
1

MALL&MOTTO / HaberlerA V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İA V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ

MALL&MOTTOMALL&MOTTOMALL&MOTTO Y:
8 

- S
: 1

01
 - T

EM
M

UZ
 - 

20
22

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

VEDAT BİLGİN
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANI

“TÜRK DEVLETİ SOSYAL BİR DEVLETTİR 
VE BİZ ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKÇİLERİMİZİ,

 ENFLASYONA KARŞI KORUYACAĞIZ.”

CEM ERİÇ
ESAS GAYRİMENKUL CEO’SU
AMACIMIZ, SEKTÖRÜMÜZ İÇERİSİNDE
DAHA KAPSAYICI BİR ORTAM YARATMAYA 
DESTEK VE İLHAM OLABİLMEK…

ÖZKAN ÖZYAVUZ
KFC TÜRKİYE CMO’SU
KFC TÜRKİYE OLARAK MİSAFİR 
DENEYİMİNİ KUSURSUZ HALE 
GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

YURDAER KAHRAMAN
FİBA CP CEO’SU VE YK ÜYESİ
AVM’LER MORAL VE 
MOTİVASYON KAYNAĞI.

DENİZ BOZAN
TEPE EMLAK YATIRIM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
AVM’NİN BAŞARISI ‘ZİYARETÇİYİ’ 
DOĞRU AN LAMAKTAN GEÇİYOR.

TÜRK TELEKOM LOUNGE ATATÜRK 
KÜLTÜR MERKEZİ’NDE AÇILDI

Kurban Bayramınız 

Kutlu Olsun

ARA GÜLER ARŞİVİNDEN ‘KIYININ 
HAFIZASI’ SERGİSİ GALATAPORT 
İSTANBUL PAKET POSTANESİ’NDE 
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Temmuz sayımızla tekrar karşılaşmanın heyecanı ile merhaba Mall&Motto 
okuyucuları !

Haziran ayı sevinciyle üzüntüsüyle geçti gitti. Özelikle kapak konusunda işle-
diğimiz asgari ücret konusu bayağı gündemi meşgul etti.  Zam borsaları %50 
ile %25 arasında sürekli değişti. Sonunda yapılan zam ile 2021 yılına göre net 
asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 oldu. Peki enflasyon ile 
mücadelede yapılan bu iyileştirme çalışmasının sonucu ne olacak? işveren 
maaşlara gelen artışı bilançosunda dengelemek için ya masraf kalemlerinde 
tasarruf ya da sattığı ürün ya da hizmet kalemlerine zam yapması kaçınılmaz 
olacaktır. Sonuç maaş zamları piyasalarda yeni bir fiyat yükselmelerine neden 
olacağı kaçınılmazdır. Bazı ürünlerde ise girdi ve yarı mamullerin fiyatları de-
ğişmese de fiyatları belirleyen karar alıcıların şahsiyet ve şereflerindeki azalışlar 
fiyatlara yukarı yönlü olarak yansımaktadır.

Bu ay Vialand projesinin yeni açılacak (artık açıldı) bölümünü ziyaret ettik. 50 
milyon lira yatırımla hayata geçen 120 bin metrekarelik alanda kurulan doğa 
parkurunda 5 yeni ünite eğlence severleri bekliyor. Tankut Bey projeyi anla-
tırken doğru şeyler yapmanın heyecanı ve gururu ile hedef ve beklentilerini 
paylaştı. Burada çok önemli bir ayrıntıya takılmış olmasından çok etkilendik 
"özellikle tesisimizin kuruluşunda her cıvata için dövizle alım yaptık ciddi döviz 
kullandık şimdi amacımız kullandığımız dövizin kat ve kat fazlasını ekonomimi-
ze kazandırmak olacaktır" demesi anlamlıydı.

Nerdeyse kurulduğundan bu yana Digitürk kullanıcısıyım ve bu birliktelikten 
geçen aya kadar son derece mutluydum fark ettim ki kurumlar büyüdükçe pa-
zar payları geliştikçe sahadan kopuyor ve uzaklaşıyorlar. Profesyonel körlükte 
başlıyor. Sorunumuz ilk önce yayın alamama ile başladı ilk temasımızda servis 
ücretinden bahsettiler sordum mülkiyeti sizin şirketinize ait olan bir cihazın 
benin kontrolüm dışında arızalanması durumunda ben niye servis ücreti öde-
mek zorunda bırakılıyorum diye? Uzun süren tartışmalar sonucunda 120 TL 
servis ücretini ödemek karşılığı abonelik upgrade ile anlaştık servise geldikle-
rinde cihazın arızalı olduğunu belirleyerek yani cihaz bırakarak gittiler. Sorun 
çözülmüş gibi görünse de tekrar yayın bozuldu ve aynı süreçler başladı servis 
ücreti ve son konuşmamızda da 48 saat içinde müdahale edeceklerini ama 
yoğunluktan bu süreyi aşacaklarını belirtiler sonra cep telefonuma gelecekleri 
saat aralığını belirten bir mesaj ile dönüş yapıp sırra kadem bastılar. Ardından 
bir mesaj daha uydu sorunu var vs... Bugün konuyu anlatıp iptal başvurumu 
yapınca ikna turları başladı ama artık kandırılmama adına iptal başvurumu 
tekrarladım ve bana şimdi hediye paketler gönderiyorlar bunu paylaşmamın 
nedeni Digitürk yayını ve ücreti değil konu kocaman sözde kurumsal firma 
sizi ne kadar dinlediği ile ilgili ben yayın alamıyorum diyorum bana hediye 
program gönderiyorlar çünkü sorunu anlamadan bilmeden standart paketler 
sunarak çözüm üretiliyor pardon üretilmeye çalışılıyor bu noktada en iyisi biz 
hep dinleyen ve anlayan tarafında olalım…

Mutlu ve Huzurlu Bir Bayram Dileriz…..
Sevgiyle Kalın… DİNLEYİN !



Genel Direktör

COCA-COLA’DAN YEPYENİ BİR LEZZET
“COCA-COLA MARSHMELLO’S LIMITED EDITION”

Coca-Cola, inovasyon platformu Coca-Cola Creations kapsamında tüm dünyada sınırlı sayıda üretilen yeni
 ürünü “Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition’ı” gerçekleştirdiği global lansmanla duyurdu.

Ünlü DJ ve müzik yapımcısı Marshmello ile yapılan iş birliğinden doğan” Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition” 
zero sugar seçeneği ile Türkiye’de de tüketicilerin beğenisine sunuldu.

selleştirilmiş bir dijital sanat eserine dönüş-
türecek. 

Yılın ilerleyen dönemlerinde Coca-Cola®, 
yaratıcılık ve kültürel bağlantıların yön ver-
diği benzersiz yenilikler ve iş birlikleri içe-
ren daha başka sınırlı üretim Coca-Cola® 
Creations ürünlerini de piyasaya sunacak. 
Coca-Cola® Creations hakkında daha fazla 
bilgi için: www.coca-cola.com/creations. 

Coca-Cola, inovasyon platformu Coca-Cola 
Creations kapsamında üretilen yeni ürünü, 
GRAMMY’ye aday gösterilen ünlü DJ ve 
müzik yapımcısı Marshmello’nun sanatçı 
kimliğinden ilham alınarak özel olarak ta-
sarlandı. “Coca-Cola Marshmello’s Limited 
Edition” ürünü Coca-Cola’nın bir sanatçıyla 
beraber yarattığı ilk içecek olma özelliğine 
sahip. Marshmello's Limited Edition Co-
ca-Cola, ADB, Kanada, Brezilya, Meksika, 
İngiltere, İspanya ve Japonya ile aynı anda 
Türkiye’de de 1 Temmuz tarihinden itibaren 
satışına başlanacak. 

Ünlü DJ ve müzik yapımcısı Marshmello: 
“Sınırlı sayıda üretilen “Marshmello’s Limi-
ted Edition Coca-Cola”  için Coca-Cola® 
ile iş birliği yapmak benim için mükemmel 
bir tecrübeydi. Yepyeni bir aromaya sahip 
bu lezzetin içeriğini,  benim en sevdiğim 
lezzetler oluşturuyor. Umarım hayranlarım-
da bu heyecan verici lezzeti benim kadar 
sever” dedi. Marshmello’s Limited Edition 
Coca-Cola, sanatçının en sevdiği tatlar olan 
çilek ve karpuzun muhteşem Coca-Cola® 
lezzetiyle harmanlanmış ferahlatıcı bir bile-
şimden oluşuyor.

The Coca-Cola Company Küresel Strateji 
Kıdemli Direktörü Oana Vlad “Müzik, tıpkı 
Coca-Cola® gibi, toplulukları bir araya ge-
tirmek ve ortak deneyim fırsatları yaratmak 
için güçlü bir araç. Coca-Cola Creations 
çatısı altındaki yeni ürünümüz için beklen-
medik bir lezzet arayışındaydık. Marshmello 
ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de müzik ve 
Coca-Cola’yı biraraya getiren mükemmel 
bir karışım oldu. Marshmello’s Limited Edi-
tion Coca-Cola®’yı tüketiciye sunmak ve 
hayranlarını Mello’nun dünyasına dalmaya 
davet etmek, markamız için heyecan verici 
bir adım” dedi. Müziğiyle kültürü olumlu 
yönde etkileme arzusuyla bilinen Marsh-
mello’un, Coca-Cola® ile yaptığı iş birliği, 
hayranlarını Mello’nun dünyasını (Mellover-
se) bizzat deneyimleme imkanı sunuyor. 

Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition’ın 
lansmanı için 9 Temmuz’da tüm dünyada 
aynı anda Fortnite’ta oynanacak ve Twitch 
üzerinden yayınlanacak etkinlikte de  ürün 

yer alacak. Marshmello’un hayranları da bu 
yayında benzersiz bir maceranın parçası 
olabilecek.  Bu özel etkinlik sonrasında; 25 
Temmuz’dan itibaren ise tüketiciler kutu 
üzerindeki QR kodu taratıp www.coca-co-
la.com/creations  üzerinden Coca-Cola® 
Creations çevrimiçi merkezine bağlanabi-
lecek; burada AI (Yapay Zekâ) teknolojisi  
sayesinde dinleyicilerin Marshmello’un son 
parçasını dinlerken hissettiği duyguları kişi-



“Amacımız, sektörümüz içerisinde daha 
kapsayıcı bir ortam yaratmaya destek ve ilham 
olabilmek...”

"AVM’ler moral ve motivasyon kaynağı.”

"KFC Türkiye olarak misafir deneyimini kusursuz 
hale getirmek için çalışıyoruz."

“AVM’nin başarısı ‘ziyaretçiyi’ doğru 
anlamaktan geçiyor.”

“Zorlu bir yılda zoru başardık.” “Kullanıcılarımızı doğru bilgiyle buluşturmaya 
devam edeceğiz.”
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ESAS GAYRİMENKUL,
 KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ (WEPS) PLATFORMUNA KATILDI

Esas Gayrimenkul, kadınların güçlenmesini hedefleyen en önemli küresel girişimlerden biri olan Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri (WEPs) platformuna katıldı.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım 
şirketlerinden Esas Gayrimenkul, kadınların 
tüm sektörlerde ve her düzeyde ekono-
mik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağ-
lamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen 
en önemli küresel girişimlerden biri olan 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's 
Empowerment Principles-WEPs) platformu-
na katıldı. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleş-
miş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) or-

taklığında oluşturulan WEPs platformu, özel 
sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve top-
lum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için dikkate almaları gereken 
önemli noktalar konusunda yol gösteriyor. 

WEPs’i imzalayarak toplumsal cinsiyet eşit-
liğini ilerletecek şirket politikaları oluştur-
maya yönelik 7 ilkeye uyacaklarını taahhüt 
eden Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, 
“Esas Gayrimenkul olarak, toplumsal cinsi-
yet eşitliğine olan inancımızla birçok çalış-
ma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Ka-
dının Güçlenmesi Prensipleri platformuna 
katıldığımız için gururlu ve mutluyuz. Bu 
imzayla beraber, toplumsal cinsiyet eşitliği 
çalışmalarımızı artırmayı ve aynı zamanda 
kadınların güçlenmesine yönelik adımları 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Amacımız, sektörümüz içerisinde daha 
kapsayıcı bir ortam yaratmaya destek ve 
ilham olabilmek…”

Şirket içerisinde eşitlikçi yaklaşımı benim-
sediklerini ve işe alım süreçlerinde fırsat 
eşitliği ilkesine önem verdiklerini ifade eden 
Cem Eriç, “Toplam çalışanlarımız içerisinde 
kadın çalışanların oranı yüzde 35. Yönetici 
ve üzeri pozisyonlarda görev alan çalışan-
larımız içerisinde ise yüzde 44. Yetki ve so-
rumluluk dağıtımının yanı sıra İK ve ücret 
politikalarında da eşit yaklaşım sergilenme-
si, terfi ve gelişim olanaklarında eşit fırsatla-
rın sunulması ve kurum içerisinde cinsiyetçi 
ifadelerden uzak bir iletişim dili kullanılması 
gibi uygulamalarımız bulunuyor. Toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunda çalışma ar-
kadaşlarımızın farkındalığını artırmak için 
YANINDAYIZ Derneği iş birliğiyle ‘Söylemini 
Değiştir’ mottosu ile eğitim atölyeleri ger-
çekleştiriyoruz.” dedi sözlerine şöyle devam 
etti: “Bütün bu çalışmalarla amacımız, sek-
törümüz içerisinde daha kapsayıcı bir or-
tam yaratmaya destek ve ilham olabilmek… 
Çünkü daha kapsayıcı bir dünyaya ancak 
kadın-erkek demeden hepimiz inanır ve 
hem kurumsal hem de bireysel olarak çaba-
larsak ulaşabiliriz. Esas Gayrimenkul olarak 
üzerimize düşen görevi yerine getirme he-
defiyle çalışıyoruz.”

Cem EriçCem Eriç
Esas Gayrimenkul CEO’su Esas Gayrimenkul CEO’su 
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 MODA MARKASI OLDU…

KFC TÜRKİYE, PİLOT UYGULAMASI “UÇARAK PARKINDA” 
İLE PARKLARDA DA LEZZETSEVERLERİN YANINDA!

KFC Türkiye, misafirlerinin günlük hayatı-
nın bir parçası olmak için yürüttüğü tüketici 
deneyimine odaklanan dijital yatırımlarına 
yenisini ekledi. Tüketicilerin değer ve dav-
ranışlarını psikografik verilerle analiz ederek 
misafir odaklı pazarlama stratejisini sürdü-
ren KFC Türkiye, parklarda vakit geçirmek-
ten hoşlananlar için “Uçarak Parkında” kon-
septini hayata geçirdi. 

Piknik severlerin gel-al hizmetinden fayda-
lanmasından hareketle misafir deneyimini 
bir adım öteye taşıma amacıyla tasarlanan 
“Uçarak Parkında”, ilk etapta pilot uygulama 
olarak Maçka Demokrasi ve Maltepe Sahil 
parklarında hizmet vermeye başladı. KFC 
Türkiye mobil uygulamasının yeni sekme-
sinden sipariş verenlerin teslimatları par-
kın içerisindeki özel buluşma noktalarında 
gerçekleştiriliyor. Maltepe Sahil Parkı’nın 
siparişleri ise parkın doğal dokusuna uygun 
olarak bisikletli kuryeler tarafından teslim 
ediliyor.

Ana hedef kitlelerini oluşturan gençleri ve 
onların alışkanlıklarını; stratejilerinin odağı-
na konumlandırdıklarını belirten KFC Tür-
kiye CMO’su Özkan Özyavuz, “KFC Türkiye 
olarak misafir deneyimini kusursuz hale 
getirmek için çalışıyoruz. Bunun için de 
web sitesi ve mobil uygulamaya yaptığı-
mız yatırımları artırmayı ve tüketicilerimizin 
en keyifli anlarında yanlarında olmayı ön-
celiklendiriyoruz. Bu bakış açısı ile hayata 
geçirdiğimiz araştırmalar ve misafirlerimizin 
hangi okazyonlarda hangi lezzetleri tercih 
ettiklerinden hareketle tasarladığımız “Uça-
rak Parkında” projemiz ile lezzete erişimi ve 
müşteri deneyimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Özkan ÖzyavuzÖzkan Özyavuz
KFC Türkiye CMO’su KFC Türkiye CMO’su 



Özkan ÖzyavuzÖzkan Özyavuz
KFC Türkiye CMO’su KFC Türkiye CMO’su 
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FIBA COMMERCIAL PROPERTIES PERAKENDE GÜNLERİ’NDE PROJELERİNİ ANLATTI

FIBA CP YENİ PROJELERLE ATAKTA

Türkiye’de ve yurt dışında birçok ticari gayrimenkul projesinin kiralama ve yönetim faaliyetlerini sürdü-
ren Fiba Commercial Properties 1 – 2 Haziran 2022 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Perakende Günleri’ne katıldı. Fiba CP CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, çalışmalarının 

her adımında tüm paydaşlara fayda yaratmaya odaklandıklarını ve yeni projelerle birlikte Fiba CP 
ekosisteminin kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Ülkemizin önde gelen ticari gayrimenkul ya-
tırımcılarından Fiba Commercial Properties 
(Fiba CP), 1 – 2 Haziran 2022 tarihlerinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Pe-
rakende Günleri’ne katıldı. Standında pay-
daşlarıyla son gelişmeleri ve proje bilgilerini 
paylaşan Fiba CP, yeni projelerin heyecanını 
da katılımcılarla paylaştı. 

Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Yurdaer Kahraman, Fiba CP’nin tüm proje-
lerdeki odağının yatırımcı, marka ve toplu-
ma yönelik katma değer üretmek olduğunu 
vurguladı. Kahraman, yeni projelerle birlik-
te Fiba CP ekosisteminin kazandırmaya ve 
toplumsal fayda yaratmaya devam edeceği-
ni söyledi.

Fiba CP yeni projelerle büyüyor.

Fiba CP, 2022 itibariyle 4 ülkede, 11 AVM, 
700.000 m2’den fazla kiralanabilir alan, 5 
rezidans, 4 ofis binası, 3 sinema kompleksi 
ve otel yatırımı ile faaliyet gösteriyor. 2022 
yılında Bursa’nın yeni cazibe merkezi olma-
ya aday gösterilen DownTown Yaşam ve 
Eğlence Merkezi’nin AVM alanının yönetimi 
ve kiralamasını üstlenen Fiba CP yeni proje 
hazırlıklarını sürdürüyor. Fiba CP yine Bur-
sa’da, şehrin en yüksek ofis projesi olan Sky 
Tower’ın kiralama ve yönetim süreçlerini 
üstlendi. Fiba CP ekibinin yönetim ve kirala-
ma konularında değer katmaya hazırlandığı 
bir diğer proje ise Antalya’da olacak. 

Projelerle ilgili bilgi veren Yurdaer Kah-
raman “Bursa’daki projelerimizden olan 
Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin 
yönetimi ile 360 derece hizmet anlayışımız 
ve sektördeki öncü tecrübelerimizle fark 
yaratmaya devam edeceğiz. Bursa’nın ilk ve 
en büyük karma yaşam merkezi olan Down-

town Yaşam ve Eğlence Merkezi yatırımcısı 
Atış Yapı ile oluşturduğumuz sinerji, gele-
cek dönemde de kuracağımız global çapta-
ki iş birliklerimiz için bizi şimdiden heyecan-
landırıyor. Kısa süre içinde sektöre, Bursa ve 
Antalya’daki diğer projelerimizi de tanıtıyor 
ve kazandırıyor olacağız” dedi.

Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Atış da ‘’Downtown Yaşam ve Eğlence Mer-
kezi yönetiminin Fiba Grubu iştiraki olan 
sektörün önde gelen firmalarından Fiba CP 
de olmasından mutluluk duyuyoruz. Bun-
dan sonraki projelerimizde de Fiba CP ile 
uzun soluklu ve stratejik bir işbirliği gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz “ dedi. 

AVM’ler moral ve motivasyon kaynağı 

Yurdaer Kahraman, AVM’lerin günümüzde 
toplumsal moral ve motivasyon için çok 

önemli olduğunu ve özellikle son 10 yıldır 
AVM misyonunun alışverişi aştığını ifade 
etti. Pandemi sürecinde karantina sonrası 
AVM yoğunluğunu anımsatan Kahraman, 
“Pek çokları o dönem AVM’lere yönelik ta-
lebi tüketim toplumunun olumsuz bir yan-
sıması olarak tahlil etti. Bize göre bu eğilim, 
insanların kalabalığa karışma, sosyalleşme 
ve rutine olan özlemlerinin bir gösterge-
siydi. AVM’ler sadece kozmetik veya giyim 
satın alınan alanlar değil, kent kalbinin at-
tığı noktalar, çağımızın meydanları. Dünya-
daki tüm AVM’lerimizin yüzde 99 doluluk 
oranı bunu gösteriyor” dedi. Kahraman bu 
yaklaşımın, toplumsal mesajların verilme-
sinde ve örnek olmak konusunda AVM’lerin 
misyonlarını bir adım ileri taşıdığını söyle-
di. Yurdaer Kahraman, proje yönetiminin 
tüm adımlarında sürdürülebilirlik merceği 
kullanmanın bir trend değil, yaşamsal bir 
gereklilik olduğuna dikkat çekti. Kahra-
man, gelecek nesillere sadece kaliteli ya da 
eğlenceli değil aynı zamanda yaşayan ve 
üreten AVM’ler bırakmanın esas olduğunu 
ifade etti.

Ticari gayrimenkullerin verimliliğini ve per-
formansını yükseltme hedefiyle Türkiye ve 
dünyada; alışveriş merkezi, ofis, rezidans, 
otel ve sinema yatırımları yapan FİBA Com-
mercial Properties (Fiba CP) hakkında de-
taylara ise www.fibacp.com.tr adresinden 
ulaşılabiliyor. 

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
Fiba CP CEO’su ve Yönetim Fiba CP CEO’su ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 



FIBA COMMERCIAL PROPERTIES PERAKENDE GÜNLERİ’NDE PROJELERİNİ ANLATTI

FIBA CP YENİ PROJELERLE ATAKTA
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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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Bu yaz dünyanın önde gelen markalarından Chanel, Gucci ve Dolce&Gabbana’nın yanı sıra Bagatelle Bodrum da 
Yalıkavak Marina’da yerini alıyor.

DÜNYA DEVİ MARKALARIN BİR ARAYA GELDİĞİ YALIKAVAK MARİNA, TÜRKİYE'DE LÜKS 
YAŞAMIN DA NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR

“2020 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-
2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” 
ödüllerine layık görülen ve yine 5 Altın Çıpa 
derecesi ile ödüllendirilerek Türkiye’nin “5 
Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) 
derecesine sahip ilk marinası olan Yalıkavak 
Marina, global projelere yatırım yaparak, 
misafirlerine uluslararası standartlarda lüks 
deneyimler ve premium hizmetler sunmaya 
devam ediyor. 

Yalıkavak Marina’nın, dünyaca ünlü ikonik 
ve sofistike markaların buluşma noktası 
olan Ada Bölgesi Türkiye ve dünya jet-seti-
nin de gözdesi haline geldi. 

Türkiye’ye ilk kez girecek olan dünyaca ünlü 
Fransız restoran markası Bagatelle Bodrum 
ile Yalıkavak Marina bu sezon da yenilikler 
sunmaya devam edecek. 

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen moda, 
saat, mücevher ve tekne markaları arasında 
yer alan Bvlgari, Dior, Louis Vuitton, Pra-
da, Valentino, Hublot, Balmain, Loro Piana, 
Moncler, Missoni, Rolex, Beymen, Audemars 
Piguet, Chopard, Patek Philippe gibi ikonik 
markalara bu yaz lüks moda devlerinden 
Chanel, Gucci ve Dolce&Gabbana (D&G) da 
katıldı. Ayrıca çok sevilen MacKenzie-Childs 
markası da Yalıkavak Marina’da en yeni ma-
ğazasını açtı. 

Zuma, Nusr-et, Novikov, Sakhalin by White 
Rabbit Group, Birds by Vasilchuk Bros gibi 
seçkin restoran markaları ve yeme-içme 
grupları da Ada Bölgesi’nin büyüleyici deniz 
manzarasına karşı yerlerini yeniden almanın 
ve konuklarına imza lezzetlerini sunmanın 
heyecanını yaşamaya başladı. 

Yalıkavak Marina Direktörü, Deniz Akaltan; 
“Yalıkavak Marina olarak, 2009 yılındaki ku-
ruluşumuzdan bu yana geçen son 13 yılda 
marina operasyonlarının tümünde hizmet 
kalitemizi en yüksek seviyeye çıkarmak ve 
konuklarımız için lüks bir yaşam tarzı at-
mosferi yaratmak için yatırımlar yapmaya 
devam ediyoruz. Bu yaz da dünyanın diğer 
lüks moda devlerinden Chanel, Gucci ve 
Dolce&Gabbana markalarının da marinamı-
zı tercih etmesi mutluluk verici. Haziran or-
tasında açılacak olan ünlü Fransız restoranı 
Bagatelle Bodrum ile heyecan dolu bir yaz 
bizleri bekliyor. 

Global markaların marinamızı tercih etme-
sinin yanı sıra süper yatların çoğunun artık 
Türkiye’ye gelmesinin tek sebebinin de Ya-
lıkavak Marina olduğunu gurur ile söyleye-
biliriz. Bodrum Yarımadası’nın ve Yalıkavak 
bölgesinin uluslararası platformlarda tanı-
tılması için çalışmalar yürütmeyi ve güçlü 
marka kimliğimiz ile Türkiye’yi önümüzdeki 
yıllarda da en iyi şekilde temsil etmeyi sür-
düreceğiz.” dedi.

Tüm bu başarılarının yanında Yalıkavak 
Marina, 2022 yılında da Dünyanın En İyi 
Marinası ünvanını taşımaya devam etmek 
için The British Yacht Harbour Association 

(TYHA) tarafından düzenlenen oylamada 
yeniden zirveye oynamaya hazırlanıyor. Ya-
lıkavak Marina olarak bu gurur verici unvanı 
2022 yılında da taşımaya devam etmemiz 
için verilen her oy bizim için çok değerli! Oy 
kullanmak da oldukça kolay. TYHA’nın ver-
diği ödül için (web adresi: https://www.tyha.
co.uk/marina-awards#form) Buraya tıkla-
dıktan sonra sayfada göreceğiniz yere Yalı-
kavak Marina yazıp, mail adresinizi ve varsa 
teknenizin ismini de ekleyerek (yoksa bu 
alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz) 
31 Ağustos 2022 tarihine kadar oy verebi-
lirsiniz. Oy vermek için bir yat sahibi olmak 
gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir. 
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TEPE EMLAK YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ DENİZ BOZAN, PERAKENDE GÜNLERİ’NDE “GELECEĞİN AVM’LERİ”Nİ ANLATTI:

GELECEĞİN AVM’LERİ YENİ NESİL UYGULAMALARLA 
HER ZİYARETÇİYİ ÖZEL HİSSETTİRECEK 

Perakende Günleri 2022’de ‘Geleceğin AVM’leri, AVM’lerin Geleceği’ başlıklı oturumda konuşan Tepe Emlak Yatırım 
Genel Müdürü Deniz Bozan, sektörün önümüzdeki dönemde yaşayacağı dönüşümleri anlattı. AVM’lerde ziyaretçiyi ta-
nımanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Deniz Bozan, “Ziyaretçi motivasyonunu doğru anlamak 
ve yorumlamak perakende tarafında da yatırımcı tarafında da başarının anahtarını oluşturacak. Geleceğin AVM’leri 
bulunduğu lokasyona göre farklı fonksiyonlar sunacak ve tabii ki sürdürülebilirlik odağında hizmetler gündemde ola-

cak” dedi.     

Türkiye'deki perakende sektörünün önde 
gelen oyuncularını bir araya getiren Pera-
kende Günleri 2022, bu sene de yoğun bir 
katılımla 1-2 Haziran tarihlerinde ziyaretçi-
lerini ağırladı. ‘Dijital Dönüşüm’ temasıyla 
Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya gelen 
sektör temsilcileri, perakendenin mevcut 
durumunu ve geleceğini masaya yatırdı. Et-
kinliğin ikinci gününde ‘Geleceğin AVM’leri, 
AVM’lerin Geleceği’ konulu oturumda ko-
nuşan Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü 
Deniz Bozan da sektörü bekleyen gelişme-
leri değerlendirdi. 
 
Deniz Bozan, “Son 2 yıl duygusal dayanık-
lılığımızın sınandığı, insanlarla yakın iliş-
kilerden kaçınılan bir dönem oldu. Ancak, 
AVM’ler açılır açılmaz geri dönüş de hızlı 
oldu. Artık kendimize fiziksel olarak en yakın 
olan ya da kendimizi en yakın hissettiğimiz 
AVM’ye gidiyoruz. Bugün hepimiz, girdiği-
miz mağazada, AVM’de beklenen bir misafir 
gibi karşılanmayı, mimari tasarımdan tutun 
etkinliklere kadar kendimizi iyi hissettirecek 
bir ortamda olmayı bekliyoruz” dedi. Hiz-
met kalitesinin artık tüm sektörler için en 
önemli bileşen olduğunun altını çizen Deniz 
Bozan, “Gelecek dönemde farklılaşma da 
aslında hizmet kalitesini arttırmayla sağ-
lanacak. Ziyaretçinin beklentisine, isteğine 

uygun fırsatlar sunmak ve bağlılık yaratmak 
için mobil uygulamalar her gün daha da 
sık kullanılacak. Bu uygulamalar üzerinden 
“bugün size özel” ne olduğunu görmek için 
AVM’ler tercih edilecek.  Bu uygulamalarla 
müşteri deneyimini ölçmek ve arttırmak da 
perakendecinin ve yatırımcının birlikte ha-
reket etmesiyle başarıya ulaşacaktır.” diye 
konuştu. 

