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AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

H. BARIŞ ÖZCAN
KDM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“DOĞRU PLANLAMA, DOĞRU KONSEPT, 
DOĞRU LOKASYON, DOĞRU BÜYÜKLÜK 

BİR AVM’ NİN HER DÖNEM DOĞRU
 ÇALIŞABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİDİR.”

MÜSİAD ‘TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÖDÜLLERİ’ 
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
KATILIMIYLA SAHİPLERİNİ BULDU

METAVERSE 'E NASIL HAZIRLANALIM

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO’SU
SON 5 YILDA YAPTIĞIMIZ TOPLAM YATIRIM 
57,3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI.

SEMET YOLAÇ CANLIEL
ECE TÜRKİYE EŞ GENEL MÜDÜRÜ VE COO’SU
EĞİTİMİN, BİREYİN VE TOPLUMUN 
GELİŞİMİNE YAPILAN EN ÖNEMLİ 
YATIRIM OLDUĞUNA İNANIYORUZ.

DENİZ BOZAN
TEPE EMLAK YATIRIM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
ÇEVREYE VE İNSANA ODAKLANMAYA 
DEVAM EDİYORUZ.

HİLAL SUERDEM
KİĞILI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ODAK NOKTAMIZ “İNSAN”
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KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto okuyucuları haziran sayımız ile yine karşı-
nızda olmanın heyecanı içindeyiz.

2022 Yılının da ortasına geldik, okullar kapanıyor, yaz geldi ci-
rolar yükseliyor, kapı girişleri artıyor derken bir anda gündemi-
mize bomba gibi yeni bir konu oluştu İptal konserler…

 En son Isparta Meydan AVM’nin de adının karıştığı Melek 
Mosso iptal konseri ve arkasından yaşanan diğer sanatçıların 
da topa girmesi ile gelişen süreç. Bu süreçten çıkartılmak iste-
nen sonuçlara bir bakalım.

Yaşam tarzına müdahale edilmek isteniyor. Konserler, müzik, 
eğlenmek yasaklanıyor. Özgürlüklere müdahale ediliyor. Ak-
lıma gelenler bunlar özetlersek bu saydıklarımın hepsi saçma 
sapan birer bahane silsilesi. Konser iptali ile bunların hiçbiri 
olamıyor. Burada gerçek sorunun ne olduğu göz ardı ediliyor. 
Burada bir sorumlu aranıyorsa bu line up ‘ı oluşturan ve isimleri 
belirleyen kim ise ona sorulmalı yıllardır bu sektörde birçok ka-
rar alıcı ile çalıştım içlerinde öğle tehlikeli güya pazarlamacı kis-
vesinde yer alan sahanın ve bölgenin dinamiklerinden haber-
siz ya da kendi siyasi ve fikri yapısına uygun seçimler yaparak, 
AVM yatırımcısını hatta çalıştığı karar alıcılara telkinler yaparak 
sanatçılar belirliyorlar. Afrin’de Mehmetçik ziyareti bulunan bir 
sanatçının black list edildiğini, 29 Ekim konserine 2 gün kala 
sadece attığı 1 tweet yüzünden parası ödenmiş olduğu halde 
konseri iptal edilmiştir.

Burada toparlarsak her bölgenin bir dinamiği var boşuna den-
miyor ‘’Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz’’ diye. 
Ajans yerine çantacılar ile çalışan ve siyasi ve inançları ile doğru 
orantılı kararlar veren ve paralel kafa yapısında çözüm ortağı 
sıfatı ile işleri paslananların içlerinde yaşadıkları tutarsızlıkların 
anlatılması lazım biz artık buradan anlatacağız. Sivas’a ısmarla-
ma gönderilen organizatör 550K ya olacak konseri 600K diyor 
ve tek tabanca çalışılır ise sormak lazım 50K ortadan ikiye mi 
bölünüyor?

Bu ayda sizler için ciddi ve titiz bir çalışma ile karşınızdayız. 
Umarım beğenirsiniz.

İyi Okumalar



Genel Direktör



“AVM’lerde 20 yıllık tecrübemizle değişen müşteri 
ihtiyaçlarına çözüm ve fayda odaklı strateji 
geliştiriyoruz.”

"Çevreye ve insana odaklanmaya devam ediyoruz.”

"Büyük bir gururu ülkemize yaşatmış olmak bizim 
için çok büyük bir anlam taşıyor."

“Odak noktamız ‘insan.”

“Eğitimin, bireyin ve toplumun gelişimine yapılan 
en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz.”

“Türkiye’de alışveriş merkezi 
sayısı 500’e yaklaşmış durumda.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Koç Holding CEO’su

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü

Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü

Levent ÇAKIROĞLU:

Elif GÖKTAŞ

Deniz BOZAN

Hilal SUERDEM

Semet Yolaç CANLIEL Necati Ufuk TOYDEMİR



Konser -Defile -İmza Günü -Basın Pr 
-Açılış Organizasyonu -Grafik Tasarım -Çocuk Etkinlikleri 
-Sosyal Medya Analizi -Söyleşi -Dijital Medya Pazarlama 

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon

İLETİŞİM: 0530 218 49 43
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 152,1 MİLYAR TL KONSOLİDE 
GELİR ELDE ETTİ, 5,3 MİLYAR TL KOMBİNE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

KOÇ HOLDİNG CEO’SU 
LEVENT ÇAKIROĞLU: 

“Pandemi ile mücadelede iki yılı 
geride bıraktığımız bu dönemde, 
salgının etkilerinin azaldığını görmek 
bizlere umut veriyor. Diğer yandan 
rusya-ukrayna savaşının neden ol-
duğu küresel ölçekli değişimleri ya-
kından takip ediyoruz. Savaşın bir 
an evvel sona ermesini ve barışın 
tesis edilmesini temenni ediyoruz. 
Çalışma arkadaşlarımızın üstün gay-
retleri ve çevik yönetim anlayışımız, 
sağlam bilançomuz, çeşitlendirilmiş 
portföy yapımız, kuvvetli bayi teşki-
latımız, geniş tedarik zincirimiz, dijital 
yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve 
kurumsal yönetim alanlarında orta-
ya koyduğumuz örnek uygulama-
larımızla değer yaratmaya devam 
ediyoruz. 2022’nin ilk çeyreğinde 
yatırımlarımızı aralıksız sürdürerek, 
5,3 milyar tl’lik kombine yatırım ger-
çekleştirdik. Böylece son 5 yılda 
yaptığımız toplam yatırım 57,3 mil-
yar tl’ye ulaştı. Koç topluluğu ola-
rak, kurulduğumuz günden bu yana 
varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerde 
sadece bugünün değil geleceğin 
rekabetine de odaklanan bir anla-
yışıyla hareket etmeye devam edi-
yoruz. Bu kapsamda topluluğumu-
zun geleceği için iki önemli girişimi 
açıkladık. Türk otomotiv sanayinin 
lider kuruluşu ford otosan, ford’un 
avrupa’daki en verimli üretim te-
sislerinden biri olan Romanya’daki 
Craiova fabrikasını bünyesine kat-
mak üzere anlaşmaya vardı. Ayrıca 
Koç Holding olarak batarya üretimi 
konusunda ford motor company 
ve sk on ile ortak bir değerlendirme 
yapıyoruz. Elde ettiğimiz tüm başarı-
larda en büyük pay sahibi olan ça-
lışma arkadaşlarımıza, bayilerimize, 
tedarikçilerimize ve markalarımızı 
tercih eden müşterilerimize teşekkür 
ediyorum.”
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Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde 
konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL 
gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine 
yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılı ilk çeyrek fi-
nansal sonuçlarını değerlendiren Koç Hol-
ding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi 
ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız 
bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını 
görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan 
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu 
küresel ölçekli değişimleri yakından takip 
ediyoruz. Büyük insani dramlara sebebiyet 
veren bu savaşın muhtemel ekonomik ve 
siyasi sonuçları da pek çok senaryoyla ele 
alınıyor. Savaşın bir an evvel sona ermesini 
ve barışın tesis edilmesini temenni ediyo-
ruz” dedi. Çakıroğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Çalışma arkadaşlarımızın üstün gay-
retleri ve çevik yönetim anlayışımız, sağlam 
bilançomuz, çeşitlendirilmiş portföy yapı-
mız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş tedarik 
zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çevre-
sel, sosyal ve kurumsal yönetim alanların-
da ortaya koyduğumuz örnek uygulamala-
rımızla değer yaratmaya devam ediyoruz. 
2022’nin ilk çeyreğinde yatırımlarımızı 
aralıksız sürdürerek, 5,3 milyar TL’lik kom-
bine yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 
yılda yaptığımız toplam yatırım 57,3 milyar 
TL’ye ulaştı. Elde ettiğimiz tüm başarılarda 
en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaş-
larımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve 
markalarımızı tercih eden müşterilerimize 
teşekkür ediyorum.”

Levent Çakıroğlu: “Sadece bugünün de-
ğil geleceğin rekabetine de odaklanan 
bir değer yaratma anlayışıyla hareket 
etmeye devam ediyoruz.”

2021 yılında gösterdikleri istikrarlı ve ba-
şarılı performansı 2022’nin ilk çeyreğinde 
de sürdürdüklerinin altını çizen Levent Ça-
kıroğlu, “Teknoloji ve inovasyonu odağımı-
za alarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi 
artıran ve Topluluk şirketlerimizin gücüne 
güç katan stratejik adımları kararlılıkla atı-
yoruz. Koç Topluluğu olarak, kurulduğu-
muz günden bu yana varlık gösterdiğimiz 
tüm sektörlerde sadece bugünün değil 
geleceğin rekabetine de odaklanan bir an-
layışıyla hareket etmeye devam ediyoruz. 
Bu kapsamda Topluluğumuzun geleceği 
için iki önemli girişimi açıkladık. Türk oto-
motiv sanayinin lider kuruluşu Ford Oto-
san, Ford’un Avrupa’daki en verimli üretim 
tesislerinden biri olan Romanya’daki Cra-
iova fabrikasını bünyesine katmak üzere 
anlaşmaya vardı. Ford Otosan’ın yurt dı-
şındaki ilk satın alması olacak bu yatırım 
ile şirketimizin Ford Avrupa’nın en büyük 
ticari araç üreticisi unvanını pekiştireceği-
mize ve ülkemizin otomotiv sektöründeki 
global rekabet avantajını artıracağımıza 
inanıyoruz. Romanya fabrikasında tasarımı 

ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan’a 
ait olacak Yeni Nesil Courier aracını ve 
tam elektrikli versiyonunu, Ford Puma 
ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 
litre EcoBoost motorların üretimi de ger-
çekleştirilecek. Ayrıca Koç Holding olarak 
batarya üretimi konusunda Ford Motor 
Company ve SK On ile ortak bir değerlen-
dirme yapıyoruz. Öte yandan Ford Oto-
san, Gölcük fabrikasında hattan indirdiği 
ilk E-Transit aracıyla, Avrupa’nın en güçlü 
ve Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracını 
üretmeye başladı. Ford Otosan’ı uluslara-
rası platforma taşıyan, batarya yatırımı ile 
de dönüşüm halindeki otomotiv endüst-
risinde ülkemizin rekabetçi gücünü daha 
da arttıran bu önemli gelişmelerle, ülke-
mizin sanayi tarihine adımızı bir kez daha 
yazdırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Tüpraş’ın strate-
jik dönüşüm planındaki hedefleri ile 
Entek’in mevcut portföyü ve büyüme 
hedeflerinin uyumunun yanı sıra, şir-
ketler arasındaki sinerjiyi kıymetli bu-
luyoruz.”

Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Koç 
Holding olarak Yapı Kredi’de UniCredit’in 
sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18’ine 
denk gelen ilave payın satın alınması işle-
mini 2022’nin ilk çeyreğinde tamamladık. 
Daha önce de belirttiğim gibi; bu satın 
alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne 
ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline 
olan inancımızın bir göstergesi. Ayrıca 
S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Değerlendirmesi kapsamında ‘The Susta-
inability Yearbook 2022’ şirketleri arasına 
girmeye hak kazanan bankamız, şirketle-
rin uzun vadeli çevresel, sosyal ve kurum-
sal yönetim (ESG) risklerine karşı direnci-
ni ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde 
Türkiye’de AA seviyesinde puan alan tek 
banka olarak ‘Lider’ sınıfında yer aldı. Öte 
yandan enerji sektöründe faaliyet gös-
teren şirketlerimizin stratejik hedeflerine 
uygun olarak, Entek Elektrik’in yeniden 
konumlandırılması için bir adım attık. Bu 
kapsamda, Koç Holding ve Aygaz, Entek 
hisselerini Tüpraş’a devredecek. Tüpraş’ın 
stratejik dönüşüm planındaki hedefleri 
ile Entek’in mevcut portföyü ve büyüme 
hedeflerinin uyumunun yanı sıra, şirket-
ler arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz. 
Yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo da-
ğıtımı gibi iş alanlarına odaklanan, LPG 
sektörünün lider şirketi Aygaz’ın mevcut 
kaynaklarını bu öncelikli stratejik alan-
larda kullanarak değer yaratmaya devam 
etmesini hedefliyoruz.” 

Levent Çakıroğlu: “Kapsam 1 ve Kap-
sam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 
referans yılına göre 2030 yılında yüz-

de 27, 2040 yılında yüzde 49 oranında 
azaltmayı hedefliyoruz.”

Koç Topluluğu’nun ESG çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Levent Çakıroğlu, “Sürdü-
rülebilirlik her zaman gündemimizdeydi: 
İklim krizi ile mücadele konusunun pay-
daşlarımız nezdinde önem kazanması ve 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050 
yılında karbon nötr olma hedefimizi ortaya 
koymuş, bu hedefe ulaşmak için Topluluk 
genelinde Karbon Dönüşüm Programı’nı 
başlatmıştık. Bu hedefe ulaşmak üzere 
Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyon-
larını 2017 referans yılına göre 2030 yılında 
yüzde 27, 2040 yılında yüzde 49 oranın-
da azaltacağımızı kamuoyu ile paylaştık. 
Bununla birlikte Karbon Dönüşüm Prog-
ramı’nın bir diğer odak alanı kapsamın-
da iklimle ilgili risk ve fırsatların şeffaf bir 
şekilde paylaşılması için uluslararası kabul 
görmüş kapsamlı bir çerçeve sunan İklimle 
Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne 
(TCFD) destek veren şirketler arasındayız. 
Farklı iklim senaryoları altında kısa, orta ve 
uzun vadede Topluluk şirketlerimizin kar-
şılaşacağı başlıca riskleri bertaraf etmek ve 
ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak üze-
re küresel iş birliklerinin içinde yer almayı 
önemsiyoruz. Bu doğrultuda Koç Holding 
olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi tarafından oluşturulan ve iş 
dünyası liderlerini su yönetimi konusunda 
sürdürülebilir çözümler üretmek üzere bir 
araya getiren CEO Water Mandate girişimi-
nin destekçileri arasına katılmaktan mutlu-
luk duyuyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Teknoloji ve inovas-
yon alanında çalışan ve liderlik eden ka-
dınların oranını artırmak ve kız öğrenci-
lerin STEM eğitimini desteklemek üzere 
somut adımlar atacağız.”

Koç Holding’in sürdürülebilir ve kârlı bü-
yüme stratejisi kapsamında düşük karbon 
ekonomisine geçiş, dijital dönüşüm, ino-
vasyon, geleceğin yetenekleri ve çeşitlilik 
ve kapsayıcılık olmak üzere 5 odak alanları 
bulunduğunu vurgulayan Levent Çakıroğ-
lu, “Koç Topluluğu olarak kız çocukların ve 
kadınların yaşamın her alanında eşit hak 
ve fırsatlara sahip olmasını, toplumsal cin-
siyet eşitsizliği engelinin ortadan kalkması 
açısından çok önemli buluyoruz. Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik 
Forumu’nda Teknoloji ve İnovasyon Eylem 
Grubu’ndaki küresel liderliğimiz kapsa-
mında önümüzdeki 5 yılı kapsayacak taah-
hütlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Bu doğ-
rultuda, teknoloji ve inovasyon alanında 
çalışan ve liderlik eden kadınların oranını 
artırmak ve kız öğrencilerin STEM eğitimini 
desteklemek üzere somut adımlar ataca-
ğız” dedi.
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BEYMEN “LIGHTHOUSE” SEÇİLEN İLK TÜRK
 MODA MARKASI OLDU…

Aldığı uluslararası ödüllerle dünyada ülke-
mizi başarıyla temsil eden Beymen, global 
başarılarına ve ilk’lerine bir yenisini daha 
ekleyerek, Meta tarafından “Lighthouse” 
ünvanına layık görülen ilk Türk moda mar-
kası oldu. 

2021 yılının son çeyreğinde, aralarında Tür-
kiye’den Beymen’in de yer aldığı EMEA böl-
gesinden 13 marka, “Lighthouse” ünvanını 
almaya hak kazandı. Topluluk ve sosyal etki, 
platform mükemmelliği, sonuç, sanatsallık 
ve yenilikçilik olmak üzere dört farklı kate-
goride dünyanın en iyi yaratıcı profesyonel-
lerinden oluşan Meta Creative Shop jürisi 
tarafından titizlikle yapılan değerlendirme-
ler sonucu, Beymen’in 2021-22 Sonbahar/
Kış kampanyası Stayin’ Alive, dünya çapın-
daki rakiplerini geride bırakarak “Lighthou-
se” ünvanına layık görüldü.

Beymen, bu başarısıyla “Lighthouse” ünva-
nına layık görülen ilk Türk moda markası 
olarak ünlü Lighthouse Library'deki yerini 
alırken, Beymen Stayin’ Alive kampanyası 
da Meta tarafından ilham kaynağı ve rol 
model olarak dünya çapında en iyi uygula-
ma (casestudy) olarak paylaşılacak. 

Beymen Marka Direktörü Emir Alemdar, 

“Hayatın her anın paha biçilmez olduğunu 
hatırladığımız pandemi döneminde reklam 
kampanyalarımızı hazırlarken odak nokta-
mız en çok ihtiyaç duyduğu umut ve ilham 
oldu. Modanın ilham veren gücünü müziğin 
ve dansın enerjisi ile buluşturan 2021-22 
Sonbahar/Kış Stayin’ Alive kampanyamız, 
daha önce kazandığı ödüllerin ardından bu 
kez global bir başarıya imza atarak Meta 
tarafından ‘Lighthouse’ ünvanına layık gö-
rülen ilk Türk moda markası olma gururunu 

bize yaşattı” dedi. 

Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel 
Müdür Yardımcısı Elif Göktaş ise,  “ Bu bü-
yük bir gururu ülkemize yaşatmış olmak bi-
zim için çok büyük bir anlam taşıyor. Başta 
TBWA\İstanbul ve Beymen Pazarlama ekibi 
olmak üzere yaratıcılığımızı ve heyecanımızı 
yansıtan kampanyamızda emeği geçen her-
kese teşekkür eder, başarılarının devamını 
dilerim” dedi. 

Elif Göktaş Elif Göktaş 
Beymen Group Pazarlama ve Beymen Group Pazarlama ve 
İletişim Genel Müdür Yardımcısı İletişim Genel Müdür Yardımcısı 
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ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ

TEPE EMLAK YATIRIM’IN YÖNETİMİNDE OLAN TEPE NAUTILUS 
20 YILDIR YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ

Organize perakende sektörünün köklü şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım, yönetimindeki Tepe Nautilus’ta sürdür-
düğü başarılı çalışmalarla yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor. Kuruluşlarından bugüne çevreyi koruma 

ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlayabilme sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Tepe Emlak Yatırım A.Ş. 
Genel Müdürü Deniz Bozan, “İstanbul Anadolu Yakası’nın en popüler AVM’lerinden olan Tepe Nautilus, 20 yıldır 
çevreye ve insana saygı odaklı, sektörde fark yaratan ve öncülük eden projelerimizden biri konumunda yer alı-

yor. Tepe Emlak Yatırım olarak 25 yılı aşkın süredir yönetim, kiralama ve proje konsept danışmanlığı hizmetlerimizle 
sektörde değişimin, dönüşümün ve yenilikçiliğin adresi olmayı sürdürüyoruz” dedi. 

Tepe Emlak Yatırım yönetiminde 
olan ve kapılarını ilk kez 2002 yılında 
açan Tepe Nautilus, sektöre kattığı 
değerlerle, 20 yıldır ziyaretçilerin en 

çok ilgi gösterdiği AVM’lerden biri olmaya 
devam ediyor. İstanbul’un tam kalbinde hız-
lı, kolay ve rahat alışverişin ilk tercihi Tepe 
Nautilus, sunduğu hizmet kalitesini her yıl 
daha iyiye taşımak için çalışmalarına devam 
ederken, Carrefoursa, Cinemaximum, De-
cathlon, LCW, Paşabahçe, Sports Internatio-
nal, Tchibo, Teknosa ve Xiaomi gibi yerel ve 
global 125 markayla benzersiz bir alışveriş 
deneyimi sunuyor. Birbirinden özel etkin-
liklerle unutulmaz anlara ev sahipliği yapan 
ve yüksek teknolojisiyle akıllı bina özelliğine 
sahip ferah ve fonksiyonel mimariye sahip 
Tepe Nautilus,  2.675 araç kapasiteli otopar-
kı ve Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağındaki 
konumuyla da konforlu ve kolay ulaşımın 
adresi olmayı sürdürüyor.  

‘Çevreye ve insana odaklanmaya devam 
ediyoruz’

Türkiye’de Tepe Nautilus başta olmak üzere 
pek çok ödüllü projeler, ilkler, tescilli başa-
rılar ve örnek gösterilen uygulamalara imza 

attıklarını belirten Tepe Emlak Yatırım A.Ş. 
Genel Müdürü Deniz Bozan, “Tepe Emlak 
Yatırım olarak, 25 yılı aşkın süredir çevre-
ye ve insana saygı odaklı yaklaşımımızla, 
yönetim, kiralama ve proje konsept danış-
manlığı alanlarında sektörde değişimin ve 
yenilikçiliğin adresi olmayı sürdürüyoruz. 
Kuruluşumuzdan bugüne çevreyi koruma 
ve doğal kaynakların sürekliliğini sağla-
yabilme sorumluluğuyla hareket ediyor, 
geri dönüşüm projelerimizle sektörün 
önde gelen şirketleri arasında yer alıyo-
ruz. Salgın ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla 
birlikte dönüşen sektörümüzde ihtiyaç, 
beklenti ve sektörel trendleri doğru analiz 
ederek, ekip arkadaşlarımızla birlikte bü-
yük bir sinerji içinde çalışmalarımıza yeni 
hedeflerimiz ve projelerimizle hız kesme-
den devam ediyoruz. 2002’den beri yöne-
timimizde olan Tepe Nautilus, sektördeki 
değişim ve dönüşümün öncülerinden biri 
olarak bu yıl 20. yaşını kutlamaya hazır-
lanıyor. Türkiye’nin ilk tematik alışveriş 
merkezi olan Tepe Nautilus’ta sahip ol-
duğumuz deneyim ve dinamik yapımızın 
getirdiği vizyon, bugüne kadar organize 
perakende sektörünün gelişimine katkı 
sağlayan pek çok ilklerin de adresi olma-

mızı sağladı. Bugün, sadece alışveriş ihtiya-
cını karşılayan geleneksel alışveriş merkezi 
anlayışının ötesine geçen Tepe Nautilus, 
mimarisinden hizmetlerine, marka karma-
sından teknolojisine kadar sunduğu de-
neyimle ziyaretçilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşıladıkları, günlük yaşamın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldi.” dedi. 

Tepe Nautilus yeni yaşına yeniliklerle girdi.
Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir nok-
tada karşılamalarını sağlamayı hedefleyen 
Tepe Nautilus’ta, CarrefourSA, Paşabah-
çe, Sports International gibi uzun yıllardır 
yer alan markaların yanı sıra açık alanıyla 
kahve severlere yeni bir deneyim sunan 
Tchibo, teknoloji tutkunlarının yeni durağı 
Xiaomi gibi yenilikçi markalar da yer alıyor. 
AVM, günün her saati temiz havada, yeşil-
likler içerisinde vakit geçirmek isteyenler 
için Tepe Teras ve LC Waikiki’nin ‘Mega’ 
konseptli ilk mağazası gibi son dönemde 
pek çok yeniliği de hayata geçirdi. W Col-
lection, İpekyol, ADL, Gusto, Faik Sönmez 
markalarını da bünyesine katan Tepe Nau-
tilus, yeni yaşında da etkinlik ve hizmetle-
riyle ile ziyaretçilerine keyifli yaşam alanları 
sunmayı hedefliyor. 

Deniz BozanDeniz Bozan
Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü 
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212 OUTLET
ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

MAHMUTBEY METRO İSTASYONU

BAŞLAMIŞTIR.BAŞLAMIŞTIR.
Ücretsiz Müşteri

Servisimiz
Hafta içi

10:00 - 16:00
arasında her saat başı

Mahmutbey Metro 
durağından kalkmaktadır.

212İstanbulOutlet 212Outlet

444 4 212 www.212outlet.com
Atatürk Havalimanı Yolu Mahmutbey Çıkışı
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Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, 
Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin be-
lirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştır-
ması sonucunda “Yılın En İtibarlı Erkek 
Giyim Markası” ödülüne layık görüldü. 
İnsanı odağına alan inovatif, teknolo-
jik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla müş-
terilerine değer vererek toplamda 10. 
kez en itibarlı marka seçilen Kiğılı, bu 
başarısıyla aynı zamanda “İtibarda İs-
tikrar” ödülünün de sahibi oldu.

Hilal SuerdemHilal Suerdem
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıKiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Türkiye’nin en köklü erkek giyim markası 
Kiğılı, bu yıl 11’incisi Beykoz Üniversitesi ve 
İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen, 
Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinin belirlendi-
ği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonu-

ERKEK GİYİMİNDE TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI MARKASI “KİĞILI”

cunda Yılın En İtibarlı Erkek Giyim Markası 
ödülünü kazandı. Bu ödülü toplamda 10. 
kez kazanan Kiğılı, aynı zamanda İtibarda 
İstikrar ödülünün de sahibi oldu. Geçtiğimiz 
günlerde Beykoz Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilen Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töre-
ni’nde tüketici nezdindeki itibarını istikrarlı 
bir şekilde sürdüren Kiğılı, kazandığı ödül ile 
Türkiye’nin en itibarlı erkek giyim markası 
olduğunu tescilledi.

Odak noktamız ‘insan’…

Alınan ödüle dair açıklamalarda bulunan 
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Hilal Suerdem, “Türkiye’nin en köklü erkek 
giyim markalarından biri olarak toplamda 
10. defa kendi kategorimizde Yılın En İtibarlı 
Erkek Giyim Markası ödülünü aldığımız için 
çok mutluyuz. Kurulduğumuz ilk günden 
bu yana hedeflerimizden şaşmadan ilerle-
menin verdiği kararlılıkla, her zaman insanı 
odağına alan bir marka olarak teknolojiyi, 
inovasyonu ve sürdürülebilirliği odağımızda 
tuttuk; sürdürülebilir şekilde iş süreçlerimize 
entegre ettik. Yüzde 100 müşteri memnu-
niyeti vizyonuyla çalışan Kiğılı olarak yeni 
atacağımız adımlar için bu ödüllere büyük 
değer veriyor, yenilerini almak için daha da 
motive oluyoruz” dedi. 





20

MALL&MOTTO / Haberler

50 yılı aşan tecrübesi ile kırtasiye sektörünün öncü firması olan Adel Kalemcilik, bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerinde 42 Mas-
lak’ta Goodspaces tarafından düzenlenecek Art & Tech For Good Summit 2022’de co-sponsor olarak yer alıyor. Adel 

Kalemcilik, “İyilik ile Geleceğe İz Bırak” mottosu ile 14 ve 15 Mayıs’ta 42 Maslak’ta kuracağı deneyim alanında çocuklar 
ve yetişkinlerle buluştu.

ADEL KALEMCİLİK, İYİLİKLE GELECEĞE İZ BIRAKMAK İÇİN 
ART&TECH FOR GOOD SUMMIT 2022’YE KATILIYOR

ADEL KALEMCİLİK, “Kalite, Yenilikçilik, Ba-
şarma Tutkusu ve İyilik” olmak üzere dört 
temel değeri ile “Hayallerini şekillendirmek, 
renklendirmek ve iz bırakmak isteyen her-
kesin hayatında olma” vizyonuyla çalışıyor 
ve nesillerin gelişimine eşlik ediyor. Değer-
leri ve vizyonu doğrultusunda Adel Kalem-
cilik, Türkiye’den ve dünyadan konusunda 
uzman konuşmacıların ve panellerin yer ala-
cağı Art & Tech For Good Summit 2022’de 
iyilik için sanat diyecek dedi. 

İyilik ile Geleceğe İz Bırak

Adel Kalemcilik, özündeki iyilik değerinden 
beslenerek ve Birleşmiş Milletler’in 2030 
yılına kadar ulaşmayı hedeflediği Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan 
İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarında 
“İyilik Ağacı” çatısı altında kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri yürütüyor. Üç gün bo-
yunca şehrin sanat, teknoloji, iyilik merke-
zi olan Goodspaces’ın düzenlediği zirvede 
Adel Kalemcilik, kuracağı deneyim alanında 
tüketicilerle buluştu. 14 Mayıs’ta lettering 
etkinliği ile kişiselleştirilmiş sanat deneyimi 
sunulurken, etkinliği son günü olan ve iyi-
liğe adanan 15 Mayıs’ta çocuklardan onlar 
için “İyilik”in ne olduğunu resmetmeleri 
istendi. Yine aynı gün etkinlik kapsamında 

gerçekleşen “İyilik ile Geleceğe İz Bırak” 
panelinin moderasyonunu Adel Kalemcilik 
Genel Müdürü Evrim Hizaler gerçekleştirdi. 

Nitelikli Eğitim alanında projelerini sür-
dürüyor

Şirket, Nitelikli Eğitim alanında 2012 yılın-
dan beri hayata geçirdiği sosyal sorumluluk 
ve sponsorluk projeleri ile eğitimde danışı-
lan firma olma amacına paralel olarak çe-
şitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu alanda 
hayata geçirdiği “Yaratıcı Çocuk Yaratıcı 
Beyin” seminerleri ve İz Bırakan Öğretmen-
ler Platformu gibi projelerini sürdürürken, 
2021 yılında, çocuk gelişiminin en kritik 
olduğu okul öncesi dönemi odağına ola-
rak 1500Kelime.com Platformu’nu hayata 
geçirdi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çatısı 
“İyilik Ağacı” kapsamında afetlerden etki-
lenen bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi 
çocuklara okula dönüş döneminde çeşit-
li STK’ların iş birliğiyle kırtasiye malzemesi 
yardımında bulundu.

