
1

MALL&MOTTO / Haberler

İGA İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN YENİ BİR REKOR
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ZEYNEP BODUR OKYAY
KALE GRUBU BAŞKANI VE CEO’SU

FAALİYET ALANLARIMIZI
ÇEŞİTLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ.

NEVZAT YAVAN
ESAS GAYRİMENKUL COO’SU

SEKTÖRDE FARK YARATMAK
İŞ BİRLİĞIMİZİN EN ÖNEMLİ HEDEFİ OLACAK.

TAHİR ÇELİK
GLA YÖNETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

“EN BÜYÜK AVM KUMSMALL FACTORY, 
GLA’NIN PROFESYONEL YÖNETİM ANLAYIŞI

 İLE YOLA DEVAM EDİYOR.”
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Ağustos sayımız ile tekrar karşınızda olmanın heyecanı ile merhaba değerli 
Mall&Motto Okuyucuları,

Bu ayda sizler için keyifle okuyacağız bir sayı oluşturmaya çalıştık. Özelikle rek-
lam verdik diye masa üzerine konan bir dergi yerine her zamanki gibi bilgi 
dağarcığımıza katkı sağlayacak makaleler köşe yazıları ve içerikli haber değeri 
olan satır sütün hesabı yaparak haber artı reklam mantığından uzak bir çalışma 
hazırladık bugüne kadar yaptığımız gibi.

Bir röportaj çalışmamızda kulakları çınlasın ECE Türkiye Genel Müdürü ve 
CFO’su Nuri Bey gün gelecek Türkiye’den biz AVM müdürü ve proje yönetimi 
adına birçok projeleri yöneteceğiz demişti. Bugün yakın coğrafyada İran, Irak, 
Azerbaycan, Özbekistan ve BAE (Dubai) derken şimdi Libya ve Mısır’da proje 
yönetimi ve konsept danışmanlığı adına hizmet veriyoruz. Bu çok önemli bir 
performans.

Bu ay iyi beklentiler ile devam edelim Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun 
açıklamalarına bakalım.

‘’Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir 
reel ekonomik performans sergilemiştir. Birçok ülkede iktisadi faaliyet gerile-
miş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir.

Net ihracatın, büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağla-
dığı görülmektedir. Mayıs ayı itibarıyla toplam istihdam edilen kişi sayısı 30,8 
milyon ile tarihsel yüksek seviyeye ulaşmıştır.

2020 yılının üçüncü çeyreği ve sonrasında yıllık bazda aralıksız büyüyen sanayi 
üretimi, 2022 yılı mayıs ayında yüzde 9,1 oranında önemli bir artış kaydetmiştir.
2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmış-
tır. 2015-2022 yılları arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni 
pazar girişleriyle gerçekleşmiştir.

Aralık 2021 ile Haziran 2022 arasında kredi verilen firma sayısı toplamda 1 
milyon 878 binden 1 milyon 960'a çıkarak 82 bin adet artarken, kredi kullanan 
KOBİ'lerin sayısı 195 bin adet yükselerek 2 milyon 56 bin olmuştur."

2023’ e doğru hem global hemde milli ekonomimizde enflasyonist piyasadan 
stabil piyasaya ve kabul edilebilir bir kur değerlerinin oluştuğu piyasa şartları-
na ulaşmak dileklerimizle iyi okumalar diliyor zaferlerle dolu olan içinde hem 
26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferini ve büyük taarruz ile başlayıp 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nızı da kutlarız.  



Genel Direktör



“Akbank’ta tüm zamanların en yüksek müşteri 
büyümesini gerçekleştirdik.”

"TAV’ın dış hatlarda hizmet verdiği yolcu sayısı  17 milyon oldu.”

"Sektörde fark yaratmak iş birliğimizin en önemli 
hedefi olacak."

“Faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek 
sürdüreceğiz.”

“Bodrum mutfak mobilya koleksiyonlarında 
rahatlık ve huzur dileğini yansıtıyor.”

“En büyük AVM Kumsmall Factory, GLA’nın 
profesyonel yönetim anlayışı ile yola devam 
ediyor.”
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AKBANK’TAN TÜRK EKONOMİSİNE 2022’NİN İLK YARISINDA 
639 MİLYAR TL KREDİ DESTEĞİ

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın 
2022 ikinci çeyrek finansal sonuçları 
üzerine yaptığı açıklamada, “Salgın dö-
nemiyle başlayan ve jeopolitik riskler 
nedeniyle artan tedarik zinciri problem-
leri, tüm dünyada etkili olmaya devam 
ediyor. Bu durum küresel enerji ve gıda 
fiyatlarında artışı tetiklerken, yine küresel 
anlamda enflasyonun da temel ekono-
mik risklerden biri olarak uzun bir dönem 
karşımızda olacağını gösteriyor. Bu küre-
sel belirsizliklere rağmen Türk bankacılık 
sektörü güçlü yapısını koruyor. Akbank 
da sağlam finansalları ve etkin risk yö-
netimiyle Türk ekonomisini desteklemeyi 
sürdürüyor.”

“2022’nin ilk yarısında ekonomimize 
639 milyar TL kredi desteği sağladık” 

Binbaşgil, açıklamalarına şöyle devam 
etti, “2022’nin ilk yarısında ekonomimize 
sağladığımız kredi desteğini 517 milyar 
TL’si nakdi olmak üzere toplam 639 mil-
yar TL seviyesine çıkardık. Toplam mev-
duatımız 622 milyar TL’ye, aktiflerimiz 
ise 981 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,4 
düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide 
sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektö-
rün büyümesine ve gelişmesine destek 
olmayı sürdürdük. Bankamız, 7 milyar 
458 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 21 
milyar 157 milyon TL konsolide net kar 
elde etti.”

“Akbank’ta tüm zamanların en yüksek 
müşteri büyümesini gerçekleştirdik”

“2021’in ortasında devreye giren dijital-
den müşteri edinimi sürecinin de etkisiy-
le müşteri kazanımında önemli bir ivme 
yakaladık. Bu süreçle birlikte artık her iki 
müşterimizden birini Akbank Mobil’den 
kazanmaya başladık. Son çeyrekte de, 
çeyreklik bazda Akbank’ta tüm zaman-
ların en yüksek müşteri büyümesini ger-
çekleştirdik. Yeni müşteri kazanımımız 
geçen senenin aynı dönemine kıyasla 
3 katına çıktı. Müşterilerimizin yenilikçi 
ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerin-
den mutluluk duyuyoruz. Yılın ilk yarısın-
daki özverili performansları için çalışma 
arkadaşlarımıza ve bizlere duydukları gü-
ven için başta müşterilerimiz olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

Hakan BinbaşgilHakan Binbaşgil
Genel Müdür Genel Müdür 
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 MODA MARKASI OLDU…

STARCITY OUTLET’İN VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA DANIŞMANLIĞINI 
ESAS GAYRİMENKUL ÜSTLENDİ

Starcity Outlet’in yatırımcısı Gençoğlu Grup ile stratejik bir iş birliği yapan Esas Gayrimenkul,
1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Starcity Outlet’in varlık yönetimi ve kiralama danışmanlığını üstlendi.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım 
şirketlerinden Esas Gayrimenkul; Starcity 
Outlet’in yatırımcısı Gençoğlu Grup ile stra-
tejik bir iş birliği yaparak, 1 Temmuz 2022 
itibarıyla Starcity Outlet’in varlık yönetimi 
ve kiralama danışmanlığını üstlendi. Uzman 
ekibiyle değer yaratan projeler geliştiren ve 
yöneten Esas Gayrimenkul, İstanbul’un göz-
de alışveriş merkezlerinden biri olan Starcity 
Outlet’in varlık yönetimi ve kiralama danış-
manlığını gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esas Gayri-
menkul COO’su  Nevzat Yavan, “İş dünya-
sının önemli gruplarından Gençoğlu Grup 
ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdik. Esas 
Gayrimenkul olarak, Starcity Outlet’in varlık 
yönetimi ve kiralama danışmanlığını ger-
çekleştireceğimiz için gurur duyuyoruz. De-
ğişen, dönüşen ve yeniden şekillenen pazar 
ile perakende ihtiyaçları ve ziyaretçi beklen-
tilerini en iyi biçimde karşılamak, farklıla-

şan rekabet ve ticaret şartlarına hızla uyum 
sağlamak, bununla birlikte hizmet kalitesini 
en üst seviyede tutarak sektörde fark yarat-
mak iş birliğimizin en önemli hedefi olacak. 
Starcity Outlet, güçlü marka karması, yük-
sek performansı ve Gençoğlu Grup’un bakış 
açısı, kurum kültürü, motivasyonu ve Esas 
Gayrimenkul’ün varlık yönetimi anlayışı ile 

her zaman tüm paydaşlarının beklentilerini 
en üst düzeyde karşılayacaktır” dedi. Nevzat 
Yavan sözlerine şöyle devam etti: “Varlık yö-
netimi anlayışımızda, insanı merkeze alarak, 
iş ortaklarımız ve markalar ile yakın ilişkiler 
kurarak ve ticari ürün karması oluşturarak, 
sürdürülebilir yönetim kalitesine odaklanı-
yoruz. Esas Gayrimenkul’ün bu alandaki ba-

şarısını 13. AVM’miz olan Starcity Outlet ile 
sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 
dönemde varlık yönetimi portföyümüzü 
büyüterek farklı AVM’ler ile işbirliği gerçek-
leştireceğiz.”

2010 yılında kapılarını ziyaretçilere açan ve 
Temmuz 2016 itibarıyla Gençoğlu Grup’a 
geçen Starcity Outlet; ziyaretçilerine keyif-
li, rahat ve hesaplı alışveriş için gerekli her 
türlü konforu sunarak, alışverişten beklen-
tileri yükseltmeye ve hayata renk katmaya 
devam ediyor. 134.000 m2 inşaat alanına, 
50.227 m2 kiralanabilir alana ve 48.500 
m² açık-kapalı otopark alanına sahip olan 
Starcity Outlet; CNR Fuar merkezine yakın 
konumu, bünyesindeki dünya markaları ve 
outlet fiyatlarıyla yıl boyunca yerli ve ya-
bancı birçok ziyaretçi tarafından yoğun ilgi 
görüyor.

Nevzat YavanNevzat Yavan
Esas Gayrimenkul COO’su  Esas Gayrimenkul COO’su  





14

MALL&MOTTO / Haberler

41 BURDA AVM’DEN KOCAELİ’NDE BİR İLK:
“TARIM BURDA” PROJESİ

41 Burda AVM; Kocaeli’nde bir ilki gerçekleştirerek sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temelli “Tarım Burda” projesini ha-
yata geçirdi.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım 
şirketi Esas Gayrimenkul tarafından hayata 
geçirilen ve Kocaeli’nin eğlence, yaşam, alış-
veriş merkezi haline gelen 41 Burda AVM; 
Kocaeli’nde bir ilki gerçekleştirerek “Tarım 
Burda” projesini hayata geçirdi. Kocaeli 
Ekolojik Yaşam Derneği ile uzun yıllar sü-
regelen iş birliklerine bir yenisini ekleyerek 
sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temelli 
“Tarım Burda” projesini başlatan 41 Burda 
AVM; projeyle müşteri deneyimini iyileştir-
meyi, sürdürülebilirliği desteklemeyi, geri 
dönüşüme katkı sağlamayı, iyi tarım ürün-
leri yetiştirmeyi ve tarımsal faaliyet olarak 
farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 

Teras alanında Üç Kız Kardeş yöntemiyle 
sebze yetiştirme 

Teras alanındaki zeminin yenilenmesi süre-
ciyle başlayan proje kapsamında, eski ahşap 
zemin parçaları dönüştürüldü ve bu mal-
zemelerle üretilen saksı yatakları ve bahçe 
çitleri proje alanında kullanıldı. Benzersiz bir 
dönüşümle oluşturulan teras alanında; kim-
yasal ürün ve ilaç kullanmadan, ata tohumu 
kullanarak ekilen mısır, fasulye ve kabak Üç 
Kız Kardeş ekim yönteminin temelini oluş-

turuyor. Bunların yanı sıra domates, biber, 
patlıcan, salatalık, kekik, reyhan ve fesleğen 
bitkileri de ziyaretçilerle uygulamalı olarak 
yetiştiriliyor. Proje kapsamında; üretimdeki 
verimliliğin artmasına katkı sağlayan, doğal 
ve en eski tarım yöntemlerinden biri olan Üç 
Kız Kardeş yöntemi kullanılıyor. Projenin iş 
ortağı olan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği 
(KEYAD) de doğal tarım yöntemleri ve ata 
tohumlarıyla birlikte projeye rehberlik edi-
yor. 

İş ortaklarını ve ziyaretçileri sürece dahil 
eden, sürdürülebilir bir sistem

41 Burda AVM, topluma duyarlı ve ilham 
veren bir proje sunma hedefiyle çıktığı bu 
yolculuğa iş ortaklarını ve ziyaretçilerini de 
dahil etmek istiyor. Kurduğu sürdürülebilir 
sistem sayesinde mağazalardan, AVM içeri-
sinden ve organik pazardan çıkan organik 
atıklar; geleneksel kompostlama yöntemi 
olan, besin ekleyerek toprak dokusunu ge-
liştiren Bokashi yöntemiyle kullanıma hazır 
hale getiriliyor. Mağazalardan çıkan karton-
lar da toprak neminin korunması, toprağın 
verimliliğinin ve sağlığının iyileştirilmesi için 
uygulanan bir işlem olan Malç yöntemiyle 

proje alanında kullanılıyor.

Örneğine az rastlanır bir tarım projesi

Projeyle ilgili açıklama yapan Esas Gayri-
menkul Mülk Yönetim Direktörü Nezaket 
Akçakaya, “Dünyamız için Burdayız” diye-
rek çıktığımız yolda büyük emeklerle or-
taya çıkan ‘Tarım Burda’ projemizi hayata 
geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyo-
ruz. Kocaeli’nde ilk ve tek olan projemiz 
sayesinde hem alışveriş merkezimizde yer 
alan iş ortaklarımızı projeye dahil etmeyi 
hem de organik, geri dönüştürülebilir ze-
min malzemeleri kullanarak örneğine az 
rastlanır bir tarım projesi gerçekleştirmeyi 
hedefledik. Süreç içerisinde, iş ortağımız 
KEYAD tarafından gerçekleştirilecek bir 
panelde 41 Burda AVM ziyaretçilerimizle 
buluşarak, uygulama alanında kendileri-
nin de birebir katılımını sağlamak istiyo-
ruz. Projeyi gelecek nesillere aktarmak 
adına da okulları tarım alanımıza davet 
ederek detaylı bilgileri onlarla paylaşmayı 
planlıyoruz. Sektöre ilham olmasını dile-
diğimiz bu projeyi çok yakında diğer Bur-
da AVM’lerinde de uygulamaya alacağız” 
dedi.

Nezaket AkçakayaNezaket Akçakaya
Esas Gayrimenkul Mülk Yönetim Direktörü Esas Gayrimenkul Mülk Yönetim Direktörü 
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TAV YILIN İLK YARISINDA 29,9 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

TAV Havalimanları 2022’nin ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonal sonuçlarını açıkladı. Pandemiye dayalı se-
yahat yasaklarının kalkmasıyla toplam yolcu trafiği yüzde 129 artarken, TAV’ın dış hatlarda hizmet verdiği yolcu 

sayısı yüzde 235 artarak 17 milyon oldu.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin 
dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 
2022’nin ilk altı ayında önceki yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 164 artışla 412 milyon 
avro ciro elde etti. 

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Ser-
kan Kaptan “Sektördeki 25. yılımızı kutlar-
ken, TAV’ı sekiz ülkede 15 havalimanı işle-
ten ve hizmet şirketleriyle birlikte ayak izi 
29 ülkede 90 havalimanına ulaşan bir dünya 
markası haline getirmenin gururunu yaşıyo-
ruz. Mayıs 2022'de yürürlüğe konmuş olan 
yeni yönetim yapımız ile hizmet kalitemizi 
sürekli iyileştirmek, mevcut havalimanları-
mızda daha fazla yolcuya hizmet vermek ve 
aynı heyecan ve motivasyonla portföyümü-
ze daha fazla havalimanı ve hizmet noktası 
ekleyerek TAV'ı daha ileriye taşımak için ça-
lışmaya devam edeceğiz. 
 
Havacılık tarihinin en büyük krizlerine ne-
den olan pandemiden söz verdiğimiz gibi 
daha güçlü çıkmayı başardık. Bu dönemde 
Almatı'yı portföyümüze katmak ve ortağı-
mız Fraport ile birlikte Antalya'daki imtiyazı-
mızı 2052 yılına kadar uzatmak uzun vadeli 
büyümemiz için iki kritik  dönüm noktası 
oldu. Bu başarılarla ortalama imtiyaz süre-
mizi sekiz yıldan 30 yıla çıkararak şirketimiz 
için önemli bir değer yarattık. 
 
Coğrafi olarak dengeli havalimanları port-
föyümüz sayesinde 2022’nin ilk yarısında 
küresel trafik toparlanma eğrisinin üzerinde 
kalmaya devam ediyoruz. Büyüme odaklı bir 
şirket olarak, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve 
BDT ülkeleri gibi hedef bölgelerimizde orta-
ya çıkan yeni fırsatları her zaman yakından 
takip  ediyoruz. Kârlı ve sürdürülebilir bü-

yüme fırsatları oluştuğunda portföyümüze 
yeni havalimanları eklemeye devam etmek 
istiyoruz. 
 
Güçlü yolcu toparlanması ve Almatı'nın 
katkısıyla ikinci çeyrekte pandemi öncesi 
kârlılık seviyemizi aşmayı başardık. 2019 
yılının ikinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrek 
ciromuz yüzde 39, FAVÖK yüzde 21 ve net 
kârımız yüzde 40 oranında arttı.  Bu perfor-
mansla ilk yarıyı 412 milyon avro ciro, 129 
milyon avro FAVÖK ve 31 milyon avro net 
kâr ile tamamladık. Jeopolitik zorunluluklar-
dan kaynaklanan trafik artışı nedeniyle Al-
matı göz alıcı derecede iyi bir çeyrek geçirdi 
ve son derece kuvvetli gelen konsolide so-
nuçlarımızda önemli bir payı oldu. Bununla 
birlikte önümüzdeki çeyreklerde Almatı'dan 
daha normale yakın bir finansal performans 
bekliyoruz. 

Yıl boyunca, Rus trafiği önemli ölçüde iyi-
leşti ve en son haftalık toparlanma seviye-
si itibarıyla baktığımızda TAV için 2019’a 
kıyasla yüzde 49 ve Antalya için de yüzde 
55 seviyesine kadar çıktı. Ayrıca Rusya ve 
Ukrayna kaynaklı trafik kaybı kısmen İngil-
tere, Almanya, Polonya, Kazakistan, İsrail ve 
Avrupa'nın geri kalanından gelen çok güçlü 
trafik tarafından telafi edildi. Bu gelişmeler-
le birlikte Antalya’da aylık dış hat yolcusu 
Haziran’da 2019’un yüzde 80'ine ulaştı. 
 
2022 yılı boyunca yolcu ve iş görünümünde 
meydana gelen tüm bu değişiklikleri tekrar 
değerlendirerek 2022 kârlılık beklentileri-
mizi yukarı yönde revize ettik. Sene başın-
da açıkladığımız beklentilerimize göre artık 
çok daha yüksek bir ciro, daha yüksek bir 
FAVÖK ve Havaş, Almatı ve hizmet şirket-
lerinden kaynaklanan marj daralması ne-
deniyle daha düşük bir FAVÖK marjı bekli-
yoruz. Yolcu sayısı beklentilerimizde ise bir 

değişiklik olmadı. Böylece seneyi 252 mil-
yon avro ile 291 milyon avro arası FAVÖK 
ve 50 milyon avronun üstünde net kâr ile 
kapamayı bekliyoruz. 
 
Pandemi döneminin getirdiği büyük zor-
luklara rağmen yatırımlarımıza devam et-
tik. Almatı'da havalimanının kapasitesini 
ikiye katlayarak en az 14 milyona çıkaracak 
olan yeni terminalin inşaatına başladık. Yeni 
terminal ile havalimanının hizmet kalitesini 
önemli ölçüde artıracağız. Almatı Havalima-
nı’nda misafirimiz olacak yolcularımıza en 
kaliteli hizmet ve destek fonksiyonlarını su-
narak sınıfının en iyisi bir kullanıcı deneyimi 
yaşatmayı hedefliyoruz. 2052 yılına kadar 
sürecek olan bir sonraki imtiyaz dönemine 
hazırlık olarak amiral gemimiz Antalya Ha-
valimanı’nda da kapasite artırım yatırımları-
mız devam ediyor. 
 
Paydaşlarımız için mümkün olan en yük-
sek değeri yaratarak, kalıcı ve sürdürülebi-
lir büyüme sağlamak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Çalışanlarımızın mutluluğunu 
sağlamak, yolcu memnuniyetini artırmak ve 
çevremize karşı sorumluluk bilinciyle hare-
ket etmek en önemli önceliklerimiz olmaya 
devam edecek. Bu alanda ülkemizin lider iş-
letmelerinden biri olarak karbon ayak izimi-
zi küçültmeye ve havalimanlarımızı net sıfır 
emisyon hedefine taşımak için çalışmaya 
devam edeceğiz. 
 
1997 yılındaki kuruluşundan beri TAV, hava-
limanı işletmeciliği iş kolunu yeniden tanım-
lamaya ve yeni bir endüstrinin oluşmasına 
öncülük etti. Bugün çok farklı bir dünyada 
yaşıyor olsak da ana yaklaşımımız değişme-
di. Bir havalimanı ancak geleceğe bakarak 
hayal edilebilir. Her zaman ileriye bakıyoruz 
ve havalimanlarının geleceğini şekillendiri-
yoruz. 
 

Serkan Kaptan  Serkan Kaptan  
TAV Havalimanları TAV Havalimanları 
İcra Kurulu Başkanı İcra Kurulu Başkanı 
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METRO TÜRKİYE’DEN SLOW FOOD AŞÇI DAYANIŞMASI TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Metro Türkiye’nin gastronomi platformu Gastronometro, Slow Food Aşçılar Dayanışması Türkiye ile iş birliği gerçekleştirdi. 
Bu kapsamda Gastronometro, Slow Food Aşçılar Dayanışması Türkiye lansmanına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, yıl 

boyunca şeflerin yapacağı etkinlik ve çalışmalara ev sahipliği yapacak.
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30 yılı aşkın süredir Türk mutfağını ve de-
ğerlerini koruma ve gelecek nesillere ak-
tarma amacıyla çalışmalarına devam eden 
Metro Türkiye’nin, kendi çatısı altında bu-
lunan, Ar-Ge, eğitim ve sektörün buluşma 
merkezi olan Gastronometro, Slow Food 
Aşçı Dayanışması’nın Türkiye lansmanına 
ve yıl boyunca şeflerin yapacağı etkinliklere 
ev sahipliği yaparak önemli bir iş birliğine 
imza attı.

Slow Food’dan Türkiye’nin gastronomi 
mirasına katkı

Anadolu; Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlar 
ve Akdeniz arasındaki kavşakta yer alması 
nedeniyle, biyoçeşitliliği, ırkları ve işlenmiş 
gıda ürünleri bakımından dünyanın en zen-

gin gıda miraslarından birine ev sahipliği ya-
pıyor. Ancak bu gastronomi mirası yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya. İşte bu yüzden 
Slow Food, Anadolu ve Trakya mutfağının 
gizli mücevherlerini tanıtmaya ve korumaya 
kendini adamış bir grup aşçıyı bir araya ge-
tirerek, biyolojik çeşitliliğin nihai koruyucu-
ları olan küçük ölçekli esnaf çiftçiler ve yerel 
üreticilerle  somut köprüler kuruyor.

Sinem Türüng: “Slow Food Aşçı Dayanış-
ması ile değerlerimiz örtüşüyor”

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, ger-

çekleştirilen iş birliğine yönelik olarak şun-
ları söyledi: “Aşçıları iyi, adil ve çevreci bir 
sürdürülebilir gastronomi çerçevesinde 
birleştirmeyi ve buna uygun programlar 
yürütmeyi hedefleyen Slow Food Aşçı Da-
yanışması’nı yereli desteklemesi, sürdürü-
lebilirliği güçlendirmesi ve gıda sürdürüle-
bilirliğinin en önemli aktörleri arasında yer 
alan şefleri sürece dahil etmesi bakımından 
çok değerli buluyor ve onları Gastronomet-
ro’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 
Metro Türkiye olarak biz de 30 yılı aşkın bir 
süredir gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin 
merkezine sürdürülebilirliği alıyor ve bu ko-

nuda öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Çalışmalarımızın önemli bir parçasını da 
yerel ve Coğrafi İşaretli ürünler gibi de-
ğerlerimizi korumak ve geleceğe taşımak 
oluşturuyor. Yerel değerleri korumadan 
Türk mutfağını sürdürülebilir bir şekilde 
yarınlara taşımanın mümkün olmadığını 
biliyor ve uzun yıllardır bu yönde çalış-
malar yapıyoruz. Bizimle aynı değerleri 
benimseyen Slow Food Aşçı Dayanışma-
sı’nın faaliyetleri çerçevesinde şeflerimi-
zin yıl boyunca çok güzel çalışmalar imza 
atacaklarına ve genç şeflere de ilham ve-
receklerine inanıyoruz.”

Türkiye’deki Slow Food Aşçılar Dayanış-
ması, yemek veya menülere verilen bir 
ödül anlamına gelmiyor. Anadolu gastro-
nomisinde  çiftçilerin oynadığı kilit rolün 
bilincinde olan şeflerin ve bunu mümkün 
kılan malzemelerin korunmasını sağla-
yan bir dayanışma olarak tanımlanıyor. 
Slow Food şimdiden sebze çeşitleri, hay-
van ırkları ve işlenmiş gıda ürünleri gibi 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 
80'den fazla gıda ürününün geleneksel 
yöntemlerle işlenerek Nuh’un Ambarı’na  
kataloglanmasını gerçekleştirdi. Slow 
Food Aşçı Dayanışması aracılığıyla şefler 
artık bu ürünlerin sürdürülebilir bir gele-
cek sağlaması için yerel ve ihmal edilmiş 
gıda bileşenlerini ve onların devamlılığını 
sağlayan toplulukları kullanmayı taah-
hüt ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından 
yeme içme sektöründen 30 şef de daya-
nışma çağrısına katılımlarını bildirdi.

