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BURAK BAŞARIR
COCA-COLA İÇECEK CEO’SU
REKOR SONUÇLAR ZORLU KOŞULLARDA
İCRA KABİLİYETİNİN KANITI OLDU.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI
ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ESAS SOSYAL’IN PROGRAMLARI
İLE YARATTIĞIMIZ SOSYAL ETKİNİN
ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENALARDA
TAKDİRİ BİZİ GURURLANDIRIYOR.

YURDAER KAHRAMAN
FIBA CP CEO'SU
TEKNOLOJİ RİSK VE HATAYI 
MİNİMİZE EDECEK.

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

UFUK ALGIER
GEBERIT TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“YERELİN DİNAMİKLERİNE UYGUN
 STRATEJİYLE ŞEKİLLENEN

 20 YILLIK YOLCULUK.”

GAMZE CİZRELİ'DEN KADIN 
GİRİŞİMCİLERE DESTEK

KOÇ TOPLULUĞU ÇALIŞANLARI, 
SOKAK HAYVANLARIYLA ORTAK BİR YAŞAM
KÜLTÜRÜ İÇİN SEMTPATİ FEST’TE BULUŞTU
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KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto okuyucuları merhaba,

Eylül sayımızı her zaman ki gibi ilk sayımızmış gibi bir heyecan ile hazırladık.  
Ağustos ayı tarihimizden miras kalan zaferleri kutlamak ile geçti diye biliriz 26 
Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında 26 Ağustos Büyük taarruzun baş-
langıcı ve 30 Ağustos büyük zafer ile kurtuluş savaşımızın finalini coşkulu bir 
şekilde her platformda kutlandı.

AVM yatırımcılarının özelikle ciro kirası rakamlarının yükselmesinden memnun 
olsalar da artan tüketim kalemlerinin maliyeti ile sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar 
bu konuda yürürlüğe giren yeni yönetmelikle de zor bir sürece girdikleri tartı-
şılmaz bir durumdur.

Özelikle artan elektrik fiyatları hem mağaza elektrik tüketim faturalarını hem 
de iklimlendirme faturalarını yükselttiği için genel giderlerde ve kiracı bütçele-
rinde ciddi sapmalar oluşturmaktadır. Burada su tüketimi ile en önemli ayıraç 
KDV oranıdır. Su için % 1 elektrik için % 18 rakamları yükseltmektedir. Bu konu 
ile ilgili bir dosya çalışmasını ekim sayımızda hazırlayacağız.

Bu ayki makale ve haberlerimiz ile sizleri yoğun iş temponuzun dışına çıkararak 
keyifli bir okuma süreci yaşatabilirsek ne mutlu bize diyoruz…

İyi Okumalar..



Genel Direktör



“Rekor sonuçlar zorlu koşullarda icra 
kabiliyetinin kanıtı oldu.”

"Esas Sosyal’in Programları ile yarattığımız sosyal 
etkinin ulusal ve uluslararası arenalarda takdiri bizi 
gururlandırıyor."

“Teknoloji risk ve hatayı minimize edecek.”

“Yerelin dinamiklerine uygun stratejiyle şekillenen 
20 yıllık yolculuk.”

İçİndekİlerİçİndekİler
8
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Coca-Cola İçecek CEO’su

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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"Öncelikli hedefimiz; tüketici ile derin bir ilişki kurup lovemark olabilmek.”

"Bir döner ancak kullanılan et kadar iyi olabilir.”
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CCI İLK YARIYILDA 
TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞ HACMİNE ULAŞTI 

Coca-Cola İçecek (CCI), 2022 yılının ikinci çeyreğini de başarılı iş sonuçları ile tamamladı. İkinci çeyrekte raporlanan 
bazda %25, organik bazda ise %15 hacim artışı elde eden CCI’ın bu performansı operasyonların geneline yayıldı. 

Coca-Cola İçecek (CCI), 2022 yılının 
ikinci çeyreğinde raporlanan bazda 
%25, organik bazda ise %15 hacim 

artışı elde etti. Ev tüketimi kanalındaki da-
yanıklılık ve yerinde tüketim kanalındaki 
iyileşmenin etkisiyle CCI’ın Türkiye satış 
hacmi %20 yükseldi. Bir yıl önceki dönem-
de %21 büyüyen uluslararası operasyon-
ların satış hacmi, raporlanan bazda %29, 
organik bazda ise %13 büyüdü. 

Özbekistan’dan yüksek performans

CCI operasyonlarının en yeni üyesi olan 
ve entegrasyonu tüm hızıyla devam eden 
Özbekistan, %29’luk satış hacmi artı-
şı gerçekleştirdi. CCI’ın en hızlı büyüyen 
operasyonlarından biri olan Pakistan, 
satış noktalarına artan erişim, soğutucu 
konumlandırmaları ve yerinde tüketim ile 
modern perakende kanallarındaki güçlü 
iyileşme sayesinde hacmini %18 artırdı. 
CCI’ın FAVÖK marjı ikinci çeyrekte %20 
olarak gerçekleşti. 

Başarır: “Rekor sonuçlar zorlu koşullar-
da icra kabiliyetinin kanıtı oldu” 

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır 
ikinci çeyrekle ilgili değerlendirmesinde 
şu ifadelere yer verdi: “Emtia, nakliye ve 
işçilik maliyetleri üzerindeki enflasyonist 
baskılara rağmen, güçlü hacim, iyileşen 
kanal ve paket dağılımı, zamanında yapı-
lan fiyat ayarlamaları, iyi yönetilen riskten 
korunma araçları ile tutumlu gider yöne-
timimiz, marj baskılarını bir dereceye ka-
dar azaltmamızı sağladı. Bu çeyreğin rekor 
sonuçları, CCI'ın yüksek volatiliteye sahip 
piyasalardaki etkin icra kabiliyetinin bir 
kanıtı oldu.” Başarır, önümüzdeki dönem-
de de zorluklarla başa çıkmak için; zamanlı 
fiyatlama aksiyonları, etkin iskonto yöneti-
mi, proaktif gelir artış yönetimi ve disiplin-
li harcama alışkanlıklarına güvendiklerini 
belirtti. 

“Dijital olarak etkinleştirilmiş çok ka-
nallı platformlarımızı geliştirmeye de-
vam edeceğiz” 

Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Şirketi-
mizin amacı, sürdürülebilirliği stratejimizin 
odak noktasına koyarken yaptığımız her 

işte paydaşlarımız için değer yaratmaktır. 
Bu amaç doğrultusunda, ikinci entegre 
faaliyet raporumuzu en anlaşılır, sade ve 
şeffaf hali ile yayınlamış olmaktan gurur 
duyuyoruz. Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’den esinlenerek “Olduğumuz Gibi” 
teması ile yayınladığımız entegre faaliyet 
raporumuzda başarılarımızı, gelişim alan-
larımızı ve öncülük ettiğimiz girişimleri 
paydaşlarımızla paylaştığımız için mutlu-

yuz. Geniş portföyümüzden faydalanarak 
kaliteli büyümemizi hızlandırıp, müşteri-
lerimiz ile tüketicilerimiz, çalışanlarımız ve 
içinde bulunduğumuz toplum için daha iyi 
bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. Dijital 
olarak etkinleştirilmiş çok kanallı platform-
larımızda tüketicilerimizi desteklemek ve 
her okazyon için değişen tercihlere yanıt 
vermek için ürün portföyümüzü geliştirme-
ye devam edeceğiz”. 

Burak Başarır Burak Başarır 
Coca-Cola İçecek CEO’su Coca-Cola İçecek CEO’su 
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MALL&MOTTO / HaberlerBEYMEN “LIGHTHOUSE” SEÇİLEN İLK TÜRK
 MODA MARKASI OLDU…

ESAS SOSYAL PROGRAMLARI, STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 
TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Esas Sosyal; iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan International Business Awards’da Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık 
kategorisinde Gümüş Stevie’ye layık görüldü.

Esas Holding’in, değerlerini, merhum 
Şevket Sabancı ve ailesinin topluma 
geri verme vizyonu ile birleştirerek 
gençlere fırsat eşitliği yaratmayı he-

defleyen Esas Sosyal; 2015 yılından bu yana 
eğitimli genç işsizliğine odaklanarak, sür-
dürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar ile 
ülke kalkınmasına katkı sağlıyor. Esas Sos-
yal; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık anlayışıy-
la hayata geçirdiği Şevket Sabancı Vizyo-
nuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı Desteğiyle 
İngilizce Fırsatım Programları ile gençlerin 
akranlarıyla eşit şartlara sahip olarak istih-
dama katılmalarını amaçlıyor. 

İşverenlerce daha az tercih edilen devlet 
üniversitelerinden yeni mezun gençlerin 
okuldan işe geçişte karşılaştıkları fırsat eşit-
sizliklerini, gençlerin yetkinliklerini artırarak, 
iş deneyimi kazanmalarına imkân sunarak 
ve yabancı dil becerilerini geliştirerek orta-
dan kaldırma hedefiyle yola çıkan Esas Sos-
yal, Sosyal Yatırım Programları ile eğitimli 
genç işsizliği konusunda çözüm modelleri 
üretiyor. 

Esas Sosyal’in sosyal yatırım programları; 67 
ülkeden 3.700’den fazla başvurunun değer-
lendirildiği iş dünyasının en prestijli ödülle-
rinden biri olan 19. The Stevie International 
Business Awards’da İletişim dalında ‘Çeşit-
lilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ Kategorisi’nde 
Gümüş Stevie’ye layık görüldü. 

Esas Sosyal, toplumsal fayda odaklı çalışma-
ları ile Sürdürülebilir İş Ödülü, Altın Pusula 
UNDP Özel Ödülü, Lider İletişimi katego-

risinde alınan PRIDA Başarı Ödülü’nün ar-
dından gelen bu ödülle birlikte bir yıl içinde 
toplam 4 ödül kazanmış oldu. 

“Değer odaklı, sorumlu bir holding” olarak 
Esas Sosyal ile iş dünyasına adım atan genç-
lere derin bir nefes aldırmayı amaçladıkla-
rını belirten Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Esas 
Sosyal’in Programları ile yarattığımız sosyal 
etkinin ulusal ve uluslararası arenalarda tak-
diri bizi gururlandırıyor. Stevie Awards tara-
fından düzenlenen ve iş dünyasının saygın 
ödülleri arasında yer alan International Bu-
siness Awards’da ödül almak bizi çok mut-
lu etti. Biz, kurum kültürümüzün temelinde 
bulunan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yak-
laşımımızı Sosyal Yatırım Programlarımıza 
da kodladık. 2016 yılında işverenlerce daha 
az tercih edilen devlet üniversitelerinden 
mezun gençlerin sivil toplum kuruluşlarında 

iş deneyimi kazandıkları Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı hayata 
geçirdik. Program katılımcılarımızdan ve 
ekosistemimizden aldığımız geri bildi-
rimler ışığında, 2021 yılında da gençlerin 
yabancı dil yetersizliği sorununu çözüme 
kavuşturmak gayesiyle Hayırlı Sabancı 
Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı 
başlattık. STK paydaşlarımızın, İnsan Kay-
nakları profesyonellerinin, mentorlarımı-
zın, eğitmenlerimizin, katılımcılarımızın 
ve mezunlarımızın yer aldığı 3.000 kişiyi 
aşan ekosistemimiz ile programlarımızı 
besliyor ve geliştiriyoruz. Ayrıca bu mis-
yonumuza inanarak 4 yıldır bizi destekle-
yen, 20 sektörden 40’ın üzerinde kurum-
sal destekçimiz de özel bir teşekkürü hak 
ediyor. Başarıya giden yolda gençlerin 
önlerindeki tüm engelleri kaldırmak için 
tüm destekçilerimizle el ele vermeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

Emine Sabancı KamışlıEmine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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FİBA CP FİNANSTA ROBOTİK TEKNOLOJİYE GEÇTİ

Türkiye’de ve yurt dışında birçok ticari gayrimenkul projesinin kiralama ve yönetim faaliyetlerini sürdüren Fiba 
Commercial Properties, dijital dönüşüm ile ilgili adımlarını hızlandırdı.  Fiba CP finans süreçlerinde iki yıl önce 

başlattığı robotik süreç otomasyonu (RPA) dönüşümünü tamamladı. Gerçekleştirilen dijital dönüşüm, yönetilen 
ticari gayrimenkullere büyük fayda sağlarken şirket içindeki değerli insan kaynağından da daha katma de-

ğerli yararlanılmasını sağlıyor. 