Daha temiz bir gelecek için; iklim eylemi

Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik projeleri-
ni de yine İyilik Ağacı KSS çatısı altında ha-
yata geçiren Adel Kalemcilik, “İklim Eylemi” 

alanında 2020 yılında başlattığı “İyilik Ağacı 
Ormanı” projesi kapsamında eco-drone’lar-
la toplamda 95 bin tohum atışı yaparak 
ormanların gelecek nesillere aktarılmasına 
katkıda bulundu. Dünyadaki kaynakların 
tükenmesine engel olmak için ağaç cidar-
lı ürünlerini sadece endüstriyel kullanım 
amaçlı olarak yetiştirilen FSC® Sertifikalı 
ağaçlardan üretmeyi sürdürüyor. Adel Ka-
lemcilik, tüm bunlara ek olarak üretim tesi-
sinde toplam enerji ihtiyacının yarısını yeni-
lenebilir enerji ile karşılıyor. 

Evrim Hizaler: “Nesillerin gelişimine eşlik 
ediyor olmaktan mutluyuz”

Art & Tech For Good Summit 2022’de yer 
almanın şirket DNA’sıyla örtüştüğünü be-
lirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim 
Hizaler, sözlerine şöyle devam etti; “Adel 
Kalemcilik, özündeki iyilik değeri ile insa-
nın yaşamının her evresinde kendisini ifade 
etmesini, duygu ve düşüncelerini aktarma-
sını sağlayan; içindeki yaratıcı gücü ortaya 
çıkararak iyi izler bırakmasını mümkün kılan 
yazım, çizim, boyama gereçleri üreten bir 
şirket. Dolayısıyla, sanat, sürdürülebilirlik, 
teknoloji, girişimcilik ve toplumsal fayda 
üzerine konuşulacak bu zirvede biz de İyi-
lik ile Geleceğe İz Bırakmak isteyen herkesle 
bir araya gelmekten mutluyuz. “
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Adıyaman’ın ilk ve tek Avm’si Adıyaman 
Park’ın genel müdürü olarak kendiniz- 
den ve projenizden biraz bahseder misi- 
niz?

Batman Üniversitesi önlisans rafineri- pet- 
rokimya bölümünden 2010 yılında mezun 
olduktan sonra lisans eğitimimi 2014 yı- 
lında Adıyaman Üniversitesi İİBF - işletme 
bölümünde tamamladım. Üniversite yılla- 
rımda öğrenci konsey başkanlığı yapma- 
mın yanı sıra çeşitli girişimcilik, perakende 
ve pazarlama alanlarında eğitim sertifikaları 
edinerek, iş hayatıma İmpo Danışmanlık fir- 
masında başladım. Firmalara kurumsal kim- 
lik kazandırma ve kosgeb, tubitak, kalkınma 
ajanslarına çeşitli destek projeleri yazdım. 
2015 yılında Adıyaman Park Avm’nin açılışı 
ile beraber muhasebe ve finansman depart- 
man yetkilisi olarak yeni görevime başla- 
dım. Yaklaşık 6 yıl Adıyaman Park Avm de 
Finans ve Muhasebe yetkilisi olarak çalıştım. 
Çalışma hayatıma iş hayatında edindiğim 
tecrübeler ile Adıyaman’ın ilk ve tek Avm’si 
olan Adıyaman Park Avm de Genel Müdür 
olarak devam etmekteyim.

632.000 nüfuslu bir şehir de alışveriş merke- 
zinin olmaması Adıyamanlılar olarak bizleri 
üzmekteydi. 2015 yılının sonunda startını 
verdiğimiz alışveriş merkezimizi gerek mi- 
mari gerekse dekorasyon çalışmalarında 
dünya standartlarına uygun bir şekilde pro- 
jelendirdik. Yaklaşık 28 ay süren çalışmanın 
ardından, 2018 yılında 72.000 m2 kapalı 
alan, 30.000 m2 kiralanabilir alan ve yakla- 
şık 1.000 araç kapasiteli kapalı otopark’ı ile 
Adıyaman’ın ilk ve tek Alışveriş Merkezinin 
kapılarını açtık.

Şehre Avm olarak hizmet ve istihdam
konusunda doğrudan – dolaylı olarak ne 
gibi katkılarınız oldu?

Adıyaman Park katma değeri yüksek bir 
kompleks olması sebebiyle Adıyaman ve 
civar illere   sunulmuş değerli bir projedir. 
İlk ve tek olması sebebiyle istihdama katkısı 
kaçınılmazdır. Doğrudan 1.000 kişi dolaylı 
yollardan ise yaklaşık 1.500 kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Bununla beraber ulusal mar-
kaları da bünyesinde barındıran Adıyaman 
Park, Adıyaman ilinin bölgede çekim mer-
kezi haline gelmesine de olanak sağlayarak 
ilin popülerliğini arttırmış, şehrin genel pa-
zar istihdamına da katkı sağlamıştır.

Alışveriş Merkezi olarak kısa sürede şeh- 
rin en önemli çekim merkezi oldunuz bu 
süreçten bahseder misiniz?

Alışveriş merkezinin inşaatı ve açılışı konu- 
şulurken İlin ilk ve tek Avm’si olması sebe- 
biyle Adıyaman halkını büyük bir heyecan 
sarmıştı. Katma değeri yüksek mimari deko-
rasyonu ile göz dolduran alışveriş merkezi-
miz kısa sürede şehrin yaşam merkezi haline 
gelmiştir. Şehrin gözdesi durumuna gelmek 
için kiralama da uluslararası markalar birinci 
önceliğimiz olmuştur. Ayrıca ilimizin sosyo 
- kültürel durumuna uygun olan konserler, 
çekilişler, festivaller, çocuk etkinlik organi-
zasyonları ve spor destekli tüm aktiviteleri 
(stranç, tenis, dart vb.) de çeşitli stratejilerle 
Avm’de gerçekleştirme gayreti içinde olduk. 
İnsanların alışveriş gerçekleştirmelerinin 
yanı sıra sosyalleşebilecekleri, nefes alabile-
cekleri, keyif duyabilecekleri etkinliklere ve 
organizasyonlara ev sahipliği yapma çaba-
sını gösterdik.

Adıyaman Park Avm olarak birçok sa- 
natçı’yı konserler ve organizasyonlar ile 
ziyaretçileriniz ile buluşturdunuz. Bu an- 
lamda nasıl bir pazarlama stratejisi izli- 
yorsunuz, etkinlik ve konserlerin devamı 
gelecek mi?

Adıyaman Park Avm ailesi olarak sanatçıyı 
ve etkinlik temalarını belirlerken şehrimizin 
kültürel dokusuna uygun sanatçılar üzerin-
den organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. 

Abuzer KaracaAbuzer Karaca
Adıyaman Park AVM MüdürüAdıyaman Park AVM Müdürü

Yapılan her konser ve orga-
nizasyon da ziyaretçilerimi-
zin beklentisini karşılayacak 
bir kurgu ile hazırlanıyor. 
Pazarlama organizasyonla-
rımızın başarısında Yönetim 
ve kiralama süreçlerimizi 
yürüten MallMark’ın proje-
mize özel hazırlamış olduğu 
stratejilerin önemi büyük. 
Bunun yanı sıra yönetim 
ekibimizin   sahip   olduğu 
dinamik ekip ruhu ve takım 
çalışması da önemli etken-
lerden. Adıyaman Park Avm 
olarak çeşitli etkinlik ve kon-
serlerin devam edeceğini 

yapılacak olan her etkinlik de ziyaretçile-
rimizin istek ve beklentilerinin karşılana-
cağını tüm ziyaretçilerimize bir daha bura-
dan duyurmak isterim.

Birçok markayı Avm çatısı altında ziya- 
retçilerinizle buluşturdunuz. Kiralama 
politikanız hakkında bilgi verir misiniz?

Marka karmamamızı belirlerken, konum- 
landıracağımız tüm markaların uluslarara- 
sı düzeyde olmasına dikkat ettik. Kiralama 
politikamızı belirlerken ziyaretçilerimizin 
sosyo-ekonomik durumunu, markalara 
olan taleplerini ve şehir de eksik olarak 
görünen markayı seçmemizde kiralama 
stratejimiz de büyük bir etken olmuştur. 
Yönetim ve kiralama süreçlerimizi yürüten 
MallMark işbirliği ile dünya standartlarına 
uygun, şehrin alışveriş ihtiyacına cevap ve-
recek markalar ilk tercihimiz oluyor. Hali 
hazır da yaklaşık 100 ulusal marka karma-
sıyla Adıyaman Park Avm’ de tüm ziya-
retçilerimizi keyifle misafir etmeye devam 
edeceğiz.

Şehrin cazibe merkezi olarak bu yıl için- 
de hangi yeni yatırım ve projelerle müş- 
terilerin karşısına çıkacaksınız?

Adıyaman ilinin sosyalleşme ve yaşam 
merkezi olan Avm’miz kendi sektöründe 
sürekliliği olan yatırımlar yapmaya de- 
vam edecektir. Gelişen ve değişen dünya 
da ziyaretçilerimizin ihtiyaç ve beklenti- 
lerini göz önünde bulundurarak marka 
karmamızı bir adım daha ileriye taşıyaca-
ğız ve yenilikçi bakış açımızla müşterileri-
mizin yanında olamaya devam edeceğiz. 
Tüm bunların yanı sıra dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 salgınından sonra özellikle 
e-ticarette ki artış gözle görülür bir şekil 
de yükselişe geçmiştir. Biz de Adıyaman 
Park Avm olarak e-ticaret üzerinde yeni 
altyapı çalışmaları ve sistemler geliştiriyo-
ruz, Adıyaman Park Avm evinizde sloga-
nıyla müşterilerimizin karşısına çıkmaya 
hazırlanıyoruz.



S i z i n  Y e r i n i z i  d e  A y ı r d ı k
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“ÇEYREK ASIRLIK TERCİH: BEYLİKDÜZÜ MİGROS AVM”
Beylikdüzü Migros AVM, 25. yılında da alışveriş ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor. 

Bulunduğu bölgenin ilk alışveriş merkezi 
olarak sadık müşteri kitlesine sahip Beylik-
düzü Migros AVM, 25 yıldır bir alışveriş des-
tinasyonundan öte duygusal bağ kurulan 
“komşu AVM” olarak benimsenmiştir. Rahat 
ulaşılabilir konumu ve geniş otopark alanı 
sayesinde, ziyaretçilerinin her an sıkıntısız 
ve kolay bir şekilde ulaşabildiği Beylikdü-
zü Migros AVM, Türkiye’nin en büyük hi-
permarket zincirlerinden olan, ulusal çapa 
perakende mağazası 5M Migros ile ziya-
retçilerin aradıkları her şeyi aynı çatı altın-
da bulabilecekleri bir alışveriş destinasyonu 
olma misyonunu sürdürmektedir. 

Alışveriş ve eğlence konseptini başarılı bir 
şekilde birleştiren Beylikdüzü Migros AVM, 
2018 yılında açık otopark alanında açılan 
kafe ve gastronomi üniteleri ve yemek ka-
tında yer alan restoranları ile birlikte toplam 
38 adet yeme-içme mağazasıyla bölgenin 
tercih edilen gastronomi destinasyonu ha-
line geldi.

Bu yıl sektördeki 25. yılını kutlayan Beylik-
düzü Migros AVM, yıl boyunca düzenle-

yeceği konserler, festivaller ve birbirinden 
eğlenceli aktiviteler ile ziyaretçilerine unu-
tulmaz anlar yaşatmayı planlıyor.

25.Yıl Özel Çekilişi

Birbirinden özel kampanyalarla kazanç-
lı alışveriş keyfini sunan ve ziyaretçilerine 
değerli hediyeler kazandırmaya devam 
eden Beylikdüzü Migros AVM, düzenlediği 
25. yıl özel çekilişi ile ziyaretçilerine 2022 
model Mini Cooper marka otomobil hedi-
ye ediyor. 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan 
ve 14 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek 
kampanya ile Beylikdüzü Migros Alışveriş 
Merkezi’ndeki mağazalardan aynı gün içe-
risinde toplam 250 TL ve katları tutarında 
alışveriş yapanlar arasında gerçekleştirile-
cek çekilişle şanslı 1 kişi, son model bir Mini 
Cooper’ın sahibi olacak.

25.Yıl Buluşmaları

Yıl boyunca ünlü yazarlar, oyuncular ve sa-
natçılarla tanışma ve sohbet günleri organi-
ze edilecek.

25.Yıl Konseri

Ağustos ayında AVM’nin 25. yaşı, açık 
hava konseri ve ışık gösterileri ile kutla-
nacak.

Lisanslı Çocuk Tiyatroları

25.yılında Beylikdüzü Migros AVM, lisanslı 
çocuk aktiviteleri ile sevilen çizgi film ka-
rakterlerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. 
Ziyaretçiler, yıl boyunca düzenlenecek 
farklı etkinliklerde favori çizgi film kahra-
manları ile tanışma fırsatı yakalayacak.

Eğitici ve Eğlenceli Bilim Aktiviteleri

Her hafta sonu; çocukların hayal ve bilim 
gücünü harekete geçirerek bilimin farklı 
dallarından görselliği yüksek deneylerin 
yer aldığı enerjik, eğlenceli ve öğretici 
bilim atölyeleri etkinliği düzenliyor. Katı-
lımcılar atölye ortamındaki deneylere ka-
tılarak özgüven duygusunu pekiştirirken, 
farklı deneyleri eğlenceli şekilde öğren-
menin tadını çıkartacaklar.



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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MÜZİK YAYINCILIĞININ SEKTÖR LİDERİ SMG’DEN
MARKALARA ÖZEL MÜZİK YAYINI

Teknoloji ile müziği birleştirdiği hizmetleriyle, 35 ülkedeki 900’den fazla firmanın 13 bine yakın noktasında, dijital müzik yayını hizmeti ve-
ren SMG, Türkiye’de daha önce uygulanmamış, özel olarak geliştirdiği ve yayınları tek merkezden yönettiği bir müzik iletim metoduyla, 
AVM, restoran ve zincir mağazalar gibi ticari alanlarda markaya uygun müzik ve anons yayın hizmeti sağlıyor. SMG şirketi kurucu ortak-

ları; Gül Gürer Alimgil, Serkan Polat ve Moris Alhale ile SMG hakkında konuştuk.

Şirketinizden ve hizmetlerinizden bahse-
der misiniz?

G.G.A: SMG’yi 3 ortak olarak; 2009 yılında 
kurduk. O dönemde özellikle perakende 
sektörünün gelişmesiyle birlikte müzik ya-
yını işi hızla büyüyordu. Biz de bu süreçte, 
markalara yasal olarak müzik yayını iletmek 
üzere özel bir yazılım geliştirdik. Türkiye’de 
ve yurt dışında 35 ülkede, 13 bine yakın hal-
ka açık ticari mekanlarda, kapalı devrede, 
yasal müzik ve anons yayın hizmeti veri-
yoruz. Hindistan, Romanya, Katar ve Mek-
siya’ya temsilcilikler verdik. Şu anda tüm 
hakları bizde bulunan, kendi ürettiğimiz 
şarkılardan oluşan Snapmuse kataloğumuz 
ve distribütörü olduğumuz 3 farklı kataloğa 
ait, 1 milyondan fazla eser ile ticari alanlar-
da faal olarak müzik yayın hizmeti veriyoruz. 
Profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanan 
müzik listeleri, o markanın müşteri kitlesi 
ve kurumsal yapısı ile eşleştirildiği gibi yılın 
hatta günün farklı zaman dilimlerine göre 
de şekillendirilebiliyor. Müzik yayını yöne-
timini personelin inisiyatifine bırakmayarak 
aksiliklerin önüne geçiyor, satışların artma-
sına destek oluyoruz.

İstenilen dilde, kadın ve erkek profesyo-
nel seslendirme sanatçılarımız tarafından 
anonslar seslendiriliyor ve düzenleyerek 
yayına alıyoruz. Belirtilen saatte ve sıklıkta 
noktaya özel olarak anonsları planlıyoruz. 
Seslendirilen anonsların arka planına müzik 
ya da sesler ekleyebiliyoruz ve ayrıca gön-
derilen hazır spotları da yayına ekleyebiliyo-
ruz. Firmaların santralleri için yönlendirme 
anonsları hazırlıyoruz. Kampanya ve tanı-
tımları için TV- radyo spotu, sosyal medya, 
video seslendirmelerini de yapıyoruz. 

Güçlü teknik alt yapımız, kendi eserlerimi-
zi üretiyor olmamız, yasallığımız, alanında 
profesyonel 60 kişiyi aşkın ekibimiz, yıllardır 
müşterilerimizde sağladığımız güven, hızlı 
ve çözüm odaklı yaklaşımımız ile sektörde 
en çok tercih edilen firma olduk.

Türkiye’de en hızlı büyüyen şirketlerin yer 

Gül Gürer AlimgilGül Gürer Alimgil
SMG Şirketi Kurucu Ortağı SMG Şirketi Kurucu Ortağı 

Serkan PolatSerkan Polat
SMG Şirketi Kurucu OrtağıSMG Şirketi Kurucu Ortağı
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aldığı Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 
Programı’nda dört yıl ard arda sıralamaya 
girme başarısı gösterdik.

Dünyanın en büyük ve prestijli ticari yarış-
malarından biri olan “Business Awards Euro-
pe” 2019 Avrupa İş Ödülleri’nde girişimcilik 
dalında ‘Yılın Ulusal Kazananı’ seçildik.
Bilişim Zirvesi 2019 kapsamında Teknoloji 
Kaptanları ödüllerinde inovasyon dalında 2. 
olduk.

Müzik yayınlarını nasıl gerçekleştiriyor-
sunuz?

S.P: İTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezimiz-
de geliştirmeye devam ettiğimiz kendi özel 
yazılımımız sayesinde müzik yayınlarını de-
pola - çal yayın yöntemiyle tek merkezden 
gerçekleştiriyoruz. İnternet üzerinden sü-
rekli akış yani streaming metoduyla yayın 
yapmadığımız için interneti sadece ilk yük-
leme yapılırken ve güncellemeler sırasında 
kullanıyoruz. Bu nedenle yayınlar internet 
kesintisinden de etkilenmiyor. Müzik liste-
leri, SMG DJ’lerimiz tarafından hazırlanıp, 
farklı saatlere göre planlanıyor. Öncelikle 
müşterimize tüm tarzlara ait örnek şarkı-
ların bulunduğu bir link iletiyoruz. Müşte-
rimiz bu linkten şarkıları dinleyerek istediği 
tarzı bize söyleyebiliyor ya da tercihi bize 
bırakıyor. Yazılımımız sayesinde, sıkıştırılmış 
müzik listelerini müşterimizin bilgisayarına 
uzaktan bağlanarak yüklüyoruz ve yazılım 
yüklenen noktada açılarak müzik yayınını 
iletmeye başlıyor. Akıllı yazılımımız saye-
sinde mağaza içi müziği kontrol edebiliyor, 
istenilen anons ve jingle’ı istenilen tarih ara-
lığında ve frekansta yayınlayabiliyoruz.

SMG’nin SaaS uygulamaları ile birlikte müş-
terilerine sunduğu ayrıcalıklardan biri; Push 
Audio (Bas-konuş) SMG yönetim panelinde 
seslendirme yapacak kişi anonsu seslendi-
riyor, kaydediyor, dinliyor ve tek bir tuşla 
istediği mağazaya gönderebiliyor. Örneğin; 
şirket yetkilisi belirli noktadaki personeline 
seslenebiliyor, bilgilendirme, motivasyon 
konuşması ya da kutlama yapabiliyor.

2017 yılında kabul edildiğimiz İTÜ ARI Tek-
nokent’teki ofisimizde, ARGE çalışmalarını 
sürdürdüğümüz yeni teknolojilerimiz var. 
3S (Smart Speaker System) - Akıllı Hopar-
lör Sistemi bunlardan biri. Henüz geliştirme 
aşamasındayız. Müşteriler, raf önünde ya da 
özel bir alanda bir süre geçirdiğinde, 3S ci-
hazı, sensörü ile kişiyi algılayıp o alana özel 
anonsu iletebilecek. Yayın akışındaki şarkı-
lar çalarken, ilgili alana özel anons devreye 
girecek ve anonstan sonra yayın akışı kaldı-

ğı yerden devam edecek. Artık firmalarımız, 
istenilen alana özel mesajlarını müşterileri-
ne iletebilecek.
İTÜ ARI Teknokent’teki çalışmalarımızın 
önemli bir bölümünü Harmonik Benzerlik ve 
SaaS oluşturuyor.  Harmonik benzerlik, şarkı 
listelerini belli bir düzende çalan, profesyo-
nel DJ’lerin oluşturduğu listeleri otomatik 
dizen bir yazılım. Bu sayede, bir mağazada 
caz türünde bir şarkı çalarken sonrasında 
gelen şarkı da benzer türde oluyor.

SaaS ise geleneksel yazılım satışlarına oran-
la beş kat daha hızlı büyüyen bir model. 
Hedefimiz, hizmetimizin yüzde 85’ini SaaS 
olarak sunmak. Şarkı seçimlerinden ödeme 
yöntemlerine kadar birçok noktada SaaS’a 
geçeceğiz.

Müzik meslek birlikleri ile anlaşması olan 
firmaların, her yıl müzik meslek birliklerine 
bildirmesi gereken raporları, kendi özel ya-
zılımımız sayesinde kolaylıkla verebiliyoruz. 
Hangi şarkı ne zaman, kaç kere çaldı gibi 
bilgileri sistemimiz log tutmakta ve bu bil-
gileri hizmet verdiğimiz firmalara iletmekte-
yiz. Telif bedellerinin tarafımızdan ödendiği 
katalog müziklerimizin yayınlandığı işlet-
melerde, bir tespit olması durumunda, yine 
akıllı yazılımımız sayesinde, tespit saatinde 
yayınlanan müziğin sistemde karşılaştırma-
sını yapıp yasal evrakları hazırlıyoruz.
 
SMG yeniliklerini ve gelişmelerini anlatır 
mısınız?

M.A: Snapmuse.com royalty free müzik 
platformumuz şu anda 200 ülkeden trafik 
alıyor ve 70 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık. 
Youtuberlar, Influencerlar, prodüksiyon ve 
reklam firmaları, yönetmenler, firmalar için 
müziğin kullanılabileceği her alanda royalt-
y-free içerikler üreten markamız Snapmu-
se’u yepyeni bir prodüksiyon şirketi olarak 
yapılandırdık. Sosyal medyada paylaşılan 
videolarda popüler şarkının kullanıldığı du-
rumda, sistem içerikleri bloklar veya içeriğin 
sesini kapatır. Telif hakkı yasalarından do-
layı bu işlem neredeyse tüm sosyal med-
ya platformlarında gerçekleşmektedir. Bu 
sebepten dolayı “royalty-free” adı verilen 
telifsiz içeriklerin kullanılması gerekir. snap-
muse.com platformu üzerinden üye olu-
narak, şarkılar indirilip dijital platformlarda 
kullanılabiliyor. 30 günlük ücretsiz deneme 
süremizden faydalanılabilir. Platformda tüm 
hakları bizde bulunan 11.000'in üzerinde 
şarkımız + 6.500 SFX’imiz bulunuyor. Siteye 
eklenen şarkıların tescili ve tüm dijital plat-
formlarda koruması yapıldı. Üyelerimiz için 
aylık sınırsız şarkı indirme ve izlenme hakkı, 
Youtube, Facebook, Instagram, Twitch ka-
nallarında %100 korumalı kullanım hakkı, 
ticari kullanım hakkı, içeriklere reklam ala-
bilme gibi avantajlar sunuyoruz. 

Moris Alhale Moris Alhale 
SMG Şirketi Kurucu OrtağıSMG Şirketi Kurucu Ortağı
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TİKE MARKASI 
GENÇLEŞİYOR

Lezzet standart, marka genç ola-
cak.
1998 yılında Levent’teki ilk şu-
besiyle restoran sektörüne adım 
atan Tike Restoran’ları insanla-
rın sokak lezzetleri kültüründen 
uzak, fine dining bir restoran gibi 
geldikleri ilk kebapçı konseptle-
rinden biri olarak biliniyor.
Bodrum Bitez Tike Restoran açı-
lıyor.
Şuan Kiev’de bir şubesi bulunan, 
Amerika, İngiltere, Dubai ve Azer-
baycan gibi ülkelerde ciddi franc-
hise teklifleri olan marka, bu yaz 
sezonunda Bodrum’da da Bitez 
Tike’yi de hizmete geçiriyor.

Suadiye Tike’nin kurucusu olan 
genç girişimci Sabri Toros; “Şuan 
Tike şubeleri arasında en genç 
girişimci benim. Bu yenilenme ve 
gençleşme serüveni de Suadiye 
Tike ile başlamış oldu. Z kuşağı-
nın farkında olmamak mümkün 
değil ileri de dünyayı yönetecek 
ciddi zeki, yemeyi içmeyi bilen, 
yemek kültürü olan bir nesil geli-
yor. Onlara ulaşmak ve kendimizi 
hep ulaşılabilir kılmak zorundayız. 
İletişim stratejimizde bir gençleş-
meye gidiyoruz. Dijitalin ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız 
çünkü. Yaz ayları için bazı şubele-
rimizde canlı müzik ve Dj perfor-
manslarımız olacak. Menümüz ve 
servisimiz zaten standart. Yıllardır 
bizi Tike yapan şey de bu.” Şeklin-
de konuştu.

Sabri TorosSabri Toros
Suadiye Tike’nin Kurucusu Suadiye Tike’nin Kurucusu 
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MEDIAMARKT ARTIK ZORLU AVM’DE
 

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yeni mağazasını Zorlu Center’da açtı. Media-
Markt, 1.645 metrekare büyüklüğündeki 2 katlı mağazasında 100’e yakın markadan; cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz 
eşya, elektrikli mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri, elektrikli scooter, oyun konsolları, televizyon ve daha birçok kategoride 

ürün sunuyor.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik 
perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de bü-
yümeye devam ediyor. Tüketicilere en iyi 
deneyimi sunmak için ülkenin farklı bölgele-
rinde mağaza açılışları gerçekleştiren Medi-
aMarkt, en yeni mağazasını Zorlu Center’da 
açtı. Son teknoloji ürünlerini geniş metreka-
reli mağazalarında teknolojiseverlerle bu-
luşturan MediaMarkt, Zorlu Center’ın metro 
çıkışında açtığı, 2 katlı ve 1.645 metrekarelik 
yeni mağazasında hem daha fazla tüketiciye 
ulaşmayı hedefliyor hem de 40’a yakın kişiyi 
istihdam ediyor. 

MediaMarkt’ın Zorlu Center mağazasın-
da on binlerce çeşit ürün var

MediaMarkt’ın Zorlu Center mağazasında 
100’e yakın markadan; cep telefonu, bilgisa-
yar, tablet, beyaz eşya, elektrikli mutfak alet-
leri, kişisel bakım ürünleri, elektrikli scooter, 
oyun konsolları, televizyon ve daha birçok 
kategoride ürün sunuluyor.

Mağazanın açılışına MediaMarktSaturn Pe-
rakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Tür-
kiye CEO’su Yenal Gökyıldırım’ın yanı sıra 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Nazif Zorlu da katıldı.



MEDIAMARKT ARTIK ZORLU AVM’DE

YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
Aneliya Ivanova

İletişim: 0532 576 10 49
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KARAMAN PARK AVM’DE YENİ LEZZET DURAKLARI!
 

Türkiye hızlı servis restoran sektörünün lideri TAB Gıda, Burger King®, Popeyes® ve Usta Dönerci® restoranları ile Karaman Park 
AVM’de misafirlerine hizmet vermeye başladı.

Hızlı servis restoran zinciri sektör lideri TAB 
Gıda, Karaman Park AVM’de Burger King®, 
Popeyes® ve Usta Dönerci® restoranları ile 
yerini aldı. 

Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger 
King®, müdavimlerine birbirinden lezzetli 
ve doyurucu menüleri, sıcak ve soğuk içe-
cek çeşitleri, kral patatesi, çıtır lezzetleri, en-
fes sosları ve daha birçok lezzeti bir arada 
sunuyor.  

Geleneksel döner lezzetini üstün hizmet 
kalitesi ile Karaman Park AVM’de lezzet 
severlerle buluşturan Usta Dönerci®, müş-
terilerini Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet 
geleneğini yaşamaya davet ediyor. 

Tavuğun en lezzetli hali Popeyes® hem 
geleneksel lezzet severlerin hem de yenilik 
arayan lezzet tutkunlarının favorisi olacak 
ürünler sunuyor.



Bestekar Yusuf Nalkesen Sok. No: 10-9 Bostanlı Mahallesi Karşıyaka / İZMİR

sevincsc@gmail.com+90 553 336 85 10

www.smartiskiyafetleri.com
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A+ AVM'LER İÇERİSİNDE İLK VE TEK SPOR OKULU
BAHÇEŞEHİR İHTİSAS SPOR KULÜBÜ

MallMark Avm Yönetiminde Fark Yarat-
maya devam ediyor!

Değişen tüketici beklentileri yeni bir dö-
nemin yansımasını oluştururken , AVM'ler 
pandemi sonrası dönem de kurguladığı ki-
ralama stratejilerinde kabuk değişimi ger-
çekleştirdi.

Çünkü dönemin ihtiyaç ve taleplerine uy-
gun stratejiler geliştirmek yönetim şirket-
lerinin performansında maksimum fayda 
sağlıyor. Alışveriş Merkezleri değişen tüke-
tici ihtiyaç ve beklentilerine uygun heyecan 
verici aktivitelere, deneyim merkezlerine, 
sosyalleşme alanlarına kısacası yaşam mer-
kezlerine dönüştü.

Metrekaresi büyük olan mağazalar , sine-
malar, oyun alanları, cafe restaurantlar, 
pandemi rüzgarında optimum zarara uğra-
yan kategoriler de yer aldı. Mağaza karması 
ve yeniden kiralama stratejisinde dönü-
şümler bu dönemde başladı.