AVM’nin başarısı ‘ziyaretçiyi’ doğru an-
lamaktan geçiyor

Deniz Bozan, “Biz pandemi öncesinde de 
aslında AVM’lerde değişim ve dönüşümü 
konuşmaya başlamıştık. Açık alan kullanım-
ları, eğlence alanları, gastronomiye ayrılan 
alan ve çeşitliliğin artması, pop-up mağa-
zalar, dans stüdyoları, sanat alanları, spor 
okulları, tasarım pazarları vb. yaşam mer-
kezlerine dönüşen AVM’lerde daha çok yer 
bulmaya başlamıştı. Pandemi bu değişimi 
hızlandırdı. AVM’lerde uzun saatler geçiri-
lirdi, pandemi süresince ziyaret 3 saatle sı-
nırlandırıldı. Bugün artık ihtiyaç merkezine 
dönüşen AVM’lerde, ziyaretçilerin yeniden 
daha fazla zamanlarını geçirmeleri için çe-
kim gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Zaman 
önemli… Ziyaretçiler tüm ihtiyaçları tek nok-
tadan karşılamayı tercih ederken, AVM’ler 
de farklılaşmak için de deneyim odaklı, kişi-
selleştirilmiş, ortak faydaya yönelik etkinlik 
içeriklerine yöneliyor. Bir dönem konserler, 
çocuk etkinlikleri, atölyelerle yarışan tüm 
AVM’ler, şimdi aplikasyon üzerinden takip 
edebileceğiniz özel kampanyalar düzenli-
yorlar. Bu sebeple, ziyaretçiyi tanımak her 
zamankinden daha önemli hale geldi. Öyle 
ki; ziyaretçinin motivasyonunu doğru anla-
mak ve yorumlamak perakende tarafında 
da yatırımcı tarafında da başarının anahtarı-
nı oluşturacak” dedi.  

Yeni nesil sahip olmayı değil paylaşmayı 
seviyor

Z Kuşağının AVM’lere bakış açısında yaşa-
nan değişimlere de değinen Deniz Bozan 

“Hemen şimdiciler olarak tanımladığımız 
yeni neslin teknolojiye düşkünlüğü hepi-
miz tarafından bilinen bir gerçek. Telefon-
larındaki uygulamalarla her şeye erişmeleri 
mümkün. Sosyal medyada gördüklerini 
online da alabilirler, hemen ellerinde olsun 
diye satın almak için AVM’ye de gelebilirler. 
Bunun yanı sıra sosyalleşme kavramına ba-
kış açıları da çok farklı. Z kuşağı gittiği yeri, 
izlediği filmi, aldığı ürünü sosyal medya 
üzerinden paylaşmak istiyor. Online ve off-
line hayatı iç içe yaşıyorlar, paylaşmak için 
AVM’ye geliyorlar. Z kuşağının yaşama ka-
rışmasıyla birlikte sahip olmak yerine pay-
laşmak da daha çok tercih ediliyor. AVM’ler-
de yaşanan fonksiyon değişikliklerinde 
paylaşımlı ofisler, elektrikli scooter park 
alanları ve ihtiyaç üzerine günlük ve saat-
lik kiralanabilen araçlarla daha sık karşılaşır 
hale geldik. Bu ve bunun gibi gelişmelerle 
insan hayatı değişiyor, biz de bu değişimi 
yönetiyoruz, yöneteceğiz” diye konuştu.

AVM’lerde ikinci el mağazaları ve kirala-
ma hizmetleri öne çıkacak

Özellikle AVM’lerde artan doğaya dönüş ve 
sürdürülebilirlik eylemlerinden bahseden 
Deniz Bozan şunları söyledi: “Açık hava ter-
cih ediyoruz, kapalı alanlarda ise yeşille iç 
içe rahat oturma alanları arıyoruz. Girdiği-
miz ortamı sadece temiz bulmak yetmiyor, 
sorumlu tüketimle ilgili alınan aksiyonları 
bilmek, su ve enerji tasarrufu bilinciyle ha-
reket edilen, atıkların minimize edildiği bir 
ortamda bulunduğunda ziyaretçiler kendi-
lerini daha iyi hissediyorlar. Kaynakların tü-
kendiği günden güne daha da fark edildik-
çe, 2. el mağazaları, dönemsel kiralama ile 
ödünç alma sistemleri, e-ticaret ile birlikte 
gelişen kentsel lojistik alanları, kolay teslim 
ve iade noktaları da ihtiyacın merkezinde 
bulunan AVM’lerde yer bulacak. Mağaza 
karması her AVM’de birbirinin benzeri ol-
maktan çıkacak, her lokasyona uygun ta-
sarlanan yeni fonksiyonlar, yerel katılımlarla 
birbirini tamamlayan, AVM’den AVM’ye 
farklılaşan konseptlere geçiş olacak.”

Deniz Bozan Deniz Bozan 
Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü 
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TÜRKİYE’DE SANAYİNİN ‘EN’LERİ BELLİ OLDU: KALESERAMİK, İSO 500 
LİSTESİNDE 180’İNCİ SIRADA YER ALDI

ALTUĞ AKBAŞ: “ZORLU BİR YILDA, ZORU BAŞARDIK”

İstanbul Sanayi Odası-İSO tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi- 2021 araştırması açıklandı. 
Sanayinin ‘En’lerinin belirlendiği listede, Türkiye seramik sektörünün lideri Kaleseramik, pandemiye rağmen ortaya koy-

duğu başarılı performansla 180’inci sırada yer aldı.

Zorlu bir yılda, zoru başardıklarını belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “2021; pandemi, enerji, hammadde, 
tedarik ve üretim alanında küresel krizlerin yaşandığı zorlu bir yıl oldu. Kaleseramik olarak, bu zorlu yılda doğru strateji ve 
hamlelerle süreci başarıyla yürüttük. Ortaya koyduğumuz bu başarılı performans ile de bugün, Türkiye’nin en değerli sa-
nayi kuruluşları listesinde üst sıralarda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarının, aynı zamanda ömrünü ülkesinin 
sanayileşmesine adayan Grubumuzun Kurucusu ve Onursal Başkanımız merhum Dr. İbrahim Bodur’u andığımız haftaya 

denk gelmesi, bizler için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı oldu” dedi.

İstanbul Sanayi Odası-İSO’nun sanayi sek-
törünün en değerli verilerini oluşturan “Tür-
kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi 
açıklandı. 2021 yılında en büyük sanayi şir-
ketlerinin yer aldığı listede, Türkiye seramik 
sektörünün öncü ve güçlü şirketi Kalesera-
mik, başarısı ile üst sıralarda yer aldı.

“İbrahim Bodur’u andığımız bir haftaya 
denk gelmesi bizim için ayrı bir gurur”

2021 yılının sadece şirketler için değil, ülke-
ler ve küresel pazar için de zor bir yıl oldu-
ğunu vurgulayan Kaleseramik Genel Müdü-
rü Altuğ Akbaş, “2020 yılının başında ortaya 
çıkan pandemi ve onun yarattığı tahribat 
2021’de de etkili olmaya devam etti. Ayrıca 
enerji, hammaddeye ulaşım, tedarik, üretim 
ve döviz kurundaki dalgalanmanın da etki-
siyle artan maliyetler tüm sektör ve pazar-
ları etkiledi. Türkiye’de sanayinin köklü çı-
narı olarak, bu zorlu süreçte aldığımız hızlı 
aksiyon ve doğru zamanda attığımız doğru 
adımlarla zorlukların üstesinden gelmeyi 
başardık. Anadolu’da 65 yıl önce sanayinin 
kuruluşuna öncülük eden bir şirket olarak, 
bugün de İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 

Şirketi listesinde, 180’inci sırada yer almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu ödülün, aynı zamanda ömrünü ülkesinin 
sanayileşmesine adayan Kale Grubumuzun 
Kurucusu ve Onursal Başkanımız merhum 
Dr. İbrahim Bodur’un vefatının 6’ıncı yılında 
andığımız bir haftaya denk gelmesi, bizler 
için apayrı bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. 
İbrahim Bodur’un bıraktığı bu değerli mira-
sı, daha ileri taşımak için var gücümüzle ça-
lışmaya, ülkemiz ve insanımız için üretmeye 
devam ediyoruz. Bu zorlu yılda, büyük bir 
özveri ile çalışarak, şirketimizin Türkiye’nin 
en iyi sanayi kuruluşları arasında yer alması-
nı sağlayan Kaleseramik Ailesi’nin tüm üye-
lerine teşekkür ediyor ve bu anlamlı ödül 

için hepsini tek tek tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Türkiye’nin seramik sektöründeki 65 yıl-
lık değeri

Kaleseramik, Kale Grubu’nun kurucusu Dr. 
İbrahim Bodur tarafından 1957’de Çanakka-
le’nin Çan ilçesinde kuruldu. 65 yıldır ilkleri 
ve yenilikleri ile Türkiye’de seramik sektörü-
nün gelişimine öncülük eden şirket; bugün 
Avrupa’nın 6’ncı dünyanın da 17’nci büyük 
seramik karo üreticisi konumunda bulunu-
yor. Kaleseramik, aynı zamanda 100’ü aşkın 
ülkeye 100 milyon doların üzerindeki ihra-
catı ile de Türkiye’nin bu alandaki önemli 
şirketleri arasında yer alıyor. 

Altuğ AkbaşAltuğ Akbaş
Kaleseramik Genel Müdürü Kaleseramik Genel Müdürü 



www.eskiraflar.com www.eskiraflar.com www.eskiraflar.com www.eskiraflar.com

www.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om

Geleneksel
El sanatları

Gazete-Dergi

Nümismatik

Geleneksel 
Esanslar-
El sabunları

Fotoğraf
Kartpostal

Levha-
Obidükkan

Antika Kitaplar
Obje

Filateli

Takı

Resim

Bir gün değil, her gün destek oluyoruz.
Ciromuzun %3’ünü koşulsuz Obidev’e bağışlıyoruz.

www.eskiraflar.com.tr

Sipariş için: www.eskiraflar.com.tr

eskiraflarcom @eskiraflar



24

MALL&MOTTO / Haberler

               ’DAN ÇOK KANALLI PERAKENDE ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÇOK KANALLI ALIŞVERİŞTE AVRUPA’NIN EN İYİ GELİŞME 
GÖSTEREN ÜLKESİ OLDU

E-ticarete yapılan yatırımlar, fiziksel mağazalarda yaşanan dönüşümler ve yeni pazarlama stratejileri derken hepsini bir 
araya getiren çok kanallı alışveriş, son dönemde popülaritesini artırdı. Google da pandemi sonrası değişen perakende 

ve tüketici dünyasının güncel durumunu incelemek amacıyla Çok Kanallı Perakende Araştırması gerçekleştirdi. Çok 
kanallı alışverişin hacmini ve gelişme hızını, Türkiye’nin Avrupa’ya kıyasla nerede yer aldığını, çok kanallı alışverişin kulla-
nıcıların memnuniyetine etkisini analiz eden araştırma, perakendecilere fayda sağlayacak önemli istatistik ve içgörüler 

sundu. 

Pandeminin etkilerini yitirmesiyle birlikte 
alışveriş trendlerinin merkezine çok kanallı 
alışveriş konsepti yerleşti. Ancak tüm dün-
yada yavaş yavaş gelişmeye başlayan bu 
trendin kullanıcılar üzerindeki etkisi ve ta-
lepleri yeni yeni şekillenmeye başladı. Go-
ogle da bu alanda sektöre destek olacak bir 
araştırma gerçekleştirdi. Almanya, Hollanda, 
Belçika, Türkiye, Norveç, İsveç, Danimarka 
ve Finlandiya’dan oluşan 8 ülkeden ve 137 
perakendecinin değerlendirilmesiyle ger-
çekleştirilen Çok Kanallı Perakende Araştır-
ması; tüketicilerin nasıl alışveriş yaptığını, 
mağaza ve çevrimiçi kanallardan alışveriş 
yaparken onlar için neyin önemli olduğunu 
anlamak amacıyla gerçekleştirildi. Araştırma 
kapsamında çok kanallı müşteri deneyimi 
mobil öncelikli bir yaklaşımla incelendi ve 
satın alma ve iade de dahil olmak üzere çev-
rimiçi, sipariş karşılama, müşteri hizmetleri 
ve mağaza içi deneyimleri değerlendirildi.

“Kullanıcılarımızı doğru bilgiyle buluş-
turmaya devam edeceğiz”

Google Türkiye Perakende ve Teknoloji Sek-
tör Lideri Alpagut Çilingir araştırmayla ilgili 
şu açıklamalarda bulundu: “Son birkaç yıldır, 
tüm dünyanın içerisinde olduğu dönüşüm 
rüzgarı tüketici alışkanlıklarını da dönüştür-
dü. Öncelikle pandemiyle birlikte e-ticaretin 
hızla yükselişine tanık olurken, şimdi çok 
kanallı alışverişin yükselişe geçtiğini göz-
lemliyoruz. Bu yüzden, Google olarak Tür-
kiye ekonomisi ve perakende ekosistemine 
sağladığımız katkılara bir yenisini daha ek-
leyerek önemli bir araştırmaya imza atmak 
istedik. Dünyada tüketicinin çok kanallı satın 
alma yolculuğundaki beklentilerini anlamak 
ve farklı ülkelerdeki perakendecilerin bu 
beklentileri ne kadar karşıladıkları konusunu 
analiz ettiğimiz bu araştırmanın ilkini Türki-
ye’de 2019’da gerçekleştirmiştik. İki araştır-
mamız arasındaki dönüşüm oldukça önemli. 
Pandemi öncesi mağaza ve online deneyim-
ler birbirinden çok daha kopukken, pandemi 
ile beraber Türk markaları tüketici deneyi-
mini online ve offline kanallarında sunmaya 

başladılar. Gerçekleştirdiğimiz araştırmanın 
sektöre fayda sağlayacağını umarak, doğru 
bilgiyle kullanıcılarımızı buluşturmak üzere 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Tüketiciler Alışveriş Yolculuğuna Çevri-
miçi Başlıyor

Çok kanallı alışveriş, tüketicilerin daha iyi 
satın alma kararları vermesini sağlamak için 
en iyi perakende ve online ürünlerini bir 
araya getiriyor, bu yüzden alışveriş yapan-
ların yüzde 62’si çok kanallı alışverişi tercih 
ediyor. Araştırma gösteriyor ki Türkiye’deki 
tüketicilerin %91’i mağazada alışveriş yap-
madan önce de online olarak araştırma 
yapıyor; alışveriş yolculuğuna online olarak 
başlıyor. Yine araştırma sonuçlarına göre 
tüketiciler neden belirli bir kanaldan alış-
verişi tercih ettiklerini şu cevaplarla açıklı-
yorlar: Çevrimiçi satın almayı tercih eden 
tüketiciler ürün incelemelerini okuyabilirim 
(%79), ödeme şeklim konusunda daha es-
nek olabilirim, seçmek ve satın almak çok 
kolay (%78) şeklinde cevap verirken, sadece 
mağazayı tercih eden tüketiciler, ürünlere 
göz atmak ve seçmek daha kolay (%87), 
satın almadan önce bir şeyleri görebilir ve 
dokunabilirim (%79) şeklinde yanıt verdi. 

Kullanıcılar işletmelerin Google profille-
rine dikkat ediyor

Daha çok tercih edilen (%62) çok kanallı 

müşteri deneyiminin de bazı temel un-
surları var. Alışveriş yapanların %68’i pe-
rakendecilerin web sitelerinde aradıkları 
ürünün bulunabilirliğini görmek istiyor. 
Katılımcıların %42’si web sitesinde güncel 
stok bilgisinin bulunmasının çok önem-
li olduğunu düşünüyor. Ayrıca tüketiciler 
Google profillerinin de doğru olduğundan 
ve web sitesindeki bilgilerle örtüştüğün-
den emin olmak istiyorlar.

Türkiye çok kanallı alışverişte büyüme-
ye devam ediyor

İlki 2019 yılında gerçekleşen Çok Kanallı 
Perakende Araştırması’nın bu yıl kriter-
leri sıkılaşmış olmasına rağmen Türkiye, 
2019’a göre büyüme kat ederek skorları-
nı artırdı. Özellikle sipariş sonrası iletişim, 
çevrimiçi kanalların mağazada tanıtılması 
ve ücretsiz teslimat & iade konularında 
Avrupa standartlarının üzerine çıkmayı 
başardı. Araştırma kapsamında Türkiye'de 
incelenen tüm perakendeciler, sipariş 
onaylarını hemen ve seçilenle uygun tu-
tarlı bir şekilde gönderdi. Türkiye’deki pe-
rakendecilerin %36'sı çevrimiçi hizmetle-
rini tanıtma konusunda tam puan alırken, 
%43'ü yarım puan aldı. Perakendecilerin 
%86'sı ücretsiz teslimat seçeneklerinin bir 
çeşidini sunarken, %71'i ücretsiz ve ko-
lay iade hizmeti sundu. Bunun yanı sıra 
Türkiye, bazı sektörlerde mağaza içi stok 
kontrolü, e-faturalar ve bunların farklı ka-
nallarda kullanımı alanlarında da ön plana 
çıkmayı başardı.

Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler, 
Türkiye’deki perakende sektörünün bazı 
konulara daha fazla yoğunlaşmasını talep 
ediyor. Bu konuların başında mağazadan 
teslim al hizmeti, telefon desteği, çoklu 
kanal temelli hediye çekleri yer alırken, sa-
tın alma deneyimi öncesinde keşif ve karar 
aşamasındayken ürün, stok, teslimat, iade 
gibi bilgilerin proaktif olarak tüketici ile 
paylaşılması da tüketicinin ağırlık verilme-
sini istediği alanlar olarak dikkat çekiyor. 

Alpagut Çilingir Alpagut Çilingir 
Google Türkiye Perakende ve Google Türkiye Perakende ve 
Teknoloji Sektör Lideri Teknoloji Sektör Lideri 
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Uzun yıllardır sürdürülebilirlik alanına yatırım yapan Akmerkez, kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılaması 
sebebiyle uluslararası saygın kuruluş IRECS tarafından sertifikalandırıldı. 

AKMERKEZ I-REC YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI ALDI

Akmerkez, Hollanda merkezli Internatio-
nal Renewable Energy Certificate Standard 
(IRECS) tarafından geliştirilen, yenilenebi-
lir enerji yatırımı ve kullanımını şirketler ile 
tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıy-

la verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Sertifikası’nı almaya layık görüldü. Bu 
sertifikaya göre Akmerkez’in 2022 yılında 
kullanmayı planladığı 6000 Mwh elektrik 
enerjisi DORA3 isimli jeotermal enerji sant-

ralinden sağlanacak ve elektrik enerjisinden 
kaynaklanan karbon salınımı sıfır olacak.

Terasta tarım, yağmur suyunu değerlen-
dirme ve yenilenebilir enerji

Kuruluşundan bugüne bilinçli ve sorum-
lu şirket anlayışıyla sürdürülebilirlik çalış-
malarına aralıksız devam eden Akmerkez, 
alanında ilk olan projeleri, iş birlikleri ve 
araştırmalarıyla öne çıkıyor. Kimyasal kul-
lanmadan kentte tarım yapılabileceğini ve 
şehirde sürdürülebilir, sağlıklı bir hayatın 
mümkün olduğunu göstermek amacıyla 
2017 yılında yaklaşık 750 metrekarelik bir 
alanda hayata geçirilen Terasta Tarım pro-
jesinin yanı sıra Akmerkez, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’ne 
uygun olarak ayrıştırılan kâğıt, plastik, me-
tal, cam, pil ve elektronik atıkların yönetimi-
ni de gerçekleştirerek geri dönüşüme katkı 
sağlıyor. 

Diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi suyu 
da en verimli şekilde kullanmak amacıyla 
yağmur sularını kuruluşundan bu yana var 
olan toplam 125 metreküp kapasitedeki üç 
sarnıçta toplayarak sulamada kullanmanın 
yanında, Akmerkez tüketimi azaltarak do-
laylı Co2 salınımı en düşük düzeyde tutacak 
aksiyonları da hayata geçiriyor. Sürekli ya-
pılan teknik çalışmalar sonucunda sağlanan 
tasarruflarla 2020 yılında emisyonu yaklaşık 
3 bin 500 tona kadar düşürmeyi başaran 
Akmerkez, yenilenebilir enerji kullanımı 
kapsamında aldığı I-REC sertifikası ile enerji 
tasarrufu ve verimliliğine verdiği önemin de 
altını çiziyor.

I-REC Sertifikası, yeşil enerji kullanımı-
nın yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor

I-REC Sertifikası'yla yeşil enerji kullanımının 
yaygınlaştırılmasına, tüketicilerin bilinçli ve 
güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanı-
yor. Üretimlerinde yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kaynaklarından faydalanmak da da-
hil olmak üzere belirli kriterleri yerine ge-
tirebilen tesisler, oluşturulan veri tabanına 
kaydolarak yenilenebilir enerji sertifikalarını 
almaya hak kazanıyor. I-REC sertifikaları, 
CDP (Karbon Saydamlık projesi), GHG Pro-
tokolü veya diğer sera gazı standartlarında 
yer alan 'Kapsam II' emisyonlarını azaltma 
amaçlı olarak da kullanılabiliyor.
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SMG’NİN MÜZİK LİSTELERİ VE ANONSLARI BAYRAM 
ALIŞVERİŞİNİ RENKLENDİRİYOR!

Dünya markalarından küçük işletmelere 
kadar, 950’nin üzerinde firmaya hizmet su-
nan SMG, tüm sektörler için özel çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Müzik listelerini hazırlarken 
markaların kimliğini, imajını, hedef kitlesini 
ve lokasyonunu göz önünde bulunduran 
SMG, işletmeler için yaz aylarında Latin, 
Bossa Nova ve Nu Disco tarzını ön plana 
çıkarıyor. SMG’nin profesyonel DJ ve müzik 
direktörlerinden oluşan Müzik Departmanı, 
işletmelerde keyifli bir fon müziği işlevi gör-
mesine ve yayınların çok yüksek ya da çok 
düşük ses seviyesinde olmaması gerektiği-
ne dikkat çekiyor. 

Bayram alışverişine özel anonslar dikkat 
çekiyor

Satışları artırmada en etkili yöntemlerin 
başında gelen anons markalar tarafından 
oldukça talep görüyor. Markaların kampan-
ya ve etkinliklerini doğrudan iletebileceği, 

ürünleri konusunda bilgilendirme yapabi-
leceği anonslar, SMG’nin profesyonel ses-
lendirme sanatçılarından oluşan ekibi ta-
rafından hazırlanıyor. Özel günlerde anons 
kullanan markaların bir adım öne çıktığını 
söyleyen Gül Gürer Alimgil, önümüzde-
ki süreçte Kurban Bayramı için kampanya 
yapacak ya da ziyaretçilerinin bayramını 
kutlayacak işletmeler için özel anonslar ha-
zırladıklarını belirtiyor. Anonslar, markanın 
istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayı-
na alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan 
markalar için, her mağazaya ayrı anons ya-
pılabiliyor. Örneğin, bayram boyunca her 
yarım saatte bir kutlama anonsu gerçekleş-
tirilebiliyor ya da bir mağazada kampanya-
sı yapılan ürün tükendiyse anons yayından 
kaldırılıyor ancak diğer mağazalarda yayın 
devam ediyor. 

SMG’nin müzikleri kota harcamıyor, kasa 
işlemlerini yavaşlatmıyor!

SMG daha önce Türkiye’de uygulanma-
mış, özel olarak geliştirdiği müzik iletim 
metodu ile yayınları tek merkezden yö-
netiyor. İnternet yalnızca şarkıların ilk 
yüklemesinde ve listelerin güncellen-
mesinde kullanıldığı için, yayın internet 
kotalarını harcamıyor, kasa işlemlerini 
yavaşlatmıyor ve günlük iş akışına engel 
olmuyor. Windows, iMac ve Linux gibi 
her türlü işletim sisteminde çalışan prog-
ram, müşterilerin anlık isteklerini de, yine 
uzaktan erişimle gerçekleştirme imkanı 
sağlıyor. 

Müzikte ekonomik çözümler

SMG müzik yayın hizmetlerini, markala-
rın müzik meslek birlikleriyle yaptıkları 
sözleşmeler doğrultusunda yasal olarak 
sağlıyor. Doğrudan lisanslama metoduy-
la yurt dışından alınan çeşitli müzik kata-
loglarından içerikler de, telifleri ödenerek 
yasal ve ekonomik bir çözüm olarak mar-
kalara sunuluyor. Bunların yanı sıra, SMG 
kendi müziklerini üretiyor. Şarkı sözleri 
yazılıyor, müzikler besteleniyor, tüm ens-
trümanlar canlı olarak stüdyoda çalınıyor 
ve kadın - erkek vokaller şarkıları ses-
lendiriyor. Bu içeriklerin tüm haklarına 
sahip olan SMG, kendi müzik kataloğu 
Snapmuse ile de müşterilerine seçenekli 
ve ekonomik çözümler sunmaya devam 
ediyor. 

Reklam spotlarıyla ek gelir imkanı

SMG, AVM ve mağazalarda müzik ve 
anons yayınlarından sonra başlattığı rek-
lam projesine de devam ediyor. Tüketici 
davranışları ve beklentilerini doğru analiz 
ederek markalara uygun bir reklam mec-
rası kazandıran SMG, markaların müzik 
yayınları arasına alacakları reklam spot-
larıyla ek gelir elde etmelerine olanak ta-
nıyor. Reklam spotları, haftalık veya aylık 
yayın planları ile önceden programlanı-
yor ve tıpkı anonslarda olduğu gibi ko-
layca müzik yayını arasına eklenebiliyor.

Yaz ayının kendini hissettir-
diği bugünlerde, AVM’ler-
den mağazalara, kafeler-
den, otellere kadar pek 
çok mekanda SMG’nin 
müzik listeleri ile ziyaretçi-
ler keyifli zaman geçiriyor. 
Dijital müzik yayıncılığının 
lider şirketi SMG, dünyada 
hizmet verdiği 13 bine ya-
kın lokasyonda sunduğu 
müzik ve anons çözümle-
riyle ziyaretçilerin hem iyi 
vakit geçirmesinde hem 
de doğru yönlendirilmeleri 
sonucunda satışların art-
masında önemli rol oynu-
yor.

Gül Gürer AlimgilGül Gürer Alimgil
SMG Şirketi Kurucu Ortağı SMG Şirketi Kurucu Ortağı 
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Kahve Dünyası Algötür iki yıl önce hayata geçirdiği Tekne konseptiyle haziran ayından itibaren en sevilen lezzetlerini 
Bodrum, Göcek ve Marmaris koylarında sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kahve Dünyasının enfes dondurma-
larından soğuk içeceklere, lezzetli çikolatalarından çeşit çeşit kahveye,aradığınız tüm lezzetler Kahve Dünyası Algötür 

Teknesiyle bir telefonla siz neredeyseniz oraya geliyor.

DENİZ ÜSTÜNDE 12 BİN LİTRE KAHVE VE 10 TON DONDURMA 
SATMAYI HEDEFLİYOR!

Yenilikçi ürünleri, yaratıcı konseptleri ve 
hayatı kolaylaştıran teknolojileri ile kişisel-
leştirilmiş deneyimler sunan Kahve Dün-
yası Algötür, her geçen gün misafirleriyle 
buluşma noktalarını artırıyor. Sadece kara-
da değil denizde de misafirleriyle buluşma 
noktası olarak tasarlanarak hizmet vermeye 
devam eden Kahve Dünyası Algötür Tekne-
leri; Marmaris, Bodrum ve Göcek koylarında 
demirleyen teknelere en sevilen lezzetlerini 
ulaştırarak denizin ortasında da kahveden 
dondurmaya birçok lezzetiyle keyif yaşatı-
yor. 

Geçen yaz denizde 6 bin litre kahve, 5 
ton dondurma tüketildi

Geçen sene tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşı-
laşan Kahve Dünyası Algötür Tekneleri, de-
nizin ortasında 7 binin üzerinde sipariş aldı. 
Tekneler yaklaşık 6 bin litre kahve ve 5 bin 
ton dondurmayı tatilcilerle buluşturdu. Bu 
yıl daha fazla tekne severe ulaşmayı plan-
layan Kahve Dünyası Algötür Tekneleri’nin 
hedefi, 12 bin litre kahve ve 10 ton dondur-
mayı sevenleriyle buluşturmak.

Kahve Dünyası Algötür Tekne hizmetinden 

faydalanmak ve denizin ortasında Kahve 
Dünyası’nın özgün lezzetleriyle keyfine ke-
yif katmak isteyenlerin Bodrum için 0850 
288 10 22, Göcek için 0850 288 10 33, Mar-
maris için de 0850 288 10 44 numaralı tele-
fonu arayıp sipariş vermesi ve konumlarını 
paylaşmaları yeterli oluyor.