Sinem TürüngSinem Türüng
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 
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Alışveriş merkezlerinden otellere, restoranlardan turistik tesislere kadar 13 binden fazla noktada kapalı devre dijital mü-
zik yayını hizmeti veren SMG, özellikle tatil dönemlerinde turistik tesislerin müziğe daha fazla özen göstermesi gerektiğini 
hatırlatıyor. SMG, turistik işletmenin müzik seçiminde marka imajı, ambiyans ve hedef kitlenin büyük önem taşıdığına da 

dikkat çekiyor.

TURİSTİK TESİSLER YAZ SEZONUNDA SMG MÜZİKLERİ İLE 
HAREKETLENİYOR

Günümüzde müzik neredeyse tüm sektörle-
rin vazgeçilmezi… Üstelik müzik sadece sa-
tışları değil çalışan verimliliğini, marka ima-
jını ve hatta müşteri sadakatini de etkiliyor. 
Turizm sektörü de tüketici ihtiyaçlarını doğ-
ru tespit etme ve uygun çözümler sunma 
noktasında müziğe ayrı bir önem veriyor. 
2009 yılından bu yana halka açık mekanda, 
kapalı devrede yasal müzik ve anons yayın 
hizmeti sunan SMG, bu alandaki uzmanlı-
ğıyla oteller, restoranlar, beach club, SPA’lar 
gibi turistik tesislere de çözüm üretiyor. 

Yapılan araştırmalar otellerde müzik çalın-
masının müşteri sadakatini olumlu etkiledi-
ğini ortaya koyuyor. İngiltere’de yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre müşterilerin 
yüzde 78’i müziğin kendilerini daha rahat 
hissettirdiğini, yüzde 75’i otelin lobi, bar, 
restoran gibi bölümlerinde mutlaka müzik 
duymak istediklerini belirtiyor. Müşterile-
rin yüzde 61 müzik çalan bir ortamda daha 
fazla yiyecek ve içecek tüketeceklerini söy-
lüyor.

Turistik tüm tesislerde markanın imajıyla 
örtüşmeyen, profesyonel olarak seçilmemiş 
müzikler tüketiciyi olumsuz etki yaratıyor. 
Müziğin türü, yüksekliği ve temposu, otel-
deki müşterileri rahatlatarak ya da tam tersi 

hüzünlendirerek ortamla kurdukları duygu-
sal bağı doğrudan etkiliyor. Örneğin oteller-
de lobi, koridor, lounge alanı, kahvaltı salo-
nu, restoran, SPA, spor kulübü, havuz ve bar 
gibi müşterilerin bulunduğu ortak alanlarda 
mutlaka müzik yayını yapılması gerekiyor. 
Her tesiste ambiyansa uygun farklı tarzlar-
da müzikler yayınlanması gerektiğinin altını 
çizen SMG Kurucu Ortağı Gül Gürer Alimgil, 
“Oteller için her bölüme özel farklı müzik 
listeleri hazırlıyoruz. Lobide genellikle her-
kesin sevebileceği easy listening tarzında 
vokalsiz şarkılar kullanmaya özen gösteri-
yoruz. Restoranda lounge, soft caz tarzında 
müzikler öneriyoruz. Daha ritmik şarkıları 
ise genellikle havuz ve bar bölümünde ter-
cih ediyoruz. SPA’larda ise insanları rahatla-
tacak zen-relaxing tarzda müzikler seçiyo-
ruz” diyor.

Gün içinde müzik yayınının mutlaka değiş-
kenlik göstermesi gerektiğini de hatırlatan 
Alimgil, şunları söylüyor: “Sabah saatlerin-
de daha hafif tempolu müziklerle yayını 
başlatıp ilerleyen saatlerde ve özellikle pri-
me time dediğimiz saat dilimlerinde daha 
coşkulu, insanları iyi hissettirecek müzikler 
kullanıyoruz. Akşam saatlerinde ise yayınla-
rımızda yine günün yorgunluğunu hafiflete-
cek müzikleri tercih ediyoruz. Hafta sonları-

nın dinamiklerini düşünerek bu günlere özel 
yayınlar da oluşturuyoruz.”

Snapmuse.com Büyümeye Devam Ediyor

SMG’nin müzik platformu Snapmuse, şu 
anda 200 ülkeden trafik alıyor ve 160 bin ka-
yıtlı kullanıcıya ulaşmış durumda. Snapmu-
se; Youtuberlar, Influencerlar, prodüksiyon 
ve reklam firmaları, yönetmenler ve firmala-
rın pek çok mecrada kullanabilecekleri, fark-
lı tarzlarda ve uzunluklarda, vokalli-vokalsiz 
içerikler üretiyor. Sosyal medyada paylaşı-
lan videolarda popüler şarkının kullanıldı-
ğı durumda, sistem içerikleri bloklar veya 
içeriğin sesini kapatır. Telif hakkı yasaların-
dan dolayı bu işlem neredeyse tüm sosyal 
medya platformlarında gerçekleşmektedir. 
Bu sebepten dolayı “royalty-free” adı ve-
rilen, telif bedelleri üyelik bedelinin içinde 
olan içeriklerin kullanılması gerekir. snap-
muse.com platformu üzerinden üye olu-
narak, şarkılar indirilip dijital platformlarda 
kullanılabiliyor. 30 günlük ücretsiz deneme 
süresinden faydalanılabilir. Platformda tüm 
hakları SMG’de bulunan 11.000'in üzerinde 
şarkı + 6.500 SFX bulunuyor. Siteye eklenen 
şarkıların tescili ve tüm dijital platformlar-
da koruması yapılmış durumda. Üyeler için 
aylık sınırsız şarkı indirme ve izlenme hakkı, 
Youtube, Facebook, Instagram, Twitch ka-
nallarında %100 korumalı kullanım hakkı, ti-
cari kullanım hakkı, içeriklere reklam alabil-
me gibi avantajlar sunuyorlar. Detaylı bilgi 
hello@snapmuse.com adresinden alınabilir.

Akıllı Hoparlör Sistemi

2017 yılında kabul edildikleri İTÜ ARI Tek-
nokent’teki ofislerinde, ARGE çalışmaları-
nı sürdürdükleri yeni teknolojileri var. 3S 
(Smart Speaker System) - Akıllı Hoparlör 
Sistemi bunlardan biri. Henüz bu teknolojiyi 
geliştirme aşamasında olduklarını belirten 
SMG Kurucu Ortağı Serkan Polat “ Müşte-
riler, raf önünde ya da özel bir alanda bir 
süre geçirdiğinde, 3S cihazı, sensörü ile kişi-
yi algılayıp o alana özel anonsu iletebiliyor. 
Yayın akışındaki şarkılar çalarken, ilgili ala-
na özel anons devreye giriyor ve anonstan 
sonra yayın akışı kaldığı yerden devam edi-
yor. Artık markalar, mağaza içinde, istenilen 
alana özel mesajlarını müşterilerine iletebi-
lecek.”dedi.

Gül Gürer Alimgil Gül Gürer Alimgil 
SMG Kurucu Ortağı SMG Kurucu Ortağı 

Serkan Polat Serkan Polat 
SMG Kurucu Ortağı SMG Kurucu Ortağı 



YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
Aneliya Ivanova

İletişim: 0532 576 10 49



26

MALL&MOTTO / Haberler

Kale Grubu’nun 65. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı geleneksel Seramik Bayramında, 2022-2026 yılları arasında 230 
milyon dolar yatırım yapacaklarını açıklayan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Köklerden göklere 
uzanan üretim yolculuğumuzu, güncel gelişmeler ve trendler doğrultusunda faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek sürdü-
receğiz” dedi. Grup, anahtar teslim güneş enerji sistemlerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri ve hidro-

jen enerjisi gibi ileri enerji çözümlerine yönelik yatırım fırsatlarını araştırıyor.

25 Temmuz akşamı halk konseriyle başlayan Seramik Bayramı kutlamalarında, 65. Yıl Kaleseramik Toprak ve Sanat Çına-
rı Sergisi’nin Açılışı, mevlit, geleneksel sünnet töreni ve 5, 10, 15, 20,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 65. yıllarını tamamlayan 

çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.

Kale Grubu’nun 65. Yılı onuruna, ressam Mehmet Sinan Kuran’ın öncülüğünde oluşturulan kolektif resim çalışması, Zey-
nep Bodur Okyay tarafından yapılan son dokunuşla tamamlandı. Mardin’den Isparta’ya, Erzurum’dan Mersin’e kadar 

6 bine yakın kişinin hem ‘İyi Bak Dünyana’ perspektifini hem de 65. yıla dair duygularını yansıttığı kolektif resim büyük 
beğeni topladı.

KALE GRUBU’NDAN 65. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE 230 MİLYON DOLAR 
YATIRIM MÜJDESİ

Merhum Dr. (h.c) İbrahim Bodur tarafından 
1957 yılında temelleri atılan Kale Grubu, 
doğduğu topraklar olan Çanakkale’nin Çan 
ilçesinde, 65. kuruluş yıl dönümü ve gele-
neksel Seramik Bayramını birlikte kutladı. 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ında katıldığı törende granit slab hat-
tının temeli atılırken, bunu yeni yatırımların 
izleyeceği açıklandı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bo-
dur Okyay, dünyada aile şirketlerinin orta-
lama ömrünün 25 yıl olduğu bir dönemde 
65. Yıla erişmenin büyük mutluluk vesilesi 
olduğunu belirterek, “Rahmetli İbrahim Bo-
dur’un, Çan’ın kuş uçmaz kervan geçmez 
günlerinde kurduğu hayaller, büyük emek-
ler, büyük çabalar neticesinde; bugün kolları 
dünyayı saran, binlerce insanın evine ekmek 
götürmesine vesile olan bir şirketler grubu-
na dönüştü. Kendisi nereye varmak istediği-
ni ve şirketimizi gelecekte nerede görmek 
istediğini çok net ortaya koymuştu. Bize 
düşen de onun çizdiği vizyonu izlemek ve 
günümüz şartlarına uyumlandırmak oldu.

Üretim, altyapı, ürün, pazarlama, dağıtım ve 
insan sermayesi konusunda sürdürülebilir 
olmak için akıllı yatırımlar yaparak bugün-
lere geldik. Başarılı bir iş için en tartışmasız 
unsur, birlikte yol aldığınız insanlardır. Ne 
mutlu bize ki, aynı yolu yürümekten büyük 
gurur duyduğumuz, üç kuşaktan çalışanları-
mız, iş ortaklarımız, bayilerimiz ve paydaş-
larımız oldu. Hepsine şükran borçluyuz…” 
dedi.

Zeynep Bodur Okyay: “Şevkimizi kaybet-
miyor, yeni yatırım fırsatları araştırıyo-
ruz”

Kale Grubu’nun DNA’sında sanayicilik 
kodlanmış bir grup olduğunu dile getiren 
Zeynep Bodur Okyay, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Küresel ve yerel pazardaki tüm 
zorluklara rağmen yatırım yapma şevkimizi 
asla kaybetmiyoruz. 2022-2026 döneminde 
230 milyon doların üzerinde yatırım yap-
mayı planlıyoruz. Yatırım odağımızda yurt 
dışında büyüme, yeni iş alanları, dijital dö-
nüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik var. 
Önümüzdeki yıllarda ana faaliyet alanla-
rımızı destekleyen ve geliştiren katma de-
ğeri yüksek iş alanlarına odaklanacağız. 
Grubumuzun yapı sektöründe malzeme, 
izolasyon, proje ve uygulama alanlarındaki 
tecrübesinden güç alarak, çatı ve arazi tipi 
anahtar teslim güneş enerji sistem tasarımı 
ve kurulumu faaliyetlerini yürütmek üzere 
yeni yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Bunun 
yanı sıra enerji depolama sistemleri, yakıt 
pilleri ve hidrojen enerjisi gibi önümüzdeki 
yıllarda yaygınlaşması beklenen ileri enerji 
çözümlerine yönelik incelemelerimiz de de-
vam ediyor. Köklerden göklere uzanan üre-
tim yolculuğumuzu, güncel gelişmeler ve 
trendler doğrultusunda faaliyet alanlarımızı 
çeşitlendirerek sürdüreceğiz.”

Granit Slab yatırım hattının temeli atıldı

Her 27 Temmuz’da bir yatırımı hayata ge-
çiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale 
Grubu, 65’inci yılında dayeni bir yatırımın 
temelini attı. 80x160/160x320 ebatlarda 6 
milimetre, 10milimetre ve 20 milimetrelik 
Mat/Parlak granit üretimi gerçekleştirilecek 
yeni üretim hattının temeli, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank ve protokolün 
katıldığı bir törenle atıldı. Hattın, 32 milyon 
Euro yatırımla 2022 sonunda üretime başla-
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ması planlanıyor. Granit slab hattı devreye 
girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 
milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise 
ortalama 500 milyon TL olması öngörülü-
yor. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep 
Bodur Okyay, dünya standartlarında en son 
teknoloji makine ve fırınlarla donatılacak 
hatta, üretimin yüzde 70’inin ihraç edilece-
ğini ve ilk etapta 70kişiye istihdam sağlana-
cağını açıkladı.

İbrahim Bodur’u anmak için Toprak ve 
Sanat Çınarı Sergisi açıldı

Toplumun gelişmesi için her zaman sanata 
ve sanatçıya değer veren İbrahim Bodur’u 
anmak üzere, merhum iş adamıyla 50 yılı 
aşkın dostluğu olan seramik sanatçısı Mus-
tafa Tunçalp tarafından hayata geçirilen 65. 
Yıl Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi açıldı.
Sergide, 1962 yılında Kaleseramik’te başla-
dığı stajla Kale Grubu ile tanışan, 1970 yılın-
dan itibaren Kalebodur Sanat Atölyesi'nde 

birikimlerini gençlere aktaran Tunçalp’in 
elinden çıkan 75 eser ziyaretçilerle buluştu. 
Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bo-
dur, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 
“Rahmetli İbrahim Bodur, sanatı el üstünde 
tutan bir sanatseverdi. Günümüz çağdaş 
seramiğinin çok önemli temsilcilerinden ve 
ülkemizde konusunda en çok eser veren sa-
natçılarından biri olan Mustafa Tunçalp de 
bize babamın kıymetli emanetlerinden biri. 
Kendisini rahmet, özlem ve saygıyla anar-
ken; değerli sanatçı Mustafa Tunçalp’e de 
dünden bugüne tüm katkıları için teşekküre 
diyoruz” dedi. Sanatçı Mustafa Tunçalp de 
“Dünya çapında üretim yapan Kaleseramik 
ve onun kurucusu İbrahim Bodur ile baş-
layan sanat serüvenimin bu en anlamlı son 
buluşması, Onun anısına saygı ve bu güzide 
kurumla aramda bitmeyen vefanın bir gös-
tergesi…” diye konuştu.

Kale Grubu çalışanları ve paydaşlarından 
kolektif ‘aile resmi’

Seramik Bayramı kutlamalarının en önemli 
anlarından biri de Kale Grubu’nun 65. Yılı 
onuruna ressam Mehmet Sinan Kuran’ın 
öncülüğünde oluşturulan kolektif resim ça-
lışmasının, Zeynep Bodur Okyay tarafından 
yapılan son dokunuşla tamamlanması oldu. 
Grubun İstanbul Levent’teki genel merke-
zinde haziran ayında başlatılan başlayan 
resim çalışmasına, Mardin’den Isparta’ya, 
Erzurum’dan Mersin’e kadar Grubun faali-
yette bulunduğu şehirlerdeki çalışanlar ve 
tüm paydaşları da katkı sağladı. 6 bine yakın 
kişinin hem ‘İyi Bak Dünyana’ perspektifini 
hem de 65.yıla dair duygularını yansıttığı 
kolektif resim büyük beğeni topladı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bo-
dur Okyay, “Hiçbir ayrım olmadan herkesin 
bir olduğu; köklerden göklere, evlerden 
kalplere uzanan 65. Yıllık yolculuğumuzun 
ruhunu yansıtan harika bir kolektif resim or-
taya çıktı. Tam bir aile resmi oldu” derken, 
sanatçı Mehmet Sinan Kuranda şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Zeynep Hanım’ın başlat-
tığı bir fikir gelişti ve Türkiye genelinde dev 
bir projeye dönüştü. Kale ailesinde çalışan 
her bir kişinin ortak resmi. Meslek hayatı-
mın en muhteşem projesi. Böyle bir şansa 
sahip olduğum için çok şanslıyım. Bu güzel 
birliktelikte emeği olan herkese çok teşek-
kür ederim.”

Kale Grubu’nun geleneksel Seramik Bay-
ramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çan 
Terminal’de halk konseri, mevlit, geleneksel 
sünnet töreni ve 5, 10, 15, 20,25, 30, 35, 40, 
45, 50 ve 65. yıllarını tamamlayan çalışanlar 
ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlen-
di.
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2021'DEKİ ZORLUKLARA RAĞMEN TÜRKİYE’DE E-TİCARET GELİŞMEYE 
DEVAM EDİYOR

Türkiye’de birtakım ekonomik sorunlar olmasına karşın tüketici harcamaları 2021'de yavaşlamadı. 2021 Ocak- Eylül 
ayları arasında uygulama içi gelirlerde %68’lik bir artış yaşandı.

Pandemi dönemi çevrimiçi alışverişte büyük 
bir artışa yol açarak dünya genelinde diji-
tal dönüşümü hızlandırdı. Artık çoğu sosyal 
mesafe kısıtlaması kaldırılmış ve insanlar vi-
rüsle birlikte yaşamaya adapte olmuş olsa 
da alışveriş bir daha geri dönmemek üzere 
dijitalleşti.

Bu durum Türkiye'de de farklı değil. Mo-
bil ticaret, ülkedeki tüketicilerin önemli bir 
bölümünün mobil cihazlardan alışveriş yap-
mayı tercih etmesiyle bir büyüme patlaması 
yaşıyor. AppsFlyer'ın “Türkiye’de e-ticaret 
uygulama pazarlamasının durumu (2022)” 
araştırmasına göre, 2021 yılının ilk yarısın-

da Türkiye'deki çevrimiçi satışların %60'ını 
mobil uygulamalar üzerinden satın almalar 
oluşturdu. 

Türkiye'deki en popüler uygulamaların çoğu 
yurtdışı menşeli olsa da yerel uygumalar da 
büyük başarılar elde ederek kendilerine cid-
di bir pazar payı edindi.  Bununla birlikte, 
önümüzdeki birkaç yıl ülkedeki e-ticaretin 
geleceği açısından oldukça parlak görünse 
de son zamanlarda pazarlamacılar için bir-
takım engeller ortaya çıktı.  Gizlilik çağının 
etkisi e-ticaret uygulama pazarlamacıları 
arasında şimdiden hissedilmeye başlandı ve 
Türkiye’de de durum farklı değil. İçine girdi-

ğimiz yeni gizlilik çağının etkisinin yanı sıra, 
Türkiye'nin ülke olarak içinde bulunduğu 
ekonomik sorunlar da hem pazarlamacıları 
hem de tüketicileri olumsuz yönde etkiledi.
E-ticaret pazarı, büyük ölçüde COVID-19’un 
etkisi ve tüketicilerin genel olarak dijital ve 
mobil cihazlara kayması nedeniyle son bir-
kaç yılda hızla büyüdü. Türkiye'de şu anda 
e-ticaret ile ilgili herhangi bir yavaşlama 
emaresi görmüyoruz.

E-ticaret pazarlamacıları hangi trendleri 
dikkate almalı?

Bildiğimiz gibi Apple'ın ATT çerçevesi ve 
SKAdNetwork kampanya ölçümlerinde bü-
yük değişiklere yol açtı. Pazarlamacıların 
kullanıcı düzeyinde veri kaybına adapte 
olması gerekiyor. Bu yeni düzende pazar-
lamacıların, e-posta ve anlık bildirimler gibi 
kanallar aracılığıyla mevcut kullanıcılarla 
yeniden etkileşim etkinliklerini hızlandır-
ması ve aynı zamanda uygulama izni veren 
kullanıcılar için ücretli yeniden pazarlamayı 
faaliyetlerine girişmesi gerekecek.

Önümüzdeki dönemde, yeniden pazarla-
maya her zamankinden daha fazla önem 
verilmesi büyük önem taşıyor. E-ticaret için 
yeni uygulama kullanıcıları edinmek, onlar-
la yeniden etkileşime geçmekten çok daha 
pahalıya mal olabilir. Türk pazarlamacılar 
bütçelerini küçültmemeli, kullanıcıları And-
roid için yeniden pazarlama kampanyaları-
na yönlendirmeli ve ana odaklarını burada 
tutmalıdır.

Yüksek müşteri sadakati pazarlamacılar için 
altından daha değerlidir. Sadık müşteriler, 
diğer kullanıcılardan 3,5 kat daha harcama 
yapar ve tekrar satın alma olasılıkları 3 kat 
daha fazladır. Türk markaları, uygulama içi 
ve anlık bildirimlerden yararlanarak yüksek 
müşteri sadakati sağlama yolunda adımlar 
atmalı.

Pazarlamacılar, kampanyalardan en iyi şe-
kilde yararlanmak ve maksimum tüketiciyi 
hedeflemek için uygulamalarını ilk açılışta 
ATT onayını gösterecek şekilde tasarlama-
lıdır. Araştırma verileri, onay verme oranının 
kullanıcıların bir uygulamayı ilk kez başlat-
tığında en yüksek seviyede olduğuna işaret 
ediyor.

Ece İnanç StepienEce İnanç Stepien
AppsFlyer Türkiye & Orta Doğu Satış MüdürüAppsFlyer Türkiye & Orta Doğu Satış Müdürü
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SATIŞTA VERİMLİLİĞİ YÜZDE 30 ARTIRAN TEKNOLOJİ
Yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People, şirketlerin saha ekiplerinin mağaza ziyaret sürecini ‘Time & Motion’ 
yazılımıyla optimize ediyor. Bu uygulamayla saha ekiplerinin attığı her adım verimli hale getirilebiliyor. Time & Motion 

analizleriyle şirketler yüzde 30’lara ulaşan verimlilik artışı yakalayabiliyor…

Yapay zekâ tabanlı çoklu kanal perakende 
uygulama yönetimi çözümleri sunan yeni 
nesil perakende analitiği şirketi REM Peop-
le, teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. 
REM People, REM inStore yazılımındaki 
‘Time & Motion’ özelliğiyle saha ve satış 
operasyonlarında maliyetleri düşürürken 
verimliliği artırıyor. Bu uygulamayla saha 
ekiplerinin attığı her adım optimize edilir 
hale geliyor. Time & Motion analizleriyle 
kurumlar satışta yüzde 30’lara ulaşan verim-
lilik artışı yakalayabiliyor.

REM People, müşteri ihtiyaçları ve taleple-
ri doğrultusunda teknolojisini geliştirmeye 
devam ediyor. Yerli ve global olmak üzere 
50’den fazla ülkede 120’den fazla müşte-
riye hizmet veren REM People, yapay zekâ 
tabanlı görüntü tanıma teknolojileriyle, veri 
toplama ve mağaza ziyaret sürelerini opti-
mize ederek yine bir ilke imza atıyor. Dün-
yanın en büyük gıda, içecek, temizlik, hijyen, 
tütün ve alkol firmaları, Türkiye çapındaki 
on binlerce satış noktasına ekiplerini gön-
derip bu noktalarda tanzim teşhir faaliyetle-
rini yürütmeye çalışıyor. Böylesine büyük bir 
coğrafyada mağaza ziyaretleri gerçekleşti-
ren satış ekiplerinin ziyaret sürelerini opti-
mize etmek ve satışları maksimize etmek en 
önemli hedef olarak karşımıza çıkıyor.

Kurumlar kendi analizini yapıyor

REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali 
Dedei, REM People’ın bu alandaki farklılaş-
masını şöyle anlatıyor: “REM inStore ürünü-
müzle mağaza ziyaret sürelerini optimize 
etmek adına Time & Motion özelliğini kul-
lanıyoruz. Bu özellikle, sahadayken hangi 
işlere ne kadar zaman ayrıldığı ölçülüp, sa-
tış ekiplerinin aktiviteleri takip edilebiliyor. 
Böylece verimlilik artışı sağlanabiliyor. Zi-
yaretlerde ne kadar görüşme yapıldığı, raf 
planına ve nokta içerisindeki diğer işlere ne 
kadar süre ayrıldığı, ziyaret süreleri ve satış 
oranları gibi analizlerin yapılması mümkün 
hale geliyor. REM People’ın Time & Motion 
çalışmaları, tüm bu verilerin toplanması ve 
analiz edilmesine olanak tanıyor.

Sahadaki her saniye önemli

Çeşitliliğe sahip her işte olduğu gibi büyük 

satış organizasyonlarında da her saniye 
önemli. Dolayısıyla saha ekiplerinin saha-
da uyguladığı her adımın süresini optimize 
etmek, şirketler için yüksek verimlilik ve kâr 
sağlıyor. Time & Motion analizleri ile yüz-
de 30’lara ulaşan verimlilik artışları yakala-
nıyor. Sağlanan bu verimlilik, satış ekipleri 
için “Kayıp Nokta Kazanımları”, “Yeni Nokta 
Ziyaretleri”, “Top satış noktalarına ziyaret 
sıklığı arttırma” gibi farklı faydalar sağlıyor 
ve satış cirolarına katkı sunuyor.

Time&Motion nasıl çalışıyor?

REM People Time & Motion; REM inSto-
re yazılımını kullanarak istenilen hedeflere 
ulaşabilmek için gereken aksiyonları anlık 
olarak almayı sağlıyor. Kurumlar, satış or-

ganizasyonu ve diğer departmanlar için 
hangi adımların sürelerinin ölçülmesini 
istediğini belirleyerek, uzayı temsil ede-
cek örneklem seçerek Time & Motion 
planlaması yapıyor. Örneklem seçimi bu 
çalışmanın ilk ve en önemli adımı olarak 
öne çıkıyor. REM People’da Time & Mo-
tion çalışmasındaki örneklem seçimi uz-
man ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. 
REM People ekibi, seçilen örneklemdeki 
saha personellerine satış rotalarında eşlik 
ederek, REM inStore mobil uygulaması-
nı kullanarak her kategoride zamanlama 
ölçümü gerçekleştiriyor. Böylelikle saha 
ekibinin mesai saatleri için uyguladığı her 
adımın süresi otomatik olarak saptanarak 
gerçek zamanlı REM inStore portallarına 
aktarılıyor.