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından Fiba Commercial Pro-
perties (Fiba CP), finans süreçlerinde iki yıl 
önce başlattığı robotik otomasyon dönü-
şümünü tamamladı. Finansta robotik süreç 
otomasyona (RPA) geçilmesinin hata payını 
minimize edeceğini ve verimliliği artıracağı-
nı söyleyen Fiba CP CEO'su Yurdaer Kahra-
man, kendini tekrar eden işlemlerin robo-
tik teknolojiyle gerçekleşmesinin yetenekli 
insan kaynağının faydasını da artıracağını 
vurguladı.

Teknoloji risk ve hatayı minimize edecek

Yurdaer Kahraman, kurumsal yaşamın geldi-
ği noktada teknolojinin tüm olanaklarından 
faydalanmanın hata ve risk payını minimize 
ederek şirketlere zaman ve verimlilik ka-
zandırdığını ifade etti. Kahraman, “Finansta 
geçtiğimiz robotik otomasyon süreçlerinde 
dijitaldeki her sistem ve uygulama, birbirleri 
ile bağlantı kurarak çalışabilecek. Teknoloji 
büyük hacimli, birbirini tekrarlayan ve ön 
görülebilir süreçlerdeki operasyonel yü-

kümüzü azaltıp, işimize verimlilik katacak. 
Yüksek düzeyde yorum becerisi gerektiren 
süreçlerde ise elbette işi bizlere bırakacak 
ve onu yönlendirmemizi bekleyecek” dedi.

Verimlilik artışı

Fiba CP’nin yönettiği yüksek işlem kapasi-
teli operasyonların tümünde robotik süreç 
otomasyonuna geçileceğini belirten Fiba 
CP CFO’su Levent Kaya, “Şu anda 16 süreci 
tümüyle robotize etmiş durumdayız. Kurum 
içi anımsatma maillerinden konkordato ta-
kiplerine, teminat mektuplarının hatırlatıl-
masından mahsuplaşma mutabakatlarına 
kadar tüm işlemler otomasyon süreci ma-
rifetiyle eksiksiz, zamanında ve hızla yapılı-
yor. Fiba CP ölçeğinde bir şirket için süreç-
leri ve yeteneği doğru yönetmek büyük bir 
verimlilik artışı anlamına geliyor. Birbirinden 
değerli insan kaynağımız, kağıt işi diye ad-
landırdığımız işler yerine işi geliştirmeye, 
müşterilerimize ve yeteneklerini doğru 
kullanabilecekleri alana odaklanacaklar” 
dedi. Fiba CP için verimlilik ve performansın 
önemli olduğunu vurgulayan Kaya, “Hizmet 
sunduğumuz ve birlikte çalıştığımız tüm 
paydaşlarımız ve markalarımız, şirketimizin 
kazandığı verimliliğin farkını hissedecekler. 
Yönettiğimiz projelerin tamamında sağladı-
ğımız faydayı dijital dönüşümle artıracağız” 
dedi.

21 kattan daha fazla hızlandı

Gayrimenkul sektöründe dijital dönüşüme 
öncülük eden Fiba CP’nin bu süreçte iş or-
taklığı yaptığı Bilgi Transferi Teknoloji Mü-
hendislik Yön. Dnş. Ltd. Şti. Genel Müdürü 
Ufuk Peker’de şirketin finans süreçlerinde 
uygulamaya konan robotik teknolojiyle bir-
likte şirketin rekor düzeyde bir hız yakala-
dığını belirtti. Ufuk Peker’in verdiği bilgiye 
göre RPA süreçlerinin hayata geçirilmesiyle 
birlikte oluşan ortalama hız genellikle 6 ila 
6.5 kat civarında gerçekleşirken, Fiba CP ro-
botik süreç otomasyonunla 21 katı aşkın bir 
hız kazandı. Yani manuel yöntemler kullanı-
larak yapılan işlerin robotik teknolojiyle ger-
çekleşmesi yapılan işin ortalama süresinin 

21 katın üzerinde kısalmasını sağladı. Ufuk 
Peker, RBA süreçlerindeki başarıda şirket 
kültürünün dijital dönüşüme olan inancının 
kilit rol oynadığını, süreçteki başarıda Fiba 
CP ekibinin yenilikçi bakış açısının büyük et-
kisi olduğunu sözlerine ekledi.

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

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
Fiba CP CEO'su Fiba CP CEO'su 

Levent KayaLevent Kaya
Fiba CP CFO'su Fiba CP CFO'su 
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METRO TÜRKİYE, TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK KENDİ MARKALI TÜM 
ORGANİK GIDA ÜRÜNLERİNDE İZLENEBİLİRLİK SUNUYOR

Gıda güvenliğinin korunması ve sürdürülebilir kaynaklardan gıda tedariği amacıyla, Türkiye’de ilk kez 2014 yılında 
başlattığı izlenebilirlik çalışmalarını, “Tabağında ne var?” hareketi altında birleştirerek daha da büyüten Metro Türkiye, 
kırmızı et, balık, bal ve meyve-sebze ürünlerinden sonra Metro markalı tüm organik gıda ürünlerinde yüzde 100 izlene-

bilirlik sunuyor. Metro Türkiye, kendi markaları altında sunduğu zeytinyağından yumurtaya, salçadan bakliyatlara kadar 
49 farklı organik gıda ürününün tarladan ve çiftlikten rafa kadar olan yolculuğunu anlatan 39 farklı bilgiyi QR kod ara-
cılığı ile tüketicilerin bilgisine sunuyor. Organik ürünlerdeki bu yeni yatırımı ile Metro Türkiye, sektörde yine bir ilke imza 

atmış oluyor ve gıda okuryazarlığını destekliyor. 

30 yılı aşkın bir süredir güvenilir gıdayı müş-
terileri ile buluşturan Metro Türkiye, sektöre 
öncülük ederek ilk kez 2014 yılında başlat-
tığı izlenebilirlik çalışmalarını tüketicilerde 
gıda okuryazarlığı konusunda farkındalık 
yaratma amacıyla hayata geçirdiği ‘Taba-
ğında ne var?’ hareketi kapsamında geniş-
letiyor. Kırmızı et, balık, bal ve meyve-sebze 
ürünlerinden sonra Metro markalı tüm or-
ganik gıda ürünlerinde QR kod ile izlenebi-
lirlik sunuyor. Türkiye’de bir ilk ve tek olan 
bu uygulama ile birlikte, Metro Chef markalı 
salça, yumurta, bakliyat, zeytinyağı ve Rio-
ba markalı smoothie ve soğuk çay çeşitleri 
gibi 50’ye yakın organik ürünün tarladan ve 
çiftlikten rafa olan yolculuğunu toplamda 
39 farklı bilgi ile sunuyor. Ürünün etiketin-
de yer alan QR kodu okutarak erişilen bu 
bilgiler sayesinde tüketiciler, son ürün ve o 
ürünü oluşturan tüm hammaddelerin or-
ganik ürün sertifikasından ürünlerin hangi 
çiftçi, tarla, kümes veya üreticiler tarafından 
üretildiğine, ürünlerin analiz sonuçlarından 
üreticilerin gıda güvenliği belgeleri ve de-
netim sonuçlarına kadar ürünün tüm hikâ-
yesini görebiliyor.

Ürünün rafa gelene kadar tüm hikayesi 
dijital ortamda

Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerine orga-
nik ürünlerde %100 izlenebilirlik sağladıkla-

rını ifade eden Metro Türkiye CEO’su Sinem 
Türüng; “Metro Türkiye olarak herkes için 
sağlıklı beslenme anlayışımız çerçevesinde 
hem öncü projeler gerçekleştiriyor hem de 
ürün gamımızı çeşitlendiriyoruz. Bu kap-
samda raflarımızda 200’den fazla organik 
sertifikalı ürün bulunduruyoruz ve bunların 
%25’ini de kendi markalı ürünlerimiz oluş-
turuyor. Sorumlu üretim ve tüketimi teş-
vik etme ve müşterilerimizin beklentilerini 
karşılama amacıyla ürün çeşitliliğimizi ar-
tırırken güvenilir gıdayı da müşterilerimize 
sunmak bir diğer önceliğimiz. Uzun yıllardır 
üzerinde çalıştığımız izlenebilirlik çalışma-
larımız kapsamında yine Türkiye’de bir ilk 
olarak kendi markalı tüm organik ürünleri-
mizin rafa gelene kadarki tüm sürecinin di-
jital hikâyesini sunmaya başladık. Örneğin; 
Metro markalı domates salçasında doma-
tesin üretildiği tarlayı ve çiftçiyi, yumurtada 
tavuğun bulunduğu kümesi, zeytinyağında 
yağın elde edildiği zeytinin çeşidini ve hatta 
üretim metodunu sadece bir QR kod okuta-
rak görebiliyorsunuz. Sadece bu bilgiler ile 
kalmıyor aynı zamanda o ürünün ve amba-
lajının migrasyonundan ağır metal analizle-
rine, üreticilerin gıda güvenliği belgeleri ve 
denetim sonuçlarına kadar tüm detaylı bil-
gileri de dijital olarak müşterilerimizle pay-
laşıyoruz. ‘Gıdaların İzini Sür, Bilgiyle Beslen’ 
sloganıyla çıktığımız bu uzun soluklu yolcu-
lukta bilinçli tüketim ile tüketicilerin de gıda 
okur- yazarlığı konusunda farkındalıklarını 
artırmayı amaçlıyoruz.’’ dedi.

Metro Türkiye’nin kendi markaları altındaki 
tüm organik gıda ürünlerinde gıda güven-
liği ve adil çalışma koşullarında güvence-
yi sağlayabilmek amacıyla organize ettiği 
tarla, çiftlik ve paketleme tesisi denetimleri 
takip edilebiliyor, ürün bir kooperatif ürü-
nü ya da coğrafi işaretli ise bu bilgilere de 
kolaylıkla ulaşabiliyor. 13 farklı tedarikçiden 
sağlanan Metro markalı 49 adet organik 
gıda ürününde, çiftçi ya da hammadde üre-
ticisinin yanı sıra hasat yeri, gıda ürününe 
göre alerjen bilgisi, süt yağı miktarı, ürün 
analizleri, son ürün ve o ürünü oluşturan 

tüm hammaddelerin organik ürün sertifika-
ları, Coğrafi İşaret bilgisi gibi 39 farklı bilgi, 
ürün üzerinden okutulan QR kodu ile müş-
terilerle paylaşılıyor. 

Tüketiciler bilgi ile beslenirken, üreticile-
re de eğitimler düzenleniyor

Metro Türkiye, izlenebilirlik sisteminin teda-
rikçiler tarafından uygulanabilmesi amacıy-
la; 13 farklı tedarikçi ile birebir görüşerek, 
QR kod sistemine yönelik 20 saatlik eğitim 
de verdi. Bu eğitim ve çalışmalar sayesinde 
izlenebilirlik çalışmalarını geliştiren Metro 
Türkiye, üreticilerini de bu konuda bilgi-
lendirirken aynı zamanda iş birliği yaptığı 
kooperatif ve tedarikçilerine bağlı üreticileri 
de doğrudan etkileyerek yerel üretimi des-
tekliyor.

Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesi 
ile 200’ü aşkın organik ürün raflarda

Çevreyi korumak ve sağlıklı beslenmek 
amacıyla yapılan organik tarım; kimyasalla-
rın insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerinden korurken yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak 
enerji tasarrufu yapılmasına destek veriyor. 
Organik ürün tüketimi, sağlığa olumlu yön-
de etki ederken toprak, su ve havayı kirlet-
meden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlı-
ğını koruyan tarımsal üretim yöntemini de 
destekliyor. Müşterilerine güvenilir, sağlıklı 
ve besin kalitesi yüksek ürünler sunma viz-
yonuyla; her yıl bir önceki yıla göre organik 
ürün çeşitliliğini %25 oranında artırmayı he-
defleyen Metro Türkiye, 2021’de kendi mar-
kalı organik ürün sayısını bir önceki yıla göre 
%200’den fazla artırdı. Raflarında 200’ü aş-
kın organik ürün bulunduran Metro Türkiye, 
kendi çatısı altında bulunan markaları ile de 
49 farklı organik gıda ürünü sunuyor. Aynı 
zamanda bitki bazlı, şekeri, yağı, tuzu azal-
tılmış, katkısız, ürün çeşitliliğini de artırarak 
sağlıklı beslenme yolculuklarında müşterile-
rinin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamaya 
devam ediyor.

