57 TL’ye satılıyor. 

Ortalama 4,26 TL’ye alıcı bulan paket su ise 
e-ticaret kanallarında yüzde 19,4’lük farkla 
5,08 TL’ye satılıyor. Yine ortalama market 
fiyatı 5,51 TL olan uzun ömürlü süt e-tica-
ret kanallarında yüzde 17,4’lük farkla 6,46 
TL’ye; market fiyatı 13,21 TL olan yoğurt 
yüzde 10,4’lük farkla ortalama 14,58 TL’ye; 
market fiyatı 28,37 TL olan dökme çay ise 
yüzde 10,7’lik fark ile 31,40 TL’den satışa 
sunuluyor.

İşte en çok fiyat farkı olan ürünler

Ortalama kampanyalı market fiyatları ile 
ortalama e-ticaret fiyatlarını kategori baz-
lı inceleyen BrandZone verilerine göre; diş 
macunu ürünlerinde en büyük fiyat farkı 

olan ürünler arasında Oral-B 75 ML. Diş Eti 
ve Minesi Onarım Extra Ferah Diş Macunu 
yer alıyor. Ürünün kampanyalı market fiyatı 
20,95 TL iken e- ticaret kanallarında yüzde 
52,3’lük farkla 31,90 TL’ye satılıyor.  

Ortalama kampanyalı market fiyatı 12,40 
TL olan Solo 6’lı Kağıt Havlu yüzde 63,8’lik 
farkla e-ticaret kanallarında 20,32 TL’ye sa-
tılıyor. Sıvı ve jel deterjan kategorisinde ise 
en büyük fiyat farkı Bingo 2145 ML. 33 Yıka-
ma Renkli Beyaz Sıvı Matik Performans Se-
risinde yaşandı. Ortalama kampanyalı mar-
ket satış fiyatı 19,90 TL olan ürün, e-ticaret 
kanallarında yüzde 75,6’lık farkla ortalama 
fiyatı 34,95 TL’den satılıyor. Tuvalet kağıdı 
kategorisinde ise en büyük fiyat farkı Sel-
pak 24’lü Tuvalet Kağıdında oldu. Ortalama 
kampanyalı market satış fiyatı 31,56 TL olan 
ürün, e-ticaret kanallarında yüzde 39,5’lik 
farkla ortalama 44,03 TL’den satışa sunulu-
yor.

Uzun ömürlü süt (UHT) kategorisinde ise 
en büyük fiyat farkı olan ürün Sek 1 L UHT 
Yarım Yağlı Süt oldu. Ortalama kampanyalı 
market satış fiyatı 4,70 TL olan ürün, e-tica-
ret kanallarında yüzde 26,6’lık farkla ortala-
ma satış fiyatı 5,95 TL’den satılıyor.

BrandZone 2021 Mart Ayı Market ve E-Ticaret Fiyat Verileri:
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Sinem Türüng   
Metro Türkiye CEO’su 

“Tüketiciler artık daha sağlıklı 
besleniyor, organik ürünlere 

talep de artıyor.”
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Röportaj

Türkiye’de Horeca’nın bir numaralı iş or-
tağı olma hedefiyle çalışıyorsunuz? Bu 
hedef Metro'nun global hedefi mi? Yok-
sa Türkiye özelinde ki hedefimi? Sizi tüm 
zincirlerden ayıran bu hedeften biraz de-
tay açarak bahseder misiniz? 

“Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası pe-
rakendeci” unvanına sahip bir uluslararası 
perakende şirketi olarak, faaliyete başla-
dığımız 1990 yılından günümüze ülkemize 
ekonomik katma değer yaratıyoruz. Türk 
mutfağının korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması için 30 yıldır İşin Mutfağı’nda-
yız. Faaliyetlerimizi yürütürken günümüzde 
dünyasında önemi giderek artan sürdürü-
lebilirliği de kuruluşumuzdan bu yana bir 
iş yapış biçimi olarak ele alıyoruz. Bu yak-
laşımı global politikamız kapsamında kendi 
operasyonlarımızla sınırlı tutmayıp HORECA 
müşterilerimizin işlerinin ve başarılarının 
sürdürülebilirliği için de uyguluyor; sürdü-
rülebilir çözüm ortağı olarak tüm koşullarda 
yanlarında yer alıyoruz. Ipsos’un araştırma-
sına göre Türkiye’de toplam 140.000 HO-
RECA işletmesi bulunuyor ve işletmelerin 
120.000’i bizim kayıtlı müşterimiz. Bu ra-
kamlara baktığımızda ağırlama sektöründe-
ki neredeyse her 10 işletmeden 9’u bizimle 
birlikte çalışıyor diyebiliriz.  

Bu amaçla yol alırken HORECA profesyo-
nellerine katkı sağladığımız en önemli ya-
tırımlarımızdan biri de Gastronometro plat-
formumuz olduğunu ifade etmek isterim. 
Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu 
olarak 2015 yılına hayata geçirdiğimiz ve bu 
yıl 6. yılına giren Gastronometro, eğitim, Ar-
Ge ve sektörü bir araya getiren çalışmaları 
ile ulusal ve uluslararası gastronomi dünyası 
arasında köprü kurma misyonunu başarıyla 
sürdürüyor. Yeni nesil gastronomi anlayışını 

benimseyen bu platformumuzda hem yerel 
hem de uluslararası gastronomi dünyasını 
Türkiye’nin yerel değerleriyle buluşturuyor, 
Gastronometro şeflerinin yenilikçi yorum-
larıyla yeniden tasarlanan bu değerlerimizi 
sektörün deneyimlemesini sağlıyoruz. Türk 
şefleri uluslararası gastronomi dünyası ile 
bir araya getirirken sektörün önemli okul ve 
platformlarıyla da iş birliklerine imza atıyo-
ruz. Bugüne kadar 2.500 yeni ürün geliştiren 
Gastronometro'da kendimizi sadece zama-
nın gastronomi trendlerini takip etmekle 
sınırlamıyor; bu trendleri bizzat belirleyen 
global çapta bir gastronomi aktörü olmayı 
hedefliyoruz.

HORECA sektörünün merkezinde yer alan 
Türk mutfağının potansiyelini tam olarak or-
taya çıkarmak adına bu çalışmaları yaparken 
bütüncül bir yaklaşım izleyerek sektörde fa-
aliyet gösteren işletmelerin verimliliklerini 
desteklemek ve işlerine odaklanmalarını 
sağlamak için de birçok çalışmaya imza atı-
yoruz. Örneğin, yeme içme sektörünü mer-
keze koyduğumuz dijital çözümler üzerinde 
çalışıyoruz.  Sunduğumuz dijital çözümler 
ve yenilikçi platformlarla müşterilerimizin 
işlerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Bu 
kapsamda işletmelerin kolay ve hızlı bir şe-
kilde internet sitelerini ücretsiz oluşturma-
larını sağlayarak onları günümüzde önemi 
daha da artan online dünyada görünür kılı-
yoruz. Bununla birlikte restoranların verim-
liliklerini artırmaları için menü mühendisliği 
hizmeti de vermeye başladık. Böylece res-
toranlar, kendilerine sunulan dijital çözüm-
lerle desteklenen menüler sayesinde verim-
liliklerini ve kârlılıklarını artırabiliyor. Tüm 
bunlara ek olarak restoranları paket servis 
ve online sipariş konusunda desteklemek 
için de akıllı telefon ya da tablet ortamında 
sipariş verilmesini de mümkün kılan, iş or-

tağımız FineDine’ın Dijital Menü çözümünü 
de 2021 yılı haziran ayına kadar ücretsiz kul-
lanıma sunuyoruz. 

Tabii HORECA’nın en önemli iş ortakların-
dan biri olarak her şart altında onları des-
tekleyen bir yaklaşımla faaliyetlerimize yön 
veriyoruz. Pandemide bugüne kadar Küçük 
İşletmem İçin, Kendi İşim Günü ve diğer bir-
çok girişimimizle iş ortaklarımızın da des-
tekleriyle restoranlara 10 milyon TL’ye varan 
yardımda bulunduk. Desteklerimizi sadece 
maddi olarak sınırlı tutmuyor, sektöre pan-
demi döneminde rehberlik eden kılavuzlar 
hazırlıyoruz. Sadece doğrudan HORECA 
müşterilerimizi dinlemekle yetinmiyor on-
ların müşterilerini de dinlemek, bu konuda 
araştırmalar yaparak onların yanında ürün 
ve hizmetlerimizle yer almak da bizim ön-
celiklerimiz arasında. Bu amaçla Nielsen’e 
tüketici araştırmaları yaptırarak, sonuçlarını 
otel ve restoranlar ile paylaşarak onlara reh-
berlik ediyoruz. Örneğin Nielsen’e yaptırdı-
ğımız son araştırmanın da gösterdiği gibi 
hijyen önlemleri yüzde 67 ile tüketicilerin en 
önem verdiği konu olmaya devam ediyor. 
Tüketicilerin bu yöndeki beklentilerini de 
göz önünde bulundurarak mekân çözümle-
rinden dezenfeksiyon hizmetine, hijyen eği-
timinden bu konuda bilgilendirici kılavuz-
lara kadar geniş yelpazede hizmetlerimizle 
restoranların yanında yer alıyoruz. 

Türkiye'den aldığımızı yine Türkiye'ye 
yatırma mottonuzdan bahseder misiniz?

Metro Türkiye olarak 30 yıldır Türk mutfa-
ğına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün 
gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve 
Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak 
dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağ-
lamak için sürdürülebilirlik, yerellik, izlene-
bilirlik odağında çalışmalarımızı gerçekleş-
tiriyoruz. Yani aslında bu ülkeden aldığımızı 
yine bu ülkeye yatırma anlayışına sahibiz. 
Dolayısıyla biz tedarikçiden havuç alıp rafa 
koyan bir yer değiliz. “Bu havuç nerede ye-
tişti, yerli tohum mu, nasıl sürdürülebilirli-
ğini sağlayabiliriz, kalite standartları tüketi-
ci için uygun mu pestisit var mı, şeflerimiz 
nasıl tabaklarında kullanırlar?” gibi bin bir 
soruyu kendimize soruyoruz sonra da aksi-
yona geçiyoruz.  

Nitekim bu amaçla günümüzde değeri 
daha yeni anlaşılmaya başlanan Türkiye’nin 
Coğrafi İşaretli ürün potansiyelini yıllar ön-
cesinden fark edip bu muazzam potansiyeli 
gündeme taşıyan ilk marka olmanın da hak-
lı gurunu yaşıyoruz. 2012 yılında Coğrafi 
İşaretli Ürünler projesini hayata geçirirken 
yerel ürün tedarikçilerini destekleyerek 
unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün 
ışığına çıkarmayı hedeflemiştik. Coğrafi İşa-
retli ürünler, dünyada yıllık 200 milyar do-
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nılması için farkındalık oluşturmanın büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. Bunun için MEB 
ile iş birliği yaparak 2019 - 2020 eğitim öğ-
retim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullar-
da, yiyecek içecek hizmetleri ve gıda tekno-
loji alanlarında ders alan 65 bin öğrencinin 
müfredatına Coğrafi İşaretli Ürünlerin dâhil 
edilmesini sağladık. 2021 eğitim dönemin-
de ise bu kez Türkiye genelinden Yiyecek 
İçecek Hizmetleri Bölümünden 2.300 eğit-
mene ders verdik. 

Tabii Coğrafi İşaretli ürünlerin potansiyeli-
ni ortaya çıkarma yolunda yerel kalkınma-
nın güçlü bir şekilde desteklenmesi de şart. 
Bu noktada da kooperatifleşme büyük bir 
öneme sahip diyebilirim. Biz de tarımsal 
kalkınmanın ve katma değerli üretimin en 
önemli bileşeni olan kooperatiflerin gelişi-
mine destek olmak, ürünlerini tanıtmak ve 
bu alanda bir farkındalık oluşturmak ama-
cıyla kooperatiflerle iş birliği içindeyiz.  Met-
ro Türkiye olarak bugün itibarıyla 800’ün 
üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif 
ve diğer tedarikçilerle iş birliği yaptığımızı 
da belirtmek isterim. Yaklaşık 5 bin tedarik-
çimizin %99’unu yerel tedarikçiler oluştu-
rurken yerli tohum kullanılarak yetiştirilen 
ürünler için %100 alım garantisi veriyoruz. 
Kadın kooperatiflerinden çatı kooperatifle-
re kadar daha da geliştirmek istediğimiz bir 
kooperatif ekosistemine sahibiz. Bir kadın 
CEO olarak da kadınların ekonomiye ve ti-
cari hayata kazandırmayı önemsiyor, kadın 
kooperatifleri ve kadın üreticilerle de iş bir-
likleri yapmaya teşvik ediyorum. Yine bu 

konuyu sadece 8 Mart’ta değil tüm yıl ele 
almak gerekli diye düşünüyorum. Bu bilinç-
le, kadın kooperatiflerine yönelik ülkemizde 
yedi farklı bölgede yıl boyu süren eğitim 
programları düzenleyeceğiz. Son olarak bu 
ay Türkiye Kooperatifçilik Vakfı birlikte An-
talya’daki kadın kooperatiflerine eğitim ver-
dik. Yine bu kapsamda Urla Kooperatifi’ne 
bağlı kadın üreticilerin yetiştirdiği taze en-
ginarlar da Metro Türkiye raflarında yerini 
almaya başladı. 

Diğer yandan ülkemizin bereketli toprak-
larını korumak amacıyla, sorumlu operas-
yonlar yürütüyor, bu kapsamda çevresel 
etkileri bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. 
Atık yönetimi de en önemli konularımızdan 
biri. Bu doğrultuda atık yönetimi süreçlerini 
tedarik zincirimizin tüm halkalarına odakla-
narak operasyonlarımızdan müşterilerimize 
kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla yö-
netiyoruz. Kendi operasyonlarımızda gıda 
atığını azaltan projeleri hayata geçirirken 
sektöre öncülük eden ve geniş kitlelere 
yaydığımız bilinçlendirme projeleri ile gıda 
atığına karşı mücadeleye de devam ediyo-
ruz. Bugüne kadar yaklaşık 800 ton gıdayı 
çöp olmaktan kurtardık ve gıda bankalarına 
bağışladık.  2021 Mart ayında Gıdanı Koru 
kampanyası kapsamında, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde HORECA 
Sektöründe Gıda İsrafı ile Mücadele Hare-
keti’nin özel sektör temsilcisi olmaktan da 
gurur duyuyoruz. Bu iş birliğimiz ile yapa-
cağımız çalışmalar, HORECA sektöründeki 

ların üzerinde, AB’de ise 77,1 milyar euro 
değerinde katma değer oluşturuyor. Tüm 
Avrupa ülkelerinde toplam Cİ tescilli ürün 
sayısı ise 3.500 iken sadece ülkemizde Türki-
ye’de 2.500 – 3.000 arası potansiyel Coğrafi 
İşaretli ürün bulunuyor. Bunlardan sadece 
606’sının tescilli olması ülkemizin bu alanda 
büyük potansiyelini de ortaya koyuyor. Biz 
de bu potansiyeli yerli ekonomiye kazan-
dırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bugün Metro’nun faaliyet 
gösterdiği 10 ülkeye yerel ve Coğrafi İşaretli 
ürün ihracatı yapıyoruz. 2020 yılı itibarıyla 
Türkiye’de 400 milyon TL’lik Coğrafi İşaret 
Tescilli ve Aday Ürün satışına ulaştık.  Ama-
cımız ülkemizin bu alandaki potansiyelini 
yüzde 99 değil yüzde 100 ortaya çıkarmak. 
Herhangi bir bölgemizde yetiştirilen tek bir 
Coğrafi İşaretli aday ürünümüzü dahi göz 
ardı etmeden tüm potansiyel ürünlerimizi 
bir değere dönüştürmek istiyoruz. Bu amaç-
la “İşin Mutfağında” olarak, Coğrafi İşaretli 
ürünlerin tescil edilmesinden ihracatına ve 
restoran menülerine dâhil edilmesine kadar 
tüm süreçlere verdiğimiz destekle ürüne, 
üreticisine ve yerel ekonomiye fayda sağla-
yan bir model oluşturuyoruz. Finike porta-
kalından Zile pekmezine, Taşköprü sarımsa-
ğından Bursa siyah incirine kadar, sezonuna 
bağlı olarak 160'ın üzerinde gıda ve gıda 
dışı Coğrafi İşaret tescilli ve aday ürünü raf-
larımızda sunuyor, bu ürünleri kendi marka-
mız altında korumaya alıyor ve bu alandaki 
ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Öte 
yandan bu ürünlerin profesyonel mutfak-
larda yer alması ve işletmelerin menülerine 
girmesi için de HORECA’yı (otel, restoran ve 
catering) destekliyor, bu alanda onları teş-
vik ediyoruz.  Bugüne kadar 120 restoranın 
menüsünde Coğrafi İşaretli ürünlerin kulla-
nılmasını sağladık. Coğrafi İşaretli ürünlerin 
profesyonel mutfaklarda daha fazla kulla-
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çalışanları gıda israfı konusunda bilinçlen-
dirmek ve gıda atıklarını daha etkin yöne-
tebilmelerini sağlamak için yol gösterici bir 
kılavuz niteliğinde olacak. 2021 yılında bir 
diğer önemli girişimiz, gıda atıklarını tedarik 
zincirinde de azaltabilmek amacıyla Dünya 
Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yü-
rütülen 10x20x30 Gıda Kayıp ve Atıkları ile 
Mücadele Girişimi’ne katılmamız oldu. Gıda 
atıklarıyla sadece kendi operasyonlarımızda 
mücadele etmiyoruz aynı zamanda tedarik-
çilerimizi de bu girişimlerimize dâhil etmeye 
odaklanıyoruz. Bu girişim ile tedarikçi eko-
sistemimizi harekete geçirerek 21 tedarik-
çimiz ile gönüllü olarak 2030’a kadar gıda 
atıklarını yüzde 50 oranında azaltılmasına 
destek vereceğiz.

Pandemi sonrası sektör ve market davra-
nışlarında herhangi bir değişiklik öngö-
rüyor musunuz? 

Pandeminin getirdiği dönüşümün kalıcı ola-
cağına şüphe yok. Kovid-19 ile birlikte de-
ğişen koşulları ve tüketici beklentilerini göz 
önünde bulundurduğumuzda pandeminin 
getirdiği koşullara adapte olmak amacıyla 
yapılan çalışmaların gelecekte de sektörün 
odağında olmaya devam edeceğini düşü-
nüyorum. Bu bağlamda dijitalleşme ve çok-
lu kanal deneyimi ile sağlıklı ve güvenilir gı-
daya erişim konuları önemini koruyacaktır. 

Dijitalleşme ve çoklu kanal konusu ile baş-
layacak olursam Kovid-19 ile birlikte dijital 
dönüşümün ne kadar kritik olduğuna hep 

birlikte tanıklık ettik. Müşteriler pandemi ile 
birlikte hızlı, temassız bir alışveriş deneyimi 
peşindeler. Günümüzde, fiziksel ve dijitalin 
harmanlandığı “fijital” olarak adlandırılan 
bir yaklaşımla fiziksel alışveriş deneyimi ile 
dijital dünyanın kolaylık ve hızını bir araya 
getirmek gerekiyor. Bu nedenle dijital de-
neyimin tasarlanması kadar fiziksel dene-
yimin dijital öğeler ile desteklenmesi de 
bizim odak noktalarımızdan biri. Bu yön-
deki çalışmalarımızı zaten pandemiden çok 
önce başlatmış bir markayız. Dolayısıyla 
biz de dijitalleşme ve çoklu kalan deneyi-
mi yönündeki ihtiyacı çok önceden görüp 
yatırımızı daha da artırdık ve hızlıca yayma 
kararı aldık. Örneğin pandemiden önce pi-
lot olarak denediğimiz Metro Fast adlı çö-
zümümüzü 100 milyon TL’den fazla yatırım 
kararıyla hayata geçirdik. Metro Fast ile 
müşterilerimiz, ürünlerini mobil uygulama 
üzerinden barkod okutarak alışveriş araba-
larına ekleyebiliyor ve alışverişin sonunda 
saniyeler içinde sepetin doğrulamasını ya-
parak doğrudan ödeme yapabiliyor. Üstelik 
bu ödemeyi de yine QR kod ile temassız 
olarak gerçekleştirebiliyorlar. Hedefimiz bu 
yıl itibarıyla tüm mağazalarımızda bu çözü-
mü hayata geçirmek. 

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim konusuna 
gelecek olursak artık tüketicilerin beslen-
me alışkanlıkları da değişiyor.  Bu nedenle 
müşterilerin değişen alışkanlıklarını takip 
etmek, onları dinleyerek ürün çeşitliliğini 
zenginleştirmek daha da önemli hale geli-
yor. Özellikle son dönemde sağlıklı yaşam 

ve sağlıklı beslenme trendi nedeniyle or-
ganik seçenekler daha fazla gündeme gel-
meye başladı. Tüketiciler artık daha sağlıklı 
besleniyor, organik ürünlere talep de artı-
yor. Özellikle son üç ayda organik ürünle-
re olan talep yüzde 34, bitkisel bazlı vegan 
ürünlere olan talep ise geçen yıla kıyasla 
3 kat (yüzde 217) oranında arttı. Bir önce-
ki aya göre ise vegan ürünlere olan talep 
%27 oranında arttı.   Bu değişimin de geçici 
değil kalıcı olacağına inanıyoruz. Bu kap-
samda gıda ürünlerini içeren kategorileri-
mizde vegan ürün segmentimizi genişle-
terek, bitkisel bazlı beslenmeyi tercih eden 
müşterilerimize istedikleri her ürünü bu-
labilecekleri bir nokta olmak için çalışma-
lar yapıyoruz. Şu an raflarımızda yüzlerce 
vegan ürün sunuyoruz. Metro Türkiye’nin 
raflarında bitki bazlı hamburger köfte, ve-
gan sucuk ve vegan peynir gibi alternatif 
proteinleri içeren temel gıda maddelerin-
den tutun diş macunu, diş fırçası ve şampu-
an gibi temel hijyenik ürünlere kadar pek 
çok ürün yer alıyor. 2021 yılı sonuna kadar 
tüm ürün kategorilerimizde vegan ürünler 
bulundurmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 
izlenebilirlik de güvenli gıda erişimi için ol-
dukça önemli.  Bunun için biz de son olarak 
“Tabağında ne var?” hareketini başlattık. Bu 
hareketimizle et, balık ve baldan sonra tüm 
meyve ve sebze ürünlerinde de yüzde 100 
izlenebilirlik sağlıyoruz. Bu sistem ile tüke-
ticiler, tüm taze meyve sebzelerin tarladan 
sofraya yolculuğunu ürünün üzerinde yer 
alan QR kod ile takip edebiliyor ve 15 farklı 
bilgiye erişebiliyor.
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           YURT DIŞINDA  BÜYÜMEYE DEVAM

Family Erbil, 130 mağazası ile Erbil şehir 
merkezinin kalbinde hizmet vermektedir. 
Toplam 64.000 m2 kiralanabilir alanı bulu-
nan proje; alışveriş, restoran ve kafe alan-
ları yanı sıra eğlence parkı ve 2.000 izleyici 
kapasiteli 14 Ekranlı Multiplex Sineması ile 
ailelerin cazibe merkezi olmuştur.