MallMark , yaşanılan bu değişim süreci-
ni, verimliliği en doğru şekilde kullanmayı 
hedefleyerek alışveriş merkezlerini  Spor 
Kompleksleri ile bütünselleştirerek bir ilke 
imza attı. 

Performans ve maksimum verimlilik odaklı 
olarak konsept geliştirme ve kiralamasını 
gerçekleştirdiğimiz Spor Okulu konsepti 
İstanbul, Bahçeşehir Prestige Mall Avm’de 
büyük başarılara imza attı.2.500 m2 kul-
lanılabilir net alan, 1.200 aktif sporcu, 42 
antrenör , 6 farklı spor kategorisi üzerinden 
faaliyetini sürdüren Bahçeşehir İhtisas Spor 
Kulübünü maksimum verimlilik ve operas-
yonel mükemmellik ile Alışveriş Merkezi 
konseptine uyarlamış olmanın gururunu 
yaşıyoruz.
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www.obidevdukkan.com
Kasaplar Mah. 11004 Sk. 4/B - Altıeylül / BALIKESİR 
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SESİM RESİM SERGİSİ’NİN AÇILIŞI AQUA FLORYA’DA YAPILDI

ECE Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Sanatçı Cenk Yüksel’in sesi, resmi, hikayeyi ve dijitali bir ara-
ya getiren “Sesim Resim” Sergisi’nin açılışı Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel, Sanatçı Cenk 
Yüksel, İstanbul Akvaryum Genel Müdürü, Aqua Florya AVM Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu’nun katıldığı 

serginin açılışı Ayşe Arman moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

ECE Türkiye’nin ana sponsorluğunda, “Eği-
timde Fırsat Eşitliği” temasıyla Türkiye Eği-
tim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına dü-
zenlenen Sesim Resim Sergisi’nin açılışı, 17 
Mayıs’ta Gazeteci Ayşe Arman moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen bir davetle Aqua 
Florya Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Açılışa 
TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, ECE Tür-
kiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet 
Yolaç Canlıel, Sanatçı Cenk Yüksel, İstanbul 
Akvaryum Genel Müdürü, Aqua Florya AVM 
Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu ka-
tıldı. Açılışın ardından ise Crowne Plaza İs-
tanbul Florya ev sahipliğinde İyilik Kolyeleri 
Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyenin gelirinin 
bir kısmı ise TEGV’e bağışlandı.
 
ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su 
Semet Yolaç Canlıel, şöyle konuştu “Eğiti-
min, bireyin ve toplumun gelişimine yapılan 
en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Sa-
nat ise duyguları harekete geçirerek ilham 
verip farkındalık yaratma gücüne sahip. Se-
sim Resim projesi, bize bu iki alana birden 
destek olma fırsatını sundu. Bu çok yönlü, 
sıra dışı projenin ana sponsorluğu üstlen-
mek bizim için büyük mutluluk ve gurur 
kaynağı.”
 
İçinde hikâyeyi, sanatı ve seslendirme ta-
rafında da pek çok değerli sanatçıyı bu-
luşturan Sesim Resim projesinin eğitim 
için yapılıyor olmasıyla Türkiye’de bir ilke 
imza attığını söyleyen TEGV Genel Müdürü 
Sait Tosyalı, “Sesim Resim projesinin sahi-
bi sanatçı dostumuz Cenk Yüksel’e, projeyi 
destekleyen ECE Türkiye’ye, seslendirmede 
karşılık beklemeden görev alan değerli sa-
natçılarımıza, üç milyondan fazla hikayeyi 
temsilen projede yer alarak tablolara can 
veren TEGV ailesinin üyelerine ve ilgileri ile 
eğitime destek olacak sanatsever bağışçıla-
rımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Aqua Florya AVM Yönetim Kurulu Üyesi 
Çapanoğlu ise şunları söyledi: “Açıldığımız 
günden bugüne her biri bizim için büyük 
anlam taşıyan birçok sosyal sorumluluk 
projesine destek verdik, vermeye de devam 
edeceğiz. Bugün de Sesim Resim projesi ile 
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eğitimde fırsat eşitliği konusunda farkında-
lık yaratmayı hedefliyoruz. TEGV’e ve sanat-
çımız Cenk Yüksel’e bu projeyi ECE Türkiye 
sponsorluğu ile hayata geçirdikleri için çok 
teşekkür ediyoruz. Biliyorum ki Aqua Florya 
ziyaretçisi bu sergiyi çok büyük bir ilgiyle 
gezecek. Bu projeye katkı sağladığımız için 
çok mutluyuz.”

Sesim Resim’i TEGV yararına gerçekleştir-
mekten duyduğu mutluluğu paylaşan Sesim 
Resim projesinin sahibi Cenk Yüksel, “TEGV 
çocuklarının hikayelerini okurken, bambaş-
ka bir duygu dünyasına sürüklendim… Ha-

yal dünyamda, TEGV’in başardığı şeyin, bir 
tırtıl halinde kendilerine gelen çocukları 
kelebeğe dönüştürerek özgürce uçmaları-
nı sağlamak olduğunu düşündüm. Deva-
mında özgürce uçanların çoğunun yuvaya 
geri dönerek diğerlerine de uçmayı öğret-
tiklerine; bu eğitim seferberliğinin çığ gibi 
büyüdüğüne tanık oldum. Bu sergi saye-
sinde TEGV çocuklarının uçabilmesine bir 
nebze katkı sağlayabilecek olmanın tarif 
edilemez hazzını yaşıyorum” diye konuştu. 
 
DB Positive organizasyonuyla hayata ge-
çirilen Sesim Resim projesi kapsamında, 
TEGV’in nitelikli eğitim desteği vererek 
hayatlarına dokunduğu kişiler ve TEGV 
gönüllülerinin ilham veren hikayeleri, önce 
Cenk Yüksel tarafından resmedildi. 10 hi-
kaye, daha sonra sanat, spor ve edebiyat 
dünyasının ünlü ve sevilen isimleri Arif Piş-
kin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda Er-
dem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz, 
Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet 
Sali tarafından seslendirildi. Resimler, ECE 
Türkiye yönetim portföyündeki 7 alışveriş 
merkezinde Ekim ayı sonuna kadar sergi-
lenecek. Ziyaretçiler, resimlerin altında yer 
alan QR kodları ile resimlerin hikayelerini 
de dinleyebilecek. Tabloların satışıyla pro-
jeden elde edilecek gelir, TEGV’e aktarıla-
rak yine eğitime desteğe dönüşecek.
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Neoart Design’ın sunduğu hizmetlerden ve bugününe kadar
gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir misiniz?
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Daha çok ne tür ürünler tasarlıyorsunuz?
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Dekorasyondaki yeni trendler nelerdir?

������������������������������������������������������	���	�	���

	������
��	�	��������������		�	�����������������������������������
��������
����������	����������������������	����	����
�	������
���������������
	������������������������	�������	�	���
��������������
�����	���������������
����������������������������������������
�����������������	��������	����������������	��������� ����
	���������
�������������������������������������
��������
������������	�����������������������������������	�	��	��
���
������������������������������	����	������	�����������������������
������	�	��	�	���	�	������������������	���	�	�������������������	������
����	����

�����	�������	�	�		�	�	�����������	�	������������������������	�
��������������������������	�	���������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������
������������ ���	������ �������������������������������

������������������	���������������������������

����������������������	�	����������������

���������������������	������������������ ��������������������	������������������

�� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������

www.neoartdesign.com



42

MALL&MOTTO / Kapak Konuğu

Bize şirketiniz’den bahseder misiniz?

KDM 2008 yılında O Murat İzci tarafından  
perakende ve AVM sektörüne katma değer 
yaratma (KDM)amacıyla kurulmuştur. Bu-
güne kadar  Türkiye genelinde 54 AVM ve 
yurt dışında 14 AVM olmak üzere toplam 68 
AVM ye hizmet vermiştir.

Şu anda Kastamall , Novada Yozgat , Çam-
san Park , Ereylin AVM Anatolium Marmara, 
Seoul Mun , Alfraganus ve Boulevard AVM 
lerinini yönetim ve kiralama danışmanlığını;  
Oasis Bodrum AVM’nin ise kiralama danış-
manlığını yürütmektedir.

Projelerinizden kısaca bahsedebilir misi-
niz?

Kastamall AVM Kastamonu’nun merkezin-
de, şehrin tam girişinde yer alıyor. Parçası 
olduğu ve içinde 135 daireden oluşan re-
zidansların ve 5 yıldızlı lüks bir otelin yer 
aldığı karma konseptli bir proje olan Kasta-
mall AVM; Kastamonu’nun bu alanda sahip 
olduğu en büyük projesi konumunda ve 62 
mağaza, kafe, restoran, sinema salonları, 
oyun alanlarının yanı sıra 503 araç kapasiteli 
otoparkı ile ziyaretçilerine konforlu bir alış-
veriş imkânı sunan bir proje.

Novada Yozgat AVM Aralık 2016’da açı-
lan Yozgat’ın ilk ve tek alışveriş merkezidir. 
Toplam kiralanabilir alanı 15,641 m2 olan 
alışveriş merkezi ,mağaza ve restoranların 
yanı sıra sinema salonları ve çocuk oyun 
alanlarını da bünyesinde barındıran bir ca-
zibe merkezi.

Anatolium Marmara, ulusal ve uluslararası 
markaları  ve IKEA’nın İstanbul’daki 3.ma-
ğazası ile ziyaretçilerine hizmet veriyor. .Life 
style açık alanları, bu alanlara ulaşımı sağla-
yacak yeşillendirilmiş dış bağlantı yolu, her 
noktasında yeşili öne çıkaran sosyal alanlar 
ile bezenmiş park ve terasları, açık ancak 
hava şartlarından korunmuş alışveriş, kafe, 

restoran alanları ile ailece keyifli zaman ge-
çirmek isteyenlerin gözde buluşma mekanı 
konumunda.

Ereylin AVM, Karadeniz Ereğli’nin ilk ve en 
köklü alışveriş merkezi olma özelliğine sa-
hip. Yerli ve yabancı markalarıyla birlikte 
giyimden ev aksesuarlarına, teknolojiden 
gıdaya her türlü ihtiyaca rahatlıkla cevap ve-
ren AVM, aynı zamanda düzenlediği renkli 
etkinlikler ve cazip kampanyalarla 7’den 
70’e herkesin gözdesi olma yolunda hızla 
ilerliyor.

Çamsan Park AVYM  30.568 M2 kiralanabilir 
alanı ile şehrin merkezindeki Çamsan Park 
AVYM, kafe restoran, oyun alanlarıyla, nüfu-
sun yoğun olduğu Sancaktepe bölgesinde 
hizmet veriyor.

Oasis AVM 1998 Yılında Bodrum’un ilk alış-
veriş, kültür ve eğlence merkezi olarak hiz-
met vermeye başladı. 26.000 m2 toplam 
kiralanabilir alana sahip olan avm aynı zam-
nada geleneksel Bodrum'a uyumlu mimari-
si, süs havuzları, palmiyeleri ve begonvilleri 
ile Bodrum'un vazgeçilmez Yaşam Alanı ko-
numunda.

Seoul Mun Projemiz,  Taşkent’in en yüksek 
gelir grubu ve tüketim yoğunluğuna sahip 
olan ilçesi Yakkasay’da yer alıyor.  İlçede 
kilometrekare başına, 7929 kişi nüfus yo-
ğunluğu bulunuyor. CRE Ödülleri’nde, 2020 
Yılının “En İyi Konsepti” ve “En İyi Eğlence 
Mimarisi” ödüllerini almış olan Seoul Mun 
2 etaptan oluşuyor.  Projenin 2. Etap çalış-
maları halen devam etmekte olup, 1. Etap 
açılış tarihinden bir yıl sonra tamamlanması 
öngörülüyor.  Nehrin iki kıyısında yer alan 
proje,  28.400 m2 kiralanabilir alana ve 450 
araç kapasiteli otoparka sahip.  Knight Frank 
araştırma şirketinin yapmış olduğu çalışma-
ya göre, açılış sonrası günlük 11.000 ziya-
retçi öngörülüyor.  1 Eylül 2022 Özbekistan 
Bağımsızlık Gününde açılması planlanan Se-
oul Mun, 130 mağazası ile Taşkent’in marka 
projesi olacak.

Boulevard projemiz ise 22.000 m2 kiralana-
bilir alana ve 1550 araçlık otoparka sahip,   
bir karma proje olup;  2500 konut, ticaret 
merkezleri, oteller, eğitim kurumları ve alış-
veriş caddelerinden oluşuyor.  Açılış tarihi 
Temmuz 2022 olarak planlanan projenin 
konutlarında yaşam başlamış olup,  alışveriş 
caddelerinde de hazırlıklar hızla sürüyor.

Alfraganus projemiz,  1. Etabı 35.000 m2, 
2. Etabı 30.000 m2 kiralanabilir alana sahip 
iki etaptan oluşuyor.  Toplam 65.000 m2 ki-
ralanabilir alan büyüklüğü ile açıldığı tarih 
itibarı ile Özbekistan’ın en büyük projesi 
olacak. İkiyüzü aşkın ulusal ve uluslararası 
markaya ev sahipliği yapacak olan Alfra-

Anatolium MarmaraAnatolium Marmara

H. Barış ÖzcanH. Barış Özcan
KDM Genel Müdür YardımcıKDM Genel Müdür Yardımcı
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ganus,  1500 adetlik otopark kapasitesine 
sahip. Projeye komşu finans merkezleri ve 
lüks konut alanları yer alıyor. Komşu Kuzey 
Tren istasyonu ile tüm Özbekistan’dan ge-
len misafirlere kolay erişebilirlik sağlanıyor. 
Proje bulunduğu lokasyon itibarı ile Taşkent 
nüfusunun tüketim harcamalarının yoğun 
olduğu bölgede yer alıyor. Nüfusun büyük 
kısmına hitap edecek olan ALfraganus’a 
günlük 30.000 ziyaretçi bekleniyor. 

Ne kadarlık bir kiralanabilir alanı yöneti-
yorsunuz? Yönettiğiniz alışveriş merkez-
lerinin toplam boyutu ne kadar?

KDM olarak hizmet verdiğimiz AVM’lerimiz,  
toplam 270.000 m2  kiralanabilir alana sa-
hip. 

Yurtdışında da projelerinizin olduğunu 
biliyoruz neden yabancı yatırımcılar sizin 
şirketiniz tercih ediyor? 

Türkiye’de 14 yıldır güvenle hizmet veren 
en eski yerli AVM yönetim ve kiralama Fir-
ması olmamız ve  O. Murat İzci önderliğin-
de işinde ihtisaslaşmış profesyonel kadro İle 
tüm projelere hizmet vermemiz en önemli 
nedenler.  Profesyonel ve dürüst düşünce 
ve iş yapış şekline sahip olmamız yabancı 
yatırımcılar tarafından tercih edilmemize 
sebep olmaktadır.

Sektördeki trendlerle ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

Türkiye deki AVM Sektörü toplam 
13.800.000 m2 kiralanabilir alana sahip olup 
yaklaşık  yüzde 85 doluluk ile faaliyet gös-
termektedir. Yani yaklaşık 2.000.000 m2 ki-
ralanabilir boş alan bulunmaktadır. Standart 

büyüklüğü 35.000 m2 olan yaklaşık 70 AVM 
büyüklüğünde boş alan vardır. 1 Ekim 1988 
GALERİA ile başlayan Türkiye AVM Sektörü 
bugün 1000 kişiye düşen 163 m2 ile (2021 
sonu itibarı İle) ciddi bir büyüklüğe ulaşmış-
tır.  Avrupa’da ise bu ortalama 206 m2 dir. 
1000 kişiye düşen alan büyüklüğüne ilçe 
bazlı baktığımızda,  1740 m2 ile B en önde 
yer almaktadır. 

Bu dönemde bir alışveriş merkezinin 
efektif çalışabilmesi için olmazsa olmaz-
lar nelerdir

Doğru planlama, doğru konsept,  doğru lo-
kasyon,  doğru büyüklük bir AVM’ nin her 
dönem doğru çalışabilmesi için önemlidir.  
Fakat bunların hepsinin doğru olması AVM 
nin uzun yıllar doğru şekilde çalışabileceği 
anlamına gelmez.  AVM planlama ve inşaat 
sürecinde doğru olan bu kriterler bütününe 
ilave olarak zaman içerisinde kendini yenile-

yebilen bir bakış açısı İle profesyonel bir yö-
netim ve kiralama sistemine dahil olmalıdır. 
Temel sıkıntımız sınırlı marka derinliğinde 
birbirinin kapsama alanına giren AVM’lerin 
birbirlerini tekrar etmesidir. Perakendeci bu 
ortamda yaptığı tercihlerde ve bunun sonu-
cunda da oluşan ciro miktarlarından mutlu 
olamamaktadır. 

Sonuç olarak plan, lokasyon, konsept ve 
büyüklük yanına,  profesyonel yönetim ve 
kiralama eklendiğinde ve döneme ve döne-
min matematiğine cevap verebilen bir yapı 
oluşturulduğunda en doğru sonuç ortaya 
çıkmaktadır.

Online alışveriş artan bir sektör, bu du-
rumda alışveriş merkezlerini yapması ge-
rekenler nelerdir?

Pandemi süreci ile birlikte kat edeceği me-
safeyi çok hızlı alan e ticaret sektörü,  pan-
deminin sonlanması İle birlikte bu hızlı bü-
yüme trendini kaybetmiştir. E ticaret bize 
rağmen ya da geleneksel perakende sek-
törü e ticarete rağmen diye bir ayrıma gir-
mek doğru değildir. Yaklaşık 600.000 kişiye 
istihdam sağlayan bu sektör tarafları olarak 
hepimizin ortak hedefi daha çok istihdam,  
daha çok ciro,  daha çok vergi ödemesi, 
daha çok şah primi ödenmesi yani Türkiye 
organize perakende sektörünün tüm pay-
daşları İle kazanmasıdır.

Bir alışveriş merkezi marka karması neye 
göre seçmelidir?

Lokasyon ,büyüklük, çevre, demografik yapı, 
hedef kitle gibi tüm kriterlere bağlı olarak 
perakendenin iştahı da göz önüne alınarak 
planlanmalıdır.

Sektöre yeni gelecek genç arkadaşlara 
önerileriniz nelerdir?

Tüm sektöre girecek arkadaşlara tek önerim 
olacaktır. Severek yapacağınız iş sizi en kalı-
cı başarıya götürür.

Çamsan Park AVYMÇamsan Park AVYM

Ereylin AvmEreylin Avm

Kastamall AvmKastamall Avm

Novada YozgatNovada Yozgat

Oasis BodrumOasis Bodrum

alfraganusalfraganus

boulevardboulevard
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Ufuk Bey, sektörün en tecrübeli isimle-
rinizden birisiniz. AVM sektörünün geli-
şimi pandemi döneminde nasıl ilerledi? 
Gelinen noktada sektörü nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

2020 yılının mart ayında etkilerini hisset-
meye başladığımız pandemi döneminde 
tüm sektör olarak bugüne kadar hiç yaşa-
madığımız tecrübeleri kazandık. Tüm dün-
yada etkilerini sert bir şekilde hissettiğimiz 
pandemi sürecinden sadece bizler alışveriş 
merkezleri ve perakendeciler etkilenmedik. 
Pek çok sektör bu dönemden etkilendi ve 
çok büyük tecrübeler kazandı. 

Pandemi döneminde alışveriş merkezi ya-
tırımcıları büyük fedakarlıklarda bulunmuş-
lardır. En çok gündeme gelen kira konusu 
başta olmak üzere pek çok alanda yatırım-
cılar ellerini taşın altına koymuş ve gerekli 
destekleri sağlamışlardır.

 Pandemi döneminin devam ettiği o uzun 
süreçte perakendeci ve alışveriş merkezi 
yatırımcıları karşılıklı anlayış kültürünün en 
güzel örneklerini vererek zor süreçleri bir-
likte el ele vererek atlatmıştır. Bu dönemi 
geride bırakırken gerek alışveriş merkezleri 
gerekse de perakende tarafında bilgi payla-
şımı son derece sağlıklı bir şekilde sağlandı 
Türkiye’de AVM sektörü çok önemli aşa-
malar kaydetmişti. Pandemi döneminde 
de tüm bilgi birikimi ve tecrübelerini kulla-
narak, mümkün olan tüm hamleleri zama-
nında gerçekleştirerek bu süreci başarılı bir 
şekilde atlatmıştır.   

Elbette bugün Türkiye de alışveriş merkez-
leri olarak tüm dünyada yaşanan gelişme-
lere paralel olarak bizler de ekonomik ge-
lişmelerden dolayı sıkıntılarımızın olduğu 
dönemleri yaşıyoruz.  2021 yılının özellikle 
son çeyreğinde dünya piyasaları ile birlikte 
ülkemizde projelerimizin ortak alan gider-
lerinin yükselmesine neden olan ekonomik 
gelişmeler yaşandı. Öncelikle enerji fiyatla-
rında yaşanan artışlar ile karşılaştık. Alışve-
riş merkezlerimizde sağlıklı sürdürülebilirlik 
konusunda önlemler almaya, projeler geliş-
tirmeye başladık. En önemli gider kalemleri-
miz arasında yer alan enerji giderlerimiz ko-
nusunda yeni yatırımlar yapmaya başladık. 
Güneş enerjisinden yararlanmak konusunda 
yatırımlar tüm projelerde peş peşe hayata 
geçmeye başladı.

Ardından yükselen enflasyon oranları ile 
yeniden karşılaştık. Enflasyon ile birlikte fi-
yatlardaki aynı oranda yaşanan artışlar, fiyat 
konuşunda eskisine oranla bu konuda daha 
fazla duyarlı bir tüketici kitlesi oluşturmaya 
başladı.

Türkiye, 1980 li yıllarda başlayan bu sektör-
deki yolculuğunda önemli yollar kat etmişti. 
Gerek pandemi sürecinde gerekse de enf-
lasyon oranlarının yükseldiği bu dönemden 
elde edinilen tecrübeler ile eskisinden daha 
deneyimli, tecrübeli ve soğukkanlı olarak çı-
karak uluslararası farkındalığını hissettirerek 
yolumuza devam edeceğiz

Pandemi dönemi sonrası alışveriş mer-
kezlerinde nasıl değişikler bekliyorsu-

nuz?

Pandemi dönemi ile alışveriş merkezlerin-
de güvenli ve sağlıklı alanlar oluşturulması, 
sosyal yaşam alanlarına daha fazla yer veril-
mesi konusunda adımlar attık. Sosyalleşme-
nin daha fazla önem kazandığı bu süreçte 
yeme-içme alanları, peyzaj alanları, daha 
fazla gün ışığı alan alanlar, kültürel alanlar 
ve adına deneyim alanları diyebileceğimiz 
bölgelerimiz artık eskisine göre daha da 
fazla önem kazanmış durumda. 

Ziyaretçilerin alışkanlıklarında değişik-
liklere karşı nasıl bir strateji izlenmeli?

Ülkemizde alışveriş merkezlerimizin ziya-
retçilerinin geçen zamana ve yaşanan ge-
lişmelere bağlı olarak, her geçen gün daha 
farklı deneyimler kazanmak istemeleri, farklı 
pazarlama stratejileri görmek istemeleri ve 
bu isteklerinin süreçle sürekli olarak geliş-
mesi; bizlerin ziyaretçilerimizi anlamamızda 
daha da hassas olmamız konusunda zorun-
lulukları da beraberinde getirmektedir. Pa-
zarlama ve halkla ilişkiler departmanlarımız 
önümüzdeki süreçte ziyaretçilerimizi temsil 
ettikleri kuşaklar üzerinden keşfetmeye ça-
lışmaya daha fazla önem verecekler; birbi-
rinden farklı geliştirdikleri bakış açıları ile 
daha farklı pazarlama stratejileri geliştirmek 
zorunda kalacaklardır. 

Kuşaklardan bahsettiniz. Kuşaklara göre 
değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’yi nüfusu bakımından incelediği-

Özel 
Röportaj

Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Ceylan Karavil Park AVM 

Genel MüdürüGenel Müdürü

Necati Ufuk Toydemir ile sektörün gelişimini ve öngörülerini konuştuk. Pan-
demi döneminde önemli tecrübeler kazanıldığını vurgulayan Toydemir, 
“Pandemi döneminde perakendeci ve alışveriş merkezi yatırımcıları karşılıklı 
anlayış kültürünün en güzel örneklerini vererek zor süreçleri birlikte el ele ve-
rerek atlatmıştır” diye konuşuyor. ENS Danışmanlık bünyesinde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM’nin 
Genel Müdürü Necati Ufuk Toydemir sorularımızı yanıtladı.
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miz zaman, genç nüfusu yoğun olan bir 
ülke karşımıza çıkıyor. Genel olarak ülkemi-
ze baktığımız zaman 40 yaşına kadar olan 
bireyler, toplam nüfusun yarısına yakın bir 
oranı oluşturmaktadır. 1960 yılından itiba-
ren X ile temsil edilmeye başlayan kuşaklar 
Y, Z, Alfa olarak devam etti. Bu kuşakların 
sırasıyla eğitim süreçlerini bitirmeleri ve iş 
hayatlarına başlamaları ile kuşaklara göre 
projelerimizde değişimlerde kaçınılmaz 
hale geldi.

Y kuşağı günümüzde iş hayatına atılmış ve 
harcama yapan son kuşak olarak gözük-
mektedir. Y kuşağı derken kastım 1980-
2000 yılları arasındaki doğumlulardır. Y ku-
şağının alışveriş alışkanlıklarını hep beraber 
tecrübe ederek uyumlanma çalışmalarımızı 
yaptık. Y kuşağı uyumlanması sonrası artık 
yeni bir kuşak olarak Z kuşağı önümüzde-
ki birkaç yıl içinde iş hayatlarına başlayarak 
karşımızda yeni harcamaya yönelen kuşak 
olarak göreceğiz.

Her kuşakta bir önceki kuşağa göre fark-
lı değer yargıları, kültürel bakımdan farklı 
kodlar, düşünce ve bu düşüncelerinden 
meydana gelen farklı davranışları görüyo-
ruz. Bizler kuşak döngülerine rastlayan bu 
dönemlerde kuşakları, dünyayı, tüketim 
alışkanlıklarını ve tüm bunlarla bağlantılı 
olarak pazarlamayı özetle ziyaretçilerimizi 
etkileyen önemli kırılmaları büyük bir özen-
le incelemeliyiz. Yakın bir zaman içerisinde 
karşılaşacağımız ve kendilerine geleceğin 
ziyaretçileri diyebileceğimiz bu grupların 
analizini yapabilmek için temel koşul; ku-
şakların hayatı algılayış şekillerini, düşün-
celerini ve ideallerini anlamakla mümkün 
görünmektedir

Big data ve yapay zekâ konularını pek 
çok platformda gündeme getiriyorsu-
nuz. Bu konudaki görüşlerinizi de kısaca 
bizlerle paylaşır mısınız?

Özellikle son yıllarda etkisini eskisinden çok 
daha fazla hissettiğimiz teknolojik olarak 
yaşanan gelişmelerin devamlı hızlanan bir 
ivme ile ilerlemesi, hepimizi her sabah diji-
talleşme konusunda neler yapabileceğimiz 
konusunda daha fazla düşünmeye zorluyor. 
Her gün teknolojik alanda ortaya çıkan ye-
nilikleri görüyor, takip ediyor ve bu alanda 
gerçekleşen gelişmeleri gördükçe heyecan-
lanıyoruz. Ardından gelecek her yeni günü 
de bu heyecan içerisinde beklemeye devam 
ediyoruz. Tüketici teknolojik alanda yaşa-
nan   değişimi gördükçe bu konuda daha 
fazla deneyim sahibi olmak istiyor ve biz-
lerden de bu beklentisini karşılamak için 
hamlelerimizi bekliyor. Zaman son derece 
hızlı bir şekilde ilerliyor. Tüketici tarafında 
da değişimler bu hızla doğru orantılı olarak 
gerçekleşiyor. Tüketiciler artık tek kanaldan 

alışveriş yapmak yerine çoklu kanaldan alış-
verişlerini gerçekleştirmeye başladılar.

Daha önceki açıklamalarımda da dile getir-
diğim gibi tüketici kuşaklarının değişimi, y 
kuşağının iş hayatına girmesi ve harcama 
yapan bir kuşak olarak karşımıza çıkması, Z 
kuşağının da önümüzdeki birkaç yıl içinde iş 
hayatına başlayacak olması ve bu iki kuşa-
ğın teknolojik gelişmelere son derece ilgili 
olmaları ve dolayısıyla  teknolojik gelişme-
lerden maksimum derecede faydalanma is-
temleri perakende sektöründe dijitalleşme-
yi ve teknolojik gelişmeleri  yakından takip 
etmeyi, kullanmayı zorunlu hale getirmiştir.
 Aslında bizler yeni kuşakların iş hayatına 
girmesi ve harcama yapmaya başlamalarını 
ilk olarak big data kavramı üzerine çalışma-
lar yaparak karşılaşmıştık. Tüketicilerin eği-
limlerini ve bu eğilimlerinden doğan tüm 
istatistiki verilerini Big data ile topladık. Gü-
nümüzde bu verileri kullanmamız daha da 
fazla önem kazandı. Big data ile başlayan 
yolculukta yapay zekâ kavramını artık daha 
net olarak konuşmaya başladık.

Yazılım tarafında bugüne kadar verilen 
büyük emeğin sonucunda tüm sektör son 
zamanlarda gündemde olan kişileştirme ve 
yapay zekâ kullanımında çok büyük başa-
rılara ulaşacaktır. Artık tüketicimizde bunu 
deneyimlemek istiyor.  Bu deneyimleme 
isteğini de bir şekilde artık karşılamaya baş-
ladık. Tabi ki bu gelişmelerin de pek çok 
aşamadan oluşacağı ve her biten aşamadan 
sonra yeni bir aşamaya geçilecek olması da 
bu konuda yapılacak yatırım bedellerinin 
yükselmesine neden olacaktır. Yüksek yatı-
rım maliyetleri ve bazı altyapı eksikleri de ilk 
aşamalardan sonra sürecin biraz yavaşlaya-
cağı izlenimini veriyor.