Sinem TürüngSinem Türüng
Metro Türkiye CEO’su   Metro Türkiye CEO’su   
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KOÇTAŞ, 300’ÜNCÜ MAĞAZASINI HİZMETE AÇTI  

 Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, Konya’da açtığı Koçtaş Fix mağazası ile Türkiye genelindeki toplam ma-
ğaza sayısını 300’e çıkardı.  Mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, bir yandan 
da büyük formatlı mağaza açılışlarıyla müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her noktada hizmet ağını genişletmeye devam 

ediyor.  Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “2022 yılında da mağazalaşma atağımızı 
hız kesmeden sürdürüyoruz. Bugün 52 ilde 300 mağazamız ve dijital kanallarımız aracılığıyla ürünlerimizi tüm Türkiye’ye 
ulaştırıyoruz. Ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu da müşteri, tedarikçi ve tüm pay-

daşlarımızdan aldığımız güvenle güçlendirerek devam ettiriyoruz” dedi. 

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koç-
taş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı 
Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına ara ver-
meden devam ediyor. 52 ilde mağazaları 
ile hizmet veren Koçtaş, Konya’da açtığı iki 
yeni Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye gene-
linde toplam 300 mağazaya ulaştı. 

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada Koçtaş’ın 
toplam mağaza sayısını 300’e çıkarmasın-
dan duyduğu mutluluğu ifade ederek: “Tür-
kiye’de ev geliştirme sektörünün gelişimine 
öncülük eden lider şirket olarak bu konu-
mumuzu daha da güçlendirerek korumak 
ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine 
hızla yanıt verebilmek için yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterimiz 
hangi kanaldan alışveriş yaparsa yapsın, bu 
deneyiminin kusursuz olmasını sağlamak 
için tüm birimlerimiz entegre bir şekilde 
çalışıyor. Çoklu kanal stratejimiz kapsamın-
da büyük formatlı mağazalarımız, mahalleli 
formatımız Koçtaş Fix, kiosklarımız, web ve 
mobil uygulamamız ile her kanaldan ürün 
ve hizmetlerimizi müşterilerimize hızlı ve 
sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için çok cid-
di yatırımlar yapıyoruz. Bu doğrultuda 2022 
yılında da ülkemizin pek çok noktasında açı-

lışını gerçekleştirdiğimiz mağazalarımızla 
toplam 52 ilde hizmet verirken, dijital ka-
nallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. 
Ülkemizin en büyük ve en kabalık şehirle-
rinden biri olan Konya’da açılışlarını ger-
çekleştirdiğimiz iki yeni Koçtaş Fix mağa-
zası ile birlikte şehirdeki toplam mağaza 
sayımızı 4’e çıkardık. Türkiye genelinde 
ise bizim için kilometre taşı sayılabilecek 
bir mağaza rakamına ulaştık” dedi. 

Koçtaş 2023 yılında 550 mağazaya 
ulaşmayı hedefliyor

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulundu-
ğu bölgenin insan kaynağından fayda-
lanarak yerel istihdama katkı sağlamayı 
önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağa-
za sayısını daha da artırarak toplam 550 
mağazaya ve buna paralel olarak çalışan 
sayısını da yaklaşık 7 bine çıkarmayı he-
defliyor. Koçtaş bugün, Türkiye geneline 
yayılan mağazaları ve alanında uzman 
binlerce çalışanıyla sektöre yön veren, on 
binlerce ürün seçeneği ve sunduğu hiz-
metlerle tüketicinin kalbinde taht kuran, 
varlık amacı yaşamın olduğu her yeri ge-
liştirmek ve güzelleştirmek olan lider bir 
marka konumda bulunuyor. 
 

Devrim Kılıçoğlu Devrim Kılıçoğlu 
Koçtaş Genel Müdürü  Koçtaş Genel Müdürü  



Devrim Kılıçoğlu Devrim Kılıçoğlu 
Koçtaş Genel Müdürü  Koçtaş Genel Müdürü  
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SMG, YASAL MÜZİK YAYININDA ZİRVENİN SAHİBİ 

Kendi geliştirdiği özel yazılımı aracılığıyla işletmelere yasal müzik yayını hizmeti veren SMG, sektör lideri olarak 13 bine 
yakın noktada, kapalı devrede yasal müzik ve anons yayını hizmeti vermeye devam ediyor. Hindistan, Romanya, Katar 
ve Meksiya’ya temsilcilikler verdiklerini, hizmet verdikleri firmaların ve lokasyonların sayılarını her geçen gün artırdıklarını 

söyleyen SMG Kurucu Ortağı Serkan Polat, hedeflerinin dünyada daha çok noktaya ulaşmak olduğunu belirtti. 

İTÜ Teknokent’teki Ofislerinde ARGE 
Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şir-
ketleri arasında yer alan SMG, yeni proje-
lerini İTÜ ARI Teknokent’te 5 yıldır geliştir-
meye devam ediyor. Çalışmalarının önemli 
bir bölümünü Harmonik Benzerlik ve SaaS 
oluşturuyor. Harmonik benzerlik, şarkı lis-
telerini belli bir düzende çalan, profesyo-
nel DJ’lerin oluşturduğu listeleri otomatik 
dizen bir yazılım. Bu sayede, bir mağazada 
caz türünde bir şarkı çalarken sonrasında 
gelen şarkı da benzer türde oluyor. SaaS ise 
geleneksel yazılım satışlarına oranla beş kat 
daha hızlı büyüyen bir model. Hizmetleri-
nin Şarkı seçimlerinden ödeme yöntemle-
rine kadar birçok noktada SaaS’a geçmeyi 
planlıyorlar. 

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

ARGE çalışmalarını sürdürdükleri yeni tek-
nolojilerinden bir diğeri de; 3S (Smart Spe-
aker System) - Akıllı Hoparlör Sistemi. Müş-
teriler, raf önünde ya da özel bir alanda bir 
süre geçirdiğinde, 3S cihazı, sensörü ile ki-
şiyi algılayıp o alana özel anonsu iletebile-
cek. Yayın akışındaki şarkılar çalarken, ilgili 
alana özel anons devreye girecek ve anons-
tan sonra yayın akışı kaldığı yerden devam 
edecek. Artık firmalar, istenilen alana özel 
mesajlarını müşterilerine iletebilecek.

Depola – Çal Yayın Yöntemi ile Kesintisiz 
Yayın

Özellikle indirim dönemlerinde ve özel 
günlerde, mağaza trafiğini yönetmek, fir-
malar için çok önemli bir unsur ancak bunu 
yaparken, yayınlanan müziğin kasa işlem-
lerini yavaşlatmamasına da dikkat etmek 
gerekiyor. Müziği teknolojiyle buluşturan 
hizmetler sunan SMG’nin kullandığı sistem 

de, bu noktada markalara önemli bir avan-
taj sağlıyor. Türkiye’de kendi özel yazılımı 
ile müzik yayını yapan tek şirket olan SMG, 
müzik yayınını internet üzerinden değil, de-
pola - çal yöntemiyle tek merkezden yaptığı 
için, kasa işlemleri yavaşlamıyor. Bu uygula-
ma aynı zamanda, internet kesilse dahi, mü-
ziğin devam etmesine olanak tanıyor.

SMG Sesiniz Oluyor

Mağaza içi anonslar, müşterilerin seçim-
lerini ve satın alma alışkanlıklarını olumlu 
yönde etkiliyor. SMG talep edilen anonsları, 

başta Türkçe olmak üzere, İngilizce, Arap-
ça, Rusça gibi onlarca dilde, profesyonel 
seslendirme sanatçılarıyla hayata geçirili-
yor. SMG, müşterilerinin duyurmak istediği 
kampanya ve özel gün anonslarını hızlı bir 
şekilde hazırlayıp, gelen talep doğrulutu-
sunda yayına alıyor. Çok şubeli mağazaların 
isteklerine göre, özellikle belirledikleri ma-
ğazalarında yada tüm lokasyonlarında yayı-
na alabiliyor. Mağaza içi anonsların dışında, 
sosyal medya, TV - radyo spotu ve santral 
seslendirmeleri konusunda da hizmet veren 
firma, bu anlamda da müşterilerinin ihityaç-
larına çözüm sunuyor.

Serkan Polat Serkan Polat 
SMG Kurucu Ortağı SMG Kurucu Ortağı 
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Türkiye Petrolleri markasıyla hizmet veren TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, istasyon marketleri için gerçekleş-
tirdikleri iş birlikleri ile perakendecilik anlayışını bir adım ödeye taşıdıklarını belirtti. Toplam 782 istasyonda yüzlerce farklı ürün ile hizmet 
veren T 7/24 marketleri; yeme içmeden teknolojiye, kişisel bakımdan, oyuncağa kadar pek çok alanda tüketicilerin ihtiyaçlarına ce-

vap veriyor.

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Pet-
rolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Pet-
rol Dağıtım A.Ş. (TPPD), Türkiye geneline 
yayılmış T 7/24 marketleri ile müşteri odaklı 
yeniliklerine devam ediyor. Müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle 
daha önce istasyon marketlerinde yer alma-
yan ünlü kahve markası Jacobs ile el sıkışan 
TP Petrol, istasyon kanalındaki en uygun 
fiyatlı çekirdek kahve deneyimini tüketici-
ler ile buluşturuyor. Türkiye çapında birçok 
farklı noktada “Jacobs Take Away” olarak 
hizmet veren TP Petrol yıl boyunca yapa-
cağı kurulumlarla bu noktaları genişletmeyi 
hedefliyor. 

TP Petrol, Jacobs ile kaliteli çekirdek 
kahveyi uygun fiyata sunuyor

“İstasyonlar, akaryakıt dağıtım firmalarının 
vitrini, tüketiciye dokundukları tek yer” di-
yen TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü 
Fidan Bayındır Yıldız, istasyonlarda sunduk-
ları “Jacobs Take Away” hizmetini değerlen-
dirdi. Yıldız, “Self servis kahve köşeleri, pan-
demi ile birlikte istasyon marketi kanalında 
en önemli kategorilerden biri haline geldi. 
Biz de TP Petrol olarak bu kategorideki 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 
tüm adımları atarak akaryakıt sektöründe 
görülmemiş ancak kahve sektörünün bü-
yük oyunculardan olan, tüketici tarafından 
da marka bilinirliği ve algısı yüksek Jacobs 

firması ile anlaşmamızı tamamladık. Akarya-
kıtta olduğu gibi çekirdek kahve konusunda 
da istasyon kanalındaki en uygun fiyatlı ve 
kaliteli ürünü tüketicilerimizle buluşturuyo-
ruz.” şeklinde konuştu. 