Bu yaz 11 çeşit dondurma ile denizin or-
tasında doya doya dondurma keyfi

Kahve Dünyası Algötür Tekne, bu yıl ürün 
gamını daha da zenginleştiriyor. Soğuk 
içecekler kategorisinde Buzlu Latte çeşitle-
ri olarak Zerdeçallı Soğuk Latte ve Fıstıklı 
Soğuk Latte, Buzlu Americano çeşitlerin-
den de Fındıklı Buzlu Americano, Karamelli 
Buzlu Americano ve Vanilyalı Buzlu Ame-
ricano menüye yeni eklenen lezzetler 
arasında yer alıyor. Katkı maddesi, tatlan-
dırıcı ve koruyucu içermeyen Kahve Dün-
yası dondurmaları bu yaz tam 11 çeşidiyle 
tatilcilere denizde de ulaşarakdaha çok 
lezzet deneyimi vadediyor. Kahve Dünya-
sı dondurmalarında keçi sütü, tam yağlı 
Jersey inek sütü ve Kastamonu’nun dağlık 
bölgelerinde yetişen orkide bitkisinin kök-
lerinden elde edilen özel salebin yanı sıra 
Altınmarka çikolatası, Gaziantep’in Barak 
fıstığı, yöresinden temin edilen kuru ye-

mişler ve mevsiminde toplanmış meyve-
ler kullanılıyor.Dondurma sevenler Kahve 
Dünyası dondurmalarını özel olarak hazır-
lanan 500g’lık paketlerde ve 2,5 kg’lık kova 
boylarla da satın alabiliyor.

Fit lezzetlerden paket kahvelere ne is-
tersen denizde!

Kahve Dünyası Algötür Tekne, tekne kah-
valtılarına ayrı bir lezzet katan Kahve Dün-
yası’nın sevilen kruvasanı ve ekmeğini de 
donuk olarak, pişirilmeye hazır şekilde ta-
tilcilere ulaştırıyor. Cold Brew, fit yaşama 
uyum sağlayan coldpress No serisi, özel-
likle spor yapanların tercih ettiği proteinli 
içecekleri yeniden yorumlayan PRO serisi 
çeşitleri iletatil keyfini taçlandıran Kahve 
Dünyası Algötür Tekne, deniz keyfiyle bir-
leşen doğum günü ve özel gün kutlamala-
rına da Kahve Dünyası’nın enfes pastaları 
ve Cheescake’i ile eşlik ediyor.

Kahve Dünyası’nın formuna özen göste-
renler için sunduğu Fit Lezzetler’den Şeker 
İlavesiz El Yapımı Müsli ve Granola, en de-
ğerli kahve çekirdeklerinden özenle hazır-
lanan paket kahveler, çikolata ve lezzetli 
atıştırmalıklar da lezzet tutkunlarını deniz-
de de bekliyor.



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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LUFIAN’DAN YATIRIM ATAĞI

LUFIAN DİYARBAKIR’DA 2 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK ÜRETİM TESİSİ KURUYOR

Erkek giyimin başarılı markalarından Lufian, yeni yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Diyarbakır’da toplam 
yatırım bedeli 30 milyon dolar olacak bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan Lufian, hem yurt 
içinde hem de yurt dışında mağaza sayısını da hızla artırıyor. Şu anda 120’ye yakın  mağazası bulunan 

Lufian, 2025 yılına kadar mağaza sayısını 325’e çıkarmayı hedefliyor. 

İddialı, şık ve modern koleksiyonuyla her 
daim öne çıkan Lufian, dünyada ve Türki-
ye’de hızlı büyümesini sürdürme yolunda 
yeni bir yatırım atağı başlattı. 

Zorlu pandemi koşullarıyla mücadeleden 
büyüyerek çıkan Lufian’ın gelecek hedefle-
ri de oldukça iddialı. Bu hedeflere ulaşmak 
için ise yatırımlara hız verildi. 

Diyarbakır’da 2 bin kişiyi istihdam edecek ve 
toplamda 30 milyon dolara mal olacak bir 
üretim tesisi kurmak için çalışmalara başla-
yan Lufian, bugün toplam 120 olan mağaza 
sayısını 2025’e kadar 325’e çıkarmak için de 
mağaza yatırımlarını sürdürüyor. 

Yeni mağazaların 100 tanesi ise yurt dışında 
özellikle Avrupa’da olma hedefi var. Fransa 
ve İngiltere ise öncelikle ülkeler…

Emin Gümüştepe:  “Bu sene yüzde 200 bü-
yüme hedefliyoruz”

1995 yılında İzmir’de kurulan Ne-Saç dün-
yaca ünlü markalara tasarım ve üretim hiz-
meti vererek başladığı yolculuğuna, dene-
yim ve kalitesini birleştirerek 2005 yılından 
bugüne Lufian markası olarak devam edi-
yor. O günden bu yana Türkiye’de ve dün-
yada hızlı büyümesini sürdüren, her sezon 
çıkardığı yeni koleksiyonlarla hayata eşlik 
etmeye devam eden Lufian’ın bu yıl yüzde 
200 büyüme hedefi söz konusu. 

2022 sonu itibariyle 1 milyar TL’nin üze-
rinde ciro hedeflediklerini söyleyen Lufian 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe, 
büyüme hedeflerinin sadece ciro değil adet 
bazında da iddialı olduğunun altını çiziyor. 
Önlerine koydukları üç yıllık iddialı hedefle-
ri gerçekleştirme yolunda farklı yatırımlara 
başladıklarını da belirten Gümüştepe şu 
açıklamada bulundu: 

“Yakın zamana kadar özellikle dış giyimde 
üretimin büyük kısmını yurt dışında yap-tı-
rıyorduk. Ekonomik gelişmeler dolayısıy-
la bunu yurt içine kaydırma kararı aldık ve 
Diyarbakır’da mont ve kaban üretim tesisi 
kurduk. Orada 42 bin metrekarelik alanımı-

zın 6 bin metrekarelik alanında bu tesis. An-
cak 3 yıl içinde geri kalan alanda da binalar 
yaparak tesisi genişleteceğiz. Şu anda fabri-
kada 450 kişi çalışıyor. Ancak 3 yıl içinde 30 
milyon dolarlık bir yatırım yaparak bu tesi-
sin 2 bin kişiyi istihdam edecek bir yapıya 
kavuşmasını hedefliyoruz. Dış giyimde şu 
anda yılda 400 bin adet üretim yapabilecek 
kapasitemiz var. 3 yıl sonunda fabrika ta-
mamladım tam kapasite çalıştığında burada 
1 milyon adetlik bir dış giyim, buna ek ola-
rak da 12 milyon civarında diğer ürün grup-
larında üretim gerçekleştirme hedefimiz söz 
konusu.”

Mağaza sayısı hızla artıyor 

İlk mağazasını 2006 yılında İstanbul’da 
açan Lufian’ın 100’ü Türkiye’de olmak üzere 

120’ye yakın mağazası bulunuyor. Marka-
nın yurt dışındaki mağazaları ise Irak, Azer-
baycan, Hollanda, Özbekistan Cezayir’de. 
Ancak yurt içinde yeni mağazalar açarken, 
yurt dışında da özellikle Avrupa ülkelerin-
de mağazalaşmak için çalışmalar yürütülü-
yor. Gürcistan’da yakın zamanda mağaza 
açacaklarının bilgisini paylaşan Emin Gü-
müştepe, Fransa ve İngiltere ‘de de master 
franchise görüşmelerinde son noktaya gel-
diklerini aktarıyor. 

Bugün cironun yüzde 15’inin e-ticaretten 
geldiğinin de altını çizen Gümüştepe, “e-ti-
carette 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 
26 büyüme kaydederken 2022’de ürün yel-
pazesindeki genişlemenin de etkisiyle ciro-
sal anlamda yüzde 104 büyüme öngörüyo-
ruz“ diye konuşuyor.   

Emin GümüştepeEmin Gümüştepe
Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Lufian Yönetim Kurulu Başkanı 
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Bestekar Yusuf Nalkesen Sok. No: 10-9 Bostanlı Mahallesi Karşıyaka / İZMİR
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Cem İşçiler & Fazıl Polat bizlere 
Alışveriş ile İlgili püf noktalarını anlatıyor

ÇİMEN ŞOV KOMEDYENLERİ 
İZLEYİCİLERİ İLE
AVM'LERDE BULUŞUYOR 



 
Cem İşçiler & Fazıl Polat bizlere 
Alışveriş ile İlgili püf noktalarını anlatıyor

 
İLETİŞİM: 
FS REKLAM (0530 218 49 43)
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BOYNER, YENİ NESİL MAĞAZACILIK YATIRIMLARINA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Perakende sektörünün öncü markası Boyner, müşteri deneyimini odağına alarak tasarladığı mağazalarına bir 
yenisini daha ekledi. İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Pangaltı’ya açtığı mağazayla bölgeye yeni 
bir soluk getiren Boyner, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük kahve zinciri olan Costa Coffee’nin Avrupa Yaka-

sı’ndaki ilk şubesini de kahve severlerle buluşturuyor. 

Deneyim odaklı yeni nesil mağazacılık kon-
septiyle hayata geçirdiği mağazalarına bir 
yenisini daha ekleyen Boyner, Pangaltı’da 
açtığı mağazasıyla Türkiye genelinde top-
lamda 96  mağazaya ulaştı. 

Sürdürülebilirliğe, deneyime ve müşteri 
mutluluğuna verdiği önemle perakende 
sektörüne yön veren Boyner, Pangaltı’da sı-
cak, samimi bir ortam, konforlu bir alışveriş 
ve yaşam deneyimi vadediyor.

Sanatı, modayı, sürdürülebilirliği ve tek-
nolojiyi harmanlayarak bir arada sunan 
Boyner, Pangaltı’da açtığı 1800 metrekare 
alana yayılan  mağazasında kozmetik, spor, 
kadın- erkek giyim, ayakkabı ve çocuk kate-
gorilerinde hizmet veriyor. 

Sanatla iç içe bir alışveriş deneyimi 

Boyner Pangaltı, teknolojiyi sanat ile buluş-
turan dijital sanat eserlerine ev sahipliği ya-
pıyor. Mağazanın girişinde yer alan dev LED 
ekranda sergilenen dijital sanat eseri H2O, 
yeni medya sanatçısı Mert Onaran tarafın-
dan tasarlandı. Onaran, H20 eseri ile suyun 
gücünü, coşkusunu, suya dokunulduğunda 
arındıran, tazeleyen, ilham veren ve yeniden 
başlatan enerjisini  izleyicilerle buluşturuyor.
Boyner Pangaltı Mağazası, aynı zamanda 
sürdürülebilirliği sanatla buluşturan sanat-
çı Abdulvahap Uzunbay’ın ‘Anlatılar’ isimli 
enstalasyonuna ev sahipliği yapıyor. Sa-
natçının ileri dönüşüm temalı bu dinamik 
işinde yer alan 607 adet kâğıt tuğlanın her 
biri  sahip olduğu doku ve renk özelliği ile 
dikkat çekiyor. İlk bakışta atık kağıtlardan 
yapıldıkları anlaşılmayan tuğlaların dizilimi, 
izleyicilere günümüz dünyasındaki sınırsız 
olan üretim, tüketim, doğa ve çevreyle iliş-
kisini sorgulatıyor. 

Mural İstanbul’un graffiti olarak renklendir-
diği 3D heykel Boyner logosu ile müşterile-
rini karşılayan mağaza, dıştan içe renkli ve 
dinamik bir deneyimin kapılarını aralıyor. 
Pangaltı Caddesi’nin akış yönünde ziyaret-

çilerin okunabilirliğini kolaylaştıran renkli 
logo, mağaza içerisindeki çeşitliliğin ipuçla-
rını veriyor. 

Avrupa’nın En Büyük Kahve Zinciri Costa 
Coffee, 2. Şubesiyle Pangaltı’da

Boyner, Avrupa'nın en büyük kahve zinciri 
olan ve 12 yıl üst üste İngiltere’nin “en se-
vilen kahve zinciri” seçilen Costa Coffee’nin 
ilk şubesini geçtiğimiz günlerde Boyner 
Cadde’de açmıştı. Pangaltı Boyner’de ikinci 
şubesi açılan Costa Coffee ile alışveriş keyfi-
ne kahve kokusu ve sohbet eşlik ediyor.

Atıklar, Boyner Pangaltı’da Yeniden Hayat 
Buluyor

“Minimum atık, minimum israf, maksimum 
mutluluk” hedefiyle hareket eden Boyner, 
Pangaltı Mağazası’nda da su şişelerini geri 
dönüştürerek duvar panelleri oluşturdu. 
Doğaya ve sürdürülebilirliğe verdiği öne-
mi her fırsatta dile getiren ve bu vizyonu-
nu mağazalarında yaşatan Boyner, ödeme 
noktalarını da biyoatık kullanılarak oluştu-
rulmuş panellerle tasarladı. 

Pangaltı Mağazası’nın en dikkat çeken özel-
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liklerinden biri de ilerleyen günlerde düzen-
lenecek etkinliklere ev sahibi olmak üzere 
tasarlanan alan. Atık stok kumaşlardan ya-
pılan oturma gruplarındaki ileri dönüşüm 
detayı ile ziyaretçilerine yaşayan bir alan su-
nan Boyner, aynı zamanda sürprizlerle dolu 
bir hareket alanı sunuyor. 

 “Bir Mağazadan Çok Daha Fazlasını Su-
nuyoruz”

Akışkan, içinden yaşam geçen mağazacılık 
konsepti ile sektöre farklı bir soluk getir-
diklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık 
CEO’su Eren Çamurdan: “Müşterilerimizin 
sadece alışveriş yaptığı değil farklı deneyim-
ler yaşayabilecekleri, kendilerine ayırdıkları 
vakti daha kaliteli şekilde geçirebilecekleri 
mağazacılık anlayışımızı her yeni açtığımız 
mağazamızda bir üst noktaya taşımayı he-
defliyoruz. Boyner Cadde mağazamızla baş-
layan, hız kesmeden devam ettiğimiz doğa 
dostu, sürdürülebilir, teknoloji, sanat ve 
sporu odağına alan mağazalarımızı artıraca-
ğız. Şimdiki durağımız ise Avrupa Yakası’nın 
en işlek noktalarından biri olan Pangaltı.”

Londra merkezli, Avrupa’nın en büyük, İn-
giltere’nin ise en çok tercih edilen kahve 
zinciri olan Costa Coffee’nin ikinci mağaza-
sının Boyner Pangaltı’da açılmasına değinen 
Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Çamur-
dan “Kahve alanında dünyadaki en sevilen 
markalardan biri olan Costa Coffee’yi Boy-
ner Pangaltı’da müşterilerimizle buluştur-
maktan ötürü son derece mutluyuz. Sıcak, 
samimi ve doğal bir atmosferde kaliteli za-
man geçirme ve yeni deneyimler elde etme 
imkanı sunan bir yaşam alanı olarak hayata 
geçirdiğimiz Boyner Pangaltı’da alışverişe 
kahve kokusu ve sohbeti eşlik edecek.” dedi. 
Sanat, spor, moda, sürdürülebilirlik gibi 
farklı alanlarda yenilikçi etkinlikleri, koleksi-
yonları ve deneyimleri Pangaltı’ya taşıyacak 
olan Boyner, Avrupa Yakası’nın yeni buluş-
ma noktası olmaya hazırlanıyor.
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KOÇ TOPLULUĞU, 
YENİ ŞİRKETİ 

WAT MOBİLİTE 
İLE ELEKTRİKLİ 
ARAÇ ŞARJ AĞI 

İŞLETMECİLİĞİNE 
BAŞLIYOR

Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite 
elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanın-
da faaliyet gösterecek. WAT, Opet, Otokoç 
Otomotiv ve Entek Elektrik, otomotiv sektö-
ründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümün-
de stratejik bir adım atarak elektrikli araç 
şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet göste-
recek WAT Mobilite’yi kurdu. 

WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe 
Kampüsü’nde de elektrikli araç şarj istasyo-
nunu devreye aldı. Koç Holding Dayanıklı 
Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiç-
lioğlu, “Koç Holding olarak iklim kriziyle 
mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon 

nötr olma hedefimiz kapsamında, iş mo-
dellerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi 
kararlılıkla dönüştürmeye devam ediyoruz. 
Koç Topluluğu olarak elektrikli araç şarj ağı 
işletmeciliği alanında da stratejik bir adım 
attık. Bu alandaki teknoloji ve operasyon 
yatırımlarımızı yönetecek WAT Mobilite şir-
ketimizi Şubat ayında kurduk. Topluluk şir-
ketlerimizden WAT, Opet, Otokoç Otomotiv 
ve Entek Elektrik’in ortaklığıyla kurulan WAT 
Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonlarını 
müşteri deneyimini odağa alan bütünsel bir 
yaklaşımla ele alacak” dedi. 

WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk ise 

“WAT Mobilite şirketimiz ile elektrikli araç 
şarj ağı işletmeciliği alanına giriş yapmaktan 
büyük heyecan duyuyoruz. Elektrikli araç-
lar için kritik öneme sahip şarj istasyonları 
konusunda Türkiye çapında hızlı bir yaygın-
laşma hedefimiz var. Bu konuda Koç Top-
luluğu şirketlerinin kendi lokasyonları ile 
Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ve ser-
vis altyapısı en büyük itici gücümüz olacak. 
Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve bayi-
lerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz ya-
tırımlarla sağlayacağız” ifadelerini kullandı. 
Şubat 2022 tarihinde kurulan ve Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulu’nun Şarj Ağı İşlet-
meciliği Yönetmeliği kapsamında Şarj Ağı 
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İşletmecisi olmak üzere lisansını alan WAT 
Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonları ve 
servisleri ile sürücülerin hayatını kolaylaştır-
maya hazırlanıyor. WAT Mobilite, Koç Hol-
ding Nakkaştepe Kampüsü’nde de elektrikli 
araç şarj istasyonunu devreye aldı. 

Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “WAT Mobilite’nin 
Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’ne 
elektrikli araç şarj istasyonu kurmasından 
büyük mutluluk duyduk.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Baş-
kanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Holding 
olarak iklim kriziyle mücadele yolunda ve 
2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz 

kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi 
ve hizmetlerimizi kararlılıkla dönüştürmeye 
devam ediyoruz. Topluluk şirketlerimizden 
WAT; bu anlayışımızla paralel olarak elekt-
rifikasyon alanını kendisine bir hedef olarak 
seçti. Şirketimiz; elektrikli araç şarj istasyon-
ları ürün ailesinin tasarlanması, üretilmesi 
ve hem ülkemizde hem de yurt dışında hiz-
mete sunulması konusunda belirlenen he-
deflere yönelik çalışacak. Binek araçlardan 
otobüslere, hafif ticari araçlardan uzun yol 
yük taşıma araçlarına kadar geniş kapsamda 
ihtiyaca hizmet edecek. Kalite ve güvenilirlik 
gereksinimlerinin yüksek olduğu bu cihaz-
ları ülkemizdeki kullanım koşullarına uygun 
olarak tasarlayıp üretmeyi hedefliyoruz. Bu-

radan hareketle, elektrikli araç şarj ağı işlet-
meciliği alanında da stratejik bir adım attık 
ve teknoloji ile operasyon yatırımlarımızı 
yönetecek WAT Mobilite şirketimizi Şubat 
ayında kurduk. Elektrikli araçların ülkemiz-
deki yaygınlaşmasına Koç Topluluğu’nun 
bu sayede önemli katkı sağlayacağına ina-
nıyoruz. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve 
Entek Elektrik’in ortaklığıyla kendi alanların-
da lider dört Topluluk şirketimizin sinerjisi 
ile yola çıkan WAT Mobilite’nin Koç Holding 
Nakkaştepe Kampüsü’ne de elektrikli araç 
şarj istasyonu kurmasından büyük mutluluk 
duyduk” ifadelerini kullandı.  

Oğuzhan Öztürk: “Şubat ayında kurduğu-
muz WAT Mobilite şirketimiz ile elektrikli 
araç şarj ağı işletmeciliği alanına giriş yap-
maktan büyük heyecan duyuyoruz.”

Küresel düzeydeki elektrifikasyon dönü-
şümünün ülkemiz sanayisinin lokomotifle-
rinden olan otomotiv endüstrisine yönelik 
riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini 
belirten WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öz-
türk ise şunları söyledi: “WAT olarak dene-
yimli Ar-Ge gücümüz, teknolojilerimiz ve 
üretim altyapımız ile elektrifikasyonun en 
önemli bileşenlerinden enerji verimli elekt-
rik motorları, elektronik kontrol sistemleri, 
akıllı kontrol algoritmaları, filo yönetim ya-
zılımları ve yapay zekâ uygulamaları geliştir-
mek ve pazara sunmak üzere adımlar attık. 
Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümündeki 
hedefleri, halkımız tarafından heyecan ile 
takip ediliyor. Bu hedeflere ulaşılması için 
elektrikli araç şarj cihazlarının ülkemizde 
yerli olarak tasarlanmasını ve üretilmesi-
ni kritik görüyoruz. Ülkemizin mühendislik 
birikimine, üretim altyapısına ve lojistik yö-
netimi kapasitesine çok güveniyoruz. Güç 
elektroniği ve yazılım temelli elektrikli araç 
şarj teknolojileri konusunda global ölçekte 
etki yaratmayı hedefliyoruz. 2022 yılı sonu 
itibarı ile WAT fabrikamızda üretimine baş-
layacağımız şarj cihazlarının, 2023 yılı itiba-
riyle yerlileştirme çalışmalarını hızlandıracak 
ve geleceğe damga vuracak teknolojileri 
ülkemize kazandırmak için var gücümüzle 
çalışacağız. Elektrikli araç şarj ağı işletmeci-
liği alanına da WAT Mobilite şirketimiz ile 
giriş yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 
Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip şarj 
istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı 
bir yaygınlaşma hedefimiz var. Bu konuda 
Koç Topluluğu şirketlerinin kendi lokasyon-
ları ile Türkiye geneline yayılan güçlü bayi 
ve servis altyapısı en büyük itici gücümüz 
olacak. Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve 
bayilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz 
yatırımlarla sağlayacağız. WAT Mobilite ola-
rak elektrikli araç şarj ağının yanında katma 
değerli servisler ile de müşterilerimiz ve iş 
ortaklarımıza dijital dünyanın fırsatlarını 
sunmayı hedefliyoruz.”
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Türk ekonomisinin  önemli yapı taşlarından olan yeme-içme sektörünü desteklemek ve sektörde sürdürülebilir uygula-
maların yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren Metro Türkiye, “Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu’nu ya-
yınladı. Sektör uzmanlarının da katılımıyla hazırlanan kılavuzda sürdürülebilir restoran standardı tanımlanıyor. TURYİD’in 
de içerisinde yer aldığı dernek, akademisyen, şef ve işletmecilerden oluşturduğu 15 kişilik çalışma grubu ile bu dönüşü-
mün kriterlerini standarda kavuşturan Metro Türkiye, Dünya’daki örnek uygulamaları oluşturan girişimleri de paylaşarak 
bu konuda restoranlara yol göstermeyi ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinde restoranların çözüm ortağı olmayı amaçlıyor.

METRO TÜRKİYE, RESTORANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR
 DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDİYOR

30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürü-
nü korumak ve gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Tür-
kiye, bu alanda önemli bir adım daha attı. 
Çalışmalarını sürdürülebilirlik odağıyla yü-
rüten ve bu konuda bütüncül bir yaklaşım 
benimseyen Metro Türkiye, uzun yıllardır 
gıda atıklarının önlenmesinden yerel üre-
ticinin ve ürünlerin korunmasına, ürünlerin 
izlenebilirliğinden sürdürülebilir kaynakla-
rın kullanılmasına kadar kendi bünyesinde 
gerçekleştirdiği çalışmalara; iş ortaklarını 
ve müşterilerini de dâhil ederek etki alanını 
genişletiyor. Metro Türkiye son olarak ye-
me-içme sektörünü sürdürülebilirlik konu-
sunda desteklemek ve sektördeki uygula-
maların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 
“Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu”nu hazır-

ladı. Dernekler, üniversiteler ve sektörden 
önemli paydaşlardan oluşan ‘Sürdürülebilir 
Restoran Komitesi’nin katkılarıyla ortaya çı-
kan bu kılavuz, ülkemizde yeme-içme sek-
töründe sürdürülebilir uygulamaların yay-
gınlaşmasının önündeki en büyük zorluk, 
bu konuda ortak ve standart bir tanımın, 
kriterin bulunmaması ve işletmelerin bu ko-
nuda farklı uygulamaları benimsemek du-
rumunda kalması gerçeğinden yola çıkarak 
hazırlandı. ‘Sürdürülebilir Restoran Kılavu-
zu’ ile Metro Türkiye, sürdürülebilir restoran 
olmanın ortak bir tanımını yaparak kriterle-
rini belirliyor ve restoranlara sürdürülebilir-
lik dönüşümünde yol gösteriyor. 

Yeme içme sektöründe sürdürülebilir uygu-
lamaların yaygınlaşması ülkemizde sürdürü-

lebilir tarımı ve yerel ürünleri koruyacak ve 
geliştirecek bir etken olacak. Bu dönüşüm, 
su ve enerji tasarrufunu desteklemesi, eko-
nomi için büyük kayıp olan gıda atıklarını 
önlemesinin yanı sıra Türkiye’nin doğal kay-
naklarının korunmasına katkıda bulunacak 
ve ekonomi için ciddi bir değer yaratacak. 

TÜRÜNG: “Sektör uzmanlarının katkısıyla 
dünya standartlarında bir kılavuz hazırladık”
Tanıtım toplantısında konuşan Metro Türki-
ye CEO’su Sinem Türüng, özellikle yeni nesil 
başta olmak üzere son tüketicide çevresel 
konularda farkındalık ve bilinç düzeyinin gi-
derek arttığını, eskiden restoranlar için me-
nünün güzel olmasının, hizmet kalitesinin 
yüksek olmasının artık yeterli olmadığını, 
gelişen bu farkındalıkla birlikte müşterilerin 
sürdürülebilirlik alanında sektörden beklen-
ti ve taleplerinin yükseldiğini vurguladı. Tü-
rüng şöyle konuştu:

“Sürdürülebilirlik konusunda son dönemde 
toplumda büyük bir farkındalık ve bilinç ar-
tışı yaşandığını memnuniyetle gözlemliyo-
ruz. Yaptığımız araştırmalara göre, yeni ne-
sil artık farklı bir dünyanın hayalini kuruyor. 
Bu yeni dünya; daha temiz, daha çevreci ve 
toprağa saygılı. Farkındalık düzeyinde ya-
şanan bu artış elbette tercihleri ve tüketim 
alışkanlıklarını da değiştiriyor. Metro Tür-
kiye olarak gözlemlediğimiz bu ihtiyaçtan 
yola çıkarak, sürdürülebilir dönüşümünü 
gerçekleştirmek isteyen restoranların çıka-
cakları yolda onlara bir harita sunduk. TÜR-
YİD, Sürdürülebilirlik Akademisi, WWF der-
neklerinin liderlerinden; Boğaziçi, Yeditepe 
ve Özyeğin Üniversitelerinin değerli aka-
demisyenlerine, restoran işletmecilerinden, 
profesyonel şeflere kadar farklı uzmanlıkları 
barındıran 15 kişilik Sürdürülebilir Restoran 
Komitesi’ni kurduk. Türkiye’de sürdürülebi-
lir restoran standardının oluşturulması için, 
bu çok değerli komite üyelerimizle birlikte 
bir yıl çalıştık. Sonuçta dünya standartların-
da bir çalışma olan ‘Sürdürülebilir Restoran 
Kılavuzu’nu hazırladık. Bu kılavuzu inceleye-
rek sürdürülebilirliği adım adım uygulayan 

Sinem TürüngSinem Türüng
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 
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bir restoran bu alanda uluslararası sertifika 
sahibi olabilecek.”

Bu çalışmayı sürdürülebilir restoran olmanın 
ortak bir tanımını yaparak kriterlerini belir-
lemek ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinde 
restoranların çözüm ortağı olabilmek ama-
cıyla yaptıklarını ifade eden Türüng, yeme 
içme sektöründeki işletmeleri desteklemek 
için çalışmalarına ve yatırımlarına devam 
edeceklerini kaydederek şöyle devam etti: 
“Biz, ülkemizde sürdürülebilir restoran 
dönüşümünü kurumlaştırmanın ve kalıcı-
laştırmanın yolunun bu alanda şefleri ve 
işletmeleri teşvik edecek sertifikasyon ve 
ödül sisteminin kurulmasından ve etkinleş-
tirilmesinden geçtiğini düşünüyoruz. Metro 
Türkiye olarak, bir sonraki adımda hem zin-
cir hem de butik restoranları sürdürülebilir-
lik konusunda cesaretlendirmek ve teşvik 
etmek amacıyla uluslararası sürdürülebilir 
restoran sertifikasyon sisteminin Türkiye’de 
kurulmasına liderlik etmek istiyoruz. Res-
toranlarda performansı artırıp maliyetleri 
azaltan, operasyonel ve yönetimsel düzey-
de ve tüm paydaşlar arasında sürdürülebilir 
uygulamaları garanti eden gıda sistemleri-
ne adanmış bir sertifika programı olan Eco 
Cook ile temaslarımızı sürüyor. Bu programı 
Türkiye’ye getirmek için adımlarımızı attık. 
Umuyoruz ilerde TURYİD’in kıymetli katkı-
larıyla bu sayı daha da artar ve ülkemizde 
daha fazla restoranın sürdürülebilir restoran 
olma yolundaki dönüşümlerine hep birlikte 
tanık oluruz.”