2022 yılı içerisinde big data ve yapay 
zekâ konusunda gelişmeleri takip ederek 
ziyaretçilerimizi temsil ettikleri kuşaklar 
üzerinden keşfetme konusunda yapmış 
olduğumuz çalışmalara daha fazla önem 
vererek; birbirinden farklı geliştireceğimiz 
bakış açıları ile daha farklı stratejileri ge-
liştireceğiz. Geliştirdiğimiz stratejiler ile de 
hedeflerimize ulaşmak için tüm enerjimizle 
çalışmaya devam edeceğiz.

 Önümüzdeki dönemde mimari açıdan 
mağaza karmasına kadar değişmiş, ziya-
retçisini daha fazla tanıyan, elde ettiği tüm 
verileri belki de yapay zeka teknolojisini de 
kullanarak inceleyen, yorumlayan dönü-
şüm ve bu dönüşüm içerisinde gelişimini 
sağlayan alışveriş merkezlerinin rekabette 
bir adım öne çıkma çalışmalarını göreceğiz.

Türkiye son derece dinamik ve büyük bir 
nüfusa sahip. Ülke olarak çok büyük bir 
potansiyele sahibiz. Elde ettiğimiz kaza-

nımlar, tecrübeler ile toparlanma süre-
cini son derece hızlı bir şekilde atlatarak 
daha da güçlenmiş iş ortaklarımız ile son 
derece güçlü bir şekilde yeni başarılara 
ulaşacağız

Son zamanlardaki gündemlerden bi-
risi de sürdürülebilirlilik. Bu konuda 
yapılanlar ve yapılabilecekler hak-
kında görüşlerinizi de kısaca bizlerle 
paylaşır mısınız?

Zaman hızlı bir şekilde ilerliyor ve hızla 
orantılı olarak da yaşamımızı sürdürdü-
ğümüz gezegen değişiyor. Hem geze-
genimizin iklim yapısı hem de sosyal 
yapılar değişiyor. Artık küresel ısınma 
ve buna bağlı olarak iklim değişiklikle-
ri konularını takip etmeye başladık. İn-
sanlık da bu değişimlerin hızlanmaması 
konusunda son derece hassas davranı-
yor. Tüm insanlık kaynaklarımızı verimli 
şekilde kullanmak konusunda artık çok 
daha bilinçli. Bu da sonuçta sürdürülebi-
lir bir dünya için el ele vermemizi zorun-
lu hale getiriyor.

Türkiye’de alışveriş merkezi sayısı 500’e 
yaklaşmış durumda. Proje sayısı arttıkça 
toplamda kullanılan yıllık enerji tüketimi 
de son derece yüksek değerlere ulaşı-
yor. Enerji olarak sadece aklımıza bura-
da elektrik gelmemeli.

Bu konuda ilk yapılabilecek uygulama-
lara örnekler vermek gerekirse; gelişen 
LED teknolojisine dönüşüm sağlanabilir. 
Hemen ardından proje alanlarında ye-
rinde üretim sağlayarak hem daha uy-
gun maliyetli enerji tedariki sağlanabilir. 
Alışveriş merkezlerimizin çatıları, kulla-
nılmayan alanlar olmaktan kurtarılabilir.

Enerjimizin büyük kısmını havalandırma 
ve soğutma sistemlerinde kullanmakta-
yız. Bu sistemlerimizin üzerinde iyileştir-
me çalışmaları yapılabilir, daha verimli 
sistemler ile değişimi konusunda adım-
lar atılabilir.

Günümüzde her geçen gün daha da 
önemi artan su konusunda; suyu daha 
verimli kullanmak için fotoselli arma-
türlerin kullanımı, mevcuttan daha az su 
kullanan rezervuar değişimleri gerçek-
leştirilebilir. Yağmur suyunun toplanıp 
gri su çözümleri ile rezervuar ve peyzaj 
sulamalarında kullanılması sağlanabilir.

Her ay milyonlarca ziyaretçi ağırlayan 
alışveriş merkezlerimiz sürdürülebilirli-
lik konusunda toplumun bilinçlenmesi 
ve uygulamaların toplumda genişlemesi 
konusunda önemli bir role sahip olacak-
lardır.



46

MALL&MOTTO / Haberler

MÜSİAD ‘TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÖDÜLLERİ’ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA SAHİPLERİNİ BULDU

İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 17 yıldır düzenlediği “Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni”ni bu yıl “Türkiye’nin Gücü Ödül Töre-
ni” adıyla ulusal ölçekte kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdü. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde iş ve siyaset dünyası-
na yön veren isimler, akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerinin katılımıyla gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a “MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” verildi. Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli “Akademinin Gücü 

Ödülü”,  Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ “Basının Gücü Ödülü”, Altınay Robot Teknolojileri A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Hakan Altınay “Dönüşümün Gücü Ödülü”, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek “Girişimin Gücü Ödülü”, 

Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu “İklimin Gücü Ödülü”, Kale Grup 
Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ”Kadının Gücü Ödülü”, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük “Markanın 
Gücü Ödülü”, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Kurucusu Hatice Dilruba “Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü”, Tosyalı Hol-

ding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Üretimin Gücü Ödülü”ne layık görüldü. Aynı zamanda MÜSİAD’ın 32. yıl 
dönümü kutlamasına da sahne olan ödül töreni derneğin 32 yıllık başarı hikâyesini gözler önüne serdi.

32 yıldır Türkiye ve dünyadaki saygın konu-
munu giderek yükselten, mahalli ve evren-
sel değerleri gözeterek iş dünyasına gele-
ceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle 
takip edilen en önemli etkinliklerinden bi-
rini daha başarıyla gerçekleştirdi. Ekonomik 
ve toplumsal açıdan Türkiye’nin geleceğine 
katkıda bulunanları ödüllendirmek, ülkemi-
zin geleceğine hizmet odaklı yeni ilhamlar 
oluşturabilmek, iş dünyası, girişimci ekosis-
temi ve akademik camiada geleceğin başa-
rılı projelerini teşvik etmek amacıyla “Türki-
ye’nin Gücü Ödülleri” Taksim Atatürk Kültür 
Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı 
Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve Ak Parti Genel Başkan 

Vekili Binali Yıldırım’ın da katılımıyla sahip-
lerini buldu. Türkiye’nin gelişimine önemli 
katkı sağlaması beklenen “Türkiye’nin Gücü 
Ödül Töreni”, MÜSİAD’ın 32. kuruluş yıl dö-
nümü kutlamalarına da şahitlik etti.

Yücel Arzen’den 32. Yıl Bestesi

MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni, 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından 
son dönemin gözde sanatçılarından Yücel 
Arzen’in MÜSİAD’ın 32’nci yılı anısına bes-
telediği “32. Yıl Bestesi” ve sahne gösterisi 
büyük alkış aldı. 

Asmalı: MÜSİAD Türkiye’nin Sermaye Plat-
formu Törenin açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; 
“MÜSİAD; Bugün yurt içinde 84, yurt dışın-
da ise 81, toplam da 164 şubeyle ülkemizde 
ve tüm dünyada etkin ve yaygın büyük bir 
sermeye platformuna dönüştü. Değişik sek-
törlerde faaliyet gösteren 12.500 üyemiz ve 
60 bin firmamız ile yaklaşık 2 milyon insanı-
mıza istihdam sağlıyor, ekonomik büyüme-
ye ise kadim ahîlik geleneği çerçevesinde 
katkıda bulunuyoruz” dedi. 
Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Türkiye’nin kalkınması, ekonomik ba-
ğımsızlığı ve mazlum halklara verdiği destek 
ile başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere 
dünya barışına sağladığı büyük katkıların-
dan dolayı “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü”ne 
layık görüldüğünü açıkladı. 

Asmalı: 2022’yi Yatırım Yılı İlan ettik

Türkiye’nin pandemi sürecinde dünyanın 
yaşadığı genel ekonomik sıkıntılardan hü-
kümetin başarılı ekonomi politikalarıyla 
güçlenerek çıktığını vurgulayan Mahmut 
Asmalı, MÜSİAD’ın her zaman ekonominin 
lokomotifi olmaya devam edeceğini söyle-
di.

“Türkiye ekonomisine katma değer sağla-
mak, üretim projeksiyonunu güçlendirmek 
ve ihracat sürecine ivme kazandırmak için 
MÜSİAD olarak 2022 yılını yatırım yılı ilan 
ettik. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda 
üyelerimizle, ‘Anadolu Üretim ve Yatırım 
Hareketi’ ile aralarında büyükşehirlerin de 
bulunduğu 40’ın üzerinde noktada yatırım 
seferberliği başlattık. Toplam yatırım be-
deli 25 milyar Türk lirası olan bu yatırımlar 
tamamlandığında 25 bin insanımıza yeni 
istihdam alanları oluşacak. Bu yatırımlarla 
birlikte 1 milyar dolar ihracatı aşan illerimi-
zin sayısını ise 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.” 

MÜSİAD Ticaret Ofisi Müjdesi

Mahmut Asmalı konuşmasında bir önemli 
müjdeyi daha paylaştı: “Üyelerimiz arasın-
daki ticareti daha da geliştirecek ve yeni 
ortaklıklara zemin hazırlayacak MÜSİAD 
Ticaret Ofisini kuruyoruz. Bu sayede ara-
mızdaki dayanışma ve kardeşlik iklimini 
daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu ofis 
sayesinde oluşacak iş birliklerinin bereketli 
meyveler vereceğine ve üyelerimiz arasın-
dan dünya çapında büyük markaların doğa-
cağına inanıyoruz. Yeni dönemde genç ve 
kadın girişimcilerimizi her alanda daha çok 
destekleyeceğiz. Gelecekte bu dünyanın 
öncüsü olacak kuşakları yetiştirmek adına 
Genç MÜSİAD ile tohumlar ektik ve ham-
dolsun sayımız 4 binleri geçti.” 

İdlib’te 640 Haneli MÜSİAD Köyü

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
Türkiye’nin en önemli tartışma konuların-
dan biri haline gelen sığınmacı meselesine 
de değinerek, “kimse vatanını sebepsiz yere 
terk etmez” dedi: “Böyle bir mecburiyetle 
karşı karşıya kalan muhacir, mağdur ve maz-
lumlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak 
insanlık borcumuzdur. Bu kapsamda biz de 
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sosyal uyum projelerine ve insani diploma-
si faaliyetlerine özellikle genç ve kadın iş 
insanlarımızın katkısıyla ağırlık vereceğiz. 
Böylelikle toplumsal barış ve güvenin tesisi-
ne katkıda bulunmuş olacağız. Bu kapsamda 
İdlib’de biriket evlerden oluşan 640 haneli 
kalıcı MÜSİAD Köyü projemize başladık ve 
hızla yapımına devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Ödül

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın 
açılış konuşmasının ardından Türkiye’nin 
Gücü Ödülleri’nin açıklanmasına geçildi. En 
önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a
İlk ve tek sefere mahsus Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin Gücü 
Özel Ödülü”  verildi. Önce, Türkiye’nin Gücü 
Özel Ödülü’ne ilişkin hazırlanan takdim filmi 
hep birlikte izlendi.  Ardından Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılan-
ların yoğun alkışları eşliğinde sahneye geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MÜSİAD Genel 
Başkanı Mahmut Asmalı tarafından “Türki-
ye’nin Gücü Özel Ödülü” takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Ödülü İftihar-
la Taşıyacağım’’

Ödül takdiminin ardından kürsüye gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜ-
SİAD’ın 32. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak 
’’MÜSİAD yönetimine şükranlarımı sunuyo-
rum. Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü köklü 
dayanışmamızın, dava arkadaşlığımızın bir 
nişanesi olarak ömrüm boyunca iftiharla 
taşıyacağım. Hakkı verilen her başarının ha-
yatta daha büyük başarıların önünü açtığını 
yakinen biliyoruz. Ülkemizin üretimine, ihra-
catına katkı sağlayan cesur isimlerin ödül-
lendirilmesini anlamlı buluyorum. Esasen 
bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler Türki-
ye'nin yazdığı başarı hikâyesinin kahraman-
larından küçük bir örnektir. Vatanımızın dört 
bir yanında aralarında kadınlarımızın genç-
lerin olduğu on binlerce insanımız benzer 
başarılara imza atıyor’’ dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Kardeşlerimi-
ze Sahip Çıkacağız’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜ-
SİAD’ın İdlib’te yaptırmakta olduğu briket 
evlere değinerek, sayının daha da artırılması 
çağrısında bulundu. 

‘’17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı 
darbe teşebbüsüne kadar her kritik dönem-
de MÜSİAD daima milletin ve milli irade-
nin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep 
öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin 
alan elden üstün olduğu inancıyla yardım-
lar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle 
de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. 

İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi 650 
briket evin orada inşa edilmesi gibi... Hedef 
en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. 
Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp 
ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afga-
nistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar 
olma kabiliyetinin en olduğunu en iyi bilen 
bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, 
ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz 
yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla 
devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sı-
ğınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip 
çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin 
biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için 
yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler 
ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri 
çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz 
onlara ev sahipliği yapmaya devam edece-
ğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. 
Biz bu yolda aynen yürümeye devam edece-
ğiz. Yapılan fedakârlıkların boşa gitmediğini 
görüyoruz.’’

9 Dalda Türkiye’nin Gücü Ödülü

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli – “Akademinin 
Gücü Ödülü”

Türkiye, dünyada Covid-19 aşısına karşı 
kendi millî aşısını üreten yegâne ülkelerden 
biri oldu. Türkiye’nin gücüne güç katanların 
başında bilim insanlarımız gelmekte. Türki-
ye’nin Gücü Ödülleri kapsamında, ülkemizin 
kalkınması ve büyümesine katkı sağlayan bi-
limsel çalışmalar, iş dünyasına ve ekonomik 
hayata ilişkin model oluşturulmasına yönelik 
yaklaşımlar ile uluslararası ticaret ve ilişkiler 
gibi alanlara öncülük eden akademisyenle-
re “Akademinin Gücü Ödülü” veriliyor. Bu 
kapsamda Covid-19’a karşı Turkovac aşını 
geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ‘Aka-
deminin Gücü Ödülü’ne layık görüldü. 

Hakan Güldağ – “Basının Gücü Ödülü”

‘Basının Gücü Ödülü’, ülkemizin gelecek he-
defleri doğrultusundaki kararlı ilerleyişine 
ışık tutan, öngörülerini, yapıcı eleştirilerini 
ve objektif fikirlerini açık yüreklilikle ortaya 
koyan ve ekonomi alanında kalem oynatan, 
kişi ve kurumlara veriliyor. Ödül, Dünya Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gül-
dağ’a verildi. 

Hakan Altınay – “Dönüşümün Gücü Ödü-
lü” 

‘Dönüşümün Gücü Ödülü’ ticarette, bilimde, 
teknolojide, sanatta veya sporda dönüşüm 
ile alışılagelmiş akışı değiştirerek, dönüşü-
mün öncüsü olmuş veya öncü olma yolunda 
büyük planları, adımları, yatırımları olan kişi 
veya şirketlere verilen ödül kategorisi. Ödül, 
yaptığı çalışmalarla öne çıkmış, yaşanılabilir 
bir dünyanın ancak bilimin hâkim olduğu 

topluluklarla mümkün olabileceğine ina-
nan Altınay Robot Teknolojileri adına Ha-
kan Altınay layık görüldü. 

Tuncay Tütek – “Girişimin Gücü Ödülü”

 ‘Girişimin Gücü Ödülü’ ortaya çıkarttığı, 
geliştirdiği start-up ile faaliyet gösterdiği 
alanda gelecek vadeden ve yatırım potan-
siyeli ile uluslararası girişimlere rakip ola-
bilecek vizyona sahip girişim ve girişimci-
lere veriliyor ve onların yazdığı hikâyeye 
değerlik bir teşvik sunuyor.

Türkiye’de başlayan ve alanında büyük bir 
ivmeyle yükseliş kazanarak Türkiye’nin gi-
rişimcilik sektöründe yeni bir hikâye yaz-
mayı başaran ve ‘Girişimin Gücü Ödülü’nü 
kazanan isim Getir markasıyla Tuncay Tü-
tek oldu.

Alper Önoğlu – “İklimin Gücü Ödülü”

İklim veya çevre krizlerine karşı bireysel 
ya da işletme olarak geleceğe daha iyi bir 
dünya bırakma adına; yenilenebilir enerji, 
geri dönüşüm, çevre dostu ürün geliştir-
me, karbon salınımı alanlarında çalışma-
lar, girişimler, yatırımlar yapmış kişi veya 
şirketlere verilen ‘İklimin Gücü Ödülü’, 
hem ülkemizin hem de MÜSİAD’ın önem-
sediği konuların başında geliyor. Yenile-
nebilir enerji üretimleri ve çevre duyarlı-
lığıyla ‘İklimin Gücü Ödülü’ Altaca Çevre 
Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. adına 
Hasan Alper Önoğlu’na verildi.

Zeynep Bodur Okyay – “Kadının Gücü 
Ödülü”

Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak 
amacıyla faaliyet gösterdiği alanda tüm 
kadınlara ilham olan, girişimi ile sektö-
ründe liderlik edecek konumlara gelen 
veyahut gelme potansiyeli olan kadın gi-
rişimcilere verilen ve bu ülkenin kadınları-
nı cesaretlendirecek ‘Kadının Gücü Ödü-
lü’ne Kale Grup Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay layık görüldü. 

Vahap Küçük – “Markanın Gücü Ödü-
lü”

Oluşturduğu marka değeriyle sektörde 
öncü hâle gelmiş, uluslararası arenada 
global rakipleri ile yarışabilir yeterlilik-
te olan Türkiye’ye ait markalara verilen 
‘Markanın Gücü Ödülü’ ülkemizin katma 
değerine katkı sağlayan ‘markalara’ veri-
liyor. Oluşturduğu marka değeriyle 2021 
yılsonu itibariyle 34.1 milyar TL net satış, 
54 bin istihdam, 950 milyon dolar ihracat 
ve yaklaşık 1200 mağaza sayısına ulaşan 
ve ‘Markanın Gücü Ödülü’nü kazanan 
isim LC Waikiki adına Vahap Küçük oldu. 
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya ekonomi-
sinde de hareketliliğe neden oldu. Avrupa 
ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar 
nedeniyle Ruslar’ın gayrimenkulde tercih 
edeceği ülkelerin başında Türkiye’nin gel-
mesi bekleniyor. Öte yandan Ukrayna’dan 
göç edip hayat kurmak isteyenler için de 
Türkiye seçenek.

‘Rusya zaten ilk üçte’

Yabancılar yapılan gayrimenkul satışları 
hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak 
Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Hakan Ak-
doğan “Yabancılara yapılan konut satışları 
2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 
artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında top-
lam konut satışları içinde yabancılara yapı-
lan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. İran 
vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 
56 konut satın aldı. İran'ı, 8 bin 661 konut ile 
Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federas-
yonu vatandaşları izledi. Rusya zaten Tür-
kiye’ye en çok ilgi gösteren ilk üç ülkeden 
biri” dedi.

‘Türkiye’ye yabancı değiller’

Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uygulayaca-
ğı yaptırımlar nedeniyle Rus yatırımcıların 
farklı limanlara yöneleceğini aktaran Akdo-
ğan, “Bu yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki 
büyük ve küçük çaplı yatırımcılar farklı ül-

kelere yönelmek isteyecekler. Bu noktada 
Türkiye onlar için en güzel seçeneklerin 
başında geliyor. Hem turizm hem de ticari 
anlamda zaten Ruslar Türkiye’ye yabancı 
değil. Böyle bir durumda da yatırımlarını 
buraya yönlendirmeleri çok normal” diye 
konuştu.

‘Nitelikli konut alıyorlar’

Rusların gayrimenkul tercihleri hakkında 
da bilgi veren Akdoğan, “Rusların Antalya, 
İstanbul ve İzmir’den gayrimenkul alması 
bekleniyor. Ayrıca Ruslar, yüksek getiri 
sağlayan nitelikli konutlar alıyor. Özellikle 
sahil bölgelerinde yazlık tercih ediyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Akdoğan’a göre Rusların yanı sıra Ukray-
na’dan göç edip hayat kurmak isteyenler 
için de Türkiye seçenek.

RUSLAR GAYRİMENKUL İÇİN TÜRKİYE’YE YÖNELECEK 

Hakan Akdoğan Hakan Akdoğan 
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEMTüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM
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Zaman Kaybolmaz
Yazar: İlber Ortaylı 

Yayınevi: Kronik Kitap
Sayfa Sayısı: 592

"Zamanın kaybolmuşu yoktur. 
Yaşanan her şey, müspet, menfi, 

bizi inşa eder. Yalnız bizi değil, 
bizden sonraki kuşakları da…

Yaşadıklarımızı anında belki en iyi 
şekilde inşa edemeyiz. Ama, onları 
değerlendirdiğimiz vakit; gelecek 

daha emin olur.

Hayat “gemi”mi bilmiyorum; “gemi-
cilik” olduğu gerçektir. Yaşandıkça 

ve akılda tutuldukça daha iyi 
seyrüsefer ederiz.

Herkes kendi talihinin mimarıdır.
Yaşadıkları, an be an insanı 

oluşturur ve arkasında bıraktıkları, 
farkına varmadan önüne geçer.
Kader, gaipten yazılmaz. İnsan, 

kaderini kendi yazar."
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NECİP FAZIL ESERLERİYLE AKM’DE ANILIYOR

Türk edebiyatına iz bırakmayı başarmış; 
şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl 
Kısakürek 39. ölüm yıldönümünde tiyatro 
eserleriyle ve sergiyle Atatürk Kültür Mer-
kezinde anılacak. 25 Mayıs 1983 yılında 
vefat eden Necip Fazıl’ın “Reis Bey” oyu-
nu 14-15 Mayıs tarihlerinde, “Bir Adam 
Yaratmak” oyunu ise 17-18 Mayıs tarih-
lerinde AKM Tiyatro Salonunda izleyici 
ile buluştu. “Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan 
Mehmed’e Mektup” başlıklı sergi ise 13 
Mayıs – 26 Mayıs tarihleri arasında AKM 
Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri ağırladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sah-
nelenen ve yönetmenliğini Özer Tuna’nın 
yaptığı Reis Bey, filmi ile de oldukça ses 
getiren bir eser olmuştu. Necip Fazıl’ın 
1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste 
yazdığı oyunlardan biri olan Reis Bey oyu-
nunda görevinden hiç taviz vermeyen, ya-
salara son derece bağlı, kanun makinesi, 
taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan mu-
hasebesi anlatılıyor. 2 saat 5 dakika süren 
ve 2 perdeden oluşan oyun 2018 yılından 
bu yana Devlet Tiyatrolarında sahneleni-
yor. “Reis Bey” prömiyer yaptığı günden 
bugüne 167 temsil vererek 78 bin 725 ti-
yatro severle bir araya geldi. 

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından 
sahnelenen Bir Adam Yaratmak oyunu ise 
Necip Fazıl’ın 1937 yılında Zonguldak’ta 
bir maden ocağında yazdığı ve ilk ola-
rak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye 
konulan eseri olarak biliniyor. Bir Adam 
Yaratmak, sonsuzlukla yarışa kalkan bir 
sanatçının, varlığın ve yok olmanın ger-
çekliğinin bilincinde olmasına rağmen, 
yok olmayı bir türlü kabullenemeyip insan 
hayatını derinlemesine anlatan psikolo-
jik bir dramı konu ediniyor. Oyun 1 saat 
40 dakika ve 2 perdeden oluşuyor. Eser 
Devlet Tiyatrolarında ilk kez 1994 yılında 
sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştır-
ma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma 
Kısakürek Sönmezocak’ın küratörlüğünü 
üstlendiği “Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan 
Mehmed’e Mektup” başlıklı sergi 13-26 
Mayıs tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı 
Salonda ücretsiz olarak gezildi. Adını Ne-
cip Fazıl’ı Toptaşı Cezaevi’nde yazdığı şii-
rinden alan sergi, ziyaretçilerine interaktif 
bir sergi deneyimi yaşattı. 
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Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

TEZGAHTARLIKTAN SATIŞ DANIŞMANLIĞINA…
“Pazarda yer edinmek ve sektörde kimlik kazanmak!”

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Yakın zamanda “Perakende Günleri” bu-
luşması gerçekleşecek. Sektörün nabzını 
tutan yayın organlarından biri olarak bizler 
de orada olacağız. 21 yıldır düzenli olarak 
gerçekleştirilen organizasyonda sektörden 
hemen hemen herkes orada olacak. Neden? 

Çünkü artık perakende sektörü son 25-30 
yılda kendi kimliğini oluşturdu. Kendi iş gü-
cünü yarattı. Kendine ait eğitim, yönetim, 
finans, pazarlama, bilgi teknolojileri gibi sis-
temlerini kurdu. Milyonlarca üretici ürettik-
leri ürünleri o şıkır şıkır vitrinlerde sergileyip 
hem tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem 
de kendi markalarını satıp para kazanıyor. 

Sektör içinde şirket birleşmeleri, büyük or-
taklıklar hatta Türkiye dışına yatırım ve ih-
racat her türlü krize rağmen devam ediyor.  
Hatta bir farklı boyut daha var :  İnsanlar 
hayatlarını bu sektördeki edinimlerle kurup, 
aile olup, çoluk çocuğa karışıp, emekli olu-
yorlar. Bu sektör de kendi dinamikleri ile iş 
dünyasındaki yerini aldı. Gelecekte ise daha 
sağlam temellerle var olmaya devam ede-
cek. 

Şimdi sizlerle benim için değerli olan birkaç 
anımı paylaşacağım: 

Türkiye’nin yapı malzemeleri alanında en 
büyük perakende zincirlerinden birinde 10 
yıl öncesinde “Proaktif Davranış” adlı eğitimi 
verirken Necdet Bey adında, Ankara merkez 
ofisten katılan 57-58 yaşlarında olan bir yö-
netici vardı. Eğitim esnasında bolca sohbet 
ettik ve eğitim tam da biterken benden söz 
istedi. Eğitim salonunda yaş ve iş olarak en 
kıdemlimiz Necdet beydi. Diğer katılımcı-
ların yaş ortalaması 25-30 civarlarındaydı. 

Peki Necdet Bey söz aldıktan sonra neler mi 
söyledi : 

-Gençler, ben 58 yaşıma girdim. Artık emek-
liyim. Ve ben çocukluğumdan beri çalıştım. 
Hem de kendime göre çok çalıştım. Bu 
şirkette girmeden önce iş konusunda sav-
rulmalarım ziyadesiyle vardı. Bu şirkete gir-
memle birlikte bazı çarpıcı yeniliklere şahit 
oldum. Benim yaptığım işe “tezgahtarlık” 
denirdi. Ağzı laf yapan herkesi tezgahtar ya-
parlardı. Öyle kılık-kıyafet, konuşma, eğitim, 
gelişim, sektörel nitelik falan yoktu. Zaten o 
yıllarda “perakende sektörü” diye bir tanım-
lama da yoktu. Biz haftalıkla çalışıp paramızı 
alıp, ailemize verir, evin ihtiyaçlarını karşıla-
maya özen gösterirdik. Bu şirkete girdim ve 
yöneticilerim o güne kadar hiç alışık olma-
dığım şeyleri yapmamı istiyorlardı. Bunların 
en başında ise eğitim programlarına katıl-
mak, varsa testlerden yüksek puan almak ve 
gelişime hızlıca ayak uydurmak!  

Tahmin edeceğiniz üzere bu tip çalışmala-
ra epeyce ayak sürüdükten sonra biraz da 
mecbur kaldığım için istenilenleri yaptım. 
Kimi zaman farkında olarak kimi zaman da 
hiç farkında olmadan kendime ve şirketime 
değer kattım. Evlendim, çocuklarım oldu. 
Onları evlendirdim. Ailemle tatiller yaptık, 
evimi ve arabamı aldım. Hayat su gibi akıp 
geçti. Bugün 58 yaşındayım ve sizlerle bir-
likte yine eğitimdeyim. Mutluyum, sağlıklı-
yım ve zevkle çalışıyorum. Bu meslek sevgi 
ister, saygı ister, enerji ister, araştırma ve 
geliştirme ister, bilgi ister… 

Bence asıl soru şu : Siz bu sektörde var ol-
mak, hayatınızı kazanmak ister misiniz? 

Diyerek konuşmasını bitirmişti. Bu konuşma 
benim de katılımcıların da hoşuna gitmişti 
ve alkışlamaya başlamıştık. Sonrasında ka-
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panışı yapıp salondan ayrıldık. Yolda eve 
dönerken konuşulanları düşünmeye başla-
dım. Ne demek istedi acaba Necdet Bey?

Anlamaya çalıştığım aklımda aşağıdaki gibi 
şekillenmeye başladı :

Yıllar öncesinde her meslekte ve sektörde 
oluğu gibi perakende sektöründe de zor-
luklar vardı. Kimileri Necdet Bey gibi bu 
zorluklarla mücadele etti. Kimileri ise yön 
değiştirdi. Şimdilerde ise artık kendine göre 
dinamikleri olan, insanların hayatlarını ka-
zandıkları, kurdukları bir sektör oldu. 

Düşünsenize; alışveriş merkezlerinde ticari 
hayatını sürdüren birçok şirket/marka var. 
Bu şirketlerde yüzlerce kişi çalışıyor, evini 
geçindiriyor, hayatını idame ettiriyor. Sek-
törün dinamikleri her gün gelişiyor ve ge-
liştiriyor. 

Yıllar öncesinde tezgâhtarlık olan iş artık 
satış danışmanı, mağaza müdürü, müşteri 
ilişkileri ve müşteri memnuniyeti bölümleri 
gibi profesyonel yaklaşımlarla güzelleşiyor. 
Çalışanların tümü hem teknik, hem sektörel 
hem de kişisel gelişim konulardan eğitimler 
alıyorlar.

Sektörel alt kırılıma göre modanın taki-
bi, araştırma ve geliştirme, vitrin yönetimi, 
tanzim teşhir, stok ve depo gibi neredeyse 
tüm işletme yönetimine ait fonksiyonları 
güncel sistem ve yaklaşımlarla ele alınma-
ya ve yönetilmeye başlandı. Yerli ve yabancı 
markalar bu sektörle tüketicilerle ülkemizde 
buluşuyor. 

Bu olanların tümü o sektörde çalışan, emek 
veren insanlarla yapılıyor. Perakende sek-
törü insanlara hayat vermeye ve hayata da 
insanları katmaya devam ediyor. 