Tüketiciler ihtiyaç duydukları her Şeye 
7/24 Market konsepti ile anında ulaşıyor 

T 7/24 Market konseptiyle istasyon market-
lerinde müşterilerin aradıkları tüm ürünleri 
bulabildiklerini belirten Yıldız, müşteri de-
neyimini artıracak marka işbirlikleri geliştir-
diklerini ve birçok yeni marka ile anlaşarak 
tüketicilerin ihtiyaç duydukları tüm alanlar-
da hizmet verdiklerini belirtti. İstasyon mar-
ketlerinde sundukları hizmetleri değerlen-
diren Yıldız, “Pandemi ile beraber akaryakıt 
istasyonu marketleri giderek önem kazandı, 
tüketiciler birçok ihtiyacını 7/24 açık olan is-
tasyon marketlerinden karşıladı. Biz de bu 
anlamda alanında oldukça güçlü bir marka 
olan Bizim Toptan ile uzun soluklu bir iş-
birliğine giderek “T 7/24 Market” konsepti-
mizle marketlerimizde yüzlerce farklı ürüne 
yer vermeye başladık. Kahve markalarının 
öncülerinden Jacobs ile işbirliğimizin yanı 
sıra pratik ve sağlıklı içerikleriyle Dardanel 
soğuk sandviç çeşitleri, fırın ürünleri ve unlu 
mamul kategorindeki çözümleri, telefon tu-
tacağı, şarj kablosu gibi araç içi ekipmanlar 
sunan Soultech, oyuncak, oto ve kişisel ba-
kım gibi gıda dışı ürünler için Aytu Tüketim 

gibi markalarla da iş birliği içerisindeyiz. 
Market içinde gerçekleştirdiğimiz iş birlik-
lerinin yanı sıra dış alanda da pek çok fark-
lı konuda tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap 
veriyoruz. Self servis ve otomatik yıkama 
hizmetlerimizde kullanılan makinaları yeni-
leyerek ziyaretçilerimize kusursuz bir yıka-
ma hizmeti sunuyor, istasyonlarımıza ATM 
kurulumları gerçekleştirerek ulaşılabilirlik 
anlamında tüketicilerimize hizmet verme-
ye devam ediyoruz. Sektöründeki iki bü-
yük marka olan ZES ve Sharz.Net ile olan iş 
birliklerimiz kapsamında ise elektrikli araca 
sahip tüketicilere hizmet veriyoruz. İstas-
yonlarımızın hizmet çeşitliliğini artırmaya ve 
tüketicilerin yolculuğu sırasında oluşan tüm 
ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam edece-
ğiz.” diye konuştu.

TP PETROL, T 7/24 
MARKETLERİNDE 
ZİYARETÇİLERİNİ 

SEÇKİN ÜRÜNLERLE 
BULUŞTURUYOR

Fidan Bayındır Fidan Bayındır 
Yıldız TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yıldız TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü 
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ARZUM’DAN YILIN İLK YARISINDA 42,8 MİLYON TL NET KÂR
Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022’nin ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yılın ilk yarısında net kârını 42,8 Milyon 

TL’ye ulaştıran Arzum’un toplam hasılatı ise 677 Milyon TL oldu. 

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılının ilk 
altı ayında 42,8 Milyon TL net kâr elde etti. 
Yılın ilk altı ayında 91 Milyon TL esas faa-
liyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı Ni-
san-Mayıs-Haziran 2022 döneminde 369,2 
Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Ar-
zum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 64,6 oranında artırdı. Brüt kârını 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 
oranında artırarak 235,5 Milyon TL’ye ulaş-
tıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve 
vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 70,9 oranında artarak 
97,3 Milyon TL olarak gerçekleşti. 

“Hedeflerimize paralel şekilde büyüyo-
ruz”

Arzum CEO’su Mete Zadil şirketin hedef-
leri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü 
belirterek, yılın ikinci çeyreğinde de kârlılık 
ve gelir anlamında sevindirici sonuçlar elde 
ettiklerini dile getirdi. 2022 yılı ilk yarı finan-
sal sonuçlarını değerlendiren Mete Zadil, 
Küçük Ev Aletleri’nin stabil bir sektör oldu-
ğunu, ekonomik krizlerden çok fazla etki-
lenmediğini belirterek, “Buna karşın sektör 
kendi içinde şekil değiştiriyor. Ürünler arası 
geçişler olurken, yenilikler, inovatif ürünler 
öne çıkıyor.  Ayrıca enerjiyi verimli kullan-
ma, ürünlerde çevrecilik önem kazanıyor. 
Tüm bu özelliklerle ürün portföyü değişiyor. 
Hemen her gün yepyeni ürünler piyasaya 
giriyor. Örneğin iki yıl önce robot süpür-
geler yokken bugün pek çok seçenek bu-
lunuyor. Bizim Gıda kategorisinde Maxi Grill 
diye bir ürünümüz çıktı. Bu ürün ne fırın ne 
de tost makinesi. Ama lahmacundan ızgara 

çeşitlerine, kek ve böreğe kadar birçok şeyi 
yapabiliyor. Bu tür ürünler daha önce olma-
dığı için kendi kategorilerini yaratıyor. Yeni 
ürünlerin de desteğiyle, 2022’nin olumlu 
olacağını, sektörümüzün yılı enflasyonun 
üzerinde bitireceğini düşünüyorum” dedi.
“Biz markamıza ve insana yatırım yapıyoruz”
Mete Zadil, Arzum’un yalın iş modelinin al-
tını çizerek bu modele sahip pek çok ulusla-
rarası şirket olduğunu hatırlattı. “Kendimize 
ait tek mağazamız online mağazamız” diyen 
Zadil sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz binalara, 
arsalara yatırım yapmıyoruz. Daha çok mar-
kamıza, insana yatırım yapıyoruz. Hem Tür-
kiye’de hem yurtdışında birbirinden yaratıcı 
insanlara yaptığımız yatırımda yükselen bir 
grafiğe sahibiz. İnsana yatırım yapmaya 
bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi 
içimizde yepyeni bir akademi başlattık. Bu 
akademiyle tüm orta seviye çalışanlarımız 
ve yönetici adayı arkadaşlarımızı iki senelik 
bir programın içine alacağız. Bu akademi-
den ciddi sonuçlar bekliyoruz. Eğitim zaten 
işimizin önemli bir parçası. Eğitim dışında 
kendi içimizde devam eden mentorluk, koç-
luk sistemlerimize çok inanıyoruz. Proje ve 
bu tür platformlarla insanların daha iyi yol 
katedeceğini, birbirlerinden öğrendikleri-
nin daha değerli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu yüzden de bu tür proje ve platformlara 
daha fazla ağırlık vereceğiz.”  

“Akıllı ürünler daha da yaygınlaşacak”

Arzum’un AR-GE departmanının yatırımla-
rının her yıl katlanarak arttığını vurgulayan 
Mete Zadil; “Yatırımlarımız bu yıl da, önü-
müzdeki yıllarda devam edecek. Teknoloji, 
tasarım ve inovasyon, dolayısıyla inovatif 
ürünler hep odağımızda olacak. Bizim de 
geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğu-
muz şarjı ürünler öne çıkacak. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nes-
nelerin İnterneti (IoT) teknolojisiyle Arzum 
Olimpia Smart toz torbasız siklonik süpür-
gesini tüketicilerimizle buluşturmuştuk. 
Ardından aynı teknolojiye sahip yeni robot 
süpürgemiz Robotek ve en son piyasaya 
sunduğumuz ürünümüz Robotek X4 tüketi-
cilerimizden büyük ilgi gören yeniliklerimiz 
arasında. Bundan sonra da benzer ürünler 
gelmeye devam edecek. Tüm dünyada önü-
müzdeki dönemde akıllı ürünlere talep gi-
derek atıyor. Yakın gelecekte akıllı olmayan 
ürünlerin çok da tercih edilmeyeceğini dü-
şünüyorum. Bu dönüşüm kaçınılmaz olacak. 
Akıllı ürünler daha da yaygınlaşacak. Akıllı 
küçük ev aletleri evlerimizin vazgeçilmez bir 

uzantısı olacak. Arzum olarak bu dönüşüme 
ayak uydurmak için bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da yatırımlarımızı hem 
marka hem AR-GE hem inovasyon hem de 
insan tarafında yapmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.  
 
“Sektörde fark yaratmayı seviyoruz”

Geliştirdikleri inovatif ürünlerle sektörde 
fark yaratmayı sevdiklerinin altını çizen Mete 
Zadil şunları söyledi: “Bizi çok heyecanlan-
dıran, Arzum OKKA ailemizin en yeni üyesi 
Arzum OKKA Rich Spin M, güçlü AR-GE’miz 
ve inovasyon odağımızın en son ürünü. Tür-
kiye’de bir ilk olan, karıştırarak sütlü Türk 
kahvesi pişirme özelliğine sahip Rich Spin 
M ile Türk kahvesi keyfini yeniden yorumla-
dık. 27 Mayıs’ta topraksız tarım ekosistemi 
Vahaa iş birliğiyle geliştirdiğimiz yeni ürü-
nümüz Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe’yi satı-
şa sunduk. Türkiye’de bir ilk olan Arzum x 
Vahaa Akıllı Bahçe ile evlerin her köşesinde 
topraksız tarım teknolojisiyle taze ve lezzetli 
yeşillik ve sebze yetiştirme imkânı sağladık. 
Yeni dönemde kaynakların doğru kullanımı 
sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük 
önem taşıyor. Biz de Arzum olarak daha az 
enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan 
ürünler için daha fazla efor harcamayı sür-
düreceğiz.” 

“AR-GE, teknoloji, tasarım ve inovasyon 
odağımızı koruyacağız”

Global bir marka haline gelmenin kendile-
ri için en temel hedeflerden biri olduğunu 
vurgulayan Mete Zadil sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde, 
6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünümüzle 
milyonlarca kişiye satış gerçekleştirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Türk kahvesini dünyaya 
yayma misyonumuz çerçevesinde çok başa-
rılı çalışmalara imza atıyoruz. 600 yıllık köklü 
geçmişe sahip geleneksel Türk kahvesi kül-
türünü yayabilmek için var gücümüzle ça-
lışmayı sürdüreceğiz. Türk kahvesinde ciddi 
bir gelecek var. ‘Hamle sırası kadınlarda, 
Arzum yanlarında’ diyerek 14 yıldır ara ver-
meden üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadın-
lar Satranç Şampiyonası ve kadın futbolunu 
desteklemek için geçen sezon başlattığımız 
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Ta-
kımı sponsorluğumuz önümüzdeki yıl da 
devam edecek. AR-GE, teknoloji, tasarım 
ve inovasyon odağımızı koruyarak sektö-
rün öncü markalarından biri olmayı bundan 
sonra da sürdüreceğiz.”

Mete Zadil  Mete Zadil  
Arzum CEO’su Arzum CEO’su 
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VAKKORAMA 2022 TÜRKİYE WINDSURF ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Vakkorama Watersports Championship kapsamında düzenlenen Türkiye Windsurf Şampiyonası Alaçatı’da dört heyecanlı günün 

ardından sona ererken şampiyonada 187 sporcu mücadele etti. 

Vakkorama Watersports Championship 
kapsamında düzenlenen Türkiye Windsurf 
Şampiyonası heyecanı tamamlandı. 24-28 
Ağustos tarihinde Alaçatı’da gerçekleşen 
organizasyonda Türkiye Yelken Federas-
yonu Windsurf Slalom Ligi’nin final yarış-
ları yapıldı. 10 kategoride gerçekleştirilen 
şampiyona kapsamında lisanslı sporcular 
yarıştı. Ayrıca freestyle, IQ Foil ve Wing 
Foil kategorilerinde özel yarışmalar yapıl-
dı. 4 gün boyunca devam eden ve Power.
app’ten canlı yayınlanan yarışlara ilgi ol-
dukça yüksekti. 

Dereceye giren sporculara ödülleri yarış-
ların sonunda verilirken Vakko Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Hakko, spora ve spor-
culara destek vermeye devam edeceklerini 
belirtip, sporcuları kutladı ve şampiyonaya 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vakkorama 2022 Türkiye Windsurf Şampi-
yonası’nda kadınlar kategorisinde; M. Ayşe 
Demirkut birinci, İdil Babaoğlu ikinci, Elif 
Dağdeviren üçüncü oldu. Erkekler katego-
risinde ise Bekir Çimen birinciliği, Deniz İl-
seven ikinciliği ve Emir Gürsoy üçüncülüğü 
elde etti.

Vakkorama Watersports Championship 
2022 Türkiye Windsurf Şampiyonası’nı 
Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve 
Türkiye Yelken Federasyonu da destekledi. 
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KİĞILI “SIFIR ATIK BELGESİ” ALDI 

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi erkek giyim markası Kiğılı, benimsediği sürdürülebilir iş süreçleriyle elde ettiği başarılarına 
devam ediyor. Doğaya ve insana değer veren misyonunu tüm iş süreçlerine entegre eden Kiğılı, kurduğu Sıfır Atık Yö-

netim Sistemi’nin üretime olan entegrasyonu sayesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. 

Erkek giyim sektörüne kazandırdığı 
yeniliklerle öncülüğünü sürdüren 
Kiğılı, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'n-

dan Sıfır Atık Belgesi'ni aldı. İş süreçlerinin 
tamamında sürdürülebilir geleceği inşa 
etme politikalarını sürdüren Kiğılı, aldığı bu 
belgeyle kaynakların verimli kullanımı ve 
atık yönetimi konusundaki hassasiyetini bir 
kez daha kanıtladı.