Family Erbil

EDİYOR
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Family Erbil, 130 mağazası ile Erbil şehir 
merkezinin kalbinde hizmet vermektedir. 

Toplam 64.000 m2 kiralanabilir alanı bulu-
nan proje; alışveriş, restoran ve kafe alan-

ları yanı sıra eğlence parkı ve 2.000 izleyici 
kapasiteli 14 Ekranlı Multiplex Sineması ile 

ailelerin cazibe merkezi olmuştur.

Family 
Süleymaniye
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KOÇ HOLDİNG’İN 57. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Koç Holding’in 57. Olağan Genel Kurulu, Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. 
Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek 
Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların 
katılımıyla 9 Nisan Cuma günü Nakkaşte-
pe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. 
Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygu-
landığı Genel Kurul toplantısında katılımcılar 
ile 2020 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, 
Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Rahmi M. Koç: “Koç Topluluğu olarak CO-
VID-19 salgınının işlerimizle ilgili yarattığı 
bütün riskleri fevkalâde iyi yönettik.”

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 
Faaliyet Raporu açıklamasında 2020 yılında 
tüm dünyanın ana gündem maddesi olan 
COVID-19 salgınına dikkat çekerken, “Kü-
resel salgın sadece sağlık sistemlerini değil, 
birçok ülkede ekonomik ve toplumsal yapı-
yı kökünden sarstı. Daha önce eşine nadir 
rastlanan boyutlara ulaşan küresel salgın, 
bir yandan milyonlarca insanın hayatına mal 
olurken, diğer yandan İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra dünya ekonomisinde görülen en 
sert daralmaya neden oldu” dedi. “Koç Top-
luluğu olarak COVID-19 salgınının işlerimiz-
le ilgili yarattığı bütün riskleri fevkalâde iyi 
yönettik” diyerek sözlerini sürdüren Rahmi 
M. Koç şunları kaydetti: “Güçlü bilançomuz, 
dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz 
ve etkin risk yönetimi politikalarımız saye-
sinde dimdik ayakta kalmayı başardık. 2020 
yılındaki 11 milyar TL yatırımla beraber son 
5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık, memle-
ketimize güvendik ve inandık. Bu çerçevede 
‘Ülkem varsa ben de varım’ yaklaşımında 
olduğumuzu tüm toplumsal paydaşlarımıza 
ispat ettik.”

Ömer M. Koç: “Koç Topluluğu, bu zor 
süreçte memleketimize en iyi şekilde hiz-
met etme gâyesiyle kenetlendi.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açık-
lamasında en itibarlı uluslararası kuruluşların 
dahi, bugüne kadar yaptıkları küresel risk 
değerlendirmelerinde küçük bir ihtimalle 
not düşerek adeta geçiştirdikleri küresel sal-
gın riskinin 2020 yılında tüm insanlığın üze-
rine bir kâbus gibi çöktüğüne dikkat çekerek 
şöyle dedi: “Daha evvel eşi benzeri görülme-
miş bu fevkalâde dönemde, insanî korkular 
dünyevî kaygıların önüne geçti. Bilinmez-
liklerle dolu bir ortamda, önemli bireysel 
ve profesyonel kararlar almanın güçlükle-
ri yaşandı. Yılın son haftalarında gelen aşı 

müjdesiyle umutlandık; bilim insanlarının 
sınırlar ötesi iş birliği sâyesinde 2021 yılına 
nispeten iyimser girebildik. Bu süreç, insan-
lığı odağına alan bir küreselleşmenin daha 
mutlu yarınlara hizmet edebileceğinin de 
ispâtı oldu. Aynı iş birliği ruhunun, aşıların 
akılcı ve âdil dağıtımı için de sergilenmesi-
ni, böylece küresel iyileşme ve toparlanma 
sürecinin gecikmemesini temenni ediyoruz. 
Koç Topluluğu, bu zor süreçte memleketi-
mize en iyi şekilde hizmet etme gâyesiyle 
kenetlendi. Hızla hayata geçirilen toplumsal 
destek projeleri, çalışanlarımıza sahip çıkı-
şımız, iş ortaklarımıza yönelik destekler ve 
duyarlı iletişim çalışmalarımızla, ülkemizin 
salgınla mücadelesinde örnek gösterildik. 
Uluslararası düşünce platformlarının tüm 
toplumsal paydaşları gözeten bir kapitalizm 
modeli önerdikleri 2020 yılında, yaptıkları-
mızla, kurumsal kültürümüzün özünde bu 
yaklaşımın bulunduğunu bir kez daha ispat 
ettik.” 

Ömer M. Koç: “İtibarımızın en önemli unsu-
ru geleceğimiz olan gençlerimiz nezdinde-
ki algımızdır. Koç Topluluğu olarak onların 
umutlarını besleyen ve ideallerini gerçekleş-
tirmelerini mümkün kılan ‘güvenilir bir pay-
daş’ olmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Önce insan” diyerek aldıkları sıkı önlemler 
sayesinde ticari faaliyetleriyle değer yarat-
mayı sürdürebildiklerini vurgulayan Ömer 
M. Koç, “Basiretli yönetim anlayışıyla iş 
yapış kültürümüzün parçası hâline getirdi-
ğimiz bilanço disiplinimiz, son derece sağ-
lıklı borçluluk oranımız ve nakit yaratma 
kapasitemiz, bilinmezliklerin yoğunlaştığı 
bir ortamda bize finansal açıdan ihtiyacımız 
olan manevra alanını yarattı. Böylece, yaşa-
nan tüm zorluklara rağmen, 2020 senesini 
Topluluğumuz açısından finansal sonuçları-
mıza da yansıyan başarılarla geride bıraktık. 
Koç Topluluğu, sürekli değişebilen koşul-
lara uygun kararları alarak riskleri yönetip 
fırsatlardan istifâde ederken, uzun vâdeli 
stratejik odağından da taviz vermiyor. Be-
lirsizliklerle hatırlanacak bir yılın sonunda 
duyurduğumuz adımlar, tedbiri elden bı-
rakmadan doğru yatırımlarla şirketlerimizi 
geleceğe hazırlama kararlılığımızın son ma-
nifestolarıydı. Ford’un ilk tam elektrikli ticari 
aracı olan E-Transit’i üretme sorumluluğu-
nu üstlenen Ford Otosan, bu doğrultuda bir 
batarya montaj fabrikası da kurarak Türki-
ye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üre-
tim tesisi olacak. Arçelik’in Hitachi ile yap-
tığı ortaklık ise dünyanın en geniş ölçekli 
ticaret anlaşmasıyla bütünleşen Asya Pasifik 
ülkeleri pazarına imtiyazlı erişim imkânıyla 

faaliyet gösterecek. Ne mutlu ki, 2020 sene-
sinde de ülkemizin en itibarlı markası olarak 
gösterildik. Bilhassa vurgulamak isterim ki, 
itibarımızın en önemli unsuru geleceğimiz 
olan gençlerimiz nezdindeki algımızdır. 
Koç Topluluğu olarak onların umutlarını 
besleyen ve ideallerini gerçekleştirmelerini 
mümkün kılan ‘güvenilir bir paydaş’ olmak 
için elimizden geleni yapacağız. ‘Geleceğe. 
Birlikte’ diyerek açıkladığımız sürdürülebilir-
lik stratejisi çerçevesinde, 2020 yılında şekil-
lendirdiğimiz yol haritamızın arkasında da 
bu motivasyonumuz bulunuyor” dedi. 

Levent Çakıroğlu: “Tüm paydaşlarımıza 
zor zamanlarında yanlarında olduğumu-
zu hissettirdik; ne mutlu ki, aynı dayanış-
mayı kendilerinden de gördük.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da 
Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, 
daha önce yaşanılmamış tecrübelerle dolu, 
çok zor bir yılı geride bıraktıklarına dikkat 
çekti. “Sene başında neredeyse hiçbir otori-
tenin öngöremediği pandemi, ilk çeyrek so-
nunda insanların yaşam tarzında ve şirketle-
rin iş yapış biçimlerinde önemli değişiklikleri 
zorunlu kıldı” diyen Levent Çakıroğlu, şöyle 
devam etti: “Koç Topluluğu olarak, sürecin 
başında çalışma arkadaşlarımızın, iş ortak-
larımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin 
ve ailelerinin sağlığını birinci önceliğimiz 
kabul ederek, gerekli tüm kararları bilimsel 
veriler ışığında tereddütsüz aldık. Tüm pay-
daşlarımıza zor zamanlarında yanlarında 
olduğumuzu hissettirdik; ne mutlu ki, aynı 
dayanışmayı kendilerinden de gördük. Aynı 
dönemde, halkımıza en çok ihtiyaç duyulan 
zor zamanlarda fayda sağlayan, toplumsal 
destek projelerini de bize yakışan sorumlu-
lukla hayata geçirdik. Yaptıklarımız hem ül-
kemizde hem de uluslararası platformlarda 
takdirle karşılandı. Pandemiyle ortaya çıkan 
eşi görülmemiş belirsizlik ortamında, şirket-
lerimizin finansal sağlığına yönelik adımları 
hassasiyetle ve hızla attık. Likiditemize, fa-
aliyetlerimize, bilançomuza ve hatta iş mo-
dellerimize yönelik tedbirlerimiz neticesin-
de üretim ve hizmetlerimizle katma değer 
yaratmayı sürdürebildik.” 

Levent Çakıroğlu: “Özel önem verdiğimiz 
bilanço disiplini ve nakit akışı yönetimi 
sayesinde, geçmişte olduğu gibi bu krize 
de finansal açıdan hazırlıklı girdik.”

“Özel önem verdiğimiz bilanço disiplini ve 
nakit akışı yönetimi sayesinde, geçmişte ol-
duğu gibi bu krize de finansal açıdan ha-
zırlıklı girdik” diyerek sözlerini sürdüren Le-
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vent Çakıroğlu,  “Bunun yanı sıra; pandemi 
sürecinde operasyonel masrafları titizlikle 
yönetmek ve faizlerdeki düşüşten faydala-
narak kredi refinansmanına gitmek suretiyle 
önemli tasarruflar sağladık ve ilave nakit ya-
rattık. 2020 yılında konsolide gelirlerimiz % 
20 artışla 183,8 milyar TL’ye ulaşırken, ana 
ortaklık payı net dönem kârımız ise 9,3 mil-
yar TL oldu. Kombine yurt dışı gelirlerimiz 
14 milyar ABD doları seviyesinde gerçek-
leşti. Küresel büyüme vizyonumuz doğrul-
tusunda yurt dışı yatırım faaliyetlerimizi de 
sürdürüyoruz. Koç Topluluğu, ar-ge ala-
nındaki liderliğini de sürdürüyor; Türk özel 
sektörünün ar-ge harcamalarının yaklaşık % 
7’sini şirketlerimiz gerçekleştiriyor. 2,1 mil-
yar TL’si 2020 yılında olmak üzere, son 10 
yılda yaptığımız 12,4 milyar TL’lik ar-ge har-
camasıyla rekabetçiliğimizi güçlendiriyoruz. 
Koç Topluluğunun son derece zor şartlar al-
tında ispatladığı bu esneklik ve dayanıklılı-
ğın ardında, kuruluş değerlerimizden gelen 
benzersiz üstünlüklerimizin yanı sıra; dijital 
dönüşüm, inovasyon, kurum içi girişimcilik, 
çevik yönetim ve sıfır bazlı bütçeleme gibi 
programlarımızın özünü teşkil eden ve her 
geçen gün artan bir motivasyonla sarıldı-
ğımız kültürel dönüşüm vizyonumuzun da 
büyük rolü var. Veriye dayalı karar verme 
disiplinini iş yapış kültürümüzün parçası 
haline getirme kararlılığımız, çevik yönetim 
esaslarına göre şekillenmekte olan operas-
yonel yapımız ve inovasyon kapasitemiz sa-
yesinde, pandemi sürecinde aniden ortaya 
çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik doğru kararları 
vakit kaybetmeden alabildik. Bu dönemde 
ortaya çıkan riskleri yönetirken, fırsatlardan 
da istifade ettik” diye konuştu. 

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu be-
lirlendi 

Koç Holding 57. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç-  Şeref Başkanı 

Ömer M. Koç-  Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Y. Koç-  Başkan Vekili 

Semahat S. Arsel-  Üye 

Caroline N. Koç-  Üye 

İpek Kıraç-  Üye 

Levent Çakıroğlu-  Üye ve CEO

Jacques A. Nasser-  Üye 

Anne Lauvergeon-  Bağımsız Üye 

Emily K. Rafferty          Bağımsız Üye

Dr. Cem M. Kozlu         Bağımsız Üye 

Peter Martyr                 Bağımsız Üye

2020 YILINDA KOÇ HOLDİNG VE KOÇ 
TOPLULUĞU:

Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 
2020 yılına ilişkin genel değerlendirmesi 
şöyle yer aldı:

Koç Holding, Fortune’un “Dünyanın En Bü-
yük 500 Şirketi” sıralamasında yer alan tek 
Türk şirketidir. Ayrıca, Forbes tarafından 
yayınlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” 
listesinde bu yıl da Türkiye’nin 1 numarası 
olmuştur.

2020 yılında Koç Holding’in kombine ge-
lirleri 324.898 milyon TL olmuştur.

Küresel büyüme, güçlü markalar yaratma, 
tüketicilerimiz için hep daha fazla değer 
sağlama ve insan kaynağımızı geliştirme 
hedefleri yatırımlarımıza yön vermeye de-
vam etmiştir. 2020’de yapılan 10,7 milyar TL 
kombine yatırım ile son 5 yıllık toplam tutar
 42 milyar TL’ye ulaşmıştır. En fazla yatırım 
otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu 
enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri izle-
miştir.

Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönü-
şüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca 
alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 
2020 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL ar-ge ya-
tırımı yapılmıştır. Koç Topluluğu, Türkiye’de 
özel sektör ar-ge yatırımlarının yaklaşık % 
7’sini gerçekleştirmektedir.

Koç Topluluğu’nun yurt dışı gelirleri, özel-
likle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketle-
rimizin ihracat performansları ile 14 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşmiş; yurt dışı 
gelirlerin toplam kombine gelirler içindeki 
payı % 31 olmuştur. Tüpraş dâhil yaban-
cı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, 
toplam kombine gelirlerin yaklaşık % 46’sını 
oluşturmuştur.

31 Aralık 2020 itibarıyla, Borsa İstanbul 
100 endeksindeki (BIST 100) halka açık 
şirketleri ile Koç Holding’in toplam de-
ğerinin, BIST 100’deki şirketlerin piyasa 
değeri içindeki payı % 19,4 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.
Koç Topluluğu’nun kombine gelirlerinin 
Türkiye’nin GSYH’sine oranı % 6,4 sevi-
yesinde olup; ihracatı Türkiye’nin toplam 
ihracatının % 6,7’sini oluşturmuştur.
 
SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi’ne 
uygun şekilde kapsamı genişletilen ve Koç 
Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikle-
ri ile buna bağlı performansına detaylıca 
yer verilen Koç Holding 2020 yılı Faaliyet 
Raporu’ndan öne çıkan başlıklar ise şöyle: 

Koç Topluluğu’nun iş modelinin odağın-
da faaliyet gösterdiği ülkeler ve dünya 
için uzun vadeli, sürdürülebilir değer ya-
ratmak bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 
Koç Holding sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarını “Geleceğe. Birlikte” stratejisi 
çerçevesinde yönetmektedir.

Koç Holding öncelikli konularına paralel 
olarak iklim risklerini entegre bir biçimde 
yönetmenin önemine inanmaktadır. Koç 
Topluluğu 2050 yılında karbon sıfır se-
viyesine geleceğini taahhüt etmiş ve bu 
doğrultuda risk ve fırsatlarının etkin bir 
şekilde yönetilmesi için yol haritaları üze-
rinde çalışmaktadır. 

Tüm Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, 
Topluluk adına hareket edenler ve iş or-
taklarına yol göstermeyi ve rehberlik et-
meyi amaçlayan Koç Topluluğu Etik İlke-
leri güncellenmiştir. 

Ayrıca yürütülen Uyum Programı kapsa-
mında İnsan Hakları, Yaptırımlar ve İh-
racat Kontrolleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele, Tedarik Zinciri, Kişisel Verilen 
Korunması, Bağış ve Sponsorluk konuları 
dâhil olmak üzere, uyumla ilgili pek çok 
politika geliştirilmiş ve Koç Holding Yöne-
tim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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FIBA COMMERCIAL PROPERTIES VE TEKNOSA 
İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR

Başarılı ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties ile Türkiye’nin öncü teknoloji perakende 
şirketi Teknosa çalışmalarını bir adım ileriye taşıdı. Pandemiye karşın mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, FİBA 

CP’nin yatırımcılarından biri olduğu M1 Adana AVM’de Extra konseptli yeni mağazasına taşındı.

Türkiye’nin pek çok şehrinde ve yurt dı-
şında; Çin, Romanya ve Moldova’da ticari 
gayrimenkul alanında projeler yürüten FİBA 
Commercial Properties, Türkiye’nin öncü 
teknoloji perakende şirketi Teknosa ile ça-
lışmalarını perçinledi. 

Hali hazırda FİBA CP’nin yatırımlarından biri 
olan M1 Adana AVM’de faaliyetlerini sür-
düren Teknosa, 9 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 
AVM içindeki yeni mağazasına taşındı. 

Teknosa, M1 Adana AVM’de farklı bir nok-
taya taşıdığı yaklaşık 1000 metrekarelik, 
Extra konseptli yeni şubesinde; telefondan 
aksesuara, televizyondan bilgisayara, kişisel 
bakımdan küçük ev aletlerine kadar uzanan 
zengin ürün gamını M1 Adana AVM misa-
firleri ile buluşturacak. 

“Sürdürülebilir stratejimizi her durumda 
uyguluyoruz” 

Özellikle bu dönemde kurumların yenilik 
yapmasının artık ihtiyaçtan çok zorunlu-
luk haline geldiğine değinen FİBA Com-
mercial Properties CEO’su ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Pan-
deminin en çok etkilediği sektörlerin 
başında Ticari Gayrimenkul ve peraken-
de geliyor. Bu nedenle pazarın bu zorlu 
günlerde ileriye taşınması için yatırımcı 
ve sektör temsilcilerinin iş birliği yapma-
sı kilit önem taşıyor. Biz de yaptığımız 
yenileme, büyütme çalışmalarımızda ya 
da kiralamalarda sürdürülebilir strateji-
mizi her durumda uyguluyor ve marka-
lara destek olmaya gayret gösteriyoruz. 
Teknosa uzun yıllardır uyumla çalıştığı-
mız bir kurum. M1 Adana AVM’de daha 
geniş bir alanda hizmet verecek olmala-
rından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

“Mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık ve-
riyoruz”

Teknosa’nın M1 Adana AVM’deki Extra 
konseptli yeni mağazasına taşınma sü-
recini değerlendiren Teknosa Genel Mü-
dürü Bülent Gürcan da “Türkiye’nin en 
yaygın mağaza ağına sahip teknoloji pe-
rakende şirketiyiz. Müşterilerimizin pan-
demi döneminde daha da artan teknoloji 
ihtiyaçlarını en sağlıklı ve güvenli koşul-
larda karşılayabilmek, kesintisiz ve her 
kanaldan en iyi deneyimi sunmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede bizi 
müşterilerimizle buluşturacak doğru lo-
kasyonlarda mağaza yatırımlarımızı da hız 
kesmeden sürdürüyoruz. Değişen müşteri 
ihtiyaçlarına göre mağazalarımızı yenili-
yor, mağaza içi dijitalleşmeye de ağırlık 
veriyoruz. FİBA Commercial Properties ile 
uyumlu iş birliğimiz sayesinde planlarımızı 
hayata geçirdik. Bugün itibarıyla, M1 Ada-
na AVM’deki yeni ve geniş mağazamızda 
müşterilerimizle buluşacak olmaktan bü-
yük heyecan duyuyoruz.” dedi.

Yurdaer Kahraman
FİBA Commercial Properties CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Gürcan 
Teknosa Genel Müdürü 
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HOMEND ALEX ROBOT SÜPÜRGE YENİLİKÇİ VE FARK YARATAN 
ÖZELLİKLERİYLE SEKTÖRDE TAŞLARI YERINDEN OYNATACAK!