Önümüzdeki yıllarda daha köklenecek olan 
perakendecilik, alışveriş merkezlerinde tica-
ri yaşamını sürdürürken dijital dönüşüm ile 
daha da hareketlenecek. 

Diyeceğim şu ki, bu iş ciddi bir iş. Eskiden 
düşünüldüğü gibi kısa vadeli bakılarak ge-
çici çözümlerle ilerleyecek bir iş değil. İşte 
tam da bu sebeple nitelikli insan gücüne 
olan ihtiyaç artarak devam ediyor. 

Bu sektörde çalışan tüm profesyonellerin 
kendini geliştirmeye, öğrenmeye devam 
etmeleri düne göre çok daha önemli. Bu 
nedenle sektör dinamiklerinden biri olan 
dergimizi, yakında gerçekleşecek olan “Pe-
rakende Günleri”ni yakından takip etmek 
gerekliliğini hatırlatarak sağlıklı ve bol ka-
zancı bir yaz dönemi diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
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CEYLAN KARAVİL PARK AVM 2022 YILINDA DA 
BAŞARILARINI DEVAM ETTİRİYOR

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş 
Merkezi, 2022 yılının ilk 4 ayında ardı ardına bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam 

ediyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük 
alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olan Cey-
lan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2022 yı-
lının ilk dört ayında bünyesine kattığı yeni 
markalar ile bölgenin cazibe merkezi olma-
ya devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük 
alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 
2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup 
ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yö-

netimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan 
Ceylan Karavil Park AVM, yaptığı etkin çalış-
malar sonucunda bünyesine yeni ulusal ve 
uluslararası markaları ardı ardına bünyesine 
katarak güçlü marka karmasını daha da ge-
nişleterek bölgenin cazibe ve yaşam merke-
zi olma özelliğini devam ettirdi.

67.000 m² kiralanabilir alana sahip olan alış-
veriş merkezi 2022 yılının ilk 4 aylık döne-
minde bünyesine; Adidas, Bambi Yatak, Ced 

Go, KFC, Rossmann, Tavada Tavuk, Tech N 
Joy markalarını da katarak bugüne kadar 
güçlü bir şekilde gelen marka karmasını 
daha da genişletti ve güçlendirdi.

Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü 
Necati Ufuk Toydemir, Ziyaretçilerin istek 
ve beklentilerine göre belirlenen markaları 
alışveriş merkezi bünyesine kattıklarını ve 
ziyaretçilerinin beğenisini kazanmaya de-
vam ettiklerini belirtti.
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Durup dinlenmeden bir şeylere yetişmeye 
çalıştığımız günümüzde dinlenmek artık sa-
dece oturup ‘kendini dinleyebilmek’ değil 
aynı zamanda  gezmek, bir yerler görmek-
ten geri kalmamak bir nevi bir yarış halinde 
dolaşmakla eş değer neredeyse..

Boş zaman dediğimiz zamanda da ; elimiz-
deki cep telefonlarıyla son 1 ya da 2 saat 
içinde  sosyal medyada kaçırmış olabilece-
ğimizi düşündüğümüz ‘son haberler’ den 
bihaber olmaktan korkumuzu besleyerek 
geçiriyoruz. Sürekli faydalı /faydasız bir bilgi 
akışı var kimisini sonra bakarım diye yedek-
leyebilme özelliğini de şükreder şekilde kar-
şılamaktayız . Her ne kadar yedeklediğimiz 
o bilgiye de bazen hiç bakmaya fırsatımız 
olamayacağını hatta ona hiç vakit kalama-
yacağını da bilerek yaparız bu eylemi.

Çünkü acelemiz var ve sanal alemde sürekli 
bir yenilik  yeni bir ‘güncellenme’  var  ve 
burada bir şeyi kaçırmak geçmişte mahal-
le kültüründe yaşayanların bildiği üzere ; 
meraklı komşu misali bir şeylerin özeti için 
tekrar tekrar bilgiyi tazelemeyi gerektiriyor 
maalesef. Maalesef çünkü insanoğlu din-
leneceğini zannettiği sürelerde de aslında 
zihnini başka bir yarışa hazırlamış oluyor. 
Reklamlar dönerken rakiplerinin neler yaptı-
ğına gözü kaydıysa alıyor kendini bir huzur-
suzluk.. Kendince dinleneceğini zannettiği 
o kıymetli zaman diliminde .. Bir de üstüne 
kötü birkaç ekonomi haberi gördüyse aklın-
da kaygı melekleri üşüşür durur. Yani zihni 
başlar yorulmaya ki böyleyken beden nasıl 
dinlensin.  Çalışan zihin yorar insanı rahat 
da vermez eninde sonunda..

Neden bu kadar baskı? Neden dijital olarak 
bu kadar her gördüğümüzü alırız bilinçsiz-
ce?

Nasıl başlıyor bu yoksunluk? Aldığımız ‘bir 
şeyleri kaçırıyorsun’ subliminal mesajını 
durmadan yüklenmek neden?

Acı çekmek, mutlu olmak, öfke duymak, 
sevmek gibi onca duygu ne zamandan beri 
klavye tuşu oldu.. Bunu kabul edip benimse-
memiz bizi nereye götürür? Her şeyi gerçek 
olmayan şekilde yapmak bizi kıyısından ya-
kalarken yeni kuşak çocuklara ne yapmaz?
Yürüyüş yapabilmeyi , konuşmayı, gezmeyi, 
arkadaş olabilmeyi, sanatı, tiyatroyu, res-
mi, müziği , dansı böylesi sanallaştırdıktan 
sonra neye yanacağız? Hareketsizliğimizin 
fiziksel sonuçlarına mı .. Hareketi alışveriş 
merkezi olarak algılayan ya da algılatan yeni 

dönem eğilimlerin iyiden iyiye doyumsuz 
tüketiciye dönüşmesine mi?

Atalarımız avcılık ve toplayıcılıkla kendi ha-
yatlarını devam ettirirken aslında hayatını 
‘hareket etmeye ‘ programlamışken yeni 
kuşak çocukların ve ebeveynlerin bunca 
hareketsizliği hem fiziksel hem de zihinsel 
obeziteye nasıl da götürdüğünü hala farkın-
da değil miyiz?

Her aldığımız bilgiyi, kabul etmek  sahiplen-
mek , uygulamak ve de bunlara  inanmak 
zorunda değiliz! Hala düşünebiliyor görebi-
liyoruz.. YOL YAKINKEN FARK EDELİM.. Ne 
dersiniz?..

DIJITAL OBEZITE
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ENZA HOME YENİ MAĞAZALARIYLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Enza Home, yeni Piyalepaşa mağazasını özel bir davetle basına tanıttı. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ev sahipli-

ğinde gerçekleşen davete dekorasyon ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra cemiyet hayatından da 
isimler katıldı.  

Yataş Grup’un “En Çok Sen” diyenlere bir 
mobilyadan öte bir yaşam tarzı sunan mar-
kası Enza Home, 18 Mayıs Çarşamba günü 
konsept mağazalarından Piyalepaşa’yı ta-
nıttı. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ev 
sahipliğinde gerçekleşen davette, Maison 
Française Dergisi Yayın Yönetmeni Elif Gü-
nenç’in moderatörlüğünde Lunapark Crea-
tive Works, Enza Home Pazarlama Direktö-
rü Evren Şen, ve Enza Home Tasarım Grup 
Yöneticisi Ebru Dikmen 2022 dekorasyon 
trendlerini anlattı.

2 bin 550 metrekare büyüklüğündeki ma-
ğazanın mimari konseptinde, sergilenecek 
ürünlere kadar tüm detaylarının incelikle 
planlandığını söyleyen Yataş Grup CEO’su 
Nuri Öztaşkın, mağazaya dair şu bilgileri 
verdi: “Piyalepaşa mağazamız bizi çok he-
yecanlandıran özel bir mağaza… İçeride 
müşterilerimize bambaşka bir dünya su-
nuyoruz. Amacımız sadece mobilyalarımızı 

sergilemek değil, tüketicilere farklı yaşam 
tarzlarını, konseptleri tüm detayları göste-
rebilmek… Bunun için mobilyalarımızı duvar 
renginden yerdeki halıya, aydınlatmaya ya 
da dekoratif objelere bir bütünlük içinde 
sunuyoruz. Müşterilerimizin tıpkı diğer ma-
ğazalarımızı gezerken olduğu gibi burada 
da keyif almasını, mutlu olmasını istiyoruz. 
İçeride yorulduklarında dinlenebilecekleri, 
kahvelerini, çaylarını yudumlayabilecekleri 

açık-kapalı kafe bölümlerimiz bulunuyor. “
“Enza Home online mağazası için 1 mil-
yon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptık”

Yataş Grup, e-ticarette de bir hayli iddialı. 
Uzun süredir Yataş Bedding markasıyla on-
line satış hizmeti sunan Yataş Grup, Mart 
ayında da Enza Home ve Puffy online ma-
ğazaları da hizmete aldı. Online mağazaları 
haricinde şu anda 6 farklı pazaryeri üzerin-

den satış gerçekleştiriliyor. Enza Home on-
line mağazası için 1 milyon TL’nin üzerinde 
bir yatırım gerçekleştirdi. 

Doğanın iyileştirici ruhunu taşıyan ma-
teryaller ve renkler öne çıkıyor 

Davette 2022 mobilya trendleri de konu-
şuldu. Bu yıl iyimserlik, neşe ve rahatlık te-
maları öne çıkıyor. Bu çerçevede evlerimiz-
de de rahatlık ve konforu vurguladığımız, 
bizi anlatan, duygularımıza hitap ederek 
özelleştirebileceğimiz mekanlar yaratmak, 
gün geçtikçe önem kazanıyor. Hemen her 
alanda hızlı teknolojik gelişmelerin eşlik et-
tiği günlük hayatın derinleşen karmaşasının 
içinde değişen dekorasyon trendlerine de 
bir yanıt olarak insanlar, doğaya dönmek ve 
doğayı hatırlatan dokuları hissetmek istiyor. 
Enza Home’un doğanın iyileştirici ruhunu 
taşıyan materyaller ile geliştirdiği tasarımlar; 
doğallığı ve sıcaklığı vurgulayarak ve fonk-
siyonellikle birleşerek mekanlara rahatlatıcı 
bir aidiyet hissi kazandırıyor. Enza Home, 
zamansız, tanıdık ve konfor hissini güçlen-
diren malzemeleri, renk ve desenlerin yara-
tıcı birliktelikleriyle sergileyerek ilham veren 
kurgular yaratıyor. Renklerde ise hem sakin 
hem de pozitif enerjiyi vurgulayan mineral 
tonları, doğada geçirilen zamanlara vurgu 
yapan yumuşak ve doygun yeşil tonları, 
topraktan ilham alan doygun kahve ve taş 
tonları, mekanlarda ve ana ürün gruplarında 
huzuru ve konforun enerjisini ortaya koyu-
yor. 
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YÜKSEK KALİTE ALGISI İLE İMAJ 
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Alışveriş merkezleri için içinde bulunduğu 
çevre ya da ortam diye adlandırabilece-
ğimiz olgu, ziyaretçilerin alışveriş deneyi-
minde tatmin olması ve buna bağlı olarak 
alışveriş merkezi imajının oluşturulmasını 
sağlamada son derece önemli bir rol oy-
namaktadır. Bu çevre olarak bahsettiğimiz 
konu; tasarımdan verilen hizmetlere, verilen 
hizmetlerden 5 duyu ile algıladığımız pek 
çok noktaya kadar birbirinden farklı ögeler-
den oluşmaktadır.

Bizler alışveriş merkezi yöneticileri olarak, 
mevcut olan çevre faktörlerini inceleyerek 
ziyaretçilerimizde olumlu duyguların ortaya 
çıkmasını sağlayacak alanları ve ortamları 
oluşturmayı amaçlamaktayız.

Çok fazla rahatsızlık dürtüsünü tetikleyen 
gürültüyü, hoş duyguların ortaya çıkmasını 
engelleyen kokuları ve bunlar gibi pek çok 
çevresel faktörleri elimizden geldiğince ve 
mümkün olan en yüksek oranda azaltmak 
isteriz. Biliriz ki ziyaretçilerimizin duyguları, 
bizimle arasında oluşacak duygusal bağı 
ve alışveriş merkezi içerisindeki davranışları 
üzerinde oluşturduğumuz çevre son derece 
kilit rol oynamaktadır. Oluşturulan çevre zi-
yaretçilerimizin olaylar ve zaman karşısında 
verdikleri tepkileri etkilemektedir.

Duyguların oluşumuna ben oldukça fazla 
önem veriyorum. Yapılan araştırmalar ka-
rar alma süreçlerinde duyguların önemini 
karşımıza koymaktadır. Olumsuz duygulara 
sahip ziyaretçilere oranla ortam ya da çevre 
adını verebileceğimiz olgu konusunda daha 
fazla olumlu duygulara sahip olan ziyaretçi-
ler, karar alma konusunda karmaşıklığı daha 
minimize oranda yaşayarak daha kısa süre-
de karar alma noktasına gelebilmektedirler.
Alışveriş merkezinin çevresini ve ortamını 
oluşturan tasarımsal, sosyal, 5 duyu ile his-
sedebileceğimiz tüm faktörler, hem ziyaret-
çilerimiz ile aramızda duygusal bağın olu-
şumunu hem de onların zevk ve tatminlik 
duygularını olumlu yönde etkilemektedir. 
Alışveriş merkezimizin ortamını oluşturan 

faktörler ne kadar maksimum seviyede iyi 
olursa, ziyaretçilerimizin duyguları ya da 
son dönemde pek çok alanda duyduğumuz 
tabiri ile frekansları o derecede yüksek ola-
caktır. Alışveriş merkezlerimizdeki koku, ay-
dınlatma, tasarım, müzik vb. pek çok faktör 
sadece ziyaretçilerimizin değil projelerimiz-
de görev yapan pek çok çalışanın da olumlu 
duygulara bürünmesine neden olacaktır.

  Yapılan çalışmalarda ziyaretçinin duygula-
rının önce kendi arasında sonra da algıla-
nan kalite ile ilişkili olduğunu tespit edilmiş-
tir. Kalite algısının zevk duygusu üzerinde 
olumlu etkileri olduğu yapılan çalışmalarda 
kanıtlanmıştır. Buradan şu sonuca ulaşma-
mız gayet normal olacaktır. Alışveriş mer-
kezi içerisinde yer alan hizmetlerin yüksek 
kalitede algılanmaları, sonuç olarak alışveriş 
merkezinin imajının önemli bir etkileyicisi-
dir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçla-

rına göre hem hizmet hem tasarım hem de 
çevresel faktör kalitesi, ziyaretçilerin algıla-
dıkları imaj üzerinde etkilidir. 

Kalite kavramı, imajın bir şekilde belirleyicisi 
görevini üstlenmektedir. Bu nedenle yüksek 
imaja sahip olmak için alışveriş merkezleri 
olarak mutlaka, hizmet, tasarım ve 5 duyu 
ile hissettiğimiz tüm olgulara ve bu olgu-
ların kalitesine hassasiyetle yaklaşmalı ve 
önem vermeliyiz.
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GEBZE CENTER YENİ MARKALARIYLA BÜYÜMEYE 
YENİ KAMPANYALARIYLA DEVAM EDİYOR…

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, marka karmasına kattığı yeni mağaza-
ları ile büyümesine devam ediyor. Dört yeni markayı ziyaretçileri ile buluşturan Gebze Center AVM’de kampanyalar 
hız kesmeden devam ediyor. 13-29 Mayıs tarihleri arasında 350 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese Watsons el sabunu 

hediye edilecek.  

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal 
yaşamına önemli bir katma değer sağlayan 
Gebze Center AVM, ziyaretçilerini yeni açı-
lan mağazaları ile karşılıyor.

Gebze Center AVM marka karmasına, sek-
törde ''Kahvenin Merkezi'' olmayı hedef 
haline getirmiş Greenwich Coffee’yi, otel 
ekipmanları sektöründe uzmanlaşarak 50 
binden fazla ürün çeşidini müşteriler ile 
buluşturan Gallery Crystal’i, ev tekstili ve 
ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren 
Madame Coco’yu ve dünyada yenilenmiş 
telefon kavramını Türkiye'ye taşıyan Easy-
Cep’i bünyesine kattı. 

Kampanyalar hız kesmeden devam ediyor… 
Her ay ziyaretçilerini düşünen özel kam-
panyalara ev sahipliği yapan Gebze Center 
AVM’de 13-29 Mayıs tarihleri arasında ge-
çerli olacak ‘Sabun Kampanyası’ kapsamın-
da 350 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler 
danışmaya başvurarak Watsons el sabunu 
sahibi oluyor. Kampanyaya aynı gün içinde 
bir defa ve alışveriş tarihinde katılım sağla-
nabiliyor. Hediyeler stoklarla sınırlı olduğu 
için acele etmek gerekiyor. 

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yönetim şirketi Fiba Commercial Properties 
(Fiba CP) yönetiminde faaliyetlerini sürdü-
ren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı 
bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi 
ziyaret edilebilir. 



59

Engin Yıldırım

Makale / MALL&MOTTO 

YÖNETİM BECERİLERİ

Yönetim, insanların işbirliğini sağlama, on-
ları bir amaca doğru yürütme iş ve çabaları-
nın toplamıdır. Yönetime liyakat sahibi, ekip 
ruhu ile hareket eden yönetici ve personel-
ler getirilmeli ve sabırla desteklenmelidir. 
Tecrübe yaşanılarak elde edilir, kişiye özel 
yönleride vardır. Bir ekipte tecrübeli yöne-
ticinin liderliğinde her kuşaktan insana ih-
tiyaç vardır.

Yönetim becerileri, yöneticinin kuruluşa he-
deflerine ulaşmasında yardımcı olmak için 
kullandığı şeylerdir. Özellikle, bir yönetici, 
yönettikleri kişilerin verimliliğini artırmak 
için kendi yeteneklerini, bilgi tabanlarını, 
deneyimlerini ve bakış açılarını kullanır. Bir 
yöneticinin işini başarılı bir şekilde yerine 
getirebilmesi için yönetim becerileri ge-
reklidir. Teknik beceriler, insan becerileri ve 
kavramsal becerileri içeren üç farklı yönetim 
becerisi türü vardır.

Teknik beceriler, bilgisayar programı yaz-
ma, bütçe geliştirme veya satış eğilimlerini 
analiz etme gibi belirli bir işi gerçekleştir-
mek için kullanılan özel beceri kümesidir. 
Bu beceriler, asıl iş işlevlerini yerine getiren 
çalışanlarla ne kadar yakın çalıştıklarından 
dolayı, düşük seviyeli yöneticiler için çok 
önemlidir. İnsan becerileri yöneticilerin 
çalışanlarıyla çalışma, motive etme, teş-
vik etme, empati kurma ve iletişim kurma 
becerisini içerir. Bu beceriler tüm yönetim 
seviyeleri için önemlidir. Kavramsal beceri-
ler yöneticinin organizasyon ve hedeflerine 
en etkili şekilde nasıl ulaşılacağı hakkında 
analitik düşünme yeteneğidir. Bu beceriler, 
yönetim seviyesi yükseldikçe giderek daha 
önemli hale gelir.

Yönetim becerileri, bir yöneticinin bir orga-
nizasyondaki belirli görevleri yerine getir-
mek için sahip olması gereken belirli özel-
likler veya yetenekler olarak tanımlanabilir. 
Hangi etkenleri başarılı bir şekilde gerçek-
leştirirsek “yönetim becerimiz yüksek” al-

gılanır? Yönetici olarak kendinizi, ekibinizi, 
yönetmek için tavsiyeler ve modern yöne-
tim yaklaşımları ışığında yöneticilikle ilgili 
kazanılması gereken bilgi ve beceriler:

-Eleştirel düşünme becerinizi artırın,
-Mikro alışkanlıklar edinin,
-Hayalinizdeki işi beklerken kariyerinizi inşa 
edin,
-Hoşlanmadığınız işlerin arkasındaki anlamı 
bulun,
-Kendi markanızı yaratın,
-Zorlu görüşmelere önceden hazırlanın,
-Sağlıklı alışkanlıkları teşvik edin,
-Çalışanın rutininde değişiklik yapın,
-İşe alım kararlarında ön yargıyı azaltın, 'li-
yakat' sahibi insanlara öncelik verin,
-Ekibi araştırma ve analiz yapmaya teşvik 
edin,
-Nezaketi norm haline getirin,
-Çalışanın iş yerinde kendi olmasına yar-
dımcı olun,
-Müzakere becerilerinizi geliştirin,
-Tükenmişliği engellemek için kontrolü alın,
-Dengede kalmak için alışkanlıklar edinin,
-Empati kurun,
-Yol gösterici olun,
-Çalışanınıza, ekip arkaşınıza 'teşekkür et-
meyi' alışkanlık haline getirin,
-İş yerinde 'güven ve huzur ortamı' oluştu-
run,
-Yüksek ama gerçekçi ulaşılabilir hedefler 
belirleyin,
-Disiplinli olun,
-İş ilişkilerinizi geliştirin,
-Kendinin en iyi versiyonu ol,
-Planlı olun,
-Sözünüzü tutun,
-Bir konuya farklı açılardan bakın,
-Anlamak için dinleyin,
-Sağlıklı kriz yönetimi yapın,
-Etkili iletişim teknikleri kazanın,
-Sağlıklı geribildirim verin,
-Çalışanlara yeni sorumluluklar vererek, 
güçlenmelerini sağlayın,
-Etkili motivasyon yönetimi yapın,
-Performansları objektif değerlendirin, ger-
çekleştirilebilir hedefler belirleyin,

-Doğru delagasyon yapın,
-Ekibi motive edin,
-Size yatırım yapan insanlara yatırım yapın,
-Heves kırmayın! İnsanları çalıştırmanın te-
mel şartı, heves kırmamaktır!...

Yöneticinin başarısı, başında bulunduğu iş 
birimini amaçlarına ulaştırması ile ölçülür. 
Yönetim becerileri öğrenilerek geliştirile-
bilir. Beceriler, yöneticinin iş arkadaşlarıyla 
ilişki kurmasına ve astları ile nasıl iyi başa 
çıkacağını bilmesine yardımcı olur, bu da 
organizasyondaki faaliyetlerin kolay akışına 
izin verir. İyi yönetim becerilerini geliştiren 
bir yönetici, şirketin misyonunu ve vizyonu-
nu ilerletebilir.
"Herkesten daha akıllı olmak zorunda deği-
liz, herkesten daha disiplinli olmak zorun-
dayız..."  (Warren Buffett)
"Büyük başarıların arkasında ileri zeka değil, 
dehşet hayal güçleri vardır" ( Engin Yıldırım)
"İyi bir takım için en önemli nitelik güven-
dir"  ( Dina Kaplan ) 

Çalışanlarınızın, planlı ve konsantre bir şe-
kilde işlerine odaklanmalarını sağlayarak, iş-
lerin vaktinde bitmesini sağlayacağınız gibi 
verimliliğin de artmasını sağlarsınız. Akıllı 
çalışmak, işleri planlayarak, belli zaman di-
limlerine ayırmayı gerektirdiği için, çalışan-
ları bu konuda yönlendirmek ve bilgilendir-
mek sizin göreviniz olacaktır.

Yönetim becerileri, iş planlaması, karar ver-
me, problem çözme, iletişim, yetkilendirme 
ve zaman yönetimi gibi şeyleri içeren bir 
yetenekler koleksiyonudur ve bir profesyo-
nelin seviyesi ne olursa olsun öne çıkmasına 
ve mükemmelleşmesine yardımcı olur. Üst 
yönetimde, bu beceriler bir kuruluşu iyi yö-
netmek ve istenen iş hedeflerine ulaşmak 
için gereklidir. Finansal yönetim becerisi 
olmayınca “yönetim becerisi” de büyük öl-
çüde azalır. Yönetim becerisini güçlendiren 
finansal yönetim yetkisidir.
"İşin sırrı, sadece seni yükselten ve en iyi 
tarafını gören insanlarla birarada olmaktır" 
(Epictetus)
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SUWEN İLK ÇEYREKTE HIZ KESMEDEN BÜYÜDÜ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 21 Nisan itibari ile 
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem görmeye başlayan Suwen’in net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %210,5 

oranında artış göstererek 132,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim 
perakende markası Suwen, 2022 yılı ilk çey-
rek mali sonuçlarını açıkladı. Güçlü bir bü-
yüme performansı yansıtan sonuçlara göre, 
Suwen yılın ilk üç ayında 132,6 milyon TL 
net satış elde ederek, geçen yılın aynı döne-
mine oranla satışlarını %210,5 artırdı. 

Geçen yılın ilk çeyreğine göre Suwen’in 
FAVÖK tutarı %204,7 artışla, 26,9 milyon 
TL oldu. Suwen bu yılın ilk çeyreğinde 13,4 
milyon TL tutarında faaliyet, 3,3 milyon TL 
tutarında net kar elde etti. Bu dönemde 
Türkiye’de 5, Romanya’da 2 yeni mağaza 
açan Suwen’in mağazalarının sayısı 144’e 
yükseldi.

Son 12 Ayda Güçlü Performans:

31 Mart 2022 tarihi itibari ile son 12 ayda 
güçlü bir performans gösteren Suwen’in 

•Net satış gelirleri 449,7 milyon TL’ye,
•FAVÖK tutarı 132,0 milyon TL’ye
•Faaliyet karı 84,2 milyon TL’ye ve
•Net karı 47,7 milyon TL’ye 
ulaştı.
 
İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren 
Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Ali Bolluk şunları söyledi:
 
“Yılın ilk üç ayında hedeflediğimiz sonuç-
ların ötesinde bir büyüme performansı 
elde ettiğimiz için memnunuz. Bu perfor-
mansı sektörümüzün koşulları çerçeve-
sinde değerlendirdiğimiz zaman daha da 
anlamlı olduğunu görüyoruz. 

Suwen’in faaliyet gösterdiği KİEP (kadın 
iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap) 
sektörünün mevsimden kaynaklı olarak 
en durgun seyreden dönemi ilk çeyrektir. 

Buna rağmen bizler beklentilerin üzerin-
de bir büyüme gösterdik ve 3,3 milyon 
TL’lik net kar elde ettik. Planlarımıza pa-
ralel olarak güçlü büyümemizi 2022 yılı 
boyunca sürdüreceğimize dönük inancı-
mız tamdır. 

Zaten geçtiğimiz 31 Aralık itibari ile son 
12 ayın sonuçlarına baktığımız zaman 
sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme çizgi-
sini yakaladığımıza inanıyoruz. Bu mana-
da Suwen’in hızlı büyüme çizgisini koru-
maya kararlıyız.

Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışın-
da hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt 
dışında yeni mağazalar açarak mağaza 
ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. 
Yakında 2022 yıl sonu kapanış tahmini-
mizi ve gelecek öngörülerimizi kamuoyu 
ile paylaşıyor olacağız.”

Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
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TÜKETİCİYE DAİR YENİ DÜZENLEMELER…

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’da, 1 Nisan 2022 tarihinde, 7392 sayı-
lı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 
Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun (“Kanun”) ile çok önemli 
birtakım değişiklikler yapılmıştır. Tüketici 
Kredi Sözleşmeleri’nden Mesafeli Satış Söz-
leşmeleri’ne, Satış Sonrası Hizmetlerden, 
Devremülk&Devre tatil Sözleşmeleri’ne ka-
dar her alanda düzenlemeye gidilmiş olması 
sebebiyle uygulamada tüketicilerin en çok 
karşılarına çıkacak olan bazı başlıkları bu ya-
zımda aktarmaya çalışacağım. 

Tüketici Kredi Sözleşmeleri açısından ya-
pılan değişiklikler

(i)Tüketici kredi sözleşmelerinde, tüketicinin 
14 günlük cayma süresi içerisinde kredi bor-
cunun tamamını erken ödemesi durumun-
da, cayma hakkını kullandığı kabul edilecek 
ve bildirim aranmaksızın ilgili ücretlerin ia-
desi gerçekleştirilecektir.

(ii)Kredi kartı veya kredili mevzuat hesabı 
gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz 
oranının düşürülmesi halinde tüketicilere 30 
gün içinde bildirim yapılması şartı kaldırıl-
mıştır. Böylece tüketiciler indirimli faiz oran-
larından bildirim süresini beklemeksizin fay-
dalanabileceklerdir.

(iii)Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet su-
numu ile ilgili olarak, tüketicinin yazılı veya 
kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi 
olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptı-
rılamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre, 
Kredi veren, ancak kredi bağlantılı sigorta 
içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye tek-
lif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta 
yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini 
tüketiciye sunabilir.

(iv)Tüketicinin istediği sigorta şirketinden 
sağladığı teminat, kredi veren ya da konut 
finansmanı sağlayan kuruluş tarafından 

kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantı-
lı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme 
teminatını sağlama amacıyla, meblağ si-
gortalarında kalan borç tutarıyla ve vade-
siyle uyumlu olması gerekir. Tüketici kredisi 
sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan 
finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması 
şartına bağlanamaz düzenlemesi getirilmiş-
tir.

Mesafeli Sözleşmelere getirilen değişik-
likler

(i)Mesafeli satış sözleşmelerinde, tüketicinin 
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 
malların teslimi için öngörülen 30 günlük 
teslim şartı kaldırılmıştır. Buna göre, Tüketi-
cinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultu-
sunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler 
haricindeki mal satışlarında bu süre her hâ-
lükârda otuz günü geçemez denilmiştir.

(ii)Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağ-
layıcı adına mesafeli sözleşme kurulması-
na aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, 
sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleş-
melerden doğan hak ve yükümlülüklerin 
kullanım süresi boyunca tüketicilerin yö-
netmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep 
ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip 
edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak 
ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü 
kılınmışlardır.