Ali DedeiAli Dedei
REM People Müşteri Başarı Direktörü REM People Müşteri Başarı Direktörü 
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NESTLÉ TÜRKİYE’DEN ÇALIŞAN MUTLULUĞUNA ODAKLANAN 
UYGULAMALAR

Nestlé Türkiye, pandemi sonrasında uygulamaya geçirdiği hibrit çalışma modeli ile çalışanlarının hayatını kolaylaştırma-
yı ve verimli iş ortamını güçlendirmeyi sürdürüyor. Hafta sonu tatilini cuma 14.00’te başlatan “Esnek Cuma”dan, çalı-
şanların evcil hayvanlarıyla birlikte işe gelebildikleri “Dostum Ofiste” programına kadar her bir uygulama, çalışanların 

mutluluğuna odaklanıyor. 

Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi ya-
şam şirketi Nestlé, “İnsana Değer” veren 
yaklaşımıyla çalışma sürelerini en verimli 
ve keyifli hale dönüştürmeye devam edi-
yor. Geleneksel çalışma modelinden esnek 
çalışma uygulamasına geçiş yapan şirket, 
hibrit çalışma modeli kapsamında çalışan-
larını destekleyici olanaklarını artırıyor. 

Hafta Sonu Tatili Cuma 14.00’te Başlı-
yor

Nestlé Türkiye, geçtiğimiz yıllarda uygula-
maya başladığı Esnek cuma uygulamasını 
bu yıl da sürdürüyor. Her yıl haziran ayı iti-
barıyla başlayan ve yaz boyu süren prog-
ram kapsamında çalışanlar cuma günleri 
14.00’te mesailerini tamamlayabiliyor. 
Hafta sonu tatilini erken başlatan uygula-
ma sayesinde çalışanlar, öğleden sonraları 
tamamen kendilerine ayırabiliyor. Hibrit 
model ile birlikte ise çalışanlar mesai saat-
lerini sabah 8 akşam 5 veya sabah 9 akşam 
6 olarak kendileri planlayabiliyor.  

Dostum Ofiste Uygulaması ile Mesailer 
Daha Keyifli

Nestlé Purina PetCare öncülüğünde baş-
latılan “Dostum Ofiste” (Pets at Work) uy-
gulaması, hibrit çalışma modeline geçişle 
birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Proje 
kapsamında, köpek sahibi olan çalışanlar 
Nestlé merkez ofiste patili dostlarıyla bir-
likte çalışabiliyor. İki haftada bir her per-
şembe günü çalışma ortamında misafir 
edilen evcil hayvanlar, diledikleri şekilde 
özgürce dolaşıp eğlenebiliyor. Çalışanların 
motivasyonuna da pozitif katkı sağlayan 
uygulamasıyla Purina, Pets at Work Alli-
ance programına öncülük ediyor. Marka, 
hayvansever tüm şirketleri programa ortak 
olmaya ve evcil hayvanlarını ofislerinde 
misafir etmeye davet ediyor.

Yaz Döneminde Bir Ay Şehir Dışında 
Çalışma İmkanı 

Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü 
İlkay Kayganacı, Nestlé Türkiye merkez 
ofisinde uygulanan Nestlevel modeli hak-
kında şunları söyledi: “Hem ofis içerisinde-

ki sinerjinin devamlılığı hem de çalışanla-
rımıza özgürlük alanı sunmak için çalışma 
modellerimizi güncellemeyi sürdürüyoruz. 
Çalışan dostu uygulamalarımızla onların 
mutluluğunu önceliklendiriyoruz. Yeni dö-
nemde uygulamaya aldığımız Nestlevel 

ile rezervasyon sistemi üzerinden çalışan-
larımız 2 hafta içinde 5 gün ofiste, 5 gün 
ise uzaktan çalışabiliyor. Aynı zamanda 
haziran, temmuz ya da ağustos aylarında, 
belirlediği bir ay boyunca istediği yerden 
mesailerine devam edebiliyorlar.”

İlkay Kayganacıİlkay Kayganacı
Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları 
Direktörü Direktörü 
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St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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Özel
röportaj

Mustafa Güneri Mustafa Güneri 
Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu 
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Bodrum Mutfak Mobilya’nın kuruluş ve 
gelişim hikâyesini anlatarak, bugün sek-
törde geldiğiniz noktadan söz eder mi-
siniz?

Kendi kökleri üzerinde büyüyüp genişleye-
cek bir marka hedefi ile 1996 yılında mutfak 
mobilyası işine başladık. Bodrum’da hazır 
mutfak üretimini ilk yapan firmalardan biri 
olduk. Sonrasında kendi işçilik ve hüneri-
mizi sergileyebileceğimiz masif bölümünü 
de bünyemize katarak hazır ve modüler sis-
temden bağımsız, özgür mutfaklar tasarla-
maya başladık. Standart, üretimin kalite kıs-
taslarını korumak için vazgeçilmez olsa da, 
fikri ve tasarımı asla standarda bağlamama 
kararı alarak, butik üretim ve hizmet anlayı-
şını o yıllarda benimsedik. 2003 yılında mo-
bilya kategorisini de bünyemize taşıyarak 
genişleyen talep üzerine 700 metrekarelik 
üretim tesisimizi, 7 bin metrekarelik üretim 
parkuruna sahip Entegre Üretim Tesisi’ne 
dönüştürdük. Bin 500 metrekarelik mağa-
zamızla birlikte üretim tesislerimizde yılda 
30 bin modül üreterek, mutfak ve mobilya 
pazarında adımızdan söz ettirecek bir ko-
numa yerleştik. 26 yıl önce küçük çaplı üre-
tim yaparken ortaya koyduğumuz kaliteden 
bugün de ödün vermeyerek sektördeki ko-
numumuzu daha da yukarılara taşımayı he-
defliyoruz.    

Bodrum Mutfak Mobilya’nın hedef kit-
lesinden bahsederek, 2022’nin mutfak 
mobilya trendlerine ilişkin neler söyle-
mek istersiniz?

Bodrum Mutfak Mobilya olarak kişiye özel 
üretimlere ağırlık veriyoruz. Projelere mo-
dern tasarımlarla üretimler yapıyoruz. Ma-
ğazamızdaki 20 farklı konsept mutfağın 
yanı sıra kişinin isteğine göre yaptığımız 
üretimlerle kitlemize hitap ediyoruz.  2021 
trenlerinde olduğu gibi 2022 mutfak ve mo-
bilya trendlerinde de konfora önem veren, 
teknolojik ve daha sade ürünler ön plana 
çıkmaya devam ediyor. Ancak trendler, sa-
dece tasarıma yön çizer. Sanata dönüştüren 
ise zamansız kurgulardır. Dekorasyonda 
sadelik ve naif dokunuşlar artık modernliği 
temsil ediyor. Natüralist yaklaşım ile birle-
şince tasarımın ömrü uzuyor. Keyif odaklı 
kurguları başrole taşıyan samimi, rahat ve 
doğal ambiyanslar içerisinde ahşap doku-
lar, büyük resmi tamamlayan önemli detay-
lar ile birleşiyor.  Mermer, ahşap, pirinç ve 
bronz genelde ve detayda kendini sergili-
yor. Pastel tonlar bu sefer kontrası yüksek 
keskin renklerle birleşiyor. Aynı soyut çizgi-
lerin güçlü vurgularla buluştuğu evin odak 
noktası haline gelen tablolar gibi.

2022 koleksiyonunuzdan bahseder misi-
niz? Modellerinizde sunduğunuz yenilik-
ler neler?

Dekorasyonda doğal objeler, tonlar ve mal-
zeme her zaman kendini sergileyecek bir 
tasarım tarzı bulsa da, son yıllarda insanın 
doğada ve doğalda kendini daha güven-
de hissetmesi ile kalıcı bir yer kazandı. Bir-
kaç yıldır başlayan akımın 2022’de zirveye 
oturarak devam edeceğinden kuşkumuz 
kalmadı.  Bu nedenle 2022 koleksiyonu-
muz gösterişe karşı mesafeli tasarımlarla, 
tonlarını doğanın renk paletinden seçmeye 
devam ediyor. Nude tonlar bu yıl yeşil ve 
toprak rengi ile kendini sergilerken, ahşap 
ise meşe, huş, akağaç gibi açık tonlu ağaçla-
rın ham algısı yaratan etkisi ile mutfak tasa-
rımlarında yerini alacak. Naturel renklerden 
ziyade açık renkler özellikle beyaz kendini 
sergileyecek. Doğal olan formların bitişleri 
ve yüzeylerindeki hareketler uygulamada 
korunacak. Pürüzsüz formlarda ise pirinç ve 
mermer ile kurgulanan tasarımlar sadelik 
ekseninden çıkmayacak. 

Mutfak tasarımlarında mekan kullanıcı iliş-
kisini göz önünde tutan Bodrum Mutfak 
Mobilya koleksiyonlarında rahatlık ve huzur 
dileğini yansıtıyor. Makrome, jüt, hasır, ha-
zeran kullanılan malzemeler arasında yerini 
alacak. Hazeran kapaklı mutfak tasarımları, 
yine aynı örgüden yatak başları ve koltuklar 
dekorasyonda kendini sergilerken başrole 
de oynayacak. 

Bodrum’daki mutfak mobilya sektörünü 
değerlendirir misiniz? Pandeminin etki-
siyle birlikte son 2 yılda ne gibi değişim-
ler yaşandı?

Pademinin ilk iki ayında yaşadığımız kayıp 
nedeniyle yeni kararlar almamız gereken bir 
dönem yaşadık. Salgının yarattığı ekonomik 
tesirin içinden hızlı bir şekilde çıkıp büyü-
me hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz 2 yıllık 
süreç içerisinde istihdam konusunda düşen 
değil yükselen bir grafik çizmemizi sağladı. 

Pandemi süreci ile insanların evleri yaşam 
alanı olarak farklı bir gözle görmesi, yatırım 
değeri kavramını yeniden şekillendirdi. Ev 
tercihlerinde “sağlıklı ve güvenli” iki tema 
olarak ortaya çıktı. Bu nedenle Pandemi sü-
reci ile yükselişe geçen Bodrum’a göç pe-
rakende müşterimizin artmasını ayrıca toplu 
konut projelerinin talep görmeye başlaması 
proje ağırlıklı iş portföyümüzün genişleme-
sini sağladı. Bodrum ve bölgesindeki artan 
gayrimenkul satışının yanı sıra, yazlık olarak 
alınan konutların 12 ay yaşanabilmesi için 
tadilata girmesi, mobilya talebindeki yükse-
lişin en büyük nedenlerinden.

2022 yıl sonu hedefleriniz neler? Bu doğ-
rultuda yılın ilk 6 ayını değerlendirir mi-
siniz? 

Bodrum Mutfak Mobilya prensiplerinde her 
yıl kasım ayı sonuna kadar bir sonraki yılın 
iş planlarını tamamlamış olur. Yüzde 20 bü-
yüme rakamının altına düşmemek kaydı ile 
hedefler konulur. Bölgenin dinamikleri ve 
pandemi gerçeğine rağmen 2021’de hedef-
lerimizin de üzerinde bir ilerleme kaydede-
rek yüzde 30 büyümeyle kapattık. 2022’de 
ise yüzde 20 büyüme hedefiyle yola çıktık. 
Bu doğrultudan hareketle yılın ilk 6 ayında 
beklentilerimizin üzerinde büyüme rakam-
ları elde ettik. Yılın ikinci yarısında da benzer 
bir tablo çizerek belirlediğimiz yüzde 20’lik 
büyüme rakamlarını geçeceğimizi öngörü-
yoruz. Bu tablonun oluşmasında en gerçek-
çi sebeplerin başında toplam kalite yöneti-
mi anlayışı ile çalışmamız ve sınırsız müşteri 
memnuniyeti hedefimiz yatmaktadır. Bizler 
için bir kerelik kazanmak değil süreklilik arz 
eden kazanç önemlidir. Bu nedenle tüm sü-
reçlerde bizim ortaklarımız yaşam dostları-
mız olarak kabul ettiğimiz müşterilerimizle 
kurduğumuz bağ en büyük kazanca dönü-
şür. Markamızın en büyük savunucuları ve 
pazarlayıcıları kendileri oluyor. 
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Kumsmall Factory AVM’yi bize tanıtır 
mısınız?

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma AVM 
projesi Kumsmall Factory, 29 Ekim 2020 yı-
lında açıldı. Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilke 
imza atarak klasik alışveriş merkezi ile mo-
bilya ve dekorasyon konseptlerini bir araya 
getiren Kumsmall Factory AVM, 300.000 
metrekare kapalı alanı, 200’ü mobilya ve 
150’si klasik olmak üzere toplam 350 ma-
ğazasıyla; yatırımcıyı üreticiyle, toptancıyı 
perakendeciyle, kaliteli seçkin ürünlerini de 
ziyaretçileri ile buluşturan bir AVM oldu. 
Anadolu’nun tam kalbinde yer alan karma 
proje Kumsmall Factory AVM; içerisinde 
yer alan mobilya mağazaları, dünyaca ünlü 
perakende markalar, yeme içme alanları ve 
eğlence merkezi ile ziyaretçilerine eşsiz bir 
deneyim sunmaya başladı. Açıldığı günden 
bu yana ilgi gören Kumsmall Factory AVM; 
6 bin araçlık ücretsiz otoparkı ve 350 mağa-
zasıyla konforu ve alışveriş keyfini bir araya 
getiriyor. Aynı zamanda 180.000 metreka-
relik kiralanabilir alanda Avrupa’yı kapsayan 
bir anlayışla ilklere imza atarak, klasik alış-
veriş merkezi olmaktan çok daha fazlasını 
sunuyor. Projemiz ilk ortaya çıktığından bu 
yana öne sürdüğümüz iddiamızı koruyor ve 
bunun altını çok güçlü başlıklarla doldurma-
ya devam ediyoruz. İlk günlerden itibaren 
ziyaretçilerimizle kurulan güçlü bağı her ge-
çen gün kuvvetlendiriyoruz. Avrupa ve Tür-
kiye’nin en büyük karma projesi olmamızın 
yanında, Türkiye’nin ilk ve tek factory alışve-
riş merkezi olma özelliğimizde her ziyaretçi-
nin aradığına uygun seçenekleri sunuyoruz. 
Kumsmall Factory AVM’nin avantajları ara-
sında ziyaretçilerin binlerce çeşit mobilyayı 
deneyimlerken aynı zamanda çocuklar için 

eğlence, yetişkinler için yeme içme alanla-
rı sunması da yer alıyor. Aynı zamanda çok 
büyük markaların Anadolu’daki en kapsamlı 
outlet mağazalarını da içinde bulunduran 
Kumsmall Factory AVM; ziyaretçilerin keyifli 
vakit geçirmesi için de aktif bir şekilde et-
kinlikler, konserler, yarışmalar düzenleyerek 
iletişimi ve aradaki bağı kuvvetlendiriyor. 
Buradaki en önemli vizyonumuz; kaliteyi 
ve ulaşılabilirliği tüketicilere ulaştırmak ve 
bunu sadece Kayseri ile sınırlı tutmadan, 
Avrupa’nın her yerine aktif olarak hizmet 
vermek olarak tanımlayabiliriz. 

Kumsmall Factory AVM’nin yatırımcı 
grubu hakkında bilgi alabilir miyiz?

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma 
projesi olan Kumsmall Factory AVM’nin 
temellerini, 1965 yılında kurulan Kayseri 
Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler 
Derneği’ne dayandırmak mümkün. Dernek 
1982 yılından sonra Mesleki Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası statüsüne kavuştu. Aradan 
geçen yıllar içerisinde ivmesini hiç kaybet-
meden yoluna devam etti ve 2009 yılının 
sonuna gelindiğinde Kumsmall Factory 
AVM Yatırımcı Grubu tarafından Erciyes KSS 
Yapı Kooperatifi kuruldu. Sektördeki artan 
üretim hacminden, yükselen kaliteden kuv-
vet alan ve bugün 1700 üyesi ile çalışma-
larına devam eden kooperatif; kurulduğu 
günden bu yana arsa alımı, imar planlarının 
yapılması, inşaat bitirilme süreçleri gibi bir-
çok alanda fedakarca ve sebatla çalışmaları-
na devam etti. Ülkemiz ve Kayseri’deki mo-
bilya üreticilerinin çevresel sürdürülebilirlik 
hedefini bir adım öteye taşımak ve mobilya 
sektörünün gelişimine hızlanarak devam 
edebilmesi için çalışmalarına hız katan Erci-
yes KSS Yapı Kooperatifi, şimdi dev bir pro-
jeye imza atmanın haklı gururunu yaşıyor. 
Kumsmall Factory AVM toplamda 2 milyar 
TL’lik yatırım hacmi ile sınırların çok ötesin-
de. Çünkü burası klasik bir AVM ile mobilya 
ve dekorasyonu bir arada sunacak olan kar-
ma bir konsept.

Kumsmall Factory yönetim ve kiralama 
faaliyetlerini devralan GLA Yönetim Gru-
bu hakkında bilgi alabilir miyiz?

GLA Yönetim Kiralama Danışmalık A.Ş ola-
rak, yarım kalmış bir hikayeyi en güzel şekil-
de yazmak için yine yeniden yönetimdeyiz. 
Kumsmall Factory projesinin doğum süre-
cinde tüm sancılarını yaşamış, emek vermiş 
ve inanmış olan ekibimiz şimdi daha güç-

Tahir Çelik
GLA Yönetim A.Ş. Genel Müdürü

“En Büyük AVM Kumsmall Factory, GLA’nın 
profesyonel yönetim anlayışı ile yola devam 

ediyor.”
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lü bir şekilde ait olduğu yerde görevlerinin 
başında. 20 yılı aşkın sektör tecrübemizden, 
değişen dünyada öğrendiklerimizden, ha-
yallerimizden ve her geçen gün büyüyen 
ekibimizin birbirine verdiği güçten yola 
çıkarak kiracılarımıza ve ziyaretçilerimize 
en iyiyi sunmak için hazırız. Yurt içi ve yurt 
dışında yönetim kiralama ve danışmanlık 
alanında sayısız başarılı işe imza atan GLA 
ekibi; farklı projeleri, farklı AVM konseptle-
rini hayata geçiriyor ve hep bir adım önde 
olarak ilerlettiği süreçlerinde ses getirecek 
çalışmalara imza atıyor. Multidisipliner ba-
kış açımızla ve entegre olarak sunduğumuz 
yönetim hizmetlerimizle GLA, sektörün 
kanaat önderlerinden olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.

Yönetim grubu hakkında bilgi alabilir miyiz? 
AVM yatırımı yapma fikri nasıl ortaya çıktı?
‘Dünyanın mobilyası, alışverişin merkezi’ 
olma sloganıyla yola çıkan Kumsmall Fac-
tory AVM, Kayseri Mobilyacılar Odası’nın 
Kayseri’de gelişmiş olan mobilya sektö-
rünün yurt içi ve yurt dışında daha fazla 
müşteriye doğrudan ulaşması ve ülkemiz 
mobilyasının dünyaya toptan pazarlanması 
fi kri ile ortaya çıktı. Kayseri sanayisinin en 
güçlü sektörü konumunda olan mobilyanın, 
üreticiden doğrudan tüketiciye ulaştırılması 

sayesinde; ülkemizin bu alanda dünya pa-
zarlarından aldığı payın artması sağlanacak. 
Bunun için projemizde çok farklı ve alterna-
tif pazarlama - satış kanalları oluşturulması 
amaçlanıyor. Öncelikli olarak e-ticaret sitesi 
kurulumu ile üreticilere yeni pazarlara açıl-
ma imkanı sunacak.

Projeye yatırım sağlayanlar için nasıl bir 
vaadde bulunuyorsunuz?

Son iki yılda pandeminin etkisiyle fiziksel 
koşullarda ciddi sıkıntılar oluştu. Birçoğu-
muzun alışkanlıkları büyük ölçüde değişti, 
evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye baş
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ladık. Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma 
düzenine geçilmesiyle beraber; iş ya da eği-
tim hayatında yaşadığımız stresi, olumsuz-
lukları atlatabilmek ve keyifli  vakit geçirmek 
için evlerimizde yeni dekorasyon arayışları 
içine girdik ve alışveriş alışkanlıklarımız de-
ğişti. Bu dönemde mobilya-dekorasyon 
sektörüne tüketicilerin talebi artarken aynı 
zamanda sektör, yatırımcıların da gözdesi 
haline geldi. Tüm dünyada salgınla müca-
dele kapsamında alınan kısıtlama kararla-
rı sebebiyle insanların evde geçirdiği süre 
önemli ölçüde arttı ve dijital ortamlarda ve 
internet kullanımlarında beklenenden çok 
daha fazla artış gerçekleşti. Kapanma sü-
recinde ihtiyaçların ertelendiğini ve sonra-
sındaki psikolojik etkiyle de insanların alış-
verişe yöneleceğini düşünüyoruz. Özellikle 
bu yaz döneminde yurt dışından gelecek 
gurbetçilerin Kumsmall Factory AVM’ye ha-
reketlilik getireceğini düşünmekteyiz.

Kumsmall Factory AVM nasıl bir konum-
da yer alıyor?

Kuzey çevre yolu üzerinde yer alan projemi-
zin şehir merkezine uzaklığı 9 kilometre. Şe-
hirlerarası otobüs terminaline ve yeni yapı-
lan hızlı tren garına çok yakın bir konumda 
bulunuyoruz. Kayseri Havalimanı’na uzaklı-

ğımız sadece 7 dakika, Kayseri Şehir Hasta-
nesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne ise 
yürüme mesafesindeyiz. Tüm bunların yanı 
sıra içinden raylı sistem geçen ilk alışveriş 
merkezi olma özelliğini taşıyoruz.

Kayseri’de konumlanmanızın özel bir se-

bebi var mı?

Türkiye’de üretilen mobilyanın büyük bir 
kısmı Kayseri’de üretiliyor. Burada çok ciddi 
bir pazar var. Projemizle; ürünlerimiz üre-
ticiden doğrudan tüketiciye ulaştırılacak 
ve bu sayede ülkemizin bu alanda dünya 
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pazarlarından aldığı pay artacak. Kayseri-
mizin Anadolu’nun kalbinde bulunması ve 
Türkiye’nin her yerinden kolay ulaşım imka-
nı olmasının yanı sıra turizm potansiyelinin 
yüksek olduğu bir bölgede bulunması, alanı 
stratejik bir öneme kavuşturuyor.

Kumsmall Factory AVM ziyaretçilerine 
neler kazandırıyor?

Mobilya sektörünün zirve şehirlerinden 
Kayseri’de yer alan fabrikalarımızda üretilen 
ve uygun fiyatlarla kaliteyi bir araya getiren 
mağazalarımız eşsiz bir mobilya alışverişi 
deneyimi kazandırıyor. Evden ofise, yazlık-
tan aksesuara insanların ihtiyaçlarının tü-
münü tek bir alandan karşılamak Kumsmall 
ile mümkün hale geliyor. Binlerce ürün çe-
şitliliği ve farklı tasarımları bir arada bulmak 
ve özellikle Horoz Nakliyat desteği ile de 
Türkiye ve Avrupa’nın her yerine ulaştırmak 
mümkün. 

Mobilyanın alışverişinin yanındaki hiz-
metleri nasıl tanımlıyorsunuz?

Dünyanın mobilyası, yaşamın merkez mot-
tosuyla tüm ziyaretçilerimizi mobilyadan 
alışverişe, eğlenceden gurme lezzetlere, 
kapsamlı bir hizmet ağı ile karşılıyoruz. Mo-

bilya mağazalarını gezerken küçük bir mola 
vermek isteyenler kahve içip en özel lez-
zetlerle yemeğini yerken, çocuklar da 5.000 
metrekarelik alanda eğlenceyi doruklarına 
kadar yaşıyor. Sürekli sağlanan bu seçenek-
lerin yanında Kayseri’de bir ilki gerçekleşti-
rerek hemen her hafta sonuna özel konser-
ler ve yarışmalarla kapsamlı bir eğlencenin 

kapılarını aralıyoruz. Son dönemlerin en po-
püler isimlerinden Sefo’dan Yaşlı Amca’ya 
kadar pek çok ismi ziyaretçilerle buluşturu-
yoruz. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleş-
tirdiğimiz bu etkinlikler sayesinde mobilya 
alışverişine eğlenceli bir mola sağlıyor ve 
kalitenin en keyifli halini ziyaretçilerimizle 
buluşturuyoruz. 
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MAGIC PLAY’İN YENİ MAĞAZASI CAROUSEL’DE AÇILDI

Çocuklar için oyun oynayıp zaman geçirebilecekleri nitelikli eğlence alanlarını tasarlayan ve uygulayan Magic 
Play’in yeni mağazası, Türkiye’nin gözde alışveriş merkezlerinden Carousel’de açıldı.

Alışverişin keyifli ve huzurlu adresi Carou-
sel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, genişleyen 
marka karmasıyla ziyaretçilerine keyifli bir 
alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. 
Çocuklar için oyun oynayıp zaman geçirebi-
lecekleri nitelikli eğlence alanlarını tasarla-
yan ve uygulayan Magic Play, yeni mağazası 
ile Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’n-
deki 2. katta yerini aldı. Diğer eğlence mer-
kezlerinden farklı bir konsepti bulunan Ma-
gic Play, çocukların hayal dünyasından daha 

fazlasını onlara sunuyor. 

Magic Play,  soft play oyun alanları ile fark-
lı yaş gruplarının eğlenceli ve güvenli vakit 
geçirebilecekleri yumuşak oyun parkurları 
sunuyor. Magic Play bu alanlarda çocuk-
ların hem görsel zekasının gelişimini hem 
de kişisel becerilerinin artmasını sağlamayı 
amaçlıyor. Aileler alışverişlerini tamamlar-
ken çocuklar, uzman eğitmenlerle birlikte 
keyifli ve eğlenceli vakit geçiriyor.
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JACQUEMUS POP- UP BUTİĞİ BEYMEN MANDARIN 
ORIENTAL BODRUM’DA

Fransız lüks moda markası Jacquemus, Bey-
men  Mandarin Oriental Bodrum’a özel ola-
rak kurulan Pop- Up Butiği ile modasever-
lerle buluşuyor. 

Jacquemus markasının yaratıcısı ve kreatif 
direktörü Simon Porte Jacquemus’un 2022 
İlkbahar- Yaz sezonu için hazırladığı “LE 
SPLASH” koleksiyonunda, su etrafında çalış-
ma isteğiyle günlük nesnelerle gerçeküstü 
bir şekilde oynuyor. Koleksiyonun oranlarla 
oynayan tasarımları, modaseverleri benzer-
siz ve üç boyutlu bir deneyime davet ediyor. 
Pop-up alanının ortasına konumlandırılan 
güneşte erimiş buz küpleri ise eğlenceli bir 
enstalasyon yaratıyor. 