H
ayata anlam katan yenilikler 
sunmaya devam eden küçük 
ev aletleri markası Homend, 
robot süpürge pazarına Ho-
mend Alex ile güçlü bir giriş 

yaptı. Homend’in geliştirdiği yeni ürünü 
Alex Robot Süpürge, üstün özellikleri ve 
performansı ile pazarda dengeleri değişti-
recek. Alex, köşeli tasarımı ile gelişmiş tek-
nolojik özelliklerinin yanı sıra yetkili servis, 
satış sonrası destek hizmetleri ve Türkçe 
konuşuyor olmasıyla da bir ilke imza atarak 
fark yaratıyor.

Karaca ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, ha-
yatı kolaylaştıran ürünler sunarak fark ya-
ratmaya devam eden Homend, geliştirdiği 
Alex Robot Süpürge ile yeni bir pazara daha 
giriş yaptığını düzenlediği lansman toplan-
tısıyla duyurdu. Toplantıya, Karaca Grup 
Marka Direktörü Dilek Terliksiz ile Karaca 
Marka ve Ürün Pazarlama Müdürü Sultan 
Köse katıldı.

Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terlik-
siz lansman toplantısında, Homend ve Ka-
raca işbirliğinin sektöre yenilikçi bir bakış 
kazandırmasından mutluluk duyduklarını 
ifade ederek şunları aktardı: “Türkiye’de 
ilkleri gerçekleştirerek sektörün lider mar-
kası olmaya devam eden Karaca, küçük ev 

aletleri markası Homend ile bir süre önce 
gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde dün-
yada 10’dan fazla ülkede, Türkiye’de de 
1.000’den fazla satış noktasıyla Homend 
ürünlerinin tüketicilerle buluşmasını sağ-
lamaya devam ediyor. Karaca Grup olarak 
vizyonumuz, Türkiye’den yönetilen, ürünle-
rini Türk tasarımcıların ve mühendislerin or-
taya çıkardığı, inovasyonları dünyanın diğer 
markaları tarafından da kullanılan ve alanın-
da dünyaca bilinen bir marka olmak. Bu iş-
birliği sayesinde de tüketicilerimize sunaca-
ğımız yeniliklerle de pazara öncülük etmeyi 
sürdürmek istiyoruz. Gerek üstün teknolojik 
özellikleri ve performansı gerekse yetkili 
servis ve satış sonrası destek hizmetleri ile 
rakiplerinden ayrışan bir ürün olarak geliş-
tirdiğimiz Homend Alex Robot Süpürge’nin 
de bu anlamda güzel bir örnek oluşturdu-
ğunu düşünüyoruz.” 

Lansman toplantısındaki konuşmasında, ro-
bot süpürge pazarında satış sonrası hizmet 
anlamında bir fırsat alanı da gördüklerini 
söyleyen Terliksiz, pazarın 1 yıl içinde özel-
likle pandemi dönemi ile birlikte 5 kat bü-
yüdüğünü aktardı. “Biz Alex’le robot süpür-
geyi yenilikleri takip eden küçük bir kitlenin 
yanı sıra tüm Türkiye’ye duyurmak istedik, 
bu anlamda bir misyon sahiplendik,” diyen 
Terliksiz şöyle konuştu: “Robot süpürgeler 

teknolojik cihazlar olarak hayatımıza yeni 
girdikleri için kullanmasını bilmediğinizde 
istediğiniz performansı göstermez. Bu bağ-
lamda da bilen bilmeyen kitleye hem doğru 
kullanıma yönelik hem de hane testlerinde 
gördüğümüz, tüketicilerin kullanımda zor-
landıkları noktalara yönelik bilgilendirmeler; 
kurulum videoları, dokümanlar hazırladık. 
“Robot dostu ortam” oluşturulmasına yö-
nelik çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra sa-
tış sonrasında canlı destek, özel Alex hattı, 
Alex uzmanlarıyla görüntülü görüşme gibi, 
tüketicilerin bu yolcuklarında yanlarında ol-
duğumuzu vurgulayacak hazırlıklar yaptık.”

Köşeli tasarımı ile kalıpları yıkıyor

Dilek Terliksiz Homend’in, temizliğin iş de-
ğil keyif olması gerektiği düşüncesiyle ge-
liştirdiği ilk robot süpürge olan Alex’in, Alex 
Pro 1290 ve Alex 1280 olarak iki ayrı modeli 
bulunduğunu aktararak şu bilgileri verdi: 
“Mapping algoritması sayesinde temizleye-
ceği alanın haritasını çıkararak temizlik için 
en ideal rotayı oluşturan Alex, rampa çıkma 
kabiliyeti, zemin algılama teknolojisi ve kir 
sensörü sayesinde farklı zeminlere göre gü-
cünü en verimli şekilde kullanıyor. Alex’in 
tasarımı da alışılmış yuvarlak robot süpür-
gelerden farklı. Köşeli tasarımı sayesinde, 
özellikle köşelerde kalan kör noktalarda bile 

Sultan Köse 
Karaca Marka ve Ürün Pazarlama Müdürü

Dilek Terliksiz
Karaca Grup Marka Direktörü
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tam temizlik sağlıyor. Üstelik yuvarlak ro-
botlara göre yüzde 40 daha uzun fırçalarıyla 
zemin üzerinde daha geniş bir alanı temiz-
leyerek zamanı da verimli kullanıyor.”

Temizlik sırasında kendi kendini şarj edi-
yor

Temizlik esnasında şarjı azalınca kendi ken-
dini şarj edebilme özelliğine de sahip olan 
Alex böylece, 90 dakika boyunca gücünden 
ve performansından hiç bir şey kaybet-
meden çalışabiliyor. 2.5 KPA Emiş Gücü ile 
temizlikte fark yaratırken, XL toz hanesi ve 
paspas yapabiliyor olmasıyla da kullanıcı-
larının hayatına önemli bir konfor sağlıyor. 
Akıllı algoritması ve kamerası ile görevini 
en verimli şekilde yerine getirebilmek için 
kendi yol haritasını belirleyebilen, ortam 
bilgisini anlık olarak yenileyen Alex, özel-
likle emekleyen çocuğa sahip aileler, alerjik 
bünyeye sahip olanlar ve evcil hayvan dost-
larının ilk tercihi olacak.

Erkeklere temizlik yapmayı sevdirecek 
teknolojik oyuncak

Oldukça hızlı olan Alex 20 m2’lik bir alanı 
10 – 15 dakika içerisinde temizlerken, ap-
likasyonu sayesinde ev dışından kontrol 

edilebilme özelliğine de sahip. Karaca Grup 
Marka Direktörü Dilek Terliksiz, Alex ismi ile 
kişiselleştirdikleri cihazın, Türkçe konuşa-
bilmesi nedeniyle tüketiciler tarafından da 
daha çok tercih edileceğini düşündüklerini 
belirtti. “Homend Alex’in temizlikte kadın ve 
erkek tüm tüketicilerin sağ kolu olacağını ve 
teknolojik bir oyuncak olarak da erkekler için 
temizliği keyifli bir aktiviteye dönüştüreceği-
ni düşünüyoruz” diyen Terliksiz, Homend’in 
mutlu, keyifli ve yaratıcı yönü kuvvetli an-
lamlı yeniliklerle hayata hizmet eden elekt-
rikli ev aletleri geliştirmeye devam edeceğini 
söyledi.  
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

DIKKAT ! SIZDE DE  R.B.S. OLABILIR!

Son zamanlarda bir çok eğitimde ve da-
nışmanlık hizmetlerinde hatta aile ve 
sosyal çevremde karşılaştığım bir durum 
:  “R.B.S.” Yani Rahat Batması Sendromu. 
Tanının isim babası benim. Yaklaşık bir yıl 
önce facebook sayfamda şöyle duyurdum 
: Ve İsveçli Bilim Adamları araştırdı “R.B.S.” 
diye. Bir çok arkadaşım mesaj attı konuyla 
ilgili. Hoşlarına gitmiş. Şimdi ben uydur-
dum desem olmayacak. Araya yabancı 
uyruklu gölgelemeyi yapınca hemen inan-
dırıcılığı artıyor. Yıllarca özgüvenin yer-
lerde olduğu bir ülkeydik. Bu ve benzeri 
araştırmalarda yabancı bir isim duymadan 
rahat edemezdik. Şimdilerde ise özgüven 
patlaması yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır 
etsin. Özgüven patlamasına seviniyorum 
ancak, şuursuz özgüven de insanı çileden 
çıkarıyor.  

Geçenlerde metro, metrobüs, minibüs gibi 
umumi taşıtlarla bir gezinti yaptım. İnsan-
ları kendi meşrebimce inceledim. Üst baş, 
kılık- kıyafetin ötesine insanların yüzlerine 

baktım. Neredeyse hiç kimse gülümsemi-
yor. Kaşlar çatık ve en ufak bir kıvılcımda 
kavga etmeye neredeyse herkes hazır. Belki 
de ciddiyet ile asık suratlılığı karıştırıyorlar. 
Veya her neyse... Herkes kendine göre bir 
yol belirlemiş, öyle devam ediyor. 

Sonrasında düşündüm ve iki satır yazayım 
dedim ...

Pozitif tutum sergilemek, insanlarla neza-
ketli bir ilişki kurmak çok zor değil. 

Bu arada ilk sorum şu : 

Siz kendinizi nasıl motive ediyorsunuz ? 

Şimdi size iç motivasyonun 98 yıllık halini 
anlatmak istiyorum :
Size geçen yıl 98 yaşında aramızdan ayrılan 
babaannemden söz etmek istiyorum :  Bü-
yük acılar yaşamıştı hayatı boyunca. Ancak 
babaannem her sabah erkenden kalkar, 
kendine göre ibadetini yapar, kahvaltısını 

hazırlar, çayını kahvesini kendi yapar ve 
içerdi. Öğlen uykusu uyur ve eğer hasta-
lanırsa da mutlaka ya balık ya da sucuk 
yerdi. Sonrasında da cin gibi evin içinde 
gezerdi. Bu arada yüksek tansiyonu ol-
masına rağmen tuzu yemeklere bolca 
atar, bir küçük bardak çayı hala 3 kesme 
şeker ile içerdi. Yani ne diyeyim, bu duru-
ma tıp çaresiz!

Bir gün O’na sordum : Babaanneciğim 
nedir bu neşenin ve hayata bağlılığın sırrı 
? Nereden besleniyorsun dedim ? Bu ha-
yata bağlılık, bu son derece pozitif yakla-
şım nasıl oluyor ? 
Sıkı durun cevaplar geliyor : 

-Evladım, sabah ilk olarak gözlerimi aç-
tığımda tahta yerleştirilmiş mi ? ona ba-
kıyorum. Eğer tahtalar yoksa, bu hala 
evde olduğumun işareti. İkinci adım, el 
ve ayaklarımı kontrol ediyorum, hala oy-
natabiliyor muyum ? Eğer oynatabiliyor-
sam, bu da hala yataktan kalkacağımın 
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işareti. Sonrasında yatağımda doğrulup 
ayağa kalkıyorum ve adım atıyorum. İşte 
bundan sonrası çok kolay.  Bence yaşa-
mak için ve pozitif olmak için en önemli 
adımlar. Bir de diyor ki; bizim zama-
nımızda hiç bir konuda  bu kadar fazla 
seçenek yoktu. Yağ almak, odun-kömür 
almak için saatlerce kuyrukta beklerdik. 1 
kilo yağ aldığımızda çok sevinirdik; diye 
devam ediyor. Bir de ekleme yapıyor, 
şimdi gençlere bakıyorum hepsi market-
lerde irmik reyonunda gezinip duruyor-
lar. Fiziksel olarak yaşıyorlar ama ruhen 
bir çoğu ölmüş. Olumlu düşünmek için 
elindekilere bir bak, sağlıklı mısın ? Gerisi 
boş be yavrum diyerek gülüyor.

Ben ise profesyonel hayatta şunlara ina-
nıyorum  :

1. Sağlıklı mısınız ? 

2. Gidecek bir ofis ve yapacak bir işiniz var 
mı? 

3.İş arkadaşlarınız veya iş ortaklarınızla iş-
birliği yapabiliyor musunuz ? 

4.Onlara hayatlarını kolaylaştıracak en az 
bir faydanız var mı ? 

5.Güler yüzlü müsünüz ? 

6.Yaptığınız işten zevk alıyor musunuz ? 

7.Çevrenizdeki insanlar size kolaylık mı 
sağlıyorlar yoksa işinizi zorlaştırıyorlar ? 

8.Yeni insanlar, yeni kültürler tanımaya va-
kit ayırıyor musunuz ?

9.En önemlisi kendinize vakit ayırıyor mu-
sunuz ? 

Naçizane önerilerim; eğer hayatınızı zorlaş-
tıran insanlar ve işler varsa derhal uzaklaşın. 
Buna ilk olarak onların adını telefondan si-
lerek başlayabilirsiniz.  Sonrası adım adım 
gelir.  Sizi mutlu edenlerle vakit geçirin. Bazı 
insanların yaşam sloganı “huzursuzluk hu-
zurumdur!” bu tiplerden acilen uzaklaşın. 

Şahsi gözlem ve araştırmalarımda insanların 
çoğu bu yazımın başında bahsettiğim gibi 
R.B.S. na yakalanmış durumda. Bu nedenle 
terapi merkezleri artık çok dolu. İnsanları 
kurtarmaya çalışıyorlar. Ancak, bu sendrom 
insana bir bulaşırsa, bir daha çıkmıyor.  Yani 
uzun lafın kısası eskilerin deyimi ile taşıma 
suyla, değirmen dönmüyor.

Yukarıdaki 9 maddeye cevaplar verin. 
“Evet”leri artırmaya bakın. Yoksa R.B.S. ya-
kanızı bırakmaz. 
Sevgiyle ve mutlulukla kalın...
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PEPSICO’NUN, TÜRKIYE’DEKI 6 FABRIKASINA BAKANLIK
 ONAYLI ‘SIFIR ATIK’ SERTİFİKASI

 

PepsiCo, Türkiye’deki üretim tesisle-
rinde uzun yıllardır sürdürdüğü sıfır 
atık prensibini belgelendirdi. Pep-
siCo Türkiye’nin %100 yenilenebilir 

elektrikle üretim yapan 6 üretim tesisi, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık 
Sertifikası almaya hak kazandı.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şir-
ketlerinden biri olan PepsiCo, daha güçlü 
ve sürdürülebilir bir yiyecek sistemi kurma 
amacıyla Türkiye’de uzun yıllardır sürdür-
düğü sıfır atık ile üretim prensibini belge-
lendirdi. Uzun bir süredir sıfır atık temelinde 
üretimlerini gerçekleştiren PepsiCo Türkiye, 
6 üretim tesisinde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi ile ser-
tifikalandırıldı. Sıfır karbon hedefine ulaşma 
yolculuğunda güçlü bir çevresel bilinçle pek 
çok yenilikçi yaklaşımı hayata geçiren Pep-
siCo Türkiye içecek alanında İzmir, Çorlu 
ve Adana’da, yiyecek alanında ise Kocaeli, 
Mersin ve Manisa olmak üzere 6 fabrikasın-
da ortaya çıkan atıklardan ek değer oluştu-
rarak döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor. 

Kimyasal kullanımında %40 düşüş

PepsiCo Türkiye Kocaeli (Suadiye) ve Mersin 
(Tarsus) fabrikalarında hayata geçirilen bi-
yogaz tesislerinde, patates kabukları, mısır, 
nişasta ve sebze yağı atıklarının toplanma-
sıyla fabrikalarda kullanılan enerjinin üreti-
mi gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise tekno-
lojinin de yardımıyla kalan atıklar, patates 
üreticilerinin bir sonraki ekin döneminde 
üretimlerinde kullanılmak üzere PepsiCo 

Türkiye’nin, ‘Naturalis’ adını verdiği özel bir 
gübreye dönüştürülüyor. Globale de örnek 
teşkil eden bu projeyle, CO2 emisyonları 
yüzde 11,5 azaltılırken gübre üretimindeki 
kimyasal kullanımını yüzde 40 azaltan ve 
toprak üzerindeki negatif etkiyi en aza indi-
ren tarladan fabrikaya döngüsel bir ekono-
mi modeli oluşturuluyor. Ayrıca, söz konusu 
fabrikalarda biyogaz üretim ve saflaştırma 
tesisi ile biyogazı saflaştırarak üretim hatla-
rında doğalgaz yerine de biyogaz kullanıl-
ması planlanıyor.

2025 yılına kadar ambalajların %100’ü 
dönüştürülebilir ve çözünebilir malze-
meden oluşması amaçlanıyor

PepsiCo 2025 yılına kadar ambalajların ta-

mamının dönüştürülebilir, biyolojik ve bak-
teriyel olarak çözünebilen malzemelerden 
oluşmasını amaçlıyor. Bu hedefe %90 ora-
nında ulaşmış durumda olan PepsiCo 2025 
yılına kadar, hiçbir plastik ve ambalajın atık 
olmaması hedefi doğrultusunda; kullandığı 
geri dönüştürülmemiş plastik oranını %35 
azaltıyor. Türkiye operasyonunda, bu sene 
itibarı ile gazlı içeceklerde %50 geri dönüş-
türülmüş PET kullanımına geçen PepsiCo, 
tüm plastik ambalaj kullanımında %25 geri 
dönüştürülmüş plastik kullanımına erişerek, 
plastik atıkların azaltımı için yaptığı çalışma-
ları aralıksız olarak sürdürüyor.

Tüm fabrikalarında %100 yenilenebilir 
elektrikle üretim

PepsiCo olarak “En Başından Sürdürülebilir” 
programımızla, çevre etkisi, karbon ve su 
ayak izini, bir ürünün ambalajının geri dö-
nüştürülebilir olup olmadığını en başından 
itibaren değerlendiriyor ve ona göre bir ak-
siyon alıyoruz. Bu anlayışla PepsiCo Türkiye 
olarak karbon salınımını azaltmak için doğ-
rudan operasyonlarımızdaki yenilenebilir 
enerji kullanımını artırmaya devam ediyoruz. 
Fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kulla-
nımını her geçen gün daha da artırıyoruz. 
Bugün, Suadiye ve Tarsus’ta yer alan yiye-
cek fabrikalarımızda, elektrik tüketimimizin 
%50’lere varan bölümünü organik atıkla-
rımızdan elde ettiğimiz biyogaz ve solar 
enerjiden elde ediyoruz. Manisa ve Adana 
tesislerimizde güneş enerjisi yatırımlarımızın 
ilk aşamasını tamamladık. 2021 yılı itibariyle 
tüm fabrikalarımızda elektrik ihtiyaçlarımı-
zı “yenilenebilir enerji” sertifikasyonu olan 
kaynaklardan kullanıyoruz. 



51

Makale / MALL&MOTTO 

Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Gün geçmiyor ki ‘toplumca’ yeni bir kay-
gı bulutunun içine girmeyelim. Son 1 yılda 
her ne kadar tüm dünyada  insanlardaki 
kaygı oranı artsa da ; Ülkemizdeki duygu-
sal anlamda yaşanan kaygı artışı yüzde 55 
seviyelerinde. Bu ciddi bir oran. Her geçen 
gün, gerek yayılımın hızlanması gerekse 
de beklenilenin üzerinde ‘sosyallikte öne 
geçilemeyen hızlı yükseliş’  dikkat eden ya 
da etmeyen herkesi etkiledi. Etkiledi etki-
lemesine fakat sorumluluğu almak da so-
rumluluk sahibi bireylere kaldı. Bu da tabi 
toplumda genel bir bıkkınlık, hastalığın 
getireceği korkuyla birlikte, değişmeyece-
ği düşünülen  sonuçlar şeklinde kanıksama 
oluşturdu .

Neyi görmekte zorlanıyor oluşumuzu her 
ne kadar düşünüp çoğu zaman bunu  yük-
sek sesle dile getirsek de atladığımız çok 
önemli bir ayrıntı var: Hepimiz birbirine 
bağlıyız. Eylemlerimiz, yaptıklarımız, dav-
ranışlarımız bir diğerini etkilediğinde artık 
‘Ben bireyim istediğim şekilde davranırım’ 
noktasından fazlasıyla uzakta olmuş olu-
yoruz . Bununla birlikte; yaşanan sosyal , 
ekonomik, fiziksel ,ruhsal zorluklarla bu 
durumun her geçen gün her birey için ,işin 
içinden çıkılamaz hale geldiği de bir ger-
çek.

Geleceğe yönelik yapılan pozitif yaklaşımlı 
beklentiler  tartışmasız faydalı ; fakat ‘çıkış 
planı’ noktasında çoğu bireyin de kafası 
karışık. Kimsenin içinde bulunduğu du-
rumdan ne kendi bireysel çabalarıyla, ne 
de toplanıp ortak karar vermeye çalışarak 
tam olarak çıkabileceğini düşünmemekle 
birlikte, tünelin ucunda bir ışık olduğunu 
çoğumuz görebiliyoruz sanırım. Her ne ka-
dar dünyanın büyüklüğü , globalliği konu-
sunda ortalama 3 kuşaktır şişirilen insanın 
sonsuz mücadele gücü , dünyanın en uzak 
köşelerinden birinden yayılan bir damla;  

Dünya üzerinde yaşayan herkesin kapısının 
önüne kadar sürükledi getirdi dalgaları tsu-
nami etkisiyle. Şimdi bu dalgalardan korun-
mak, ben önlemimi aldım geri kalan kendi 
problemini çözer yaklaşımı artık çok geriler-
de  kaldı diye düşünmemiz de olası.

Gelelim;  kendimizi ve çevremizi nasıl et-
kili şekilde ve yapıcı noktada ayakta tu-
tabileceğimize..

Bunun için de tıpkı dalganın kapımızın önü-
ne kadar gelmesini engelleyemediğimiz 
gibi , tüm yaşadığımız tecrübeler için de 
;hiçbir konuda  diğerlerinden ayrı olmadı-
ğımızı da en kısa sürede kabullenebilmemiz 
en doğrusu olacaktır eğer dağın tepesine 

çıkıp inzivaya çekilmediysek. Ki; o zaman 
bile doğaya karşı sorumlu olmuyor muyuz?