(iii) Aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık ettikle-
ri mesafeli satış sözleşmelerinde;

-Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılma-
sından, teyidinden ve ispatından satıcı veya 
sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,

-Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafın-
dan yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, 

yönetmelikle belirlenen ön bilgilendirme 
metninde bulunması zorunlu hususlardaki 
eksikliklerden,

-Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yap-
tıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasın-
dan ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile tüketicilere 
verilmesinden,
-Satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık 
hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygula-
maları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların bu 
madde hükümlerine aykırı davranmasına 
sebep oldukları her bir işlemden,

-Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edil-
mesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye 
teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya 
veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile 11. 
ve 15. maddelerde (mal veya hizmetin tüke-
ticiye teslimi veya ifası sonrası bedelin sa-
tıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar 
ve tüketiciye ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili 
olarak tanınan seçimlik hakların kullanıldığı 
haller hariç olmak üzere) yer alan hakların 
kullanımı hariç olmak üzere teslim veya ifa 
ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden 
satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,
-Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın dü-
zenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya 
indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da 
gereği gibi ifa edilmemesinden,

-Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile 
reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu ol-
masından ve ispatından,sorumlu kılınmıştır.
Yukarıda gerek Tüketici Kredi Sözleşmeleri 
gerekse Mesafeli Satış Sözleşmeleri açısın-
dan saydığımız tüm bu değişiklikler için ya-
sanın yürürlüğe girme tarihi ise 1 Ekim 2022 
olarak belirlenmiştir. Bir sonraki yazımda 
ise kalan bazı değişikliklere değiniyor ola-
cağım…
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H&M Türkiye, ayrıcalıklarla dolu global üyelik programı olan H&M MEMBER’ı başlattı. Program üyeleri; özel indirimler, 
kişiselleştirilmiş teklifler, etkinliklere özel erişim, deneyimler, heyecan verici yarışmalar ve daha fazlası ile ödüllendiriyor.

H&M MEMBER ARTIK TÜRKİYE’DE!

H&M MEMBER üyelik programı ile satın 
alırken puanlar toplanıyor. Bu özel program 
ile ayrıca çeşitli etkinlikler ve deneyimlere 
katılma ve pek çok fırsat dahilinde puanlar 
toplama ayrıcalığı sunuluyor.

Peki nasıl?

Bilinçli tercihler yap Conscious puan kazan: 
Artık kullanılmayan tekstilleri geri dönüştü-
rerek, Conscious etiketli ürünler satın alarak 
ve kendi alışveriş çantanı getirerek de Cons-
cious puan toplayabilirsin.

Arkadaşını davet et puan kazan 

H&M MEMBER üyelik programı dijital ve 
ücretsiz. Üye avantajlarını kullanmak veya 
teklifleri kullanmak için plastik kart veya 
basılı kupon gerekmez, H&M uygulamasın-
dan veya hm.com üzerinden H&M MEM-
BER olunabilir veya mevcut hesabınızı H&M 

MEMBER’a yükseltmeniz yeterli olacaktır. 
Puanlar ve teklifler hem online olarak hem 
de H&M mağazalarında kazanılabilir ve kul-
lanılabilir.

“OMNI müşteri alışveriş deneyimimizi bir 

sonraki seviyeye taşıdığımızı ve uzun za-
mandır hayata geçirmeyi beklediğimiz üye-
lik programımızı Türkiye’de de başlattığımı-
zı duyurmaktan çok heyecanlıyım! Bu keyifli 
üyelik programımız dahilinde sadık müşte-
rilerimiz pek çok sürpriz fırsatı yakalayacak, 

özel indirimler, etkinliklere davet ve daha 
pek çok heyecan verici uygulamalara eri-
şim sağlayacaklar. Tüm müşterilerimizin bu 
üyelik programımıza katılmasını sabırsızlıkla 
bekliyoruz.” diyor H&M Türkiye Ülke Müdü-
rü Müge Arpacıoğlu.
 

H&M üyelik programı iki aşamadan oluşu-
yor. Yeterli puan topladıktan sonra üyeler 
H&M Plus MEMBER oluyor ve bu katego-
rinin üyelerinin heyecan verici ek avantajları 
bulunuyor.

Plus H&M MEMBER üyeliğinin avantajla-
rı nelerdir?

•Plus H&M MEMBER üyeleri ücretsiz tes-
limat, ön erişim, özel koleksiyonlara ben-
zersiz erişim ve özel deneyimler ve alışveriş 
etkinliklerine davetler gibi ek heyecan verici 
avantajlardan da yararlanabilecek.

Şimdi H&M MEMBER üyesi herkes ilk alış-
verişlerinde geçerli %10 indirim hakkı kaza-
nıyor.
Sen de H&M MEMBER ol daha fazla kazan, 
avantajlı alışveriş ve özel etkinliklerin tadını 
çıkar! 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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Cildi Canlandırmak İçin

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Küçücük bir çeri domatesini ikiye bölün. Üzerine bir tatlı 
kaşığı toz şekeri döküp cildinizde yaklaşık 15  dakika na-
zik dokunuşlarla dolaştırın. Ilık suyla yıkayın. Cildi arındırır 
ve canlandırır. Kuru ciltler 2 damla  zeytinyağı damlatarak 
uygulayabilir. Yalnız hassas ciltler için uygun değildir. Do-
matese alerjiniz varsa kullanmayın.

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.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin

1 kg bal ve 125 gr arısütünü karıştırın. Kahvaltıdan yarım saat önce bir tatlı 
kaşığı her gün düzenli olarak tüketin. Hipoglisemi ve şeker hastalığı olanlar 
tok karnına yemeli. Tahta kaşık kullanın. Buzdolabında muhafaza edin.
 



64

MALL&MOTTO / Haberler

P&G TÜRKİYE’DEN 35’İNCİ YILINDA 35 BİN AĞAÇ

Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden P&G, gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada yaşama-
sına katkıda bulunmak amacıyla ‘35’inci yılında 35 bin ağaç dikiyor. ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen P&G 35. 

Yıl Ormanı projesindeki ağaçların dikim etkinliğine P&G çalışanları da katıldı. 

1987 yılında Türkiye’ye giriş yapan dün-
yanın en büyük temizlik ve kişisel bakım 
ürünleri şirketlerinden Procter & Gamble 
(P&G), Türkiye’deki 35’inci yılına “Sevgi her 
kapıyı açar” söylemiyle bir dizi iyilik hareke-
tiyle giriyor. Geçen yıldan bugüne 42 iyilik 
hareketine imza atan P&G’nin çevresel sür-
dürülebilirlik alanındaki en önemli iyilik ha-
reketlerinden birisi de ÇEVKO Vakfı ve Ege 
Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 
P&G 35. Yıl Ormanı projesi. Geçen yaz ya-
şanan orman yangını felaketlerinden sonra 
Türkiye’deki 35. Yılı kapsamında 35 bin ağaç 
sözü veren P&G, çalışanlarıyla birlikte fidan 
dikim etkinliğini hayata geçirdi ve fidanların 
can suyunu verdi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ku-
rumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, şunları 
söyledi: 

“P&G gücünü iyilik için kullanan bir şirket. 
Ve bu alanda faaliyet gösteren 30’u aşkın 
kurumla iş birliği yapıyor, mevcut deste-
ğimizi en fazla kişiye ulaştırmak için çalışı-
yoruz. ÇEVKO Vakfı’nın iş birliğiyle hayata 
geçirdiğimiz P&G 35. Yıl Ormanı projesi 
bizim için çok önemli çünkü dünyadaki en 
önemli çevre problemlerinden birisi de or-
manlık alanların azalması. Özellikle geçtiği-
miz yaz, hepimizi çok derinden üzen, orman 
yangınları bu problemi ülkemizde daha da 
derinleştirdi. Biz de o dönemde bütün pay-
daşlarımıza 35. Yılımızda 35 bin ağaç sözü 
verdik. Bugün de bu sözümü hayata ge-
çirmek için buradayız. Birbirinden değerli 
global markalarımızla da güzel ülkemizin 
ormanlık alanlarını daha da artırmak için 
pek çok kampanya hayata geçiriyoruz ve 
devam da edeceğiz. Her şeyden öte; “dikili 
bir ağacımızın” olmasından daha anlamlı bir 
şey yok. Gelecek nesillerin daha iyi bir dün-
yada yaşamasına katkı sağlamak en büyük 
motivasyonlarımızdan biri. Bugün sözümü-
zü tutuyor olmanın verdiği gururla fidanları 
toprakla buluşturuyoruz. P&G Türkiye ola-
rak ülkemizi sevgiyle yeşertiyoruz.” 

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, 
Vakfın çevre ve ekonomiye katkılarını 30 yılı 
aşkın süredir artan bir ivmeyle sürdürdüğü-
nü belirterek, “Kurucularımız arasında yer 
alan P&G de ülkemizde 35’inci yılını kutlu-
yor. İklim kriziyle mücadele, insanlık olarak 

içinde yaşadığımız koşulların da bir gereği 
olarak, Vakfımızın öncelikli eylem alanları 
arasında yer alıyor. Artık şirketler, devletler 
ve bütün kurumlar olarak bireyler ile birlikte 
bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bu-
nun güzel bir örneğini burada sergiledik. 
Ben tüm paydaşlara sorumlu davranışla-
rından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı 
Yasemen Bilgili Vakfın 27 yıldır ormanların 
sürdürülebilirlik hizmetleri, doğal varlıkla-
rın korunması ve sürdürülebilirliği için top-
lumda farkındalık yaratmak üzere eğitim-
ler, ekonomiyle ekoloji arasındaki dengeyi 
kurmak ve karbon azaltım ve denkleştirme  
projelerini hayata geçirmek üzere çalışmalar 
yapmakta olduğunu belirterek, “Yılda 30- 35 
bin kişiye orman ekosistemlerinin önemini 
ve  orman ekosistem hizmetlerini aktara-
rak toplumda ve iş dünyasında ormanların 
korunması, sürdürülebilirliği ve yeni orman 
alanlarının oluşturulması konusunda bilinç 
yaratmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

P&G ile gerçekleştirdikleri bu ormanlaş-
tırma projesiyle, iklim krizine karşı orman 
ekosistem hizmetlerini sürdürülebilir kılmak 
üzere karbon yutak alanları oluşturulduğu-
nu dile getiren Bilgili, şunları kaydetti: 

Ormanlar atmosfere saldığımız karbonun 
bir kısmını bünyesinde tutarak absorbe 
etmektedir. Bundan dolayı da iklim kri-
zine karşı mücadelede ağaç dikmek en 
önemli unsurlardan bir tanesidir. Orman 
Genel Müdürlüğü iş birliği ile ağaçlan-
dırma proje sahalarına Fidan dikimlerini 
yaptıktan sonra etrafını ihata ile çevre-
leyerek insan ve hayvan zararlarına karşı 
ormanları koruyoruz.  5 yıl boyunca her 
bir fidanın etrafında Ot alma-çapa-sür-
gün kontrolü-teras onarımı gibi bakım 
çalışmaları ile kuruyan fidanların yerine 
yenisini dikilerek tamamlama yapılmak-
tadır. 5 yıl sonunda her bir fidan biyolojik 
bağımsızlığını elde etmiş olarak ormana 
karışmaktadır.  Ülkemiz orman ekosis-
temleri, özellikle zengin biyolojik çeşitli-
liği nedeniyle ulusal düzeyde bir öneme 
sahip olmakla birlikte, küresel düzeyde 
de dikkat çekmekte olduğundan sürdü-
rülebilir yönetiminin sağlanması büyük 
önem arz etmektedir

Bilgili, Ege Orman Vakfı’nın ÇEVKO Vakfı 
ile uzun yıllardır birlikte iş birliği yaparak 
orman ekosistemlerinin arttırılması için 
projeler yaptıklarını P&G’nin de ÇEVKO 
Vakfı ile birlikte bu işe dahil olarak Ülke-
mizin ağaçlandırılmasına destek verdiği-
ni kaydetti.
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

DOĞRU BESLENEREK ALZHEİMER İLE SAVAŞIN
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Basit unutkanlıklar kafaya takılmıyor olabilir. 
Ancak; unutkanlıklar hayatta dönüşü olma-
yan tehlikeli bir hastalık yoluna sürüklüyor 
olabilir.

Alzheirmer; Bellek ve düşünce yeteneğini 
yavaşça harap eden ilerleyici bir beyin has-
talığıdır. Beyinde bir akson ve birçok dent-
rite sahip milyonlarca neron vardır. Sağlıklı 
kalabilmek için, nöronlar birbiri ile ilişki içe-
risindedirler, metabolizmayı sağlayıp, ken-
dilerini tamir ederler. Alzheirmer hastalığı 
bu görevlerin tümünü bozar. Hastalığın ilk 
belirtisi bellek bozukluğudur. Hastalık iler-
ledikçe bellek bozukluğu artar, kişileri ta-
nımada problem, konuşma ve düşüncede 
güçlük, huzursuzluk, tekrarlayan cümleler 
tabloya eklenir.

Yapılan çalışmalarda; özellikle diyabet ve 
kötü beslenmenin Alzheimer’i tetiklediği 
yönündedir. Vücutta insülin direncine yol 
açan şeker içeriği yüksek besinler, gazlı 
içecekler, işlenmiş besinler ve içerisindeki 
zararlı yağların olduğu kızartmalar, kolest-
rol ve doymuş yağ ve enerji içeriği yüksek: 
posa ve meyve sebze içeriği düşük besinler 
vücudun damar duvarlarında ve sinir hücre-
lerinde tahribata yol açar. Bu durumda ha-
fıza ve bellekle ilgili birçok sorun da kendini 
göstermeye başlar ve bu tarz beslenmeye 
sahip bireylerde Alzheirmer riskinin arttığı 
gösterilmiştir. Bu tarz beslenmede düzeni, 
hastalığa neden olan beyindeki Beta ami-
loid adlı proteinin birikimini arttırmakta ve 
sinir hücrelerine zarar vermektedir. B vita-
mini yetersizliği de demans neden olduğu 
kanıtlanmıştır. Vücutta B12, B6 ve folik asit 
düzeyinde azalma Alzhermir riskini 3 kat 
daha arttırmaktadır. Bu nedenle bu vitamin-
lerden zengin besinlerin tüketimi hastalığın 
önlenmesi açısından faydalıdır.

Son yapılan çalışmalar doğru beslenme-
nin alzheirmer hastalığına yakalanma ris-

kini üçte bir oranda azalttığını gösteriyor. 
Yani çalışmalar bu korkutucu hastalığı ön-
lemenin yolunun yediğimiz yiyecekler ola-
bileceğini gösteriyor. Folik asit, E vitamini 
ve Omega - 3 yağ asitleri Alzheirmer has-
talarında önemli rol oynadığı düşünülen 
inflamasyonu azalttığına inanılıyor. ( İnf-
lamasyon sürecinde bağışıklık sistemi en-
feksiyona karşılık olarak harekete geçer ve 
Alzheimer gibi kronik hastalığa neden olur.)
Tereyağ, margarin gibi doymuş yağ ve trans 
yağ içeren yağlar yerine bitkisel yağ içeren 
(ayçiçeği yağı, zeytinyağı, fındık, kanola 
yağı) yağlar tercih edilmelidir.

Omega- 3 yağ asitinden zengin somon ve 
sardalya gibi soğuk su balıkları haftada iki 
gün tercih edilmeli ve günlük 1 tatlı kaşığı 
keten tohumu tüketilmelidir.

E vitamininden zengin besinler: badem, fın-
dık gibi yemişler, ayçiçeği, yer elması, (Gün-
lük 2 adet ceviz veya 5 adet badem tüketil-

melidir.)

Folik asit, B12 ve B6 dan zengin besinler 
tüketilmeli. Bu besinler; ıspanak, semizotu, 
brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, börül-
ce, beyaz fasulye ve diğer baklagiller A, C, 
E gibi antioksidan vitaminler beyin sağlığını 
korumak açısından önemlidir. Özellikle taze 
sebze ve meyvelerden alınmalıdır.

Alkolden uzak durulmalı, Uzun süreli alkol 
alımı beyin hücrelerinde tahribata neden 
olmaktadır.

Soğan, sarımsak gibi besinler içerdiği sülfür 
bileşenleri sayesinde beyindeki toksinleri 
uzaklaştırarak koruyucu etki göstermek-
tedir.(Zerdeçalın etken maddesi kurkumin 
Alzheimer riskini azatlığı bulunmuştur. Zer-
deçalı yemeklerinizin içerisine 1 tatlı kaşığı 
tüketilebilir)

Düzenli beslen, unutkan olma..
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PEPSİ’NİN SUNACAĞI ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI AÇILIŞ 
TÖRENİNİN YILDIZI CAMILA CABELLO OLACAK 

28 mayıs’ta Paris’te gerçekleşen dünyanın en çok izlenen spor etkinliği öncesinde grammy adayı, albümleri iki milyon-
dan fazla satan şarkıcı ve söz yazarı Camıla Cabello, pepsi sahnesinde canlı performans sergiledi.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şir-
ketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu 
markalarından Pepsi’nin sunduğu UEFA 
Şampiyonlar Ligi Final maçının bu yılki açı-
lış töreninde GRAMMY® Ödülü adayı, al-
bümleri iki milyondan fazla satan, listelerde 
zirveyi zorlayan şarkıcı ve söz yazarı Camila 
Cabello sahne aldı. 

‘Bam Bam’ ‘Señorita,’ ve ‘Havana’ gibi hit 
parçaları olan şarkıcı, 2022’de altıncı yılını 
kutlayacak olan dünyanın en büyük spor et-
kinliklerinden birinin açılışını yaptı ve UEFA 
Şampiyonlar Ligi Finali’nin heyecanını ve at-
mosferini, dünyanın dört bir yanından maçı 
ekran başında izleyen milyonlara ulaştırdı.

28 Mayıs Cumartesi günü Paris’teki Stade 
de France’dan canlı yayınlanan 5 dakikalık 
performans, nefesleri kesen karnaval tema-
sıyla yapıldı ve zengin kostümler, dansçı-
lar ve müzisyenlerin katılımıyla muhteşem 
bir gösteri sunuldu. Şovun koreografisi ise 
maçı statta ve evlerinde izleyen futbolse-
verlere yüksek enerjili bir gösteri sunmak 
için hazırlandı. Cabello şovunda, liste başı 
olan hit parçalarından bir potpurinin yanı 
sıra çok beğenilen üçüncü stüdyo albümü 
‘Familia’dan yeni parçalar da seslendirdi.    

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Camila Ca-
bello, “Bu ay Paris’te yapıldı. UEFA Şampi-
yonlar Ligi Finali’nde sahneye çıktığım için 
çok heyecanlıyım! Latin mirasımı dünyadaki 
spor ve müzikseverlerin birliktelik duygu-
suyla bir araya getirerek çok özel bir şov 
yapmak istedim. 

Camila, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde 
gerçekleştireceği performansı duyurmak ve 
futbolseverlere Paris’teki şovda neler bekle-
yebileceklerini göstermek için Pepsi global 
YouTube kanalından kısa bir video pay-
laştı. İlhamını Meksika’daki ikonik Oaxaca 
karnavalından alan klipte Camila, hareketli 
animasyonlar ve çiçek canlandırmaları eşli-
ğinde sevilen parçalarından bir potpuri ya-
pıyor. Birlikte olma ve her kesimden insanın 
bir araya gelmesi duygusunu kutlamak, mü-
ziğin ve sporun tüm dünyada insanları bir-
leştirdiğini göstermek amacıyla canlı renkler 
videoda bilinçli olarak kullanıldı.    

Pepsi Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı 
Eric Melis şu açıklamayı yaptı: 

“Pepsi 2016 yılından bu yana Açılış Töreni 
platformunu oluşturmak için UEFA ile çalışı-
yor. Canlı stadyum şovlarına tekrar döndü-
ğümüz ve bu yıl Camilla Cabello’yu sahneye 
çıkardığımız için çok mutluyuz. Pepsi’nin 
eğlence sektöründe uzun ve zengin bir de-
neyimi bulunuyor. Bu yılın en fazla heye-
canla beklenen spor etkinliklerinden birine 
Camila’nın Latin ruhunu yansıttık ve kimseyi 
hayal kırıklığına uğratmayacağız.” 

Açılış töreni, her yıl en sevilen müzik sanat-
çılarının  nefes kesen ve büyük beğeni top-
layan performanslarına sahne olurken UEFA 
Şampiyonlar Ligi Finali’ne gerçek Pepsi tar-
zında heyecan katıyor. 2022 Açılış Töreni de 
aynı özelliklere sahip olacak ve Pepsi, Pepsi 
Black / MAX ve Diet Pepsi dahil olmak üzere 
Pepsi markası altında gerçekleşecek. 

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent 
Epstein konuyu şöyle değerlendirdi: 

"Uzun süredir ortağımız olan Pepsi ile 2022 
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde son de-
rece eğlendirici ve keyifli bir Açılış Töreni 
performansı için bir kez daha iş birliği yap-
maktan heyecan duyuyoruz. Böyle etkinlik-
ler her zaman spor ve müziği birleştiriyor 
ve taraftarlar bunları izlemeyi seviyor. Bunu 
yapmamızı sağlayacak en mükemmel ortak 
da Pepsi. Camila Cabello’nun dünyanın en 
sevilen sanatçılarından biri olduğunu bili-
yoruz ve Camila, futbol taraftarlarının asla 
unutmayacakları bir açılış töreni performan-
sı sunarak onların heyecanını artırmamıza 
yardımcı olacak.”

Camila aynı zamanda, tüm dünyada ya-
şadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 
göçmenler için küresel futbol topluluğunun 
maddi desteğini sağlamak amacıyla Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) tarafından hayata geçirilen #Foot-
ball4Refugees girişimini destekleyen birçok 
müzik ve futbol yeteneğinin arasında yer 
alıyor. Geçen haftalarda Pepsi, bu proje-
de UNHCR ile iş birliği yapacak ilk küresel 
marka olacağını açıkladı ve PepsiCo Vakfı, 
#Football4Refugees girişimine 1 milyon 
ABD doları bağışladı. Böylece PepsiCo’nun 
küresel göçmen krizi için yaptığı maddi ta-
ahhütler 15 milyon ABD dolarına yaklaştı. 
Camila markanın ‘arkadaşına ilet’ (Pass it 
On) başlıklı sosyal inisyatifine katılarak bu 
girişimi destekleyecek. Katılımı çerçevesin-
de Camila Cabello sosyal medya kanalları 
üzerinden kısa bir video klibi paylaşacak ve 
çevrimiçi takipçilerini bu girişim için bağışta 
bulunmaya teşvik edecek. Bu konuda daha 
fazla bilgiye https://donate.unhcr.org/glo-
bal/en/football4refugees adresinden ulaş-
mak mümkün.  

Bu yılın UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış 
Töreni performansı, Avrupa kulüp futbo-
lunun en büyük maçı başlamadan birkaç 
dakika önce dünyada 200’den fazla ülke ve 
bölgede canlı yayınlanacak.  Taraftarlar ken-
di ülkelerindeki yayıncıya ve UEFA’nın resmi 
TikTok ve YouTube kanallarına bağlanarak 
şovu izleyebilecekler. 
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Makale / MALL&MOTTO 

İLKBAHAR DETOKSU

İlkbaharda her şey mümkün görünüyor. 
Umut mevsimi, taze yaşam ve yeni başlan-
gıçlar. Aynı zamanda taze bir yaprak  gibi 
açıp bir detoks planına başlamak için mü-
kemmel bir zaman!

Detoks Diyetinin Faydaları

Detoksla ilgili kanıtların çoğu, yüz yıldan 
uzun süredir uygulanan (çok iyi sonuçlarla) 
bir doğal tıp sistemi olan naturopatiden ge-
liyor. İngiliz Naturopati Derneği'nden Janine 
Leach, detoksla ilgili daha fazla araştırmaya 
"acilen ihtiyaç duyulduğunu" kabul ediyor, 
ancak detoksun faydalarını desteklemek için 
zaten "hayal edebileceğinizden daha resmi 
kanıtlar" olduğunu iddia ediyor. Scandina-
vian Journal of Rheumatology'de bildirilen 
yeni bir çalışma, romatoid artritli kişiler için 
“klinik olarak anlamlı uzun vadeli bir etki” 
olarak detoksu öneriyor.
 
Diğer bazı pratik düşünceler

Mümkünse, ortalamanın altında bir prog-
ramınız olduğunda ve acil iş veya aile taah-
hütleriniz olmadığında detoks için bir zaman 
seçin. Vücudunuzun yanı sıra zihninizi detoks 
etmeyi her zaman hedeflemelisiniz ve ideal 
bir dünyada günlerinizi telefonda takılmak 
ya da dizüstü bilgisayarın başında kambur-
laşmak yerine meditasyon yaparak, kitap 
okuyarak, yoga yaparak ya da doğayla ge-
çirirsiniz.

Bununla birlikte, detoks yapmak ve günlük 
işlerinizi sürdürmek mümkündür, bu neden-
le görünürde büyük bir kırılma görmediğiniz 
için bunu ertelemeyin. Dikkat dağıtıcı un-
surları en aza indirmek ve dinlenme ve iyi-
leşme sürenizi en üst düzeye çıkarmak için 
elinizden gelenin en iyisini yapın. Vücudunuz 
yoğun bir şekilde iyileşecek ve ona verebile-
ceğiniz tüm desteği takdir edecektir.

 
Detoks Nasıl Yapılır

Detoks yapmanın birçok farklı yolu vardır. 
Güvenli, mantıklı ve vücudun tüm ana detoks 
sistemlerini destekleyen bir sistemle detoks 
yapın. Herhangi bir özel sağlık sorununuz 
veya endişeniz varsa, sağlık pratisyeninize 
danışın. Aksi takdirde, en az bir hafta boyun-
ca takip etmeyi hedefleyin. Aslında, üzerinde 
ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar iyidir 
-  detoks sağlıklı yaşam için bir plandır.
 
1-Aşağıdakileri diyetinizden tamamen çıka-
rın: alkol; kafein (çay, kahve, gazlı içecekler 
vb.); Süt Ürünleri; buğday; kırmızı et (jambon, 
sosis vb. dahil); kolaylık, işlenmiş, "abur cu-
bur" ve "hızlı" yiyecekler (hazır yemekler da-
hil); şeker.
 
2-Bol bol taze meyve ve sebze yiyin. Taze 
çorbalar, salatalar, bahar güveçleri ve tava-
da kızartmalar yapın. Meyve ve sebze suları, 
özellikle pancar, brokoli ve kereviz detoks 
için idealdir, bu nedenle mümkün olduğun-
ca kendi  sebze suyunuzu çıkarmaya çalışın. 
Mümkünse organik ürünleri seçin (böcek 
ilaçlarını ve diğer kimyasalları kesmek için). 
Tatlandırıcınızda yalnızca sınırlı miktarda de-
niz tuzu kullanın; doğal otlar ve baharatlar 
iyidir, ancak sodyum ve diğer aroma katkı 
maddelerini içerebilen ticari baharat karışım-
larından kaçının.
 
3-Derin su balığı, organik yumurta ve tavuk, 
soya ürünleri ve baklagillerden günde iki 
veya üç porsiyon protein alın. Balık veya ta-
vuğu ızgara veya buğulama ya da salatalara 
ve güveçlere yukarıdakilerden herhangi biri-
ni ekleyin. The Amino Acid Report'un (Wa-
terfall, 2000) yazarı olan beslenme terapisti 
Linda Lazarides, tümü hayati detoks amino 
asitleri içeren (ve harika atıştırmalıklar yapan) 
bazı Brezilya fıstığı ve ayçiçeği tohumlarını 
dahil etmenizi önerir. Onlara karşı hiçbir du-
yarlılığınız olmadığından emin olmadığınız 
sürece yer fıstığından kaçının.
 
4-Standart çay veya kahve yerine, kafeinsiz 
bitki çayları (ısırgan otu veya rezene özellikle 
iyi seçeneklerdir) ve / veya karaciğeri destek-
leyen karahindiba kahvesi için. Bazı detoks 
uzmanları, antioksidan açısından zengin olan 
yeşil çayı önermektedir, ancak biraz kafein 
içerdiğinin farkında olun.
 
5-Kahvaltınızı, iki yemek kaşığı taze sıkılmış 
limon suyu, yarım tutam kırmızı biber ve en 
az yarım litre ılık suyla  sabah iksiriyle başla-
yın.(Bu karışım, "Masters’ Cleanse "olarak bi-
linen çok basit ve etkili bir yaygın  orucunun 
temelidir.)

Böbreklerinizin ve sindirim sisteminizin yı-
kanmasına yardımcı olmak için günde sekiz 

bardak hareketsiz (karbonatsız) su için - eg-
zersiz yapıyorsanız daha fazla -. Sıcak su, eski 
Hint ayurveda sisteminde detoks için yoğun 
bir şekilde kullanılır ve kulağa çekici gelmese 
de, özellikle biraz limonla oldukça hoş olabi-
lir. Bir termos doldurun ve masanızın üzerine 
koyun.
 
6-İdeal olarak, ideal bir destekleyici takviye 
programı geliştirmenize yardımcı olabilecek 
bir tıbbi bitki uzmanı, naturopath veya bes-
lenme terapistini ziyaret edin. Bunu yapa-
mazsanız, kaliteli bir süt devedikeni ve eki-
nezya ürünü satın alın ve temizlik sırasında 
kısa bir süre uygulayın. Ayrıca sindirim siste-
mini desteklemek için kaliteli bir probiyotik 
takviyesi (Lactobacillus acidophilus ve Bifi-
dobacterium gibi "iyi" bakterilerle dolu) bir 
takviye alın.
 
7-Duştan veya banyodan önce cildinizi beş 
dakika boyunca fırçalayın. Lenf akışını uyarır 
ve iyi bir dolaşım sağlar. Ya bikarbonat ve 
tuz karışımı olan nemli bir el bezi ya da do-
ğal kıllı bir vücut fırçası kullanın. Ayaklardan 
bacaklardan dizlerin arkasına doğru hareket 
ederek başlayın ve sonra uylukları kasıkla-
ra doğru yukarı kaldırın. Parmaklarınızdan, 
kollarınızı koltuk altlarına doğru fırçalayın, 
ardından boynunuzdan kalbe doğru yavaş-
ça aşağıya doğru fırçalayın. Sonra sırtınızı ve 
gövdeyi tekrar kalbe doğru hareket ettirerek 
yapın. Hassas, tahriş olmuş veya cildi kırılmış 
bölgelerden kaçının. Nazik ama sıkı bir baskı 
oluşturarak nazik hareketlerle yapın.
 
8-Düzenli egzersiz.

Detoks yaparken her gün biraz egzersiz yap-
maya çalışın. Yürümek ve yüzmek lenfatik 
sisteme yardımcı olur. Yoga, vücudun tüm 
sistemlerini desteklediği ve güçlendirdiği 
için mükemmeldir. Çoğu spor malzemesi 
dükkanında bulunan küçük bir trambolinde 
zıplamak, lenfleri desteklemek için harikadır.