Sektörden kılavuza güçlü katkı!

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastro-
nomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) Başkan 
Yardımcısı Gamze Cizreli ise yaptığı konuş-
mada şunları söyledi:

“Sürdürülebilir olmak restoranlar için gele-
ceğin bir meselesi değil, bugünden gerçek-
leştirilmesi gereken bir dönüşümdür. Sektö-
rümüzden bu konudaki beklentiler her gün 
biraz daha artıyor. TÜRYİD olarak bu dönü-
şümün gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Met-
ro Türkiye’nin hazırladığı ve katkı yapanlar 
arasında derneğimizin de yer aldığı Sürdü-
rülebilir Restoran Kılavuzu bu yönde atıl-
mış çok önemli bir adım oluşturuyor, yeni 
bir sayfa açıyor. Artık sürdürülebilirliğin ne 
anlama geldiğini her restoran görebilir ve 
sektör için ortak bir yaklaşım geliştirebiliriz. 
Kılavuzda yer alan çözümler işletmeler için 
son derece pratik ve yol gösterici. Ben böyle 
bir çalışmaya öncülük ettiği için Metro Tür-
kiye’ye teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak 
yeme içme sektörünü sürdürülebilirlik ko-
nusunda çok güzel günlere taşıyacağımıza 
inanıyorum.” 

Sürdürülebilir restoran ve sürdürülebilir-

lik kriterleri 

Kılavuzda sürdürülebilir restoran; paydaş-
larına ve topluma karşı sosyal etkilerini de-
ğerlendiren, faaliyetlerinde minimum çev-
resel etki yaratmaya, karbon ayak izini ve 
gıda atıklarını azaltmaya odaklanan, yerel 
tedarikçilerle çalışarak yerel kalkınmayı des-
tekleyen, organik, sağlıklı ve sezonluk ürün-
leri, iyi tarım uygulama ürünlerini kullanan, 
hayvansal ürünlerde hayvan refahı ilkelerini 
dikkate alan, adil ve verimli ticareti destek-
leyerek ekonomiye etkilerini göz önünde 
bulunduran işletme olarak tanımlanıyor. 

Kılavuzda sürdürülebilir restoran olma he-
define ulaşmak için gerekli olan 10 kriter 
de şöyle sıralanıyor: Sürdürülebilir Kaynak-
lardan Gıda Temini, Sürdürülebilir Daya-
nıklı Ürün ve Yapı Malzemeleri Kullanımı, 
Yeniden Kullanılabilir ve Çevreye Duyarlı 
Ürünler Kullanımı, Atık Azaltma ve Geri Dö-
nüşüm, Su Verimliliği, Enerjinin Verimli Kul-
lanımı, Kimyasal ve Kirlilik Azaltma, Şeffaflık 
ve eğitim, Sürdürülebilir Menü Uygulaması 
ve Sosyal Etki, Adil, Eşit Çalışma Koşullarının 
Sağlanması. Bu kriterlerin her birine ulaş-
mak için restoranlara etkin çözümler öneri-
liyor. Ayrıca kılavuzda tüm dünyada sürdü-
rülebilir restoran kapsamında sertifikasyon 
ve ödül mekanizmaları konusunda yetkin 
kuruluşlar, bu kuruluşların  sertifika stan-
dartları, kriterleri ve ödül sistemi hakkında 
detaylar paylaşılıyor.

Sürdürülebilir olmak restoranlara kazan-
dırıyor! 

Kılavuzda bu uygulamaların restoranlara 
neler kazandırdığı ayrıntılı bir şekilde an-
latılıyor. Sürdürülebilirlik kriterlerini yerine 
getiren restoranlar bunun yararlarını gö-
rüyorlar. Örneğin sürdürülebilir malzeme 
ve ekipman kullanan bir restoran atıkları 
azaltma, malzemeleri geri dönüştürme ve 
yeşil bir restoran olmayı sürdürme sürecinin 
tamamına devam eder ve çalışma ortamı-
nı daha sağlıklı hale getirirken, paradan ve 
enerjiden de tasarruf ediyor. 

Bir başka örnek ise çevre dostu tek kulla-
nımlık ürünler. Bunların kullanımı hem müş-
terileri restorana çekiyor hem de kalıcı bir 
izlenim bırakıyor. Bambu ürünler, ahşap 
çatal bıçak takımları, ahşap pipetler veya 
biyobozunur kahve fincanları gibi tek kulla-
nımlık ürünler hem kolaylık sağlıyor hem de 
yüksek düzeyde hijyen sunuyor. Bu ürünle-
ri kullanan restoran müşterilerine sorumlu, 
gelecek odaklı bir işletme olduğunu göste-
riyor.

Sürdürülebilirliğin ana unsurlarından olan 
genel atık yönetimini doğru yaparak atıkları 
azaltmak da maliyetleri düşürmenin ve res-

toran mutfağını yeşillendirmenin en etkili, 
düşük maliyetli hatta ücretsiz yollarından 
birini oluşturuyor. Geri dönüşüm, kompost-
lama veya herhangi bir atık azaltma progra-
mı içermeyen bir gıda hizmeti operasyonu; 
basit, yapılandırılmış uygulamaları uygula-
yarak bertaraf maliyetlerini en az yarı yarıya 
azaltabiliyor. 

Restoranlarda su tasarrufu büyük önem ta-
şıyor. Kılavuzda bunu gerçekleştirmek için 
işletmelere su yönetim planı hazırlamaları, 
tesisatların bakımını düzenli yapmaları, ta-
sarruflu su tüketen ekipman tercih etmeleri, 
peyzaj düzenlemelerini su tüketimini azalta-
cak şekilde yapmaları yönünde kolayca uy-
gulanabilen birçok öneri sunuluyor. Bunları 
yerine getiren işletmeler önemli ölçüde su 
tasarrufu elde ederek maliyetlerini azaltı-
yorlar.

Tüketici sürdürülebilir restoran arıyor!

Yapılan araştırmalar, yaşanan çevre kri-
zinin tüketicide sürdürülebilirliğin önemi 
konusunda farkındalık ve bilinci artırdığını 
doğruluyor. Metro AG’nin 23 ülkede yak-
laşık 50.000 müşterisiyle yaptığı ankete 
katılan yeme içme işletmelerin %50’den 
fazlası kendi müşterilerinin sürdürülebilir 
yiyecekler talep ettiğini, yaklaşık %60’si ise 
işlerinin sürdürülebilir olmasından kendile-
rini sorumlu gördüklerini ve sürdürülebilir 
dönüşüme hazır olduklarını belirttiler. Bu 
sonuçlar işletmelerin yarıdan fazlasının sür-
dürülebilir restoran olmanın öneminin far-
kında olduklarını ortaya koyuyor. 

Ulusal Restoran Birliği tarafından hazırlanan 
“2018 Restoran Sürdürülebilirlik Durum Ra-
poru”ndaki Sürdürülebilirlik Tüketici Anke-
ti’ne göre ise, tüketicilerin yaklaşık yarısı bir 
restoranın gıda atığını azaltma yönündeki 
çalışmalarını, restoranın geri dönüşüm ya-
pıp yapmadığını ve fazla gıdalarını bağış-
layıp bağışlamadığını önemsiyor. Tüketici-
lerin %55'i gidecekleri restoranı seçerken, 
o işletmenin gıda atığını azaltma çabalarını 
önemli bir faktör olarak görüyor. Metro Tür-
kiye’nin KONDA iş birliği ile gerçekleştirdiği 
‘2022 Yeme-İçme Araştırması” Türkiye’de 
de tüketicinin sürdürülebilirlik bilincinin 
arttığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuç-
larına göre, gıda alışverişinde yöresel ürün 
almaya gayret edenlerin oranı %50’den faz-
la olurken, her 4 kişiden 1’i ise alışveriş ya-
parken ürünün yerli olmasına dikkat ediyor. 
Organik sertifikalı olmasına dikkat edenlerin 
oranı ise yaklaşık %25. Sürdürülebilirlik ko-
nusunda tüketicilerdeki ilginin artışını doğ-
rulayan bir önemli bulgu da her 10 kişiden 
8’inin evde ihtiyaç fazlası bulunan ve pişme-
miş gıda ürünlerini bozulmadan değerlen-
dirmenin, 9’u ise artan yemekleri değerlen-
dirmenin bir yolunu bulması oldu.
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2022 YILI İÇİN YENİ ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLARAK 
BELİRLENDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022 yılı 
için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi 
amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından 
Temmuz ayından itibaren geçerli olacak 
yeni asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe 
Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın toplan-
tısında yüzde 30 oranında yapılan zam ile 5 
bin 500 TL olarak açıklandı.

Çalışanları sadece enflasyona ezdirme-
mekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında 
daha güçlü bir şekilde desteklemeyi amaç-
ladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yılbaşında hem asgari ücrette hem memur 
maaşlarında hem emekli maaşlarında çok 
ciddi artışlar yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çabala-
rıyla emekçilerin ücretlerinde yüzde 50 gibi 
tarihi bir artışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti yük-
seltirken yapılan artışın getirdiği yükün ta-
mamını da işverenin üstüne yıkmadıklarının 
altını çizerek, devlet olarak çok ciddi bir fe-
dakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında 
tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmın-
dan alınan vergilerden sarfınazar ettiklerini 
kaydetti.

“Kamu Çalışanlarımızın ve Emeklilerimizin 
Maaşlarına Yüzde 40 Üzerinde Bir Enflasyon 
Farkı Artışı Yapılacak”

“Geçtiğimiz aralık-ocak aylarının enflasyon-
da yol açtığı kamburun bu artışların bir süre 
sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu 
da tespit ettik” diyen Erdoğan konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen 
gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını 
istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emek-
lilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde 
bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. 
Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi 
etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla he-
men Asgari Ücret Komisyonunu toplantıya 
çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş 
ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma 
sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belir-
ledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıkla-
mak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayın-
dan geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında 

bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asga-
ri ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başı-
na devletimiz işverenlere de 100 lira destek 
verecektir."

“Asıl Asgari Ücret Tespitini Yılbaşında 
Yeniden Gerçekleştireceğiz”

Erdoğan, yeni asgari ücretin tüm çalışanlara 
ve geliri buna endeksli tüm kesimlere ha-
yırlı olmasını dileyerek, "Biraz önce de vur-
guladığım gibi bu bir ara artış. Asıl asgari 
ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden 
gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında 
devreye aldığımız asgari ücret kadarki geli-
rin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle 

kamu çalışanlarına ve emeklilere bu ar-
tış ortalama 300 lira olarak yansıyacak-
tır. Bu artışın da faydalanacak herkese 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, 
hedeflerine doğru ilerledikçe, kazan-
dıkça elindeki imkanları milletin her 
bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir" 
bilgisini paylaştı. 

“Bütün Kamu Çalışanları Ortalama 
300- 350 TL Gelir Elde Edecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve-
dat Bilgin ise çalışanları koruyacak ilave 
bir ücrete gerek olduğu düşüncesiyle 
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalış-
malarını yaptığını vurgulayarak, “Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu bu zamana kadar yıllık 
olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu ama 
bugün yaşadığımız küresel krizin Türkiye’ye 
yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, 
enflasyonun etkisi bütün bu sorunları Sayın 
Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve çalışanla-
rımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihti-
yaç olduğu konusunda görüş aldık. Bunun 
üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu 
yeniden toplantıya davet ettim ve komisyon 
çalışmalara başladı. Türk Devleti sosyal bir 
devlettir ve biz çalışanlarımızı, emekçileri-
mizi, enflasyona karşı koruyacağız. Bu görev 
bize verildi. Bugüne kadar olduğu gibi asga-
ri ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi 
koruyacak bir neticeye ulaştırıp Sayın Cum-
hurbaşkanımıza arz ettik. Asgari ücrete ka-
darki bütün ücretlerin vergi dışı bırakılması 
açıklanacak olan yeni asgari ücret rakamına 
da yansıyacaktır. Bütün kamu çalışanları da 
buradan ortalama 300- 350 TL bir gelir elde 
edeceklerdir. Sadece işçilerimizle sınırlı kal-
mayan bu artışın Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın sosyal devlet ilkesi gereğince çalışanla-

rımızı koruma yaklaşımının yansıması olarak 
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek 
isterim” açıklamasını yaptı.

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da yeni 
asgari ücretin işçilere, işverenlere ve tüm 
millete hayırlı olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm 
dünyayı etkileyen ekonomik gelişmelerin 
sonucu olarak Türkiye’de yaşanan hayat 
pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmek, 
işçilerin gelir kayıplarını telafi edecek bir iyi-
leştirme yapmak üzere Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu toplayarak çalışmalarını tamam-
ladı.

Asgari ücret, işçi, işveren kesimleri ile kamu 
kurumu temsilcilerinden oluşan üçlü yapı 
içindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından belirleniyor. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu; işçileri, işverenleri ve kamuyu 
temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 
üyeden oluşuyor. Komisyon, en az on üye-
nin katılımı ile toplanarak oylarının çoğun-

luğu ile karar veriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı-
ları genellikle her yıl Aralık ayında yapı-
lırken, bu yıl ikinci altı ayda uygulanacak 
asgari ücreti görüşmek üzere 29 Hazi-
ran 2022 Çarşamba günü toplanarak 
çalışmalarına başladı. Komisyon, ikinci 
toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe 
günü gerçekleştirdi, yapılan çalışmalar 
neticesinde uzlaşı sağlandı. Üreterek bü-
yümeye devam eden güçlü Türkiye’nin 
emektarı işçileri enflasyonun negatif et-
kisinden korumak için özverili bir çalışma 
gerçekleştirildi.

2022 Yılında Çalışanlar Önemli Kazanım-
lar Sağladı

Komisyon geçen sene Aralık ayında 2022 
yılı için uygulanacak asgari ücreti, işçi 
ve işveren temsilcilerinin oybirliğiyle net 
4 bin 253,4 TL, brüt 5 bin 004 TL olarak 
belirlemişti. 2021 yılsonu enflasyonu yüz-
de 36 iken net asgari ücrette enflasyon 
oranının oldukça aşan yüzde 50'nin üze-
rinde önemli bir artış yapılmıştı. Emeği, 
istihdamı, üretimi birlikte korumaya ve 
artırmaya yönelik önemli bir sosyal poli-
tika aracı olan asgari ücret, 2002 yılından 
2022 yılı başına kadar nominal olarak 23 
katın üzerinde artırıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı 
asgari ücretinin belirlenmesine yönelik 
çalışmaları sırasında, işçi ve işveren tem-
silcilerinin ortak mutabakatıyla, tüm üc-
retlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan 
gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında 
bırakılmasını da önerdi. Yapılan yasal dü-
zenleme ile tarihi bir adım atılarak asgari 
ücretteki vergiler tamamen kaldırıldı. Sa-
dece işçiler değil tüm çalışanlar kapsama 
alınarak ücretlerin asgari ücrete kadar 
olan kısmı vergi dışı bırakıldı. İşçilerin net 
ücretlerinde çok önemli bir artış sağlanır-
ken, istihdam, üretim ve yatırım da des-
teklendi.

Temmuz Ayından İtibaren Geçerli Ola-
cak Asgari Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 
toplantının ardından bir kez daha oybir-
liği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihin-
den itibaren geçerli olacak asgari ücret, 
brüt 6 bin 471  TL, net 5 bin 500,35 TL 
olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dö-
nemine göre net asgari ücrette yaklaşık 
yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2021 yı-
lına göre ise net asgari ücretin kümülatif 
artış oranı yaklaşık yüzde 95 oldu. Asgari 
ücrette yapılan bu artış, tüm çalışanlar 
bakımından da vergi istisnası tutarının 
artışı kadar ek gelir avantajı sağlıyor.
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ARÇELİK CEO’SU HAKAN BULGURLU, BRÜKSEL MERKEZLİ 
EV ALETLERİ AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (APPLiA) YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Dünya çapında 12 markasıyla ev teknolojileri alanının öncü şirketlerinden biri olan Arçelik’in CEO’su Hakan Bul-
gurlu önemli bir göreve geldi. Brüksel merkezli Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği’nin (APPLiA) yeni dönem baş-

kanlığına seçilen Hakan Bulgurlu, görevi son dört yıldır APPLiA Başkanlığı görevini yürüten ve BSH Avrupa Başkan 
Yardımcısı Dr. Peter H. Göetz'den devraldı. 

Ev teknolojilerinde dünyanın önde ge-
len şirketlerinden biri olma vizyonu ve 
küresel büyüme hedefleri doğrultu-
sunda önemli adımlar atan Arçelik’in 
CEO’su Hakan Bulgurlu, Avrupa Ev 
Aletleri Üreticileri Birliği’nin (APPLiA) 
yeni başkanı olarak seçildi. Dünya Eko-
nomik Forumu'nun Avrupa’da inovas-
yonu teşvik etmeyi amaçlayan girişimi 
“CEO İklim Liderleri İttifakı ve Amstel 
Diyalogları” üyesi de olan Hakan Bul-
gurlu, görevi son dört yıldır APPLiA 
Başkanlığı görevini yürüten ve BSH 
Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Peter H. 
Göetz'den devraldı. 

Bulgurlu yeni görevinde sürdürülebi-
lirlik gündemini ileriye taşımaya, iklim 
liderliği ve karbondan arındırma yol-
culuğunda ivme yaratmaya ve APP-
LiA’nın küresel etki alanını büyüterek 
sektörü ve iş dünyasını bu misyon 
etrafında birleştirmeye odaklanacak. 
Hakan Bulgurlu, Sofya'da düzenle-
nen APPLiA Genel Kurulu'nda dernek 
üyelerine hitap ettiği konuşmasında, 
“Birlik olarak, çocuklarımıza daha iyi 
bir gezegen bırakmak için, belirlenen 
enerji verimliliği hedeflerini ilerletme 
konusunda büyük bir sorumluluğu-
muz var. Bu bağlamda, genç nesillerin 
rolü çok önemli çünkü mevcut sorun-
lar yarının tüketicilerinin hayatlarını 
doğrudan etkileyecek” dedi.  
 
Merkezi Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de bulunan APPLiA’nın toplamda 
24 üyesi bulunuyor. Avrupa Birliği’nde 
hane halkı için yenilikçi, sürdürülebilir 
politikaları ve çözümleri teşvik eden 
APPLiA, yıllık 53 milyar Euro ciro, 1,6 
milyar Euro'nun üzerinde Ar-Ge yatı-
rımı ve yaklaşık 1 milyona yakın kişiye 
sağladığı istihdamla sektörü ekono-
mik bir güç merkezi haline getirme 
misyonuyla çalışıyor.  Hakan Bulgurlu Hakan Bulgurlu 

Arçelik’in CEO’su Arçelik’in CEO’su 
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Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema 
parkı Vialand, yeni açılan ‘Vialand Parkur’ ile 
eğlenceyi macera ve doğa ile birleştiriyor. 
‘Mutlu Anılar Diyarı’ Vialand Tema Park’ın 
50 milyon lira yatırımla hayata geçen doğa 
parkurunda 5 yeni ünite eğlence severleri 
bekliyor.

120 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer 
alan ve 7’den 70’e herkese hitap eden çeşitli 
eğlence ünitelerini misafirleriyle buluşturan 
Vialand Tema Park, ‘Vialand Parkur’ ile doğa 
ve macerayı bir araya getiriyor. 50 milyon li-
ralık yatırımla 20 bin metrekarelik bir alanda 
kurulan Vialand Par-kur’da 5 yeni eğlence 
ünitesi misafirlerle buluşacak. 9 yıl önce ka-
pılarını açan ve tema park, alış-veriş merke-
zi, otel ve açık hava sahnesiyle Türkiye’nin 
ve yakın coğrafyanın eğlence ve alışveriş-te 
ilk adresi haline gelen Vialand Tema Park’ta 
eğlence yepyeni alternatiflerle devam edi-
yor.

Vialand Tema Park Direktörü Tankut Ton-
ger, “Vialand Tema Park yeni yatırımlarla 
büyümeye ve eğlencenin vazgeçilmez ad-
resi olmaya devam ediyor. Misafirlerimizin 
çok sevdiği ‘Nefeskesen’, ‘Viking’ ve ‘Adalet 
Kulesi’ gibi birçok ünitemize yeni eğlenceler 
eklemekten mutluluk duyuyoruz. 50 milyon 
lira yatırımla kurduğumuz ‘Vialand Parkur’, 
eğlenceyi doğa ve macera ile bir araya ge-
ti-riyor. Fark yaratan Vialand Parkur’u bu yıl 
100 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. 
Yaptığımız yeni yatırımlarla turizme olan 
katkılarımızı da artırarak devam ettiriyoruz” 
dedi. 

‘Mutlu Anılar Diyarı’ Vialand’in yeni eğlence 
alanı Vialand Parkur’da 5 yeni ünite doğa 
ve macera severlerle buluşuyor. Vialand 
Parkur’da spor tutkunlarının vazgeçilmezi 
olan dağcılığı yepyeni bir boyuta ulaştıran 
Tırmanma Duvarı, 8 farklı temayla benzersiz 
bir deneyim sunacak. Yer çekimi-ne mey-
dan okumak isteyenler için iki katlı ‘Tram-
bolin’ ve eğlenceyi yükseklerde arayanlar 
için ‘Yüksek İp Parkuru’ macera severlerle 
buluşacak. Vialand Parkur’da 20 farklı oyun 
kurgusuna sahip ‘Ağ Parkuru’, açık havada 
kaymanın keyfini yaşamak isteyenler için 
‘Tubby Slide’ ise adre-nalin dolu deneyim-
ler sunacak.

Vialand Tema Park’ta dünyanın en iyi 4. 
roller coaster’ı seçilen “Nefeskesen”, 50 
metreden adre-nalin dolu bir iniş yaşatan 
“Adalet Kulesi”, King Kong, Viking gibi he-
yecanı ve adrenalini doruklar-da yaşamayı 
vadeden birçok eğlence ile “Fatih’in Rüya-
sı” gibi çok sayıda sevilen ünite yer alıyor. 
Vialand Parkur ise yepyeni üniteleri ve ad-
renalin dolu eğlenceleriyle kapılarını misa-

firlerine aça-cak. Parkurda yer alan ünite-
lerde, 100 cm üzeri boy ölçüsüne sahip 
tüm misafirler eğlencenin tadını doyasıya 
çıkarabilecek. 

Vialand Parkur’da tüm gün sınırsız eğlen-
ceye giriş ve yalnızca tercih edilen üni-
telerin kullanımı için bilet seçeneklerine 
vialand.com adresinden ulaşılabiliyor. 

‘VIALAND PARKUR’LA EĞLENCE
 DORUĞA ÇIKIYOR

Tankut TongerTankut Tonger
Vialand Tema Park Direktörü Vialand Tema Park Direktörü 
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VICTORIA’S SECRET’TAN 
MEYVE TADINDA BİR KOLEKSİYON:
DREAM ANGELS YAZ KOLEKSİYONU

Çekiciliğin en romantik yorumu olan Victo-
ria’s Secret Dream Angels, yeni koleksiyo-
nunda ferahlığı hissettiren baskıları ve el 
kesimi dantel detaylarıyla yazın vazgeçilmez 
parçalarını sunuyor. Sıcak yaz aylarına dam-
gasını vuracak olan Dream Angels Yaz Ko-
leksiyonu ile güneşten daha yakıcı olmaya 
hazır mısınız? 

Yeni stillere ve yazlık baskı detaylarına sahip 
Dream Angels Yaz Koleksiyonu ilhamını yaz 
meyvelerinden alıyor. İnce tüller üzerine el 
işlemeli modeller, ayarlanabilir saten askı-
lar, dolgu olmadan ekstra destek sağlayan 
kaplar ve daha fazla detayı bu yaz Victoria’s 
Secret’ın yeni Dream Angels Koleksiyonu’n-
da keşfedeceksiniz. 

Birbirinden renkli, canlı, limon ve çiçek de-
tayların yer aldığı iç giyim, gecelik ve kimono 
modelleriyle göz kamaştıran Dream Angels 
Yaz koleksiyonu, bu temasını aynı zamanda 
bikini ve mayo modellerine de taşıdı.  Yaza 
taptaze bir koleksiyon ile giriş yapan Victo-
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ria’s Secret Dream Angels Yaz Koleksiyonu 
XS’den XL’ye ve 32A’dan 38DDD’ye kadar 
uzanan geniş beden aralığı ve birbirinden 
farklı model seçeneği ile Victoria’s Secret 
mağazalarında ve www.victoriassecret.com.
tr adresinde sizlerle buluşmaya hazır.  
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KELEBEK MOBİLYA MAĞAZA YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Kelebek Mobilya, yepyeni bir konseptle tasarladığı Vadi İstanbul mağazasını Sanatçı Eylem Pala Uluğ’un atık 
plastik poşetleri dönüştürerek hazırladığı “Kelebek Sürdürülebilirlik Sergisi” eşliğinde açtı. Açılışa iş, sanat ve mimar-

lık dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

87. yılını kutlayan Türkiye’nin lider mobilya 
markası Kelebek Mobilya, yepyeni bir kon-
septle tasarladığı Vadi İstanbul mağazasını 
iş, sanat ve mimarlık camiasından birçok 
ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirdi.

Kelebek Mobilya’nın “Sürdürülebilirlik” ko-
nusuna dikkat çekmek üzere hazırladığı 
“Kelebek Sürdürülebilirlik Sergisi” ise “Do-
ğaya iyi bak, geleceğini koru, kullan, dönüş-
tür, tekrar kullan.” mottosuyla ziyarete açıl-
dı. İç Mimar Eylem Pala Uluğ’un çöp diye 
nitelendirdiğimiz plastik poşetleri dönüştü-
rerek hazırladığı göz alıcı sanat eserleri 

14 Temmuz’a kadar Kelebek Mobilya’nın 
Vadi İstanbul mağazasında ziyaret edilebi-
lecek.

Kelebek Mobilya olarak sektördeki 87. yıl-
larını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşa-
dıklarını belirten Doğanlar Mobilya Grubu 
CEO’su İsmail Doğan: 

1935 yılında liderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk’ün imzasıyla, ilk yerli uçakların kanatları 
için kontrplak üretmek amacıyla İstanbul 
Haliç’te kurulan şirketimiz, günümüzde mo-
bilya, mutfak, banyo ve dekorasyon ürün-
leri sunan global bir markaya dönüştü. 
Tasarımlarımızla modern ve yenilikçi bir 
dünyayı evlerinize taşırken yaşam alanla-
rını fonksiyonel ve modüler dokunuşlarla 
da dönüştürmeyi amaçladık. Her zevke ve 
tarza uygun yenilikçi mobilyaları mağaza-
larımızda konumlandırmaya gayret ettik. 
Bugün; ürünlerimizi yurt içinde 200’ün üze-
rinde mobilya ve mutfak mağazamızla tü-
keticilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ayrıca 
yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiğimiz stan-
dart ve özel kelebek ürünleri ihracatı ve yurt 
dışında yer alan konsept mağazalarımızla 
uluslararası pazarda da seçkin markalar ara-
sında yer alıyoruz. Vadi İstanbul mağazamız 
aracılığıyla da tüketicilerimize eşsiz bir de-
neyim yaşatmayı amaçlıyoruz.” dedi. 

Sürdürülebilirlik konusunun en önem-
li gündem maddelerinden biri olduğunu 
ifade eden Doğan: “Kelebek Mobilya ola-
rak doğa dostu ve sürdürülebilir bir şirket 
olma yolunda çok ciddi adımlar atıyoruz. 
Hedefimiz markanın sürdürülebilir dünyada 

varlığını her zaman hissettirebilmek. Eylem 
Pala Uluğ’un yaratıcı zekası ve hayal gücüy-
le ortaya koyduğu eserlerini Vadi İstanbul 
mağazamızda sergiliyor olmaktan dolayı 

çok mutluyuz. Atık olarak doğaya karışan 
plastik poşetlerden eşsiz sanat eserleri 
hazırlamak ve bu konuya odaklanmak 
övgüyü hak ediyor.” dedi.



49

Sanat Motto / MALL&MOTTO 

Bir Göç Hikayesi - Gülseren
Yazar: İpek Mutaf Böler

Yayınevi: Sinopsis Yayınları
Sayfa Sayısı: 224

Bir kez başladınız mı işler asla 
göründüğü kadar zor değildir. Bir 

ayağınızı öbürünün önüne atmanız 
yeterlidir. Ne varsa ona odaklanın 
ve yolunuza devam edin. İşlerinizi 

bir bir hallederken başarı ve doyum 
duygusunu hissedin. Ne yaparsanız 

yapın, bütün dikkatinizi ona verin 
ve elinizden gelenin en iyisini yapın. 
Mükemmel olmayabilir. Ama değerli 

ve faydalı olacağı kesindir. 
Yaptığınız iş, her ne olursa olsun bir 

fırsattır. Ne kadar özel insan 
olduğunuzu ortaya koymanın bir 

yoludur.