Dünya üzerinde bu yaşadığımız süreçte; 
aktif hayatını devam ettiren herhangi bir 
bireyin yaptığı etki, bir diğerini  etkileye-
bilir düşüncesiyle hareket etmek belki de 
bundan sonra  bu yüzyılda yaşayan insan-
ların en önemli sorumluluğu olacak. Bu-
nun için de artık ‘benim dışımda’ diyerek 
sorumluluk almadığımız her konu ; daha 
sonrasında bize, yüzleşmek zorunda olaca-
ğımız  başka bir sorun olarak dönmemesi 
için  farkındalığımızı yükseltmeli,  yapılan 
her eylemin ‘kelebek etkisi ‘ şeklinde tepki 
verebileceğini hiç unutmamak gerekecek 
gibi görünüyor.

KAYGI
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VICTORIA’S SECRET ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI İLE 
ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYOR

Victoria’s Secret, anneleri ve her gün aşıla-
dıkları gücü ve sevgiyi ön plana çıkaran son 
kampanyasıyla tüm annelerin Anneler Gü-
nü’nü kutluyor.  

Victoria’s Secret; her yaştan anneye hitap 
eden tasarımları ve anneleri bu özel gün-
de kendilerini özel hissettirecek birbirinden 
farklı hediye seçenekleriyle kutluyor. Dan-
tel ve saten gecelikler, pamuklu pijamalar, 
sabahlıklar, taytlar, polar takımlar, güzellik 

ürünleri, aksesuarlar ve daha fazlasıyla her 
anne için rahat, günlük ve lüks Victoria's 
Secret ürünleri öne çıkıyor.

Siyah & Beyaz Fotoğraflarla Kutlanan Yeni 
Kampanya 

Ünlü model Grace Elizabeth ve eşi Nicolas 
Krause, Helena Christensen ve oğlu Mingus 
Reedus; Mayowa Nicholas ve annesi Tem-
my; Sabina Karlsson, eşi Ricky Jackson ve 

oğlu Zion ile yer aldığı siyah beyaz görüntü-
ler, ünlü fotoğrafçı Cass Bird tarafından fo-
toğraflandı. Kampanyada, anneliğin birçok 
aşaması vurgulanarak fotoğraflar arasındaki 
güzelliği, özgünlüğü ve duygusal bağı yaka-
lamak amaçlandı. 

Victoria’s Secret Anneler Günü kampanya-
sında annelerimizin stillerini sağlamlaştır-
maya ve birbirinden farklı, güzel seçenek-
leriyle bu özel günü unutulmaz kılmaya 
hazırlanıyor. Anneleri kutlamak amacıyla 
Sonbahar-Kış sezonunda yeni Body by Vic-
toria Wireless Emzirme Sütyeni’nin lansma-
nının yapılacağını duyurmaktan da heyecan 
duyuyor. 

Annelerin zevkine uygun seçimlerin yerler 
aldığı hediye seçeneklerini keşfetmek için 
www.victoriassecret.com.tr sitesini ve Vic-
toria’s Secret mağazalarını ziyaret etmeyi 
unutmayın.
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VICTORIA’S SECRET ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI İLE 
ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYOR
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HURMA YEMENİZ İÇİN 10 ÖNEMLI NEDEN!

Ramazan’da sofralarımızdan eksik etmediği-
miz hurma liften zengin olmasının yanı sıra 
potasyum, magnezyum, bakır ve B vitamin-
leri içeriyor. Ayrıca bağışıklığımızı güçlen-
diren antioksidanlardan oldukça zengin bir 
besin. İçerdiği bu vitamin ve mineraller ile 
hurma ‘tam bir şifa meyvesi’ olarak nitelen-
diriliyor. Hem tok kalmamızı sağlayan özel-
liği hem de yüksek vitamin mineral içeriği 
nedeniyle özellikle oruç tutarken mutlaka 
tercih edilmesi gerekiyor. Ancak dikkat! Acı-
badem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Yeşim Özcan aynı zamanda şeker 
içeriği yüksek bir besin olduğu için özellikle 
diyabet hastalarının hurmada porsiyon mik-
tarına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, 
“Hurmanın 3 küçük adeti ortalama 60 kalori 
içeriyor ve bu bir porsiyon meyveye denk 
geliyor. Dolayısıyla sahur veya iftarda 2-3 
adet tüketmek yeterli olacaktır. Diyabet has-
taları hurma yerken yanında yoğurt veya fın-
dık ile badem gibi kuruyemişlere de yer ver-
meliler. Böylelikle kan şekeri salınımı daha 
kontrollü olacaktır” diyor. Acıbadem Maslak 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim 
Özcan, hurmanın sağlığımız üzerindeki 10 
önemli faydasını anlattı; önemli önerilerde 
bulundu! 

Tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan 
hurmanın yüksek lif içeriğiyle uzun süre 
tokluk hissi sağladığını belirterek, “Hurma-
nın yanında ceviz ve badem gibi kuruyemiş 
tüketmenizde fayda var. Böylece kan şeke-
rinizde ani değişiklik oluşturmayacağı için 
oruç tutarken halsizlik gibi sorunlar yaşa-
mazsınız.” diyor. 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sis-
temi daha da önem kazandı. Ramazan’da 
sofraların vazgeçilmezi hurma içerdiği anti-
oksidanlar sayesinde bağışıklığı da güçlen-
diriyor. Üzerine tahin eklerseniz hurma daha 

lezzetli ve doyurucu olacaktır. 

Baş ağrısına karşı etkili

Hurma içerdiği magnezyumla baş ağrısını 
hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Oruç tutar-
ken baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız özellik-
le sahurda hurma tüketmenizde fayda var. 
Hurmanın yanında bol su içmeyi de unut-
mayın, çünkü baş ağrınızın nedeni sıvı eksik-
liği de olabiliyor.

Tam bir enerji deposu
Ramazan’da öğün sayısının azalmasıyla bir-
likte halsizlik ve yorgunluk problemleri sıkça 
yaşanıyor. Hurma içeriğindeki B vitaminleri 
sayesinde enerji sistemlerinin daha iyi çalış-
masını sağlayarak, yorgunluğa da iyi geliyor.

Kabızlığa karşı koruyor

Ramazan’da vücudumuzdaki sıvının azal-
ması nedeniyle kabızlık gibi sindirim yakın-
maları oluşabiliyor. Hurma içeriğindeki lif 
sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak 
kabızlığa karşı etkili oluyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Hurma potasyumdan zengin bir meyve ol-
duğu için vücudun sıvı ve elektrolit dengesi-
ni sağlıyor. Bu etkisiyle kan basıncını denge-
leyerek tansiyonun düzenlenmesine yardım 
ediyor. 

Kas ağrılarını ve krampları önlüyor

Hurma yüksek miktarda potasyum içeriğine 
sahip bir meyve. Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Yeşim Özcan içeriğindeki potasyum saye-
sinde hurmanın kas ve eklem ağrısı, kramp, 
yorgunluk ile halsizlik gibi semptomlara iyi 
geldiğini söylüyor.   

Kemik yapılarını güçlendiriyor

Hurma içerdiği kalsiyumun etkisiyle kemik 
yapılarını güçlendiriyor. Özellikle ilerleyen 
yaşlarda kadınlarda sık görülen osteoporoz 
riski için hurma öneriliyor.

Sindirim sistemini düzenliyor

Hurma bol lifli yapısıyla sindirimi de rahatla-
tıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Öz-
can hurmanın mide asidini dengelediğini ve 
ani acıkma ile mide yanmalarını önlediğini 
belirterek, “Bu etkileri nedeniyle mide prob-
lemi yaşayan kişiler de hurmayı rahatlıkla 
tercih edebilirler.” diyor.

Cilt sağlığını koruyor

Antioksidandan ve C vitamini yönünden 
zengin olan hurma cilt sağlığını koruyor. Cilt 
yapılarını iyileştirerek daha canlı ve nemli bir 
görünüm sağlıyor. 

 ---------------Kutu bilgisi---------- 

Şeker yerine hurmalı tarifler

Hurma kullanarak birçok tarifi şekersiz yapa-
bilirsiniz. Hem daha besleyici hem de sağlıklı 
bir alternatif olacaktır.

Fındıklı hurma topları! 

- 4-5 adet hurma 
- Fındık içi
- Hindistan cevizi 

Yapılışı: 

4-5 adet hurmayı sıcak suda bekletip üze-
rine fındık ekleyin. Ardından her iki malze-
meyi blenderden geçirin. Elinizde şekil verip 
hindistan cevizine bulayarak tüketebilirsiniz.

Hurmalı Puding  

-1 adet avokado
-8 adet medjoul hurma
-2 yemek kaşığı kakao
-3 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

Yapılışı:

Olgunlaşmış avokadoyu dilimleyip blendere 
atın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp 15 da-
kika sıcak suda beklettikten sonra tüm mal-
zemeleri blenderden çekin. Cam kaselere 
koyup üzerini hindistan ceviziyle süsleyerek 
tüketebilirsiniz. 

Şekersiz Brownie 

- 8 adet medjoul hurma
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su barağı badem unu 
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ 

Yapılışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp 15 dakika 
sıcak suda beklettikten sonra, tüm malzeme-
leri blenderdan çekin. Ardından malzemeleri 
yağladığınız kek kalıbına dökün, 180 derece 
ısınmış fırında 15 dakika pişirin. Ilıyınca biraz 
buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz. 
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TOYDEMİR : 
VAKA SAYISI 
İSTENEN DÜZEYE 
ULAŞMAZSA 
NORMALLEŞME 
SÜRECİ YAVAŞ 
İŞLEYECEK

Necati Ufuk Toydemir 
Mallmark Yönetim Yardımcı Direktörü

Türkiye tam kapanma sürecinde ilk iki 
günü tamamladı. 17 gün sürecek tam ka-
panma sonunda normalleşme sürecinin 
adımları da nasıl olacağı konusunda gö-
rüşler belirtilmeye başlandı. Türkiye’de 
alışveriş merkezi yönetimi konusunda 
sektörün deneyimli isimlerinden Necati 
Ufuk Toydemir "Yavaş normalleşme" ola-
rak adlandırdığı bu yeni süreçte vaka sa-
yıları da göz önünde bulundurularak yeni 
adımlalar atacaklarını ve bazı kısıtlamala-
rın Mayıs ayının ikinci yarısında başlaya-
cak süreçte devam edebileceğini belirtti. 
İşte Toydemir’in açıklamalarından satır 
başları. 

ÖNCE NORMALLEŞME SÜRECİNİN 
PLANI ÇİZİLECEK

Koronavirüs tablosuna göre adımların atı-
lacağını söyleyen Toydemir, süreci şu söz-
lerle anlattı: "Tam kapanma dönemi Per-

şembe günü akşamı itibarıyla başladı. Şu 
anda tüm yetkili makamlar tarafından bu 
kapanma süreci çok değerli olarak görü-
lüyor. Çünkü bu süreçteki vaka sayılarında 
umulan azalış eğrisine göre normalleşme 
sürecinin planı çizilmiş olacak.

VAKA SAYISI İSTENEN DÜZEYE ULAŞ-
MAZSA SÜREÇ YAVAŞ İŞLEYECEK

"Bu kapanma sonrası Mayıs ayının ikinci 
yarısında başlayacak olan dönemde hızlı 
bir normalleşme süreci yaşanmayacağını 
düşünüyorum.   Eğer tam kapanma olarak 
adlandırdığımız bu süreçte istenen dü-
zeyde vaka sayılmasında istenilen düze-
ye ulaşılamaz ise bu seneki normalleşme 
adımları geçen seneye göre daha yavaş 
işleyecektir.  Mevcut bazı tedbirler  devam 
edebilecektir.

BAZI KISITLAMALAR DEVAM EDEBİLİR

Toydemir normalleşme adımları kapsa-
mında istenilen vaka sayısına ulaşılama-
ması durumunda devam etmesini düşün-
düğü tedbirleri şu şekilde belirtti.

•Tam kapanma öncesi dönemde saat 
21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması vardı. 
Bu kısıtlamalar bir süre daha devam ede-
bilir. Bu da alışveriş merkezlerimizin hafta-
lık 84 saatlik çalışma süresine ulaşmasını 
engelleyebilir.

•Bu dönemde vaka sayısının bir nebze 
daha fazla olması durumunda hafta sonu 
kısıtlamalarının da devam etmesi ihtimal 
dahilinde olur. Bu da bizi normalleşme 
sürecinde bekleyebilecek ikinci bir etken 
olabilir
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TESIS YÖNETIM DERNEĞI VE PROFESYONEL TESIS 
YÖNETICILERI DERNEĞI’NDEN GÜÇ BİRLİĞİ

Havalimanlarından sitelere, AVM’lerden 
hastanelere kadar pek çok alanda, bakım 
onarımdan güvenliğe, peyzajdan teknik 
servise kadar çözümler sunan tesis yönetim 
sektörünün iki önemli temsilcisi Tesis Yöne-
tim Derneği (TRFMA) ve Profesyonel Tesis 
Yöneticileri Derneği (PTYD) iş birliği gerçek-
leştirdi. Gerçekleştirilen imza töreniyle güç-
lerini birleştiren iki dernek, tesis yönetim 
sektörünün gelişimi hızlandırarak, sektöre 
olan farkındalığı artıracak. 

Türkiye ekonomisine ve istihdamına en faz-
la destek olan sektörler arasında yer alan 40 
milyarlık ekonomik büyüklüğünün yanı sıra 
500 milyarlık dev bir ekonomiyi yöneten te-
sis yönetim sektörünün iki temsilcisi; TRF-
MA Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Demirtaş 
ev sahipliğinde düzenlenen imza töreniyle 
iş birliği gerçekleştirdi. Profesyonel Tesis 
Yöneticileri Derneği Başkanı Yahya Sağır’ın 
imzaladığı sözleşme sonrası plaket takdimi 
de yapıldı. 

İş birliğinin yansıması sektöre ve hizmet 
alanlara olacak 

Tesis yönetim sektörünün gelişimi, müş-
teriler ve toplum tarafından farkındalık ve 
sektöre katkı sağlamak amacıyla bir iş birliği 
gerçekleştirdiklerini belirten Tesis Yönetim 
Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökçenur Çelebioğlu, “İki derneğin güçleri-
ni birleştirmesiyle sesimiz daha gür çıkacak. 
Sektörümüzün gelişimi hızlanacak ve top-
lum üzerinde yarattığımız pozitif etki daha 
da artacak. Kamu ve kurumlar nezdinde de 
toplumumuza sağladığımız faydalarımızı 
daha fazla anlatabileceğiz. İş birliğimiz ile 
hem sektörün gelişimine hem de sektörün 
çalışanlarına katkı sağlayacağız. İki derneğin 
birbirinden öğreneceği, alacağı ve birbirine 
katacağı çok şey olduğuna inanıyorum. Tüm 
bunların ortak paydada buluşması sektörü-
müzü bir adım daha ileriye taşıyacak. Bunun 
yansıması da hem sektöre hem hizmet alan-
lara olacak” diye konuştu.

“Sektörün gerçek temsilcilerinin sesi 
daha çok duyulacak”

İş birliği ile her iki derneğin sektör ile ilgili 
konularda ortak komisyon kurabileceğini 
sözlerine ekleyen Çelebioğlu, “İş birliğimiz 
sektör açısından elimizi son derece güçlü 
hale getirecek maddeler içeriyor. Sözleş-
memiz doğrultusunda; her iki dernek kendi 

bünyesinde kurduğu komisyonlarla ortak 
çalışmalar yapabilir, var olan komisyonları-
na diğer dernekten üye alabilir. Ortak eği-
tim, fuar, konferans, sektörel etkinlik düzen-
leyebilir ve birbirlerinin etkinliklerine destek 
olabilir. Yine ulusal ya da uluslararası resmi 
ve gayri resmi organizasyonlarda birbirini 
destekleyebilir. Böylesine bir iş birliği yap-
mış olmaktan sektörümüz adına son derece 
mutluyuz. İş birliğimizle birlikte sektörün 
gerçek temsilcilerinin sesi daha çok duyula-
cak, sektörümüzün gerçek sorunlarına daha 
hızlı çözümler bulunacak ve sektöre olan 
katkılarımız daha da artacak” dedi. 

“Sorunların ancak güç birliği yapılarak 
aşılabileceğine inandık”

İş birliği ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği 
(PTYD) Başkanı Yahya Sağır, “Tesis yönetim 
sektörü, son yıllarda hem dünyada hem de 
ülkemizde giderek gelişen, önem kazanan 
ve büyüyen sektörler arasında yer alıyor. 
Bu doğrultuda sektörde çözüm bekleyen 
sorunlar da giderek artıyor. Bu sorunların 
ancak sektörün gerçek temsilcileriyle güç 
birliği yapılarak aşılabileceğine inandık ve 
güçlerimizi birleştirdik. Bu oluşum hem sek-

törü iyileştirmek ve hizmet kalitesini yük-
seltmek hem de sektörün dijitalleşmesini 
sağlayarak veri ile yönetme kabiliyeti ka-
zandırmak için sinerji yaratmaya odakla-
nıyor. Bu noktada PTYD Yönetim Kurulu 
Üyemiz Mehmet Yıldızdoğan ve TRFMA 
Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Demirtaş’a 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 

Sektöre standart getirecek

İşin mutfağından gelen profesyonellerin 
liderliğinde gerçekleşen bu iş birliğinin 
sektöre büyük katkılar sağlayacağının 
altını çizen Sağır, “Bu birleşme, sektörün 
belli bir standardizasyona kavuşturul-
ması yönünde izlenen süreci hızlandı-
racak. Merdiven altı yönetim hizmetleri 
diye tabir edilen yapılar yerini, eğitimli, 
lisanslı ve etik prensiplerle hareket eden, 
kurumsal işleyişe hâkim, sosyal, modern, 
dürüst ve yenilikçi yepyeni bir oluşuma 
bırakacak. Tesis Yönetim Derneği ve 
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği 
olarak, ‘Eğitim, Etik, Entegrasyon’ mot-
tosuyla çıktığımız bu yolda ve atılan bu 
adımlarla sektörü bambaşka bir kulvara 
taşıyacağız” dedi. 

Gökçenur Çelebioğlu
Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yahya Sağır
Profesyonel Tesis Yöneticileri 

Derneği (PTYD) Başkanı  
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Engin Yıldırım

ALIŞVERİŞTE 'YARIN ARTIK
 BUGÜNDÜR'

İnsanlık tarihinde çok önemli dönemeci dö-
nüyoruz. Karamsar olmak anlamsız. Müşteri 
dinamikleri ne pandemi öncesine dönecek 
ne de sadece E-Ticaret çerçevesinde olacak. 
Dijital dönüşümün gerçekleştiği her şirket 
ivme kazanıyor. Artık müşteriyi memnun 
etmek ve müşteri sadakatini sağlamak için 
tüm ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek ge-
rekiyor. Müşteriyi unutmayan, sürdürülebilir 
yapılar kuran, cesaretli, eleştiriye, yeniliğe 
ve değişime açık firmalar pandemi sonra-
sında ayakta kalacaklar.

Yaşadığımız bu süreci iyi yönetebilen 
AVM’ler ise eskisinden de güçlü duruma 
gelecekler. Halihazırda faaliyetini müşte-
ri odaklı sürdüren yenilikçi markalar daha 
da güçlenecek. Bundan sonraki dönemde 
AVM’lerde fiziki mağazalar ile online alış-
verişin birleştiği noktalar artacak. Online 
ticaret teslim noktaları oluşacak. Temassız 
ödeme noktaları artacak. Alışveriş merkez-
leri temassız ürün teslim noktaları, internet 
satışından alınmış ürünleri deneme odaları, 
kolay değişim imkanları sunmalıdırlar. Alış-
veriş merkezleri pandemi sonrası için, yeme 
içme birimlerine sürdürülebilir konfor, hij-
yen ve özgün dekorasyonları, geniş terasları 
olan alanları yeniden düzenlemeliler. Alışve-
riş merkezlerinin artık yeşile, açık hava alan-
larına ihtiyaçları var. 

Tüketiciler ekonomik durumları ve öde-
dikleri paranın karşılığını alma konusunda 
eskisinden daha fazla dikkat etmektedir-
ler. Sosyal medyayı iyi kullanın, farklı tanı-
tım kanallarına yönelin. Pazarlamaya son 
vermeyin, müşterinin değişen ihtiyaçlarına 
odaklanın, reklam harcamalarını kesmeyin, 
personel çıkarmayın...

Farklı olun, fayda ve değer üretin, kaza-
nın!

Yıllardır çeşitli yazılarımda vurguladığım ve 
yönettiğim AVM'lerde, Karma Projelerde 
uyguladığım gibi AVM'nin hem yönetimi 
hem de kiralamasında 'global düşünüp ye-
rel hareket edilmelidir.' Bu vizyon pandemi 
sonrasında daha fazla önem kazanacaktır. 
Ziyaretçileri AVM'ye çekmek için alışıla-
gelmiş pazarlama faaliyetlerinin haricinde 
yeni, fayda üreten, eğlenceli, dijital, insan 
hayatınan dokunan... pazarlama faaliyetleri 
hayata geçirilmelidir. Kiralamada ise o böl-
genin tercih edilen markalarını, hatta yerel 
üreticinin el ürünleri, tarladan doğal ürün-
ler, hobiler, antikalar, kişiye özel terzilere yer 
verilmeli. Kısacası, mahallede olan ve insan-
ların ihtiyaçlarını karşılayan, trafiği artıracak 
seçenekler AVM'ler ve 'mahalle kültürünün" 
modernize edilmiş ve birçok gereksinimin 
karşılığının yer aldığı Karma Projelerde yer 
almalıdır. Hatta daha önceden yönetti-
ğim bazı projelerde hayata geçirdiğim gibi 
AVM'ler ve Karma Projelerde sağlık ünitele-
rine ve sağlık taramalarına yer verilmelidir. 
ABD’deki bazı AVM’ler ve büyük perakende 
zincirleri hastane zincirleriyle işbirliği yapıp, 
onların ‘alt markalar’ oluşturmasını sağlaya-
rak ‘sağlık taraması’ yapan daha kapsamlı 
klinikler kurmuş. Amaç müşteri sayısını art-
tırmak ve sosyal hizmetlerle kamuoyunun 
dikkatini çekmek! Ancak daha hızlı hizmet 
veren ayaküstü tedaviye yönelmiş benzer 
klinik uygulamaları var. Aşı, tansiyon ölçü-
mü, şeker testi gibi basit hizmetleri bedava 
yapıyorlar. Sadece gözlük tavsiyesi, şeker 
tespiti, alerji taraması gibi sıradan hizmet 
yapanlarda dikkat çekiyor.