Kiğılı’da üretimin odak noktası verimli kay-
nak kullanımı ve atık miktarının azaltımı
Atık miktarının azaltılmasıyla çevre ve insan 
sağlığının korunması için yürütülen sıfır atık 
yaklaşımının önemine değinen Kiğılı Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suer-
dem, “Kaynakların sürdürülebilir ve verimli 

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

bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz 
bir gereklilik durumunda. Sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri doğrultusunda ise top-
lumda önemli bir konumda bulunan öncü 
markalara büyük iş düşüyor. Bu doğrultuda 
Kiğılı olarak koleksiyonlarımızı oluştururken 
her ne kadar sektörümüzde öncü olmak için 
çabalıyorsak israfın önlenmesi, kaynakların 
daha verimli kullanılması, atık miktarının 
azaltılması, etkin toplama sisteminin ku-
rulması ve geri dönüşüme de ayrıca önem 
veriyoruz. Bunun için üretimin farklı aşama-
larında oluşan elektrikli ve elektronik atık-
lar, su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler 
ile atık tekstil parçalarını Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi ile geri dönüşümünü sağlıyoruz. 
Üretimde kullandığımız geri dönüştürülmüş 
ham maddelerle tekstil endüstrisinin bugün 
ve yarınını koruyan öncü uygulamaları ha-
yata geçiriyoruz. Üretimin her aşamasında 
doğaya olumsuz etkiyi en aza indirirken tüm 
koleksiyonlarda sıfır atık bilinciyle hareket 
ederek süreçlerimizi buna entegre ediyoruz. 
Kapsül ve Tomorrow koleksiyonumuz da bu 
anlayışla tasarladığımız parçalardan oluşu-
yor. Almış olduğumuz Sıfır Atık Belgesi de 
önümüzdeki süreçte sürdürülebilir strateji-
lerimiz için bize ayrı bir motivasyon sağla-
yacak” dedi.
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TÜRKİYE’NİN ‘FIRSATLAR HARİTASI’ AÇILDI
GÜLER SABANCI’DAN ÖZEL SEKTÖRE VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI 

Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) yaklaşık 3,5 milyon genç kadının sorun ve ihtiyaçlarına odakla-
nan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin dijital portalı ve Fırsatlar Haritası açıldı. Fırsatlar Haritası sayesinde, Türki-

ye’nin dört bir yanındaki NEET genç kadınlar; iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına kolaylıkla erişim sağlayabilecek. 
Projenin destekçisi ve yürütücüsü Sabancı Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Özel sektördeki tüm de-

ğerli kurum ve kuruluşları Fırsatlar Haritası’nda yerlerini almak üzere davet ediyorum. Genç kadınları eğitime ve iş haya-
tına, dolayısıyla da topluma kazandırmak ancak kolektif etkiyle mümkün.” dedi.  

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, “Ge-
leceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinin 
dijital portalı ile NEET genç kadınların Tür-
kiye’nin her yerinde iş, staj, eğitim ve girişim 
desteğine ulaşmalarını sağlayan Fırsatlar 
Haritası açıldı. 

Projenin adını taşıyan ve projeyle ilgili her 
türlü bilgiye kolayca erişme imkanı sunan 
www.geleceginikurangenckadinlar.org’da; 
“Fırsatlar Haritası”, “Online Eğitim”, “Men-
torluk”, “Hibe Programı” gibi modüllerin 
yanı sıra NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) 
kavramıyla ilgili birçok makale ve istatistik-
ler de yer alıyor. 

Fırsatlar Haritası’nın önemine değinen Sa-
bancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gü-
ler Sabancı, “Ülkemiz, Avrupa’da en büyük 
NEET oranına sahip ülke durumunda. Bu bü-
yük toplumsal soruna dikkat çekmek ve çö-

züm aramak adına hayata geçirdiğimiz Ge-
leceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin en 
önemli araçlarından biri de dijital portal ve 
Fırsatlar Haritası. Fırsatlar Haritası sayesin-
de genç kadınlar, Türkiye’nin her yerinden 
eğitim, iş, staj, girişim desteği fırsatlarına 
bu harita ile ulaşabilecek. Her zaman vur-
guladığımız gibi bu tip küresel meselelerde 
kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi 
iş birliği içinde çalışmalıdır. Fırsatlar Harita-
sı’nda ne kadar çok kurumun istihdam ve 
eğitim fırsatı yer alırsa genç NEET kadınlar 
için hep birlikte bir adım atmış oluruz. Bu 
vesileyle, özel sektördeki tüm değerli kurum 
ve kuruluşları Fırsatlar Haritası’nda yerlerini 
almak üzere davet ediyorum. Çünkü biliyo-
ruz ki; genç kadınları eğitime ve iş hayatına, 
dolayısıyla da topluma kazandırmak ancak 
kolektif etkiyle mümkün.” dedi.

Fırsatlar Haritası Nedir?

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin 
en önemli araçlarından biri olan “Fırsatlar 
Haritası”, 18-29 yaş arasındaki NEET genç 
kadınların Türkiye haritası üzerinden ken-
dilerine en yakın iş, staj, eğitim ve girişim 
desteği fırsatlarına ulaşmalarını sağlıyor. 
Şimdiye kadar 1.500’e yakın fırsatın yer al-
dığı Fırsatlar Haritası’nda kamu, özel sektör, 
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından yayınlanan fırsatlara yer verili-
yor. Türkiye’de sayıları 3,5 milyona ulaşan 
ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç 
kadınlara fırsatlarıyla ulaşmak isteyen ku-
rumlar da dijital portalın içerisindeki “Fırsat 
Girişi” özelliğiyle kendi fırsatlarını haritaya 
girme imkanı buluyor.  

NEET genç kadınlar, dijital portal üstündeki 
“Online Eğitim” modülü ile hak temelli eği-
tim videolarına ulaşabiliyor. Online eğitimle-
re katılan NEET kadınlar, daha sonra izledik-
leri eğitim videosunu değerlendirebiliyor ve 
aynı zamanda yorum yazabiliyor. 

Saha araştırmalarının tamamlanmasını ta-
kiben tasarlanacak eğitimlerden sonra ger-
çekleştirilecek kişisel gelişim odaklı “Men-

torluk Programı” ile ilgili bilgilere de dijital 
portaldan ulaşılabilecek.  

“Hibe Programı” ise Geleceğini Kuran Genç 
Kadınlar Projesi kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetleri destekleyecek farklı projelerin 
hayata geçirilmesine olanak sağlayacak. Bu 
kapsamda; Adana, Ankara, Bursa, Diyarba-
kır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, 
Trabzon ve Van olmak üzere 11 ilde NEET 
genç kadınlarla ilgili çalışan sivil toplum ku-
ruluşlarına destek verilecek. 
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi 3,5 
Milyon NEET Kadının Sorununa Odaklanıyor 

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi, 
Türkiye’de 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde 
ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadın-
ların ekonomik ve toplumsal hayata katılım-
larını artırma hedefiyle Şubat ayında hayata 
geçti. Proje, %50,5 oranındaki NEET genç 
kadınların farkındalıklarını artırmak, güçlen-
melerini sağlamak, becerilerini ve istihdam 
fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sür-
dürüyor. 

Projenin tanıtım faaliyetleri kapsamında Ni-
san ayında Adana, Diyarbakır ve İzmir’de il 
bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçek-
leştirildi. Yoğun ilgiyle karşılanan bu toplan-
tılara; kamu, sivil toplum, üniversite, meslek 
örgütleri ve kooperatifler olmak üzere 152 
kurumdan 260 kişi katıldı. Proje hakkında 
bilgilendirilen katılımcılar, kendi deneyim-
leri ışığında NEET genç kadınların istihdam 
ve eğitim olanaklarına erişimlerine yönelik 
görüş ve önerilerini paylaştı.  

Mevcut Durum ve İhtiyaçların Tespiti İçin 
Saha Araştırması Başladı 

Projenin pilot illeri Adana, Diyarbakır ve İz-
mir’de NEET kadınların mevcut durum ve 
ihtiyaçlarını tespit etmek ve sektörel ihtiyaç-
ları anlamak amacıyla İnsani Gelişme Vakfı 
(İNGEV) saha araştırmalarına başladı. Saha 
araştırmalarının sonucunda ortaya çıkacak 
ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve mentor-
luk faaliyetleri tasarlanacak. 



YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
Aneliya Ivanova

İletişim: 0532 576 10 49



34

MALL&MOTTO / Haberler

KOÇ TOPLULUĞU ÇALIŞANLARI, SOKAK HAYVANLARIYLA ORTAK BİR YAŞAM 
KÜLTÜRÜ İÇİN SEMTPATİ FEST’TE BULUŞTU     

Sokak hayvanları ile uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşamı hedefleyen SemtPati Projesi, mobil uygulaması ile etkin 
ve yaygın sahiplendirme yapılmasına destek olurken, sokak hayvanlarıyla doğru ve güvenli iletişime yönelik farkında-
lık çalışmalarını da sürdürüyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

desteğiyle başlatılan proje kapsamında, İBB’nin geçici bakımevlerinde kalan ve SemtPati uygulamasında sahiplenilme-
yi bekleyen köpekleri Koç Topluluğu çalışanları ve aileleriyle buluşturan bir festival düzenlendi. SemtPati Fest’te, sokak 

hayvanlarıyla doğru iletişim ve beden dilinden, sorumlu hayvan sahibi olabilmeye kadar birçok farklı konuda eğitimler, 
söyleşiler ve çocuklar için eğlenceli atölyeler gerçekleştirildi. Festivalde konuşan İpek Kıraç, “Ünlü bir yazarın da söy-
lediği gibi bir köpeği sahiplenmek, belki dünyayı değiştirmeyecek, ama kesinlikle o bir köpek için dünya sonsuza dek 
değişecek. Hayatınızı henüz bir köpekle paylaşmıyor ama hayatınızda onlara bir yer açmak istiyorsanız, sizleri geçici 
bakımevlerinde bulunan bir köpeği sahiplenmeye davet ediyorum” dedi. İBB Başkan Vekili Ülkü Sakalar ise “Sokakta 
yaşayan can dostlarımızın sağlıklı, hak ettikleri şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için belediyelerin sizler gibi yüreği 

sevgi dolu olan insanlarla el ele vererek, dostlarımıza yaşam alanları yaratmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ile uyum, sevgi ve güven 
içinde bir yaşamı hedefleyen SemtPati Pro-
jesi, mobil uygulaması ile etkin ve yaygın 
sahiplendirme yapılmasına destek olurken, 
sokak hayvanlarıyla doğru ve güvenli ile-
tişime yönelik farkındalık çalışmalarını da 
sürdürüyor. SemtPati Projesi kapsamında, 
Koç Topluluğu çalışanlarında ve ailelerin-
de, sokak hayvanları konusunda farkındalık 
yaratmayı ve onları köpek sahiplenmeye 
teşvik etmeyi amaçlayan bir festival düzen-
lendi. Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri, 
SemtPati Fest’te İBB’nin geçici bakımev-
lerinde kalan ve SemtPati uygulamasında 
sahiplenilmeyi bekleyen köpeklerle tanışma 
ve sahiplenme süreci hakkında yetkililerden 
detaylı bilgi edinme imkânı buldu. 

Festival öncesinde SemtPati uygulaması 
üzerinden köpek sahiplenmek için başvuru-
da bulunan ve İstanbul Gönüllüleri ile İBB 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
yapılan değerlendirmede aranan kriterleri 
sağlayan Koç Topluluğu çalışanları da aile-
lerinin yeni üyeleriyle etkinlikte tanıştı. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve 
SemtPati Kurucusu İpek Kıraç’ın ev sahipliği 
yaptığı etkinliğe; İBB Başkan Vekili Ülkü Sa-
kalar, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner 
Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, ÜNİHAK 
(Üniversiteler Arası Hayvan Hakları Koruma 
Topluluğu), Koç Topluluğu çalışanları ve ai-
leleri ile genel müdürlüklerinde ve fabrika-
larında daha önce 40’a yakın köpeğe geçti-
ğimiz aylarda kapılarını açan Koç Topluluğu 
Şirketleri’nin temsilcileri katıldı.  