Jacquemus “LE SPLASH” Koleksiyonu’nu 
Beymen’lerde, beymen.com adresinde Ja-
cquemus Beymen Mandarin Oriental Bod-
rum, Pop Up Butiği’nde keşfedebilirsiniz.
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DEFACTO, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIYLA İKLİM POZİTİF MARKA 
OLMA YOLUNDA İLERLİYOR   

DeFacto, 2014 yılında imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda hazırladığı yol planı ile 2050 yılında İklim 
Pozitif Marka olmayı hedefine koyarak dünyaya ve gelecek nesillere verdiği önemin altını bir kere daha çizdi. Marka, 

bu kapsamda 2023 yılına dek %100 Sıfır Atık, 2030 yılına dek %100 yenilenebilir enerji tüketimi gibi sektörün çehresini 
değiştiren hedeflerle dünyanın geleceğine hizmet ediyor.

2025 yılında faaliyet gösterdiği ülke sayısını 
iki katına çıkartarak 180’e yükseltmeyi he-
defleyen DeFacto, globalleşme stratejisinin 
merkezine sürdürülebilirliği alıyor ve tüm 
operasyonlarında sürdürülebilir değerler 
yaratmaya odaklanıyor. Birleşmiş Millet-
ler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 
yeni yol haritasını açıklayan DeFacto, çevre 
dostu ürünler için hammadde tedariğinden 
başlayarak ürün döngüsü boyunca iyileştir-
me çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zaman-
da ulaştığı nihai tüketicinin de karbon ayak 
izini azaltmasına destek olacak adımlar atı-
yor. Böylece bir yandan tüketicilerin ilk ter-
cihi olmaya devam ederken bir yandan da 
dünyanın sürdürülebilirliğine hizmet ediyor. 

DeFacto, Sürdürülebilir Modaya Öncülük 
Ediyor

Pet şişe gibi doğaya zarar veren atıkları geri 
dönüştürerek elde edilen tişörtler ve susuz 
üretilen pantolonlar gibi sürdürülebilirlik 
alanında uzun yıllardır yenilikçi çalışmalara 
imza atan marka “DeFacto Life” çatısı altın-
da bu çalışmalarına ivme katıyor. 

Her bir DeFacto Life ürünü, organik pamuk, 
BCI pamuk ve geri dönüştürülmüş polyes-
ter gibi sürdürülebilir kaynaklardan elde 
edilmiş materyaller üretiliyor. Bu kapsamda 
2022 yılında Better Cotton Initiative üyesi 
olan marka 2023 yılında BCI pamuk kulla-
nımını yüzde 15’e yükseltmeyi hedefliyor. 
Bunun yanında enerji ve su tasarrufu yapan 
ve kimyasal kullanımını kısıtlayan üretim 
yöntemleri geliştiriyor ve bu sayede ilkim 
üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak sürdü-
rülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışma-
ya devam ediyor.

DeFacto Life’ın en yenisi ise Elma Derisi De-
Facto Life Koleksiyonu. Bu koleksiyondaki 
tüm ürünler elmaların endüstriyel olarak 
işlenmesinden sonra geriye kalan elma ka-
buğu ve posa atıklarının geri dönüştürül-
mesiyle üretildi. Moda sektöründe vegan 
deri kullanımının öncü uygulamalarından 
biri olan koleksiyon DeFacto’nun güçlü sür-
dürülebilirlik hedeflerinin ve yenilikçiliğinin 
bir simgesi olarak dikkat çekiyor. 

Tasarımdan ürüne, üründen üretime, üre-
timden müşteriye kadar tüm süreçlerde 
sürdürülebilirlikten güç alarak dünyayı, in-
sanları ve toplumu daha iyi bir noktaya ge-
tirmeye katkı sağlayan DeFacto bir yandan 
da paydaşlarının çevre yasalarına uyumunu 
denetimlerle sorguluyor ve gelişimlerini 
destekliyor. Teknoloji alanındaki gücünü 
sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere kullanan marka ham maddeden ürü-
ne döngüsellik ve izlenebilirlik için kendi ya-
zılımlarını geliştiriyor ve bunları tedarikçileri 
ile de paylaşıyor.

DeFacto, sürdürülebilirlik alanında güçlü 
hedefleriyle 2050 yılına hazırlanıyor

Globalleşme vizyonu ve sürdürülebilirlik 
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stratejisi doğrultusunda DeFacto, 2023 ve 
2030 yıllarını baz alan öncü hedefler belir-
ledi. Bu dönemde marka, koleksiyonlarının 
%35’ini sürdürülebilir kılmaya, hammad-
delerinde ise %20 sürdürülebilir pamuk ve 
geri dönüştürülmüş polyester kullanmaya 
odaklanacak. Aynı zamanda tüm ambalaj 
ve paketlerinin %100 geri dönüşümlü ve 
sürdürülebilir, ürün etiketlerinin ise %100 
sürdürülebilir FSC sertifikalı olmasını sağ-
layacak. Bu süreçte eko verimli mağaza 
hareketini de hayata geçirecek olan DeFa-
cto, Sıfır Atık Prensibi ile operasyonlarından 
kaynaklı tüm atığın geri dönüştürülmüş ve 
yeniden kullanılmış olmasını da hedefliyor. 

2030 yılında ise DeFacto, koleksiyonlarının 
%90’ını sürdürülebilir kılacak. Kapsam 1 ve 2 
sera gazı emisyonlarını %55, kapsam 3 sera 
gazı emisyonlarını ise %25 azaltacak. Ayrıca 
2030 yılında kendi lokasyonlarında %100 
yenilenebilir enerji kullanımı hedefi doğrul-
tusunda yatırım çalışmalarını da başlattı. 

Tüm bu çalışmalarıyla DeFacto emisyonları-
nı sıfırlayarak 2050 yılına ‘iklim pozitif mar-
ka’ olarak girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 
marka, sürdürülebilir geleceğin inşa edilme-
sinde aktif rol almaya devam edecek.
DeFacto’nun bu sene 6. kez kamuoyu ile 
paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu ku-
rumsal.defacto.com.tr sürdürülebilirlik çalış-
malarının tüm detaylarını ise www.defacto.
com online alışveriş sitesinden inceleyebi-
lirsiniz.
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YABANCIYA KONUT SATIŞINDA YENİ REKOR

TÜİK konut satış istatistiklerine göre yaban-
cılara yapılan konut satışı haziranda geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 
bin 630 olarak gerçekleşti. Türkiye'den en 
çok konutu ise Ruslar aldı. Rusya-Ukrayna 
savaşı sonrasında Ruslar’ın Türkiye’ye ilgi-
si artmaya devam ederken sadece haziran 
ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarına 
bin 887 konut satıldı. 

Yüzde 72.7 arttı

TÜİK verileri hakkında bilgi veren Besa Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bez-
ci’nin “Yılın ilk 6 ayında yabancılara yapılan 
konut satışları yüzde 72,7 arttı ve 35 bin 383 
oldu. Böylelikle yabancılara gayrimenkul 
satışında tüm zamanların en yüksek aylık 
rakamına ulaşıldı. Ayrıca yılın ilk yarısında 
ocak-haziran rekoru kırıldı” dedi.

Talep devam edecek

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar’ın 
Türkiye’ye daha çok ilgi gösterdiğine dikkat 
çeken Bezci, “İlk 6 ayda Türkiye'den en çok 

gayrimenkulü 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. 
Sadece haziranda Rusya Federasyonu va-
tandaşlarına bin 887 konut satıldı. Rusya’yı 

987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatan-
daşları izledi. Rusya zaten en önemli müş-
teri grubumuz arasındaydı. Savaş sonrası 
birçok ülkeden gelen yaptırımlar doğal ola-
rak Rusyalı yatırımcıları bize yöneltti. Nisan 
ile birlikte talep ciddi noktalara ulaşmıştı bu 
talep devam edecek” diye konuştu.

Bu şehirler ilgi gördü

Yabancıların en çok İstanbul'dan konut al-
dığını aktaran Bezci, şunları söyledi: “İstan-
bul’u Antalya, Ankara, Mersin takip ediyor. 
Ayrıca Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun 
ve Kocaeli de en çok konut satılan şehirler-
den olurken yabancıların ilgi gösterdiği böl-
gelerden biri de Bodrum. Bodrum bir dün-
ya markası haline geldi. Dünyanın dört bir 
yanından yatırımcıları kendisine çekiyor. Biz 
de bu kapsamda Bodrum’a özel ilgi gösteri-
yoruz. The BO Viera ile Bodrum’un en büyük 
inşaat, çevre, plan ve peyzaj revizyonunu 
hayata geçirdik. Toplam 150 dönüm arazi 
üzerinde tamamı deniz ve gün batımı man-
zaralı 315 villa ve rezidanstan oluşan, Hilton 
grubunun üst segment, soft branded mar-
kası CURIO’nun 85 odalı otelinin yer aldığı, 
arazinin doğal eğimlerini çok başarılı biçim-
de kullanan, mimarinin peyzajın içerisinde 
eridiği The BO Viera tamamlandığında Bod-
rum’un doğasına saygılı en önemli projesi 
olacak. Bu projemize İngilizler, Ruslar başta 
olmak üzere dünyanın her yerinden büyük 
ilgi gösteriliyor.”

Efe BezciEfe Bezci
Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Sınırdaki Cumhuriyet
Yazar: Ünal Coşkun

Yayınevi: Ayata
Sayfa Sayısı:  240

Dağların yüksek, göğün 
yakın, Ankara’nın uzak 

olduğu; herkesin, hemen 
hemen aynı duygularla 
üzülüp, aynı duygularla 

sevindiği ve bu duyguları 
başka yerlerde 

yaşayanların hiç ama hiç 
bilmediği, onlar bilmediği 

için buradakilerin 
kendilerini yalnız, 

yalıtılmış, belki terk 
edilmiş hissettiği bu 

yerde umudun, 
umutsuzluğun başka 

başka nedenlerle 
oluştuğu, birbirinin 

ıssızlığına muhtaç bu 
insanların, kerhen 

yaşarken yanan iki odun 
gibi birbirine yaslanması, 
tuhaf bir dram, tuhaf bir 

hikaye oluşturuyordu.
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TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ 2 MİLYONUNCU ZİYARETÇİSİNİ AĞIRLADI

2007 yılında İstanbul’un kültür hayatına 
katılan Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası 
Müzesi, 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. 
Müze Müdürü Ayşe Özel, müzeyi eşi ve ço-
cukları ile ziyaret eden Ümit Konukçu’ya gü-
nün anısına İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 
bir seçki ve çocuklarına kumbara armağan 
etti. 

Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi konusun-
da uzmanlaşmış bir müze olma özelliği ta-
şıyan Türkiye İş Bankası Müzesi’ndeki sabit 

sergide toplumsal ve iktisadi hayatı yansı-
tan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere 
ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık 
aletleri, kumbara, promosyon malzemeleri, 
reklam filmleri gibi materyaller yer alırken, 
ana kasa ve kiralık kasa daireleri de ziyaret 
edilebiliyor. 

15 yıl boyunca Türkiye İş Bankası'na ait zen-
gin koleksiyonunun yanı sıra farklı tema-
lardaki pek çok süreli sergiye de imza atan 
Türkiye İş Bankası Müzesi, öğrencilere üc-

retsiz atölyeler ve rehberli sergi gezileri de 
düzenliyor. 

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin 29 Ekim 
2021’de ziyarete açılan ve Millî Mücadele 
destanını hafızalarımızda yeniden canlandı-
ran süreli sergisi “Bir Asrın Ardından / Cep-
heler, İnsanlar ve Büyük Zafer”i de ziyaret 
eden 2 milyonuncu ziyaretçi Ümit Konukçu, 
hem Müzeyi hem de sergiyi beğenerek in-
celediğini, bu güzel tesadüf karşısında çok 
memnun olduğunu dile getirdi.



51

 Kültür Motto / MALL&MOTTO



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ!
“Müşterileri ile arasındaki güven bağını kuramayanlar yok olmaya 
mahkumlar.”

Değerli Mall and Motto Dergisi Okuyucuları,

Ne oldu da böyle bir başlık attım bu ayki 
yazıma?

Yaz dönemi geldi. Acısı ile tatlısı ile yoğun 
bir iş dönemi geçirdim. Nihayetinde yı-
lın yorgunluğunu atmak ve ailem ile vakit 
geçirmek için Bodrum’da tatil planı yaptık. 
Hazırlıkları bitirdikten sonra güzelce yola 
çıktık. Yaklaşık 7 saat sonrasında eve vardık. 

Uzun yoldan gelince baktım evdeki buzdo-
labı bomboş. Eşimle birlikte hemen hızlıca 
bir alışveriş yapıp evin ihtiyaçlarını, eksikle-
rini tamamlayalım dedik. Atladık arabaya ve 
başladık alışveriş için yerel satıcılardan ve 
esnaftan alışveriş yapmaya…

Neye elimi uzatıp fiyat sorduysam İstan-
bul’daki fiyatın 2 katı fiyat söylüyorlar. Yol 
yorgunluğu bir yandan, karnımız acıktı di-
ğer yandan, ilk gün ufak tefek bir şeyler al-
dıktan sonra ertesi gün kapsamlı bir alışve-
riş yapmaya karar verdik. 

Ben yine ertesi gün yerel esnafa para kazan-
dırmayı kendime dert etmişken bakın neler 
oldu?

-Bir manavın önünde durduk. Sebze ve 
meyve almak üzere indik arabadan ve sor-
maya başladık ürünlerin fiyatlarını. Çünkü 
ürünlerde etiket yok. Sebebini sordum : Abi 
yeni geldi, vakit olmadı yazacağız; dediler. 
Fiyatları söylemeye başladılar. Ürünlerin fi-
yatları İstanbul’a göre çok yüksek, neden 
böyle? diye sorunca efsane bir cevap aldım 
: Abi biz yılda 2 ay çalışıyoruz; dedi. İşine 
gelirse al, gelmiyorsa alma! diyerek tersle-
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ!
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di. Ben de aldığım 5-6 poşeti tezgahta ile 
bırakıp çıktım. Daha da sinir oldu adam ve 
arkamdan homurdanmaya devam etti.

-Sonraki durak kasap dükkanıydı. Yine de-
dim ki kendi kendime yerel et alayım, hem 
tadına bakarız hem de yerel esnaf da kazan-
sın. Kuzu pirzolanın kilosunu sordum, 375 tl 
dedi. Neden iki kat fazla diye sorar sormaz 
efsane cevap geldi : Abi biz 2 ay çalışıyoruz! 
Ben bastım kahkahayı, adam hemen vere-
yim abi 2 kilo diye atıldı. Tam o sırada ben 
de “12 ay çalışın kilosu 220 tl olsun.” dedim 
ve çok bozuldu. Almadan çıktım tabiki. 

1, 1.5 aylık kaldığım süre içinde bunun gibi 
bir çok olaya tanık oldum. Tatsız bir durum. 
Kısa günün kârı aslında uzun dönemin za-
rarı oluyor.

Yaşadığım bu ve benzeri olaylarla birlikte 
benim için yerel esnafı sevindirmek ve kal-
kındırmak sevdası orada bitti. 

Peki daha sonra ne yaptım?

Aynı zamanda müşterim olan zincir mar-
ketlerden birinin Gümüşlük şubesine gittim. 
Bütün ihtiyaçlarımı aldım, pırıl pırıl getirdim 
evime. Yedik, içtik, dinlendik. Ürünlerin tari-
hi belli, fiyatı belli, etiketleri tam, çalışanlar 
tertemiz ve güler yüzlü…

Ancak yerel satıcıların bu yaklaşımı aklıma 
takıldı ve başladım düşünmeye : 

-Neden buranın yerel tacirleri bizlere böyle 
davranıyorlar? 

Düşündükçe çocukluk zamanımda yaşadı-
ğım bir olayı hatırlattı bana bu yaşadıklarım. 

Gelin sizlerle de paylaşayım : 

1980’li yıllarda Almanya’da çalışan Türkler 
Alman plakalı arabaları ile yıllık izinlerini 
kullanmak için Türkiye’ye geldiklerinde ve 

alışverişe çıktıklarında şundan bahseder-
lerdi :

-Alman plakalı arabayı görünce “Ooo 
bunlar Mark ile kazanıyor, para var, fiyatı 
yüksek söyle!” durumu ile sıkça karşılaş-
tıklarından bahsediyorlardı. 

Hatta yine aynı yıllarda Arap turistler İs-
tanbul’a sıkça geliyorlardı. Onlara da aynı 
tutum sergileniyordu. Bilinçsiz ve kötü 
niyetli satıcıların bu davranış ve tutum-
ları müşterilerin kaçmasına, başka kanal-
lardan ihtiyaçlarını karşılamasına neden 
oldu. Müşterilerini kaybettikçe, para ka-
zançları azaldıkça bu defa da “iş yok, güç 
yok!” diye feveran etmeye başlamışlardı. 

Şimdi ise çok benzer bir durumla ben 
karşı karşıya kaldım. Bodrum’da İstanbul 
plakalı araç görünce çılgına dönen satıcı-
lar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ne yalan 
söyleyeyim sloganları süper “Abi biz yılda 
2 ay çalışıyoruz!”  O zaman 12 ay çalışın 
bizim gibi!

Kıssadan hisse derler ya işte ben de ben-
zer bir yorumla bu ayki yazımı yavaş ya-
vaş tamamlamak istiyorum : 

1.Küçük ve basit hesaplarla kısa günün 
kârı gibi görünen hareketler, orta ve 
uzun vadede batma sinyallerini verir. Bu 
nedenle uzun vadede değer yaratmaya 
odaklanmak gerek.

2.Yukarıda bahsettiğim saçmalıklar ol-
duğu sürece, kurumsallaşan ve belirli bir 
kalitede hizmet standardı ile müşterileri-
ni elde tutan zincir mağazaların orta ve 
uzun vadedeli yükselişlerini önlenemez, 
aksine hızlanır.

3.Hiç kimse kazandığı parayı sokaktan 
toplamıyor, emek verip kazanıyor, ona 
göre harcamaya çalışıyor. Buna da herke-
sin saygı duymayı öğrenmesi gerek. 

4.Yerel satıcılar ve esnaflar lütfen 34 plaka 
gördüğünüzde çılgına dönmekten vaz-
geçin. Yoksa gerçekten kısa zamanda en 
son ekranlarda ve gazetelerde dert yan-
dığınız gibi “iş yok, güç yok, eve ekmek 
götüremiyoruz…” gibi söylemlere çok de-
vam edersiniz.

Aslında şunu diyorum :  Marka nedir?
Marka, güvendir. İşte bu ve benzeri ne-
denlerle müşteriler markalarla buluşmayı 
istiyor, tercih ediyor ve seviyor. 

Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir ay dile-
rim.

Sevgilerimle,
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ETRO İSTİNYEPARK YENİLENDİ…

Ünlü İtalyan moda markası ETRO’nun, 2007 
yılında hizmete giren İstinyePark butiği, 8 
Temmuz 2022, Cuma günü yenilenen kimli-
ğiyle modaseverlerle buluştu. 

Etro İstinyePark renovasyon sonrası, Etro 
mağazalarının tipik özelliklerini korurken 
onları yeni formlara dönüştürüyor, gele-
neksel ve yeni malzemeleri bir araya geti-
rirerek gelenek ve modernizmi harmanlıyor. 
Mağazadaki pirinç malzemeler yeni temel 
formlara dönüşürken, değerli mermer ve 
okaliptüs ağacıyla birlikte kullanılıyor. Asma 
ve teşhir amaçlı tasarlanan hareketli ve hafif 
duvar elemanları, devasa traverten tezgah-
larla uyum sağlıyor. Mağazanın zemininde, 
ana alanları karakterize eden ve birbirinden 
ayıran farklı mermer kullanımları dikkat çe-
kiyor. Sıcak ve temel unsurların kullanıldığı 
Etro İstinyePark, ürünleri ön plana çıkaran 
nötr duvar ve tavanlarıyla kimliğini ortaya 
koyuyor. Mağaza genelinde çoklu teşhir 
kombinasyonuna izin veren asma raflar, ge-
niş tezgah ve raflar, farklı şekillerde düzen-
lenebilen oturma alanları yer alıyor. Değerli 
cam ve oksitlenmiş alüminyum ile tasarla-
nan avizeler mekana zenginlik katıyor.

1968'den bu yana tüm dünyada “Made in 
Italy” tarzını temsil eden Etro’nun, tüm ko-
leksiyonlarının kalbinde; seyahat tutkusu, 
terzilik geleneği, kumaş ve ayrıntılara gös-
terilen özen yatıyor.

Etro İstinyePark, kadın ve erkek hazır giyim, 
ayakkabı, çanta, aksesuar koleksiyonları ve 
parfümleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
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SAĞLIKLI KONTROL
 MEKANIZMASI

‘Kontrol Mekanizması’ kelime anlamı olarak; 
İşlem ve faaliyetlerin önceden belirtilmiş 
kural ve kaidelere uygun olup olmadığının 
tespit edilmesine yönelik kurulmuş meka-
nizmadır.

Sözlük anlamının ötesinde ‘kontrol etme/
edebilme’ olgusunun hayatımızdaki yeri ve 
öneminden bahsedelim izin verirseniz. Ön-
celikle ele alınacak konular olarak;  Kişisel 
kontrol mekanizması, toplumsal kontrol 
mekanizması diye nitelendirirsek yukarıdaki 
tanımdan biraz daha dışarı çıkmak gereki-
yor.

Bireysel kontrol mekanizmasından söz etti-
ğimizde; Kişi kendi duygu ve düşünceleri-
nin ürünü olan kaygı ve endişenin yol açtığı 
duygu durumuyla kendine ‘kontrol edebile-
ceği’ alanlar açar. Eğer bu ‘kontrol şekli’ tat-
min edici değilse kontrol mekanizmasında 
abartılı artışlar söz konusu olabilir. Burada 
açıklamadaki gibi belirlenmiş kural ve ka-
ideler de yoktur. Kişi bunu kendi zihninde 
arttırıp azaltabilir fakat bu bilinçli şekilde 
olmaz. Kontrol edebilme noktasında sorun 
olması zaten olayı ‘kontrol mekanizması’ 
gerçeğinden de uzaklaştırır. İngilizcede bu-
nun tam kelime anlamı olan ‘control freak’ 
kontrol delisi olarak anlamlandırılmıştır. 

Peki kişi neden kontrol delisi olur? Sadece 
dış uyaranlara bir tepki olarak mı? Psikolojik 
olarak dayanıksız olduğu için mi? Yoksa bi-
reysel olarak kaygı düzeyi diğer insanlardan 
daha yüksek oranda olduğu için mi? Böyle 
davranan kişiler toplumda kınanıp zaman 
zaman ayıplansa da bireyden topluma git-
tiğimizde artan bu ‘bir şeyleri kontrol etme 
arzusu’ toplumları da etkilemekte. Kalabalık 
içinde birinin yüksek sesle konuşması ,top-

luluktaki bir kişiyi hiç rahatsız etmiyorken 
diğerini bağırtıp diğerlerinin dikkatini çek-
meye yönlendirebilir. Bağıran kişi rahatsız 
olabilir bunun için uyarısını da yapabilir. 
Ama bağıran kişi bundan çok daha fazla-
sını yapar: Kendince ; ‘Kontrollü ol’ demek 
ister kontrolsüz olan kişiye ‘Mekanizmadan 
uzaklaşma’.

Toplumsal kurallar konusunda hassas biri 
olarak ‘kontrollü olmayı kaybetme’ konu-
sunda ince bir çizgi olduğunu düşünüyo-
rum. Bazen toplumda yaşanan bir olumsuz-
luk kontrolsüzce ‘kontrol deliliğine ‘doğru 
gidebiliyor. Toplumsal bir dava, toplumsal 
bir olay, vatandaş hakkı vs gibi konular he-
pimizi ilgilendirse de günümüzde entere-
san bir şekilde çözülebilecek olaylar büyük 
kontrolsüzlüklere doğru evrilebiliyor.

Bunun neden olduğunu tam olarak bilen 
biri olduğunu düşünmemekteyim. Toplum 
bireylerden oluşur. Her bireyin kendi dü-
şünce, duygu, aile, gelenek, karakter yapı-
sı farklı olabileceği gibi herkesin her olaya 
vereceği tepki ve tavır da parmak izi gibi 
birbirinden farklı olabilir elbet ama kontol 

delisi olma noktasında her şeye müdahale 
etmek, sorulmadan cevaplamak, yardım is-
tenmeden dahil olmak ,kendince bir şeyin 
kıyısından köşesinden çekiştirmek zorunda 
mıyız? Kontrolün tam olarak sağlanabilece-
ğine inancımız; hak, hukuk, adalet, yasa vs 
çerçeve içinde   yazılı kurallarla belirlenmiş 
olsa da bireysel hayatlarımızda bir şeylerin 
kontrolden çıkmış olması toplumsal olarak 
sözel kurallarda neden bu kadar duygusal 
ve fiziksel şiddet içeriyor? İnsanlar durup 
dururken birbirlerinin avukatı, danışmanı, 
doktoru ya da ebeveyni olmaya neden bu 
kadar meyilli?
Bireysel hayatlarımızda her şeyi kontrol 
edebilecek noktaya ne zaman gelmiş olma-
lıyız ki; bir başkasıyla ilgili her konuya uzan-
mak, diğerlerini kışkırtarak manipule etmek 
,kontrol dışına çıkan bir şeyi aynı umursa-
mazlıkla deşerek ; kendi zannınca kontrol 
kaybını kendinin telafi edeceğine inandıran 
‘kontrol deliliği’ hepimizi  nasıl bir noktaya 
getirir ? 

Bunun üzerine biraz düşünelim derim

Hepinize kontrollü bir yaz mevsimi dilerim..
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İGA İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN YENİ BİR REKOR 

İGA İSTANBUL HAVALİMANI 
BİR KEZ DAHA “DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVALİMANI” ARASINDA 

Pandeminin ardından İGA İstanbul Havalimanı, 2019 yolcu ve uçuş hacimlerine ulaşmak açısından önemli bir adımı 
daha gerisinde bırakıyor. 8 Temmuz itibariyle İGA, açılışından bugüne kadarki en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşıyor. 

İGA İstanbul Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin “The 10 Best International 
Airports” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” arasında yer aldı. Dergi okuyucularının oylarıyla belirle-
nen listede 94.06 puanla ikinci sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı’nın, ilk sırada yer alan Singapur Changi Havali-

manı ile olan puan farkını geçen yıla göre daha azalttığı da dikkatlerden kaçmadı.