Pandemi ile birlikte dijital ticaret platform-
larının, şirketlerin ana kanalı, omurgası ha-
line geldiğini görüyoruz. Müşteri odaklılı-
ğın, müşterinin öncelikle dijital yolculuğu 
üzerinden sorgulandığı, yeniden değerlen-
dirildiği ve buna göre aksiyonlar alınan bir 

dönem bizi bekliyor. Ziyaretçiler, AVM’le-
rin kapalı alanlar içinde en güvenli ve 
gönül rahatlığıyla gidilebilecek yerlerden 
biri olduğunu biliyor. Fiziksel mağazalar, 
pandemi sonrasında da tercih edilmeye 
devam edecek; İlaveten yeni nesil dene-
yim ve mikro-lojistik merkezlere dönüşe-
cek.

Dünyada ise sınır ötesi e-ticaret pazarın-
da büyük bir artış bekleniyor. Gerekli alt-
yapıya sahip şirketler e-ihracata geçiyor. 
Son yıllarda dünya devi lojistik şirketleri 
depo ve araç yatırımlarını e-ticarete göre 
şekillendiriyor. Bu da özellikle sınır ötesi 
e-ticaret için önemli engellerden birini 
ortadan kaldırarak daha da büyümeye 
yol açacak. Dünya'da en az 10-15 yılda 
gelinecek e-ticaret pazarı, Pandemi ile 
birlikte hızlandı ve günümüzde uygulan-
maya başladı.

Sözün Özü: Alışverişte 'Yarın Artık Bu-
gündür'

Yüz yılda bir karşılaşılan pandemi süre-
cinden güçlenerek çıkabilmek için olumlu 
tutumuzu korumamız, birbirimize destek 
olmamız, liyakat sahibi insanları işe alma-
mız ve iyimser bir yaklaşım sergilememiz 
gerekiyor. Ben de içinde bulunduğumuz 
süreci hepimiz için hem bir sınav hem 
de bir fırsat olarak görüyorum. Bu gün-
ler hepimiz için “zor zamanlarda sağlam 
durma” sınavı. Bugüne kadar küçük bü-
yük birçok pratik yapma fırsatımız oldu, 
şimdi ise elimizde uygulamak için eşsiz 
bir fırsat var. Eğer bu süreci doğru de-
ğerlendirirsek çıkarılacak çok fazla ders 
olduğunu göreceğiz. Neler geçmedi ki, 
bu günler de geçecek ve hep birlikte yeni 
normal düzenimize geçiş yapacağız ve 
sevdiklerimize doya doya sarılacağız. 
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A101’İN SUNDUĞU YENİLİKÇİ UYGULAMALAR  RAMAZANDA DA
 YÜZLERI GÜLDÜRÜYOR

A101 marketleri, içinde bulunulan koşulları 
olumlu hale getirecek ve yardımlaşma sa-
yesinde iyi hissettirecek “Hediye Kartı”  ve 
“Sanal Kart” alternatiflerini bu sene de müş-
terileriyle buluşturuyor. 

Kullanışlı olması ve kolay erişim imkanı 
sunmasının yanı sıra yenilikçi bir yardım al-
ternatifi olarak lanse edilen Hediye Kartları 
ve SMS ile telefona yönlendirilebilen Sanal 
Kartlar A101 marketlerinden temin edebile-
cek ve ihtiyaç sahiplerine gönderilebilecek.  

50, 100, 150 ve 200 TL olarak doldurulabilen 
Hediye Kartları ve Sanal Kartlar a101.com.
tr haricinde tüm A101 marketlerinde kulla-
nılabilecek. A101’in çok çeşitli ürün yelpa-
zesinden istediği ürünü seçip satın alabilen 
müşteriler, Hediye Kartlarının ve Sanal Kart-
ların içine yüklenen bedelleri tek seferde 
kullanabildiği gibi parça parça olarak da 
harcayabilecek. Pandemi sebebiyle temas-
sız işlemlerin önemsendiği bu dönemde Sa-
nal Kartlar, fiilen temasta bulunmak isteme-
yenler için hijyenik bir seçenek olarak tercih 
edilebilecek. 

A101 aracılığıyla sevdiklerini ve ihtiyaç sa-
hiplerini sevindirmek için Hediye Kartı veya 
Sanal Kart almak isteyenler ödemeyi nakit, 
kredi kartı, fastPay ve BKM Express ile ya-
pabiliyor. Tüm A101 marketlerinde geçerli 
olan Sanal Kart alındığında, kartın hediye 
edileceği kişinin telefon numarasına SMS 
ile kart numarası ve pin kodu gönderiliyor. 
Sanal Kartlar bu numara ve pin kodu ile 2 yıl 
süreyle kullanılabiliyor.

KURUMSAL HEDİYE KARTI İLE SEPET DOLU-
SU MUTLULUK

Bireysel olarak yardım sağlamanın dışında 
kurum motivasyonunu sağlayarak, çalışan 
aidiyetini  arttırmak isteyen kurumlar; çalı-
şanlarına, bayiilerine, müşterilerine  ya da 
ihtiyaç sahiplerine “Hediye Kartı”  ve “Sanal 
Kart” alternatiflerinden biriyle destek ola-
bilirler. Kurumlara sunulan yenilikçi çözüm 
alternatifleri de bireysel Hediye Kartları ya 
da Sanal Kartlar ile aynı kullanım şartları-
na sahip. İlgilenenler kurumsalsatis@a101.
com.tr adresinden iletişim kurarak detaylı 
bilgi sahibi olabilir.

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde faaliyet gösteren, 10.001’i aşkın marketi ile Türkiye’nin en yaygın 
perakende zinciri olan A101, ramazanda bireysel ya da kurumsal olarak fayda sağlamak isteyenlere 

çeşitli çözümler sunuyor. 
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Geçtiğimiz yıllarda, Bitcoin yatırımlarının 
ülkemizde ilk ilgi görmeye başladığı dö-
nemde bir makale yazmış ve Bitcoin, Ripple, 
Ethereum ve türevi “sanal para”, diğer adıy-
la “kripto para”ların hukuki niteliğinin be-
lirsizliğine değinerek, ülkemizde bu yönde 
bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgula-
mıştık. İşte, 16 Nisan 2021 tarihinde, Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından bu ihtiyacı kar-
şılamaya yönelik “Ödemelerde Kripto Var-
lıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” 
(“Yönetmelik”) Resmi Gazetede yayınlandı. 
Yönetmelik’te öncelikle sanal paraların 
“Kripto Varlık” olarak adlandırılarak “dağıtık 
defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji 
kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital 
ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak iti-
bari para, kaydi para, elektronik para, öde-
me aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye 
piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri 
maddi varlıklar” olarak nitelendiği görül-
mektedir. Bu tanımlamanın, kripto paralara 
ilişkin Avrupa Birliği Direktifinde (Markets 
in Crypto-assets and Amending Directive 
2019/1937) yapılan “crypto-asset” tanımına 
uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Sanal (Kripto) Para Alışverişi Yasaklandı 
mı?

Yönetmelik ilk yayınlandığında, biraz da 
isminden dolayı akla bu tür sorular geldi. 
Net bir şekilde ifade edelim ki Yönetmelik 
kripto para alım satım işlemlerini kesinlikle 
yasaklamıyor. Herhangi bir merkezi otori-
teye veya para birimine bağlı olmaksızın, 
tamamen arz ve talebe göre değişkenlik 
gösteren ve yazılım ile sistem kullanıcıları 
arasında gerçekleşen dijital bir işlem olan 
sanal para arzının kısıtlanması da zaten fi-
ilen mümkün değil. 

Bu paraların alım satımıyla uğraşan plat-
formlar ise Yönetmelik kapsamında değil. 

Yani “kripto para borsaları” olarak bilinen 
bu platformlar halen özel bir izne veya 
lisansa tabi bulunmamakta. Normal bir 
şirket olarak kurulmak suretiyle, internet 
sitesi, mobil uygulama vs. üzerinden krip-
to para alışverişlerine aracılık edilebiliyor. 

Sanal Parayla Ödeme Yasaklandı mı?

Yönetmelik 3. maddesi ile açıkça “…Krip-
to varlıklar, ödemelerde doğrudan veya 
dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlık-
ların ödemelerde doğrudan veya dolaylı 
şekilde kullanılmasına yönelik hizmet su-
nulamaz.” hükümleri getirilmiştir. 

Bu yasağa dair TCMB bir açıklama da 
yayınlayarak; “Kripto varlıkların bir dü-
zenleme ve denetim mekanizmasına tabi 
olmaması, merkezi bir muhatabın bulun-
maması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık 
göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla 
yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, 
cüzdanların çalınabilmesi veya sahipleri-
nin bilgileri dışında usulsüz kullanılabil-
mesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte 
olması” gibi nedenlerle risk barındırdığı-
nı vurgulamıştır. Merkez Bankası anılan 
sınırlamaları getirirken, bu tür paraların 
ödemelerde kullanılmasının, işlemin ta-
rafları açısından telafisi mümkün olmayan 
mağduriyetler yaratma ihtimali bulundu-
ğunu ve mevcut durumda kullanılan yön-
tem ve araçlara karşı güven zafiyeti mey-
dana getirebileceğini değerlendirmiştir.

Banka İşlemleri Açısından Kısıtlamalar

Yönetmelik 4/1. madde uyarınca “Ödeme 
hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetleri-
nin sunulmasında ve elektronik para ih-
racında kripto varlıkların doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş 
modelleri geliştiremez, bu tür iş modelle-
rine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.” 
Maddede bahsi geçen “Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları”, Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanunda tanımlanan bir kavram olup; 
Bankalar, elektronik para kuruluşları, öde-
me kuruluşları ve PTT’yi kapsamaktadır. 
Bu Yönetmelik maddesi ile, anılan kurum-
ların ödeme hizmetlerinde ve elektronik 

para ihracında kripto varlıkları doğrudan 
veya dolaylı olarak kullanması açık bir şe-
kilde yasaklanmıştır. Yani, Banka kartı ve 
kredi kartı üzerinden kripto parayla öde-
me yapmak, fatura, makbuz vs. ödemele-
rinde kripto para kullanmak ve belirtilen 
kuruluşların kendi sistemleri üzerinden 
kripto para alım-satımına aracılık etmesi 
bu hüküm ile engellenmiş görünmekte-
dir. 

Devamındaki fıkrada “Ödeme ve elekt-
ronik para kuruluşları, kripto varlıklara 
ilişkin alım satım, saklama, transfer veya 
ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu 
platformlardan yapılacak fon aktarımları-
na aracılık edemez” denilerek, ödeme ve 
elektronik para kuruluşlarının kripto para 
alım satım platformlarına fon aktarmaları 
yani para transfer etmelerinin önüne ge-
çilmiştir. Ancak Bankalar ve PTT bu engel-
lemeye tabi olmayıp, kripto para borsala-
rına para gönderme veya para çekmeye 
aracılık etmeye devam edilebileceklerdir.

Son olarak, Yönetmelik’in yürürlüğe 
giriş tarihinin 30 Nisan 2021 olduğunu 
belirtelim.

Hukuki Eleştiriler…

Hayatımıza birden giren ve karlılık oranıy-
la yatırımcıların ilgisini çeken sanal para 
uygulamalarının, tüm dünyanın günde-
minde kalıcı olacağı artık aşikar. Geleceği 
şekillendirecek bu denli önemli bir yatı-
rım ve ödeme aracının, kanuni bir temel 
olmadan 6 maddelik kısa bir Yönetmelik 
ile düzenlenmesi ve ödeme aracı olarak 
kullanımına sınırlama getirilmesi, kanımca 
günün ihtiyaçlarına ve hukuki gereklilikle-
re aykırı düşmüştür. 

Öncelikle sanal paralarla ilgili kanuni bir 
düzenleme yapılarak genel düzenlemeler 
getirilmelidir; alt düzenlemeler yönet-
meliklerle yapılabilir. Zamanın ruhuna ve 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak bu 
tür paralar ile ne tür ödemelerin güvenli 
olacağı ve bunların menkul kıymet nite-
liği belirlenerek, Medeni Kanun, Borçlar 
Kanunu ve İcra İflas uygulamalarında ne 
şekilde ele alınacağının yasal dayanağı 
oluşturulmalıdır.

ÜLKEMİZDE BİR İLK: SANAL PARAYA KISITLAMA 
GETİREN YASAL DÜZENLEME 

Bahar Nalan Danış 
Avukat-Arabulucu 

A101’İN SUNDUĞU YENİLİKÇİ UYGULAMALAR  RAMAZANDA DA
 YÜZLERI GÜLDÜRÜYOR
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COCA-COLA‘DAN “PAYLAŞINCA BİRİZ” 
TEMALI RAMAZAN KAMPANYASI

Pandemi döneminde çeşitli alanlarda 
destek amaçlı birçok proje yürüten Co-
ca-Cola Türkiye, Ramazan ayına özel 
olarak hayata geçirdiği kampanyay-
la ihtiyaç sahibi ailelere Temel İhtiyaç 
Derneği (“TİDER”) aracılığıyla temel 
gıda yardımında bulunuyor. Kampanya 
kapsamında, TİDER tarafından, 7 bölge 
ve 30 ilde, 145.250 haneye ulaşan gıda 
bankalarına temel gıda malzemesi ulaş-
tırılacak. Coca-Cola, ihtiyaç sahiplerine 
toplam 1 milyon öğüne denk gelen te-
mel gıda malzemesi desteğinde bulu-
nurken, “1 Şişe=1 Bağış” yazılı Coca-Co-
la ürünlerini alan tüketiciler de ihtiyaç 
sahiblerine yapılan yardıma ortak ola-
bilecek. 

Pandeminin başlangıcından itibaren tüm 
önceliklerini toplumsal ihtiyaçlara yönlendi-
ren Coca-Cola Türkiye, destek çalışmalarına 
Ramazan ayında da devam ediyor. Ramazan 
ayına özel olarak hayata geçirilen kampan-
yada birlik ve beraberliğin önemine dikkat 
çeken Coca-Cola, “Sevdiklerimiz ile ayrıyız 

ama paylaşınca biriz” temasını vurguluyor. 
Coca-Cola kampanya kapsamında, Global 
Gıda Bankacılığı Ağı üyesi olan TİDER ara-
cılığıyla, gıda bankalarının sistemine kayıt-
lı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 
doğrudan temel gıda ürünleri bağışlıyor. 
Gıda bankalarına kayıtlı ihtiyaç sahipleri, 
gıda malzemelerini Ramazan ayı başlangı-
cıyla birlikte ilgili gıda bankalarından alabi-
lecek. Toplam 1 milyon öğüne denk gelen 
temel gıda malzemesi, TİDER’in ağında yer 
alan gıda bankaları aracılığıyla 30 ildeki 
145.250 haneye ulaşacak. 

Ramazan kampanyası için özel üretilen “1 
Şişe=1 Bağış” yazılı PET 2.5L ve PET 2L Co-
ca-Cola ürünlerini alan tüketiciler de ihtiyaç 
sahiplerine yapılan yardıma ortak olabile-
cek. 

Pandemide STK’larla 3 bacaklı destek 
programı yürüttü

Pandemi döneminde Türk Kızılayı işbirliğiy-
le sivil toplum kuruluşlarının (“STK”) çalış-

malarında yer alan Coca-Cola, pandeminin 
ilk döneminde 3 bacaklı bir destek prog-
ramı yürüttü. Program kapsamında, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastanelere koruyucu 
ekipman alımı ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç 
sahiplerine gıda ve içecek yardımı yapıldı. 
Gıda bankalarına TİDER ile gıda ve temizlik 
malzemesi ulaştırıldı. 15 binden fazla ye-
me-içme hizmeti sektörü çalışanına Ahbap 
Derneği aracılığıyla alışveriş kartı dağıtıldı. 

Coca-Cola, pandemi döneminde hayata ge-
çirdiği “Küçük İşletmelere Tanıtım Desteği”, 
“Bir Menü Alana Bir Menü Bizden”, “Kafe ve 
Restoranlara Hijyen Kiti Desteği”, “Bu Co-
ca-Cola Bizden” ve “Mahalle Bakkallarına 
Dijital Eğitim” gibi proje ve kampanyalarla 
topluma ve ekonomiye katkı sağlamak için 
çalıştı. Müşterileriyle yeniden buluşan kafe 
ve restoran gibi küçük yerel işletmelere Co-
vid-19 hjiyen tedbirleri kapsamında destek 
olmak amacıyla geri dönüştürülmüş pet 
şişelerden separatörler üreten Coca-Cola, 
bu separatörleri işletmelerin kullanımına 
sundu. 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Besleyici Gece Kremi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kanola yağı
1 tatlı kaşığı kayısı yağı
1 tatlı kaşığı buğday yağı
1 tatlı kaşığı havuç yağı
1 tatlı kaşığı jojoba yağı
1 tatlı kaşığı arı sütü

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Yatmadan önce yüzünüze ve dekoltenize masaj 
yaparak sürün. Yıkamadan yatın.

Cilt Sıkılaştırıcı Maske

Malzemeler

1 yumurta akı
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı pudra şekeri
3 damla ardıç yağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Yumurta akı iyice köpürene kadar çırpın. Diğer malzeme-
leri de ekleyin. Yüz bölgenizden boyun bölgenize kadar 
sürün. 20 dk bekletin. Bir kase suya bir tatlı kaşığı karbonat 
karıştırarak yüzünüzü ve boynunuzu yıkayın.

Dökülen Saçlara Özel Kür

Malzemeler

1 tatlı kaşığı susam yağı
1 tatlı kaşığı defne tohumu yağı
1 tatlı kaşığı çörek otu yağı
1 tatlı kaşığı çam terebentin esansı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm yağları birbirine karıştırın. Hazırla-
dığınız karışımı saç diplerinize uygulayın. 
İşlemi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsi-
niz.
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Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC), ya-
bancı ve yerli turistler için olanakları ve ak-
tiviteleri geliştirmeye yönelik çabaları çer-
çevesinde, 40'ın üzerinde geleneksel Arap 
yelkenlisinden (dhow) oluşan bir filoyu ye-
nilemek için büyük ölçekli bir proje başlattı. 
Arap yelkenlilerini yenileme projesi, Katar'ın 
otelcilik sektöründe Hizmette Mükemmelik 
anlayışı çerçevesindeki stratejik girişimler-
den biri. 

Üç aşamalı proje kapsamında, Arap yel-
kenlilerinin yenilenmesi ile marinaların ve 
iskelelerin modernizasyonunun yanı sıra, 
mürettebat ve tekne kaptanları için sağlık 
ve güvenlik eğitimleri de yer alıyor.

Birinci aşama, geçmişte inci avcılığı, balık-
çılık ve ticari taşımacılıkta kullanılan ruh-
satlı 40 Arap yelkenlisinin restorasyonunu 
içerecek. Yenileme çalışmalarıyla konukla-
rın teknelerdeki deneyimi iyileştirilmekle 
birlikte teknelerin geleneksel dış görünüşü 
de korunacak. Yenileme çalışmaları son bul-
duğunda her bir Arap yelkenlisi daha çevre 
dostu hale gelecek; dizel yakıtın yerini gü-
neş enerjisi alacak ve teknelere LED ışıklar 
takılacak. Tekneler, aynı zamanda, yolcu gü-
venliği ve konforu en üst düzeye çıkarılacak 
şekilde donatılacak. 

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından Arap yelkenlileri, ziyaretçilerin 
Doha'nın ikonik silüetinin nefes kesen man-
zaralarının keyfini denizden çıkarmasına 
olanak sağlayacak. Arap yelkenlileri, bunun 
yanı sıra, ziyaretçilerin Katar tarih ve kültü-
rünün son derece önemli bir unsurunu de-
neyimlemelerini de sağlayarak onları ferah, 
enfes manzaralarla dolu bir yolculuğa çıkar-
maya hazır olacak.

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri 
ve Qatar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı 
Ekselansları Bay Akbar Al Baker şunları söy-
ledi: "Arap yelkenlilerinin yenilenmesi, ziya-
retçilere, Katar mirası ve kültürünün önemli 
bir parçasını tecrübe etmeleri için eşsiz bir 
fırsat sağlamak açısından hayati öneme sa-
hip. Arap yelkenlileri artık balık tutmak ve 
inci avcılığı için kullanılmasa da, herkesin bu 
yelkenlilerin keyfini çıkarması için yelkenli-
lerin bir an önce denize dönmelerini dört 

gözle bekliyoruz."

Restorasyon projesinin denetiminden so-
rumlu olan Turizm Geliştirme Sektörü, Tu-
rizm Ruhsatlandırma Direktörü Mohammad 
Al Ansari şunları söyledi: “Her Arap yelkenli-
sinin kültürümüz açısından önemine uygun 
bir standartta, dikkatle yenilenmesini sağla-
mak için her türlü önlemi alıyoruz. Arap yel-
kenlileri, Katar için önemli bir değere sahip 
ve yelkenliler, proje bittikten sonra konuk-
lara Doha'yı denizden deneyimlemenin bir 
başka keyifli yolunu daha sunacak."