İpek Kıraç: “İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin geçici bakımevlerinde yer alan 80’den 
fazla köpek dostumuzun yeni evlerine ka-

vuşmasına vesile olduk.”  

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Semt-
Pati Kurucusu İpek Kıraç, Koç Topluluğu 
Spor Kulübü’nde düzenlenen festivalin açı-
lış konuşmasında şunları söyledi: “Yaklaşık 
2 yıl önce, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si ve İstanbul Gönüllüleri ile birlikte sokak 
hayvanlarıyla uyum, sevgi ve güven içinde 
bir yaşamın hayaliyle yola çıktık. Bu süreçte 
projemiz dostlarımızın ihtiyaçları doğrultu-
sunda evrilerek yoluna devam etti. Bundan 4 
ay önce Mart ayında başlattığımız ‘Sahiplen 

İstanbul’ projesi kapsamındaki iş birliğimiz 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçici 
bakımevlerinde yer alan 80’den fazla köpek 
dostumuzun yeni evlerine kavuşmasına ve-
sile olduk. Koç Topluluğu şirketlerimiz de 
İBB’nin geçici bakımevlerindeki 40’a yakın 
köpeği sahiplendi. Kısa sürede elde ettiği-
miz sonuçlar bize umut veriyor. Elbette yo-
lumuz uzun. Her patili dostumuzun ömür-
lük bir yuvası olana dek çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir 
Belediyemize ve İstanbul Gönüllüleri’ne bir 
kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
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İpek Kıraç: “Sokakta yaşayan canlılarımızın 
bir kısmı gönüllülerin ve mahallelilerin des-
teğiyle hayata tutunuyor ancak her biri bu 
şansa sahip değil.”

“Yaşadığımız bu kent sadece bizim değil, 
aynı zamanda patili dostlarımızın” diyerek 
konuşmasını sürdüren İpek Kıraç, şunları 
kaydetti: “Sokakta yaşayan canlılarımızın 
bir kısmı gönüllülerin ve mahallelilerin des-
teğiyle hayata tutunuyor ancak her biri bu 
şansa sahip değil. Binlerce patili dostumuz, 
sağlık sorunları, trafik kazaları, barınma 
problemleri, şiddet, yetersiz ve kötü beslen-
menin yol açtığı sorunlarla dolu bir dünya-
da hayatta kalmaya çalışıyor. Bu sorunları 
çözebilmek için tek çare; devletin, yerel yö-
netimlerin, özel sektörün ve toplumun bir 
arada hareket etmesi. Bugün aramızda olan 
tüm Koç Topluluğu çalışanlarının, bu soru-
nun çözümünde bir görev üstlenmeye hazır 
olduğunu ve daha fazlasını başarma cesa-
retini taşıdığını görüyorum. Koç Topluluğu 
çalışanları ve şirketleri olarak, her birimiz bu 
dönüşümde kritik bir rol oynayacağız. Etkili 
iş birlikleri ile toplumsal dönüşümü hep bir-
likte başaracağımıza inanıyorum.”

Ülkü Sakalar: “Sokakta yaşayan can dostla-
rımızın sağlıklı, hak ettikleri şekilde yaşaya-
bilmelerini sağlamak için belediyelerin sizler 
gibi yüreği sevgi dolu olan insanlarla el ele 
vererek, dostlarımıza yaşam alanları yarat-
maya ihtiyacı var.”

Konuşmasına İpek Kıraç’a, Koç Toplulu-
ğu’na, İstanbul Gönüllüleri’ne ve tüm hay-
vanseverlere teşekkür ederek başlayan İBB 
Başkan Vekili Ülkü Sakalar ise etkinlikte 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu şe-
hirde sayılarını henüz bilmediğimiz sokakta 
yaşayan can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. 
Aslında şehri onlarla paylaşıyoruz ama za-
man içinde o kadar hoyrat bir yapılaşmaya 
girdik ki bu güzel ortam gibi onların yaşa-
yabileceği doğal ortamlar gittikçe azaldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hatta tüm 
belediyeler, yasalar gereği hayvanları yal-
nızca geçici bakımevlerinde bakabiliyorlar, 
tedavi ettiriyorlar. Onların da zaten hem im-
kânları kısıtlı, hem mekân kısıtlı. Dolayısıyla 
sokakta yaşayan can dostlarımızın sağlıklı, 
hak ettikleri şekilde yaşayabilmelerini sağ-
lamak için belediyelerin sizler gibi yüreği 
sevgi dolu olan insanlarla el ele vererek, 
dostlarımıza yaşam alanları yaratmaya ih-
tiyacı var. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak 
şu anda İstanbul’da Anadolu Yakası’nda 2 
tane, Avrupa Yakası’nda 5 tane olmak üze-
re toplam 7 tane geçici bakımevi var. Fakat 
bu geçici bakımevlerinde sadece hayvanlar 
tedavi ettiriliyor, kısırlaştırılıyor ve bir süre 
sonra kanun gereği alındıkları yere bırakıl-
mak zorunda kalıyor” dedi.

Rengârenk görüntülere sahne olan festival, 
dopdolu programı ile de katılımcılarını mut-
lu etti. Festival kapsamında İstanbul Gönül-
lüsü Pınar Satıoğlu “Sahiplenmenin Önemi 
ve Sahiplenme Süreci”, İBB Tepeören Geçici 
Hayvan Bakımevi Köpek Eğitmeni Gökçen 
Yücekaya “Sorumlu Hayvan Sahibi Olabil-
mek ve Sokak Hayvanlarıyla Doğru İletişim, 
Beden Dili”, İBB Tepeören Geçici Hayvan 
Bakımevi Başhekimi Veteriner Hekim Mehti 
Fidan ise “Sokak Hayvanlarında İlk Yardım” 
başlıklı eğitimleri düzenledi. Aileleri ile bir-
likte etkinliğe katılan çocuklar ise Pati Oyu-
nu, Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oyun-
cak Yapımı ve Kulübe Boyama Atölyeleri ile 
tüm günü eğlenerek geçirdi.  

Köpeklerin bilgilerine tek noktadan ula-
şılabiliyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gö-
nüllüleri ve SemtPati; Mart ayında, İBB’nin 
geçici bakımevlerindeki köpekleri sahiplen-
dirmeye yönelik “Sahiplen İstanbul” sloga-
nıyla seferberlik başlatmıştı. SemtPati uygu-
laması üzerinden mizaç testi yapılmış, temel 
eğitimleri tamamlanmış köpeklerin bilgileri-
ne tek noktadan ulaşılabiliyor, köpek sahip-
lenmek isteyenler başvuruda bulunabiliyor. 
Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bil-
gilerin de sunulduğu SemtPati mobil uygu-
laması, iOS ve Android cihazlardan ücretsiz 
şekilde indirilebiliyor.
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ANADOLU VAKFI, BURS PROGRAMI İLE GENÇLERE DESTEK VERMEYE DEVAM 
EDİYOR

Anadolu Vakfı’nın gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği verdiği burs programının yeni dönemi için başvurular baş-
lıyor. Anadolu Vakfı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite 

öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdür-
düğü burs programı ile eğitime desteğini 
aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2022-
2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Progra-
mı’na başvuru süreci başlıyor. Bugüne ka-
dar 30.000’den fazla öğrenciye burs yoluyla 
eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vak-
fı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yarar-
lanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 
Eylül 2022 tarihleri arasında www.anadolu-
vakfi.org.tr adresinden online olarak başvu-
ruda bulunabilecek. 

“Gençlerin kişisel gelişimlerine sağladı-
ğımız katkı da bizler için büyük önem 
taşıyor”

Anadolu Vakfı Burs Programı sadece maddi 
destekle sınırlı değil. Bursiyer gençlerin kişi-
sel gelişimlerine Anadolu Vakfı Akademi ile 

destek verdiklerini belirten Anadolu Vakfı 
Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Biz bursi-
yerlerimize katkımızı, maddi destek ile sınırlı 
görmüyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde 
dezavantajlı koşullarda yetişen gençlerin 
tek ihtiyacının maddi destek olmadığını bi-
liyoruz. Anadolu Vakfı olarak topluma fayda 

sağlamaya, insanların yaşam kalitesini artır-
maya, gençlerimizin yoluna ışık tutmaya ve 
hedef odaklı yatırım çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” dedi. 

Eğitim ve Gelişim Programlarına dikkat çe-
ken Nedret Aydemir, “Onların hayata ha-

zırlanmaları için pek çok farklı konuda bil-
giye, öğrenmeye, rehberliğe ihtiyaçları var. 
Gençlerin hayatının en verimli, bir o kadar 
da naif dönemlerinde geleceğe rehberlerle 
hazırlanmalarını oldukça değerli görüyoruz. 
Bu alandaki yatırımın çok kıymetli olduğuna 
inanıyoruz” diye konuştu.

“Bursiyerlerimize amaçlarını, vizyonları-
nı ve adımlarını netleştirme konusunda 
destek veriyoruz”

Anadolu Vakfı’nın eğitime desteğini farklı-
laştıran en önemli programlardan biri olan 
Anadolu Vakfı Akademi’de gençlere eğitim 
ve gelişim programları ile destek veriliyor. 
Bursiyer öğrenciler paha biçilmez değerde 

eğitim, bilgi, beceri ve rehberlik edinme 
şansına da sahip oluyor. Nedret Aydemir 
konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kişisel gelişim-
lerine katkı sağlayacak eğitimler, seminerler 
ile gençlerimizin her anlamda hayata do-
nanımlı hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. 
Anadolu Vakfı bursiyerlerine aynı zamanda 
“Mentorluk” ve “Koçluk” programları ile ya-
şamdaki amaçlarını, vizyonlarını ve adımla-
rını netleştirme konusunda destek veriyo-
ruz. Başta Anadolu Grubu yöneticileri olmak 
üzere yüzlerce yönetici, gençler yaşamlarına 
yön verirlerken onlara destek oluyorlar.”

Mezun olduktan sonra da yanlarında

Bursiyerlerini mezun olduktan sonra da 
desteklemeye devam ettiklerini belirten 
Nedret Aydemir, “Anadolu Vakfı olarak bur-
siyerlerimizin kariyer gelişimlerine öğrenci-
likleri sırasında ve mezun olduktan sonra da 
dokunmaya ve onları izlemeye özen göste-
riyoruz. Anadolu Grubu şirketlerindeki staj 
programlarına katılım fırsatları, istihdam 
olanakları, mezun olduktan sonraki koçluk 
programları, Anadolu Vakfı burs programı-
nı farklılaştıran ve gelişim programlarımızı 
destekleyen unsurlardan. Bunlara çeşitli et-
kinlik ve gönüllülük programları da eklenin-
ce bursiyerlerimizin hayata daha donanımlı 
başlama şansları oldukça artıyor” ifadelerini 
kullandı.

Nedret AydemirNedret Aydemir
Anadolu Vakfı Anadolu Vakfı 
Genel Müdürü Genel Müdürü 
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Comeup firmasının kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?

Comeup, 1986 yılında kurulmuş bir tekstil 
grubunun en yeni kurulan ve doğrudan tü-
keticiye ulaşan ilk şirketi. Grup marka hariç 
3 ayrı şirketi ile örme kumaş, iplik büküm, 
dokuma ve tam entegre (örgü, boya, di-
kim, ütü/paket) bir üretim tesisi ile dikişsiz 
giyim (seamless) üretim ve ihracatı yapıyor. 
Comeup markası dikişsiz giyim alanında 
ürün geliştirme, üretim ve ihracat tecrü-
besi olan Alper Moda tarafından kuruldu. 
Özellikle spor giyim konusundaki yüksek 
know-how’ımız ile kendi markamızı ortaya 
çıkarma fikri hep vardı. Comeup aktif spor 
giyim pazarında faaliyet göstermek üze-
re, odak noktası performans ürünleri olan 
moda ve teknik özellikleri spordan soka-
ğa taşımak hedefi ile 2 yıllık bir ön hazırlık 
döneminin ardından, 2020 Nisan ayında 
kuruluşunu tamamladı. Sadece kendi web 
sitesinden satış yapmayı hedefleyen marka-
nın canlıya alınma dönemi pandemiye denk 
geliyor.

Yıllık üretim kapasiteniz nedir? İhracat 
planınız ve hedef pazarlarınıza yönelik 
neler söylemek istersiniz? 