İGA İstanbul Havalimanı’nda bugün, İGA’nın 
açılışından bu yana günlük gerçekleşen 
uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekora 
ulaşılıyor. İstanbul Havalimanı’nda Kurban 
Bayramı arefesi olan 8 Temmuz gününde 
gerçekleşecek olan 1422 uçuş ile toplamda 
yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi 
bekleniyor.

Bölgenin en önemli küresel aktarma mer-
kezi olan İGA İstanbul Havalimanı; güçlü 
altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst 
düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası ku-
rumların takdirini kazanmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, New York mer-
kezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel 
and Leisure’ın her yıl düzenlediği “Dünyanın 
En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul 
Havalimanı “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası 
Havalimanı’ndan” biri seçildi.
 
İGA İstanbul Havalimanı, dünya devlerini 
geride bıraktı…

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oy-
larıyla belirlenen anket sonucuna göre İGA 
İstanbul Havalimanı; Hamad Uluslararası 
Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Ha-

valimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı 
(Güney Kore), Hong Kong Uluslararası Ha-
valimanı, Zürih Havalimanı (İsviçre), Abu 
Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik 
Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Ha-
valimanı (Japonya), Kopanhag Havalimaın 
(Danimarka) gibi dünyanın önde gelen 
havalimanlarını geride bırakarak Singapur 
Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sı-
rada yer aldı.

25 Ekim 2021 tarihinde başlayan oylama 
28 Şubat 2022’de sona ererken İGA İstan-
bul Havalimanı’nın dergi okuyucularından 
aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla 
göre daha da artırdığı dikkat çekti. İGA İs-
tanbul Havalimanı için bir okuyucu, “İstan-
bul Havalimanı, başlı başına bir varış nok-
tası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi 
hissetmiyorsunuz” açıklamasında bulundu. 

Travel and Leisure dergisi okurlarının gö-
rüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 
10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; 
havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, 
yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açı-
sından değerlendiriliyor ve sonuçlar bu kri-
terlere göre açıklanıyor.



57

 Haberler / MALL&MOTTO

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

Genel MüdürüGenel Müdürü

Tüketim alışkanlıklarının özellikle de son 
yılları düşündüğümüzde sürekli ve hızla 
değiştiği   günümüzde alışveriş merkezleri 
olarak sadece ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla alışveriş yaptıkları ca-
zibe merkezleri olmanın daha fazla ilerisine 
geçerek; ziyaretçilerimizin bir araya gelerek 
sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlere katıldık-
ları, iyi ve kaliteli vakit geçirdikleri merkezler 
haline gelmek için büyük çabalar verdik ve 
vermeye de devam edeceğiz.

Alışveriş merkezlerimiz; ziyaretçilerimizin 
alışveriş için projemizde geçirdikleri sürede 
kendileri için yeni deneyimleri keşfetmele-
rini ve geçirdikleri süreden keyif almalarını 
sağlamaktadır. Alışveriş merkezlerimiz zi-
yaretçilerimizin pek çok yönden ihtiyacına 
uygun cevap vermeye çalışan, modern, di-
namik ve devamlı kendini değiştiren ve tü-
ketici davranışlarındaki değişikliklere uyum-
lanan birer yaşam merkezleridir.

Geçmiş yıllara baktığımız zaman, ziyaretçi-
lerimizin alışveriş merkezlerimizi tercih ne-
denlerini inceleyen pek çok araştırma, anket 
vb. çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaları ince-
lediğimiz zaman bunların yüzdesel olarak 
önemli bir çoğunluğu, sayısal olarak daha 
fazla sayıda alışveriş merkezinin yer aldığı 
büyük şehirlerde gerçekleştirilmiş ve ziya-
retçilerin alışveriş merkezlerini neden tercih 
ettikleri üzerinde durulmuştur.  Bu çalışma-
lar ve araştırmalar günümüzde de sürdürül-
meye devam etmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda ziyaretçilerimizin 
alışveriş merkezlerimizi tercih ederken han-
gi nedenlere dayandıklarını iki başlık altında 
toplayabiliyoruz. İlk önce hedefe yönelik 
nedenleri bu araştırmalardan görebiliyoruz.
 Hedefe yönelik diye tabir bu başlık altında 
bünyemizde bulunan mağazalardaki indi-
rimler, alışveriş merkezimizin bulunduğu 

AVM’LERİN TERCİH EDİLME 
MOTİVASYONLARINA GENEL BAKIŞ 

konum ve buna bağlı olarak ulaşılabilirliği, 
rahatlığımız, güvenlikli ve sağlıklı bir ortam 
sunmamız gibi başlıklar yer alabilir. Tercih 
nedenleri hedefe yönelik maddeler içerisin-
de yer alan ziyaretçilerimiz belirli amaçlar ya 
da ihtiyaçlarını karşılamak için projelerimize 
gelmekte belirledikleri bir ya da birkaç ma-
ğazadan satın alma eylemini gerçekleştir-
mektedirler. 

İkinci ana başlığımızda ise ziyaretçilerimizin 
zevk ve keyif almalarını sağlayan maddeleri 
sıralayabiliyoruz. Ziyaretçilerimizin alışveriş 
merkezlerimizde yaşadıkları deneyimlerden 
zevk almaları bu nedenleri oluşturmaktadır. 
Projelerimizde kültürel etkinlikler, sosyal 
etkinlikler, sosyal alanlar, çocuk ve yetişkin 
eğlence alanları bu tercihi yapan ziyaretçile-

rimizin odaklandıkları noktalardır. 

Tercih nedeni zevk ve keyif alma üzerine 
odaklanan ziyaretçilerimiz daha çok do-
laşmak, yemek yemek, sosyal ve kültürel 
çevreleri ile buluşmak, aileleri ve dostları 
ile ortak vakit geçirmek, alışveriş merkezin-
de organize edilen tüm sanatsal ve kültü-
rel etkinliklerden faydalanmak, vb. bunlara 
benzer nedenlerle projemizi tercih etmek-
tedirler.
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SAGRA’DAN GALATAPORT’A KONSEPT MAĞAZA
ÇİKOLATA ÇEŞMESİ ŞEHRE GERİ DÖNDÜ

Bir kuşağın özlemle hatırladığı, çikolata çeşmesiyle ünlü Sagra mağazaları, yenilenen tasarımı ve tatlarıyla, 7 Temmuz 
Dünya Çikolata Günü’nde, Galataport’ta açıldı. Sanatsal detaylarıyla dikkat çeken konsept mağaza, Sagra’nın gele-

neksel lezzetlerinin yanı sıra yenilikçi menüsüyle çikolata sevgisini deneyime dönüştürüyor. 

Sagra, İstanbul’daki ilk konsept mağaza-
sını 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’n-
de Galataport’ta açtı. Yeni mağazasında, 
geçmişi ve geleceği kucaklayan bir kon-
sept yaratan Sagra, ünlü çikolata çeşme-
sini de ziyaretçileri ile buluşturdu. Eski-
den olduğu gibi, Sagra’nın eşsiz lezzetini 
çeşmeden kavanoza doldurmanın ayrı-
calığını ve keyfini yaşayan konuklar, özel 
çikolata barında kendi çikolatalarını usta 
şeflerle birlikte hazırladı.

Kıyafetler Arzu Kaprol imzalı

Mağaza çalışanlarının kıyafetleri, ünlü mo-
dacı Arzu Kaprol tarafından hazırlandı. 
Kaprol, kıyafetleri Sagra’nın geçmişle ge-
leceği buluşturan yeni marka algısını yan-
sıtan bir konseptte tasarladı. Mağaza çalı-
şanlarının kullanacağı aksesuarlar ise fındık 
kabuğundan üretildi.

Yeni konseptte sürdürülebilirlik ön 

planda

Kullanılan ürünlerden enerji tasarrufuna 
kadar sürdürülebilirliği ön plana alan Sag-
ra’nın yeni mağazasında tamamı doğal ser-
tifikalı bitki çayları satışa sunuluyor. Ayrıca 
paket servislerde ahşap çatal-bıçak setleri 
kullanılıyor. Kahve makinalarında da ısıt-
ma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş 
sulardan elde edilen ısı kullanılarak, enerji 
kaybı minimum seviyelere indiriliyor. 
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TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİNDE PAZARLAMA 
YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Ziyaretçilerin alışveriş merkezlerinde al-
dıkları hizmetlerin kalitesi, marka karması, 
reklamların cazibesi, tutundurma çalışmala-
rı, pazarlama aktivitelerinin çeşitliliği, ürün 
hizmet yeterliliği, fast food alanları, açık 
hava alanları, otopark, promosyon vb. tü-
keticilerin AVM tercihinde önem taşımak-
tadır. Pazarlama yönetiminin hedefi, Alış-
veriş merkezinin müşteri sayısını ve buna 
paralel olarak cirosunu artırmak; AVM’nin 
markalaşmasını sağlamak, dolayısıyla mül-
kün değerini artırmaktır. AVM yönetimi tüm 
hizmetlerin sağlayıcısı olarak büyük bir so-
rumluluk altındadır. Müşteri memnuniyeti 
odaklı olup, bu anlayış çerçevesinde yöne-
tilen alışveriş merkezleri başarıya ulaşabil-
mektedir.

Pazarlama firmaların veya şirketlerin, hangi 
malların veya hizmetlerin müşterilerinin il-
gisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, 
iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için 
stratejileri belirlemeleri sürecidir. Çağdaş 
pazarlama anlayışı, tüketicilerin ihtiyaçlarını 
tatmin etmeye yönelik pazarlama karma-
sı geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Tüketici 
davranışlarının her yönüyle anlaşılması, on-
ların pazarlama stratejilerine gösterebile-
cekleri tepkilerin önceden kestirilebilmesini 
sağlar.

Pazarlama planınızı hedeflediğiniz kitleye 
göre hazırlamalısınız. Bunun içinde öncelik-
le hedef kitlenizi tanımalısınız. Belirli peri-
yotlarda pazar araştırmaları yaptırmalısınız. 
Pazar araştırmaları ve AVM yönetim dene-
yimlerinize dayanarak yıllık reklam, halkla 
ilişkiler faaliyetlerinizi, kampanya ve pro-
mosyon planlarınızı hazırlamalısınız. Tabi 
bu planların sektördeki gelişmeler ve re-
kabet  ortamına göre zaman zaman revize 
edilmesinde fayda var. Yapılan faaliyetlerin 
başarısı AVM’ye kaç kişi geldi, cirolara ve 
basına ne kadar yansıdı vb. şekilde ölçüm-
lenmektedir. Ama ülkemizde pazarlama fa-
aliyetinin başarısı için ‘en az faaliyetin ken-
disi kadar, faaliyetin tanıtımı ve anlatılması’ 
da şarttır.

Alışveriş merkezinin diğer AVM’lerden en 
önemli farkı pazarlama (reklam&PR) ile 
oluşturuluyor. Güvenlik, temizlik, teknik sis-
temin işletilmesi gibi işler, zaten bir AVM’de 
olmazsa olmaz işlerdir ve AVM müdürünün 
bu işleri koordine edecek, denetleyecek, ra-
porları takip edecek, raporlama düzenleye-
cek bilgiye sahip olması gerekir. Ziyaretçiler 
için kaliteli, keyifli, konforlu bir ortam yara-
tan, diğer AVM’lerden farklı etkinlik, kam-
panya ve promosyonlarla yönettiği AVM’yi 
çekim noktası haline getiren, pazarlamayı 
iyi bilen, yaratıcı bir alışveriş merkezi genel 
müdürü tercih ediliyor. Alışveriş merkezi 
ziyaretçileri, mağazaları, çalışanları ve pat-
ronları ile çok yönlü bir ‘hizmet sektörüdür’. 
Ve bu hizmet sektöründe insan ilişkilerinin, 
iletişimin iyi olması gerekiyor.

Peki pazarlama müdürleri ne iş yapar?

•Pazarlama müdürü, alışveriş merkezi ima-
jının en iyi şekilde yaratılması, korunması 
ve ziyaretçi trafiğinin arttırılarak maksimum 
ziyaretçi/alışverişçi memnuniyetinin yaratıl-
ması ile iş trafiğinde belirtilen tüm husus-
lardan alışveriş merkezi müdürüne karşı 
sorumludur,

•Yapılması gereken tüm faaliyetlerin (etkin-
liklerin, reklamların, süslemelerin, kampan-
yaların, promosyonların, medya planının, 
baskılı malzemelerin vs.) altı aylık ve/veya 
yıllık olarak tasarlanması, ilgili bütçele-
rin detaylı olarak çıkarılması ve hazırlanan 
projelerin alışveriş merkezi müdürünün 
onayına sunulması, faaliyetler için gerekli 
organizasyonun yapılması ve faaliyet sonu 
değerlendirme raporunun ve sayısal verile-
rin derlenmesi,

•Alışveriş merkezi imajının en iyi olması 
amacıyla basın, radyo/TV ile ilişkilerin dü-
zenlenmesi, alışveriş merkezi ile ilgili yayın-
lanmak üzere alınan tüm bilgilerin doğru ve 
aksaksız olarak yayınlanmasının sağlanması 
ve tüm haberlerle ilgili periyodik olarak ha-
zırlanacak raporun alışveriş merkezi müdü-
rüne sunulması,

•Benzer kuruluşlar ve rekabetle ilgili haber-
lerin ve faaliyetlerin takip edilerek kıyaslan-
ması,

•Yapılacak tüm faaliyet, broşür ve/veya ilan 
ile ilgili gerektiğinde alışveriş merkezi sa-
kinlerinin maddi katılımlarının sağlanması, 

yapılacak çalışmalarla ilgili alışveriş merkezi 
sakinlerine bilgi aktarılması,

•Merkez ve yapılacak faaliyet ile ilgili hazır-
lanacak tüm ilan, broşür vs. gibi basılı mal-
zeme tasarımının basıldığı yer ve zamanın 
kontrolü ve hedef kitleye uygun mekanlara 
dağıtılması,

•Özellikle yaz aylarında daha fazla önem ka-
zanan yabancı turistlerin alışveriş merkezine 
getirilmesi amacıyla yapılan girişimlerde, 
acentalar ve otellerle ilişkilerin düzenlen-
mesi, broşürlerin dağıtılması ve söz konusu 
proje ile ilgili bütçenin çıkarılarak projenin 
alışveriş merkezi müdürüne sunulması,

•Yapılacak tüm faaliyetler vb. çalışmaların 
gerekli birimlerle koordine edilmesi,

•İstatistiki bilgiler oluşturmak, gelen müş-
teri istek ve şikâyetlerini belirtmek amacıyla 
yapılması gerekli tüm anketleri hazırlamak,

•Pazar (tüketici) araştırmaları yaptırmak,

•Yapılacak faaliyet, basılı malzeme vs. en 
azından bir bölümünü sponsor faaliyetleri 
ile hayata geçirmek için sponsor bulunması 
için çalışmak vs...

Alışveriş merkezlerinde çoğunlukla birbiri-
nin benzeri çekiliş kampanyaları, yarışmalar, 
aktiviteler vb. pazarlama çalışmaları orga-
nize edilmektedir. Bir süre sonra benzer 
aktivitelerin tüketici açısından fazla dikkat 
çekiciliği kalmayabiliyor. Müşterinin nabzı-
nı tutarak, hedef kitleye özel yeni projeler 
üretmek, farklı olmak, ilklere imza atmak, 
akılda kalıcı olmak yolunu tercih etmeliler. 
Bunlar her zaman büyük bütçe gerektirmez. 
Ya da daha önce birçok kez yapılmış olan, 
klasikleşmiş aktivitelere, kampanyalara bi-
raz farklılık katarak dikkat çekici, etkileyici 
sonuçlar elde edilebilir. 

Her organizasyondan hemen sonuç alı-
namayabilir. Ya da o organizasyon devam 
ederken ziyaretçilerin o aktiveyi izlemesi 
nedeniyle alışveriş durma noktasına gelebi-
lir. Ancak bu organizasyon o AVM’nin mar-
ka olması, o AVM’de yer alan markaların 
tanınması, basında ve sosyal medyada yer 
alarak gündemde kalması, müşteri sirkülas-
yonunu artırması ve dolayısıyla ciroları ar-
tırması ile zaman içerisinde mutlaka fayda 
sağlayacaktır.



60

MALL&MOTTO / Haberler

BURGER KING® 
YENİ RESTORANINI SEFAKÖY’DE AÇTI

Burger King®, Sefaköy Torkam’da yeni hizmete açılan restoranıyla efsane lezzetlerin adresi olacak.

Türkiye’nin lider restoran operatörü TAB 
Gıda güvencesi ile istikrarlı bir şekilde büyü-
meye devam eden Burger King®, restoran 
yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Burger King®’in birbirinden lezzetli, doyu-
rucu menüleri, kral patatesi, çıtır lezzetleri ve 
daha birçok lezzeti Sefaköy Torkam AVM’de 
lezzet tutkunları ile buluşmayı bekliyor.  

Erman Engiz: “Yatırım yapmayı planlayan 
girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz”
Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri 
kendi bünyesinde sunan iş modeli ile dün-
yada benzersiz bir gıda ekosistemine sahip 
TAB Gıda, bünyesindeki markalara yatırım 
yapmak isteyen yatırımcılara, tedarik zinciri 
yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrü-
besinin yanı sıra satın alma gücünden fay-
dalanma imkânı sağlıyor. 

TAB Gıda Franchise Direktörü Erman En-
giz, “Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında, 
700’den fazla Burger King® restoranı-
mızla hizmet veriyoruz. Burger King®’in 
dünyadaki en büyük master franchisee’si 
konumundayız. Bu alanda yatırım yapmayı 
planlayan girişimcileri desteklemeye devam 
edeceğiz” dedi.

Burger King® hakkında daha çok bilgi sa-
hibi olmak www.burgerking.com.tr veya Fa-
cebook (www.facebook.com/Burger.King.
Turkiye) , Twitter (twitter.com/#!/Burger-
KingTR), İnstagram (www.instagram.com/
burgerkingtr) üzerinden yenilikleri takip 
edebilirsiniz.
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TÜKETİCİYE DAİR YENİ DÜZENLEMELER…
KISIM II

Bir önceki yazımda 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da, 1 Nisan 
2022 tarihinde 7392 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun (“7392 sayılı Kanun”) ile yapılan önemli 
birtakım değişikliklerden bahsetmiş, Tü-
ketici Kredi Sözleşmeleri ile Mesafeli Satış 
Sözleşmeleri açısından genel hatları ile bilgi 
vermeye çalışmıştım. Bu yazımda da 7392 
sayılı Kanun ile değiştirilen diğer önemli 
konu başlıklarına değinmeye çalışacağım.
Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte 
karşımıza çıkan bir kavram olan Devre-
mülk&Devre tatil Sözleşmeleri konusu 7392 
sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. 

Devre tatil hakları açısından, “634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun sekizinci bölümü hü-
kümleri kapsamında kurulan devre mülk 
hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, 
tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak 
sağlayan devre tatil sözleşmesi kurulamaz. 
Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya 
da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle dev-
re tatil hakkı tanınamaz. Devre tatile konu 
mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar 
devre tatil satışı yapamaz” düzenlemesi 
getirilerek devre tatil sözleşmesinin kurulu-
mu yönünden ciddi kısıtlamalar getirilerek 
tüketicinin mağduriyetinin önüne geçmek 
hedeflenmiş, bu yasağa rağmen, tüketici-
den herhangi bir bedel alınması durumun-
da ise alınan bedelin tüketiciye derhâl iade 
edileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu 
şekilde yasağa aykırı yapılan ve tüketiciyi 
borç altına sokan her türlü belge tüketici 
yönünden geçersiz olacaktır.

Devre mülk ve devre tatil hakkı veren söz-
leşmeler için ön ödemeli sözleşme kurul-
ması yasaklanmıştır. Yine ayrıca devre mülk 
hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, 
devre tatil sözleşmelerinin en fazla on yıllık 
bir süre için kurulabileceği düzenlenmiştir. 

Tüketici devre tatil hakkını belirli bir dönem 
için kullanmayacağını en az 90 gün önce-
den satıcıya bildirdiği taktirde, tüketici artık 
devre tatil hakkını kullanmadığı için bedel 
ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.

7392 sayılı Kanun ile getirilen en önemli 
değişikliklerden birisi de ön ödemeli konut 
satışında devir veya teslim süresinin sözleş-
me tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek 
şekilde uzatılması olmuştur. Bu şekilde 36 
aylık teslim süresi 48 aya çıkarılmıştır. 

Yine günlük hayatımızda sıklıkla yaşadığı-
mız ürün satışı sonrası hizmetlere dair de 
birtakım önemli düzenlemeler 7392 sayılı 
Kanun’da yer almaktadır. 

Son düzenlemeler ile artık tüm yetkili servis 
istasyonlarına ilişkin bilgilerin kayıt altına 
alınması ve Bakanlıkça oluşturulan “Servis 
Bilgi Sistemi”ne kaydedilmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. 

Yetkili servis ve özel servis ayrımının tüketici 
nezdinde yanlış bir algı yaratmasını berta-
raf etmek adına, herhangi bir üretici veya 
ithalatçıya bağlı olmayan servislerin isim-
lerinde “özel servis” ibaresinin kullanılması 
zorunluluğu getirilmiş ve bu servis istasyon-
larının, her türlü mecrada ve faaliyetlerinde 
kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde 

“özel servis” ibaresini kullanması zorunlu 
kılınmıştır.

Garanti süresi bittikten sonra Bakanlıkça 
belirlenen kullanım ömrü süresince mala 
ilişkin satış sonrası hizmetin üretici veya 
ithalatçı tarafından sağlanmaması hâlinde 
tüketici bundan kaynaklı zararının tazminini 
artık talep edebilecektir.

Tüm bu ve diğer getirilen değişiklikler ile 
mevcut düzenlemelere uyulmamasının ise 
ceza oranlarında nitelikli miktarlarda artış 
sağlanmıştır.

Son değişiklikler ile 2022 yılı için tüketici ha-
kem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmaz-
lıkların üst sınırı 15.430 TL’den 30.000 TL’ye 
çıkarılmıştır. Yani Tüketiciler 30.000 TL ve al-
tındaki miktarlarda sorunlarını Tüketici ha-
kem heyeti ile çözmeye çalışacak, bu tutarın 
üzerindeki uyuşmazlıklarda ise dava yoluna 
(öncelikle dava şartı olan arabuluculuk süre-
cini tamamladıktan sonra) gidecektir. 
Tüketicinin yerleşim yerinde veya tüketi-
cinin işlemi yaptığı yerde tüketici hakem 
heyeti bulunmaması halinde ilgili yerin kay-
makamlıklarına başvurular yapılabilecektir. 
Tüketimin her iki tarafı açısından da sağlıklı 
işleyen bir sistemin varlığı için dileriz yeni 
düzenlemeler olumlu sonuçlar doğuracak-
tır. 
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“ŞEHRİN MEKSİKALISI” 5. ŞUBESİNİ, BÜYÜKYALI 
FİŞEKHANE’DE AÇTI!

Aşktan doğan Meksikalı Ranchero, sevgiyle büyümeye devam ediyor. Meksikalı & Türk bir ailenin işlettiği mekan, 
bu sıcak ülkenin Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık tarihini, renkli kültürünü ve dünyaca ün yapmış 

en özel lezzetlerini şimdi de Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı Fişekhane’ye taşıdı. 

Aşktan doğan Meksikalı Ranchero, sevgiyle 
büyümeye devam ediyor. Meksikalı & Türk 
bir ailenin işlettiği mekan, bu sıcak ülkenin 
Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce 
yıllık tarihini, renkli kültürünü ve dünyaca ün 
yapmış en özel lezzetlerini şimdi de Zeytin-
burnu’ndaki Büyükyalı Fişekhane’ye taşıdı. 

Misafirlerini Türkçe karşılığı “gelenekleri 
kutla” anlamına gelen “Celebra La Tradi-
cion” sloganıyla karşılayan Ranchero, şu-
belerine bir yenisini daha ekledi. İlk olarak 
05.05.2005 tarihinde Suadiye’de açılan me-
kan, sırasıyla Nişantaşı, Watergarden ve Ma-
idan Ankara’da hizmete açtığı yeni restoran-
larla büyümesini devam ettirdi. Ranchero, 
gerçek Meksikalıların elinden çıkan gerçek 
Meksika yemeklerini şimdi de Büyükyalı Fi-
şekhane’deki yeni mekanında servis etmeye 
başladı.

Gerçek Meksikalıdan oriinal lezzetler, 
şimdi de Fişekhane’ye taşındı!

Meksika mutfağını seviyorsanız ya da bu 
lezzetlerin nasıl olduğunu merak ediyorsa-
nız, kökü Aztek ve Mayalara uzanan binler-
ce yıllık orjinal tarifleri deneyimlemek için 
okyanus ötesine kadar gitmenize hiç gerek 
yok. Meksikalı & Türk bir ailenin işlettiği 
Ranchero Restaurant, sahip olduğu ambi-
yansı, orjinal yemekleri, bu lezzetlere eşlik 
eden muhteşem margaritaları ve birbirin-
den özel kokteylleriyle Meksika’yı şimdi de 
Fişekhane’ye taşıyor. Gerçek Meksikalıların 
elinden çıkan gerçek Meksika lezzetlerini 
sunan mekanın zengin mönüsüne, arala-
rında Ranchero patentli tariflerin de olduğu 
40’ı aşkın sos eşlik ediyor. Pek çok yemeğin 
yanında servis edilen mısır cipsi nachoslar ile 
tortilla ekmekleri de özel makinelerde hazır-
lanıp, günlük, taze olarak sunuluyor. Mek-
sika yemeklerini daha önce yerinde tatmış 
olanların “Meksika’da nasılsa, burada da ay-
nısı” dediği Ranchero lezzetlerini denemek 
isteyenler, mekanın Büyükyalı Fişekhane’de 
açılan yeni şubesine uğrayabilirler. 

AŞK’tan doğdan restoran, sevgiyle büyü-
yor…

Şehrin Meksikalısı’nın ilginç ve farklı bir ku-

ruluş hikayesi bulunuyor. Mekanın şu anda-
ki işletmecisi olan Rıza Tanyeri, 70’li yılların 
sonunda dil eğitimi için gittiği Londra’da 
Meksikalı Patricia Gonzalez ile tanışır ve 
birbirlerine aşık olurlar. Meksika’da evlenip 
Kozlu’ya yerleşirler. O dönem Türkiye’nin 
ilk ve tek Meksikalı gelini olan Patricia Ha-
nım, Selma adını alır. Çift, 1989 yılında üç 
çocuğuyla birlikte İstanbul’a taşınır. Gast-
ronomiye özel bir merakı olan Rıza Tanye-
ri, Meksika yemeklerine oldukça hakim eşi 
Selma Patricia Gonzalez Tanyeri ve çocukla-
rıyla birlikte, Meksika’da restoran işletmecisi 
akrabalarının da danışmanlığında 2005 yılı 

Mayıs ayında Suadiye’de ilk restoranlarını 
açarlar ve adını Meksika yerlisi anlamına 
gelen RANCHERO koyarlar. Böylelikle Türk 
& Meksikalı aşkından bir restoran doğar. 