Arap yelkenlileri, yüzyıllardır Umman deni-
zinin sularında seyrediyorlar. Bu yelkenliler, 
sadece bir tarafında karasal sınır bulunan 
bir yarımada devleti olan Katar halkına baş-
langıçta temiz su, meyve ve emtiaların ti-
caretini yapma imkanı tanımanın yanı sıra, 
inci avcılığı ve balıkçılık açısından da hayati 
işlevler sağladı. Bir Arap yelkenlisinin yapımı 
bir yılı bulabiliyor ve gerçek emek ve sev-
ginin sembolü olarak biliniyor. Katar'ın yerli 
halkının bu teknelere olan büyük saygısı, 
her yıl Kültür Köyü Vakfı - Katara'nın ev sa-
hipliğini yaptığı Katara Geleneksel Arap Yel-
kenlisi Festivali de dahil olmak üzere çeşitli 
etkinliklerdeki kutlamalara da yansıyor. 

Restorasyon projesinin sonraki iki aşama-
sı tesisleri ve eğitimi iyileştirmeye yönelik 
olacak. İkinci aşama, konforlu bekleme 
odaları ve yeni bilet gişeleriyle teknelere 
biniş deneyimini iyileştirmek için mari-
naların ve iskelelerin modernizasyonunu 
kapsayacak. Üçüncü ve son aşamada ise, 
marina alanları ve kiosklarının günlük ba-
kımının denetimi ve Arap yelkenlilerinin 
çalıştırılmasından sorumlu mürettebat 
için tam kapsamlı eğitim ve sertifikasyon 
süreci yer alacak.

Arap yelkenlilerinin yenilenmesi projesi, 
QNTC tarafından ülkenin otelcilik ve tur 
sektörlerini desteklemek için yönetilmek-
te olan birçok turizm geliştirme projesin-
den birisi. QNTC, bu ve benzer projelerle 
Katar Ulusal Vizyonu 2030 çerçevesinde, 
turizm yoluyla ulusal ekonomik kalkın-
maya katkıda bulunan ülkenin birçok ge-
leneğinin korunması ve modernizasyonu-
nu sağlamayı amaçlıyor.

Yelkenli tekne restorasyon projesinin 
Ekim 2021'e kadar tamamlanması planla-
nıyor. Daha fazla bilgi için www.visitqatar.
qa/en/things-to-do/adventures/the-wa-
ter adresini ziyaret edin.

KATAR TARİHİ ARAP YELKENLİLERİNİ YENİLEMEK İÇİN 
İDDİALI BİR PROJE BAŞLATIYOR 
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

ŞİŞMANLAMANIZIN NEDENİ 
REAKTIF HIPOGLISEMI OLABİLİR..!

Gün içinde acıkma atakları oluyor ve şeker-
li besinlere saldırıyorsanız; uykudan birkaç 
saat sonra gece yarısı uyanıyor ve zor uyu-
yabiliyorsanız, çabuk sinirleniyor ve kontro-
lünüzü kaybediyorsanız, şekerinizde düşük-
lük olabilir.

Reaktif Hipoglisemi;

Reaktif Hipoglisemi kan glukoz yani kan şe-
keri değerinin yemeklerden 1-2 saat sonra 
ani olarak düşmesi demektir. 

Özellikle glisemik indeksi yüksek, yani kan 
şekerini hızlı yükselten karbonhidratlar ye-
nildikten sonra, önce kandaki şeker ve insü-
lin hormonu hızla yükselir. ( insülin; kan şe-
kerini düşüren bir hormondur.) Kanda artan 
insülin 2-3 saat sonra kan şekerinin norma-
lin altına düştüğü için şiddetli bir yeme iste-
ği, terleme, çarpıntı, sinirlilik hali olur. Yaşa-
nılan bu durum karbonhidrat içeren besin 
tüketiminden hemen sonra düzeliyorsa, bu 
tablo ‘reaktif hipoglisemi’ olarak adlandırılır. 
Şekerli besinler yenildikten sonra kan şekeri 
tekrar yükselir; ancak yükselen insülin se-
viyesi yüzünden 2-3 saat sonra kan şekeri 
tekrar düşer. Bu durum kısır döngü şeklinde 
devam eder ve hızlı kilo alımına yol açar.

 Hızla şişmanlayan, kilo vermekte zorlanan 
çok kişinin sorunu aslında reaktif hipoglise-
midir. Reaktif hipoglisemi sık karşılaşılan bir 
sağlık problemi olmakla birlikte yeterince 
bilinmemektedir. Reaktif hipoglisemi bü-
yük oranda pankreastan insülin salgılanma-
sındaki bozukluğa bağlı olarak başlamakla 
birlikte, tiroid ve böbreküstü bezlerinin hor-
mon salgılamasındaki bozukluk da reaktif 
hipoglisemiye yol açabilir.

Reaktif Hipoglisemi Hastaları Nelere Dikkat 
etmelidir?

•Diyetisyen kontrolünde uygun beslenme 
programları düzenlenmelidir.

•İdeal vücut ağırlığına ulaşılmalıdır.

•Sık sık ( 3 ana, 3 ara öğün olarak ) beslenil-
meli, asla öğün atlanmamalıdır.

•Öğünler arası 2,5- 3 saat aralık olmalıdır.

•Şeker ve şeker içeren ( reçel, çikolata, meş-
rubat, tatlı gibi) besinlerden kaçınılmalıdır.

•Öğünler arası 2,5- 3 saat aralık olmalıdır.

•Glisemik indeksi yüksek besinler( şeker 
ve şeker içeren besinler, beyaz unla yapı-
lan ekmek ve unlu mamuller, beyaz pirinç, 
patates, meyve suları ) tüketimi sınırlandı-
rılmalıdır.

• Glisemik indeksi düşük besinler; kepek-
li, tam tahıllılar, kurubaklagil, sebzeler ve 
meyveler) beslenmemizde özellikle yer ve-
rilmelidir.

•Doğmuş yağ içeren margarin ve tereyağın-

dan uzak durulmalıdır.

•Kırmızı et yerine, beyaz et( balık, tavuk, 
hindi ) öncelik verilmelidir ve etlerde gö-
rünen yağlar yani derileri ayrılmalıdır.

•Et içeren yemeklere ilaveten yağ eklen-
memelidir.

•Sebze yemekleri az su ile pişirilmeli, yağlı 
suları tüketilmemelidir.

•Kızartma kavurma işlemleri yerine; haş-
lama, ızgara, buğulama ve fırında pişirme 
yöntemleri tercih edilmelidir.

•Yemeklere ekstra tuz ilave edilmemeli-
dir.

•Günde ortalama 7-8 saat uyunmalı ve 
haftada en az 2 gün 45dk yürüyüş yapıl-
malıdır.

•Sağlıklı beslenerek şekerimizi dengele-
mek bizim elimizdedir.

Sağlıklı günler..
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BODRUM 
YAZA 
HAZIRLANIYOR

Muğla’ya koronavirüsle başlayan ilgi de-
vam ediyor özellikle Bodrum bu yaz da 
büyükşehirlerden kaçanların adresi olacak. 
İlçede gayrimenkul satışlarında artış yaşa-
nırken dönemsel kiralamalara da ilgi büyük.

% 31 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mart ayı 
konut satış istatistiklerini yayımladı. Muğ-
la’da geçen yıl Mart ayına göre konut satış-
ları % 31,2 arttı.

Muğla’ya artan ilgi hakkında bilgi veren 
Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp,  “Muğ-
la’da koronavirüs sonrası gayrimenkul yatı-
rımları devam ediyor. Mart ayındaki satışlar 
da bir önceki yılın aynı ayına göre % 31,2 
oranında artarak 2 bin 005 oldu. Bu satış-
ların 621’i ilk satış, Bin 384’ü ikinci el satış 
olarak gerçekleşti” dedi.

Öte yandan Muğla’da ipotekli konut satış-
ları bir önceki yılın aynı ayına göre % 23,5 
oranında azalış göstererek 432 oldu. 432 
ipotekli satışın 135’i ilk satış, 297’si ikinci el 

satış olarak gerçekleşti. 

12 ay yaşam devam ediyor

Muğla’da özellikle de satışların Bodrum’da 
gerçekleştiğini dile getiren Alp, “Bodrum’da 
yaşam artık 12 ay devam ediyor. Koronavi-
rüsle beraber ilçenin nüfusu üçe katlanmış-
tı. Gelen insanlar kalıcı oldu. Çünkü Bod-
rum’da yaşamayı çok sevdiler. Sadece yerli 
yatırımcı değil aynı zamanda yabancılar da 
büyük ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Doğal gaz da etkiledi

Şule Alp, Bodrum’daki gayrimenkul yatı-
rımlarının artmasının bir diğer nedeninin 
ise ilçeye gelen doğalgaz müjdesi oldu-
ğunu söyledi. Bodrum’un uzun zamandır 
doğalgazın gelmesini beklediğini aktaran 
Alp, “Özellikle pandemi döneminde nü-
fusun üçe katlandığı ilçede ısınma amaçlı 
elektrik talebi zirve yapmış ve enerji krizi 
oluşmuştu. Doğalgazla beraber yeni gay-
rimenkul projeleri de artacak.  Ayrıca bi-
reysel yatırımlarda da talebin yükselmesini 

bekliyoruz. Özellikle doğalgazın ilk geldiği 
mahallelerde ev fiyatları artacak” diye ko-
nuştu.

9 milyona kadar çıkıyor

Koronavirüs sonrası ilginin arttığı Bod-
rum’da, her bütçeye göre ev bulmak 
mümkün. Maddi durumu iyi olanlar ya-
şam komplekslerini seçerken ucuz ev ara-
yanlar ise merkezden uzak bölgeleri tercih 
ediyor. İlçede ev fiyatları 9 milyona kadar 
çıkabiliyor.

Kiralık villadan prefabriğe

Şule Alp’in verdiği bilgilere dönemsel 
kiralık villalara da ilgi büyük. Alp, “Yazı 
bodrumda geçirmek isteyenler şimdiden 
evlerini kiralamaya başladı. Bir haftalık ki-
ralamalardan 3-4 aylık kiralamaya kadar 
uzatabiliyor. Evin konumu, özel havuzu, 
oda sayıları gibi olanaklarına göre fiyatlar 
değişebiliyor” dedi. Alp ayrıca arsa alıp 
prefabrik yapılar yaparak bu yazı geçirme-
yi planlayanların da olduğunu aktardı.

Şule Alp
Gayrimenkul Danışmanı 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

DAHA FAZLA SU İÇMENİN 7 FAYDASI

Su içmenin sayısız faydasını artık hepimiz 
biliyoruz ve su içme alışkanlığını kazandığı-
mıza inanıyorum. Peki daha fazla su içmenin 
kilo vermenize yardımcı olabileceği 7 yol 
daha var desem. Gelin birlikte bakalım.

Su içmek enerjinizi artırmanıza yardımcı 
olabilir

Susuz kalmamak kişinin enerjisi üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olabilir. Hafif dehid-
rasyon bile enerji seviyemizi tehlikeye atabi-
lir. Daha fazla günlük enerjiye sahip olmak, 
egzersiz yapmaya motive olmanıza yardım-
cı olur ve ayrıca gereksiz kalori tüketme ih-
tiyacını azaltır.

Günde 8 bardak su için. Veya, gün boyunca 
yeterince su tüketmek adına her iki saatte 
bir bardak su için.

Yemekten önce su içmek iştahı azaltma-
ya yardımcı olabilir

Birkaç çalışma, yemek yemeden önce su iç-
menin bireylerde iştahı azaltmaya yardımcı 
olabileceğini göstermiştir. Çalışmalardan 
biri, 12 haftalık bir süre boyunca her yemek-
ten önce su içmenin vücut ağırlığı kaybını 2 
kg artırdığını ortaya koydu. Başka bir çalış-
ma, her yemekten önce su içen kişilerde, su 
içmeyenlere kıyasla yüzde 44 daha fazla kilo 
kaybı olduğunu göstermiştir.

Her öğünden yarım saat önce en az 1 bar-
dak su içme alışkanlığı edinin. Mide asidini 
seyreltebileceğinden, yemeğe çok yakın su 
içmeyin.

Su içmek kas geliştirmeye yardımcı olur

Dehidrasyon kas gücünü azaltabilir ve kas 
tepkisini yavaşlatabilir. Kas inşa etmek için 

susuz kalmamak çok önemlidir. Kas hüc-
relerinde yeterli miktarda su, egzersizden 
sonra kasların büyümesini sağlar. Ne kadar 
çok kasınız olursa, o kadar çok kalori yakar-
sınız.

Dehidrasyonu önlemek için egzersizden 
önce ve sonra su için. Susuzluğu beklemek 
yerine düzenli aralıklarla su için.

Su metabolizmayı hızlandırmaya ve ka-
lori yakmaya yardımcı olur

Su içmek metabolizmanızı hızlandırmanın 
en kolay yollarından biridir. Birkaç çalış-
ma, daha fazla su içmenin kalori yakmaya 
yardımcı olabileceğini göstermiştir. Dinle-
nirken harcanan enerji miktarı, 500 ml (17 
oz) su içtikten sonra 10 dakika içinde yüzde 
24-30 artar ve bu etki 60 dakikaya kadar sü-
rebilir. 

Diyet veya fiziksel aktivitede herhangi bir 
değişiklik olmaksızın 12 ay boyunca su alı-
mını günde 1 litrenin üzerine çıkaran aşırı 
kilolu kadınlar, fazladan 2 kg kilo verdiler. 

Suyun tadını çok sevmiyorsanız, limon suyu, 
elma, nane veya salatalık ile tatlandırmayı 
deneyin.

Su eklemlerinizi korumaya yardımcı olur

Dehidrasyon, sinovyal sıvının mevcudiyetini 
tehlikeye atabilir.

Eklemlerde sinoviyal sıvı bulunur ve sür-
tünmeyi azaltarak eklemlerin korunmasına 
yardımcı olur. Bu, yaralanma riskini ve mü-

teakip fiziksel aktivite kesintilerini azaltır.

Su tüketiminizi artırmak için yüksek oran-
da su içeren daha fazla yiyecek yiyin. Çi-
lek ve karpuz yaklaşık yüzde 92 oranında 
su içerir. Greyfurt yüzde 91, kavun yüzde 
90 ve şeftali yüzde 88 içerir. Marul ve sa-
latalığın yüzde 96'sı su içerir. Kereviz ve 
turp yüzde 95 oranında içerir.

Daha fazla su içmek kalori alımını 
azaltmaya yardımcı olur

Kalori alımı ve uzun vadeli kilo alımı, sa-
dece şekerli içeceklerin suyla değiştiril-
mesi ile önemli ölçüde azaltılabilir.

Araştırmalar, çoğunlukla su içen bireyle-
rin genellikle daha düşük kalori alımına 
sahip olduğunu göstermiştir.

Meyve suları da dahil olmak üzere tüm 
şekerli içecekleri su veya yoğun şekilde 
seyreltilmiş meyve suyuyla değiştirerek 
yavaş yavaş kesin.

Su içmek karaciğer fonksiyonunu ar-
tırmaya yardımcı olur

Karaciğer yağı metabolize eder ve tok-
sinlerin atılmasına yardımcı olur ve dü-
zenli su içmek, bu karaciğer fonksiyon-
larını destekler. Karaciğer yağı verimli bir 
şekilde metabolize etmezse, vücudunuz 
yağı depolamaya başlayacaktır.

Karaciğeri harekete geçirmek için uyan-
dıktan sonra ilk iş olarak bir bardak su 
için.
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YILDIZ HOLDING  
RAMAZAN AYINI “KADIN 
SANATÇILAR –ESMÂLAR 
VE HİLYELER” SERGİSİYLE 
KARŞILIYOR

Her yıl Ramazan ayında geleneksel sanatlarımızı Çamlı-
ca’daki Sergi Salonu’nda geniş kesimlerle buluşturan Yıldız 
Holding, bu sene de “Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilye-
ler” sergisine ev sahipliği yapıyor. Kadın tezhip sanatçıları-
na ait 75 eser, 12 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında dijital 
katalog aracılığıyla da sanatseverlere sunuluyor.

Yıldız Holding her yıl Ramazan ayının mane-
vi iklimini yansıtan özel sergilerini sanatse-
verlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. 
Gelenekselleşen Ramazan sergilerinde bu 
yıl da “Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilye-
ler” başlığı altında toplanan 75 eser, sanat 
danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim 
Ethem Gören küratörlüğünde 12 Nisan-18 
Haziran tarihleri arasında Çamlıca’daki Yıldız 
Holding Sergi Salonu’nda sergileniyor. Pan-
demi kurallarına uygun koşullarda, (0216) 
524 25 00 numaralı telefondan randevu 
alınarak gezilebilen serginin  e-kataloğu da 
http://www.yildizholding.com.tr/esmalar-
vehilyelersergisi/index.html linki üzerinden 
sanatseverlerle paylaşılıyor. 

Ali Ülker: “Kadın sanatçılarımızın hat ve tez-
hip sanatlarına katkısını daha da görünür 
kılmayı amaçlıyoruz” 

Bu yıl özellikle kadın sanatçıların eserlerine 
odaklanıldığını vurgulayan Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Kadın 
Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler” sergisi hak-
kında şunları söyledi: “Her yıl Ramazan ayın-
da ruhumuzu besleyen, kalbimize ferahlık 
veren eserlerden oluşturduğumuz sergileri-
mizde bu yıl da kadın sanatçılarımızın hat ve 
tezhip sanatlarına katkısını daha da görünür 

kılmayı amaçlıyoruz. Sergimizde İbrahim 
Ethem Gören’in küratörlüğünde 30 değerli 
kadın sanatçımızın eserlerini sanatseverlere 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

İbrahim Ethem Gören: “Sergiyi, pandemi 
sürecinde bir sığınma sahnesi olarak görü-
yoruz”

“Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler” ser-
gisinin küratörü, sanat danışmanı ve araş-
tırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören, ge-
leneksel sanatlarımızın ruha şifa verdiğini 
vurguladı: “Sergimiz, Yıldız Holding’in rah-
met ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’e hür-
meten geleneksel sanatlarımız çerçevesinde 
düzenlediği etkinliklerin yeni bir halkası… 
Bu halkada, günümüz tezhip sanatkârlarının 
Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerini ve Sevgili 
Peygamberimiz’in pak hususiyetlerini tez-
hip sanatının naif diliyle günümüz insanına 
sunma çabasına şahit olacaksınız. Biz bu 
sergiyi, etkisini bir yıldan uzun bir süre bo-
yunca yaşadığımız pandemi sürecinde bir 
sığınma sahnesi olarak görüyoruz.”

Yıldız Holding’den her yıl Ramazan ayına 
özel bir sergi

Yıldız Holding, bugüne dek Ramazan ayla-
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rında gerçekleştirdiği “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. 
Yılında Kur’an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi”, 
“Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” ve “Hz. Peygamber’in Veda 
Haccı Hutbeleri” sergilerinde olduğu gibi, “Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve 
Hilyeler” sergisinde de pek çok değerli sanatçının eserini bir araya getiri-
yor.
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Engel Bir Emir Timur Hikayesi
Yazar: Mim Kemal Öke

Yayınevi: Turkuvaz Kitap
Sayfa Sayısı: 160

Timur İmparatorluğu’nun da 
kurucusu olan meşhur Türk ve 
Moğol hükümdar: Timurlenk… Yani 
“Aksak Timur”… Düzenlediği seferl-
erle bugünkü Orta Asya, Rusya, 
İran, Hindistan, Afganistan, Azer-
baycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak 
ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele 
geçirdi. Cengiz Han’ı örnek aldı 
kendine ve onun yolunda giderek 
büyük bir imparatorluk kurdu. 
Ancak Timur’u bizim tarihimizde 
önemli kılan asıl mesele, 1402’de 
yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı 
padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup 
edip esir alması olmuştu. Osmanlı’yı 
on bir yıllık bir iktidar boşluğuna 
götüren bu yenilginin müsebbibi 
olarak Timur pek de sevilmez bizim 
tarih anlatımızda. Oysa, Turan’dan 
Anadolu’ya döneminin en büyük 
imparatorluğunu kurmuş bir deha 
olan Timurlenk’e insani tarafıyla pek 
yaklaşılmadı; engeli, hayatını, 
karakterini ve savaşlarını nasıl 
etkiledi, pek düşünülmedi.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Doç. Dr. Yeşim Yıldırım
Onkoloji Uzmanı 

KANSERLE ILGILI EN YAYGIN 11 EFSANE VE 11 GERÇEK
Kanserin her geçen yıl giderek arttığı biliniyor. 2020 yılı Globocan verilerine 
göre yıllık olarak tüm dünyada 19.3 milyon yeni kanser vakası tespit edildi-
ğini ve yaklaşık 10 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Yıldırım, 
“IARC (International Agency for Research on Cancer) araştırmasına göre 
her 5 kişiden birinde tüm yaşamı boyunca kanser gelişme riski olduğu tahmin 
ediliyor ve yaklaşık her 8 erkekten biri ve her 11 kadından biri kanser nedeniy-
le hayatını kaybediyor” açıklamasında bulundu. 

Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 230 bin 
yeni vaka tespit edilmiş olup en sık görülen 
kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın 
bağırsak, mesane ve mide kanseri; kadınlar-
da ise meme, tiroit, kalın bağırsak, akciğer 
ve rahim kanserleridir. Kanser vakalarının 
üçte birinin farkındalık ve erken teşhisle 
önlenebildiğini, diğer üçte birinin ise erken 
tanı ve uygun tedavi ile tamamen iyileşebil-
diğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim 
Yıldırım, “Tarama programları, farkındalığın 
arttırılması, virüslerin neden olduğu bazı 
kanserlere karşı koruyucu aşılama, çevresel 
etkenlerin azaltılması, genetik risk faktörleri 
bulunanlarda çeşitli önleyici önlemler alın-
ması gibi gerekli stratejik yaklaşımlarla ve 
erken tanı ve tedavi ile milyonlarca hayat 
kurtarılabilir” dedi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim 
Yıldırım, kanserle ilgili 11 efsane ve 11 ger-
çekle ilgili önemli bilgiler verdi.