İşleme yardımcı olması için detoks yaparken 
düzenli saunalar ve buharlar ekleyin. Ayrı-
ca bazı üstyapıları planlayın - MLD (Manuel 
Lenfatik Drenaj) idealdir ancak çoğu masaj 
tekniği faydalı olacaktır. Terapistinize detoks 
yaptığınızı söyleyin, böylece tedaviyi size 
göre uyarlayabilir. Hidroterapi tedavilerine 
erişiminiz varsa, harika. Değilse evde çamur 
banyoları veya Epsom tuzu banyoları kulla-
nın (ancak yüksek tansiyonunuz varsa ikinci-
sinden kaçının)
 
9-Zihninizi temizlemek için zaman tanıyın.
Kendinize karşı nazik olun. Vücudunuzu ve 
ihtiyaçlarını dinlemeyi öğrenin. Vücudunuz 
dinlenmek için haykırıyorsa, dinlenmesine 
izin verin. Bununla birlikte, bir dilim çikolatalı 
kek için ağlıyorsa, direnin (bunun yerine bi-
raz bal ile bir parça meyve veya çay deneyin).
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HER ŞEY BİR OYUNLA BAŞLADI – LACOSTE X MINECRAFT 
 KOLEKSİYONU

   

Lacoste, Minecraft iş birliği ile yarattığı 
dünyanın yansımasından doğan özel 
koleksiyonunu, Paris’in kalbinde ger-

çekleştirdiği etkinlikle duyuruyor. 

Lacoste x Minecraft iki farklı dünya arasın-
da köprü kurarak oluşturulan koleksiyon ile, 
ortak bir felsefe etrafında buluşmaya davet 
ediyor.  Sanal ve gerçek dünyayı birleştiren, 
keşfi temsil eden koleksiyon; maceracı, gör-
kemli ve tarafsız bir tavırla, oyun severler 
için benzersiz bir stilin kodlarını yazıyor.

Bu eğlenceli iş birliğinin ve lansmanın öne 
çıkan isimleri ise, oyuncu kızlar Atomicma-
ri ve Shubble, müzisyen Brawk ve kreatif 
video dizayner Smajor oluyor. Etkinlik için 
özel olarak geliştirilen ve dünyanın dört bir 
yanındaki oyun severlere ücretsiz olarak 
sunulan Croco Adası, lansman etkinliğinde 
oyun severlere duyuruldu. Bu yaratıcı ekip 
ilhamını Lacoste’un gerçek dünyasından 
alan haritada sanal olarak kesişti ve şehirde, 
ormanda, kumsalda ya da bir tenis kortun-
da, arka planda takım ruhlarını izleyen dev 
bir Timsah ile Minecraft kodlarını benimse-
diler.

HER OYUN TARZINA UYGUN LACOSTE X 
MINECRAFT KOLEKSİYONU

Lacoste x Minecraft birlikteliğinden doğan 
İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu; gerçek ve 
sanal dünyada tarzını ortaya koymak iste-
yenler için göz alıcı tasarımlara imza atıyor.

On yılı aşkın süredir her yaştan oyun me-
raklısı Minecraft dünyasının renkli manzara 
haritalarına dalmışken, bugün bu benzersiz 
sanal evren Lacoste’un hazırladığı koleksi-
yonda hayat buluyor. Koleksiyonda yer alan 
hazır giyim ve aksesuar ürünleri, pikselleşti-
rilen Minecraft grafikleriyle süslenmiş kadın, 
erkek ve çocuk kreasyonlarıyla oldukça ge-
niş bir gardırop sunuyor.

Birbirinden farklı dünyalara ait oyunlar, 
farklı kişiliklere sahip oyuncular, sportif ve 
sağduyulu oyun severlerin bir araya gel-
mesiyle oluşan bu özel koleksiyonda her iki 
markanın DNA’sı mükemmel bir uyum için-
de ürünlerle buluşuyor.

Lacoste’un klasik parçaları; baskılı pololar, 

sweatshirtler, büyük şapkalar ve daha fazla 
spor giyim ürünü, Minecraft Kreatif Stüdyo 
tarafından yeniden tasarlanıp pikselleşti-
rilen timsah logosuyla bir araya getiriliyor. 
Her iki markanın da ortak değerleri ve oyun 

kavramı etrafındaki ikonik tavrı, bu iş birli-
ğinin doğuşunda olduğu gibi koleksiyonu 
oluşturan parçalarda da açıkça hissediliyor.
SANAL DÜNYADAN GERÇEK DÜNYAYA 
KÖPRÜ: LACOSTE X MINECRAFT LANSMAN 
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ETKİNLİĞİYLE İŞ BİRLİKLERİNİ KUTLUYOR!

Lacoste ve Minecraft 12 Mart Cumartesi, 
E-Spot’taki davette iş birliklerini duyurdu-
lar. Oluşturdukları ilk koleksiyonu keşfet-
mek için 400 kişi, Rue de Rivoli’de yer alan 
ikonik mekânın arenasında bir araya geldi. 
Etkinlik aynı zamanda sanal dünyaya uygun 
bir şekilde Twitch üzerinden canlı olarak ya-
yınlandı ve Paris'in ötesindeki oyuncular da 

oyuna olan ortak tutkularını beraber kutladılar.

Lacoste x Minecraft koleksiyonu 21 Mart iti-
bariyle www.lacoste.com.tr adresinde ve tüm 
Lacoste mağazalarında satışta! 
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Melih Özel
Gastroenteroloji Uzmanı 

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ HER GÜN UYGULANMAMALI
Havaların ısınması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte son yılların popü-
ler diyeti olan aralıklı oruç oldukça tercih ediliyor. Kalori kısıtlaması ve aralıklı 
açlığın insan sağlığı için oldukça yararlı bir beslenme yöntemi olduğunu an-
cak bu diyetin her gün uygulanmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Aralıklı oruç diyetini 
her gün uygulamak sürdürülebilir olmayabilir. Haftada 2-3 gün bu diyetin 
uygulanması hem kilo kontrolü hem de sağlık açısından oldukça faydalı” 
açıklamasında bulundu.

Vücudun belirli bölgelerinde biriken yağın 
kaybedilmesini ve metabolizmayı çalıştıra-
rak hızlı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı 
olan aralıklı oruç diyetinin hem kilo kontro-
lü hem de bazı metabolik sorunlarla başa 
çıkabilmek açısından çok etkili olabildiğini 
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Gastro-
enteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Her 
gün bu şekilde beslenmek yerine genel ola-
rak alınan kaloriyi azaltmak için hiç olmazsa 
haftada 2-3 kez aralıklı oruç diyeti uygula-
nabilir” dedi.

Açlık hücreleri harekete geçiriyor

Hücrelerin açlık dönemlerinde evrimsel 
olarak korunmuş olan savunma mekaniz-
malarını ortaya çıkardığını hatırlatan Gast-
roenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, 
“Bu mekanizmalar glukoz regülasyonunu 
kontrol ediyor, inflamasyonu baskılıyor ve 
stres direncini artırıyor. Bu sayede, oksida-
tif ve metabolik strese karşı direnç yolakları 
ve hasarlı moleküllerin uzaklaştırılması ya 
da tamiri mekanizmaları aktifleştiriyor” diye 
konuştu.

Bilimsel çalışmalar devam ediyor

Aralıklı beslenme ve aç kalmanın, yaşam sü-
resini uzattığını gösteren çalışmaların da ya-
pıldığına dikkat çeken Gastroenteroloji Uz-
manı Prof. Dr. Melih Özel, “İnsanların aralıklı 
beslenme konusunu uzun yıllar sürdürüp, 
sürdüremeyeceği ve eğer sürdürebilirlerse, 
bunun insan yaşamını uzatıp uzatmayaca-
ğı konusu henüz tam olarak bilinmiyor. Ek 
olarak klinik çalışmalar genellikle genç veya 
orta yaşlı hasta gruplarında yapıldığı için bu 
sonuçların tüm yaş gruplarına yönlendirilip 

yönlendirilemeyeceği de berrak değil. As-
lında sorun günlük alınan toplam kaloride 
ve deyim yerindeyse abur cubur yenip yen-
memesinde yatıyor” dedi.

Kadınlar 12-14 saat, erkekler 14-16 saat 
aralıklı oruç uygulayabilir

Seçilen aralığa göre kadınlarda 12-14 saat, 

erkeklerde 14-16 saatlik bir “oruç” sonrası 
alınan yüksek proteinli bir öğünün gün içe-
risinde glisemik kontrolü ve keton cisimle-
rinin yakılmasında çok etkili olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Melih Özel, “Gün içerisinde 
alınan total kalori, günlük fiziksel aktivite, 
kalori harcama düzeyi ve diyetin içeriği de 
önemli. ‘Kahvaltı’ yerine günün ilk öğünü 
demek daha doğru olur” şeklinde konuştu.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Başak İnsel Aydın

DİYETİN VAZGEÇİLMEZ 11 BESİNİ
Her bir besinin günlük beslenmeye ve vücuda farklı faydası var. Kivi, sa-
rımsak, biberiye, keten tohumu, yoğurt, mercimek, kabak, balık, yulaf, 
yeşil çay ve su gibi besinlerin yağ yakımını hızlandırmanın yanı sıra birçok 
hastalığa karşı da bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Anadolu Sağlık Mer-
kezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle kilo vermek 
isteyenler için ideal özelliklere sahip bu besinlerin ne miktarlarda tüketile-
ceği kişilerin yaş ve sağlık durumlarına göre değişebilir. Bu nedenle bes-
lenme ve diyet uzmanına danışılması ve yapılan kontrollere göre kişiye 
özel bir besin programının oluşturulması oldukça önemli” açıklamasında 
bulundu. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Ay-
dın, birbirinden farklı 11 besinin vücuda 
olan etkilerini ve nasıl tüketilmeleri gerek-
tiğini anlattı: 

Kivi

İçinde bol miktarda vitamin bulunduran 
kivideki C vitamini, antioksidan özelliğiyle 
vücudu korur. Düzenli tüketildiğinde kalp 
hastalıklarından kanser ve obeziteye kadar 
birçok sorunda etkili olduğu da bilimsel ola-
rak kanıtlanmıştır. En önemli yararı ise yük-
sek lif içeriği sayesinde kabızlığa karşı etkili 
olmasıdır. Ara öğünlerde de tatlı ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 2 adet orta boy kivi tü-
ketilebilir.

Sarımsak

İçeriğindeki allilik sülfitler sayesinde bağı-
şıklık sistemini güçlendiren sarımsak, aynı 
zamanda tümör hücresinin çoğalmasını 
baskılayan enzimleri uyarır ve kandaki ko-
lesterol düzeyini azaltır. Sarımsağın en iyi 
bilinen etkisi ise kolesterolü düşürmesidir. 
İçerisindeki selenyum sayesinde kalbi de 
koruyor.

Keten tohumu

Yüksek lif, omega3, B kompleks vitaminleri 
ve E vitamini içeren keten tohumu, müsilaj 
etkisi sayesinde kabızlığı önlüyor. Dolayı-
sıyla keten tohumu tüketimi, kilo verme 
sürecini hızlandırır. Göbek ve basen bölge-
sindeki yağların kısa süre içinde yakılmasına 
yardımcı olur. Ayrıca birçok hastalığın teda-
visinde kullanılan şifalı bir tohumdur. 1 bar-
dak suyun veya 1 kâse yoğurdun içine taze 
öğütülmüş olarak eklenip 30 dakika beklen-
dikten sonra tüketilebilir.

Biberiye

Gıda ürünlerinin muhafazası için kullanı-
lan biberiyenin bilimsel pek çok çalışma-
da; cilt, akciğer, mide, meme, yumurtalık, 
rahim ve kolon kanserleriyle lösemi riskini 
düşürdüğü gösterilmiştir. Bağırsaktaki yağı 

emmeden atması özelliğiyle zayıflamaya 
olumlu etkisi olurken, yüksek kolesterolün 
de düşmesine yardımcı olur. Etlerin üzerine 
serpilerek kullanılabilir. Ayrıca iki tatlı kaşığı 
çekilmiş biberiye yaprağı demliğe konup, 
400 ml suyla 10 dakika bekledikten sonra 
süzülüp tüketilebilir.

Mercimek

İçeriğinde zengin nişasta ve bitkisel prote-
inler barındıran mercimek, potasyum içeri-
ği sayesinde hipertansiyonu düşürür, kalp 
hastalığı riskini azaltır. Zengin lif içeriği sa-
yesinde tok tutar ve kilo kaybına yardımcı 
olur. Yemeği ve çorbası yapılabileceği gibi, 
haşlayıp salatalara katılarak da tüketilebilir.

Kabak

Kabak; düşük kalorisi, yüksek lif içeriği ve 
bağırsak çalıştırıcı özelliği ile zayıflamak 
isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir besindir. 
Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yar-
dımcı olur. Zeytinyağlı yemeği yapılabilir, fı-
rında pişirilebilir ya da çiğ olarak salataların 
içinde tüketilebilir. Miktar sınırlaması olma-
dan özgürce yenebilecek bir besindir.

Yoğurt

Kalsiyum kaynağı olması dışında probiyo-
tik içeriği açısından da zengindir. Bağırsak 
sağlığını korur, yağ yakımına destek olur, 
tansiyonu düzenler, bağışıklık sistemini 
güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destek-
ler, kolesterolü dengeler ve tatlı isteğinin 
önüne geçilmesine yardımcı olur. Yoğur-
dun evde mayalanıp, özellikle protein bu-
lunmayan öğünlerde yemeklerin yanında 
birer kâse tüketilmesi faydalıdır. Bu sayede 
kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıların 
önüne geçmek ve tokluk süresini uzatmak 
mümkündür.
Yulaf

Yulaf lezzetli, hazırlaması pratik ve vücudu-
muzu gün içinde ihtiyaç duyacağı A vita-
mini, B1, demir, çinko, folik asit gibi birçok 
besin maddesine sahip bir besleyicidir. Lif 

içeriği oldukça yüksektir. Kolesterol düşürü-
cü etkisi vardır. Bağırsakta şişkinlik yaptığı 
için uzun süre tok tutucu özelliğe sahiptir. 
Yoğurda ya da süte katarak lezzetlendirile-
bilir.

Balık

Omega3 deposu balık, özellikle mevsimin-
de tüketildiğinde içerdiği yağ asitleri saye-
sinde bağışıklık sisteminin güçlendirilme-
sine destek olur. Bağışıklık sistemini korur, 
zekâ gelişimine fayda sağlar, kalp sağlığını 
ve kemikleri güçlendirir, hücreleri onarır, 
diyabet riskini azaltır. Bu nedenle özellikle 
mevsiminde haftada 2 kez tüketilmesi fay-
dalı olur. En ideal pişirme yöntemi fırınla-
madır.

Yeşil çay

Antioksidan değeri sayesinde kanser riski-
ni düşürür, vücut direncini yükseltir. Ayrıca 
Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda 
da riski düşürücü etkisi vardır. Kalp sağlığı-
nı korur, yağ hücrelerini harekete geçirerek 
yağ yakımına yardımcı olur. Hamileler, böb-
rek ve hipertansiyon hastaları hariç gönül 
rahatlığı ile gün içinde yeşil çayı bal, limon 
veya tarçın ile tatlandırarak tüketmek müm-
kün.

Su

Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta bir-
çok sorunun aşılmasına katkı sağladığı gibi 
sağlıklı ve zinde yaşamın da olmazsa olmazı. 
Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunluğu-
na, zihinsel fonksiyonların gerilemesine ne-
den olur. Yağ yakımında ve kas yapımında 
su tüketimi hayati bir göreve sahiptir. Yetiş-
kin bir kişi için günlük su ihtiyacı kg başına 
30 ml olmalıdır.
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Dr. Kübra Esen Salman
Dermatoloji Uzmanı 

MEVSİM GEÇİŞLERİ KEPEK SEBEBİ
Mevsim geçişleri saç derisinde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi deri 
hastalıklarına yol açabiliyor. Saç derisinde, yüz ve göğüs arası pullanma ile 
kepeklenmeye sebep olan seboreik dermatit hastalığının yetişkinler kadar 
bebeklerde de görülebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Dermato-
loji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bizi dış etkenlerden koruyan cildimiz 
bazı hastalıklara maruz kalabiliyor. Onlardan biri de ‘seboreik dermatit’ 
yani seboreik egzama dediğimiz cilt hastalığı. Özellikle mevsim geçişlerin-
de saç derisinde oluşan rahatsızlık kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor-
sa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalı” açıklamasında bulundu.

Seboreik dermatit hastalığı özellikle kış ve 
bahar dönemlerinde ortaya çıkıyor. Hasta-
lığın kafa derisini etkileyen ciltte kızarıklık, 
kepeklenme ve kaşıntı gibi belirtilerle ken-
dini gösterdiğini söyleyen Anadolu Sağ-
lık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra 
Esen Salman, “Seboreik dermatit hastalığı 
saçlı deri dışında kaşlar, burun kenarları, 
göğüs arası, sırt ortası, kulak ve vücut kıv-
rımları gibi yağ bezlerin en aktif olduğu 
bölgelerde de görülebiliyor. Stres, mevsim 
geçişi, soğuk ve kuru hava gibi durumlarda 
şiddetlenen deri hastalığının belirtileri kişi-
den kişiye farklılık gösterebiliyor” dedi. 

Hastanın evde yapacağı çeşitli uygulama-
ların da belirtilerin hafiflemesini sağlaya-
bildiğini ancak evde uygulanacak yöntem-
lerin başarılı olması için hastanın cilt tipini, 
hastalığının şiddetini iyi bilmesi gerektiğini 
belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, mevsim geçişlerinde oluşan cilt de-
risi rahatsızlığı için 10 öneride bulundu: 

1.Hastalar, kafa derisinde kepek oluşumunu 
engellemek için kepek karşıtı şampuanlar 
kullanabilir. Çinko pirition, selenyum sül-
fit, ketokonazol, katran, salisilik asit içeren 
şampuanların kullanımı kepeğe karşı fayda 
sağlar. Hasta bu ürünleri sırayla deneyerek 
kendisi için en uygun ürünü seçebilir. Uy-
gun ürünün haftada 3-4 kez kullanılması 
yeterli olur.

2.Kafa derisine mineral yağı ya da zeytin-
yağı sürmek ve birkaç saat bu şekilde bek-
lemek, ardından saçları yıkamak derinin 
yumuşamasını sağlar. Daha sonra saçın na-
zikçe taranması ile kafa derisindeki kepek-
ler, pullanmalar ortadan kaldırılmış olur.

3.Yüz ve kafa derisinin yumuşak bir sabun 
ile düzenli olarak yıkanması, seboreik der-

matite karşı etkili olabilir. Cildin kurumama-
sı için cildin yıkandıktan sonra uygun nem-
lendiricilerle nemlendirilmesi önemlidir. 

4.Ciltteki lezyonlar üzerine düşük doz korti-
kosteroid içeren kremler uygulanabilir. Eğer 
bu kremler etkili olmazsa çeşitli karışımlar 
tercih edilebilir.

5.Saç şekillendirici kremler, saç spreyleri ve 
jölelerin kullanımına, seboreik dermatit te-
davisi sonlanana kadar ara verilmesi gerekir.

6.Yüzde kaş, burun kenarlarında ve sakal, 
bıyık bölgelerinde şikayetleri olan kişile-
rin uygun temizleyicilerle yüzlerini yağdan 
arındırması ve sonrasında uygun nemlendi-
ricileri kullanmaları gerekir. Kısa süreli dü-
şük doz kortikosteroid içeren kremler, kal-
sinörün inhibitörü içeren kremler, çay ağacı 
özlü yıkama sabunları bu amaçla kullanıla-
bilecek ürünler arasındadır.

7.Seboreik dermatitin kirpiklerde pullan-
maya yol açtığı durumda, kirpikler bebek 
şampuanı ya da çay ağacı özü içerikli göz 
şampuanları ile yıkanabilir. Düzenli olarak 
yıkamanın yanı sıra kirpiklerdeki pullar pa-
muklu çubuklarla (kulak çubuğu gibi) dik-
katlice temizlenebilir.

8.Konak sorunu olan bebeklerde ilaç içer-
meyen şampuanlar kullanılmalıdır. Kafa 
derisini zeytinyağı ile yumuşattıktan sonra 
yıkanan bebeğin saçları yumuşak bir tarakla 
taranarak konak döküntüleri temizlenebilir.

9.Baharatlı yiyecekler de seboreik dermatiti 
alevlendirebileceğinden acı, baharatlı gıda-
ları azaltmak faydalıdır. 

10.Seboreik dermatite benzeyen cilt lezyon-
larına sahip kişiler, evde yapılan uygulama-
larla bu sorundan kurtulamıyorsa bir sağlık 
merkezine başvurmalıdır.
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“Nedir Metaverse? Birden bomba gibi orta-
ya düşen bu soru hepimizin kafasını kurca-
lıyor. Kimse bu sefer treni kaçırmak istemi-
yor. Ama kimse de nasıl yapacağız, nereden 
girilir bu ortama diye bilgi paylaşmıyor. 
Google’da “Metaverse’e nasıl girilir?" diye 
arayan arayana.

Aslında Metaverse yani öte evrenin teme-
li Neal Stephenson’ın 1992 yılında yazdığı 
“Snow Cash” kitabına dayanıyor. Neal Step-
henson bundan 30 yıl önce kitabında bah-
setmiş bu sanal evrenden. Bugün ise dünya 
nüfusunun neredeyse üçte isinin olduğu 
Facebook adını Meta diye değiştirince he-
pimizin gündemine oturan bir sözcük Me-
taverse. Herkes ilk sahiplenen olmak istiyor.

Metaverse daha doğrusu Meta-universe 
arttırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin in-
sanların sosyalleşmesi ve orada vakit geçir-
mesi için kurgulanan bir evren. 

Vaat edilene göre Metaverse’de yapabile-
cekleriniz gerçek dünyada yapabilecekleri-
nizle sınırlı değil.  Bu evrende vaat edilen; 
farklı bir kişi olarak var olabileceğiniz, ha-
yallerinizi gerçekleştirebileceğiniz, para ka-
zanabileceğiniz bir ortam. Hatta orada ayrı 
bir hayat kurup, başka bir mesleğe sahip 
olup, oradan hiç çıkmayacağınız da söylev-
ler arasında. Sosyal medyadan farkı kendi 
ekonomik parametrelerine sahip olması. 
Metaverse de kripto paralar kullanılıyor, 
NFT ler, blockchain teknolojisi söz konusu. 
Bu nedenle sadece eğlence değil, orada ol-
manın ekonomik bir getirisi de söz konusu.
Bugünü örnek verirsek sosyal medyada 
20-25 sene önce düşünemeyeceğimiz iş ta-
nımları doğdu; içerik yöneticisi, hikaye an-
latıcısı, sosyal medya uzmanı, influencerlar. 
Bundan 25 sene önce, giyinip, kuşanıp, gü-
zel giyinip, fotoğraf çektireceksin, bol bol 

takipçin olursa, bol bol para kazanacaksın 
deseler, hepimiz kahkahayla gülerdik. İşte 
şimdi de borsa gibi, yükselen, alçalan NFT 
lerden bahsedilince kafamız pek almıyor.

Demek ki Metaverse de kendi iş tanımları 
ve iş olanakları ile geliyor. Grafik tasarım-
cılarına, programcılara, yapay zeka ile uğ-
raşanlara, hikaye anlatıcılarına, hayal gücü 
yüksek insanlara, pazarlama ile uğraşanlara, 
fikir liderlerine, Metaverse yönetmenlerine, 
Metaverse kurgucularına, Metaverse hikaye 
anlatıcılarına  ihtiyaç olacak. 

Beyin - bilgisayar arayüzü gerçekleşirse, Be-
yin Bilimi ile uğraşan da çok insana ihtiyaç 
olacak.

Tabii, bunun yanı sıra bir sürü de işsiz ola-
caktır. Keyif odaklı ve zamanını nasıl geç-
tiğini anlamadığın Metaverse dünyasına 
kapılarak, tamamen orada yaşayan, sadece 
tüketen, tüketen tipler. Bunlardan bazıları 
belki de tüketirken tecrübe kazandığı için 
fenomen olmanın bir yolunu bulacaktır.”-
diye başlayan Bahar Üner Anahmias devam 
etti:

“Her ne kadar Facebook ismini Meta olarak 
değiştirip, hem olayı sahiplenip, hem de 
lider olmaya soyunsa da, esas durum fark-
lı. Şu anda altyapı ve teknoloji dünyadaki 
milyarlarca insanın aynı anda avatarları ile 
girebileceği ve etkileşimde bulunabileceği 
seviyede değil. Yani gerçek anlamıyla Me-
taverse bugün hayatta değil. Ama Çin’de ve 
Amerika’da Kuantum Bilgisayarlar üzerine 
çalışmalar yapıldığını duyuyoruz. Sandığı-
mızdan kısa sürede bu teknolojik problem 
aşılacaktır."

"Metaverse'e nereden girebiliriz" sorusuna 
cevap veren Bahar Üner Anahmias:

"Şu anda Metaverse dünyası hakkında bir 
fikriniz olması ve deneyimleyebilmeniz 
için size bazı yerler önerebilirim: Sandbox 
Game, Axieinfinity,  Decentraland, Roblox. 
Bunlardan bazıları oyun platformları, bazıla-
rı ise kripto paralarla işlem yapabileceğiniz, 
hatta arazi alabileceğiniz yerler. 

Ama hepimizin konuştuğu ve birbirine ge-
çilen ve his yaratan sanal dünyaların olduğu 
Metaverse böyle bir deneyim değil.

Metaverse ismi yeni olsa bile gençlerimiz, 
özellikle oyun oynamayı seven gençlerimiz 
senelerdir böyle bir dünyayı deneyimliyor-
lardı. Minecraft diye bir oyunda kendi dün-
yalarını kurdular, çeşitli savaş oyunlarında 
kendi ortamlarını yarattılar. Yani bu yeni bir 
olay değil.

Facebook Occulus VR gözlük firmasını 
2014’de satın aldıktan sonra bu olaya yatı-
rım yapmış oldu. Facebook’un nasıl büyük 
bir dataya sahip olduğu aşikar. Hepimizin 
lokasyon, arkadaş, hobi, iş, resim, video, 
ses bilgisi onda. Reklam, pazarlama, siyase-
ti ekonomi açısından kullanılabilen datalar 
bunlar. 

Bir elimizde Facebook, bir elimizde Instag-
ram, kucağımızda ise WhatsApp. Birinden 
kaçsak, diğerine yakalanıyoruz. Diğer yanda 
Google var. Arama motoru ve bize sağladı-
ğı sınırsız email platformuyla bilgilerimize 
sahip. Youtube’daki hareketlerimizden de 
neleri tercih ettiğimizi biliyor. 

METAVERSE 'E NASIL HAZIRLANALIM - BAHAR ÜNER 
ANAHMİAS ANLATIYOR

Digibranding Kurucusu Bahar Üner Anahmias Metaverse' e nasıl hazırlanacağız, bugünkü 
haliyle Metaverse, Metaverse'de ihtiyaç duyulabilecek meslekler ne olacak hakkında ko-
nuştu.
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Hiç bir şeyin bedava olmadığını görü-
yoruz. Kullandığımız tüm bu hizmetlerin 
ödemesini bilgimizle yapıyoruz. 

Bilgi güçtür. 

Bu kadar çok bilgi ise süper güçtür. 

Şimdi ise datamıza sahip olan bu süper 
güçlü firmalar yeni bir dünyadan bahsedi-
yorlar.  Bu dünyada ekonomik kazanç da 
olacak. Metaverse avatarlarımızı yaratarak 
gireceğimiz ve konserden konsere, eğlen-
ceden eğlenceye koşacağımız, belki orada 
bir başka meslek sahibi olacağımız, belki 
de hiç bir şey yapmayıp sadece sosyalle-
şeceğimiz, açıkçası zaman öldüreceğimiz 
bir ortam. 

Keyfi tam alalım diye dokunmaya hassas 
eldivenler ve tulumlar da söz konusu. 
Occulus VR gözlükleri deneyimleyenler 
oyunun içindeyken arkandan geleni bile 
hissettiğin Fantom hissinden bahsediyor-
lar. Demek ki bu dünyada görsel olarak 3 
boyutlu sunulan şeyleri beynimiz gerçek 
zannedebilecek." diyen Bahar Üner Anah-
mias devam ediyor.

"Metaverse dediğimiz şey bugün itibariyle 
VR gözlüklerle ya da AR (Augmented Rea-
lity - Arttırılmış Gerçeklik) ile bize sunulan 
ekstra hizmet olarak karşımıza çıkıyordu. 
AR (Augmented Reality - Arttırılmış Ger-
çeklik) zaten uzun süredir hayatımızday-
dı. Telefonumuzla QR kodları okuyarak 
rezervasyon yapıyorduk, menüleri elle-
memek için masadaki QR kodla menüye 
bakıyorduk. Bu en basiti. VR ise oyun oy-
narken taktığımız gözlükler. Oyunun için-
de hissetmemizi sağlıyor.

Öte yandan bana Metaverse'den en çok 
yararlanacak sektörler çok soruluyor. 
Açıkçası hepimiz Nike'ın, Gucci'nin, hatta 
son dönemlerde Beymen'in bu dünyaya 
adım attığını duyuyoruz. Her gün yeni bir 
markanın bu konuda çalışmalar başlattığı-
nı öğreniyoruz. Kimse geri kalmak istemi-
yor. Benim çalıştığım markalardan da bu 
konuda bana çok fazla soru geliyor. 

Ama görünen o ki "Eğitim ve Hizmet sek-
törü" Metaverse’den en çok yararlanacak 
sektör olacak. Pandemiden sonra eğitim, 
alışveriş ve iş tarzlarımız hibride döndü. 
Hatta online daki kolaylıkları da fazlasıyla 
benimsedik. 

Hizmet sektöründen örnek vermemiz ge-
rekirse Metaverse hayatımıza girdiğinde 
ilk yapmak isteyeceğim şey Rio karnava-
lını deneyimlemek olabilir, hem de hiç o 
kadar uzağa gitmeden ya da o kadar para 
harcamadan. Extreme sporlar denilen ad-

renalin içeren sporlar için inanılmaz bir 
fırsat olabilir. Riske girmeden adrenalin 
salgılanması. Evden çıkmadan sadece 
Bungee Jumping için gidebileceğiniz bir 
merkez olsa gitmez miydiniz? Belki de ar-
tık bu deneyimlere ait bir isim ve kategori 
bile olabilir: Meta-Heyecan.