Şehrin Meksikalısı, yeni açılacak şube-
leriyle birlikte toplam şube sayısını 7’ye 
çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar mi-
safirlerini Suadiye, Nişantaşı, Ataşehir Wa-
tergarden ve Maidan Ankara’da ağırlayan 
Ranchero, yeni hizmete giren Büyükyalı 
Fişekhane şubesinin ardından yine Baş-
kent’te Atakule ve One Tower Avm şube-
lerini açacak. 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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Kolay Bir Saç Bakımı

Banyo yapmadan önce, saç uçlarınızı ovarak zeytinyağı sürün. Sıcak havluyla 
sarın, yaklaşık 5 dakika bekletin. Sonrasın da her zamanki şampuanınızla yıka-
yın.

Karaciğer İçin Faydalı Tarif

Malzemeler

100 gr yulaf tanesi
3 litre su
200 gr bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Suyu tencerede kaynatın, sonra yulaf tanelerini koyarak 
kapağı kapalı olarak sıcak ortamda 24 saat bekletin. Balı 
ilave edip günde 3 defa bir bardak için.

Güneş Yanığına Doğal Çözümler

1 kahve fincanı madensuyu
1 salatalık
1 patates
1 çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Salatalık ve patatesi kabuklarıyla beraber meyve sıkacağından ge-
çirin. Bu karışıma zeytinyağı ve madensuyunu da ekleyip karıştırın. 
Spreyli bir şişeye koyun, cildinizi sakinleştirin.
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BÖBREKLERİNE 
İHANET ETME!

KART BİLGİLERİNİ KORUMANIN SEKİZ YOLU 
Siber suç ekonomisinin yıllık değeri her yıl artarak büyüyor. Siber güvenlik şirketi  ESET yasa dışı yollarla ele geçirilen 

yaklaşık 24 milyar kullanıcı adı ve parolanın dolaşımda olduğunu paylaştı. 

Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri 
hem kullanmak hem de bu bilgileri satmak 
için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. 
ESET uzmanları artarak büyüyen bu sorun 
ile ilgili olarak, kullanıcılara kredi kartı bilgi-
lerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde 
bulundu.

•Tetikte olun: İstenmeyen e-postalara hiçbir 
zaman cevap vermeyin, bu e-postalardaki 
bağlantılara tıklamayın veya bunların ekle-
rini açmayın. Gizli tuzak içeren kötü amaçlı 
bir yazılım olabilirler veya sizi bilgilerini-
zi girmeye teşvik eden ve meşru görünen 
kimlik avı sayfalarına yönlendirebilirler.

•Telefonun diğer ucundaki kişi ikna edici 
gelse bile telefon üzerinden hiçbir bilgini-
zi vermeyin. Nereden aradıklarını sorun ve 
ardından teyit amacıyla o kurumu arayın. 
Ancak teyit için size kendi verdikleri iletişim 
numarasını da aramayın.

•Bir sanal özel ağ kullanmadan halka açık 
Wi-Fi bağlantılarından internete girmeyin. 
Girmeniz gerekiyorsa da bu bağlantıları kul-
lanırken kart bilgilerinizi girmenizi gerekti-

ren online alışveriş gibi işlemler yapmayın.

•Size bir sonraki ziyaretlerinizde zaman ka-
zandıracak olsa da online alışveriş sitelerin-

de ve diğer sitelerde kart bilgilerinizi kay-
detmeyin. Bu durum, o şirketin verileri ihlal 
edilirse ya da hesabınız ele geçirilirse kart 
bilgilerinizin çalınma ihtimalini azaltacaktır.

•Tüm dizüstü bilgisayarlarınıza ve (telefon 
ve tablet vb. gibi) araçlarınıza saygın bir gü-
venlik sağlayıcısından kimlik avı korumasını 
da içeren bir antivirüs programını indirin.

•Tüm hassas hesaplarınızda iki faktörlü 
kimlik doğrulamasını kullanın. Bu durum, 
çalınan/kimlik avı ile ele geçirilen şifrelerle 
bilgisayar korsanlarının hesaplarınızı kırıp 
açma ihtimallerini azaltır.

•Sadece meşru pazar yerlerinde yer alan 
(Apple App Store ve Google Play) uygula-
maları indirin.

•Online alışveriş yapıyorsanız sadece HTTPS 
kullanan (URL’nin yanındaki tarayıcı adres 
çubuğunda bir kilit işareti olan) internet si-
telerini tercih edin. Bu, verilerin ele geçiril-
me ihtimalinin daha düşük olduğu anlamına 
gelir.

Tüm banka ve kart hesaplarınıza dikkat et-
mek de iyi bir yöntem. Herhangi bir şüpheli 
işlem tespit ederseniz bu durumu hemen 
banka/kart hizmet sağlayıcınızın dolandırı-
cılık ekibine bildirin. 
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

BÖBREKLERİNE 
İHANET ETME!
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Böbreklerindeki problemler, yaşam kaliteni 
büyük oranda etkileyebileceği gibi erken-
den alacağın önlemler ile sağlık standartla-
rını yukarıya çekebilirsin.
 
Açıklamada aktarılan Türkiye Kronik Böbrek 
Hastalığı Prevalansı Araştırması'na göre, ge-
nel erişkin nüfusta kronik böbrek hastalığı 
görülme oranı yüzde 15,7 olurken Türki-
ye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli ev-
relerde kronik böbrek hastası! Bu tip has-
talıklara kadınlarda yüzde 18,4, erkeklerde 
yüzde 12,8 oranında rastlanıyor. Durum bu 
kadar ciddi olmasına rağmen maalesef ki 
farkındalık bir o kadar düşük! 
Böbreklerindeki problemler, yaşam kaliteni 
büyük oranda etkileyebileceği gibi erken-
den alacağın önlemler ile sağlık standartla-
rını yukarıya çekebilirsin. 
 Hatalı uygulamalar ile farkında olmadan 
böbreklerine zarar veriyorsun?

Fazla/Yetersiz Su tüketimi: 
 
Böbrekler vücudumuzda su ve elektrolit 
dengesini sağlayan, kan basıncını düzenle-
yen ve çeşitli hormonları salgılayan organ-
lardır. Su, böbreklerin çalışması için önem-
lidir. Vücutta oluşan artık ürünlerin idrar 
yoluyla uzaklaştırılması için yeterli miktarda 
su alınmalıdır. Az su içilmesi idrar yolu en-
feksiyonlarını, böbrek taşı oluşumunu ve 
elektrolit bozukluklarının gelişimini kolay-
laştıracaktır.

Özellikle vücudundaki toksinler az su tüke-
timiyle yeteri kadar atılamamakta ve böb-
reklerine extra yük bindirmekte! Bununla 
beraber fazla su tüketimi de böbreklerinin 
gereğinden fazla çalışmasına ve ileri dö-

nemde yorularak sağlık problemleri yaşa-
mana sebep oluyor

Günlük su ihtiyacı karşılamak için genel ola-
rak güne 2-2,5 litre su tüket!
Obezite:

Obez bireylerde böbrek yetmezliği riski 3,5 
katı kadar artmakta, obeziteye yaklaştığı-
mızda ise bu rakam 7 kata kadar çıkmakta-
dır. Tek başına obezite artık bir risk faktörü-
dür. Böbrek dokumuz kendisini yenilemiyor 
ve kilo aldığımız zaman böbrekler daha çok 
filtre etmek konusunda zorlanıyor. Böbrek-
te yaşlanma gerçekleşiyor ve protein kaçağı 
meydana geliyor, bu zaman içerisinde bu 
artıyor. 

Yaşam sürecinde sağlıklı vücut ağırlığını 
koru!

Zayıflama ürünleri/çayları: 

Zayıflama ilaçlarındaki bazı etken maddeler 
(sibutramin vb.) insan hayatının sona er-
mesine sebep olabilir. Bu tür ilaçlar vücutta 
doku harabiyeti yapar. Bu yüzden bağırsak 
çalışma sisteminin bozulmasına, depresyo-
na, görme fonksiyonlarının iflas etmesine, 
karaciğer ve böbrek bozukluklarına, kalp 
krizi gibi ciddi durumlara yol açar. 
 Bu tarz ürünleri kullanmak yerine bir diye-
tisyen yardımıyla zayıflamayı seç!

Yüksek proteinli diyetler:

Günlük protein gereksinimi yaşa, bazı özel 
durumlara ve bazı hastalık durumlarına 
göre değişiklik gösterir. Bazı hastalıklarda, 
çocuklarda, gebe ve emziklilerde ve spor 
yapan kişilerde protein ihtiyacı artar. Faz-
la protein tüketiminde ise vücutta protein 
deposu olmadığı için yağa dönüşerek depo 
edilir. Fazla protein tüketimi idrarla kalsiyum 
atımını da artırarak böbreklerde taş oluşum 

riskini artırabilir. Böbrek ve karaciğere fazla 
yük bindirir, böbreğin erken yaşlanmasına, 
işlevinin bozulmasına neden olabilir ve ek-
lemlerde gut hastalığına neden olabilir.

Hızlı kilo kaybını vaad eden yüksek prote-
inli diyetlerden uzak dur!

Yüksek tuz: 

Yüksek tuz tüketimi böbrekte glomerular 
kan filtrasyonunu olumsuz etkiliyor; hiper-
filtrasyonu tetikleyip, glomerular basıncı 
arttırarak böbreğe zarar veriyor. Dünya 
Sağlık Örgütüne göre bir bireyin günde 
ortalama 5 g tuz tüketmesini öneriyor.
 
Günlük tuz tüketimini olması gereken se-
viyelerde tutarak böbreğini fazla yükten 
kurtar!

Sigara ve alkol tüketimi:

Sigara ve alkol tüketimi böbreğin kanlan-
masını azaltıp, protein kaçağına neden 
olabiliyor. Böbrek içinde yer alan kılcal da-
marlardaki dolaşımı yavaşlatıyor ve oksijen 
miktarını azaltıyor. Bu durum da böbrek-
lerde fonksiyon bozukluğuna neden olu-
yor.
Organların en büyük düşmanı olan Sigara 
ve alkol tüketimine uzak dur!

Kontrolsüzce ilaç kullanımı:

Böbrek ilaçların vücuttan atılmasında ka-
raciğer gibi önemli rolü olan iki organdan 
biridir. Böbrek fonksiyonlarının bozulması 
ilaçların vücutta kalma süresini, yıkılmasını, 
fonksiyonlarını etkileyerek tedaviyi başarı-
sız kılabilir ve yan etki oluşmasına neden 
olabilir. Kullanacağın ilaçları bilinçli ve 
doktora danışarak kullan!

Sağlığın için böbreklerine iyi bak.
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DYSON, YALIKAVAK MARİNA’DA İLK POP-UP SATIŞ NOKTASINI AÇTI
Yalıkavak Marina’da açtığı pop-up satış noktasıyla perakende alanındaki büyümesine devam eden Dyson, Bod-

rum’daki ilk satış noktasının açılışını, Elle Dergisi iş birliği ile düzenlediği etkinlikle kutladı. 

Global teknoloji şirketi Dyson, Bodrum’da-
ki kullanıcılarına en iyi hizmeti sunabilmek 
için ilk pop-up satış noktasını Yalıkavak 
Marina’da açtı. Dyson, bu yeni açılışla bir-
likte Türkiye’deki direkt satış noktası sayısını 
20’ye çıkardı.

Bodrum’daki ilk pop-up satış noktasının 
açılışını, Elle Dergisi’nin iş birliğiyle gerçek-
leşen keyifli bir etkinlikle kutlayan Dyson,  
güzellik ve moda dünyasını bir araya ge-
tirdi. Yalıkavak Marina’da bulunan pop-up 

satış noktasını ziyaret eden ve ürünleri de-
neyimleyen konuklar, daha sonra tekneyle 
açılarak Dyson’ın yeni pop-up store açılışını 
eğlenceli bir tekne partisiyle kutladı. Tekne 
partisine; Aybüke Pusat, Didem Soydan, Ni-
lay Cafer, Nur Bilen Yavuzer, Ahmet Çoban, 
Cansu Akın gibi pek çok ünlü isim ve influ-
encer katıldı.  

Bodrum’da uygulamalı alışveriş deneyimi
Dyson teknolojisinin, Dyson uzmanlarıyla 

deneyimlenmesi ve anlatılmasıyla doğru 
bir şekilde tüketicilere aktarıldığına inanan 
marka, Yalıkavak Marina’daki pop-up satış 
noktasıyla ziyaretçilere uygulamalı bir alış-
veriş deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Dyson satış noktasında kullanıcılara keyifli 
bir alışveriş deneyimi sunulurken, ziyaret-
çiler uzmanlar tarafından karşılanarak dile-
dikleri ürünü deneyimleyebiliyor ve en son 
teknolojiler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.
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DAHA İYİ YAŞAM KALİTESİ: UBİQUİNOL İLE DAHA 
SAĞLIKLI YAŞLANMA

Daha iyi yaşam kalitesi: Ubiquinol ile 
daha sağlıklı yaşlanma

Ubiquinol, Koenzim Q10'un yani Ubiqu-
inon'un iki elektron almış şeklidir. Vücut 
yediklerimizi enerjiye dönüştürürken Ko-
enzim Q10'u da Ubiquinol'e dönüştürür. 
Ubiquinol'ün vücudumuzda başka işlevleri 
de vardır. Yağda çözünen bir antioksidan 
olduğundan vücudun yağlı bölgelerinde de 
iş görür.

Bugun ubiquinol'ün yaşlanma karşıtı yanını 
ve cilt sağlığı üzerine etkisini sizlerle payla-
şacağım.

Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre,  nüfusun 
yaşlanma sürelerinin değiştiği  rapor edili-
yor.

2021 yılı Türkiye İstatistik kurumu veri-
lerine  göre;

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 
651 bin 503 kişi iken son beş yılda %24,0 
artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 
kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus için-
deki oranı ise 2016 yılında %8,3 iken, 2021 
yılında %9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 
yılında %44,3'ünü erkek nüfus, %55,7'sini 
kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus 
oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında 
%12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında 
%22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngö-
rüldü.
 
Bu verilere göre sadece yaşlanmakla kalmı-
yoruz, 60 yaş üstü insan sayısı da artıyor. Bu 
yüzden yaşlılıkta daha iyi bir yaşam kalite-
sinin öneminin artmasında şaşılacak bir şey 
değil . Hal böyle olunca , mikro besin ubiqu-
inol giderek araştırmaların odak noktası ha-

line geliyor. Son olarak, koenzim Q10'un 
biyoaktif formu, çeşitli çalışmalarda "en iyi 
yaşlanan" nesil için ilginç özellikler ortaya 
koymaktadır.

Yaşlanırken korumakta zorlandığımız 3 te-
mel unsurun iyileştirilmesinde ubiquinol 
pozitif yönde etkendir.

Bunlar; enerji üretimi, hastalıklara karşı aktif 
olarak koruma ve cilt sağlığı.

Dilerseniz hepsinden kısaca söz edelim;

Enerji üretiminde kilit rol

Her şeyden önce, Ubiquinol hücrelerimiz-
deki enerji üretimini destekler ve bu neden-
le hem zihinsel hem de fiziksel performans 
için vazgeçilmezdir. Bir antioksidan olarak 
hücre zarlarını serbest radikallerin neden 
olduğu hasarlardan korur ve esneklikleri-
ne katkıda bulunur. Vücudumuz genellik-
le kendi başına ubiquinol üretebilir ve bu 
mikro besini  et, balık ve fındık gibi birçok 
gıdadan beslenme yoluyla alabilir.Bunun-
la birlikte, vücudun ubiquinol üretimi yaş-
la birlikte azalır ve bunu tek başına diyetle 
telafi etmek neredeyse imkansızlaşır. Diyet 
takviyeleri bu eksikliği giderir ve koenzim 
Q10 ile karşılaştırıldığında, Ubiquinol özel-
likle yüksek bir biyoyararlanım ile  daha ön 
plana çıkar. Böylece vücut onu daha hızlı ve 
daha verimli bir şekilde kullanabilir.
 
Hastalıklara karşı aktif olarak koruma

Yaşam kalitesi her şeyden önce sağlık de-
mektir.

Burada ubiquinol'ün destekleyici etkisinin 
olduğu çok sayıda bilimsel çalışma ile bel-
gelenmiştir. Beyin sağlığı açısından, Koen-
zim Q10, adenozin trifosfat (ATP) üretimini 
arttırır ve beyindeki asetilkolin gibi nörot-
ransmitter seviyelerini artırabilir. Aynı za-
manda koenzim Q10, hafıza ve öğrenme 
yeteneği gibi bilişsel işlevleri de arttırır ve 
hatta Parkinson ve Alzheimer gibi nörode-

jeneratif hastalıkların ilerlemesini erken ev-
relerinde yavaşlatabilir.

Ubiquinol ayrıca kalbi sağlıklı tutar. Kalp 
ve damar hastalıkları üzerine yapılan çok 
sayıda çalışma, yüksek tansiyon ve kalp 
yetmezliği olan kişilerde ve ayrıca statin 
kullanan kişilerde koenzim Q10 eksikliğine 
dair kanıtlar göstermiştir. Yardımcı bir teda-
vi olarak Ubiquinol takviyesi, diyastolik kan 
basıncını düşürmeye, kardiyak fonksiyonla-
rı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ubiquinol 
ayrıca LDL (kötü huylu kolesterol) kolesterol 
seviyelerinde önemli bir azalmaya ve isten-
meyen LDL oksidasyonunu önlemeye yar-
dımcı olur.

Ubiquinol'ün ek bir yararı, yaşam boyunca 
göz sağlığına olan katkısıdır. Retina oksi-
dasyona karşı çok hassastır ve bu nedenle 
C ve E vitaminleri, beta-karoten, lutein ve 
koenzim Q10 gibi yüksek konsantrasyonlar-
da antioksidanlar içerir. Burada ubiquinol, 
yenilenmelerine katkıda bulunarak C ve E 
vitaminlerinin aktivitesini uzatır. Ayrıca reti-
nayı oksidasyon ve glikasyondan doğrudan 
koruyabilir ve gözlerde ve ciltte yaşlılık leke-
lerinin oluşumunu azaltabilir.

Ayrıca daha kapsamlı çalışmalarla; ubiqui-
nolün yaşlanma süreciyle ilişkili mitokond-
riyal bozulmayı yavaşlattığını ve oksidatif 
strese karşı direnci artırarak yaşa bağlı has-
talıkları önlediğini göstermektedir. Bu bul-
guların diyabet, artrit ve nörodejenerasyon 
gibi yaşlanma ile ilişkili çeşitli hastalıklar için 
etkileri olabilir. "En iyi yaşlanan" nesil için, 
ubiquinol böylece yaşlılığa canlılık ve sağlık 
için bir besin maddesi olarak merkezi bir rol 
oynayabilir

Cilt sağlığı

Yaşlandıkça her cilt incelip sarkmaya kırı-
şıp buruşmaya ve de kurumaya başlar. Bu 
olumsuzluklar en çok da cildin sıkılığını 
sağlayan kollajen ve elastin lifleri ile onları 
aktifleştiren koenzim Q10 miktarının yıllar 
içerisinde azalması ile ilgili bir sorundur. 

DYSON, YALIKAVAK MARİNA’DA İLK POP-UP SATIŞ NOKTASINI AÇTI
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H&M 2022 MAYO KOLEKSİYONU

H&M'in en yeni mayo kolesiyonu Kehla-
ni'nin yeni müzikleriyle beraber ışıl ışıl par-
lıyor

Yaz tüm hızıyla başlarken, H&M'in mayo-
ları parlak ve canlı bir havayla geliyor. Tek 
parça ve bikini seçenekleriyle mor, parlak 
yeşil, bitter çikolata kahvesi ve beyazlarla 
beraber renkli ve ressamsı baskılar içeriyor. 
Parçaların birçoğunun ayarlanabilir bağları 
var ve birbirleriyle karıştırılıp eşleştirilebili-
yor. Ürünler ayrıca H&M'in 2030 yılına ka-

dar yalnızca %100 daha sürdürülebilir ve 
geri dönüştürülmüş materyaller kullanma 
hedefi doğrultusunda geri dönüştürülmüş 
polyester, geri dönüştürülmüş poliamid 
ve geri dönüştürülmüş elastan gibi daha 
sürdürülebilir materyaller kullanılarak üre-
tildi. Ayrıca; kampanya filminde R&B şar-
kıcısı-söz yazarı Kehlani'nin yeni müziği ve 
yeni albümü “Blue Water Road”dan “Tan-
gerine” şarkısı yer alıyor. H&M mayo ko-
leksiyonu, 19 Mayıs'tan itibaren dünya ça-
pındaki mağazalarda ve hm.com'da online 

olarak satışa sunulacak.

“H&M'in mayo koleksiyonu tamamen canlı 
renkler ve farklı şekillerde kombinlenebilen 
parçalardan oluşuyor. Parlak mor, yeşil ve 
beyaz neşeli renkleri oluştururken çikolata 
kahvesi biraz beklenmedik kalıyor. Ayrıca 
geri dönüştürülmüş polyester, geri dönüş-
türülmüş poliamid ve geri dönüştürülmüş 
elastan gibi daha sürdürülebilir materyal-
ler kullandık. Kampanyaya gelince, Kehla-
ni’nin “Tangerine” şarkısına sahip olmak, 
yazı kutlamak için mükemmel bir yol.” di-
yor H&M Bölüm Tasarımcısı Karin Wiklund 
Heinig.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Yeşim Yıldırım
Medikal Onkoloji Uzmanı 

AKCİĞER KANSERİ KADINLARDA DA ARTIYOR 
Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserler arasında yer alıyor.  
“Erkek hastalığı” olarak bilinen akciğer kanserinin kadınlarda görülme sık-
lığının arttığına değinen Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Yapılan araştırmalar kadınlardaki DNA tamir gen-
lerindeki yetersizlik, farklı genetik mutasyonlar ve östrojen gibi kadınlık hor-
monlarının kadınlarda akciğer kanserinin görülme sıklığını artırdığına işaret 
ediyor” açıklamasında bulundu. 

Her yıl 2.2 milyon insana tanısı konan ak-
ciğer kanseri, erkeklerde kansere bağlı 
ölümlerin birincil sebebi olurken kadınlarda 
ise meme ve kalın bağırsak kanserlerinden 
sonra sıralanıyor.

Son 40 yılın verilerinin kadınlarda akciğer 
kanseri görülme sıklığının yüzde 73’lük bir 
artış gösterdiğini belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Yeşim Yıldırım, “Sanılanın aksine akciğer 
kanserinin daha sık görülmesinin sebebi si-
gara içiciliği ile sınırlı değil. Yapılan araştır-
malar sigara içmeyen kadınlarda da akciğer 
kanserinin görülme oranının arttığını ve ka-
dınların erkeklere oranla evde daha çok pa-
sif içiciliğe maruz kaldığını gösteriyor” dedi.
Prof. Dr. Yıldırım, “İngiltere Kanser Araştır-
maları sonuçlarına göre kadınlardaki DNA 
tamir genlerindeki yetersizlik, farklı genetik 
mutasyonlar ve östrojen gibi kadınlık hor-
monları bu sıklığı artıran etkenler arasında 
yer alıyor” diye konuştu.

Hedefe yönelik ilaçlar sağ kalım oranları 
artırıyor

Akciğer kanserlerinin tedavisinde birçok 
yeniliğin ve yöntemin kullanıma girdiğini 
hatırlatan Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Özellikle 
son 10 yıllık dönemde ileri evre hastalıkla 
hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi gibi 
yeni tedavilerle hastaların sağ kalım oranları 
2-3 kat arttı, hastalıksız yaşam süreleri uzadı 
ve yaşam kaliteleri yükseldi. Artık ilaç teda-
vilerinde de kişiselleştirilmiş tedaviler kulla-
nılıyor. Diğer bir deyişle tümörlerin genetik 
ve moleküler yapıları patolojide detaylı in-
celenerek kişinin tümörüne özgü tedavi se-
çeneği; immünoterapi, hedefe yönelik akıllı 
ilaçlar ya da kemoterapi kombinasyonları 
belirleniyor” dedi.
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Op. Dr. Burcu Usta Uslul
Göz Hastalıkları Uzmanı 

GÜNEŞİN ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN MUTLAKA GÜNEŞ 
GÖZLÜĞÜ VE ŞAPKA KULLANILMALI

Güneşin D vitamini sentezi vücudun biyolojik ritmi ve bağışıklık sistemi üze-
rinde olumlu bir etkiye sahip iken ultraviyole ışınları ise göz ve göz sağlığını 
olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz döneminde güneş ışınlarının daha etkili oldu-
ğunu ve gözde hasara yol açabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz 
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bu zararlı ışınlardan iyi korun-
maz ve uzun süre maruz kalırsak gözdeki dokularda bazı hasarlar görülebilir. 
Güneşin bu zararlı etkilerinden korunmak için önlem alınmalı. Hava kapalı 
da olsa güneş gözlüğü takılmalı” açıklamasında bulundu. 

Ultraviyole ışınlarının göz ve göz çevresin-
deki olumsuz etkileri, en az deri üzerinde 
etkileri kadar ciddi olabiliyor. Güneşe uzun 
süre maruz kalmak gözdeki farklı mekaniz-
ma ve dokulara zarar verdiğini hatırlatan 
Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uz-
manı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Güneşe uzun 
süre maruz kalmak gözün ön yüzeyinde 
konjonktiva ve kornea tabakasında yanıkla-
ra, gözün beyaz kısmında kabarık sarı beyaz 
görünümlü kabarcıklara, gözde et büyüme-
sine, katarakt oluşumunun hızlanmasına, 
yaşa bağlı sarı nokta hastalığına, göz kapağı 
ve çevresinde kanser gibi sağlık sorunlarına 
yol açabilir” dedi. 

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, güneşin zararlı et-
kilerinden korunmak ve doğru güneş gözlü-
ğü seçimi için ipuçları verdi.

•Gözlerimizi güneş ışınlarının zararlı etki-
lerinden korumada kuşkusuz en etkili iki 
yöntem şapka takmak ve kaliteli bir güneş 
gözlüğü kullanmaktır. İyi bir güneş gözlüğü 
görünen ışığı gözü rahatsız etmeyecek bir 
seviyeye indirirken zararlı ultraviyole ışınları 
da süzebilmelidir. 