Yanlış: Kanser kesinlikle iyileşmez. 
Gerçek: Bugün kanser istatistiklerine baktı-
ğımızda tüm kanser türlerini içeren ortala-
ma 5 yıllık sağ kalım yaklaşık yüzde 67’dir. 
Bazı kanserler için bu oran erken evrelerde 
yüzde 90 ve üzeri olabilmektedir. Hatta yeni 
geliştirilen immünoterapi, akıllı ilaçlar gibi 
hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavilerle 
yaygın kanserde bile şifa sağlanan hasta 
grupları vardır.

Yanlış: Kanser bulaşıcıdır.
Gerçek: Hayır, kanser bulaşıcı bir hastalık 
değildir, sadece nadiren organ nakli yapıl-
mış kişilerde eğer verici kişide kanser varsa 
nakil yapılan kişide kanser gelişebilir. Kanse-
re neden olabilen Hepatit B, Hepatit C gibi 
virüsler ya da rahim ağzı kanserine neden 
olan HPV virüsü bulaşıcı olabilmektedir. An-

cak kanser kendisi kişiden kişiye bulaşmaz.

Yanlış: Biyopsi yaptırmak ya da ameliyat ol-
mak kanserin dağılmasına yol açar. 
Gerçek: Gelişen teknikler ve özel yöntemler-
le yapılan biyopsi ve cerrahi işlemlerde kan-
serin yayılma olasılığı çok düşüktür.

Yanlış: Şekerli gıdalar tüketmek kanserin 
kötüleşmesine neden olur. 
Gerçek: Hayır. Yapılan çalışmalar kanser 
hücresinin normal hücreye göre daha fazla 
şeker (glukoz) kullandığını göstermekle bir-
likte şekerli gıdalar yemenin kanseri daha 
kötüye götürdüğünü gösteren bir çalışma 
yoktur. Şekerli gıdaları tamamen keserek 
kanserin durdurulduğunu ya da küçüldüğü-
nü destekleyen çalışma da yoktur.  Ancak 
şekerli gıdalardan zengin beslenmek aşırı 
kilo alımına ve dolayısıyla obeziteye ve ka-
raciğer yağlanmasına neden olarak birçok 
kanser gelişimi için risk oluşturmaktadır.

Yanlış: Pozitif ya da negatif düşünceler 
kanser oluşmasını ya da iyileşmeyi olumlu 
ya da olumsuz etkiler. 
Gerçek: Bugüne kadar kişisel tutumların 
kanser gelişimine neden olduğunu göste-
ren bir çalışma yoktur ancak doğal olarak 
kanser tanısı almak endişe, üzüntü, kaygı 
ve olumsuz düşünceleri arttırabilir. Sos-
yopsikolojik desteklerle bu olumsuz süreç-
ler ve kaygılar azaltılabilir.

Yanlış: Mutfakta, ocakta ya da fırın başında 
yemek yapmakla kanser kötüleşir.
Gerçek: Hayır, yemek yapmak gibi günlük 
aktiviteler kanserin yayılmasına yol açmaz.

Yanlış: Cep telefonları kansere neden olur 
mu?
Gerçek: Cep telefonları radyo frekans dal-
gaları kullanarak sinyal iletirler ve bu radyo 
frekans dalgaları non-iyonize radyasyon 
formundadır. Diğer bir değişle DNA ha-
sarı yapabilecek enerjiye sahip değillerdir. 
UV ışınları ya da X ışınları gibi iyonize rad-
yasyon formunda değildirler. Bu konuda 
yapılan 400 binden fazla kişiyi içeren 20 
yıllık bir araştırmada beyin kanseri gelişi-
mi ile cep telefonu kullanımı arasında bir 

ilişki bulunmamıştır. Danimarka Kohort 
çalışmasında ve 13 ülkeyi içeren Interp-
hone çalışmasında cep telefonu kullanımı 
ile beyin tümörü gelişimi arasında iliş-
ki bulunmamıştır ancak daha az sayıda 
vaka içeren başka bir çalışmada tükürük 
bezi tümörleri ile ilişkili olabileceği bildi-
rilmiştir. Kanser olmayan iyi huylu beyin 
tümörleri (menenjiyom) ya da akustik 
norinoma, vestibuler svannoma gibi has-
talıklarla ilişkili olabileceği öne sürülmek-
tedir. Çalışmalar kesin sonuç vermese de 
tedbirli olmak adına kulaklık kullanmak 
ve cep telefonu kullanımını azaltmak akıl-
lıca olacaktır. 

Yanlış: Bitkisel tedaviler kanseri iyileştirir. 
Gerçek: Hayır, bazı çalışmalar tamamlayıcı 
tedavilerin kansere bağlı bazı yan etkileri 
azalttığını göstermekle birlikte genel ola-
rak bitkisel ürünler tedavi edici değildir. 
Bununla birlikte bitkisel tedaviler kanser-
de kullanılan ilaçlarla etkileşim yaparak 
tedavinin etkinliğini azaltmakta ya da yan 
etkileri arttırmaktadır. 

Yanlış: Ailesinde kanser hastası olan kişi-
lerde kesinlikle kanser gelişir.
Gerçek: Kanserlerin yaklaşık yüzde 5-10’u 
kalıtımsaldır, yani kansere yol açan bir ge-
netik mutasyonun (değişimin) aktarılması 
ile oluşur. Geri kalan yüzde 90-95 kanser 
hastasında kanser, doğal yaşlanma süre-
cinde, karsinojenlere ya da çevresel fak-
törlere (sigara, radyasyon gibi) maruziyet 
sonucu gelişmektedir. 

Yanlış: Kanser tedavisinde tek tedavi ke-
moterapidir. 
Gerçek: Hayır, günümüzde kanserin mo-
leküler alt yapısının daha iyi anlaşılma-
sıyla birlikte daha etkili ve daha az yan 
etkiye sahip akıllı ilaçlar ve immünoterapi 
gibi tedaviler de çok yaygın kullanılmak-
tadır. 

Yanlış: Kanser her zaman geri gelir, nük-
seder. 
Gerçek: Erken evre birçok kanserde uy-
gun tedavilerle kanserin geri gelme ihti-
mali oldukça düşüktür. 
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ALERJI BELIRTILERI COVID-19 
ILE KARIŞABILIR

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjiler de artmaya 
başladı. Alerji ve COVID-19 semptomlarının birbirine ben-
zerlik gösterebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gö-
ğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Burunda akma, 
tıkanıklık, boğazda gıcıklanma, kaşıntı ve öksürüğü aler-
jik hastalarda da sıklıkla görüyoruz. Ancak COVID-19’da 
baş ağrısı, ateş, kas eklem ağrıları ve boğaz ağrısı ön 
planda. COVID-19 ile enfekte semptomatik hasta dok-
tora ‘ben hastayım’ diye gelir, alerjik hasta kendini hasta 
hissetmez” açıklamasında bulundu. 

COVID-19, asemptomatik, yani belirtisiz 
virüs taşıyıcılığının olası olduğu bir enfek-
siyon olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık 
Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra 
Sönmez, “Yani hasta hissetmezsiniz, en ufak 
bir şikâyetiniz yoktur ama COVID-19 taşıyor 
ve etrafa bulaştırıyor olabilirsiniz. Bu sebep-
le maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum 
çok önemlidir. Aşı olsanız bile enfekte olup 
virüs bulaştırma potansiyeliniz olduğunu 
lütfen unutmayalım” dedi.

Alerjinin, vücuda giren veya temas eden 
maddelere karşı bağışıklık sisteminin aşırı 
duyarlılık tepkisi olduğunu vurgulayan Gö-
ğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, 
“Başka bir deyişle alerji vücudun ‘yabancıya’ 
verdiği anormal yanıttır. Yapılan çalışma-
larda alerjide genetik yatkınlığın önemli bir 
rolü olduğu gösterilmiştir. Ebeveynlerinde 
alerjik hastalık olan bireylerde daha fazla 
alerjik hastalık gelişebiliyor. Genetik fak-
törler kadar çevresel faktörler de alerji olu-
şumunda rol oynayabiliyor. Yoğun alerjen 
maruziyeti alerjik reaksiyonların daha sık 
ve şiddetli gözlenmesine neden olabiliyor” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye’de en çok görülen alerjiler ot-a-
ğaç polenleri, ev tozu ve kedi-köpek tüy-
leri

Türkiye’de en çok görülen alerjilerin ev tozu 
akarları, ot/ağaç polenleri, kedi-köpek gibi 
hayvanların tüyleri, küf mantarları, deniz 
ürünleri ve yumurta gibi bazı gıdalar ve ilaç-
lar olduğunun altını çizen Göğüs Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Alerjik reak-
siyonlarda en sık gözlenen belirtiler deride 
kızarıklıklar, kabarıklıklar ve kaşıntı, burunda 

kaşıntı, akma, gözlerde kaşıntı sulanma ve 
kızarıklık, öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı 
solunum. Alerjenler solunum yolu ile alın-
dığında burun mukozasından itibaren tüm 
solunum yolunda yangısal bir reaksiyona 
sebep olur. Buna bağlı burun akıntısı, ka-
şınma ve hapşırma gibi belirtiler, bronşlarda 
kasılmaya bağlı hırıltı ve nefes darlığı gözle-
nir. Bazen kulaklarda kaşıntı ve gözlerde su-
lanma, batma ve kaşıntı da bu duruma eşlik 
edebilir” açıklamasında bulundu.

Solunum yoluyla alınan alerjenler akci-
ğerleri etkiliyor

Akciğeri etkileyen alerjenlerin öncelikle 
solunum yoluyla alınan alerjenler olduğu-
nu, ancak çalışmalarda besin alerjisinin de 
alerjik astımı tetikleyebildiğinin gösteril-
diğini vurgulayan Dr. Esra Sönmez, “Aler-
ji, bağışıklık sisteminin yabancı bir etkene 
karşı abartılı reaksiyonu gibi düşünülebilir. 
Etkene maruziyetin ortadan kaldırılması te-
davideki ilk basamaktır. Örneğin evde kedi-
niz vardır, sizin de kedi ile temasla alevlenen 
semptomlarınız kedinin evden gönderilme-
si ve evin detaylı temizliği sonrası yok ola-
caktır. Ama hava yoluyla alınan alerjenlerin 
birçoğuna maruziyet kaçınılmazdır, örneğin 
ot polenleri. İlkbahar geldiğinde havada 
uçuşan polenlerin yaratacağı şikayetleri te-
davi etmek için bağışıklık sistemini regüle 
eden alerji ilaçları kullanmak gerekir. Aler-
jinin ağırlığına göre haplar, göz damlaları, 
inhaler ilaçlar kullanmak ve ağır durumda 
sistemik kortizon kullanmak zorunda kalı-
nabilir” dedi.

Tüm aşılar gibi COVID – 19 aşıları da aler-
jiye yol açabilir

COVID-19 enfeksiyonunun ölümcül seyre-
debilen bir enfeksiyon olduğunu vurgula-
yan Dr. Esra Sönmez, “Obezite, hipertansi-
yon, kalp hastaları, KOAH, bronşiektazi gibi 
kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği 
olan hastalar, kanser tedavisi görmekte olan 
ve bağışıklığı baskılanmış hastalar, 65 yaş 
üstü kişiler yüksek risk grubundadır. Bu gru-
bun aşılanması çok önemli. Ayrıca COVID 
-19 geçirmiş hastaların hastalığın üzerinden 
6 aylık bir süre geçmiş ise aşılanması öne-
rilmektedir. Tüm aşılar gibi COVID–19 aşı-
larının da alerjik reaksiyon riski mevcuttur, 
bu sebeple hastane şartlarında yapılmaları 
önerilmekte” açıklamasında bulundu.
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Dr. Ersin Özen
Kardiyoloji Uzmanı 

COVID-19 PANDEMISI TANSIYONU YÜKSELTIYOR
COVID-19 salgınıyla birlikte evlerde hipertansiyon yaygınlaşıyor. Sağ-
lıksız beslenme sonucu alınan kilolar, stres ve hareketsizliğin özellikle 
kronik hastalıkları olanlar için büyük bir riske dönüştüğünü belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Hipertansi-
yonun kadın hastalarda görülme sıklığı erkeklere göre yüzde 8-10 ara-
sında daha fazla. Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hipertansiyon 
varsa, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam 
tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan pek çok kişinin 
hipertansiyondan korunmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu. 

Dünyada erişkin nüfusun yüzde 27’sinin 
hipertansiyonu olduğu ve bu oranın 2025 
yılında yüzde 29’a çıkacağı öngörülüyor. 
Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Türk Kardiyo-
loji Derneği kılavuzlarına göre kan basıncının 
140/90 mmHg’nin üzerinde olması, tansiyon 
hastalığı olarak değerlendiriliyor. Amerikan 
Kardiyoloji Derneği’nin yayınladığı son kıla-
vuzda bu değerlerin bir basamak daha ileri 
götürülerek 130/80 mmHg basıncın üstünün 
hipertansiyon (yüksek tansiyon) olarak kabul 
edildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Bugün 
dünyada 1,5 milyar civarında hipertansiyon 
hastası var. Türkiye’de ise, daha önce yapılan 
çalışmalarda hipertansiyon sıklığının yüzde 
25- 32 arasında, hipertansiyon kontrolünün 
ise yüzde 16,4- 28,7 arasında değiştiği bil-
dirilmiştir. Hipertansiyonun sebebi büyük 
oranda bilinmese de sorunun oluşumunu 
kolaylaştıran pek çok faktörden söz ediliyor; 
kalıtım, aşırı tuz kullanımı, yaş artışı, ırk, cinsi-
yet, stres, sigara, şişmanlık, hava kirliliği, ko-
lesterol yüksekliği ve diyabet” dedi.

Pandemi döneminde kilo almamaya dik-
kat edilmeli

Kronik hastalığı olan, başta hipertansiyon 
ve kalp hastaları olmak üzere herkesin CO-
VID-19’a yakalanmamak için elinden geleni 
yapmasının önemli olduğunun altını çizen 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Hastalık, 
kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda daha 
ağır seyrediyor. Buna bağlı olarak iyileşme 
süresi de daha uzun oluyor. Dolayısıyla as-
lında tek ve en önemli öneri, hastalığa ya-
kalanmamak. Bunun için evde kalmak, izole 
olmak, dengeli beslenmek ve düzenli ilaç 
kullanımı kritik bir öneme sahip” dedi. 
Hipertansiyon hastalarının pandemi günle-
rinde özellikle kilo almaktan da kaçınmaları 
gerektiğini vurgulayan Dr. Ersin Özen, “Evler-
de daha çok vakit geçirmeyle birlikte yoğun 

hamur işi tüketimi hepimiz için fazlasıyla teh-
likeli bir boyuta ulaştı. Mümkün olduğunca, 
kalori açısından düşük, yağsız, karbonhid-
rattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek 
en doğrusu. Prehipertansiyon aşamasında 
olan hastaların, yaşam tarzı değişikliklerini 
uygulayarak kendilerini bu durumdan ko-
rumaya çalışmaları gerekir. Hipertansiyon 
hastalarının evde basit fizik hareketleri, sos-
yal medyada online yapılan bazı başlangıç 
seviyesindeki pilates, aerobik veya yoga gibi 
derslerden faydalanarak günde en az 15-20 
dakika egzersiz yapmaları yerinde olur” öne-
risinde bulundu.

Hipertansiyon hakkında toplumda yaygın 
olan pek çok düşüncenin olduğunun altını 
çizen Dr. Ersin Özen, tansiyonla ilgili efsane-
leri ve doğru bilgileri paylaştı: 

Efsane: Ailemde yüksek tansiyon var. Bunu 
önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok.
Gerçek: Yüksek tansiyon ailelerde görülebilir. 
Ebeveyn veya yakın akrabalarınız yüksek tan-
siyona sahipse, sizde de olma olasılığı yük-
sektir. Ancak yaşam tarzı seçimleri, ailesinde 
yüksek tansiyon öyküsü olan birçok kişinin 
hipertansiyondan korunmasını sağlıyor. 

Efsane: Sofra tuzu kullanmıyorum, bu yüz-
den sodyum alımımı ve kan basıncımı kont-
rol ediyorum.

Gerçek: Bazı insanlarda sodyum kan basın-
cını artırabilir. Sodyumu kontrol etmek için 
mutlaka etiketlerin kontrol edilmesi gerekir. 
Çünkü tükettiğimiz sodyumun yüzde 75'i 
domates sosu, çorbalar, çeşniler, konserve 
yiyecekler ve hazır karışımlar gibi işlenmiş gı-
dalarda gizlidir. Ambalajlı ürün satın alırken 
etiketleri okuyun. Etiketlerde “soda” ve “sod-
yum” kelimeleri ve “Na” sembolü görürseniz 
bu, sodyum bileşiklerinin mevcut olduğu an-
lamına gelir. 

Efsane: Yemek pişirirken düşük sodyum al-
ternatifleri olarak, normal sofra tuzu yerine 
koşer veya deniz tuzu kullanıyorum.  
Gerçek: Kimyasal olarak, koşer tuzu ve de-
niz tuzu sofra tuzu - yüzde 40 sodyum - ile 
aynıdır ve toplam sodyum tüketimine eşittir. 

Sofra tuzu, iki sodyum (Na) ve klorür (Cl) mi-
neralinin bir kombinasyonudur.

Efsane: Kendimi iyi hissediyorum. Yüksek 
tansiyon konusunda endişelenmem gerek-
miyor.

Gerçek: Yaklaşık 103 milyon ABD'li yetişkin 
yüksek tansiyona sahip ve birçoğu bunu 
bilmez veya tipik belirtiler yaşamaz. Yüksek 
tansiyon inme için de önemli bir risk faktö-
rüdür. Kontrol edilmezse, yüksek tansiyon 
ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Efsane: Yüksek tansiyonu olan insanlar sinir-
lilik, terleme, uyku güçlüğü gibi sorunlarla 
karşılaşır ve yüzleri kızarır. Bu belirtiler bende 
yok, bu yüzden iyiyim.
Gerçek: Birçok insan farkında olmadan yıllar-
ca yüksek tansiyona sahiptir. Genellikle “ses-
siz katil” olarak adlandırılır, çünkü genellikle 
hiçbir belirtisi yoktur. Atardamarlarınıza, kal-
binize ve diğer organlarınıza zarar verdiğinin 
farkında olmayabilirsiniz. 

Efsane: Yüksek tansiyonum var ve doktorum 
bunu kontrol ediyor. Bu, evde kontrol etme-
me gerek olmadığı anlamına geliyor.

Gerçek: Kan basıncı dalgalanabileceğinden, 
evde  kan basıncı ölçümlerinin izlenmesi ve 
kaydedilmesi, sağlık uzmanınıza gerçekten 
yüksek tansiyonunuzun olup olmadığını ve 
tedavi planınızın çalışıp çalışmadığını belirle-
mek için değerli bilgiler sağlayabilir. Okuma-
ları sabah ve akşam gibi her gün aynı saatte 
veya sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde al-
manız önemlidir.

Efsane: Yüksek tansiyon tanısı kondu, ancak 
tansiyonum düşük çıkıyor, bu yüzden ilacımı 
almayı bırakabilirim.