Öncelikli hedefimiz; tüketici ile derin bir iliş-
ki kurup lovemark olabilmek. Bu kapsamda 
da gerekli yatırımları devreye alıyoruz. Ku-
rulduğumuzdan bu yana geldiğimiz nok-
tada yıllık yaklaşık 2.5 milyon adet üretim 
kapasitemiz bulunuyor. İhracat planımız ve 
hedef pazarlarımız doğrultusunda önceliği-
mize Avrupa’yı aldık. Burada odaklandığı-
mız ülkelerin başında İngiltere ve Almanya 

geliyor. En geç 2023’ün başında kendi mar-
kamızın ihracatına başlamayı planlıyoruz. 
Şimdilik, Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya ve 
Avusturalya’da marka patent süreçlerimizi 
tamamladık. Amerika ve Kanada için süre-
cimiz devam ediyor. 

Comeup ürünlerini diğer spor giyim 
ürünlerinde ayıran en önemli özellikler 
nelerdir? 

Şimdiye kadarki en destekleyici spor kıya-
fetleri üretme amacıyla yola çıkan yerli spor 
giyim markası olarak;  günlük kullanım ve 
performans odaklı taytlarımızla hem ant-
renmanlarda hem de sokakta büyük konfor 
sağlıyoruz. Spor tutkunları için alternatif bir-
çok ürün sunarken tarzına sportif şıklık kat-
mak isteyenler için de birbirinden farklı ta-

sarım ve renkli seçenekleri kullanıcılarımızla 
buluşturuyoruz. Ürünlerimizin yüzde 95’i 
dikişsiz giyim teknolojisi ile üretiliyor. Ayrı-
ca dikişsiz giyimde kullanılan yeni teknikler 
konusunda öncüyüz. Rahat giyim alanında 
4 yöne esneme özelliği ile konfor, Silverp-
lus® özelliği ile ter kokusu ve bakteri oluşu-
munu önleyen ürünlerimizle öne çıkıyoruz. 
Uzun süre kullanılabilen dayanıklı-kaliteli 
ürün mottomuzla ilerliyoruz. 

Üretmiş olduğunuz ürün çeşitleri ve kul-
lanım alanları hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Her antrenman için kusursuz rahatlık su-
narak egzersiz keyfini en yüksek seviyeye 
ulaştıran inovatif tasarımlarımız, yüksek es-

Alper TürkAlper Türk
Comeup Genel Müdürü Comeup Genel Müdürü 
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neme ve toparlayıcılık özelliğine sahip ku-
maş yapısı ile spor yapan kişiyi sıkmadan, 
hareketlerinin sınırlanmasına engel olu-
yor. Kullanıcı dostu ve şehrin dinamizmine 
uyum sağlayan çağdaş tasarımlar, enerjisi 
yüksek kullanıcılara hitap ediyor. 

Sadece kendi siteniz üzerinden satış ya-
pıyorsunuz, pazar yeri satışına girme ya 
da fiziki mağaza açma planınız var mı?

Dünya geneline hızla yayılan covid-19 
salgınının sebep olduğu sıkı karantina ve 
sosyal izolasyon çalışmaları, pek çok alan-
da olduğu gibi aktif yaşam eğilimlerinde 
de önemli değişikliklere neden oldu. Biz 
de bu dönemin sonucu olarak kullanıcı-
larımıza e-ticaret üzerinden ulaşmak üze-
re yola çıktık. Gelinen noktada Comeup 

ürünleri sadece kendi web sitesinden 
satılıyor ve herhangi bir yerde bulunmu-
yor. Şu noktada henüz fiziksel bir mağaza 
açma hedefimiz bulunmuyor. 

2022 yılında hedeflediğiniz ciro artışı 
nedir?

2021’de tüm dünyayı etkisi altına alan 
salgının zorlu şartlarına rağmen iki kat 
büyümeyi başardık. 2022 yılında da aynı 
hızlı büyüme oranını yakalayacağımıza 
inanıyorum. Nisan 2022’de ikinci yılını 
dolduran markamızla, bir sonraki adım-
da hem ürün gamını genişletmeyi hem 
de bilinirliğini artırarak daha geniş kitle-
lerle tanışmasını sağlamayı hedefliyoruz. 
2022’de mevcut cironun yüzde 100 bü-
yümesini amaçlıyoruz. 
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GEBERİT, TÜRKİYE’DEKİ 20. YILINI KUTLUYOR GEBERİT’TEN BANYOLARA ALAN VE FERAHLIK KAZANDIRAN 
ÖZGÜN ÇÖZÜMLERYaklaşık 150 yıllık tecrübeyle sıhhi tesisat ve vitrifiye sektörüne değer katan Geberit, Türkiye’deki 20. yılını yenilikçi yakla-

şım ve hedefleriyle kutluyor. Kapsamlı bilgi birikimiyle hem duvar önü hem de duvar arkasında yeni çözümler üretme-
ye devam eden Geberit, kullanıcı beklentilerine inovatif açıdan yaklaşan çözümler sunarken, yarının dünyasında da 

yaşam alanlarına uyum sağlıyor.

Temelleri 1874 yılında atılan İsviçreli sıhhi 
tesisat devi Geberit, Türkiye pazarında-
ki faaliyetlerine başlamasının 20. yılında 
yeni hedef ve yatırımlarıyla geleceğini şe-
killendiriyor. Gömme rezervuar alanında 
Türkiye pazarına ilk giren marka olarak 
kullanıcı beklentilerine uygun çözümleri 
yüksek mühendislik gücüyle sunan Gebe-
rit, zamandan bağımsız tasarımlarıyla da 
yaşam alanlarına değer katıyor. Kullanıcı 
ihtiyaçlarına değer veren markanın glo-
balin tecrübesiyle başlattığı Türkiye yol-
culuğu, 20 yıldır sektöründe öncü olmaya 
devam ederken geleceğini de sağlam te-
meller üzerine inşa etmesini sağlıyor.

Yerelin dinamiklerine uygun stratejiyle 
şekillenen 20 yıllık yolculuk

Kullanıcı ihtiyaçlarına global trendlerle 
cevap veren bir marka olarak yer aldıkları 
her pazara özel önem verdiklerini belir-
ten Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk 
Algıer, “Geberit bugün, 4 tanesi deniza-
şırı olmak üzere toplam 26 üretim tesi-
siyle 50 ülkede 12 bini bulan çalışanıyla 
hizmet veriyor. Türkiye’deki faaliyetle-
rimize ise 2002 yılında kurulan şirketle 
devam ettik. Bu 20 yıllık süreçte yerelin 
dinamiklerine de en uygun stratejilerle 
hareket ederek yatırımlarımızı sürdürdük 
ve satış noktalarımızı her geçen gün ar-
tırarak geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. 
Avrupa’da pazar lideri olmakla kalmayıp 
faaliyette bulunduğumuz ülkelerde de 
ilkleri ve enleri başaran bir marka olarak 
yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyo-
ruz. Bu doğrultuda özellikle gömme re-
zervuar alanında Türkiye pazarına giren 
ilk marka olmamız da bunu kanıtlar nite-
likte. Bunun yanı sıra 2015 yılında duvar 
arkasındaki uzmanlığımızı duvar önüne 
taşıdık. 2019 yılından itibaren de banyo 
serilerimizi Design Meets Function mot-
tosuyla Türkiye’deki kullanıcılarımızla 
buluşturmaya başladık. 20 yıllık bu sü-
reçte her zaman başardıklarımızın üstü-
ne ekleyerek hem duvar önü hem duvar 
arkasında sunduğumuz inovatif çözüm-
ler ile büyüme hedefimize ulaşmak için 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yapaca-
ğımız her yeni yatırımla sıhhi tesisat ve 
vitrifiye sektörüne yön vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Ufuk AlgıerUfuk Algıer
Geberit Türkiye Genel MüdürüGeberit Türkiye Genel Müdürü
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GEBERİT, TÜRKİYE’DEKİ 20. YILINI KUTLUYOR GEBERİT’TEN BANYOLARA ALAN VE FERAHLIK KAZANDIRAN 
ÖZGÜN ÇÖZÜMLER

Yüksek mühendislik gücünü estetikle buluşturan Geberit, her tip banyoya alan kazandıran çözümlerle kullanıcı dene-
yimini iyileştiriyor. Varifom, iCon, ONE, Monolith ve Option’ın teknolojiyle şekillenen tasarımları, konfor alanı yarattığı 

banyolarda Geberit kalitesini yansıtıyor.

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, kul-
lanıcı ihtiyaçlarına estetiğin yanı sıra 
fonksiyonellik ve alan kazandıran 
ürünlerle de cevap veriyor. İnovatif 
bir yaklaşımla dizayn edilen Variform, 
iCon, ONE, Monolith ve Option, farklı 
beğeni tarzlarına ortak çözümler üre-
terek banyoları ferah atmosfere kavuş-
turuyor.

Geberit VariForm lavabolar ile ferah 
bir ortam

Minimalist ve modern formlara sahip 
Geberit VariForm, banyolara özel bir 
kimlik kazandırıyor. Seride yuvarlak, 
dikdörtgen, oval ve elips olmak üzere dört 
temel geometrik formla yer alan lavabo-
lar, seramik yüzeye sahip yapısı sayesinde 
çizilmeye ve darbeye karşı yüksek koruma 
sağlıyor. Lavabonun üstün malzeme yapısı, 
bakım kolaylığıyla da uzun yıllar sorunsuz 
kullanılabiliyor. Lavabo dolaplarının modern 
tasarımı ise ortama aydınlık ve ferahlık katı-
yor. Mat beyaz kaplama, mat antrasit, Ame-
rikan ceviz ve meşe olmak üzere geniş renk 
skalasına sahip ürünün mobilya seçenekle-
riyle oluşturduğu uyum, banyoları daha özel 
kılıyor. 

Konfor alanı yaratan Geberit iCon, kulla-
nıcısını düşünüyor

Geberit iCon’ın sahip olduğu renk, aksesuar 
ve lavabo çeşitliliği, özellikle küçük banyolar 

için ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Güncel 
trendlere cevap veren açık ve kapalı depo-
lama kombinasyonu ile kullanım rahatlığına 
sahip iCon’un çekmece içlerinde sifon kesi-
ğinin olmaması, daha fazla depolama alanı 
ve estetik görünüm sağlıyor. Bunun yanı sıra 
155° geniş kapı açıklığına sahip düz boy do-
labın kapak açısının bu kadar fazla olması da 
yine Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 
Boy dolap ve üst dolaplarda gizli pahlı kapa-
ğın kolay açılması için bas-aç bağlantı par-
çasının varlığı da kullanım açısından üstün 
konfor vadediyor.
Banyolarda alan ve esneklik sunan Geberit 
ONE, ilkleriyle de öne çıkıyor

Kullanıcısı için üst düzey hijyen sağlayan 
özellikleriyle öne çıkan Geberit ONE, mevcut 
tasarımıyla banyolarda daha fazla alan ve 
esneklik sunuyor. Seride yer alan yatay çıkışlı 
lavabo, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. 
Lavabo giderinin merkezde bulunmaması 
da sabun ve su sıçramalarının önüne geçi-
yor. Serinin yatay çıkışlı sifon sistemi kendi 
içinde yer alan 10’dan fazla patentli parça 
bulundurmasıyla hassas çözüm ihtiyacına 
cevap veriyor. Taş ve mermer görünümlü 
tezgahlara sahip ONE; ısıya, çizilmeye, dar-
belere, suya ve leke oluşumuna karşı üstün 
dayanıklılık sağlayıp, uzun yıllar kullanılıyor.

Her banyo tipi için doğru tercih: Geberit 
Monolith 

Banyosunda güçlü bir atmosfer yaratmak 

isteyenlere son teknolojiyle donatılan bir 
çözüm yaratan Geberit Monolith, orta-
mın yapısal formundan bağımsız kolay 
montaj imkanıyla her mekan için doğru 
bir tercih oluyor. Bunun yanı sıra sisteme 
entegre koku alma ünitesi, kötü kokula-
rın giderilmesi için en efektif yöntemi su-
nuyor. Dört farklı tasarım ödülüne sahip 
Monolith rezervuar modülü, 101 cm ve 
114 cm olmak üzere yüksekliği farklı iki 
modeli kullanıcıyla buluşturuyor. Geberit 
akıllı klozet AquaClean ile kombinasyon 
sağlayan üç farklı modele sahip modül, 
şıklığı banyonun her noktasıyla buluştu-
ruyor.