•Ultraviyole koruyucu özelliği olması için bir 
gözlüğün mutlaka pahalı olması gerekme-
diği gibi gözlük camlarının renginin koyu-
luğu ile ultraviyole ışınları süzme yeteneği 
arasında da hiçbir ilişki yoktur. Numaralı 
saydam gözlük camlarının çoğu ultraviyole 
ışınları süzme özelliğine de sahiptir. 

•Gözlük satın alırken en önemli nokta üre-
tici firmanın ürün için belirttiği ultraviyole 
ışınlara karşı koruyuculuk değerleridir. İyi 
kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultravi-
yole ışınların yüzde 95‘inden fazlasını süzer-
ken bu oran yüzde 99 ve daha yüksek de 

olabilir. 

•Gökyüzünden doğrudan gözümüze ulaşan 
ultraviyole ışınlar kadar çevremizden de bü-
yük miktarda ışın yansır. Bu nedenle yanları 
kapalı ve yüzü saran şekilli güneş gözlükleri 
yandan göze ulaşan ışınları da engelledikle-
rinden daha sağlıklıdır. 

•Polarize camlı güneş gözlükleri ise ultra-
viyole ışınları süzmenin yanı sıra araba ön 
kaputu ve yol yüzeyi gibi düz yüzeylerde 
oluşan ışık parlamalarını süzerek daha ka-
liteli bir görüş sağlama özelliğine sahiptir. 

Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli 
bir açıdan bakıldığında ekran görüntüsünün 
kaybolabileceği, araçlarında bu tür göster-
geleri olan sürücüler tarafından akılda tu-
tulmalıdır.

•Kontakt lenslerin çoğunluğu da ultraviyo-
leyi süzme yeteneğine sahiptir ancak lens-
ler sadece kapladıkları kornea tabakası ve 
gözün iç yapılarını korurken, konjonktiva ve 
göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine 
engel olamazlar. Bu nedenle kontakt lens 
kullanıcılarının ayrıca güneş gözlüğü de tak-
ması gereklidir.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Başak İnsel Aydın

YAZIN SU İÇMEMEK SICAK ÇARPMASI SEBEBİ
Sağlıklı bir yetişkinin günlük su ihtiyacı ortalama olarak kilo başına 30 ml’dir. 
Ortalama 60 kilo olan birinin metabolizmasının işlevi için günlük tüketmesi 
gereken suyun 1,8 litre olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bu miktar cinsiyet, yaş, kronik 
durum ve fiziksel aktivite gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 
Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle terlemenin fazlalaşması so-
nucu vücuttan atılan su miktarı artar. Bu nedenle yaz mevsiminde su tüke-
timi daha da önem kazanır. Fazla su kaybı durumunda vücut ısısı kontrol 
edilemeyerek yükselir ve hipertermi yani sıcak çarpmasına neden olabilir” 
hatırlatmasında bulundu. 

Vücudun susuz kalması sonucunda baş 
ağrısı, yorgunluk, kabızlık, konsantrasyon-
da bozulmalar, düşük tansiyon, hızlı nefes 
alma, hatta ilerleyen evrelerde bilinç kaybı 
ve koma hali gibi önemli sağlık sorunları-
nın görülebileceğine dikkat çeken Anadolu 
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Başak İnsel Aydın, yaz döneminde su tüke-
timini destekleyecek tavsiyelerde bulundu.

Limonata ve taze sıkım meyve suları tü-
ketilebilir

Yaz döneminde alınan sıvı tüketimini ar-
tırmak için ev yapımı limonata, ayran, taze 
sıkım meyve ve sebze sularından yararlanı-
labilir. Özellikle sebze ve meyve suları hem 
vitamin-mineral açısından hem de kaybedi-
len elektrolit dengesini kazanmak için iyi bir 
seçenektir. 

Maden suyu terleme ile kaybedilen 
elektrolit dengesi için önemli

Maden suları tüketilebilir. Burada önemli bir 
ayrım var, maden suyu ve soda birbirinden 
farklı ancak sıklıkla karıştırılan ürünlerdir. 
Bizim için aromasız ve sade tercih edilecek 
bir maden suyu terleme ile kaybedilen bu 
elektrolit dengesi için önemlidir. 

İçilen her bardak çay-kahve için fazladan 
su içilmeli

Soğuk bitki ve meyve çayları da tercih edi-
lebilir. Ancak yeşil, beyaz ve siyah çay gibi 
kafein bulunduran çaylar bu kategorinin 
dışında kalmaktadır. Bu içecekler kafein 
içermesi sebebiyle vücutta diüretik etkiye 
sebep olarak su atılımını artırmaktadır. Aynı 
durum kahve tüketimi için de geçerli. Bu 
nedenle günlük su tüketimi hesaplanırken 
içilen çay ve kahvelerin de eklenmesi yapı-

lan hatalardan biridir. Aksine içilen her bir 
bardak çay-kahve için fazladan bir bardak 
daha su tüketimi yapılmalı.

Su içmek için susuzluk hissi beklenmemeli

Ayrıca su tüketimi için susuzluk hissi bek-
lenmemelidir. Eğer su içme unutuluyorsa 
çeşitli su hatırlatıcıları kullanılabilir, tadı se-
vilmiyorsa taze sebze ve meyveler ile tatlan-
dırılabilir. 
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FENERBAHÇE & PUMA’DAN ÜNLÜ
İSİMLERİ BİR ARA GETİREN YENİ 
SEZON FORMA LANSMANI

Sahip olduğu köklü spor mirasıyla dünya-
nın önde gelen global spor markası PUMA, 
forma sponsoru olduğu Fenerbahçe ile gör-
kemli bir tanıtıma imza attı. Fenerbahçe’nin 
yeni sezonda giyeceği formalar ünlü isimle-
rin katılımı ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Et-
kinlik Salonu’nda tanıtıldı.  Ünlü sanatçı Ece 
Seçkin’nin performansı ile renklenen davet-
te ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, Sarp Ak-
kaya ve Sarp Can Köroğlu yeni sezon forma 
lansmanı için sahneye çıkan isimler arasında 
yer aldı.

PUMA’nın Fenerbahçe için tasarladığı yeni 
sezon formaları #DeliceSev sloganıyla dü-
zenlenen bir davetle tanıtıldı. Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, PUMA Tür-
kiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılımıy-
la gerçekleşen etkinlikte, takımın giyeceği İç 
Saha ve Deplasman formalarının yanı sıra, 
günlük giyim tarzının bir parçası olarak bile 
kullanılabilecek modern ve şık tasarımıyla 
ön plana çıkan Üçüncü formalar tanıtıldı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salo-
nu’nda gerçekleşen Fenerbahçe yeni sezon 
forma lansmanı; Ali Koç, Acun Ilıcalı, Ece 
Seçkin, Meltem Cumbul, Tülin Şahin, Afra 

Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğ-
lu gibi sanat ve spor dünyasının ünlü isim-
lerini bir araya getirdi.  Koyu bir Fenerbah-
çe taraftarı olan Ece Seçkin’in muhteşem 
performansı ile renklenen davette konuklar 
yeni sezon forma tanıtım heyecanını birlikte 
yaşadı. Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, Sarp 
Akkaya ve Sarp Can Köroğlu davetin sürpriz 
isimleri arasında yer aldılar. Video mapping 
ve dans gösterileri ile renklenen etkinlikte, 
ünlü oyuncuların gerçekleştirdiği görsel şov 
büyük ilgi çekti. 

“DELİCE SEV” SLOGANI GERÇEK BİR TRİ-
BÜN MARŞINA DÖNÜŞECEK

PUMA’nın yeni Fenerbahçe formaları, ‘DELİ-

CE SEV’ sloganı ile tanıtılıyor. Kampanya 
kapsamında çekilen reklam filmi için, bir 
90’lar klasiği olan “Yeniden Sev” şarkısı, 
“DELİCE SEV” sözleriyle yeniden uyarlan-
dı. Ortaya çıkan şarkı, şimdiden bir tribün 
marşı klasiği olmaya aday. Fenerbahçeli 
futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Hakan 
Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun yer aldığı, 
bir müzik videosu estetiği taşıyan reklam 
filmi, PUMA’nın cesur, kendine güvenen, 
kararlı ve eğlenceli kimliğini yansıtırken, 
aynı zamanda Fenerbahçe tutkusunu Ka-
dıköy ruhuyla bir araya getirerek taraftarı 
kucaklıyor.

3 AYRI FORMA TANITIMI YAPILDI 

Manchester City, AC Milan gibi dev Av-
rupa kulüplerinin forma tasarımını yapan 
PUMA global tasarım ekibinin Fenerbah-
çe için hazırladığı formalar, 3 ayrı mo-
delden oluşuyor. İç Saha Forması klasik 
tasarımıyla efsanevi çubuklu forma gele-
neğini yaşatmaya devam ediyor. Deplas-
man Forması kulübün ikonik simgesi sarı 
kanaryadan ilham alan deseniyle dikkat 
çekerken, Üçüncü Forma ise günlük giyim 
tarzının bir parçası olarak bile kullanılabi-
lecek modern ve şık tasarımıyla ön plana 
çıkıyor. 
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PUMA’NIN YENİ 
FORMALAR İÇİN 
HAZIRLADIĞI 
REKLAM FİLMİ 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.106 1 ANKAmall AVM 512.517 1 Mavibahçe AVM 341.855
2 City's Nişantaşı AVM 310.214 2 Forum Ankara Outlet 128.772 2 TerraCity AVM 324.907
3 İstanbul Optimum 248.823 3 Kentpark AVM 69.320 3 Espark AVM 129.464
4 Kanyon AVM 223.847 4 Cepa AVM 66.487 4 Park Afyon AVM 124.955
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.240 5 Gordion AVM 61.386 5 Samsun Piazza AVM 120.771
6 Marmara Park AVM 173.843 6 Next Level AVM 51.922 6 Kulesite AVM 111.219
7 Emaar Square Mall 145.190 7 Atlantis AVM 47.479 7 Forum Mersin AVM 104.744
8 Trump AVM 137.497 8 Taurus AVM 46.500 8 Forum Kayseri AVM 103.416
9 Mall of İstanbul 117.231 9 Nata Vega Outlet 39.482 9 Gebze Center 101.199

10 İstinyePark AVM 108.524 10 One Tower AVM 38.365 10 Forum Gaziantep AVM 100.831
11 Aqua Florya AVM 102.127 11 Antares AVM 36.690 11 Forum Bornova AVM 98.439
12 Zorlu Center 100.833 12 Podium Ankara AVM 35.449 12 Antalya Migros AVM 90.977
13 Brandium AVYM 98.890 13 Arcadium AVM 34.276 13 MarkAntalya AVM 90.702
14 Buyaka AVM 98.670 14 Anatolium Ankara AVM 30.357 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Maltepe Park AVM 97.656 15 Kızılay AVM 25.764 15 Outlet Center İzmit 90.181
16 Palladium AVM 88.175 16 365 AVM 22.815 16 Forum Trabzon AVM 88.301
17 Viaport Asia Outlet 87.978 17 Atakule AVM 21.863 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.231
18 Tepe Nautilus AVM 85.810 18 Tepe Prime Avenue 20.001 18 Point Bornova AVM 75.500
19 Capacity AVM 79.784 19 Armada AVM 16.290 19 MalatyaPark AVM 73.650
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.926 20 Bilkent Station 12.964 20 Kent Meydanı AVM 57.817

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.786 1 ANKAmall AVM 12.195 1 Özdilek Bursa AVM 28.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.598 2 Antares AVYM 6.524 2 TerraCity AVM 6.552
3 Akyaka Park 48.504 3 Kentpark AVM 4.517 3 Park Afyon AVM 6.303
4 Kanyon AVM 47.209 4 Tepe Prime Avenue 4.234 4 Sera Kütahya AVM 5.793
5 Emaar Square Mall 17.709 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.578
6 Capitol AVM 13.777 6 Cepa AVM 3.327 6 Kayseri Park AVYM 5.142
7 Trump AVM 13.506 7 Atlantis AVM 2.682 7 MalatyaPark AVM 4.711
8 Buyaka AVM 12.632 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.563
9 İstinyePark AVM 9.696 9 Next Level AVM 1.877 9 Gebze Center 4.065

10 Zorlu Center 7.802 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.416
11 Astoria AVM 7.492 11 365 AVM 1.664 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.252 12 Forum Ankara Outlet 1.601 12 Korupark AVM 3.203
13 İstanbul Optimum 6.192 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.050
14 Sapphire Çarşı 5.193 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.721
15 ArenaPark AVYM 5.057 15 One Tower AVM 997 15 17 Burda AVM 2.645
16 Palladium AVM 4.872 16 Gimart Outlet 942 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.848 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.323
18 İsfanbul AVM 4.816 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.220 19 Metromall AVM 312 19 Sanko Park AVM 2.097
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 291 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 88.305 1 ANKAmall AVM 108.752 1 TerraCity AVM 77.696
2 Emaar Square Mall 85.052 2 Antares AVYM 39.440 2 Mavibahçe AVM 73.887
3 İstinyePark AVM 63.845 3 Nata Vega Outlet 31.148 3 M1 Adana AVM 69.811
4 Mall of İstanbul 50.289 4 Cepa AVM 29.613 4 Özdilek Bursa AVM 59.292
5 Watergarden İstanbul 48.882 5 Gordion AVM 28.816 5 Kulesite AVM 49.841
6 212  Outlet 48.276 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 49.130
7 Venezia Mega Outlet 47.535 7 Atakule AVM 26.722 7 Park Afyon AVM 46.322
8 Buyaka AVM 47.330 8 Metromall AVM 25.498 8 41 Burda AVM 44.454
9 Vadistanbul AVM 46.133 9 Atlantis AVM 25.330 9 Kumsmall AVM 40.325

10 Forum İstanbul AVYM 43.852 10 Podium Ankara AVM 24.956 10 Antalya Migros AVM 39.770
11 Marmara Park AVM 42.895 11 Kentpark AVM 23.666 11 Agora İzmir AVM 38.051
12 City's Nişantaşı AVM 40.442 12 Ankara Optimum Outlet 19.423 12 Westpark Outlet AVM 36.182
13 Akyaka Park AVM 38.954 13 Taurus AVM 17.587 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.371
14 Kanyon AVM 38.889 14 Arcadium AVM 17.447 14 Agora Antalya AVM 33.080
15 Maltepe Park AVM 36.471 15 Forum Ankara Outlet 15.262 15 Forum Mersin AVM 33.038
16 Hilltown AVM 36.003 16 One Tower AVM 15.029 16 10Burda AVM 32.795
17 İstanbul Optimum 31.623 17 Bilkent Station AVM 13.780 17 17 Burda AVM 32.303
18 Trump AVM 31.038 18 Next Level AVM 10.996 18 01Burda AVM 32.069
19 Meydan İstanbul AVM 30.280 19 Kartaltepe AVM 10.211 19 Point Bornova AVM 31.752
20 Istmarina AVM 29.774 20 Anatolium Ankara AVM 8.580 20 M1 Konya AVM 31.726

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.106 1 ANKAmall AVM 512.517 1 Mavibahçe AVM 341.855
2 City's Nişantaşı AVM 310.214 2 Forum Ankara Outlet 128.772 2 TerraCity AVM 324.907
3 İstanbul Optimum 248.823 3 Kentpark AVM 69.320 3 Espark AVM 129.464
4 Kanyon AVM 223.847 4 Cepa AVM 66.487 4 Park Afyon AVM 124.955
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.240 5 Gordion AVM 61.386 5 Samsun Piazza AVM 120.771
6 Marmara Park AVM 173.843 6 Next Level AVM 51.922 6 Kulesite AVM 111.219
7 Emaar Square Mall 145.190 7 Atlantis AVM 47.479 7 Forum Mersin AVM 104.744
8 Trump AVM 137.497 8 Taurus AVM 46.500 8 Forum Kayseri AVM 103.416
9 Mall of İstanbul 117.231 9 Nata Vega Outlet 39.482 9 Gebze Center 101.199

10 İstinyePark AVM 108.524 10 One Tower AVM 38.365 10 Forum Gaziantep AVM 100.831
11 Aqua Florya AVM 102.127 11 Antares AVM 36.690 11 Forum Bornova AVM 98.439
12 Zorlu Center 100.833 12 Podium Ankara AVM 35.449 12 Antalya Migros AVM 90.977
13 Brandium AVYM 98.890 13 Arcadium AVM 34.276 13 MarkAntalya AVM 90.702
14 Buyaka AVM 98.670 14 Anatolium Ankara AVM 30.357 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Maltepe Park AVM 97.656 15 Kızılay AVM 25.764 15 Outlet Center İzmit 90.181
16 Palladium AVM 88.175 16 365 AVM 22.815 16 Forum Trabzon AVM 88.301
17 Viaport Asia Outlet 87.978 17 Atakule AVM 21.863 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.231
18 Tepe Nautilus AVM 85.810 18 Tepe Prime Avenue 20.001 18 Point Bornova AVM 75.500
19 Capacity AVM 79.784 19 Armada AVM 16.290 19 MalatyaPark AVM 73.650
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.926 20 Bilkent Station 12.964 20 Kent Meydanı AVM 57.817

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.786 1 ANKAmall AVM 12.195 1 Özdilek Bursa AVM 28.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.598 2 Antares AVYM 6.524 2 TerraCity AVM 6.552
3 Akyaka Park 48.504 3 Kentpark AVM 4.517 3 Park Afyon AVM 6.303
4 Kanyon AVM 47.209 4 Tepe Prime Avenue 4.234 4 Sera Kütahya AVM 5.793
5 Emaar Square Mall 17.709 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.578
6 Capitol AVM 13.777 6 Cepa AVM 3.327 6 Kayseri Park AVYM 5.142
7 Trump AVM 13.506 7 Atlantis AVM 2.682 7 MalatyaPark AVM 4.711
8 Buyaka AVM 12.632 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.563
9 İstinyePark AVM 9.696 9 Next Level AVM 1.877 9 Gebze Center 4.065

10 Zorlu Center 7.802 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.416
11 Astoria AVM 7.492 11 365 AVM 1.664 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.252 12 Forum Ankara Outlet 1.601 12 Korupark AVM 3.203
13 İstanbul Optimum 6.192 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.050
14 Sapphire Çarşı 5.193 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.721
15 ArenaPark AVYM 5.057 15 One Tower AVM 997 15 17 Burda AVM 2.645
16 Palladium AVM 4.872 16 Gimart Outlet 942 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.848 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.323
18 İsfanbul AVM 4.816 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.220 19 Metromall AVM 312 19 Sanko Park AVM 2.097
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 291 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 88.305 1 ANKAmall AVM 108.752 1 TerraCity AVM 77.696
2 Emaar Square Mall 85.052 2 Antares AVYM 39.440 2 Mavibahçe AVM 73.887
3 İstinyePark AVM 63.845 3 Nata Vega Outlet 31.148 3 M1 Adana AVM 69.811
4 Mall of İstanbul 50.289 4 Cepa AVM 29.613 4 Özdilek Bursa AVM 59.292
5 Watergarden İstanbul 48.882 5 Gordion AVM 28.816 5 Kulesite AVM 49.841
6 212  Outlet 48.276 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 49.130
7 Venezia Mega Outlet 47.535 7 Atakule AVM 26.722 7 Park Afyon AVM 46.322
8 Buyaka AVM 47.330 8 Metromall AVM 25.498 8 41 Burda AVM 44.454
9 Vadistanbul AVM 46.133 9 Atlantis AVM 25.330 9 Kumsmall AVM 40.325

10 Forum İstanbul AVYM 43.852 10 Podium Ankara AVM 24.956 10 Antalya Migros AVM 39.770
11 Marmara Park AVM 42.895 11 Kentpark AVM 23.666 11 Agora İzmir AVM 38.051
12 City's Nişantaşı AVM 40.442 12 Ankara Optimum Outlet 19.423 12 Westpark Outlet AVM 36.182
13 Akyaka Park AVM 38.954 13 Taurus AVM 17.587 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.371
14 Kanyon AVM 38.889 14 Arcadium AVM 17.447 14 Agora Antalya AVM 33.080
15 Maltepe Park AVM 36.471 15 Forum Ankara Outlet 15.262 15 Forum Mersin AVM 33.038
16 Hilltown AVM 36.003 16 One Tower AVM 15.029 16 10Burda AVM 32.795
17 İstanbul Optimum 31.623 17 Bilkent Station AVM 13.780 17 17 Burda AVM 32.303
18 Trump AVM 31.038 18 Next Level AVM 10.996 18 01Burda AVM 32.069
19 Meydan İstanbul AVM 30.280 19 Kartaltepe AVM 10.211 19 Point Bornova AVM 31.752
20 Istmarina AVM 29.774 20 Anatolium Ankara AVM 8.580 20 M1 Konya AVM 31.726
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.106 1 ANKAmall AVM 512.517 1 Mavibahçe AVM 341.855
2 City's Nişantaşı AVM 310.214 2 Forum Ankara Outlet 128.772 2 TerraCity AVM 324.907
3 İstanbul Optimum 248.823 3 Kentpark AVM 69.320 3 Espark AVM 129.464
4 Kanyon AVM 223.847 4 Cepa AVM 66.487 4 Park Afyon AVM 124.955
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.240 5 Gordion AVM 61.386 5 Samsun Piazza AVM 120.771
6 Marmara Park AVM 173.843 6 Next Level AVM 51.922 6 Kulesite AVM 111.219
7 Emaar Square Mall 145.190 7 Atlantis AVM 47.479 7 Forum Mersin AVM 104.744
8 Trump AVM 137.497 8 Taurus AVM 46.500 8 Forum Kayseri AVM 103.416
9 Mall of İstanbul 117.231 9 Nata Vega Outlet 39.482 9 Gebze Center 101.199

10 İstinyePark AVM 108.524 10 One Tower AVM 38.365 10 Forum Gaziantep AVM 100.831
11 Aqua Florya AVM 102.127 11 Antares AVM 36.690 11 Forum Bornova AVM 98.439
12 Zorlu Center 100.833 12 Podium Ankara AVM 35.449 12 Antalya Migros AVM 90.977
13 Brandium AVYM 98.890 13 Arcadium AVM 34.276 13 MarkAntalya AVM 90.702
14 Buyaka AVM 98.670 14 Anatolium Ankara AVM 30.357 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Maltepe Park AVM 97.656 15 Kızılay AVM 25.764 15 Outlet Center İzmit 90.181
16 Palladium AVM 88.175 16 365 AVM 22.815 16 Forum Trabzon AVM 88.301
17 Viaport Asia Outlet 87.978 17 Atakule AVM 21.863 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.231
18 Tepe Nautilus AVM 85.810 18 Tepe Prime Avenue 20.001 18 Point Bornova AVM 75.500
19 Capacity AVM 79.784 19 Armada AVM 16.290 19 MalatyaPark AVM 73.650
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.926 20 Bilkent Station 12.964 20 Kent Meydanı AVM 57.817

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.786 1 ANKAmall AVM 12.195 1 Özdilek Bursa AVM 28.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.598 2 Antares AVYM 6.524 2 TerraCity AVM 6.552
3 Akyaka Park 48.504 3 Kentpark AVM 4.517 3 Park Afyon AVM 6.303
4 Kanyon AVM 47.209 4 Tepe Prime Avenue 4.234 4 Sera Kütahya AVM 5.793
5 Emaar Square Mall 17.709 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.578
6 Capitol AVM 13.777 6 Cepa AVM 3.327 6 Kayseri Park AVYM 5.142
7 Trump AVM 13.506 7 Atlantis AVM 2.682 7 MalatyaPark AVM 4.711
8 Buyaka AVM 12.632 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.563
9 İstinyePark AVM 9.696 9 Next Level AVM 1.877 9 Gebze Center 4.065

10 Zorlu Center 7.802 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.416
11 Astoria AVM 7.492 11 365 AVM 1.664 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.252 12 Forum Ankara Outlet 1.601 12 Korupark AVM 3.203
13 İstanbul Optimum 6.192 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.050
14 Sapphire Çarşı 5.193 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.721
15 ArenaPark AVYM 5.057 15 One Tower AVM 997 15 17 Burda AVM 2.645
16 Palladium AVM 4.872 16 Gimart Outlet 942 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.848 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.323
18 İsfanbul AVM 4.816 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.220 19 Metromall AVM 312 19 Sanko Park AVM 2.097
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 291 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 88.305 1 ANKAmall AVM 108.752 1 TerraCity AVM 77.696
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3 İstinyePark AVM 63.845 3 Nata Vega Outlet 31.148 3 M1 Adana AVM 69.811
4 Mall of İstanbul 50.289 4 Cepa AVM 29.613 4 Özdilek Bursa AVM 59.292
5 Watergarden İstanbul 48.882 5 Gordion AVM 28.816 5 Kulesite AVM 49.841
6 212  Outlet 48.276 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 49.130
7 Venezia Mega Outlet 47.535 7 Atakule AVM 26.722 7 Park Afyon AVM 46.322
8 Buyaka AVM 47.330 8 Metromall AVM 25.498 8 41 Burda AVM 44.454
9 Vadistanbul AVM 46.133 9 Atlantis AVM 25.330 9 Kumsmall AVM 40.325

10 Forum İstanbul AVYM 43.852 10 Podium Ankara AVM 24.956 10 Antalya Migros AVM 39.770
11 Marmara Park AVM 42.895 11 Kentpark AVM 23.666 11 Agora İzmir AVM 38.051
12 City's Nişantaşı AVM 40.442 12 Ankara Optimum Outlet 19.423 12 Westpark Outlet AVM 36.182
13 Akyaka Park AVM 38.954 13 Taurus AVM 17.587 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.371
14 Kanyon AVM 38.889 14 Arcadium AVM 17.447 14 Agora Antalya AVM 33.080
15 Maltepe Park AVM 36.471 15 Forum Ankara Outlet 15.262 15 Forum Mersin AVM 33.038
16 Hilltown AVM 36.003 16 One Tower AVM 15.029 16 10Burda AVM 32.795
17 İstanbul Optimum 31.623 17 Bilkent Station AVM 13.780 17 17 Burda AVM 32.303
18 Trump AVM 31.038 18 Next Level AVM 10.996 18 01Burda AVM 32.069
19 Meydan İstanbul AVM 30.280 19 Kartaltepe AVM 10.211 19 Point Bornova AVM 31.752
20 Istmarina AVM 29.774 20 Anatolium Ankara AVM 8.580 20 M1 Konya AVM 31.726