Gerçek: Yüksek tansiyon yaşam boyu süren 
bir hastalık olabilir. Hayatınızın geri kalanı 
boyunca her gün ilaç almak anlamına gelse 
bile, sağlık uzmanınızın önerilerini dikkatlice 
takip edin. Sağlık ekibinizle güçlü bir iletişim 
kurarak, tedavi hedeflerinize başarıyla ulaşa-
bilir ve daha iyi bir sağlık durumunun avan-
tajlarından yararlanabilirsiniz.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 348.536 1 ANKAmall AVM 527.427 1 Mavibahçe AVM 348.350
2 City's Nişantaşı AVM 315.975 2 Forum Ankara Outlet 131.653 2 TerraCity AVM 333.237
3 İstanbul Optimum 254.364 3 ACity Outlet 92.814 3 Espark AVM 129.237
4 İstanbul Cevahir AVM 237.048 4 Kentpark AVM 69.410 4 Park Afyon AVM 128.032
5 Kanyon AVM 229.639 5 Cepa AVM 68.295 5 Samsun Piazza AVM 122.912
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 193.415 6 Gordion AVM 62.879 6 Kulesite AVM 113.601
7 İsfanbul AVM 189.132 7 Next Level AVM 53.303 7 Forum Mersin AVM 106.766
8 Marmara Park AVM 177.623 8 Atlantis AVM 48.424 8 Forum Kayseri AVM 105.899
9 Emaar Square Mall 148.224 9 Taurus AVM 47.756 9 Gebze Center 103.443

10 Trump AVM 140.090 10 Nata Vega Outlet 40.350 10 Forum Gaziantep AVM 103.322
11 Mall of İstanbul 113.287 11 One Tower AVM 39.383 11 Forum Bornova AVM 100.703
12 İstinyePark AVM 107.948 12 Antares AVM 37.134 12 MarkAntalya AVM 92.329
13 Aqua Florya AVM 102.231 13 Podium Ankara AVM 36.543 13 Özdilek Bursa AVM 90.790
14 Brandium AVYM 101.096 14 Arcadium AVM 34.138 14 Antalya Migros AVM 89.900
15 Zorlu Center 101.026 15 Anatolium Ankara AVM 31.048 15 Forum Trabzon AVM 89.742
16 Buyaka AVM 100.913 16 Kızılay AVM 26.520 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 82.356
17 Maltepe Park AVM 98.983 17 Panora AVYM 25.677 17 Outlet Center İzmit 81.845
18 Torium AVM 93.793 18 365 AVM 23.188 18 Point Bornova AVM 77.350
19 Palladium AVM 90.102 19 Atakule AVM 21.915 19 MalatyaPark AVM 75.584
20 Viaport Asia Outlet 88.202 20 Tepe Prime Avenue 20.502 20 Kent Meydanı AVM 58.588

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 56.201 1 ANKAmall AVM 12.586 1 Özdilek Bursa AVM 28.876
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.906 2 Antares AVYM 6.753 2 Park Afyon AVM 6.938
3 Kanyon AVM 48.476 3 Kentpark AVM 4.662 3 TerraCity AVM 6.912
4 Emaar Square Mall 18.182 4 Tepe Prime Avenue 4.381 4 Sera Kütahya AVM 5.896
5 Capitol AVM 14.144 5 Cepa AVM 3.399 5 HighWay Outlet AVM 5.746
6 Buyaka AVM 12.978 6 Armada AVM 3.367 6 Kayseri Park AVYM 5.273
7 İstinyePark AVM 9.907 7 Atlantis AVM 2.784 7 MalatyaPark AVM 4.807
8 Zorlu Center 7.925 8 Gordion AVM 2.684 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.641
9 Astoria AVM 7.632 9 Next Level AVM 1.990 9 Gebze Center 4.169

10 Akasya AVM 7.358 10 Arcadium AVM 1.845 10 Deepo Outlet Center 3.494
11 İstanbul Optimum 6.366 11 365 AVM 1.699 11 Korupark AVM 3.267
12 Sapphire Çarşı 5.359 12 Forum Ankara Outlet 1.640 12 Forum Mersin AVM 3.221
13 ArenaPark AVYM 5.204 13 Bilkent Center AVM 1.611 13 Espark AVM 3.123
14 Palladium AVM 5.010 14 Anatolium Ankara AVM 1.252 14 17 Burda AVM 2.733
15 İsfanbul AVM 4.884 15 One Tower AVM 1.086 15 Antalya Migros AVM 2.728
16 Marmara Forum AVM 4.871 16 Gimart Outlet 970 16 Outlet Center İzmit 2.428
17 Kozzy AVM 4.320 17 Park Vera AVM 556 17 Palladium Antakya AVM 2.264
18 Watergarden İstanbul 4.305 18 Kızılay AVM 339 18 Oasis AVM 2.151
19 Galleria Ataköy AVM 4.222 19 Metromall AVM 284 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.083
20 ArmoniPark Outlet Center 4.066 20 Atakule AVM 256 20 Forum Bornova AVM 2.043

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.139 1 ANKAmall AVM 112.923 1 TerraCity AVM 76.914
2 Zorlu Center 79.026 2 Antares AVYM 38.157 2 Mavibahçe AVM 71.793
3 İstinyePark AVM 54.711 3 ACity Outlet 36.918 3 M1 Adana AVM 56.621
4 Buyaka AVM 47.851 4 Cepa AVM 30.191 4 İzmir Optimum 45.890
5 Watergarden İstanbul 47.313 5 Gordion AVM 28.511 5 Kulesite AVM 45.493
6 Mall of İstanbul 45.378 6 Nata Vega Outlet 27.725 6 41 Burda AVM 44.603
7 Vadistanbul AVM 43.233 7 Armada AVM 24.719 7 Park Afyon AVM 42.819
8 212 İstanbul Power Outlet 43.228 8 Kentpark AVM 23.468 8 Westpark Outlet AVM 33.895
9 City's Nişantaşı AVM 42.643 9 Metromall AVM 22.894 9 Özdilek Bursa AVM 32.496

10 Forum İstanbul AVYM 40.955 10 Podium Ankara AVM 21.723 10 Point Bornova AVM 31.518
11 Akyaka Park AVM 38.288 11 Atlantis AVM 21.589 11 Antalya Migros AVM 31.452
12 Kanyon AVM 37.214 12 Panora AVYM 21.039 12 17 Burda AVM 31.206
13 Maltepe Park AVM 35.719 13 Atakule AVM 19.514 13 Agora İzmir AVM 30.671
14 Hilltown AVM 34.630 14 Taurus AVM 17.178 14 Forum Bornova AVM 30.577
15 Venezia Mega Outlet 32.556 15 Arcadium AVM 15.504 15 39 Burda AVM 30.244
16 Marmara Park AVM 32.502 16 Forum Ankara Outlet 14.857 16 Agora Antalya AVM 28.741
17 İsfanbul AVM 29.105 17 Bilkent Station AVM 13.398 17 Mall of Antalya AVM 27.715
18 İstanbul Optimum 28.874 18 One Tower AVM 13.337 18 10Burda AVM 27.638
19 Trump AVM 28.787 19 Next Level AVM 10.207 19 Gebze Center 26.152
20 İstanbul Cevahir AVM 28.450 20 Kartaltepe AVM 7.575 20 Primemall Gaziantep AVM 26.126
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10 Akasya AVM 7.358 10 Arcadium AVM 1.845 10 Deepo Outlet Center 3.494
11 İstanbul Optimum 6.366 11 365 AVM 1.699 11 Korupark AVM 3.267
12 Sapphire Çarşı 5.359 12 Forum Ankara Outlet 1.640 12 Forum Mersin AVM 3.221
13 ArenaPark AVYM 5.204 13 Bilkent Center AVM 1.611 13 Espark AVM 3.123
14 Palladium AVM 5.010 14 Anatolium Ankara AVM 1.252 14 17 Burda AVM 2.733
15 İsfanbul AVM 4.884 15 One Tower AVM 1.086 15 Antalya Migros AVM 2.728
16 Marmara Forum AVM 4.871 16 Gimart Outlet 970 16 Outlet Center İzmit 2.428
17 Kozzy AVM 4.320 17 Park Vera AVM 556 17 Palladium Antakya AVM 2.264
18 Watergarden İstanbul 4.305 18 Kızılay AVM 339 18 Oasis AVM 2.151
19 Galleria Ataköy AVM 4.222 19 Metromall AVM 284 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.083
20 ArmoniPark Outlet Center 4.066 20 Atakule AVM 256 20 Forum Bornova AVM 2.043

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.139 1 ANKAmall AVM 112.923 1 TerraCity AVM 76.914
2 Zorlu Center 79.026 2 Antares AVYM 38.157 2 Mavibahçe AVM 71.793
3 İstinyePark AVM 54.711 3 ACity Outlet 36.918 3 M1 Adana AVM 56.621
4 Buyaka AVM 47.851 4 Cepa AVM 30.191 4 İzmir Optimum 45.890
5 Watergarden İstanbul 47.313 5 Gordion AVM 28.511 5 Kulesite AVM 45.493
6 Mall of İstanbul 45.378 6 Nata Vega Outlet 27.725 6 41 Burda AVM 44.603
7 Vadistanbul AVM 43.233 7 Armada AVM 24.719 7 Park Afyon AVM 42.819
8 212 İstanbul Power Outlet 43.228 8 Kentpark AVM 23.468 8 Westpark Outlet AVM 33.895
9 City's Nişantaşı AVM 42.643 9 Metromall AVM 22.894 9 Özdilek Bursa AVM 32.496

10 Forum İstanbul AVYM 40.955 10 Podium Ankara AVM 21.723 10 Point Bornova AVM 31.518
11 Akyaka Park AVM 38.288 11 Atlantis AVM 21.589 11 Antalya Migros AVM 31.452
12 Kanyon AVM 37.214 12 Panora AVYM 21.039 12 17 Burda AVM 31.206
13 Maltepe Park AVM 35.719 13 Atakule AVM 19.514 13 Agora İzmir AVM 30.671
14 Hilltown AVM 34.630 14 Taurus AVM 17.178 14 Forum Bornova AVM 30.577
15 Venezia Mega Outlet 32.556 15 Arcadium AVM 15.504 15 39 Burda AVM 30.244
16 Marmara Park AVM 32.502 16 Forum Ankara Outlet 14.857 16 Agora Antalya AVM 28.741
17 İsfanbul AVM 29.105 17 Bilkent Station AVM 13.398 17 Mall of Antalya AVM 27.715
18 İstanbul Optimum 28.874 18 One Tower AVM 13.337 18 10Burda AVM 27.638
19 Trump AVM 28.787 19 Next Level AVM 10.207 19 Gebze Center 26.152
20 İstanbul Cevahir AVM 28.450 20 Kartaltepe AVM 7.575 20 Primemall Gaziantep AVM 26.126
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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4 İstanbul Cevahir AVM 237.048 4 Kentpark AVM 69.410 4 Park Afyon AVM 128.032
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10 Trump AVM 140.090 10 Nata Vega Outlet 40.350 10 Forum Gaziantep AVM 103.322
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TÜRKIYE’DE ‘ORGANIK’ KELIMESI SUISTIMAL EDILIYOR
Son yıllarda organik gıda kavramı tüketicilerin giderek daha çok dikkatini çekiyor. Ancak bir gıdanın 

organik olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini biliyor muyuz? Organik gıda üretiminin 
sanılandan çok daha fazla aşaması var.

Etiket okuma alışkanlığının yanında etiket-
te belirtilen özellikler hakkında da yeterli 
bilgiye sahip olmanın önemine değinen, 
Türkiye’nin ilk sağlıklı ve organik atıştırma-
lık markası GekoO’nun kurucusu Biyolog 
Özlem Atabaş, organik gıda üretiminin aşa-
maları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Atabaş, 
organik ürün kullanımının özellikle felsefi 
ve ahlâki yönlerinin altını çizerek, bunun bir 
yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiği-
ni söyledi.

ORGANİK ÜRÜN NEDİR?

“Ekolojik döngü içerisinde doğaya uyumlu 
bir üretim modeli olan organik (ekolojik, 
biyolojik) tarım kısaca; toprak, ekosistem 
ve insan sağlığını devam ettiren bir üretim 
sistemidir” şeklinde konuşan Atabaş, Türki-
ye'de ‘organik’ kelimesinin suistimal edildi-
ğine vurgu yaptı. 

Türkiye’de, organik sertifikası olmadığı hal-
de bu etiketle satılan sayısız ürün olduğuna 
dikkat çeken Atabaş, “Adı ‘organik’ ile baş-
layıp hiçbir ürünü organik olmayan e-ticaret 
siteleri, dükkanlar, pazarlar ve sosyal medya 
hesaplarında yanıltıcı tanıtım ve satış yapılı-
yor” şeklinde konuştu.

Peki organik ürün nedir? Atabaş, tüketicile-

re konu ile ilgili şu bilgiyi verdi:

“Organik ürün; hormon, genetik olarak mo-
difiye edilmiş organizmalar (GDO), sağlığa 
zararlı tarım ilaçları, suni gübre, yapay kim-
yasallar, antibiyotikler, koruyucuların kul-
lanılmadığı sağlıklı ürünlerdir. Bir ürünün 
organik olarak üretilip pazarlanabilmesi 
için, T.C. Organik Tarım Kanunu ve Organik 
Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilip, 
Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
Organik Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları 
tarafından denetlenmesi, laboratuvar ana-
lizlerinin yapılması, izlenebilirlik sistemi ile 
her aşaması kayıt altına alınıp belgelendiril-
miş olması gerekir.”

Atabaş, dünya çapında organik tarım hare-
ketini bir çatı altında toplayan Uluslararası 
Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun 
(IFOAM), organik tarımın uluslararası güve-
nilirliğini sağlayacak olan temel standartları 
oluştururken ortaya koyduğu 4 temel ilkeyi 
de hatırlattı:

SAĞLIK: Toprak, bitki, hayvan, insan; tüm 
gezegen sağlığını bir bütün olarak sürdür-
mek

EKOLOJİ: Ekolojik sistem ve döngülerine sa-
dık kalmak

ADALET: Ortak çevre ve yaşam fırsatlarında 
adaleti sağlamak

ÖZEN: Şu an ve gelecek nesillerin refahı ve 
çevreyi korumak için tedbir ve sorumluluk 
almak

“Benim için ‘organik’ sadece kendi sağlığı-
mız için organik ürün tüketmek demek de-
ğil” şeklinde konuşan Atabaş, “Aynı zaman-
da yaşam tarzımızı da bu üretim sisteminin 
felsefi ve ahlâki yönüyle bütünleştirmek; 
doğayla uyumlu bir bütün olmaktır” diyerek 
tüketicilere yol gösterici mesajlar verdi.

ORGANİK GIDADA ÇARPICI SORULAR

Organik gıda tüketiminin sadece insan sağ-
lığı için değil doğaya uyumlu bir yaşam için 
de önemli olduğunu vurgulayan Atabaş, tü-
keticilere çarpıcı sorular soruyor:

“Bir gıdanın; popüler beslenme akımları ve 
düşük maliyet kaygılarıyla yerelliğine ve bi-

yoçeşitliliğine müdahale ediliyorsa, yetişti-
rildiği bölgenin ekosistemi tahrip ediliyorsa, 
tarım işçileri adaletsiz çalışma koşullarına 
sahipse, uzak ülkelerden nakliye, soğutma 
ve ambalajlama işlemlerinde karbon ayak izi 
çok yüksekse, kısaca doğal kaynaklara en-
direkt zarar veriliyorsa o gıda teknik olarak 
organik kabul edilebilir ama ekolojik olabilir 
mi?”

‘DOĞAL, KATKISIZ, ÇİFTLİKTEN…’ OR-
GANİK Mİ GERÇEKTEN?

Organik gıdaların üretim aşamaları bunlar-
la da bitmiyor. Pestisit, herbisit gibi tarım 
zehirleri, suni gübreler, depolama sırasın-
da yapılan ilaçlamalara da değinen Atabaş, 
şunları söylüyor:

“Yediğimiz elmanın içinden çıkan bir kurt-
çuk, yeşilliklerin arasında gezen tırtıllar, 
bakliyatların bir süre kelebeklenmesi işin 
doğasında var ve bir nevi garanti. Zehirli 
bir gıda yemektense minik bir kurtçukla el-
mamı seve seve paylaşmayı tercih ederim. 
Yalnız, unutmayalım elmanın kurtlu olması 
suni gübre kullanılmadığı, hormonsuz oldu-
ğu anlamına gelmez.” 

Ürün etiketlerinde yer alan ve tüketicileri 
yanıltan ifadelere de dikkat çeken Atabaş, 
“Bir ürünün ‘doğal, naturel, katkısız, hor-
monsuz, saf, köy ürünü, çiftlikten, ev yapımı, 
sağlıklı’ gibi ifadelerle pazarlanması onun 
organik olduğu anlamına gelmez” uyarısın-
da bulundu. Atabaş, tüketicilere “Eğer bir 
ürünü kendiniz yetiştirmiyorsanız mutlaka 
organik sertifikası olup olmadığına bakın” 
mesajını verdi.

GEZEGENİN SAĞLIĞI İÇİN DE ORGANİK 
GIDA TÜKETMEK…

Organik üretim ve tüketimin sadece insan 
için değil gezegenin sağlığı ve iyiliği için de 
önemli olduğunu vurgulayan Özlem Ata-
baş, organik ve organik olmayan (konvan-
siyonel) gıdaların arasındaki farkları şöyle 
sıraladı:

*Organik ürünlerin kokusu, aroması, da-
makta bıraktığı gerçek tat konvansiyonel bir 
ürünle asla karşılaştırılamaz. Bunun yanında 
son kullanma tarihini uzatmak için koruyucu 
kullanılmadığından organik gıdanın daha 
taze olduğu söylenebilir.

Özlem Atabaş
İGekoO’nun kurucusu Biyolog
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Karamanoğlu Mehmet Bey’in; “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil 
kullanılmayacaktır.” Fermanının yayımlanması.

8 Mayıs 1945 2. Dünya Savaşı’nın sonu.

13 Mayıs 1277 Türk Dil Bayramı. 

15 Mayıs 1919 İzmir’in işgali.

18 Mayıs 1987 İstanbul'da ilk deniz otobüsü seferleri başladı. İlk seferler 
Bostancı-Kabataş arasında yapıldı.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’da Anadolu toprağına ayak basması ve 
milli mücadelenin başlangıcı.

14 Mayıs 1950 Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapılması. 

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 
İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi. 

13 Mayıs 1915  Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muâvenet-i 
Milliye muhribi, Golyath zırhlısını torpilleyerek batırdı. 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

1 Mayıs 1964 Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu.

3 Mayıs 1481 Fatih Sultan Mehmet vefat etti.

10 Mayıs 1556 Marmara denizi depremi meydana geldi.

TÜRKIYE’DE ‘ORGANIK’ KELIMESI SUISTIMAL EDILIYOR
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YENİLENEN LAND ROVER DISCOVERY TÜRKİYE’DE
 
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü 
olduğu Land Rover’ın premium SUV’u Yeni 
Discovery, güçlü ve verimli 2.0 litrelik ben-
zinli motoru ile 1.370.267 TL’den başlayan 
fiyatlarla onlinesatis.landrover.com.tr adre-
sinden satışa sunulmaya başlandı. 

Sınıfının en iyi arazi kabiliyetini lüks ve kon-
for ile birleştiren Yeni Discovery, 2.0 litrelik 
benzinli motoruyla yollara çıktı. Yeni Dis-
covery’nin 300 BG güç ve 400 Nm’lik tork 
sunan dört silindirli Ingenium motoru, per-
formans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor. 
Gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi ve 
daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yön-
lü kullanım sağlayan Yeni Discovery, dün-
yadaki en yetenekli yedi koltuklu premium 
SUV'lardan biri olmaya devam ediyor.

Yeni Discovery’nin özgün karakteri ve op-
timize edilen oranları, otuz yılı aşkın süre 
boyunca tasarım evriminin geldiği son nok-
tayı temsil ediyor. Farların altına yerleştirilen 
yeni LED gündüz aydınlatması ve kayar sin-
yal ışıkları sofistike bir görünüm sağlarken, 
yenilenen ön tampon yan havalandırma 
kanallarıyla da dinamik bir görünüm yaratı-
yor. Yeni Discovery’nin arka tasarımında ise 
bagaj kapağında yer alan yeni parlak siyah 
panel ve LED stoplar modelin sade ve şık ta-
sarımını tamamlıyor. 

Bağlantı Teknolojileri

Yeni Discovery, kullanıcılarına Land Rover’ın 
en son teknoloji Pivi Pro bilgi-eğlence siste-
mini sunuyor. Hızlı ve arayüzü ile tamamen 
yenilenen orta konsol, bir önceki versiyonu-
na göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 
inçlik tam HD dokunmatik ekranı içeriyor. 

12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip 
Yeni Discovery’de, sürüş bilgilerini doğru-
dan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve 
böylece yol güvenliğini artıran Head-Up 
Display opsiyonel olarak sunuluyor. Apple 
CarPlay sayesinde akıllı telefon entegrasyo-
nu kolaylaşırken, gelişmiş Bluetooth tekno-
lojisi ile aynı anda iki akıllı telefon sisteme 
bağlanabiliyor. Yeni direksiyon simidi kulla-
nım anında parlaklığı artan kontrol düğme-
leriyle dikkat çekiyor. Yeni Discovery’de ta-
sarımı güncellenen ikinci sıra koltuklar daha 
konforlu bir yolculuğa olanak sağlarken, 
arka koltuklarda yer alan yeni havalandırma 
kanalları ve klima kontrolleri ise daha kuv-
vetli bir hava akışına imkan tanıyor.

PM2.5 hava filtreleme teknolojisine sahip 
Yeni Land Rover Discovery, konforlu ve 

sağlıklı bir yolculuk amacıyla kabin içi hava 
arındırma sistemi ile destekleniyor. Sistem 
aktif olarak gelen havayı analiz edip kalitesi-
ni ölçtükten sonra otomatik olarak devreye 
girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve 
zararlı partiküllerin seviyesini minimuma in-
direrek içerdeki havayı temizleyebiliyor. 

Standartları Belirleyen Fonksiyonellik

Discovery ailesinin genlerinde var olan fonk-
siyonelliği daha da ileriye taşıyan Yeni Dis-
covery, HSE donanım seviyesinde standart 
olarak sunulan ve ayak hareketini algılaya-
bilen otomatik bagaj kapağıyla 2.485 litrelik 
yükleme alanına erişebilmeyi kolaylaştırıyor. 
Yine HSE donanım seviyesinde standart ola-
rak gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm kol-
tuklar açıkken bile 258 litrelik bir alan sunan 
bagaj, güç çıkışlarıyla tüm yolcuların elekt-
ronik cihazlarını şarj etmesine imkan tanıyor.

Opsiyonel Akıllı Koltuk Katlama teknoloji-
si, merkezi dokunmatik ekran kullanılarak 
oturma düzeninin zahmetsizce yapılandırı-
labilmesine izin verirken, ikinci nesil “Activity 
Key” anahtarı ise macera tutkunlarına isteğe 
bağlı olarak sunuluyor. Yeni Discovery, do-
kunmatik ekrana sahip yeni nesil anahtarı 

ve anahtarın üzerinde bulunan dijital saat 
ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam 
ediyor.

Tüm Yol Koşullarıyla Başa Çıkabilen Üs-
tün Teknoloji

Terrain Response teknolojisi ile Yeni Dis-
covery, her türlü sürüş koşuluna otomatik 
olarak uyum sağlayacak şekilde kendini 
hazırlarken, yeni “Wade Modu” ise derin su 
geçişi için gereken optimizasyonu sağlıyor. 
HSE donanım seviyesinde standart olarak 
gelen Kişiselleştirilebilen Terrain Response, 
Yeni Land Rover Discovery'nin gaz tepkile-
rini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon 
ve süspansiyon ayarlarını sürücünün terci-
hine ve gereksinimlerine göre ayarlaması-
na olanak tanırken, arazi kullanımı için ise 
sürüş deneyimi kişiselleştirilebiliyor.

Yeni Discovery aynı zamanda ClearSight 
Ground View teknolojisinden yararlanarak 
Pivi Pro ekranı ile zeminin adeta cam bir 
yüzeyden bakıyormuş gibi kolaylıkla gö-
rülebilmesine izin veriyor. Ayrıca aracın alt 
kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere 
çeşitli açılardan sağlanan görüntüler, kulla-
nım kolaylığını en üst seviyeye taşıyor.
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www. m a l l a n d m o t t o . c o m

GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA • ETKİNLİK HABERLERİ 

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

T I K L AY I N  H A B E R S İ Z  K A L M AY I N !
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