En kolay yapılabilecek belki de  fiziksel 
olarak gitmek istediğimiz otelleri, gez-
mek istediğimiz yerleri sanal olarak tama-
men deneyimlemek. Şu anda bazı oteller 
bunu 360 derece tur şeklinde yapıyorlar 
ama gözlükle, lensle bağlanıp, gitmeden 
görmek ve hissetmek harika olmaz mıy-
dı?. Hatta belki de otelde sanal kalma 
daha uygun fiyata olur da, fiziksel oda 
ayırtmayı artık hiç kimse tercih etmez. Bu 
durumda o kocaman otellere gerek kalır 
mı?

Başka bir alternatif Metaverse deneyim-
leme otelleri. İnsanoğlu ne kadar da olsa 
yemek içmek, vücudunu hareket ettirmek 
ve doğal ihtiyaçlarını gidermek için Me-
taverse’den çıkmak zorunda. Metaverse 
Otelleri size vücudunuzun ihtiyacı olan 
her şeyi sunsa, hem de vücudunuz sağlı-
ğını kaybetmeden. Siz de yatakta uzana-
rak tüm o sanal deneyimleri yaşasanız. 1 
haftalık, 1 aylık paketler sunulabilir. Hatta 
yaşadığınız Metaverse dünyasında 1 ay 
geçebilir, ama siz sadece 1 gündür otel-
desinizdir.

Restaurantlarda ise yiyip, yiyip kilo alma-
mak en büyük hayalimiz değil mi? İşte 
sanalda bunu yapabiliriz. Gözümüz do-
yar, koku ve tat alma duyumuzu da beyin 
bilgisayar ara yüzleri ile halledeceklerini 
söylüyorlar. Elon Musk’ın firması Neuro-
link çok yakında beynimize taktığı çiple, 
biz o kocaman gözlükleri takmadan da 
beynimizi manipüle edebilecek. Bunun 
adı da Meta-Doyum olabilir.

Bugün ise AR teknolojisi ile masa üze-
rinde yemek yapım videosu canlandıran 
restaurantlar var. Hem de uzakta değil, 
İstanbul’da.

Gastronomi açısından ise ne yediğimizin 
izini sürebilmek, organikliğini tespit ede-
bilmek ilginç bir fikir olabilir.

Sanal olarak yemek tariflerini saniyeler 
içinde mükemmelce yapmak, puan ka-
zanmak ve sonra da online sipariş vermek 
bir başka ilginç fikir olabilir. Meta-Tarif 
deriz adına.

Eğitimde ise alternatifler sınırsız; Einste-
in’dan Fizik dersi, Platon’la Felsefe tartış-
mak, Elon Musk’la konuşma şansı yakala-
mak, sayabileceğim bir kaç ilginç Eğitim 

fikri. Taş Devri’ni işlerken yerinde görmek, 
Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün yanında yer 
almak, hepsi de Hollywood filmi gibi mi ge-
liyor? Meta-Eğitim.

Bazen siz de düşünmüyor musunuz? 

Hollywood mu bilimi takip ediyor, bilim mi 
Hollywood’u?

Benim konum pazarlama ve dijital marka-
lar. VR ve AR teknolojisinin pazarlamada 
kullanıldığı çok örnek var. Bunlar kullanı-
larak Metaverse’de en azından reklam ver-
mek, promosyon yapmak, oyunlaştırarak 
bu ortamı kullanmak elimizde. Biraz hayal 
gücü ve bakış açımızı değiştirmek yeterli.

İnsanların keyif için kendilerini bağlayıp, 
günlerce, haftalarca izole olacakları Meta-
verse otelleri kolaylıkla adapte edilebilecek 
bir sistem. 

Ama yukarıda bahsettiğim, oyunlaştırma, 
dijital tasarım ve kodlama gerektiren Me-
taverse dünyaları için programlama yapa-
bilen, 3 boyutlu modelleme yapabilen in-
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 331.252 1 ANKAmall AVM 514.014 1 Mavibahçe AVM 342.634
2 City's Nişantaşı AVM 310.781 2 Forum Ankara Outlet 129.051 2 TerraCity AVM 325.662
3 İstanbul Optimum 249.251 3 Kentpark AVM 69.078 3 Espark AVM 126.587
4 Kanyon AVM 224.483 4 Cepa AVM 66.601 4 Park Afyon AVM 125.181
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.633 5 Gordion AVM 61.557 5 Samsun Piazza AVM 121.032
6 Marmara Park AVM 174.169 6 Next Level AVM 51.965 6 Kulesite AVM 111.460
7 Emaar Square Mall 145.543 7 Atlantis AVM 47.450 7 Forum Mersin AVM 104.953
8 Trump AVM 137.643 8 Taurus AVM 46.597 8 Forum Kayseri AVM 103.681
9 Mall of İstanbul 117.085 9 Nata Vega Outlet 39.550 9 Gebze Center 101.403

10 İstinyePark AVM 108.472 10 One Tower AVM 38.438 10 Forum Gaziantep AVM 101.083
11 Aqua Florya AVM 102.119 11 Antares AVM 36.718 11 Forum Bornova AVM 98.676
12 Zorlu Center 100.869 12 Podium Ankara AVM 35.543 12 Antalya Migros AVM 91.172
13 Brandium AVYM 99.085 13 Arcadium AVM 34.046 13 MarkAntalya AVM 90.848
14 Buyaka AVM 98.905 14 Anatolium Ankara AVM 30.407 14 Özdilek Bursa AVM 90.244
15 Maltepe Park AVM 97.915 15 Kızılay AVM 25.840 15 Outlet Center İzmit 89.109
16 Palladium AVM 88.397 16 365 AVM 22.864 16 Forum Trabzon AVM 88.291
17 Viaport Asia Outlet 87.972 17 Atakule AVM 21.741 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.404
18 Tepe Nautilus AVM 85.874 18 Tepe Prime Avenue 20.039 18 Point Bornova AVM 75.642
19 Capacity AVM 80.002 19 Armada AVM 16.300 19 MalatyaPark AVM 73.829
20 Beylikdüzü Migros AVM 78.082 20 Bilkent Station 13.002 20 Kent Meydanı AVM 57.925

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.914 1 ANKAmall AVM 12.255 1 Özdilek Bursa AVM 28.434
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.730 2 Antares AVYM 6.552 2 TerraCity AVM 6.611
3 Akyaka Park 48.625 3 Kentpark AVM 4.543 3 Park Afyon AVM 6.398
4 Kanyon AVM 47.336 4 Tepe Prime Avenue 4.254 4 Sera Kütahya AVM 5.814
5 Emaar Square Mall 17.747 5 Armada AVM 3.355 5 HighWay Outlet AVM 5.575
6 Capitol AVM 13.810 6 Cepa AVM 3.339 6 Kayseri Park AVYM 5.154
7 Trump AVM 13.539 7 Atlantis AVM 2.700 7 MalatyaPark AVM 4.721
8 Buyaka AVM 12.660 8 Gordion AVM 2.648 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.575
9 İstinyePark AVM 9.717 9 Next Level AVM 1.886 9 Gebze Center 4.073

10 Zorlu Center 7.821 10 Arcadium AVM 1.815 10 Deepo Outlet Center 3.436
11 Astoria AVM 7.502 11 365 AVM 1.660 11 Forum Mersin AVM 3.280
12 Akasya AVM 7.266 12 Forum Ankara Outlet 1.612 12 Korupark AVM 3.210
13 İstanbul Optimum 6.209 13 Bilkent Center AVM 1.586 13 Espark AVM 3.068
14 Sapphire Çarşı 5.198 14 Anatolium Ankara AVM 1.221 14 Antalya Migros AVM 2.736
15 ArenaPark AVYM 5.064 15 One Tower AVM 1.009 15 17 Burda AVM 2.659
16 Palladium AVM 4.887 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.442
17 Marmara Forum AVM 4.884 17 Park Vera AVM 541 17 Oasis AVM 2.289
18 İsfanbul AVM 4.817 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Kozzy AVM 4.224 19 Metromall AVM 310 19 Sanko Park AVM 2.095
20 Watergarden İstanbul 4.165 20 Atakule AVM 294 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.041

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 85.557 1 ANKAmall AVM 108.999 1 TerraCity AVM 77.981
2 Emaar Square Mall 84.234 2 Antares AVYM 38.976 2 Mavibahçe AVM 73.783
3 İstinyePark AVM 62.809 3 Nata Vega Outlet 31.330 3 M1 Adana AVM 66.348
4 Mall of İstanbul 49.456 4 Cepa AVM 29.697 4 Özdilek Bursa AVM 56.753
5 Watergarden İstanbul 48.728 5 Gordion AVM 28.965 5 Kulesite AVM 49.412
6 212  Outlet 48.137 6 Armada AVM 26.854 6 İzmir Optimum 48.750
7 Buyaka AVM 47.853 7 Atlantis AVM 25.518 7 Park Afyon AVM 45.964
8 Venezia Mega Outlet 47.036 8 Atakule AVM 25.284 8 41 Burda AVM 44.243
9 Vadistanbul AVM 45.884 9 Metromall AVM 25.159 9 Kumsmall AVM 40.138

10 Forum İstanbul AVYM 43.462 10 Podium Ankara AVM 24.417 10 Antalya Migros AVM 39.967
11 City's Nişantaşı AVM 40.667 11 Kentpark AVM 23.632 11 Agora İzmir AVM 38.068
12 Marmara Park AVM 39.037 12 Panora AVYM 21.203 12 Westpark Outlet AVM 36.321
13 Akyaka Park AVM 39.016 13 Ankara Optimum Outlet 19.193 13 10Burda AVM 32.941
14 Kanyon AVM 38.772 14 Taurus AVM 17.620 14 Agora Antalya AVM 32.587
15 Maltepe Park AVM 36.566 15 Arcadium AVM 17.281 15 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 32.581
16 Hilltown AVM 36.091 16 Forum Ankara Outlet 15.252 16 17 Burda AVM 32.245
17 İstanbul Optimum 31.470 17 One Tower AVM 14.350 17 Point Bornova AVM 31.980
18 Trump AVM 31.015 18 Bilkent Station AVM 13.754 18 Forum Mersin AVM 31.925
19 İstanbul Cevahir AVM 29.592 19 Next Level AVM 10.636 19 01Burda AVM 31.833
20 Istmarina AVM 29.456 20 Kartaltepe AVM 10.210 20 39 Burda AVM 31.027
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11 City's Nişantaşı AVM 40.667 11 Kentpark AVM 23.632 11 Agora İzmir AVM 38.068
12 Marmara Park AVM 39.037 12 Panora AVYM 21.203 12 Westpark Outlet AVM 36.321
13 Akyaka Park AVM 39.016 13 Ankara Optimum Outlet 19.193 13 10Burda AVM 32.941
14 Kanyon AVM 38.772 14 Taurus AVM 17.620 14 Agora Antalya AVM 32.587
15 Maltepe Park AVM 36.566 15 Arcadium AVM 17.281 15 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 32.581
16 Hilltown AVM 36.091 16 Forum Ankara Outlet 15.252 16 17 Burda AVM 32.245
17 İstanbul Optimum 31.470 17 One Tower AVM 14.350 17 Point Bornova AVM 31.980
18 Trump AVM 31.015 18 Bilkent Station AVM 13.754 18 Forum Mersin AVM 31.925
19 İstanbul Cevahir AVM 29.592 19 Next Level AVM 10.636 19 01Burda AVM 31.833
20 Istmarina AVM 29.456 20 Kartaltepe AVM 10.210 20 39 Burda AVM 31.027
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 331.252 1 ANKAmall AVM 514.014 1 Mavibahçe AVM 342.634
2 City's Nişantaşı AVM 310.781 2 Forum Ankara Outlet 129.051 2 TerraCity AVM 325.662
3 İstanbul Optimum 249.251 3 Kentpark AVM 69.078 3 Espark AVM 126.587
4 Kanyon AVM 224.483 4 Cepa AVM 66.601 4 Park Afyon AVM 125.181
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.633 5 Gordion AVM 61.557 5 Samsun Piazza AVM 121.032
6 Marmara Park AVM 174.169 6 Next Level AVM 51.965 6 Kulesite AVM 111.460
7 Emaar Square Mall 145.543 7 Atlantis AVM 47.450 7 Forum Mersin AVM 104.953
8 Trump AVM 137.643 8 Taurus AVM 46.597 8 Forum Kayseri AVM 103.681
9 Mall of İstanbul 117.085 9 Nata Vega Outlet 39.550 9 Gebze Center 101.403

10 İstinyePark AVM 108.472 10 One Tower AVM 38.438 10 Forum Gaziantep AVM 101.083
11 Aqua Florya AVM 102.119 11 Antares AVM 36.718 11 Forum Bornova AVM 98.676
12 Zorlu Center 100.869 12 Podium Ankara AVM 35.543 12 Antalya Migros AVM 91.172
13 Brandium AVYM 99.085 13 Arcadium AVM 34.046 13 MarkAntalya AVM 90.848
14 Buyaka AVM 98.905 14 Anatolium Ankara AVM 30.407 14 Özdilek Bursa AVM 90.244
15 Maltepe Park AVM 97.915 15 Kızılay AVM 25.840 15 Outlet Center İzmit 89.109
16 Palladium AVM 88.397 16 365 AVM 22.864 16 Forum Trabzon AVM 88.291
17 Viaport Asia Outlet 87.972 17 Atakule AVM 21.741 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.404
18 Tepe Nautilus AVM 85.874 18 Tepe Prime Avenue 20.039 18 Point Bornova AVM 75.642
19 Capacity AVM 80.002 19 Armada AVM 16.300 19 MalatyaPark AVM 73.829
20 Beylikdüzü Migros AVM 78.082 20 Bilkent Station 13.002 20 Kent Meydanı AVM 57.925

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.914 1 ANKAmall AVM 12.255 1 Özdilek Bursa AVM 28.434
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.730 2 Antares AVYM 6.552 2 TerraCity AVM 6.611
3 Akyaka Park 48.625 3 Kentpark AVM 4.543 3 Park Afyon AVM 6.398
4 Kanyon AVM 47.336 4 Tepe Prime Avenue 4.254 4 Sera Kütahya AVM 5.814
5 Emaar Square Mall 17.747 5 Armada AVM 3.355 5 HighWay Outlet AVM 5.575
6 Capitol AVM 13.810 6 Cepa AVM 3.339 6 Kayseri Park AVYM 5.154
7 Trump AVM 13.539 7 Atlantis AVM 2.700 7 MalatyaPark AVM 4.721
8 Buyaka AVM 12.660 8 Gordion AVM 2.648 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.575
9 İstinyePark AVM 9.717 9 Next Level AVM 1.886 9 Gebze Center 4.073

10 Zorlu Center 7.821 10 Arcadium AVM 1.815 10 Deepo Outlet Center 3.436
11 Astoria AVM 7.502 11 365 AVM 1.660 11 Forum Mersin AVM 3.280
12 Akasya AVM 7.266 12 Forum Ankara Outlet 1.612 12 Korupark AVM 3.210
13 İstanbul Optimum 6.209 13 Bilkent Center AVM 1.586 13 Espark AVM 3.068
14 Sapphire Çarşı 5.198 14 Anatolium Ankara AVM 1.221 14 Antalya Migros AVM 2.736
15 ArenaPark AVYM 5.064 15 One Tower AVM 1.009 15 17 Burda AVM 2.659
16 Palladium AVM 4.887 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.442
17 Marmara Forum AVM 4.884 17 Park Vera AVM 541 17 Oasis AVM 2.289
18 İsfanbul AVM 4.817 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Kozzy AVM 4.224 19 Metromall AVM 310 19 Sanko Park AVM 2.095
20 Watergarden İstanbul 4.165 20 Atakule AVM 294 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.041

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 85.557 1 ANKAmall AVM 108.999 1 TerraCity AVM 77.981
2 Emaar Square Mall 84.234 2 Antares AVYM 38.976 2 Mavibahçe AVM 73.783
3 İstinyePark AVM 62.809 3 Nata Vega Outlet 31.330 3 M1 Adana AVM 66.348
4 Mall of İstanbul 49.456 4 Cepa AVM 29.697 4 Özdilek Bursa AVM 56.753
5 Watergarden İstanbul 48.728 5 Gordion AVM 28.965 5 Kulesite AVM 49.412
6 212  Outlet 48.137 6 Armada AVM 26.854 6 İzmir Optimum 48.750
7 Buyaka AVM 47.853 7 Atlantis AVM 25.518 7 Park Afyon AVM 45.964
8 Venezia Mega Outlet 47.036 8 Atakule AVM 25.284 8 41 Burda AVM 44.243
9 Vadistanbul AVM 45.884 9 Metromall AVM 25.159 9 Kumsmall AVM 40.138

10 Forum İstanbul AVYM 43.462 10 Podium Ankara AVM 24.417 10 Antalya Migros AVM 39.967
11 City's Nişantaşı AVM 40.667 11 Kentpark AVM 23.632 11 Agora İzmir AVM 38.068
12 Marmara Park AVM 39.037 12 Panora AVYM 21.203 12 Westpark Outlet AVM 36.321
13 Akyaka Park AVM 39.016 13 Ankara Optimum Outlet 19.193 13 10Burda AVM 32.941
14 Kanyon AVM 38.772 14 Taurus AVM 17.620 14 Agora Antalya AVM 32.587
15 Maltepe Park AVM 36.566 15 Arcadium AVM 17.281 15 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 32.581
16 Hilltown AVM 36.091 16 Forum Ankara Outlet 15.252 16 17 Burda AVM 32.245
17 İstanbul Optimum 31.470 17 One Tower AVM 14.350 17 Point Bornova AVM 31.980
18 Trump AVM 31.015 18 Bilkent Station AVM 13.754 18 Forum Mersin AVM 31.925
19 İstanbul Cevahir AVM 29.592 19 Next Level AVM 10.636 19 01Burda AVM 31.833
20 Istmarina AVM 29.456 20 Kartaltepe AVM 10.210 20 39 Burda AVM 31.027
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MALL&MOTTO / Haberler

  19 Haziran 1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

 13 Haziran 1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

Türkiye’nin öncü erkek giyim markası Kiğılı, son dönemde hız verdiği teknoloji yatırımlarını metaverse dünyasına yaptığı 
giriş ve Tomorrow koleksiyonuyla taçlandırdı. Kiğılı’nın “Yarın için bugünden” mottosuyla oluşturduğu Tomorrow koleksi-

yonunun tanıtıldığı lansmanda, dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle de giyilebilir NFT parçaları ilk kez paylaşıldı.

KİĞILI’DAN DÜNYANIN İLK HOLOGRAFİK NFT DEFİLESİ

Erkek giyimine getirdiği farklılık ve yeni-
liklerle öncülüğünü sürdüren Kiğılı, “Yarın 
için bugünden” mottosuyla oluşturduğu 
ekolojik ve teknolojik ürünlerinin yer aldı-
ğı Tomorrow koleksiyonu ile birlikte global 
platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT 
parçalarını tanıttı. Dünyanın ilk holografik 
NFT defilesine sahne olan lansmana Kiğı-
lı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal 
Suerdem, Kiğılı CMO’su İlkay Keleş, dijital 
içerik üreticisi Bedirhan Soral, Oktay Kay-
narca, Abdullah Avcı,  Bensu Soral, Beyza 
Arıca, Elif Şahin, Caner Yıldırım, Deniz Bay-
dar, Tugay Mercan’ın yanı sıra iş, sanat ve 
cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

“NFT parçalarımızla yarınlara imzamızı 
bugünden atıyoruz”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hilal Suerdem konuşmasında, son yıllarda 
çokça konuşulan NFT, metaverse ve sür-
dürülebilirlik kavramlarının uzun zamandır 
gündemlerinde olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Son dönemde yaptığımız tekno-
loji yatırımlarımızın ardından ‘Yarın için bu-
günden’ diyerek Tomorrow koleksiyonu-
muz ve NFT parçalarımızı oluşturduk. Erkek 
giyiminde yeni bir dönemi başlatacak özel 
parça ve tasarımlarımız için uzun süreli bir 
çalışma gerçekleştirdik. Değişen dünyaya 
ayak uydurmak ve hatta önüne geçerek 
yenilikler üretmeye değer veren bir marka 
olmanın verdiği sorumlulukla Tomorrow 
koleksiyonumuz ve giyilebilir NFT parçala-
rımızla yarınlara imzamızı bugünden atıyo-
ruz” dedi. 

Ekolojik ve sürdürülebilir ürünlerde 
“Ecoline”, “Tecnoline” ve “Metaline” 
dönemi

Kiğılı CMO’su İlkay Keleş ise  “Dünya çok 
hızlı bir teknolojik dönüşüm içerisinde. Biz 
de Kiğılı olarak teknolojiye yaptığımız ya-
tırımlara aynı hızla devam ediyoruz. Yarın 
için bugünden mottosuyla yola çıktığımız 
Tomorrow koleksiyonumuzla; daha sürdü-
rülebilir, daha teknolojik, daha ekolojik ve 
daha yenilikçi bir vizyonu benimsiyoruz. 
Koleksiyonumuz üç kategoriden oluşuyor. 
Ekolojik ve sürdürebilir ürünlerimiz Ecoline, 
inovatif ürünlerimiz Tecnoline ve Metaver-
se evrenlerinde giyilebilen koleksiyonumu-
zu Metaline olarak adlandırdık” dedi.

Kiğılı global platforma giyilebilir NFT’le-
rini satışa sundu

Lansmanda dünyanın ilk holografik NFT 
defilesiyle tanıtılan ve global platformlarda 
satışa sunulan giyilebilir NFT koleksiyonu; 
gömlek, smokin ve sweatshirt’ten oluşuyor. 
NFT koleksiyonunda yer alan parçalar, Ki-
ğılı’nın günümüz dünyasında öne çıkardığı 
sürdürülebilirlik ve eşitlikten oluşan marka 
değerlerini yansıtıyor. Yıllar önce bir dükkan 
ve bir gömlek ile başlayan Kiğılı’nın hikayesi-
ni metaverse dünyasına taşıyan koleksiyon-

da yer alan gömlek, taşıdığı geri dönüşüm 
simgesiyle, her yönüyle daha farklı, daha 
teknolojik ve daha ilham verici özellikleriy-
le öne çıkıyor. Koleksiyonun ikinci parçasını 
ise gerçek dünyada en özel anları eşlik eden 
ve şimdi de metaverse’teki avatarlara şıklık 
katacak smokin oluşturuyor. Koleksiyonun 
üçüncü parçasında da Kiğılı’nın her zaman 
ön planda tuttuğu ve tüm ürünlerinin iç eti-
ketlerine konumlandırdığı eşitlik simgesinin 
yer aldığı sweatshirt yer alıyor. NFT koleksi-
yonunda yer alan parçalar, global bir plat-
form olan OpenSea’de satışa sunuldu ve 
yakın zamanda da Türk girişimi olan GoArt 
evreni üzerinden satın alınabilecek.

Tomorrow koleksiyonu ile daha sürdürü-
lebilir ve teknolojik ürünler Kiğılı’da

Sürdürülebilirlik temasıyla şekillenen ve 
yarının dünyasıyla uyumlu şekilde üreti-
mi gerçekleştirilen Tomorrow koleksiyonu, 
Kiğılı’nın doğaya ve insana saygısının en 
önemli göstergesi olan parçalardan oluşu-

yor. Tomorrow’daki Ecoline koleksiyonunda 
bitkilerin kök ve yapraklarından elde edilen 
yüzde 100 doğal boyalı rahat giyim ürünleri 
ile üretiminde 20 kat daha az su kullanılan 
kenevir esaslı pantolon ve gömlek yer alı-
yor. Tecnoline koleksiyonunda ise ter tut-
mayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel 
gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen 
garnili gömlek bulunuyor.

Kiğılı’nın NFT ve Tomorrow koleksiyonla-
rının tanıtıldığı lansman, DJ Burak Yeter’in 
performansıyla devam etti.

Hilal SuerdemHilal Suerdem
Kiğılı Yönetim Kurulu Kiğılı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 



Tarih Motto /MALL&MOTTO 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

2 Haziran 1970 Yazar Orhan Kemal (56) hayatını kaybetti.

5 Haziran 1783 - İlk defa balonla uçuş gerçekleştirildi.

 7 Haziran 1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

 10 Haziran 1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan 
etti.

  19 Haziran 1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

 13 Haziran 1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

7 Haziran 1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde 
yapıldı.

 13 Haziran 1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.

 16 Haziran 1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça 
okunmasına dair kanunu kabul etti.

 4 Haziran MÖ 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara 
geçti.

1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş günü.

1 Haziran 1980 CNN yayın hayatına başladı.

3 Haziran 1963 Şair Nazım Hikmet Ran (61) Moskova'da hayatını kaybetti.
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AUDİ A6 AVANT E-TRON CONCEPT
Audi, yaklaşık bir yıl önce Nisan 2021’de Şanghay Otomobil Fuarı'nda elektrikli güç-aktarma sistemine sahip Audi 

A6 Sportback'i tanıtmıştı. Audi bu çalışmanın devamı ve ikinci üyesi olarak 2022 Yıllık Medya Konferansı kapsa-
mında, geleceğin elektrikle çalışan üst sınıf A6 örneği olarak Audi A6 Avant e-tron concept’i tanıtıyor. Seri üre-
tim odaklı A6 Avant e-tron concept, öncü sürüş teknolojileri ile Audi'nin geleneksel tasarım dünyasının sentezini 

gözler önüne seriyor. A6 Avant e-tron, sadece geniş bagaj hacmiyle değil; PPE sayesinde orta ve üst sınıfta ilk kez 
kullanılan şarj teknolojsiyle tam anlamıyla bir depolama şampiyonu.

2021 yılında sergilenen Audi A6 e-tron 
concept gibi, A6 Avant da Audi’nin önder-
liğinde geliştirilen yenilikçi PPE platformu-
na dayanan özel bir elektrikli güç-aktarma 
sistemine sahip. Konsept otomobil aynı 
zamanda A6 Sportback e-tron ile aynı bo-
yutlara sahip yeni bir tasarım konseptini de 
gözler önüne seriyor. 4,96 metre uzunluğa, 
1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksek-
liğe sahip gövdesiyle üst sınıfta yer alıyor. 
Çizgileri, Audi'nin çağdaş tasarımının tutarlı 
bir evrimini bünyesinde barındırıyor. Sing-
leframe ızgara ve arkadaki kesintisiz ışık 
şeridi gibi unsurlar, e-tron ürün gamındaki 
diğer elektrikli modellerle olan akrabalığı 
vurguluyor.

Audi A6 Avant e-tron concept’in tasarımı, 
Sportback'ten daha yalın değil. Aksine, çiz-
gileri ve zarif oranları geleceğin seri üretim 
Audi modellerine ışık tutuyor ve dört halkalı 
elektrikli üst sınıfının ne kadar dinamik ve 
zarif görüneceğine dair ipuçları veriyor.

“Audi A6 Avant e-tron concept ve yeni PPE 
teknoloji platformumuz ile gelecekteki seri 
üretim modellerimize ışık tutuyoruz.” söz-
leriyle değerlendirmesine başlayan Teknik 
Geliştirmeden Sorumlu Audi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Oliver Hoffmann şunları söyledi: 
“Sadece Avant'ın 45 yıllık başarılı geçmişini 
elektrikliye geçirmiyoruz. Mutlaka sahip ol-
duğumuz teknik birikimi kullanarak dikkat 
çekici bir özellik eklemek istiyoruz. Örne-
ğin güçlü 800 volt teknolojisi, 270 kW şarj 
kapasitesi ve 700 kilometreye kadar WLTP 
menzili son derece dikkat çekici bir özellik.”

A6 logosunu taşıyan konsept otomobil, 
markanın üst sınıftaki konumunu vurgulu-
yor. Bu aile, markayı 1968 yılından bu yana 
(1994’e kadar Audi 100 olarak) dünyanın 
en yüksek hacimli segmentlerinden birinde 
temsil ediyor. Ürün gamında 1977 yılından 
bu yana, station wagon otomobillerin duy-
guları harekete geçiren çok daha çekici bir 
yorumu olan Avant modeller de bulunuyor.

Şirket, dinamik çizgileri gelişmiş işlevsellik 
ile harmanlayan Avant ile kelimenin tam 
anlamıyla, rakipleri tarafından sıklıkla kop-
yalanan yeni bir otomobil türü geliştirdi. 
Avangard kelimesinden türetilen Avant, 

1995 yılındaki reklam kampanyasıyla “Güzel 
station wagon otomobillere Avant denir” 
olarak kabul gördü.

PPE teknolojisi, otomobilin çizgilerinin de 
yansıttığı gibi uzun sürüşlere uygun dina-
mik bir sürüş performansı ve günlük kul-
lanıma uygunluğu sağlıyor. Bu, gelecekte 
bir Audi A6 e-tron'un güç-aktarma sistemi 
ve versiyona bağlı olarak 700 kilometreye 
kadar menzil (WLTP standardına göre) sun-
ması anlamına geliyor. Ayrıca serinin güçlü 
versiyonları 0-100 km/s hızlanmasını 4 sani-
yeden daha kısa sürede tamamlayacak. 

Audi A6 Avant’ın ferah olduğu kadar gü-
zel arka kısmı, onu iki anlamda depolama 

şampiyonu yapıyor. Güç-aktarma sistemiyle 
batarya teknolojisi bu ifadeyi haklı çıkarıyor. 
800 voltluk sistem ve 270 kW’a kadar şarj 
kapasitesi, hızlı şarj istasyonunda sadece 10 
dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzil 
depolayabiliyor. 

Kusursuz e-tron: tasarım

Audi A6 Avant e-tron concept, 4,96 metre 
uzunluğu, 1,96 metre genişliği ve güncel 
Audi A6/A7 ile aynı olmak üzere 1,44 metre 
yüksekliği ile boyut açısından açık bir şe-
kilde üst sınıfta yer alıyor. Dinamik gövde 
oranları ve markaya özgü zarif arka tasarım, 
rüzgar tünelindeki detaylı tasarım sürecine 
dikkat çekiyor. 
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