Suyu elinizde tutmaya çalışırsanız 
parmaklarınızın arasından kayıp 

gider. Kendinizi suya bırakın, 
etrafınızdan aksın. Bu zevki 

dilediğiniz kadar yaşayın. Hayat da 
nerdeyse böyledir. Yaşamı avucunu-

za sığdıramaz ya da tutamazsanız. 
Hayatı yaşamak için onun içine 

girmelisiniz. Gerçek anlamda keyfini 
çıkarmak için hayatın sizin kanalını-
zla akıp gitmesine izin vermelisiniz. 

Olumlu bir bakış açısını koru-
malısınız.

KELEBEK MOBİLYA MAĞAZA YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR
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ARA GÜLER ARŞİVİNDEN ‘KIYININ HAFIZASI’ SERGİSİ GALATAPORT 
İSTANBUL PAKET POSTANESİ’NDE 

Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler iş 
birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Kıyının Hafızası”, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 

Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde fotoğraf severlere kapılarını açtı.

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında 
gerçekleştirdiği en kıymetli sosyal yatırım-
larından biri olan ve Ara Güler iş birliğinde 
kurulan Ara Güler Müzesi’nin T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Proje-
si özelinde hazırladığı ikinci sergisi ‘Kıyının 
Hafızası’ Galataport İstanbul Paket Posta-
nesi’nde sanatseverler ile buluştu. Sergide, 
Ara Güler’in daha önce yayınlanmamış 28 
adet renkli İstanbul fotoğrafı bulunuyor. 

Sergide, İstanbul ile özdeşleşen Boğaz ve 
kıyılarından ilham alınarak, gündelik hayatın 
içinden farklı anları yansıtan fotoğraflar yer 
alıyor. Ziyaretçiler sergide, sabahın ilk ışık-
larından gün batımına uzanan, İstanbul’un 
kıyı şeridinden manzaralar eşliğinde bir yol-
culuğa çıkıyor.  Kültür Yolu Projesi hattın-
da Ara Güler’in ölümsüzleştirdiği anlar ve 
yerlerin karelerinden oluşan bu özel seçki, 
Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde zi-
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yaret edilebilir.  

Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve 
Araştırma Merkezi, yurt içi ve yurt dışı ser-
giler, yayınlar, etkinlikler, iş birlikleri ile fo-
toğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal 
etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı 
hedeflemektedir. 



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

İLGİSİZLİK - SATTIRMAZ!
“Mağazalarınızda satışlarınızı artırmak için ilgi gösterme konusunu 
gözden geçirin!”

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Bu ayki yazımda sizlerle geçen yaşadığım 
bir deneyimi paylaşacağım. Haydi siz alın 
kahvelerinizden bir yudum, ben de başlaya-
yım yazmaya…

Türk Hava Yolları’nın eğitimini bitirdikten 
sonra İstanbul’un Anadolu yakasındaki en 
büyük alışveriş merkezlerinden biri olan 
Viaport’a gittim. Yüksek fiyatlı markaların 
satıldığı büyük ve görsel düzeni iyi olan bir 
mağazaya girdim. Reyonları dolaşırken çev-
remi izlemeye başladım. 

Yabancı turist sayısı mağaza müşterisinin 
en az %50 sini oluşturuyordu. Para harca-
yan bir kitle ve kasada en az 8.000-10.000₺ 
civarı ödeme yapıyorlar. Az önce yazdığım 
gibi mağaza içi görsel düzen, etiketler, ışık-
landırma, koku ve trafik akışı gayet iyi plan-
lamış durumda.  

Çalışan satış danışmanları ise genellikle 3’lü 
ekipler halinde mağazanın en köşe bölge-
lerine adeta saklanmışlar, kendi aralarında 
keyiflice sohbet ediyorlar. Bu arada müşte-
riler reyonlara gelip, yardım almak istiyor-
lar. Ancak satış danışmanları ortada yok! 
Müşteriler ürünlere dokunup, ellerine alıp 
üzerlerine tutuyorlar. Belli ki bir şeyler sor-
mak istiyorlar. Ancak ne yazık ki satış danış-
manları köşe kapmaca oynarcasına ortalıkta 
yoklar.  

Mağaza 2 katlı. Üst kata yürüyen merdiven-
lerle çıktım. Merdivenin başında bir satış 
danışmanı var ancak göz teması kurmamak 

için elinden gelen tüm beceriyi gösteriyor. 
Seslendim, yardım istedim, duymazlıktan 
geldi. Arkasını dönüp arka cebinden cep 
telefonunu aldı ve doğruca boş bulduğu 
köşeye hızla gitti.

Reyonlar arasında gezinirken bu defa başka 
bir satış danışmanı gördüm ve bir ürünün 
bedenini sordum. Cevap geldi :  “Orada 
olanlar var, gidin bakın, varsa vardır, yoksa 
yoktur!” diyerek kestirip attı. 

Birkaç adım daha attım bu defa daha ilginç 
bir durum var.  Belli ki görevi şef olan biri 
reyonda çalışan bir arkadaşını orta şiddette 
azarlıyor. Ortam gergin.

Ben 2 parça ürün almak istiyordum ve niha-
yet bir satış danışmanı ile göz göze geldik 
ve hemen yanıma çağırdım. Güler yüzlü bir 
şekilde geldi ve beni dikkatle dinledi. İstedi-
ğim ürün için gerçekten depoya baktı, soru-
mu dikkatli bir şekilde yanıtladı. Yaşı 22-23 
civarıydı. Baktım ki iletişim kurulabilecek bir 
yapısı var ve hemen ayak üstü “kendi ara-
nızda çok yoğunsunuz, biraz dağılıp müşte-
rilerle ilgilenseniz iyi olur, primleri unutma 
sakın!” dedim.  Bana döndü ve son derece 
pozitif bir şekilde “çok haklısınız, biraz azıt-
tık bugün, hemen ilgileniyorum!” dedi; işi-
nin başına döndü. Ben de sevindim, mutlu 
oldum. Davranışı hoşuma gitti. Kibar, genç, 
güler yüzlü biriydi.

Ben beğendiğim ürünleri elime alıp, alt kata 
kasaya indim, sıraya girdim. Kasada 2 kişi 
görev yapıyor. Sıra bana geldi ve işlemi bi-
ten kasa “Ben temizlik yapmaya gidiyorum.” 
diye yandaki meşgul olan kasa görevlisine 
söyledi. Benim de gözümün içine baka baka 
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çekti gitti. İçimde “Ya Sabır!” çekiyorum. 
Çünkü kasa işlemleri mağazada en kritik 
yerlerden biridir. Müşterilerin satın almak-
tan vazgeçme oranı yüksek bir yerdir. Müş-
teri bekletilmeyi sevmez. 

Tam o sırada kasaya az önce benim üst 
katta merdiven başında eleştirdiğim satış 
danışmanı geldi. Direkt “Ürünleri alayım” 
dedi. Verdim ve hemen mağaza müdürünü 
görmek istediğimi söyledim. Gerildi. Tam 
da o anda arkasında duran mağaza müdür 
yardımcısı geldi. Ben de mağazadaki dene-
yimimi ve kritik olan konuları onunla pay-
laştım. Dikkatli bir şekilde dinledi. Konuya 
dahil olan isimleri tek tek verince, olayların 
mağazacılık için kritik noktalarını anlatınca 
daha dikkatli bir şekilde dinledi.  Fakat ya-
şanan duruma karşın verdiği cevaplar son 
derece baştan savma cevaplardı. Belli ki as-
lında kendi de ya çok yorgun ya da işini se-
verek yapmıyordu ki bu durum aynen ekibe 

yansımıştı. 

Neyse, nihayetinde ben istediğim ürünleri 
uygun fiyata aldım. Arabanın bagajına at-
tım. Ancak yolda gelirken de düşünmeye 
başladım : Neden böyle? 

1.Mağazacılık sektörü de aynı diğer sektör-
ler gibi insanı yorar. Hem ürün, hem insan, 
hem kapris hepsi bir arada. Bu nedenle 
herkesin yapabileceği, başarılı olacağı bir 
sektör değil. Oyunun kuralları belli. Fener-
bahçe tribününde Beşiktaş bayrağı sallan-
maz. 

2.İşin başında yönetici olan insanların dav-
ranışları, birlikte çalıştıkları kadrolara he-
men yansır. Siz yaptığınız işi önemserseniz 
ekibiniz de önemser. Siz önemsemezseniz 
ekibiniz de önemsemez. 

3.Tüm sektörler gibi perakende mağazacı-

lık sektörü de ciro, satış ve kar elde et-
menin derdinde. Bunun önemli yolların-
dan biri de müşterilere ilgili ve candan 
davranmak. Rolleri değişmek yerine gö-
revleri hatırlamak gerekir :  Yani müşteri 
kraldır, hizmet ister. Satış danışmanı da 
müşterisine satış yapar ve kaliteli servis 
verir. Tam tersi olduğunda böyle anlam-
sız bir hikâye ortaya çıkar ki kötüdür.

4.Acaba o mağaza ve markaların sahip-
leri siz olsaydınız, bu tarz davranışlar 
sergileyen çalışanlarınızla nasıl yol almak 
isterdiniz? Müşteri kaybı, para kaybı, 
zaman kaybı sizler için ne anlam ifade 
ederdi?

Haydi bakalım söylemesi benden, dü-
şünmesi sizden; Güzel bir yaz tatili dö-
nemi olması dileklerimle,

Saygı ve sevgilerimle,
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2022 YAZINDA “EVET” DİYECEKLERE İPUÇLARI

Pandemi sonrasında bazı alışkanlıklarımız 
gibi düğünlerde görmeye alışkın olduğu-
muz gelenekler ve çiftlerin tercihleri de 
değişti. Uzun bir süredir ertelenen düğün-
ler de art arda gerçekleştirilmeye başladı. 
Peki 2022 yılının öne çıkan düğün trendleri 
neler? KM Events Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemre Tepeler, mekan seçiminden kon-
sept detaylarına, misafirlere verilecek he-
diyelerden müzik seçimlerine kadar öne 
çıkan tüm trendleri anlattı. İşte pek çok 
ülkede birbirinden şık düğünlere imza at-
mış olan Tepeler’den evlilik hazırlığı yapan 
çiftlere tavsiyeler…

2022’de Türkiye lüks destinasyon dü-
ğünlerinin odağında

Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıt-
lamalarının terkedilmesiyle birlikte desti-
nasyon düğünlerine olan talep de artmaya 
başladı. Seyahat ve düğün eğlencesini bir-
leştirmeyi vadeden destinasyon düğünleri, 
pandemi döneminde sıkılan ve farklı bir 
deneyim bekleyen çiftlerin gözdesi olacak. 
Tabi şunu da belirtmek gerekir, ülkemiz 
dünyanın en popüler düğün destinasyon-
ları arasındaki yerini korumaya devam edi-
yor. 

2022’nin düğün trendi “sürdürülebilir-
lik”

Düğün planlamasındaki geleneksel detay-
lar, kağıt gibi ürünler tüketilmeyecek şe-
kilde planlanabiliyor. KM Events Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemre Tepeler: “Sürdürüle-
bilirlik artık düğünler için de bir trend.” di-
yor. “Düğün davetiyelerini dijital ortamda 
dağıtan çiftlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 
Çiftler ayrıca çevreye duyarlı seçimler yap-
maya da özen gösteriyor. Örneğin yetiş-
tirilebilir canlı bitkiler bu yılın doğa dostu 
düğün hediyeleri arasında yükselişte.”

Samimi Davetler öne çıkıyor

Samimiyet sevenlere müjde! Pandemi son-
rasında büyük partiler trend olmuştu ancak 
2022 yılı adeta daha minimal ve samimi 
davetlere dönüş yılı. Sade ve samimi or-
tamların yaratıldığı düğünler, yeni trendler 
arasında. Davetlilerini sakin, sade ve doğal 
bir dekorasyonla ağırlamak isteyen çiftler, 
açık havada ve doğayla baş başa düğünle-
rine yöneliyor. KM Events Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemre Tepeler: “Lüksün tanımı ar-
tık çiftlerin tercihlerine göre yeniden yapılı-
yor. Hem sade ve asil hem de lüks ve doğal 
bir konsepti hayata geçirmek mümkün.” 

diyor.

Özelleştirilmiş Davetli Notları

Çiftler en özel günlerini unutulmaz kılmak 
adına yanlarında olan tüm misafirlerin ge-
ceyi nasıl hatırlayacaklarını çok önemsiyor. 
Daha samimi düğünlerin 2022 yılı trendleri-
ne bir getirisi de özelleştirilmiş davetli not-
ları. Davetliler için özel olarak hazırlanmış el 
yazısı notlar, düğün hediyelerinin yanındaki 
yerini almaya hazırlanıyor.

Kişiye Özel Pastalar

Davetli deneyimine odaklanan çiftlerin en 
çok önemsediği konulardan biri de düğün 
pastaları. Görkemli ve çok katlı düğün pas-
talarının yerini kişiye özel hazırlanmış mini 
düğün pastalarının aldığını söyleyebiliriz. 
Davetlilere kendini daha da özel hissetti-
recek bu özel pastalar, gecenin unutulmaz 
detaylarından biri olacak.

Gelinler de doğal ve nostaljik

2022 yazında yine en zarif gelinlikler öne çı-
kacak. İnce danteller ve tül detaylı gelinlikler 
ise en favoriler arasında yer alacak. Doğaya 

ve doğala dönüş gelinliklere nostaljik de-
taylar olarak yansıyor. Kat kat fırfırlı model-
ler tercih eden gelinlerin de sayısı artıyor. 
Gelin buketleri, gelinlerin imajını tamamla-
yan en önemli unsurlardan biri. Buketlerde 
ise ağırlıklı olarak krem, bej ve nude tonlar 
tercih edilecek. Ayrıca kuru çiçeklerin de 
buketlere girmeye başladığını söyleyebiliriz. 
Çabasız güzellik akımı gelin saçı ve makya-
jında da öne çıkıyor. Uzun saatler boyunca 
uğraşılmamış hissi veren doğal görünümlü 
saçlar favoriler arasında yer alıyor. Makyaj-
da ise sade ve abartısız bir görünüm tercih 
ediliyor.

Oldukça yoğun bir yaz sezonunun bizi bek-
lediğini söyleyen KM Events Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemre Tepeler “Pandemiden dolayı 
durgun geçirdiğimiz sezonların ardından, 
2022 yılı düğünlerimiz pandemi öncesini 
de geçti. Türkiye’de özellikle İstanbul ve 
Bodrum çok büyük iki düğün destinasyonu 
haline geldi. Düğünler ekim ortasına kadar 
devam ediyor. 3 gün 3 gece sürecek Hint 
düğünlerinden, farklı kültürlerin birleştiği, 
dünyanın farklı noktalarından davetlilerin 
ağırlanacağı özel çizimli ve tasarımlı organi-
zasyonlara kadar çeşitli düğünlere ev sahip-
liği yapacağız.“ dedi. 
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BEKLENTIYI BEKLEMEK

Zaman olur ; İnsanoğlu  olacak olan şeyin 
olmasını beklerken olayın ‘kendi sınırları’ 
ndan çıkar bambaşka duygu durumlarıyla 
olayın sahnesini  zihninde kurar senaryoyu 
unutur replikleri tekrar tekrar yazar . Hatta 
bazen öyle bir yazar ki artık kendi filminin 
adını bile değiştirmek zorunda kalır. Sonuç: 
Hayal Kırıklığı ! ‘Başka şey umarken beklen-
meyeni bulma ‘ gibi durumlara maruz bıra-
kır kendini. Neden yapar bunu ? Çünkü ola-
yın senaryosu en baştan zaten bu noktaya 
hiç erişmemiştir ki bunu fark edemez ya bu 
acı verir ona.

Bu durumun bir çok kişinin başına gelmiş  
olduğunu gözlemlerime dayanarak söyleye-
bilirim ki; Kişi uzak bir tarihe atfettiği birçok 
konuyla ilgili güzel düşünceler , duygular 
besleyebilir. Bu da gayet normaldir. Bunlara 
örnek vermek gerekirse ; Uzun zaman sonra  
gidilmesi beklenen bir  tatil programı, yeni 
bir eğitim ya da işe başlama için duyulan 
heves, daha önceden deneyimlenmemiş bir 
etkinlik , biriyle tanışmak için ilk karşılaş-
ma , hayat boyu hayal edilmiş bir şeyi satın 
alma ya da o şeye sahip olma gibi konular 
olabilir. Diyelim ki; henüz o beklenen şeye 
ulaşma tarihine daha zaman var. Eğer bu 
süre uzun bir beklenti içeriyorsa,  kişi için 
bu durum cazibeli, heyecanlı, umut dolu, 
değişimin habercisi olarak algılanır. Olayın 
yaklaştığı süre kısalıp zaman azaldıkça  tüm 
bu duygular öbeği  , yerini isteksizlik, bek-
lediği gibi hissedememe hatta motivasyon 
eksikliği gibi  de hissettirebilir kişiye. Ne ga-
rip değil mi? Ama tam da böyle işte..

Gördüğüm örnekler ve  anlatılanlar,  za-
manın lineer şekilde devamıyla duyguların 
beklenen şeye  karşı doğru  orantılı şekil-
de etkisini ve ilgisini kaybettiği yönünde .. 
Uzaktan öyle sıkıcı  görünmüyor muydu?  

Seanslarda  fark ettiğimiz şey; Zihnin bek-
lenen o şeye karşı yarattığı hikayeye ar-
tık inanmamaya  ya da daha az inanmaya 
başlaması ..Veyahut tıpkı bir yakamoz gibi 
parlaklığın sabahın ilk ışıklarına doğru yerini 
aydınlık apaçık bir gerçeğe bırakması gibi 
diyebilir miyiz?

Peki  insana uzaktan bu kadar  hoş görünen 
nedir? Olayın zihinde yarattığı ‘sanki bu za-
mana ait değilmiş gibi hissetme beklentisi’ 
.. Yani o şey olacak ve ben artık bu şekilde 
hissetmeyeceğim sihirli gibi farklı gibi bam-
başka bir yer, harika biri, olağanüstü ortam 
hatta eşsiz bir diyar diye kelimeler de ekle-
yebiliriz belki de bu beklenti balonuna.. 

Hepsi bu mu? Değil.. Zihin kendi kendine 
oynadığı oyunu aslında yine kendi elleriyle 
bozmuş oluyor. Diyor ki; ‘’ Senin bu bekle-
diğin şey bu zamandan farklı falan değil . 
Hatta 2 ay sonra da aynı bu şekilde  uya-
nacaksın. Sevincinin süresi o kadar da uzun 
sürmeyecek.  Hatta ben sana bir şey  daha 
söyleyeyim. Belki mutlu bile olmayacaksın. 
O yüzden gel sen konfor alanından çıkıp 

kendine heyecan arama ! Çok uçarsan hızlı 
düşersin. Kalkma rahat  koltuğundan. O ka-
dar da abartacak bir şey yok. Bak falancanın 
tatili nasıl kabus dolu olmuştu dinlemedin 
mi hatta bir de ailem dediği insanlarla bun-
ca sıkıntıya değer mi yahu..

Gel zaman git zaman göz açılır dersini almış 
öğrenci misali arkadaştan ders notu isteme 
devri  biter ve ‘En iyisi ben bildiğim yerlere 
çalışıyım başkasının ipiyle kuyuya inip ma-
cera aramıyım ‘ der. Zihin bu oyunu hep tek 
bir amaç için oynar. Motivasyon için hayali 
kurarsın seni oyalar biraz tanıdık yerinden 
çıkarır,  bildiğin alanlarda denetir  oyunu 
yabancılık çekme diye.. Keyiflidir orası  ,he-
vesini aldırır sonra da ‘Bak beklediğin gibi 
değilmiş işte gördün mü’ der. Sen de sa-
lıncaktan sakince iner başının dönmesinin 
geçmesini beklemek için yalpalayarak biraz 
önce oturduğun banka geri dönersin. Böyle 
mi olmuştur. Kesinlikle! İşte tam da aynen 
böyle ! 

Beklenmeyeni değil , olması gerekeni değil , 
olanı izle! Bekleme sadece İZLE!
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#watsonsgenclikfestivali

Watsons Türkiye, enerji dolu renkli dünyasını gençlerle buluşturmak üzere yola çıktı. Bu yıl ilk kez Watsons Gençlik Festi-
vali düzenleyen marka 10.000’den fazla gence müzik ve eğlence dolu bir gün yaşattı. Tüm biletlerin günler öncesinden 

tükendiği festivalde sahne alan sanatçılar, gençlerin Youtube ve Spotify’da en çok dinledikleri isimlerden seçildi.

WATSONS TÜRKİYE’DEN BİR İLK DAHA:
WATSONS GENÇLİK FESTİVALİ!

Perakende kozmetik sektöründe yine bir ilki 
gerçekleştiren Watsons Türkiye, geçtiğimiz 
günlerde Watsons Gençlik Festivali’ni dü-
zenledi. 10.000’in üzerinde genci Santralİs-
tanbul’daki renkli ve eğlenceli festival ala-
nında ağırlayan Watsons; gün boyu süren 
DJ performansları, konserler, etkinlikler ve 
deneyim alanları ile festival coşkusunu do-
yasıya yaşattı! 

Watsons Türkiye’den Bir İlk Daha…

Çalışmalarına 2021 Eylül ayında başlanan 
ve yaklaşık 450 kişinin emeğiyle hazırlanan 
festivalin tüm biletleri günler öncesinden 
tükendi. Perakende kozmetik sektöründe 
ilklere imza atan Watsons, festivalinn tüm 
detaylarını titizlikle yürüttü. Festivalde sah-
ne alan sanatçılar, Youtube ve Spotify’da 
gençlerin tercih ettiği isimler ve dinlenme 
oranlarına göre seçildi. Festivalde Deepe-
rise’ın DJ performansı ile eğlenen gençler, 
Türk rock müzik tarihinin en önemli grup-
larından Athena, rap müziğin sevilen ismi 
Gazapizm’in yanı sıra Sufle, Nova Norda, 
İkiye On Kala konserleri ile müziğin keyfini 
çıkardı. 

Watsons Türkiye Marka ve Müşteri Odak-
lı Pazarlama Grup Müdürü Betül Karahan 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olmanın 
heyecanını şu sözlerle aktardı “Bu yıl ilkini 
gerçekleştirdiğimiz Watsons Gençlik Festi-
valimizde 10.000’den fazla genç müşterimi-
zi ağırladık. Müzik, deneyim ve etkinliklerle 
dolu bu festivalde katılımcılar çok keyifli 
vakit geçirdi. Genç müşterilerimizin kalbine 
dokunmak, unutulmayacak bir anı bırakmak 
en büyük amacımızdı ve bunu gerçekleştir-
miş olmak çok gurur verici. Geleneksel hale 
getireceğimiz bu festivalin her yıl merakla 
bekleneceğini bilmek bizi heyecanlandırı-
yor. Türkiye’de gençlik festivali düzenleyen 
ilk perakende kozmetik firması olarak şunu 
belirtmek isterim; biz müşterimizi merkezi-
ne koyan, onların yüzlerinde gülümsemeler 
yaratan ve  güzel deneyimler yaşamalarını 
önemseyen bir markayız.”

Tüm gün çeşitli etkinliklere ev sahipliği ya-
pan Watsons Gençlik Festivali’nde deneyim 

alanları da gençlerin talepleri doğrultusun-
da oluşturuldu. P&G, Unilever, Nivea, Lo-
real, Abdi İbrahim, RedBull, Algida, Pepsi, 
The Goat, Lipton, Eker, Kron Bisiklet, Power 
Türk, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, 

GSK, Pastel, Palmolive ve Cosmed standları 
ve deneyim alanlarıyla festivalde yerini aldı.
Gördüğü yoğun ilgi ile birlikte Watsons Tür-
kiye bu yıl ilkini gerçekleştirdiği festivali ge-
leneksel hale getireceğinin sinyallerini verdi.

Betül Karahan Betül Karahan 
Watsons Türkiye Marka ve Müşteri Watsons Türkiye Marka ve Müşteri 

Odaklı Pazarlama Grup Müdürü Odaklı Pazarlama Grup Müdürü 
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TEKNOSA GENEL MÜDÜRÜ SİTARE SEZGİN EURONICS YÖNETİM 
KURULU’NA SEÇİLEN İLK VE TEK KADIN LİDER OLDU

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa’nın Genel Müdürü Sitare Sezgin, dün-
yanın en büyük elektronik satın alma grubu Euronics’in Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Sezgin, 32 yıllık geçmişe 

sahip grubun ilk ve tek kadın yönetim kurulu üyesi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın 
Genel Müdürü Sitare Sezgin, dünyanın en 
büyük elektronik satın alma grubu olan 
Euronics’in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 
ilk ve tek kadın lider oldu. 32 yıllık geçmişe 
sahip Euronics’in Londra’da yapılan toplan-
tısında gerçekleşen seçim sonucu yönetim 
kuruluna giren Sezgin, 3 yıl boyunca dün-
ya elektronik perakende dünyasında aktif 
olarak sorumluluk üstlenecek. Teknosa’nın 
2012 yılından beri üyesi olduğu Euronics 
Grubu, 35 ülkede 8.500’den fazla elektronik 
mağazasından oluşuyor. 

Sabancı Topluluğu bünyesinde üst düzey 

sorumluluklar üstlendi

İş hayatı boyunca Sabancı Topluluğu bün-
yesinde önemli sorumluluklar da üstlenen 
Sitare Sezgin, İzmir Amerikan Koleji’nin 
ardından 1997 yılında Bilkent Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek 
lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde 
finans ağırlıklı tamamlayan Sitare Sezgin, iş 
yaşamına 1999 yılında Bain&Company şir-
ketinde başladı. 2001-2004 yılları arasında 
The Boston Consulting Group’ta Kıdemli 
Danışman olarak görev yapan Sitare Sezgin, 
2004 yılında Sabancı Topluluğu’na katıldı. 
Sezgin, 2004-2009 yılları arasında Saban-

cı Holding Perakende Grup Başkanlığı’nda 
Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2010-2011 
yılları arasında Akbank'ta Yeni Ürün ve Ka-
nal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı 
olarak görev aldı. Ağustos 2011-2018 yılları 
arasında Boyner Grup’a bağlı Back-Up ve 
Bofis Turizm şirketlerinin Genel Müdürlüğü 
görevini üstlenen Sezgin, Mart 2016-2018 
yılları arasında Carrefoursa ve Avivasa’da 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 
görev yaptı. Şubat 2018 itibarıyla Akbank 
iştiraki AkÖde şirketinin Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan 
Sezgin, 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana Tek-
nosa Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.
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Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Diyarbakır’daki 1.800 metrekarelik yeni mağa-
zasını Forum AVM’de açtı. On binlerce ürünün yer aldığı mağazada açılışa özel fırsatlar büyük ilgi çekti.

MEDIAMARKT TÜRKİYE’DEKİ 89’UNCU MAĞAZASINI 
DİYARBAKIR’A AÇTI

Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik 
perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki 
mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bugün 
230 binden fazla mağaza alanına sahip olan 
marka, ülkedeki büyüme hedefleri doğrul-
tusunda bir yandan mevcut mağazalarını 
yenilerken bir yandan da yeni mağaza açı-
lışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Medi-
aMarkt, Türkiye’deki 89’uncu mağazasını 
Diyarbakır’da açtı. Forum AVM’de açılan 
mağaza ile Diyarbakır’daki MediaMarkt ma-
ğaza sayısı ise 2’ye yükseldi.

MediaMarkt, Diyarbakır Forum AVM’de aç-
tığı 1.800 metrekarelik mağazasında 30’a 
yakın kişi istihdam edecek.

On binlerce ürünün yer aldığı Diyarbakır 
Forum AVM’deki mağazasında, açılışa özel 
kampanya da gerçekleştirildi. Diyarbakır-
lılar, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gös-
terdi.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan So-
rumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar 
“Artık hayatın normale dönmesiyle tüke-
ticilerimizle mağazalarımızda kesintisiz 
olarak buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Aynı şekilde tüketicilerin de MediaMarkt 
mağazalarına duydukları ilgiden dolayı çok 
mutluyuz. Tüketicilere en iyi deneyimi sun-

mayı amaçladığımız geniş mağazalarımızda 
tüketicilerimiz diledikleri ürünleri yakından 
incelemekle kalmıyor, aynı zamanda media-
markt.com.tr’den aldıkları ürünleri mağaza-
larımızdan teslim alabiliyor, ürünle ilgili bir 
uzmanla konuşabiliyor veya tamirden ürün 
aksesuar montajlarına kadar satış sonrası 
tüm hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. 
Bütünleşik kanal stratejimize borçlu oldu-

ğumuz bu yapımız sayesinde tüketicileri-
mizin tüm elektronik ihtiyaçları için en hızlı, 
en kolay ve en keyifli hizmeti verebiliyoruz. 
Bu nedenle yeni şehirlere girmeye devam 
edecek, Diyarbakır’da olduğu gibi mevcut 
mağazalarımızın olduğu illerde de yeni 
mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz. Bugün 
açılışımıza katılarak bizlere moral veren tüm 
Diyarbakırlılara teşekkür ederim” dedi.
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GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI VE GAYRİMENKUL İLETİŞİM DİLİ

Gayrimenkul danışmanlığı emlak sektörüne 
ait bir terminoloji olup gayrimenkul satışları 
ile ilgilenen kimselere danışman ismi veril-
mektedir. Gayrimenkul alım, satım, kiralama 
işlemlerinde ya da gayrimenkul için ihti-
yaç olan finansman eksiğini giderirken bir 
gayrimenkul danışmanına ihtiyaç duyulur. 
Gayrimenkul danışmanları, gerekli olan tüm 
mevzuatları bilir ve idari işlemler hakkında 
bilgi sahibidir. 