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.106 1 ANKAmall AVM 512.517 1 Mavibahçe AVM 341.855
2 City's Nişantaşı AVM 310.214 2 Forum Ankara Outlet 128.772 2 TerraCity AVM 324.907
3 İstanbul Optimum 248.823 3 Kentpark AVM 69.320 3 Espark AVM 129.464
4 Kanyon AVM 223.847 4 Cepa AVM 66.487 4 Park Afyon AVM 124.955
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.240 5 Gordion AVM 61.386 5 Samsun Piazza AVM 120.771
6 Marmara Park AVM 173.843 6 Next Level AVM 51.922 6 Kulesite AVM 111.219
7 Emaar Square Mall 145.190 7 Atlantis AVM 47.479 7 Forum Mersin AVM 104.744
8 Trump AVM 137.497 8 Taurus AVM 46.500 8 Forum Kayseri AVM 103.416
9 Mall of İstanbul 117.231 9 Nata Vega Outlet 39.482 9 Gebze Center 101.199

10 İstinyePark AVM 108.524 10 One Tower AVM 38.365 10 Forum Gaziantep AVM 100.831
11 Aqua Florya AVM 102.127 11 Antares AVM 36.690 11 Forum Bornova AVM 98.439
12 Zorlu Center 100.833 12 Podium Ankara AVM 35.449 12 Antalya Migros AVM 90.977
13 Brandium AVYM 98.890 13 Arcadium AVM 34.276 13 MarkAntalya AVM 90.702
14 Buyaka AVM 98.670 14 Anatolium Ankara AVM 30.357 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Maltepe Park AVM 97.656 15 Kızılay AVM 25.764 15 Outlet Center İzmit 90.181
16 Palladium AVM 88.175 16 365 AVM 22.815 16 Forum Trabzon AVM 88.301
17 Viaport Asia Outlet 87.978 17 Atakule AVM 21.863 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.231
18 Tepe Nautilus AVM 85.810 18 Tepe Prime Avenue 20.001 18 Point Bornova AVM 75.500
19 Capacity AVM 79.784 19 Armada AVM 16.290 19 MalatyaPark AVM 73.650
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.926 20 Bilkent Station 12.964 20 Kent Meydanı AVM 57.817

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.786 1 ANKAmall AVM 12.195 1 Özdilek Bursa AVM 28.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.598 2 Antares AVYM 6.524 2 TerraCity AVM 6.552
3 Akyaka Park 48.504 3 Kentpark AVM 4.517 3 Park Afyon AVM 6.303
4 Kanyon AVM 47.209 4 Tepe Prime Avenue 4.234 4 Sera Kütahya AVM 5.793
5 Emaar Square Mall 17.709 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.578
6 Capitol AVM 13.777 6 Cepa AVM 3.327 6 Kayseri Park AVYM 5.142
7 Trump AVM 13.506 7 Atlantis AVM 2.682 7 MalatyaPark AVM 4.711
8 Buyaka AVM 12.632 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.563
9 İstinyePark AVM 9.696 9 Next Level AVM 1.877 9 Gebze Center 4.065

10 Zorlu Center 7.802 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.416
11 Astoria AVM 7.492 11 365 AVM 1.664 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.252 12 Forum Ankara Outlet 1.601 12 Korupark AVM 3.203
13 İstanbul Optimum 6.192 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.050
14 Sapphire Çarşı 5.193 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.721
15 ArenaPark AVYM 5.057 15 One Tower AVM 997 15 17 Burda AVM 2.645
16 Palladium AVM 4.872 16 Gimart Outlet 942 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.848 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.323
18 İsfanbul AVM 4.816 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.220 19 Metromall AVM 312 19 Sanko Park AVM 2.097
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 291 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 88.305 1 ANKAmall AVM 108.752 1 TerraCity AVM 77.696
2 Emaar Square Mall 85.052 2 Antares AVYM 39.440 2 Mavibahçe AVM 73.887
3 İstinyePark AVM 63.845 3 Nata Vega Outlet 31.148 3 M1 Adana AVM 69.811
4 Mall of İstanbul 50.289 4 Cepa AVM 29.613 4 Özdilek Bursa AVM 59.292
5 Watergarden İstanbul 48.882 5 Gordion AVM 28.816 5 Kulesite AVM 49.841
6 212  Outlet 48.276 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 49.130
7 Venezia Mega Outlet 47.535 7 Atakule AVM 26.722 7 Park Afyon AVM 46.322
8 Buyaka AVM 47.330 8 Metromall AVM 25.498 8 41 Burda AVM 44.454
9 Vadistanbul AVM 46.133 9 Atlantis AVM 25.330 9 Kumsmall AVM 40.325

10 Forum İstanbul AVYM 43.852 10 Podium Ankara AVM 24.956 10 Antalya Migros AVM 39.770
11 Marmara Park AVM 42.895 11 Kentpark AVM 23.666 11 Agora İzmir AVM 38.051
12 City's Nişantaşı AVM 40.442 12 Ankara Optimum Outlet 19.423 12 Westpark Outlet AVM 36.182
13 Akyaka Park AVM 38.954 13 Taurus AVM 17.587 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.371
14 Kanyon AVM 38.889 14 Arcadium AVM 17.447 14 Agora Antalya AVM 33.080
15 Maltepe Park AVM 36.471 15 Forum Ankara Outlet 15.262 15 Forum Mersin AVM 33.038
16 Hilltown AVM 36.003 16 One Tower AVM 15.029 16 10Burda AVM 32.795
17 İstanbul Optimum 31.623 17 Bilkent Station AVM 13.780 17 17 Burda AVM 32.303
18 Trump AVM 31.038 18 Next Level AVM 10.996 18 01Burda AVM 32.069
19 Meydan İstanbul AVM 30.280 19 Kartaltepe AVM 10.211 19 Point Bornova AVM 31.752
20 Istmarina AVM 29.774 20 Anatolium Ankara AVM 8.580 20 M1 Konya AVM 31.726

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.106 1 ANKAmall AVM 512.517 1 Mavibahçe AVM 341.855
2 City's Nişantaşı AVM 310.214 2 Forum Ankara Outlet 128.772 2 TerraCity AVM 324.907
3 İstanbul Optimum 248.823 3 Kentpark AVM 69.320 3 Espark AVM 129.464
4 Kanyon AVM 223.847 4 Cepa AVM 66.487 4 Park Afyon AVM 124.955
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.240 5 Gordion AVM 61.386 5 Samsun Piazza AVM 120.771
6 Marmara Park AVM 173.843 6 Next Level AVM 51.922 6 Kulesite AVM 111.219
7 Emaar Square Mall 145.190 7 Atlantis AVM 47.479 7 Forum Mersin AVM 104.744
8 Trump AVM 137.497 8 Taurus AVM 46.500 8 Forum Kayseri AVM 103.416
9 Mall of İstanbul 117.231 9 Nata Vega Outlet 39.482 9 Gebze Center 101.199

10 İstinyePark AVM 108.524 10 One Tower AVM 38.365 10 Forum Gaziantep AVM 100.831
11 Aqua Florya AVM 102.127 11 Antares AVM 36.690 11 Forum Bornova AVM 98.439
12 Zorlu Center 100.833 12 Podium Ankara AVM 35.449 12 Antalya Migros AVM 90.977
13 Brandium AVYM 98.890 13 Arcadium AVM 34.276 13 MarkAntalya AVM 90.702
14 Buyaka AVM 98.670 14 Anatolium Ankara AVM 30.357 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Maltepe Park AVM 97.656 15 Kızılay AVM 25.764 15 Outlet Center İzmit 90.181
16 Palladium AVM 88.175 16 365 AVM 22.815 16 Forum Trabzon AVM 88.301
17 Viaport Asia Outlet 87.978 17 Atakule AVM 21.863 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.231
18 Tepe Nautilus AVM 85.810 18 Tepe Prime Avenue 20.001 18 Point Bornova AVM 75.500
19 Capacity AVM 79.784 19 Armada AVM 16.290 19 MalatyaPark AVM 73.650
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.926 20 Bilkent Station 12.964 20 Kent Meydanı AVM 57.817

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.786 1 ANKAmall AVM 12.195 1 Özdilek Bursa AVM 28.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.598 2 Antares AVYM 6.524 2 TerraCity AVM 6.552
3 Akyaka Park 48.504 3 Kentpark AVM 4.517 3 Park Afyon AVM 6.303
4 Kanyon AVM 47.209 4 Tepe Prime Avenue 4.234 4 Sera Kütahya AVM 5.793
5 Emaar Square Mall 17.709 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.578
6 Capitol AVM 13.777 6 Cepa AVM 3.327 6 Kayseri Park AVYM 5.142
7 Trump AVM 13.506 7 Atlantis AVM 2.682 7 MalatyaPark AVM 4.711
8 Buyaka AVM 12.632 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.563
9 İstinyePark AVM 9.696 9 Next Level AVM 1.877 9 Gebze Center 4.065

10 Zorlu Center 7.802 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.416
11 Astoria AVM 7.492 11 365 AVM 1.664 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.252 12 Forum Ankara Outlet 1.601 12 Korupark AVM 3.203
13 İstanbul Optimum 6.192 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.050
14 Sapphire Çarşı 5.193 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.721
15 ArenaPark AVYM 5.057 15 One Tower AVM 997 15 17 Burda AVM 2.645
16 Palladium AVM 4.872 16 Gimart Outlet 942 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.848 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.323
18 İsfanbul AVM 4.816 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.220 19 Metromall AVM 312 19 Sanko Park AVM 2.097
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 291 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 88.305 1 ANKAmall AVM 108.752 1 TerraCity AVM 77.696
2 Emaar Square Mall 85.052 2 Antares AVYM 39.440 2 Mavibahçe AVM 73.887
3 İstinyePark AVM 63.845 3 Nata Vega Outlet 31.148 3 M1 Adana AVM 69.811
4 Mall of İstanbul 50.289 4 Cepa AVM 29.613 4 Özdilek Bursa AVM 59.292
5 Watergarden İstanbul 48.882 5 Gordion AVM 28.816 5 Kulesite AVM 49.841
6 212  Outlet 48.276 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 49.130
7 Venezia Mega Outlet 47.535 7 Atakule AVM 26.722 7 Park Afyon AVM 46.322
8 Buyaka AVM 47.330 8 Metromall AVM 25.498 8 41 Burda AVM 44.454
9 Vadistanbul AVM 46.133 9 Atlantis AVM 25.330 9 Kumsmall AVM 40.325

10 Forum İstanbul AVYM 43.852 10 Podium Ankara AVM 24.956 10 Antalya Migros AVM 39.770
11 Marmara Park AVM 42.895 11 Kentpark AVM 23.666 11 Agora İzmir AVM 38.051
12 City's Nişantaşı AVM 40.442 12 Ankara Optimum Outlet 19.423 12 Westpark Outlet AVM 36.182
13 Akyaka Park AVM 38.954 13 Taurus AVM 17.587 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.371
14 Kanyon AVM 38.889 14 Arcadium AVM 17.447 14 Agora Antalya AVM 33.080
15 Maltepe Park AVM 36.471 15 Forum Ankara Outlet 15.262 15 Forum Mersin AVM 33.038
16 Hilltown AVM 36.003 16 One Tower AVM 15.029 16 10Burda AVM 32.795
17 İstanbul Optimum 31.623 17 Bilkent Station AVM 13.780 17 17 Burda AVM 32.303
18 Trump AVM 31.038 18 Next Level AVM 10.996 18 01Burda AVM 32.069
19 Meydan İstanbul AVM 30.280 19 Kartaltepe AVM 10.211 19 Point Bornova AVM 31.752
20 Istmarina AVM 29.774 20 Anatolium Ankara AVM 8.580 20 M1 Konya AVM 31.726

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.106 1 ANKAmall AVM 512.517 1 Mavibahçe AVM 341.855
2 City's Nişantaşı AVM 310.214 2 Forum Ankara Outlet 128.772 2 TerraCity AVM 324.907
3 İstanbul Optimum 248.823 3 Kentpark AVM 69.320 3 Espark AVM 129.464
4 Kanyon AVM 223.847 4 Cepa AVM 66.487 4 Park Afyon AVM 124.955
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.240 5 Gordion AVM 61.386 5 Samsun Piazza AVM 120.771
6 Marmara Park AVM 173.843 6 Next Level AVM 51.922 6 Kulesite AVM 111.219
7 Emaar Square Mall 145.190 7 Atlantis AVM 47.479 7 Forum Mersin AVM 104.744
8 Trump AVM 137.497 8 Taurus AVM 46.500 8 Forum Kayseri AVM 103.416
9 Mall of İstanbul 117.231 9 Nata Vega Outlet 39.482 9 Gebze Center 101.199

10 İstinyePark AVM 108.524 10 One Tower AVM 38.365 10 Forum Gaziantep AVM 100.831
11 Aqua Florya AVM 102.127 11 Antares AVM 36.690 11 Forum Bornova AVM 98.439
12 Zorlu Center 100.833 12 Podium Ankara AVM 35.449 12 Antalya Migros AVM 90.977
13 Brandium AVYM 98.890 13 Arcadium AVM 34.276 13 MarkAntalya AVM 90.702
14 Buyaka AVM 98.670 14 Anatolium Ankara AVM 30.357 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Maltepe Park AVM 97.656 15 Kızılay AVM 25.764 15 Outlet Center İzmit 90.181
16 Palladium AVM 88.175 16 365 AVM 22.815 16 Forum Trabzon AVM 88.301
17 Viaport Asia Outlet 87.978 17 Atakule AVM 21.863 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.231
18 Tepe Nautilus AVM 85.810 18 Tepe Prime Avenue 20.001 18 Point Bornova AVM 75.500
19 Capacity AVM 79.784 19 Armada AVM 16.290 19 MalatyaPark AVM 73.650
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.926 20 Bilkent Station 12.964 20 Kent Meydanı AVM 57.817

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.786 1 ANKAmall AVM 12.195 1 Özdilek Bursa AVM 28.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.598 2 Antares AVYM 6.524 2 TerraCity AVM 6.552
3 Akyaka Park 48.504 3 Kentpark AVM 4.517 3 Park Afyon AVM 6.303
4 Kanyon AVM 47.209 4 Tepe Prime Avenue 4.234 4 Sera Kütahya AVM 5.793
5 Emaar Square Mall 17.709 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.578
6 Capitol AVM 13.777 6 Cepa AVM 3.327 6 Kayseri Park AVYM 5.142
7 Trump AVM 13.506 7 Atlantis AVM 2.682 7 MalatyaPark AVM 4.711
8 Buyaka AVM 12.632 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.563
9 İstinyePark AVM 9.696 9 Next Level AVM 1.877 9 Gebze Center 4.065

10 Zorlu Center 7.802 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.416
11 Astoria AVM 7.492 11 365 AVM 1.664 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.252 12 Forum Ankara Outlet 1.601 12 Korupark AVM 3.203
13 İstanbul Optimum 6.192 13 Bilkent Center AVM 1.581 13 Espark AVM 3.050
14 Sapphire Çarşı 5.193 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.721
15 ArenaPark AVYM 5.057 15 One Tower AVM 997 15 17 Burda AVM 2.645
16 Palladium AVM 4.872 16 Gimart Outlet 942 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.848 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.323
18 İsfanbul AVM 4.816 18 Kızılay AVM 351 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.220 19 Metromall AVM 312 19 Sanko Park AVM 2.097
20 Watergarden İstanbul 4.167 20 Atakule AVM 291 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 88.305 1 ANKAmall AVM 108.752 1 TerraCity AVM 77.696
2 Emaar Square Mall 85.052 2 Antares AVYM 39.440 2 Mavibahçe AVM 73.887
3 İstinyePark AVM 63.845 3 Nata Vega Outlet 31.148 3 M1 Adana AVM 69.811
4 Mall of İstanbul 50.289 4 Cepa AVM 29.613 4 Özdilek Bursa AVM 59.292
5 Watergarden İstanbul 48.882 5 Gordion AVM 28.816 5 Kulesite AVM 49.841
6 212  Outlet 48.276 6 Armada AVM 27.591 6 İzmir Optimum 49.130
7 Venezia Mega Outlet 47.535 7 Atakule AVM 26.722 7 Park Afyon AVM 46.322
8 Buyaka AVM 47.330 8 Metromall AVM 25.498 8 41 Burda AVM 44.454
9 Vadistanbul AVM 46.133 9 Atlantis AVM 25.330 9 Kumsmall AVM 40.325

10 Forum İstanbul AVYM 43.852 10 Podium Ankara AVM 24.956 10 Antalya Migros AVM 39.770
11 Marmara Park AVM 42.895 11 Kentpark AVM 23.666 11 Agora İzmir AVM 38.051
12 City's Nişantaşı AVM 40.442 12 Ankara Optimum Outlet 19.423 12 Westpark Outlet AVM 36.182
13 Akyaka Park AVM 38.954 13 Taurus AVM 17.587 13 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.371
14 Kanyon AVM 38.889 14 Arcadium AVM 17.447 14 Agora Antalya AVM 33.080
15 Maltepe Park AVM 36.471 15 Forum Ankara Outlet 15.262 15 Forum Mersin AVM 33.038
16 Hilltown AVM 36.003 16 One Tower AVM 15.029 16 10Burda AVM 32.795
17 İstanbul Optimum 31.623 17 Bilkent Station AVM 13.780 17 17 Burda AVM 32.303
18 Trump AVM 31.038 18 Next Level AVM 10.996 18 01Burda AVM 32.069
19 Meydan İstanbul AVM 30.280 19 Kartaltepe AVM 10.211 19 Point Bornova AVM 31.752
20 Istmarina AVM 29.774 20 Anatolium Ankara AVM 8.580 20 M1 Konya AVM 31.726

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM



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 



80

MALL&MOTTO / Haberler

SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİM FİKİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

COLIN’S’in bu yıl ilkini gerçekleştirdiği De-
nim Fikrim Tasarım Yarışması’nın sonuçları, 
Grand Pera’da düzenlenen gala töreniyle 
açıklandı. Üniversitelerin moda ve tekstil 
tasarımı bölümlerinde eğitim gören öğren-
cileri, sürdürülebilir tasarımlara yöneltmek 
amacıyla düzenlenen “Dünya Konuşabilsey-
di” temalı yarışmanın birincisi Mimar Sinan 
Ünivesitesi’nden Çağla Işıl Karatan olurken, 
ikinciliği Marmara Üniversitesi’nden Mer-
yem Taşoğlu, üçüncülüğü ise Mimar Sinan 
Üniversitesi’nden Sezer Sefil aldı. Yarışma-
da finale kalan 20 öğrencinin tasarımları da 
gala gecesinde sergilendi.

Yarışmanın birincisi Çağla Işıl Karatan’a 
ödülünü veren COLIN’S İcra Kurulu Başkanı 
Yavuz Eroğlu, gençler için gençlerle büyü-
meyi amaçlayan bir marka olduklarını be-
lirterek “Geleceğimiz siz gençlerde. Onlara 
alan açmak, hayallerini, yeteneklerini, be-
cerilerini ürüne dönüştürmeleri konusunda 
destek olmak bizim için bir övünç kaynağı. 
Bu çalışmamızı önümüzdeki yıllarda daha 
da geliştirerek uygulamaya devam edece-
ğiz” dedi. 

İkinci Meryem Taşoğlu’na ödülünü takdim 
eden COLIN’S Global Genel Müdür Yar-
dımcısı Hülya Eroğlu sürecin heyecanlı ve 
herkes için öğretici olduğunu söyleyerek 
yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür-
lerini iletti. Üçüncü Sezer Sefil ise ödülünü 
COLIN’S Global Denim Kategori Grup Mü-
dürü Gülendam Bal’ın elinden aldı.

Doğaya saygı ilkesini kendilerine rehber 
edindiklerini belirten COLIN’S Global Satış 
Pazarlama Direktörü Önder Ön, “COLIN’S 
olarak, moda kadar dünyaya olan sorum-
luluğumuzu da önemsiyoruz. Geleceğin 
modacıları olan üniversiteli gençlerin de bu 
yaklaşımı benimsemesi, bilinçle üretmesi 
dünyamız için büyük önem taşıyor. Denim 
Fikrim Tasarım Yarışması ile dünyanın ge-
leceği için iyi bir şey yaptığımıza inanıyo-
ruz. Yarışmamıza katılan, ödül alan ya da 
almayan tüm öğrencilerin de bizimle aynı 
yolda olduğunu biliyor, onlarla aynı heye-
canı paylaşıyoruz. Bir süredir eğitimlerimiz 
ve atölyelerimiz aracılığıyla birlikte zaman 
geçirdiğimiz tüm yarışmacıların mesleki 
gelişimlerine destek olmaktan ve onların 
sürdürülebilir bir dünya bilincine katkı sağ-
lamaktan mutluluk duyuyor, her birine ba-
şarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Hazırlık maratonu 6 hafta sürdü 

Denim Fikrim Tasarım Yarışması kapsamın-
da ön elemeyle belirlenen 20 yarışmacı, 1 
hafta boyunca COLIN’S’in düzenlediği de-
nim ve sürdürülebilirlik seminerlerine katıl-
dı. Genç tasarımcılar, seminerlerin ardından 
6 hafta süren bir üretim sürecine dahil ola-
rak, biri ticari diğeri sanatsal olmak üzere 
toplamda 2 ayrı çalışma ürettiler. COLIN’S 
tarafından mentorluk desteğinin yanı sıra 
Çalık Denim iş birliğiyle malzeme desteği-
nin sağlandığı bu süreç sonunda ortaya çı-
kan eserler değerlendirmeye alındı. 

Birinci olan tasarım COLIN’S tarafından 
üretilecek

COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, 
COLIN’S Global Genel Müdür Yardımcısı 
Hülya Eroğlu, COLIN’S Global Denim Kate-
gori Grup Müdürü Gülendam Bal, HICH SO-
LUTIONS Kurucu Ortağı Hamit Yenici, Çalık 
Denim Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Tolga Özkurt, Moda Tasarımcı-
sı ve Mimar Niyazi Erdoğan, Orta Anadolu 
Direktörü Sedef Uncu Akı ve Görsel Sanatçı 
Deniz Sağdıç’tan oluşan seçici kurul, uzun 
bir değerlendirmenin ardından yarışmada 
ödül alacak çalışmaları belirledi.

Yarışma sonucunda birinci olan Çağla Işıl 
Karatan 25 bin TL ve 5 bin TL değerinde 
COLIN’S hediye çeki kazanırken, öğrenci-
nin çalışması COLIN’S tarafından üretilerek 
satışa sunulacak. Ürünün etiketinde genç 
tasarımcının adına yer verilirken, satışdan 
elde edilecek gelir bağışlanacak.  İkincili-
ğe değer bulunan Meryem Taşoğlu 15 bin 
TL ve 4 bin TL değerinde COLIN’S hediye 
çeki, üçüncülüğü kazanan Sezer Sefil ise 
10 bin TL para ödülü ve 3 bin TL değerin-
de COLIN’S hediye çeki ile ödüllendirildi. 
 
Başvuruları İstanbul’da bulunan devlet 
ve vakıf üniversitelerinde/akademilerin-
de 2 ya da 4 yıllık Moda Tasarımı ya da 
Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinden 
alan COLIN’S Denim Fikrim Tasarım Ya-
rışması’na dijital ya da elle çizilmiş çalış-
malarla katılım sağlandı. COLIN’S’in “De-
nim ve Sürdürülebilirlik” başlığı ve “Dünya 
Konuşabilseydi” temasıyla düzenlediği 
yarışma Ticari ve Sanatsal olmak üzere 2 
kategoriden oluşuyor. Öğrenciler 4 Ticari 
ve 2 Sanatsal olmak üzere toplam 6 look 
ve moodboard ile temaya uygun hikayeyi 
başvuru dosyalarına ekleyerek yarışmaya 
başvurdu.
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Tarihte Bu Ay Neler Oldu

5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi

16 Ağustos 1556 - Süleymaniye Camii törenle açıldı

 9 Ağustos 1892 - Thomas Edison, iki yönlü telgrafının patentini aldı

 30 Ağustos Zafer Bayramı 

26 Ağustos 1921 - Türk Kurtuluş Savaşı: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 
Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa 
vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla 

ıslanmadıkça terk olunamaz

24 Ağustos 1891 - Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın patentini 
aldı

 5 Ağustos 1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi

 7 Ağustos 1974 İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz 
kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı

1 Ağustos 1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu

1 Ağustos 1571 Kıbrıs’ın Fethi

5 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi
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SANATÇI CAN BÜYÜKBERBER’İN 
YENİ BMW İX’TEN İLHAM ALARAK TASARLADIĞI ESERİ ‘’MONOLİT’’

CI BLOOM’DA SERGİLENDİ

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX, 12-
15 Mayıs tarihleri arasında CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı’nda sergilendi. Sanatçı Can Büyükberber’in Yeni BMW iX için 

tasarladığı, görsel ve işitsel deneyim sunan sanat eseri ‘Monolit’ de fuar alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çağdaş sanatın ülkemizdeki en önemli bu-
luşma noktası Contemporary İstanbul (CI) 
tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen bahar 
fuarı CI Bloom, BMW Türkiye’nin katkıla-
rıyla sanatseverlerle buluştu. Göz alıcı ta-
sarımı ve en son teknolojileriyle BMW’nin 
gelecek vizyonuna ışık tutan tamamen 
elektrikli Yeni BMW iX de 12-15 Mayıs ta-
rihlerinde CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı’n-
da görücüye çıktı. 

Multidisipliner sanatçı Can Büyükberber’in 

Yeni BMW iX için özel olarak tasarladığı, 
görsel ve işitsel deneyimi bir arada sunan 
sanat eseri Monolit de fuarda ziyaretçilerle 
buluştu. Büyükberber’in Yeni BMW iX’in iç 
ve dış tasarımını bütüncül olarak ele aldığı 
ve otomobilin monolotik tasarım felsefe-
sinden ilham alarak tasarladığı eseri, fuar 
boyunca otomobil tutkunları ile sanat-
severleri bir araya getirdi. Tersane İstan-
bul’da gerçekleştirilen CI Bloom Çağdaş 
Sanat Fuarı’nda Yeni BMW iX ve Monolit 
fuara katılan 34 bin 700 kişi tarafından zi-

yaret edildi. 

Oscar’lı besteci Hans Zimmer'in yeni nesil 
BMW elektrikli modelleri için geliştirdiği 
dijital sürüş sesleriyle tasarımını zengin-
leştiren Can Büyükberber, Yeni BMW iX'in 
elektrikli ruhunu teknoloji ve sanatla du-
yusal bir eser olarak yorumladı. Tamamen 
elektrikli Yeni BMW iX, hazırlanan mono-
litik çalışma ile fütüristik çizgilerini hare-
ket, form ve ışığın estetik birlikteliğiyle 
mekânsal bir deneyime dönüştürdü.
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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