Gayrimenkul işlemleri sürecinde yanınız-
da bir gayrimenkul danışmanının olması 
büyük önem taşımaktadır. Bu danışmanlar 
sayesinde güvenli bir şekilde gayrimenkul 
alıp satabilirsiniz, finansman sunabilirsiniz 
ya da temin edebilirsiniz. Gayrimenkul da-
nışmanlığı hizmeti veren kişiler, sizin için 
gerekli olan tüm araştırmaları yaparak sü-
reci sizin için kolaylaştırırlar. İlgilenmeniz 
gereken birçok mevzuatı inceleyip, gerekli 
araştırmaları yaparak süreci hızlı bir şekilde 
tamamlamanızı sağlarlar. Böylelikle zaman 
kaybetmeden istediğiniz gayrimenkul iş-
lemlerini yapabilirsiniz.

Gayrimenkul danışmanının görevlerini şu 
şekilde açıklayabiliriz;  

-Alıcılara gerekli bilgiyi vermek
-Gayrimenkul hakkında detaylı bilgi sahibi 
olmak  
-Satıcılardan gerekli bilgiyi almak ve gerekli 
bilgiyi vermek  
-Kredi, finans ve tüm mali işleri takip etmek
-Muhasebe işlemlerini yapabilmek 
-Gayrimenkul hakkındaki tüm kanun, yasa 
ve kuralları bilmek ve uygulamak.

Gayrimenkul danışmanlarının çalışmak için 
arkasında sürekli itici, motive edici güce ih-
tiyaçları vardır. Hangi mesleği yapıyor olur-
sak olalım, hangi sektörde çalışırsak çalışa-
lım bu olmazsa olmaz bir kriter. Fakat sizi 
harekete geçirecek olan itici gücü dışarıda 
aramaktan vazgeçin. Bu itici gücü, sizi mo-
tive etmesi gereken hedefi siz bulmalısınız. 
Bu sizin içinizde, size özel bir sebep olmalı.

Başarılı bir gayrimenkul danışmanı olmak 
için;
-Zaman planlaması yapmayı ve işleri önce-
liklendirmeyi öğrenin,
-Sunduğunuz değeri ve sağladığınız faydayı 
rakamlarla sunmayı bir çalışma tarzı haline 
getirin,
-İşiniz için gerekli olan hukuk kurallarını çok 
iyi bilin,
-Satış eğitimleri almaya ve mesleğinizle ilgili 
yayınları takip etmeye vakit ayırın,
-Mesleğiniz dışında da olabildiğince çok şey 
okuyarak genel kültürünüzü genişletin,
-Müşteri veri tabanınızı oluşturun ve istisna-
sız her temasınızı kaydedin,
-Çalışma konunuz ve bölgenizle ilgili tüm 
portföyleri takip edebileceğiniz bir bilgi sis-
temi oluşturun,
-Sizin konunuzda çalışan meslektaşlarınızla 
tanışın ve ortak işbirliği imkanları yaratmaya 
çalışın,
-Mesleğinizle ilgili seminer, fuar ve organi-
zasyonlara katılın,
-Gayrimenkulün yatırım dilini öğrenin. Su-
numlarınıza getiri, borçlanma, faiz, alternatif 
maliyet gibi unsurları dahil ederek yatırımcı-
lara özel argümanlar geliştirin,
-Giyim ve konuşma tarzınızı geliştirmek için 
profesyonel yardım alın,
-Müşterilerinizi ve kişisel ağınıza dahil kişi-
leri herhangi bir işiniz olmasa da periyodik 
şekilde arayın, ziyaret edin,
-Sosyal medyayı nasıl etkili şekilde kullana-
bileceğinizi öğrenin, kişisel web siteniz ol-
sun ve bu mecralar için sürekli şekilde mes-
leğinizle ilgili değerli içerik yaratın,
-Müşterilerinize bilgi ve analiz sunan peri-
yodik raporlar veya mektuplar gönderin.
-Mesleğinizle ilgili düzenli olarak yazı yaz-
maya ve konuşmalar yapmaya önem verin,
-Zihninizi insanlara yardım etmek, fayda 
sağlamak ve onların problemlerine çözüm 
bulmak üzerine yeniden formatlayın,
-Gayrimenkul iletişim dilini doğru kullanın!

Yıllar önce gayrimenkul iletişiminin vazge-
çilmez sloganı, "Hemen Teslim & Derhal 
Tapu" idi. Proje bitmiş, teslime hazır hale 
gelmiş “elde stok kaynıyor“ iletişim strateji 
dili ise “tek eksik sizsiniz. "İnsana sorarlar bu 
aşamaya kadar" tek eksiğin 'biz olduğunu' 
anlamak ne kadar uzun süre aldı? Bu süre 
içinde pazarlayamadıysan ve satamadıysan, 
Neden tek eksik ben olayım ? 

Son Daireler… Son Villalar… Son Mağazalar;

SON, sizin için ne anlam ifade eder bile-
miyorum ama gayrimenkul sektöründe 
benim için Son: SON'a kalan yerlerdir… 
Ekseriyetle 'seçilmiş, beğenilmiş olanların 
satıldığı, elde kalmış yerler' olarak algıla-
nır… Son, fiyatın artık zirve yaptığı nokta-
dır. İşte “son“ perde arkasında en yüksek 
değerden almak zorunda olduğunuz yer-
lerin tanımıdır. Çünkü 'SON' kelimesi, sizin 
düşündüğünüz gibi ürüne “ kaçırma “ uya-
rısı yüklemez.

Son kalan yerler derseniz, o zaman tam 
bir iletişim kazası olur. Peki siz böyle bir 
yeri almak ister misiniz? Yoksa sona kalan, 
dona kalır mı diye düşünürsünüz?

………………. Güvencesi ile gayrimenkuller;
Adını sanını duymadığımız, duysak ta mar-
ka değeri olmayan… marka değeri olsa 
da “gayrimenkul teslimine / tapu devri-
ne“ kadar, bana güven sloganından öteye 
gitmeyen iletişim strateji ile müşterilerin 
gözünde var olan güveninizi de kaybede-
bilirsiniz. Güven; Bana demekle güven ile 
olmuyor! Yıllar içinde yerine getirdiğiniz 
taahhütler ile oluyor...

..........………’dan başlayan fiyatlar ile;
İletişim stratejisini en düşük tip, en küçük 
m2 ve karşılığında en düşük değer ile ku-
ran projeler önce kendilerini, sonra olası 
müşterilerini yanıltırlar. Çünkü, en düşük 
değer için gelenler, arada ki makasa göre 
en yüksek değeri veremeyebilirler… Ki ge-
nelde de böyle olur! Oysaki ortalama ve/
veya yüksek değer ile iletişim stratejisini 
kurgulayan projeler, doğru hedef kitleye 
hitap ederek sundukları alternatif genişliği 
ile satış başarı şansını yakalarlar.

Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veren 
kişiler, müşterilerini iyi bir şekilde yönete-
bilmelidir ve sürekli onlarla iletişim halinde 
olmaları gerekmektedir. Gayrimenkul da-
nışmanlarının müşterilerin ihtiyacını iyi bir 
şekilde anlaması gerekmektedir ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda onlara seçenekler sun-
malıdır. Bunun yanı sıra müşterilerin finan-
sal fırsatlar bulmalarında onlara yardımcı 
olmaları gerekmektedir. Bir gayrimenkul 
için yatırım yapılırken çok iyi düşünülmesi 
gerekmektedir. Yapılan yatırımın ne gibi 
faydalar sağlayacağı ya da yatırımın ölü bir 
yatırım olup olmayacağı önceden tahmin 
edilebilmelidir. 
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D&R’IN BODRUM’DAKİ YENİ MAĞAZALARI 
ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI

Büyüme grafiğini Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı yeni mağazaları ile sürdüren D&R, Bodrum’daki kültür sanat nok-
talarına yenilerini ekledi. Bodrum Shop&Go Alışveriş Merkezi ve Anthaven’de açılan D&R mağazaları kitap, elektronik, 
oyuncak ve seyahat ürünleri ağırlıklı olmak üzere, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri pek çok ürünü bir arada 

sunuyor.

51 şehirdeki 218 mağazasıyla hizmet veren 
D&R, Türkiye genelinde büyümeye devam 
ediyor. D&R Genel Müdürü Mustafa Al-
tındağ’ın açılışlarını gerçekleştirdiği Bod-
rum’daki yeni D&R mağazaları, tüm misa-
firlerini kültür, sanat ve eğlence dünyasının 
zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha 
nitelikli bir şekilde keşfetmeye ve paylaşma-
ya teşvik ediyor.

D&R Bodrum Shop&Go ve Anthaven’da 
Mağazalarını Açtı

D&R Bodrum Shop&Go ve Anthaven  ma-
ğazaları, D&R Genel Müdürü Mustafa Al-
tındağ, Prof. Dr. Uğur Batı ve Hale Cane-
roğlu’nun  katılımıyla açıldı. Böylece D&R, 
Muğla’daki kültür, sanat ve eğlence nokta-
larını 13’e çıkardı. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 
yakından takip ederek onlara en iyi hizmeti 
sunmayı hedefleyen iki yeni mağazada ki-
tap, elektronik, oyun-oyuncak, hediyelik 
eşya ve seyahat ürünleri ağırlıklı olmak 
üzere rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi 
yaşatacak pek çok ürün bulunuyor. Her iki 
mağaza da yıl boyunca tanınmış yazarları ve 
sanatçıları söyleşi ve imza günlerinde ağır-
layarak keyif dolu etkinliklere ev sahipliği 
yapacak.

D&R Anthaven mağaza açılışına özel 
Devrim Erbil’in ilk çocuk kitabının lans-
manı gerçekleşti

D&R’ın Anthaven mağazası, usta ressam 
Devrim Erbil’in ilk çocuk kitabı “Sanat Ülke-
si”nin açılışa özel lansmanına  ev sahipliği 
yaptı. Devrim Erbil ile yazar Furkan Çalış-
kan’ın söyleşisine de sahne olan etkinlik-
te Devrim Erbil, minik ressam adaylarıyla 
atölye çalışması da gerçekleştirdi. Sanatçı-
nın kendi hikayesini ve sanat yolculuğunu 
çocuklarla paylaştığı yeni kitabı, miniklere 
keyifli bir okuma serüveni sunuyor.

“Bütün Çocuklar Güzel Resim Yapabilir” 

Devrim Erbil, lansmanda kitabının ortaya 
çıkış hikayesini anlattı. Çocuklara sanatı sev-
dirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyle-
yen ressam, "Bodrum Türkiye'de sanat kenti 

olmaya çok layık. Burayı küçük şehir diye 
görmüyorum. Büyükşehirler arasında bir 
sanat kenti olacak. Burası Türkiye'nin en 
gelişmiş sanat merkezlerinden biri olacak. 
Burada sanatın birçok dalında, çok değerli 
insanlar var. Buraya sadece eğlenmek için 
gelmiyorlar. Çocuklar için çok özel hazır-
lıklar yapıyorum. Onların sanatı öğrenme-
leri ve sevmeleri için çaba gösteriyorum. 
Çocuk ve sanat konusunda Bodrum'un 
aydın kişileriyle, sanatseverleriyle buluş-
mak benim için çok önemli oldu. Sanat-
severlerin desteğiyle Bodrum'un çocuklar, 
gençler ve bütün halk için sevginin, ba-
rışın, kardeşliğin kenti olması adına hep 
beraber çalışacağız. Burada olmaktan ve 

çocuklarla resim yapmaktan çok mutluyum. 
Onlarla ilgili bu kitabı imzalamaktan ve bu-
nun Bodrum'da yaşanmasından da ayrıca 
gururluyum" dedi. 

Sanat yazarı ve kitabın dizi editörü Erkan 
Doğanay da "Bu diziyi hazırlamaya Türk sa-
natçıların çocuklara tanıtılması için başladık. 
Türk sanatçıların hayat hikayelerini, çocuk-
ların da sanatçı olma veya gelecekte hayat-
larında başarılı olma yolunda sanatçıların 
hayatlarını rehber edinmesi için anlattık. 
Devrim Erbil, bu serinin ilkiydi, devamında 
Abdülmecid Efendi, Bedri Rahmi Eyüpoğlu 
gibi sanatçılarla bu proje devam edecek" 
diye konuştu. 
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BARINMA KRİZİNE GEÇİCİ 
ÇÖZÜM: %25 KİRA ARTIŞ SINIRI

Özellikle büyük şehirlerde kira tutarlarında 
son dönemde yaşanan artışlar hepimizin 
malumu. Kira artışları, yüksek enflasyonun 
da etkisiyle öyle bir noktaya ulaştı ki, bu du-
rum artık bir “Barınma Krizi”ne dönüşmüş 
durumda. Yalnızca dar gelirli değil; beyaz 
yaka çalışan, öğretmen, doktor, memur vs. 
“orta gelirli” olarak tabir edilen toplumun 
önemli bir kesimi bu durumdan ziyadesiyle 
etkileniyor. Diğer yandan mal sahipleri de 
kira gelirlerinin enflasyon karşısında erime-
sinden şikayetçi.

Bu durum, kiracılar ve gayrimenkul sahiple-
ri arasında büyük sorunlara neden olmakta, 
kiralamalara ilişkin dava ve icra dosyaların-
da büyük bir artış görülmektedir. Hukuki 
boyutu bir yana, nüfusun neredeyse yarısı-
nın kiracı olduğu düşünüldüğünde, iş artık 
toplumsal barışa zarar verecek boyutlara 
gelmiştir.

Bir Hak Olarak “Barınma”

“Barınma Hakkı”, en temel insan hakların-
dan biri olarak 1948 tarihli İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinde tanımlanmıştır. Tür-
kiye’nin de 1949 yılında kabul ettiği Bildir-
ge; barınma ve konut hakkını, sağlığa ve 
refaha elverişli bir yaşam sürdürebilmenin 
ayrılmaz parçası olarak tespit etmiştir.

Bu hak Anayasamızda; “Devlet, şehirlerin 
özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 
planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını 
karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu ko-
nut teşebbüslerini destekler” şeklindeki 57. 
maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Herkes temel insani gereksinimlerini karşı-
layabilecek, insan haysiyetine yakışır biçim-
de konut ve barınma hakkına sahiptir. Bu 
noktada Devletin görevi, bu hakkın gerçek-
leşmesi için bir plan çerçevesinde gerekli 

tedbirleri almak olmalıdır. 

Kira ilişkilerini bu hak özelinde değerlendir-
diğimizde; şüphesiz her yıl değişen hayat 
koşulları nedeniyle, hakkaniyet gereği kira 
bedellerinde artış yapılması şarttır ancak bu 
artışların, yoksullaşma, evsizlik gibi sonuçla-
ra yol açmaması için önlemler alınması da 
Devletin Anayasal ödevidir. 

Kira Artışının Hukuksal Dayanağı

Kira konusu hukukumuzda Borçlar Kanunu 
ile düzenlenmiş olup; kira artışı, kira bedeli-
nin adaletli ve günün gerektirdiği ekonomik 
koşullar uyarınca düzenlenmesini ifade et-
mektedir.

Kira artış oranı, kural olarak kira sözleşmesi 
ile belirlenmelidir. Şayet kira sözleşmesinde 
bu yönde bir hüküm bulunmuyorsa, Borçlar 
Kanununun 344. maddesinde yer alan “Ta-
rafların yenilenen kira dönemlerinde uygu-
lanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir 
önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksin-
deki oniki aylık ortalamalara göre değişim 
oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir” 
hükmü uygulanır. 

Sözleşmede artış oranı belirlenmişse bile, 
anlaşılan oran kadar artış yapılır ancak bu 
miktar, bir önceki kira yılındaki TÜFE 12 ay-
lık ortalama değişim oranını geçemez. Söz-
leşmede artış oranı belirlenmediyse, zaten 
TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranını geç-
meyecek şekilde artış yapılmalıdır. Taraflar-
ca artış oranında anlaşma sağlanamazsa, 
mahkemeye başvurulması halinde Hakim 
tarafından “Hakkaniyet” esasına göre yeni 
kira bedeli belirlenecektir.

Yeni Düzenleme: %25 Sınırı

Temel bir insan hakkı olan barınmanın son 
dönemde adeta toplumsal bir krize dönüş-
mesi üzerine hükümet harekete geçti ve 11 
Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile ve 
Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde-
nin eklenmesine karar verilmiştir;

“Konut kiraları bakımından bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu ta-
rih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira 
dönemlerinde uygulanacak kira bedeline 
ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait 
kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek 
koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının 
tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık orta-
lamalara göre değişim oranının yüzde yirmi 
beşin altında kalması halinde değişim ora-
nı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun 
süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu 
oranları geçecek şekilde yapılan sözleşme-
ler, fazla miktar yönünden geçersizdir…”

İşbu geçici madde gereği, 11.06.2022-
1.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek kira 
sözleşmelerinde;
- Bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık orta-
lamaları esas alınarak belirlenecek değişim 
oranın, bir önceki kira dönemine ilişkin kira 
bedelinin %25’inden az olması halinde TÜFE 
değişim oranı uygulanacaktır.
- TÜFE değişim oranının bir önceki kira dö-
nemine ilişkin kira bedelinin %25’inden faz-
la olması halinde artış oranı, bir önceki dö-
neme ilişkin kira bedelinin %25’inden fazla 
olmayacaktır.
Bu düzenleme “emredici nitelikte”dir; bu 
esaslara aykırı olarak arttırılan kiraların, bir 
önceki kira dönemindeki kira bedelinin 
%25’inden fazla olan kısmı geçersiz kabul 
edilecektir.
02.07.2023 tarihinden itibaren ise, başka bir 
düzenleme getirilmemesi halinde, yukarıda 
anılan Borçlar Kanunu madde 344 ile hü-
küm altına alınan, bir önceki kira yılındaki 
TÜFE 12 aylık değişim oranı uygulanmaya 
devam edecektir.
Yeni düzenleme yalnızca konut kiraları ile 
sınırlı olacak şekilde yürürlüğe girmiş olup, 
iş yeri kiraları bakımından henüz bir düzen-
leme yapılmadığından, iş yeri kira artışları 
TÜFE sınırı çerçevesinde belirlenmeye de-
vam edecektir. 

Sorun Çözüldü mü?

Yukarıda açıkladığımız sınırlama kira yenile-
me dönemi gelen bir çok kiracının yüzünü 
güldürse de, yeni kiracı-mal sahibi uyuş-
mazlıklarına sebep olabilecek, konut krizini 
sona erdirmekte yetersiz kalacaktır. Düzen-
leme yayınlanır yayınlanmaz, yeni verilen 
kira ilanlarının direkt %25 artışla ilana çıktı-
ğına şahit olduk bile.

Bu krizin temelinde hiç şüphesiz, uzun sü-
redir izlenen “inşaat sektörünü teşvik” poli-
tikaları yatıyor. Örneğin; esasında depreme 
dayanıklı yapılaşma için getirilen “Kentsel 
Dönüşüm”, zaman içinde yeni inşaatların 
sağladığı karlılığa ve beraberinde eski bi-
naların da değerinin artmasına yol açarak, 
gayrimenkul alım ve kiralamasını, iyiden 
iyiye bir yatırım aracına dönüştürdü. Hal-
buki gayrimenkul edinimini kira üzerinden 
bir gelir kapısı olarak görmek, son günler-
de tanık olduğumuz üzere, ortalama gelir 
düzeyinin düşük olduğu ülkelerde tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir.
Barınma krizinin önünü almak için kanım-
ca alınması gereken ilk aksiyon, ülkemizde 
zihinlere yerleşmiş bulunan “kira gelirini bir 
yatırım aracı, güvence olarak görme” dü-
şüncesinin sona erdirilmesi olmalı. Bunun 
için de Devlet, edinilen gayrimenkul sayısı-
na göre gelir vergisi oranının artırılması gibi 
tedbirler almalıdır. 
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SELAMLIQUE ISTANBUL GALATAPORT’TA AÇILDI

BOĞAZA NAZIR KAHVE KEYFİ İÇİN SELAMLIQUE ISTANBUL GALATAPORT’TA!

Türk kahvesine ve ritueline modern yorumlar getirerek küresel anlamda değer kazandırmayı hedefle-
yen Selamlique Istanbul, Galataport’ta açılan yeni lokasyonunda misafirlerini ağırlamaya başladı. Hem 

kafe olarak hizmet veren hem de markanın ürünlerinin satışa sunulduğu yeni adres, Selamlique Istan-
bul’un altıncı lokasyonu olma özelliğini taşıyor.

Türk kahvesine yüksek kalitede bir standart 
kazandıran Selamlique Istanbul, seçkin nok-
talarda yer alan mağazalarına bir yenisini 
ekledi. Şehrin sanat, alışveriş ve yeme içme 
sahnesinin en yeni adreslerinden biri olan 
Galataport’ta kapılarını açan Selamlique Is-
tanbul, ürünlerini ve kafesindeki çeşitli lez-
zetleri ziyaretçilerine sunuyor.

Asırlık bir tarihe sahip Türk kahvesine gün-
cel yorumlar getirmek üzere çıktıkları bu 
yolculukta bugüne kadar farklı noktalarda 
yeni ziyaretçilerle ürünlerini buluşturdukla-
rını belirten markanın kurucusu Caroline N. 
Koç, Galataport’ta yeni bir mağaza yatırımı 
yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
Caroline N. Koç sözlerine şöyle devam etti: 
“Türk kahvesine dünya çapında hak ettiği 
ilgiyi kazandırma hayaliyle yola çıktığımız 
Selamlique Istanbul, hem Türkiye’de, hem 
de dünyada kısa sürede kahve pazarının 
önemli oyuncuları arasına girdi. 12 ülkede 6 
mağaza ve 20’nin üzerinde satış noktası ve 
kafelerde Türk kahvesinin benzersiz lezzeti-
ni sunuyoruz. Türkiye yerleşik kahve kültü-
rünün kıymeti ve değeri paha biçilemez ve 
dünyada de büyük potansiyel taşıyor. Türk 
kahvesi aynı zamanda bir sosyalleşme aracı, 
keyifli sohbetler yaptığımız bir ritüel. Mar-
ka adı olarak seçtiğimiz Selamlique; çoğu 
zaman birileriyle beraber ve sohbet eşliğin-
de içilen, belli ritüellerle ikram edilen Türk 
kahvesinin sosyalleştiriciliğine işâret ediyor. 
Dolayısıyla şehrin tarihi dokusunu modern 
bir mimari ile birleştirerek gerçek bir sosyal-
leşme mekânına dönüşen Galataport’ta aç-
tığımız yeni mağazamız ile ziyaretçilerimize 
doğal aromasından şekerine, fincanından 
kahve kutusuna, pişiriminden sunumuna 
kadar, bu coğrafyadan beslenen ve dünya-
ya seslenebilen estetik bir kimlik kattığımız 
kahve ritüeli deneyimini sunmaya devam 
edeceğiz. Ziyaretçilerimizden deneyimle-
dikleri konfor, lezzet ve memnuniyet konu-
sunda aldığımız geri bildirimler, markamızı 
büyütme stratejimiz konusunda bizi cesa-
retlendiriyor.”

Galataport sahiline bakan ve şık bir ambi-
yansa sahip mekân, 87 metrekaraye yayılan 

açık ve kapalı alandan oluşuyor. Selamlique 
Istanbul menüsünde sıcak ve soğuk içecek-
ler, aperatifler ile tatlılar bulunuyor. Satışa 
sunulan ürün yelpazesinde ise Türk kahvesi 
çeşitleri, aksesuarlar, şekerlemeler ve hedi-
ye setleri yer alıyor. 

Bugüne kadar Kanyon, Zorlu Center, Nişan-
taşı City’s ve Akmerkez alışveriş merkezleri 
ve Bebek gibi seçkin noktalarda ziyaretçileri 
ile buluşan Selamlique Istanbul’un Galata-
port’da açılan altıncı mağazası Paket Posta-
nesi bölümünde bulunuyor.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Makale / MALL&MOTTO 

Tırnakları Güçlendirmek İçin

Malzemeler

1 yumuta akı
1 ampul E vitamini
1 çay kaşığı bal
Yeterince bademyağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Yumurta akını iyice çırpıp E vitamini ve balla karıştırın. Bu karışımı
yaklaşık 5 dakika, tınaklarınıza masaj yaparak sürün. Bir saat sonra
yıkayıp badem yağı sürün.

Ballı Dudak Kremi

Malzemeler

1 yemek kaşığı balmumu
4 çorba kaşığı tatlı bademyağı veya zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Yağ ve balmumunu benmari usulü eritip balı ilave edin.
Küçük steril bir kavanoza boşaltın. Soğuduktan sonra her 
gün düzenli olarak kullanın.

Mide Bulantısı İçin

-Bir bardak madensuyuna limon sıkıp için
-Taze nane çiğneyin
-Bal tüketin
-Papatya, nane ve limon çayı için
 

SELAMLIQUE ISTANBUL GALATAPORT’TA AÇILDI

BOĞAZA NAZIR KAHVE KEYFİ İÇİN SELAMLIQUE ISTANBUL GALATAPORT’TA!
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CAROUSEL’DE SANAL GERÇEKLİK HEYECANI YAŞANDI

Alışveriş ve eğlencenin keyifli adresi Carousel, Babalar Günü’ne özel “Sanal Gerçeklik” etkinliğine ev sahipliği yaptı. 
Metaverse Danışmanı Dr. Koray Altıntaş öncülüğündeki etkinlikte ziyaretçiler macera, heyecan ve aksiyon dolu dakika-

lar geçirdi. 

İstanbul’un öncü alışveriş merkezlerinden 
Carousel, konusunda uzman isimlerle zi-
yaretçilerine eğlenceli ve keyifli anlar ya-
şatmaya devam ediyor. Carousel, Babalar 
Günü etkinlikleri kapsamında Metaverse 
Danışmanı Dr. Koray Altıntaş ile “Sanal Ger-
çeklik” etkinliğine ev sahipliği yaptı. 

17-18-19 Haziran günleri arasında gerçek-
leşen etkinlikte Dr. Koray Altıntaş, meta-
verse ve sanal gerçeklik konularında bil-
giler paylaştı. Sonrasında ziyaretçiler tüm 
zamanların en beğenilen VR oyunlarından 
Richie’s Plank Experience, Beat Saber, Pre-
mium Bowling ve National Geographic Exp-
lore’ı oynama fırsatı yakaladı. Muhteşem VR 
oyunlarıyla macera, heyecan ve aksiyona 
doyan ziyaretçiler, sürpriz hediyeler de ka-
zandı. 

Dr. Koray Altıntaş  Dr. Koray Altıntaş  
Metaverse Danışmanı Metaverse Danışmanı 
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

YANLIŞ BESLENEREK KALBİNİZİ KURBAN ETMEYİN

Makale / MALL&MOTTO 

Ülkemiz için kurban bayramında kurban 
bayramının önemi büyüktür. Dini kuralla-
rın yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların 
temel besin maddesini oluşturan etin uzun 
bir dönem tüketilecek olması anlamına da 
gelir. Bundan dolayı, saklama, pişirme ko-
şullarına dikkat etmek gerekir.

Geleneksel olarak bayram sofralarında yo-
ğun kırmızı et ve hayvansal besin tüketi-
minin artması, aşırı ve sağlıksız beslenme 
sonrası kalp - damar hastalığı olan kişiler-
de kalp krizi ataklarının arttığı gözlenmiştir. 
Özellikle kolesterolden zengin besinler kalp 
damar sağlığı için risk oluşturmaktadır.

Kırmızı et yüksek kalitede esansiyel amino 
grup asit içeren proteine sahip olan kırmızı 
et, önemli vitamin ve mineral kaynağıdır. Et 
ve türevleri; Tiamin, Riboflavin, Niasin, Bio-
tin, B6, B12, Pantotenik asit gibi B kompleks 
vitaminler için önemli bir kaynaktır. Ayrıca 
Demir, Çinko, Manganez içinde mükemmel 
bir besindir.

Kırmızı et, içerdiği protein, vitamin ve mi-
neraller ile vücut için vazgeçilmez bir besin 
kaynağıdır. Günlük önerilen -70 gr olup, bu 
miktardaki düzenli tüketimin kalp damar 
hastalığı ile ilişkisi gösterilmemiştir. Günlük 
250 gr üzerinde et tüketen kimselerde risk 
çok daha fazladır. Aşırı miktarda kırmızı et 
ve sucuk, salam gibi işlenmiş et tüketen ki-
şilerde kalp hastalıklarına bağlı yaşam süresi 
kısalmaktadır. Ayrıca bu kişilerde hipertan-
siyon, şeker hastalığı, böbrek hastalıkları ve 
bazı kanser türlerinde artış olmaktadır.

Aşırı et tüketen kimseleri bekleyen diğer 
tehlike ise ürik asit yüksekliğidir. Ürik asit 
damar sağlığını bozan, böbreklerde taş olu-
şumuna zemin hazırlayan ve Gut hastalığını 

tetikleyen bir metabolizma ürünüdür.

Et tüketiminde miktara ve sıklığına dik-
kat!

Etler sindirimi zor besinlerdir. Kurban eti ke-
sildiği zaman onda ölüm sertliği denen bir 
olay olur. Hayvan eti strese girdiği için daha 
sert olur ve çözülmesi uzun zaman alır. Nor-
mal bir etin sindirimi 4 saat sürerken, yeni 
kesilmiş bir etin sindirimi 8 saati bulur. Yani 
yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, 
hem pişirmede hem de sindirimde zorlukla-
ra yol açar. Bu nedenle ilk gün kurban etleri 
hemen tüketilmemelidir. En az 24 saat bek-
letildikten sonra, haşlama veya ızgarada pi-
şirme yöntemleriyle pişirerek tüketilmelidir.
Etin pişirilmesine dikkat!

 Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara 
gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalar-
dan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun 
süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli 
"kanserojen maddelerin" oluşumuna neden 

olabileceği için tercih edilmemelidir. Etle-
rin tek başına değil de sebzelerle birlikte 
pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşit-
liliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir 
yöntemdir.
Pişirme sırasında yağ ilavesi yapılmasına 
gerek yoktur. Etler çok yüksek ısılarda 
pişirilmemelidir. Etlerde dikkat edilecek 
diğer husus etin yanmamasına ve et ile 
ateşten arasında en az 15 cm mesafe-
de ateşten uzak tutularak pişirilmesidir. 
Ateşe yakın pişen ve yanan etlerde besin 
değerinde kayıpların olmasına ve duma-
nın içinde yer alan zararlı maddelerin ete 
geçmesine ve yanan etlerde kanserojen 
maddeler artar ve bu da hastalıklara yol 
açmasına neden olur.
Su tüketimine dikkat!

Kişinin kilosuna göre günde 2-2,5 lit-
re (10 – 12 bardak ) su tüketmeye özen 
gösterilmelidir.

Sağlıklı ve huzurlu bayramlar..
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BESLENMEDE ŞEHİR 
EFSANELERİ

TÜRK TELEKOM LOUNGE ATATÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ’NDE AÇILDI

Atatürk Kültür Merkezi’nin ‘kalbi’nde yer alan opera salonuna ismini veren Türk Telekom, AKM içerisinde ve BeyoğluKül-
tür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesi ile imza atmayı sürdürüyor. Türk Telekom ana destekçisi oldu-
ğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, tüm ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebilecekleri ve yapının ruhuna uygun şekilde özel 

olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge alanını hizmete sundu. Lounge alanında Türk Telekom’un dijital okuma platfor-
mu e-dergi, dijital müzik platformu Muud ve dijital televizyon platformu Tivibu’yu deneyimlenebilecek ziyaretçiler, Tivibu 
aracılığıyla sunulacak özel içerikler ile AKM programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri hakkında da bilgi alabilecekler.

Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bı-
rakan Atatürk Kültür Merkezi’nde önemli bir 
iş birliğine imza atan Türk Telekom, ziyaret-
çilere ayrıcalıklı deneyimler sunmaya devam 
ediyor. 

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde 
yer alan ve yapının ruhunu yansıtacak şe-
kilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom 
Lounge, tüm AKM ziyaretçilerine ve sanat-
severlere hizmet vermeye başladı. Ziyaret-
çiler, Türk Telekom Lounge alanının özenle 
hazırlanmış şık ortamında; TV’den müziğe 

dijital platformların deneyimlenebildiği 
özel oturma ve dinlenme alanlarında ke-
yifli zaman geçirebilecek. 

Tüm ziyaretçilere açık bu alanda, Türk 
Telekom’un dijital okuma platformu 
e-dergi, dijital müzik platformu Muud 
ve dijital televizyon platformu Tivibu’nun 
da aralarında bulunduğu ürün ve servis-
ler deneyimlenebilecek. Ziyaretçiler, Türk 
Telekom Lounge’da yer alan Tivibu de-
neyim alanında, hazırlanan özel içerikler 
sayesinde AKM içerisindeki programlar 

ve kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi 
alabilecekler. 

Dijital dönüşüm deneyimini, teknoloji ile 
sanatı harmanlayarak AKM ziyaretçilerine 
aktaran ve sanatseverlere yenilikçi dijital 
hizmetleri deneyimleyebilecekleri hiz-
metler sunan Türk Telekom, hazırlanan 
Lounge’da, birçok özel buluşma ve etkin-
liğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Gerek kültür sanat gerekse farklı içerikte-
ki birçok buluşma Türk Telekom Lounge 
alanında katılımcılara açık olacak. 
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BESLENMEDE ŞEHİR 
EFSANELERİ

Uzun yıllardır diyetisyenlik mesleğimi 
yapıyorum.Sürekli duydugumuz ama şe-
hir efsaneleri vardır.Haydi gelin hepsine 
bir bakalım ne kadar dogru? 

1.Kilo verme söz konusu olduğunda 
önemli olan tek şey "Alınan Kaloriler ve 
Harcanan Kaloriler"dir.

Kilo kaybı söz konusu olduğunda aldı-
ğınızdan daha fazla enerji yakarak kalori 
açığı oluşturmak en önemli faktör olsa da, 
önemli olan tek şey bu değildir.

Yalnızca kalori alımına güvenmek, çok dü-
şük kalorili bir diyette olsa bile birinin kilo 
vermesini engelleyebilecek çok sayıda de-
ğişkeni hesaba katmaz.

2. Yüksek yağlı yiyecekler sağlıksızdır
 
Bu köhne ve yanlış teori yavaş yavaş sona 
eriyor olsa da, birçok insan hala yüksek 
yağlı yiyeceklerden korkuyor ve yağ alımını 
kesmenin genel sağlıklarına fayda sağlaya-
cağı umuduyla düşük yağlı diyetler uygu-
luyor.
 
Diyet yağı optimal sağlık için gereklidir. Ay-
rıca, düşük yağlı diyetler, metabolik send-
rom dahil olmak üzere daha büyük sağlık 
sorunları riskiyle ilişkilendirilmiştir ve kalp 
hastalığı için bilinen risk faktörleri olan in-
sülin direnci ve trigliserit düzeylerinde artı-
şa neden olabilir
 
3. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür
 
Bir zamanlar sağlıklı bir gün için kahvaltı 

yapmanın en önemli faktörlerden biri oldu-
ğu düşünülürken, araştırmalar bunun çoğu 
yetişkin için geçerli olmayabileceğini gös-
termiştir
 
Örneğin, araştırmalar, kahvaltıyı bırakmanın 
kalori alımının azalmasına neden olabilece-
ğini gösteriyor
 
Ayrıca, kahvaltının atlandığı veya günün 
ilerleyen saatlerinde tüketildiği aralıklı oruç 
tutmak, iyileştirilmiş kan şekeri kontrolü ve 
inflamatuar belirteçlerde azalma dahil ol-
mak üzere çok sayıda fayda ile ilişkilendi-
rilmiştir
 
4. Optimum sağlık için küçük, sık öğün-
ler yemelisiniz
 
Gün boyunca düzenli olarak küçük, sık 
öğünler yemek, birçok insan tarafından 
metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek 
için kullanılan bir yöntemdir.
 
Ancak sağlıklıysanız, enerji ihtiyacınızı karşı-
ladığınız sürece öğünlerinizin sıklığı önemli 
değildir.
 
5. Besleyici olmayan tatlandırıcılar sağ-
lıklıdır
 
Düşük kalorili, düşük karbonhidratlı, şe-
kersiz gıdalara artan ilgi, besleyici olmayan 
tatlandırıcılar (NNS) içeren ürünlerde artışa 
neden oldu. Eklenmiş şeker oranı yüksek bir 
diyetin hastalık riskini önemli ölçüde artır-
dığı açıkken, NNS alımı da olumsuz sağlık 
sonuçlarına yol açabilir.
 
Örneğin, NNS alımı, bağırsak bakterilerinde 
olumsuz değişimlere yol açarak ve kan şe-
keri düzensizliğini teşvik ederek tip 2 diya-
bet riskinizi artırabilir. Dahası, düzenli NNS 
alımı, genel sağlıksız yaşam tarzı kalıplarıyla 
ilişkilidir. Bu alandaki araştırmaların devam 
ettiğini ve bu potansiyel bağlantıları doğru-
lamak için gelecekte yüksek kaliteli çalışma-
lara ihtiyaç olduğunu unutmayın.
 
6. Makrobesin oranı, diyet kalitesinden 
daha önemlidir
 
 
Bazı fikirler kilo verme ve genel sağlık söz 
konusu olduğunda, diyetinizdeki makro be-
sinlerin oranının önemli olduğuna inanma-
nıza neden olsa da, bu dar görüşlü beslen-
me yaklaşımı büyük resmi kaçırıyor.
 
Makro oranlarda değişiklik yapmak sağlığa 
birçok yönden fayda sağlarken, herhangi bir 
diyetteki en önemli faktör yediğiniz gıdala-
rın kalitesidir.
 
7. Beyaz patatesler sağlıksızdır

Genellikle beslenme dünyasındakiler tara-
fından “sağlıksız” olarak etiketlenen beyaz 
patatesler, kilo vermek veya genel sağlıkla-
rını iyileştirmek isteyen birçok insan tarafın-
dan kısıtlanır.
 
Beyaz patatesler de dahil olmak üzere her-
hangi bir yiyeceği çok fazla tüketmek kilo 
alımına neden olabilir, ancak bu nişastalı 
yumrular oldukça besleyicidir ve sağlıklı bir 
diyetin parçası olarak alınabilir.
 
8. Az yağlı ve diyet gıdalar sağlıklı alter-
natiflerdir
 
Markete gittiginizde "diyet", "hafif", "az 
yağlı" ve "yağsız" etiketli çeşitli ürünler bu-
lacaksınız. Bu ürünler fazla vücut yağını at-
mak isteyenler için cazip olsa da, genellikle 
sağlıksız bir seçimdir.
 
9. Besin takviyeleri para israfıdır
 
Besin açısından yoğun, çok yönlü bir diyet 
sağlığın en temel bileşeni olmasına rağmen, 
takviyeler - doğru ve doğru biçimde kulla-
nıldığında - birçok yönden faydalı olabilir.
 
Birçoğu için, özellikle tip 2 diyabet gibi sağ-
lık sorunları olanlar ve ayrıca statinler, pro-
ton pompa inhibitörleri, doğum kontrolü ve 
antidiyabetik ilaçlar gibi yaygın ilaçları kul-
lananlar için, belirli takviyeleri almak sağlık-
larını önemli ölçüde etkileyebilir
 
 10. Çok düşük kalorili bir diyet uygula-
mak kilo vermenin en iyi yoludur

Kalori alımını azaltmak gerçekten kilo kay-
bını artırabilirken, kalorileri çok düşük kes-
mek metabolik adaptasyonlara ve uzun va-
deli sağlık sonuçlarına yol açabilir.
 
Çok düşük kalorili bir diyete geçmek kısa 
vadede hızlı kilo kaybını teşvik edecek olsa 
da, çok düşük kalorili diyetlere uzun süreli 
bağlılık metabolizma hızında azalmaya, aç-
lık hissinin artmasına ve tokluk hormonla-
rında değişikliklere yol açar 
 
11. Sağlıklı olmak için zayıf olmalısınız
 
Obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, dep-
resyon, belirli kanserler ve hatta erken ölüm 
dahil olmak üzere birçok sağlık durumuyla 
ilişkilidir
 
12. Kemik sağlığı için kalsiyum takviye-
leri gereklidir
 
Pek çok kişiye iskelet sistemini sağlıklı tut-
mak için kalsiyum takviyesi alması söylenir. 
Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, kalsi-
yum takviyesinin yarardan çok zarar verebi-
leceğini göstermiştir.
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LACOSTE STİLİNDEN ÖDÜN VERMEYEN KADINLAR İÇİN 
TASARLANAN L002’Yİ TANITIYOR

İkon olmaya hazırlanan, modern 
kadın için üretilmiş yeni dolgu to-

puklu spor ayakkabı 

Çok yönlü bir hayat süren günümüz genç 
kadınları; onlar eylemciler, kız kardeşler, ar-
kadaşlar, sanatçılar, idareciler, savaşçılar ve 
hayalciler. Cinsiyetsiz giyimin özgürlüğünü 
benimserken, kendilerine özgü bir şey isti-
yorlar: kültürel tarih ve simgeleri kucaklar-
ken yeniliği hissettiren, yoğun bir yaşam 
programına uygun bir ayakkabı. L002 geç-
miş ve yeni neslin kodlarını kusursuz birleş-
tirerek şehrin macerasına uyum sağlamak 
için tasarlandı.

L002 modern kadınlar için yapıldı. 
 
L002, Lacoste’un kadın kitlesi için özel ola-
rak tasarlanmış özel bir topuklu spor ayak-
kabı. Lacoste’un zarif ve estetik imzasını, 
modern ve kadınsı bir dokunuşla yeniden 
ele alan ayakkabı, tarzını da ortaya koyarak 
tarih, kültür ve anlamı kucaklayan bir ürün 
isteyen genç kadın kitleye, Z kuşağına ve 
ötesine hitap ediyor. 

L002’si şehrin götürdüğü her yere gitmeye 
hazır, şehir maceraları için üretilen bir ayak-
kabı.

Bu şık, topuklu spor ayakkabı, cesur ve opti-
mist mavi tonlarını, klasik ve retro siluetlerle 
birleştiriyor. Ayakkabı, Lacoste’un tenis mi-
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rası, zarif ve sade tasarımcısının simgesel 
arşivine selam dururken, genç-şehirli nesil 
ile de bir bağ kurarak kültür simgelerine, 
nostaljik anlara ve zengin tarihe duyulan 
tutkuya da hitap ediyor. 

Ayakkabı, Lacoste’un zengin tenis tarihini 
modern, şehirli bir ayakkabıyla birleştiren 
L001 tenis ayakkabısından da ilham alıyor. 
L002’yi L001’den farklı hissettiren daha 
kalın bir tabanla yeniden üretilmiş olması. 
Ayakkabı ayrıca deri ve süet üst file astarı 
ile ayrılırken, markanın önemli ayırt edici 
özelliklerinden olan ikonik timsahını taşı-
yan TPU topuk ve ayakkabının dili üzerin-
deki Lacoste yazısı ile kendini gösteriyor. 
Kitlesinin eşsiz gardırop ve zevkine uymak 
için de birçok farklı renk mevcut. 

Moda mükemmelliğini markanın otantik ta-
rihiyle birleştiren ve kendi değerlerini yan-
sıtan bir marka arayan günümüz modern 
kadınına hitap ediyor. Özellikle Z kuşağı 
tüketicileri için stil ve kültürü harmanlayan 
simgelerle, geçmişten geleceğe kültürler 
arası bağlantı kendini daha iyi gösteriyor. 
L002 şehri keşfederken aynı zamanda moda 
ve sporu birleştiren, modern kadın için ya-
ratıldı.

L002 Sneaker’ları tüm Lacoste Mağazaları 
ve online mağazamız Lacoste.com.tr adre-
sinde bulabilirsiniz. 
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...



71

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı 

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ 
TÜTÜN KULLANIMI BAŞ-BOYUN KANSERLERİNİN EN ÖNEMLİ SORUMLUSU   

Daha çok erkeklerde görülen baş boyun kanserlerinin ilk nedeni tütün kul-
lanımı olarak belirtiliyor. Dünya Tütünsüz Günü kapsamında açıklamalarda 
bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Bülent Evren Erkul, “Baş boyun kanserleri erkeklerde daha sık görülse 
de genetik mirasın ve sonradan gelişen bazı genetik bozuklukların da etkisi 
var” açıklamasında bulundu. Türkiye’de baş boyun kanserleri içinde erkek-
lerde en sık gırtlak kanseri kadınlarda ise en sık tiroit kanseri görüldüğünü 
belirten Prof. Dr. Erkul, “Listenin ikinci sırasında ağız içi kanserleri var” dedi. 

Dünyada en sık görülen kanserler listesinin 
6’ncı sırasında baş boyun kanserleri yer alı-
yor. Boynun alt sınırı olan köprücük kemik-
leri ile üst sınırı olan kafa tabanına kadar 
olan bölgede beyin ve omuriliğin dışındaki 
geniş bir bölümü kapsayan baş-boyun kan-
serlerinin en önemli tetikleyicisinin ise tütün 
kullanımı olduğu biliniyor. Dünya Tütünsüz 
Günü’nde konuya dikkat çeken Anadolu 
Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalık-
ları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, baş 
boyun kanserlerinin genel itibariyle 50 yaş 
üzeri yaşlarda görüldüğünü vurgulayarak, 
“Daha erken yaşlarda da boynunda şişlik ya 
da kitle gibi şikayetlerle gelen hastalar da 
mutlaka baş boyun kanserleri açısından de-
ğerlendirilmeli ve kesin tanı için detayı ince-
lenmeli” dedi. Prof. Dr. Erkul, çocuklarda da 
nadiren genetik yatkınlık, genetik mutas-
yonlar ve küçük yaşlarda alınan radyotera-
pilerin tetikleyici etkileriyle sarkomlar, farklı 
tümörler ve lenfomaların görülebildiğini de 
sözlerine ekledi.

Belirtiler tümörün yerine göre değişiklik 
gösterebiliyor

Baş ve boyun kanserlerinde tümörün yer-
leştiği yere göre belirtilerin farklılık göstere-
bildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Evren 
Erkul, “Örneğin en sık karşılaşılan gırtlak ve 
ağız içi kanserlerinde ses kısıklığı ve ağız 
içinde geçmeyen yaralar görülüyor. Ya da 
daha nadir görülen burun içindeki tümör-
lerde burun kanamaları, burun tıkanıklığı, 
yüz ve ağızda yaralar gibi şikayetler ortaya 
çıkabiliyor. Bunlara ek olarak baş ve boyun 
bölgesinde şişlik ve kitleler şeklinde kendini 
belli edebiliyor” şeklinde konuştu.

Sigaradan uzak durmak şart

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi baş bo-
yun kanserlerinde de erken tanının önemini 
vurgulayan Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Bu 
tümörler bazen net belli olmayan ve geç şi-
kayetler ile karşımıza çıkabiliyor. Erken fark 
edilmediğinde tanıda da geç kalınmış olu-
yor. Baş boyun kanserlerinde erken tanı için 
özel, geçerli bir tarama prosedürü yok. Bu 
yüzden hastanın kendi öz farkındalığı, erken 
tanı için kritik önem taşıyor. Hastalar kendi-
lerini dinlemeli; özellikle inatçı ses kısıklığı, 
inatçı burun kanamaları, iyileşmeyen yarala-
rı, büyüyen ve yeni çıkan baş boyun kitleleri 
ve geçmeyen nefes darlığı gibi şikayetlerde 
mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları 
uzmanına başvurmalılar. Korunmak ve riski 
düşürmek için sigara ve tüm tütün ürünle-
rinden uzak durmak da son derece önemli” 

dedi. 

Baş boyun kanserlerinin tedavisinde 
multidisipliner yaklaşım önemli

Baş boyun kanserlerinde cerrahinin de ara-
larında yer aldığı farklı tedavi modellerinin 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent Evren 
Erkul, “Özellikle son 15-20 yıldır cerrahi dı-
şındaki tedavilerin etkinliğinde de önemli 
başarılar elde ediliyor. Örneğin ağız içi tü-
mörlerinde ilk müdahale cerrahiyken, gırt-
lak ya da yutaktaki tümörlerde, hastanın ve 
tümörün özelliklerine göre cerrahiye radyo-
terapi ve kemoterapi de eklenebiliyor veya 
cerrahi dışı tedavi yöntemleri olan radyote-
rapi kullanılabiliyor. Tedavi multidisipliner 
bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor” dedi.
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Gastroenteroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Melih Özel

DAR GİYSİLER REFLÜ BELİRTİLERİNİ ARTTIRIYOR
REFLÜYE KARŞI 13 ÖNLEM

Bilimsel çalışmalara göre insanların yaklaşık yüzde 7’si her gün yemek bo-
rusunda bir yanma hissi yaşıyor. Bu belirtileri gece yaşayanların oranının ise 
yüzde 36 olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzma-
nı Prof. Dr. Melih Özel, “Tütün ürünleri, yağdan zengin ve aşırı beslenme, 
kiloyu kontrol etmek için hiçbir şey yapmamak gastroözofageal reflü has-
talığına yakalanma riskini arttırıyor” açıklamasında bulundu.

Reflünün göğüste yanma, ağza acı-ekşi 
mide sıvısının gelmesi ve göğüs ağrısı gibi 
tipik belirtilerinin olduğunu söyleyen Ana-
dolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uz-
manı Prof. Dr. Melih Özel, “Bunlara yemek 
borusunda darlıklar, erozyon ve ülserler 
gibi oluşan çeşitli değişiklikler de eklenince 
‘klasik gastroözofageal reflü hastalığı’ tanısı 
konmuş oluyor” dedi.

Sigara, hareketsizlik ve kötü beslenme 
reflü sebebi

Hastalığın oluşumunda tek ve ortak bir ne-
denin olmadığını vurgulayan Gastroente-
roloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Reflüyü 
etkileyen nedenler kişiden kişiye değişiyor. 
Ancak gastroözofageal reflü hastalığı olu-
şumunda en önemli unsur yemek borusu-
nun alt ucunda, yemek borusu ile midenin 
birleşim yerindeki nispeten karmaşık ana-
tomik yapılanmaya ait işlevlerin bozulması. 
İleri yaş ve bununla birlikte daha fazla ilaç 
kullanımı, obezite, mide fıtıkları, sigara, kötü 
beslenme ve hareketsizlik gibi yaşam tarzın-
dan kaynaklanan riskler, sindirim sistemiyle 
ilgili ya da romatolojik ve endokrinolojik kö-
kenli bazı sorunlar reflü için başlıca sebepler 
arasında sayılabilir” diye konuştu.

Reflü belirtisi olanlar dar giysilerden ka-
çınmalı

Hastalığın tıbbi, endoskopik ve cerrahi te-
davi yöntemlerinin olduğunu ancak teda-
vinin çok önemli bir boyutunu yaşam tarzı 
değişikliklerinin oluşturduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Melih Özel, “Tütün ürünleri kulla-
nıyorsanız, yağdan zengin ve aşırı besle-
niyorsanız, kilonuzu kontrol etmek için de 
hiçbir şey yapmıyorsanız gastroözofageal 
reflü hastalığına yakalanma riskiniz yükselir. 
Alışkanlıklarınızda ya da yaşam tarzınızda 
yapacağınız sağlıklı ve dikkatli bir gözden 
geçirme reflü ataklarınızın sıklığını, şiddeti-
ni, sonuçlarını önemli ölçüde etkiler” dedi. 

Dar giysilerden uzak durmanın ve korse, sıkı 
kemer, dar kıyafetler giymek yerine vücudu 
sarmayan, sıkmayan giysiler tercih etmenin 
reflü hastalarına büyük fayda sağladığının 
altını çizen Prof. Dr. Melih Özel, “Bu yüz-
den eğer reflü hastalığı tanınız ya da reflü 
şikayetleriniz varsa doktorunuza müracaat 
etmeden önce, işe giysilerinizden başlaya-
bilirsiniz” önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Melih Özel, reflü şikayetleri olan 
ya da gastroözofageal reflü hastalığı tanısı 
alan hastalara 13 öneride bulundu;

•Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Az yi-
yin, öğün atlamayın, ara öğünleri ihmal et-
meyin. Unutmayın, sebzeler gaz yapabilir 
ama genellikle reflünüzü artırmaz. 

•Beslenme içeriğinizdeki yağ miktarını azal-
tın.

•Şeker ve tatlı sizi üzebilir. Çikolata, nane ve 
tarçına dikkat edin.

•Baharatlar önemli. Acı yemek güzeldir ama 
gece kâbusunuz olabilir. 

•Yiyecek ve içeceklerin üzerinizdeki etkile-
rini gözlemleyin. Size dokunduğunu bildik-
leriniz varsa, bunları dikkatle tüketmekte 
yarar var.

•Domates suyu, greyfurt suyu, sodalı, gazlı 
içecekler ve kafein içeren içeceklerden uzak 
durun. 

•“Şu yiyecek ya da bu içecek reflüye iyi ge-
lir” diye bir şey yok. Tedavinizi değiştirmeye 
ya da kesmeye neden olacak bir gıda-içecek 
seçeneği olmadığını aklınızdan çıkarmayın.

• “Reflüm var” diye yemeden, içmeden ke-
silmenin yararından çok zararı olacaktır. 

•“Hayat tarzı değişiklikleri” olarak adlandı-
rılan düzenlemeler arasında bahsettiğimiz 
faktörlere dikkat edin; kilonuzu iyi kontrol 
edin ve çok sert, sıkı diyetlerden uzak du-
run.

•Unutmayın, gıdaların reflü belirtileri üze-
rine etkileri tamamen kişisel ve genelleme 
yapmamakta yarar var. Hangi gıdalarla so-
run yaşadığınızı not etmek ve bu gıdaları 
beslenme düzeninizin dışında tutmak çok 
uygun bir yöntemdir. Öte yandan etkisini 
bilmediğiniz gıdaları baştan liste dışı bırak-
mak yerine, küçük miktarlarda deneyerek 
karar vermek daha doğru olacaktır.

•Hazırladığınız yemeklerde kullandığınız 
gıda bileşenlerini birer birer ekleyip çıkarta-
rak etkilerini gözleyin ve not edin. Bir zaman 
sonra hangi yemekte hangi malzemeyi kul-
lanmazsanız daha rahat ettiğinizi anlayacak 
bir veri tabanına sahip olursunuz.

•Dışarıda yemek yerken, tatilde, seyahatte, 
nerede olursanız olun diyetinizin kontrolü-
nü elden bırakmayın.

•Yemek yedikten hemen sonra yatmayın, 
uyku zamanınıza kadar hafif hareketlerle 
sindiriminizi rahatlatın. 
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı

DOĞAL DETOKSUN 10 YOLU
EN İYİ DETOKS SAĞLIKLI BESLENME

Havaların ısınmasıyla birlikte hızlı kilo verme ve detoks programları günde-
me geliyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik 
yapısını bozabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Tuba Örnek, “Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için aslında 
detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı, dengeli ve çeşitli beslenme şeklini sür-
dürülebildiğimiz sürece, vücudumuz detoksifikasyonu sağlıyor ve dolayısıy-
la bağışıklık sistemimizi de canlı tutuyoruz” açıklamasında bulundu. .

İnsan vücudunda doğal olarak gerçekleşen 
hücresel bir detoksifikasyon mevcut. Özel-
likle karaciğer, böbrekler, deri ve sindirim 
sistemi yoluyla toksik maddelerin işlene-
rek vücuttan atıldığını hatırlatan Anadolu 
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Tuba Örnek, “Çeşitli enzim, hormon, antiok-
sidanlar, makro ve mikro besin öğeleri ile 
daha birçok ajan toksik maddeleri vücut-
tan uzaklaştırıyor. Eğer bu ajanlar yetersiz 
gelirse vücudun toksik yükü artar ve çeşitli 
semptomlar görülebilir. Dolasıyla kendi de-
toks sistemimizi korumanın yollarını bulma-
lıyız” dedi. 

Düşük kalorili popüler detokslar sağlığı 
bozabilir

Vücudun detoks sistemini yetersiz hale 
getiren etmenler arasında; hareketsizlik, 
stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, doğal 
veya organik üretilmeyen gıdaların tüke-
timi, plastik kullanımı ve çevresel kirliliğin 
ilk sıralarda sayılabildiğine dikkat çeken 
Tuba Örnek, “Bu olumsuz koşullar hayatı-
mızdayken; sadece birkaç gün içilen sebze 
suları, ticari detoks ürünlerinin kullanımı ve 
bunlarla bağırsak boşaltma işlemleri, kilo 
verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler 
diyetler yapmak gibi adımlar ya hiç fay-
da sağlamaz ya da çok kısa süreli faydalar 
sağlamaktan öteye geçemez. Hatta zaman 
zaman zararları bile görülebilir” uyarısında 
bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
vücudun kendi geliştirdiği detoksifikayona 
destek olmak ve zararlı madde alımını mini-
mize etmek için 10 öneride bulundu: 

•Stresi gerekirse bir destek alarak yönetme-
yi öğrenin.

•Çevresel kirlilikten mümkün olduğunca 

uzak durun.

•Gıda güvenliğine dikkat edin. Katkı mad-
desi eklenmiş hazır paketli ürünleri tüket-
meyin.

•Şekerli yiyecek ve içeceklerden ve sigara-
dan uzak durun.

•Konserve yiyeceklerden (örneğin et, balık) 
uzak durun, plastik şişelerden su içmeyin, 
yüksek asitli yiyecekleri sınırlandırın.

•Sebze-meyveleri tarım ilaçları ve bakteri-
lerden arındırmak için sirkeli suda bekletip 
iyice yıkayın. Kabuklarını soyun, marul, la-
hana gibi bazı besinlerin dış yaprak katma-
nını mutlaka çıkarın.

•Yemekleri çelik veya emaye kaplı döküm 
tencerelerde pişirin. Saklama kabı olarak 
plastik değil cam kaplar kullanın.

•Hayvansal besinler seçerken yağsız kısım-
larını seçin. Organik yetiştirilen hayvansal 
ürünleri tercih edin. Sucuk, salam, sosis gibi 

işlenmiş etlerden uzak durun.

•Ağır metal içeriği yüksek olan midye ve 
karides gibi deniz mahsullerini tüketme-
yin.

•Bol su için.

Detoks açısından zengin besinler

Lif ve antioksidan içeriği zengin olması 
açısından tüm bitkiler önemli. Bunların 
başında ise; turpgiller, lahana, brokoli, kar-
nabahar, zerdeçal, üzüm, yaban mersini, 
enginar, zeytinyağı, omega 3-balık yağı, 
avokado, zencefil, karabiber, kırmızı pan-
car, yeşil çay, brokoli, karanfil, biberiye ve 
sarımsak geliyor.

Sebze ve meyvelerin kırmızı, mor, turuncu, 
sarı, yeşil renkleri bize antioksidan varlığını 
gösterir. Bol ve çeşitli tüketilmeli.

Hayvansal ürünlerin de kolin, karnitin, ko-
enzim Q10 gibi içeriklerinin detoksifikas-
yonda yer aldığını unutmayın.
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Türk ekonomisinin  önemli yapı taşlarından olan yeme-içme sektörünü desteklemek ve sektörde sürdürülebilir uygula-
maların yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren Metro Türkiye, “Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu’nu ya-
yınladı. Sektör uzmanlarının da katılımıyla hazırlanan kılavuzda sürdürülebilir restoran standardı tanımlanıyor. TURYİD’in 
de içerisinde yer aldığı dernek, akademisyen, şef ve işletmecilerden oluşturduğu 15 kişilik çalışma grubu ile bu dönüşü-
mün kriterlerini standarda kavuşturan Metro Türkiye, Dünya’daki örnek uygulamaları oluşturan girişimleri de paylaşarak 
bu konuda restoranlara yol göstermeyi ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinde restoranların çözüm ortağı olmayı amaçlıyor.

AZERBAYCAN’DA TEKNOFEST RÜZGÂRI ESTİ,
YÜZ BİNLER TEKNOFEST’İ KUCAKLADI

Ülkemizin gururu, dünyanın en büyük Ha-
vacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNO-
FEST, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sona 
erdi. Bu yıl ilk kez yurt dışına açılarak ulus-
lararası arenaya taşınan, rasında gerçekleş-
tirilen TEKNOFEST’i 4 gün boyunca 300 bin 
kişi ziyaret etti. Bakü Crystal Hall ve Deniz 
Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilen 
festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen 
teknoloji yarışmalarında dereceye girenler 
ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbay-
can Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’den 
aldı. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. 
Dr. Aziz Sancar’ın da katıldığı TEKNOFEST, 
Azerbaycanlılar tarafından çok büyük ilgi 
gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere 
toplamda 260 bin Azerbaycan Manatı ödül 
verildi.

Azerbaycan semalarında Solo Türk ve Türk 
Yıldızlarının eşsiz gösterileri; Hürkuş, Atak 
Helikopteri ve Bayraktar Akıncı ile Azer-
baycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların 
gösteri uçuşları festivalde heyecan dolu 
dakikalar yaşattı. Festivalde ayrıca insansız 
hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçla-
rın yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bay-
raktar TB2 SİHA da yerini aldı. Türkiye'den 
İçişleri, Millî Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı, ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, 
ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar 
açıldı. Ziyaretçilerin havada uçuş deneyimi 
yaşadığı hava tüneli, lazer şovları ve kon-
serler TEKNOFEST Azerbaycan’da eğlenceli 
görüntülere sahne oldu.

TEKNOFEST kapanış konuşmasını gerçek-
leştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başka-
nı Selçuk BAYRAKTAR:

“TEKNOFEST bittiği için hüzünlüyüz ama 
qardaşlığımız pekiştiği için de sevinçliyik. 
İnşallah, önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST 
rüzgarını, aziz şehirlerimiz Bakü’de, Şuşa’da 
tekrar estireceğiz. İnşallah, yakın gelecekte 

teknoloji yarışmalarımızdan çıkan girişimle-
rimizin başarı hikâyelerini anlatacağız. Sev-
gili kardeşlerim; Bakü'de gördüklerimden 
sonra eminim ki Millî Teknoloji hamlesi, 
Azerbaycan gençliğinin de en önemli he-
deflerinden biri olacak. İnanıyorum ki genç 
kardeşlerim Türk dünyasının tam bağımsız 
ve azad olabilmesi, müreffeh bir yaşamın 
tesis edilebilmesi için yüksek teknoloji ge-
liştirme çalışmalarına hız kesmeden devam 
edecek. Bugünden sonra TEKNOFEST sefer-
berliği can Azerbaycan’ın her bir rayonuna 

ve tüm şeherlerine uzanarak hayatlarımıza 
müspet bir anlam katacak. 

Aziz bacı ve gardaşlar;

Dün, can Azerbaycan’ın müsteqillik günü-
nü kutladık. Bugün de Türk dünyasının en 
muhteşem zaferlerinden biri olan İstan-
bul’un fethinin 569. yılını kutluyoruz. Kardeş 
Bakü’den, Türk dünyasının kadim şehri İs-
tanbul’a selamlarımızı ve sevgilerimizi yol-
luyoruz. Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şe-
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hitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun.

Huzurlarınızda TEKNOFEST Azerbaycan’a 
emek veren Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliy-
yat Nazirliyina, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına, Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfımızdaki ekibimize, gönüllüle-
rimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha 
teşekkür ediyorum. TEKNOFEST’e himaye 
eden hörmetli cenab Prezident İlham Aliyev 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Kadim coğrafyamızın her bir köşesinden 
Bakü’ye gelerek, tek millet, iki devlet, tek 
festival şüarıyla yola çıktığımız TEKNOFEST-
te bizlerle birlikte olan siz değerli bacı ve 
gardaşlarıma minnettarlığımı iletirem. Hepi-
nizi bu ağustosta yapacağımız TEKNOFEST 
KARADENİZ’e davet ediyorum.

Samsun’da buluşmak üzere sağlıcakla kalın. 
Azerbaycan, sen çok yaşa! Türkiye, sen çok 
yaşa!”
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.137 1 ANKAmall AVM 513.151 1 Mavibahçe AVM 342.711
2 City's Nişantaşı AVM 310.427 2 Forum Ankara Outlet 128.874 2 TerraCity AVM 325.263
3 İstanbul Optimum 249.138 3 Kentpark AVM 69.191 3 Espark AVM 126.885
4 Kanyon AVM 224.089 4 Cepa AVM 66.538 4 Park Afyon AVM 125.057
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.420 5 Gordion AVM 61.450 5 Samsun Piazza AVM 120.886
6 Marmara Park AVM 173.950 6 Next Level AVM 51.899 6 Kulesite AVM 111.343
7 Emaar Square Mall 145.367 7 Atlantis AVM 47.523 7 Forum Mersin AVM 104.827
8 Trump AVM 137.555 8 Taurus AVM 46.536 8 Forum Kayseri AVM 103.527
9 Mall of İstanbul 117.160 9 Nata Vega Outlet 39.510 9 Gebze Center 101.280

10 İstinyePark AVM 108.483 10 One Tower AVM 38.399 10 Forum Gaziantep AVM 100.942
11 Aqua Florya AVM 102.133 11 Antares AVM 36.691 11 Forum Bornova AVM 98.538
12 Zorlu Center 100.815 12 Podium Ankara AVM 35.483 12 Antalya Migros AVM 91.068
13 Brandium AVYM 98.979 13 Arcadium AVM 34.106 13 MarkAntalya AVM 90.764
14 Buyaka AVM 98.776 14 Anatolium Ankara AVM 30.374 14 Özdilek Bursa AVM 90.188
15 Maltepe Park AVM 97.758 15 Kızılay AVM 25.974 15 Outlet Center İzmit 89.565
16 Palladium AVM 88.261 16 365 AVM 22.829 16 Forum Trabzon AVM 88.201
17 Viaport Asia Outlet 87.979 17 Atakule AVM 21.765 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.300
18 Tepe Nautilus AVM 85.832 18 Tepe Prime Avenue 20.011 18 Point Bornova AVM 75.567
19 Capacity AVM 79.849 19 Armada AVM 16.301 19 MalatyaPark AVM 73.730
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.994 20 Bilkent Station 12.989 20 Kent Meydanı AVM 57.850

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.848 1 ANKAmall AVM 12.210 1 Özdilek Bursa AVM 28.405
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.664 2 Antares AVYM 6.539 2 TerraCity AVM 6.582
3 Akyaka Park 48.543 3 Kentpark AVM 4.526 3 Park Afyon AVM 6.353
4 Kanyon AVM 47.275 4 Tepe Prime Avenue 4.244 4 Sera Kütahya AVM 5.802
5 Emaar Square Mall 17.733 5 Armada AVM 3.356 5 HighWay Outlet AVM 5.571
6 Capitol AVM 13.794 6 Cepa AVM 3.335 6 Kayseri Park AVYM 5.146
7 Trump AVM 13.523 7 Atlantis AVM 2.691 7 MalatyaPark AVM 4.710
8 Buyaka AVM 12.645 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.565
9 İstinyePark AVM 9.712 9 Next Level AVM 1.878 9 Gebze Center 4.068

10 Zorlu Center 7.803 10 Arcadium AVM 1.798 10 Deepo Outlet Center 3.418
11 Astoria AVM 7.497 11 365 AVM 1.662 11 Forum Mersin AVM 3.297
12 Akasya AVM 7.265 12 Forum Ankara Outlet 1.607 12 Korupark AVM 3.205
13 İstanbul Optimum 6.203 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.057
14 Sapphire Çarşı 5.192 14 Anatolium Ankara AVM 1.218 14 Antalya Migros AVM 2.727
15 ArenaPark AVYM 5.064 15 One Tower AVM 999 15 17 Burda AVM 2.654
16 Palladium AVM 4.882 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.441
17 Marmara Forum AVM 4.870 17 Park Vera AVM 541 17 Oasis AVM 2.304
18 İsfanbul AVM 4.823 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Kozzy AVM 4.223 19 Metromall AVM 314 19 Sanko Park AVM 2.090
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 295 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 87.837 1 ANKAmall AVM 108.934 1 TerraCity AVM 77.840
2 Emaar Square Mall 84.679 2 Antares AVYM 39.592 2 Mavibahçe AVM 73.831
3 İstinyePark AVM 63.165 3 Nata Vega Outlet 31.239 3 M1 Adana AVM 68.775
4 Mall of İstanbul 49.900 4 Cepa AVM 29.704 4 Özdilek Bursa AVM 59.629
5 Watergarden İstanbul 49.038 5 Gordion AVM 28.933 5 Kulesite AVM 49.986
6 212  Outlet 48.356 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 48.775
7 Buyaka AVM 47.467 7 Atakule AVM 26.238 7 Park Afyon AVM 46.008
8 Venezia Mega Outlet 47.370 8 Metromall AVM 25.630 8 41 Burda AVM 44.430
9 Vadistanbul AVM 45.970 9 Atlantis AVM 25.542 9 Kumsmall AVM 40.189

10 Forum İstanbul AVYM 43.521 10 Podium Ankara AVM 25.044 10 Antalya Migros AVM 39.879
11 City's Nişantaşı AVM 40.536 11 Kentpark AVM 23.685 11 Agora İzmir AVM 38.049
12 Marmara Park AVM 39.404 12 Panora AVYM 21.698 12 Westpark Outlet AVM 36.252
13 Akyaka Park AVM 38.982 13 Ankara Optimum Outlet 19.415 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.778
14 Kanyon AVM 38.973 14 Taurus AVM 17.639 14 10Burda AVM 32.969
15 Maltepe Park AVM 36.664 15 Arcadium AVM 17.527 15 Forum Mersin AVM 32.908
16 Hilltown AVM 36.133 16 Forum Ankara Outlet 15.324 16 Agora Antalya AVM 32.860
17 İstanbul Optimum 31.586 17 One Tower AVM 14.546 17 17 Burda AVM 32.243
18 Trump AVM 31.245 18 Bilkent Station AVM 13.786 18 Point Bornova AVM 31.857
19 Meydan İstanbul AVM 29.789 19 Next Level AVM 10.952 19 01Burda AVM 31.794
20 İstanbul Cevahir AVM 29.688 20 Kartaltepe AVM 10.135 20 M1 Konya AVM 31.430
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.137 1 ANKAmall AVM 513.151 1 Mavibahçe AVM 342.711
2 City's Nişantaşı AVM 310.427 2 Forum Ankara Outlet 128.874 2 TerraCity AVM 325.263
3 İstanbul Optimum 249.138 3 Kentpark AVM 69.191 3 Espark AVM 126.885
4 Kanyon AVM 224.089 4 Cepa AVM 66.538 4 Park Afyon AVM 125.057
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.420 5 Gordion AVM 61.450 5 Samsun Piazza AVM 120.886
6 Marmara Park AVM 173.950 6 Next Level AVM 51.899 6 Kulesite AVM 111.343
7 Emaar Square Mall 145.367 7 Atlantis AVM 47.523 7 Forum Mersin AVM 104.827
8 Trump AVM 137.555 8 Taurus AVM 46.536 8 Forum Kayseri AVM 103.527
9 Mall of İstanbul 117.160 9 Nata Vega Outlet 39.510 9 Gebze Center 101.280

10 İstinyePark AVM 108.483 10 One Tower AVM 38.399 10 Forum Gaziantep AVM 100.942
11 Aqua Florya AVM 102.133 11 Antares AVM 36.691 11 Forum Bornova AVM 98.538
12 Zorlu Center 100.815 12 Podium Ankara AVM 35.483 12 Antalya Migros AVM 91.068
13 Brandium AVYM 98.979 13 Arcadium AVM 34.106 13 MarkAntalya AVM 90.764
14 Buyaka AVM 98.776 14 Anatolium Ankara AVM 30.374 14 Özdilek Bursa AVM 90.188
15 Maltepe Park AVM 97.758 15 Kızılay AVM 25.974 15 Outlet Center İzmit 89.565
16 Palladium AVM 88.261 16 365 AVM 22.829 16 Forum Trabzon AVM 88.201
17 Viaport Asia Outlet 87.979 17 Atakule AVM 21.765 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.300
18 Tepe Nautilus AVM 85.832 18 Tepe Prime Avenue 20.011 18 Point Bornova AVM 75.567
19 Capacity AVM 79.849 19 Armada AVM 16.301 19 MalatyaPark AVM 73.730
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.994 20 Bilkent Station 12.989 20 Kent Meydanı AVM 57.850

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.848 1 ANKAmall AVM 12.210 1 Özdilek Bursa AVM 28.405
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.664 2 Antares AVYM 6.539 2 TerraCity AVM 6.582
3 Akyaka Park 48.543 3 Kentpark AVM 4.526 3 Park Afyon AVM 6.353
4 Kanyon AVM 47.275 4 Tepe Prime Avenue 4.244 4 Sera Kütahya AVM 5.802
5 Emaar Square Mall 17.733 5 Armada AVM 3.356 5 HighWay Outlet AVM 5.571
6 Capitol AVM 13.794 6 Cepa AVM 3.335 6 Kayseri Park AVYM 5.146
7 Trump AVM 13.523 7 Atlantis AVM 2.691 7 MalatyaPark AVM 4.710
8 Buyaka AVM 12.645 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.565
9 İstinyePark AVM 9.712 9 Next Level AVM 1.878 9 Gebze Center 4.068

10 Zorlu Center 7.803 10 Arcadium AVM 1.798 10 Deepo Outlet Center 3.418
11 Astoria AVM 7.497 11 365 AVM 1.662 11 Forum Mersin AVM 3.297
12 Akasya AVM 7.265 12 Forum Ankara Outlet 1.607 12 Korupark AVM 3.205
13 İstanbul Optimum 6.203 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.057
14 Sapphire Çarşı 5.192 14 Anatolium Ankara AVM 1.218 14 Antalya Migros AVM 2.727
15 ArenaPark AVYM 5.064 15 One Tower AVM 999 15 17 Burda AVM 2.654
16 Palladium AVM 4.882 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.441
17 Marmara Forum AVM 4.870 17 Park Vera AVM 541 17 Oasis AVM 2.304
18 İsfanbul AVM 4.823 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Kozzy AVM 4.223 19 Metromall AVM 314 19 Sanko Park AVM 2.090
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 295 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 87.837 1 ANKAmall AVM 108.934 1 TerraCity AVM 77.840
2 Emaar Square Mall 84.679 2 Antares AVYM 39.592 2 Mavibahçe AVM 73.831
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6 212  Outlet 48.356 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 48.775
7 Buyaka AVM 47.467 7 Atakule AVM 26.238 7 Park Afyon AVM 46.008
8 Venezia Mega Outlet 47.370 8 Metromall AVM 25.630 8 41 Burda AVM 44.430
9 Vadistanbul AVM 45.970 9 Atlantis AVM 25.542 9 Kumsmall AVM 40.189
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Konser -Defile -İmza Günü -Basın Pr 
-Açılış Organizasyonu -Grafik Tasarım -Çocuk Etkinlikleri 
-Sosyal Medya Analizi -Söyleşi -Dijital Medya Pazarlama 

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon

www.fsreklam.com.trFarkindalikstudyosufarkindalikstudyosu

Stüdyosu
Farkındalık 
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MADAME COCO, 18 ÜLKEDE 350 MAĞAZAYA ULAŞTI
Ev tekstili ve dekorasyon alanında bir dünya markası olma vizyonu ile çalışmalar yürüten Madame Coco, yurt 

dışında büyümesini hızla sürdürüyor. Madame Coco, Sırbistan ve Bosna Hersek’te de açtığı mağazalarla bugün 
toplam 18 ülkede 350 mağazasıyla globalde de sürdürülebilir başarısını korumaya devam ediyor. 

Lider ev tekstili ve dekorasyon markası Ma-
dame Coco müşterilerinin ihtiyaçlarını, bek-
lentilerini ve beğenilerini odağına alarak ge-
liştirdiği zengin ürün gamını müşterilerine 
doğru noktalarda, ulaşılabilir okazyonlarda 
buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
Madame Coco aynı zamanda, mağaza met-
rekarelerini genişleterek, müşterilerine daha 
geniş ve ferah alanlara sahip konsept ma-
ğazalarında hizmet vermeye devam ediyor. 

Yıl Sonu Hedefi 10 Yeni Ülke

2021 yılında 5 farklı ülkede ve 7 farklı şe-
hirde 8 yeni mağaza açılışına imza atan 
Madame Coco, yurt dışı büyüme hedefleri 
kapsamında faaliyet bölgelerini genişletme-
ye devam ediyor. En son Bosna Hersek ve 
Sırbistan’da da mağaza açan şirket, toplam 
18 ülkede 350 mağazaya ulaştı. Şirketin bu 
yıl yurt dışında 10 yeni ülkede mağaza açma 
hedefi bulunuyor.

Madame Coco, globaldeki fiziki mağazala-
rının yanı sıra e-ticaret kanalında da önemli 
adımlar ve yatırımlar hayata geçiriyor. Aralık 
2021’de küresel, çok kanallı tedarik zincir-
lerini daha iyi yönetmek ve gelecekteki bü-
yümesini desteklemek için pek çok ülkede 
hizmet veren perakende optimizasyon yazı-
lımının öncü firmalarından RELEX Solutions 
ile çalışmaya başladı. Teknoloji yatırımları-
nın yanı sıra, Avrupa’daki e-ticaret faaliyet-
lerinin teslimat süresini kısaltmak amacıyla 
Avrupa’da bir depo kurulumunu hayata ge-
çiren şirket, Madame Coco global websitesi 
üzerinden gerçekleştirilen satışlarda günlük 
teslimat yapmaya başladı. Ayrıca yurt dışın-
daki pazaryerleri ile çalışmalar sürdürülüyor. 

Marka, yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları 
ve dijitalleşme yatırımları ile büyümeye de-
vam etmeyi ve yeni operasyonlarıyla ülke 
ekonomisine katma değer sağlamayı plan-
lıyor. 
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Tarihte Bu Ay Neler Oldu
MADAME COCO, 18 ÜLKEDE 350 MAĞAZAYA ULAŞTI

3 Temmuz 1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesiyle
 sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.

15 Temmuz: Türkiye'de Demokrasi ve Millî Birlik Günü.

 12 Temmuz 1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu. 

 31 Temmuz 1922 - İstiklal Mahkemeleri kanunu TBMM'de kabul edildi. 

28 Temmuz 1914 - I. Dünya Savaşı başladı. 

25 Temmuz: 1992 - Atatürk Barajı’nın iki ünitesi açıldı.

 6 Temmuz 1991: İlk kadın vali Lale Aytaman, Muğla'ya atandı. 

 9 Temmuz 1961 - Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası, halk oylaması 
sonucunda kabul edildi. 

1 Temmuz 1926: Kabotaj Bayramı.

3 Temmuz 1988 - İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

3 Temmuz 2000: Sinema oyuncusu Kemal Sunal, kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti.
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BMW'NİN AMİRAL GEMİSİ YENİ BMW 7 SERİSİ KİŞİYE ÖZEL LÜKS MOBİLİTEYİ YENİDEN YORUMLUYOR

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin amiral gemisi modeli BMW 7 Serisi yenilendi. Yeni BMW 7 
Serisi sunduğu etkileyici tasarımının yanı sıra iç mekânda sahip olduğu eşsiz refah duygusunu yansıtan ögeleriyle 
segmentindeki dengeleri altüst ediyor. Tamamen elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor alternatifleriyle her kulla-
nıcının ihtiyaçlarını karşılayan Yeni BMW 7 Serisi ilk olarak tamamen elektrikli i7 xDrive60 versiyonuyla 2022'nin son 

çeyreğinde Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda yerini alacak. 

Yeni BMW 7 Serisi kullanıcısına sunduğu 
eşsiz donanımları ve ihtişamı simgeleyen 
en özel konfor ögeleriyle farklılaşıyor. BMW 
Kavisli Ekran (BMW Curved Screen) ve en 
güncel BMW iDrive teknolojisi dikkat çe-
ken detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni 
BMW 7 Serisi, genişletilmiş aks mesafesine 
ek Executive Lounge opsiyonuyla birlikte, 
rakipsiz refah duygusunu seçkin ambiyansla 
bir arada sunuyor. 

BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip olan amiral 
gemisi modeli BMW 7 Serisi'nin 7. Jeneras-
yonu, BMW Group Dingolfing Fabrikası'nda 
içten yanmalı, hibrit ve tam elektrik motorlu 
üç versiyonuyla üretilecek. Dingolfing Fab-
rikası, BMW Group'un yeşil, dijital ve sürdü-
rülebilir tesisi olarak öne çıkıyor. Tesisin bu 
özellikleri sayesinde üretim esnasında çev-
reye olan zararı azaltma adına otomobille-
rin parçaları ikincil materyallerden üretiliyor. 

Etkileyici ve Göz Kamaştıran Tasarım

BMW'nin imzası niteliğindeki tasarım öğe-
leri olan dairesel farlar ve BMW böbrek 
ızgaralarının yeni dizaynı Yeni BMW 7 Se-
risi'ne güçlü ve ayırt edici bir görünüm ka-
zandırıyor. Otomobilin görsel olarak güçlü 
ve ayrıcalıklı duruşu ile arka yolcu kısmının 
olağanüstü ferahlığı, eşsiz lüks hissiyatının 
sinyalini veriyor. 

Yeni BMW 7 Serisi standart olarak BMW Se-
lective Beam göz kamaştırmayan özelliğe 
sahip Adaptive LED Headlights aydınlatma 
teknolojisine sahip. İki parçalı olan farların 
üst kısımda kalan bölümü gündüz aydın-
latması, park lambaları ve sinyallerini bün-
yesinde barındırıyor. Ayrıca Türkiye’de yine 
standart olarak sunulan Iconic Glow Kristal 
Farlar, LED ünitelerle aydınlatılan Swarovski 
taşlarla beklentileri en üst seviyeye taşıyor. 
Kısa ve uzun hüzmeli aydınlatma gruplarının 
yer aldığı farlar ise Yeni BMW 7 Serisi'nin ön 
kısmının ortasında konumlandırılıyor. 

Yeni BMW 7 Serisi'nin monolitik yüzey tasa-
rımı, birbirine uyumlu olarak genişleyen dış 
ölçüler ve yan profilden bakıldığında öne 
doğru hareket eden bir görünümü yansıtı-
yor. Otomobil, büyük ve heybetli gövdesine 
rağmen yan profilden incelendiğinde ise 
öne doğru atak bir siluete sahip. Gündüz 

farlarından stoplara uzanan omuz çizgisi, 
Yeni BMW 7 Serisi’nin gövdesini alt bölüm-
den ayırıyor. 

Yeni BMW 7 Serisi’nin tamamen elektrik-
li versiyonu i7 xDrive60 ise her açıdan sıfır 
emisyonlu olduğunu vurguluyor. Opsiyonel 
olarak sunulan M Excellence paketi ise ta-
mamen elektrikli Yeni BMW 7 Serisi'ne mar-
kaya özgü dinamizm katıyor.

2023'te sunulması planlanan Yeni BMW 7 
Serisi'nin M versiyonları, hem görsel hem 
dinamik açıdan farklılaşacak. 

Yeni BMW 7 Serisi'nde biri metalik olmayan 
toplam 10 farklı gövde rengi seçeneği bu-
lunuyor. BMW Individual olarak iki ayrı renk 
tonunda Yeni BMW 7 Serisi siparişi verile-
bilecek. 

Daha Az Düğme ve Daha Fazla Dokun-
matik Yüzey

Yeni BMW 7 Serisi’nde yeni nesil modele 
damgasını vuran sürüş dinamikleri ile seya-
hat konforunu arttıran unsurlar öne çıkıyor. 
Önceki modele göre daha az sayıda düğme 
ve kontrol bulunan modelde BMW Kavisli 
Ekranı’nın (Curved Screen) getirdiği dijital-
leşme dikkat çekiyor. Direksiyon simidinin 
arkasında yer alan 12.3 inçlik bilgi ekranı ve 
14.9 inçlik kontrol ekranı sürüş deneyimini 
ileri bir seviyeye taşıyor. 

Yeni BMW 7 Serisi’nde direksiyon simidi 
ve orta konsol da yeni bir tasarıma sahip. 
Aynı zamanda yeni bir tür kontrol ve tasa-
rım ögesi olan BMW Interaction Bar da Yeni 
BMW 7 Serisi’nde görücüye çıkıyor.

Lüks ve Konfor Standart Donanımda Su-
nuluyor

Yeni BMW 7 Serisi’nde konforlu Executive 
Lounge koltuklar standart olarak yer alıyor.  
Mevcut modele göre daha geniş koltuk yü-
zeylerinin yanı sıra sürücü ve ön yolcu için 
kapsamlı elektrikli ayar, koltuk ısıtma ve bel 
desteği sunuluyor. Sürücü, ön yolcu ve arka 
sıra için isteğe bağlı çok işlevli sunulan kol-
tuklar, optimize edilmiş soğutmalı aktif kol-
tuk havalandırmasını ve dokuz programlı 
bir masaj işlevini de içeriyor.

Executive Lounge seçeneği, arka bölmeye 
tecrübe edilmemiş oturma konforu ve böy-
lelikle eşsiz bir deneyim hissi getiriyor. Kol-
tuk ayar fonksiyonlarında yapılan geliştir-
meler ise son derece konforlu bir dinlenme 
pozisyonu sağlıyor.

Tamamen Elektrikli, Hybrid ve İçten Yan-
malı Güç Ünitesi Alternatifleri

Yeni BMW 7 Serisi Avrupa'da ilk etapta ta-
mamen elektrikli BMW i7 xDrive60 versiyo-
nuyla satışa sunulacak. WLTP normlarına 
göre 625 km'ye varan menzil sunan bu mo-
deli ön ve arka aksta yer alan iki elektrik mo-
toru hareket ettiriyor. Toplamda 544 beygir 
güç ve 745 Nm tork üreten Yeni BMW 7 Se-
risi i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda yüzde 
10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 34 daki-
kada ulaşabiliyor. 

Yeni BMW 7 Serisi'nin en güçlü motor se-
çeneklerinden biri olarak Yeni BMW M760e 
xDrive öne çıkıyor. Plug-in Hybrid teknoloji-
sine sahip bu model, 571 beygir güç ve 800 
Nm tork üretiyor. 2023'ün başlangıcında 
birçok pazarda satışa sunulması planlanan 
Plug-in Hybrid motorlu Yeni BMW 7 Serisi, 
tamamen elektrikli model gibi eDrive tek-
nolojisinin 5. jenerasyonuna sahip. Bu tek-
noloji sayesinde otomobil sadece elektrikle 
80 km mesafe kat edebiliyor.
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www. m a l l a n d m o t t o . c o m

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

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

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