Geniş depolama alanıyla banyolarda 
dağınıklığa yer yok: Geberit Option

Kısılabilir ve manuel olarak etkinleştiri-
len bir buğu önleme fonksiyonu bulunan 
Geberit Option, evrensel tasarım çizgisiy-
le her banyoya uyum sağlıyor. Aydınlat-
malı aynalar, parlamayan aydınlatma için 
LED ışık şeritleri ile donatılarak bulundu-
ğu alanın ihtiyaca göre aydınlatılmasına 
yardımcı oluyor. Akıllı depolama alanı 
çözümleri ve kullanışlı bağlantılarıyla 
kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren Opti-
on, yüksekliği ayarlanabilen cam raflarla 
daha düzenli bir iç mekan yaratıyor. Buz-
lu cam, şerit kulp görevi görüp parmak izi 
bırakmazken Option Plus aynalı dolaplar 
ise ayrıca entegre bir USB bağlantısı su-
nuyor.
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Neden döner? Nasıl başladınız bu işe?

Türkiye’nin önde gelen bir yazılım şirketin-
de firmalara özel çözümlerin tasarımında 
çalışırken gelen bir teklifle 2003 yılında dö-
ner sektörüne geçtim. Bu sektörde hiç tec-
rübem yoktu, ama başka kimsenin yoktu. 
Sektör çok yeniydi, girişimcisi hariç henüz 
hiç kimse bir döner üretim tesisi yönetme-
mişti. Ben de o güne kadar farklı sektörler-
de faaliyet gösteren birçok firmada analiz 
yaparken tüm işletme fonksiyonlarını de-
taylı olarak öğrenmiştim. O yüzden bu ilk 
tecrübemde yönetim fonksiyonlarında zor-
lanmadım. Sektöre özel teknik konuları da 
hızla öğrenmeye gayret edip zaman içinde 
de geliştirdim.

Neden ÖzDöner, nasıl, kimlerle ve nere-
de kurdunuz? 

ÖzDöner’i kurmaya karar verdiğimde sek-
törde profesyonel olarak 16. yılı geride 
bırakmıştım. Bir girişime başlarken bu de-
neyimi geride bırakıp başka bir ürün veya 
hizmet için çalışmak çok da anlamlı gel-
medi. Ayrıca sektörün Avrupa’daki gelişme 
süreci dikkate alındığında ülkemizdeki ge-
leceğinin de oldukça parlak olduğuna ina-
nıyorum. Bu nedenle bir hazır döner üretim 
tesisi kurmaya karar verdim ve tıpkı benim 
gibi sektörden gelen dostlarımla birlikte 
ÖzDöner’i kurduk. Marka adımız ortakların 
soyadlarında bulunan “Öz” hecesinden ge-
liyor. Aynı zamanda yurtdışında da OZ ola-
rak algılanması da kolay akılda kalması için 
tercih nedenimiz oldu.Sadece kırmızı etten 
döner üretimi yapmak üzere planlanan fab-
rikamız 3000 m2 arazi içinde kurulu 1200 
m2 kapalı alana sahip ve kapasite arttıkça 
genişleyebilecek şekilde tasarlandı.

Üretim tesisinizin özelliklerinden bahse-
der misiniz?

Sadece kırmızı et üretimi yapmak üzere 
planlanan fabrikamız 3000 m2 arazi içinde 
kurulu 1200 m2 kapalı alana sahip ve kapa-
site arttıkça genişleyebilecek şekilde tasar-
landı. Şu anda ayda 350 ton döner ürete-
bilecek kapasiteye sahibiz, ancak genişleme 
alanlarımız ile bunu iki katına çıkarmamız 
mümkün.Üretim sürecimiz aslında ileri tek-
noloji kullandığımız et işleme makinaları 
ve şoklama prosesi hariç geleneksel döner 
üretimi ile aynı. Karkas olarak aldığımız etle-
ri kemiklerinden ayırdıktan sonra sinirlerini 
ayıklayıp dönerin katmanlarını oluşturacak 
yapraklar olarak inceltiyoruz. Daha sonra 
yoğurt, soğan, tuz, karabiber ve kekikten 
oluşan sosumuzla en az 24 saat marine 
edip yumuşatıyor ve şişlere diziyoruz. Bu 
şekilde hazırlanan dönerlerimiz 12 saat -40 
derecede şoklanarak olası tüm risklerinden 
arınıyor ve merkez ısısı -18’e ulaşınca depo-

lara alınarak soğuk zincir kırılmadan soğu-
tuculu araçlarla son tüketim noktasına sevk 
ediliyor. Etin kesim aşamasından tüketime 
kadar geçen noktada hep soğuk kalması 
gerekiyor, çünkü ısı ile etin bakteri yükü ge-
ometrik olarak artıyor. Bize etin hammadde 
olarak gelişi +4 derece, fabrikada işleme or-
tamı +8 derece ve ürüne dönüştüğünde de 
-18 derece. Dolayısı ile herhangi bir üreme-
ye izin vermeden üretildiği için dönerlerimiz 
son derece güvenli.

Hammadde seçiminde özenli bir çalışma 
mevcut. Ayrıntıları sizden alabilir miyiz?

“Bir döner ancak kullanılan et kadar iyi ola-
bilir” felsefesi ile et seçimine büyük önem 
veriyoruz. Dönerin renginin, tadının ve yu-
muşaklığının istenen şekilde olması için 18 
aydan genç ve yerel, küçük üreticiler tara-
fından yetiştirilmiş danaları tercih ediyoruz. 
Yerel üretimi destekleyerek kırsal kalkınma-
yı sağlamayı ve asla dişi hayvan kullanma-
mayı aynı zamanda bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak görüyoruz. Eti sadece karkas 
olarak temin ediyor ve kendimiz işliyoruz. 
Böylece dönerimizin kalitesini güvence altı-
na da alıyoruz. 

Sadece yurt içine mi satış yapıyorsunuz? 
Dağıtım ağınız nerelere ulaşıyor? 

ÖzDöner olarak sadece kırmızı et işliyoruz. 
Şuan satışlarımız sadece yurt içine yapılıyor. 
Ülkemizde donuk gıda taşımacılığı oldukça 
gelişmiş durumda, dağıtım ağımızda bu ne-
denle herhangi bir sınır bulunmuyor. Talep 
edilen her lokasyona ürün gönderebiliyo-
ruz.  

Ürün gamınız hakkında bilgi verir misi-
niz?

Ana ürün döner olmak üzere sadece kırmızı 
et mamulleri üretiyoruz. Dönerin pişirildiği 
tüketim noktalarına dondurulmuş çiğ baton 
döner, ısıtılarak servis edilen noktalara da 
pişmiş döner tedarik ediyoruz. Çiğ ve piş-
miş dönerleri tamamen yaprak, yaprak-kıy-
ma karışık ve kıyma olmak üzere üç formda 
üretiyoruz.

Bunun yanında noktalardan gelen talepler 
doğrultusunda menülerindeki diğer et çe-
şitleri için siniri ayıklanmış kıyma ve parça et 
tedariği de sağlıyoruz.  Et güvene dayalı bir 
ürün olduğu için ve biz de bu konuda çok 
hassas davrandığımız için müşterilerimiz bu 
ürünleri de bizden tedarik etmeyi tercih edi-
yorlar. Yine müşterilerimizden gelen talep 
üzerine hamburger, ıslak hamburger, ızgara 
ve Akçaabat köfte üretimine de başladık.
En kaliteli döneri üretme iddianızın yanında 
kadın istihdamını artırma ve yerel hayvancı-
lığı desteklemeyi planlıyorsunuz. Bu konuda 
çalışmalarınızı ve hedeflerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Kadınların çalışma hayatının her seviyesinde 
daha yoğun görev alması gereğine inanıyo-
rum. Bugüne dek de bu konuda birçok pro-
jenin içinde yer aldım. ÖzDöner’de de et ha-
zırlama ve döner takma gibi erkek egemen 
olanlar dahil tüm işlerde kadın çalışanlara 
fırsat verilmesini sağlayacağım. Kullanılan 
etlerin küçük yerel üreticilerin yetiştirdiği 
hayvanlardan elde ediyoruz. Hem tarım ve 
hayvancılıkta üretimin artması hem de kır-
salda sosyoekonomik gelişmenin gerçekle-
şebilmesi için küçük aile işletmelerinin des-
teklenmesini sosyal sorumluluğumuz olarak 
görüyoruz.

ÖzDöner ve ÖzKöfte markalarınız için  
gelecek hedefleriniz nedir?

Bahar ÖzürünBahar Özürün
ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü 
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Biz üretici olarak hazır döner kullanımının 
Avrupa’daki gibi yaygınlaşmasını ve en se-
vilen hızlı tüketim ürünü dönerin kontrollü 
şartlarda güvenle üretilip tüketiciye su-
nulmasını savunuyoruz. Bu nedenle bütün 
enerjimizi bu alanda yoğunlaştırdık, son 
tüketiciye en iyi döneri yedirmek için her 
gün daha fazla çalışmaya ve üretmeye de-
vam edeceğiz. Kendi şubelerimiz açmak ya 
da bir franchise sistemi ile şubeleşmek şu 
anda öncelikli olmasa da uzun vadeli he-
deflerimiz arasında bulunuyor. Bu ay Türki-
ye genelinde toptan satış bayiliği vermeye 
başladık. Her ilde et, döner, köfte ürünleri 
için donuk ürün pazarına hakim ve istenilen 
kriterlere uyan kişilere toptan satış bayilik-
leri verip kendi ilinin ÖzDöner temsilcisi ol-
masını istiyoruz. 

Özellikle yurt dışında Türk mutfağı algısında 
döner önemli bir yere sahip. Oysa bu imaj, 
Türk mutfağının tanıtımında çoğu zaman 
eleştirilir. Döner bu yanıyla sizce nasıl bir 
misyon üstleniyor, imajı nedir, ne şekilde 
kullanılmalıdır? Türk dönerini dünya marka-
sına dönüştürmek için sizce neler yapılmalı? 

Türk döneri sadece dünya çapında yaygın 
olarak tüketilen milli yiyeceğimiz değil, aynı 
zamanda en önemli kültür ihracat ürünü-
müz. Dönerimizin satıldığı her restoran da 
bir yerde fahri turizm elçiliğimiz ve ticari 
ataşeliğimiz. Bu açıdan bakılınca dönerin 
ekonomik değeri son tüketiciye yapılan sa-
tış cirosunun çok üzerinde aslında…

Dünyada son dönemde sokak yiyecekleri 
trendi ön planda ve döner bu konuda çok 
şanslı. Tüketicinin gözü önünde hazırlanı-
yor, hızlı servis edilebiliyor, protein ağırlıklı 
ve sağlıklı bir yiyecek. Pandemi döneminde 
de gel-al ve paket servis dışında seçenek 
olmadığından yurt dışında bu hizmetleri 
sunan restoranlar satışta patlama yaşadılar. 
Ancak dünya üzerinde neredeyse her ülke-
de bulunan, bunca tanınan ve sevilen bir 
yiyecek olmasına rağmen hala uluslararası 
başarı kazanmış bir döner zincirimiz yok. 
Bugüne dek bunu başarmayı misyon edin-
miş birçok marka çıktı ise de maalesef he-
nüz başaran olmadı.

Bunun birbirinden farklı birçok sebebi var 
elbette, ama bence her şeyden önce döner 
denince akla gelen net bir imajının olma-
ması geliyor. Pizza deyince üzerinde farklı 
malzemeler ve erimiş kaşar olan yuvarlak bir 
pide akla gelir. Hamburger bütün dünyada 
iki ekmeğin arasında köfte olarak sunulur, 
sadece arasındaki malzemeler değişir. Özet-
le bir üründen bahsedildiğinde ortada net 
bir algı var. Ancak dönerimiz öyle zengin 
ki, ocaktaki duruşundan son tüketimdeki 
sunumuna kadar birçok farklı döner çeşidi 
mevcut. Kıymadan yapılan döner de var, sa-

dece etten yapılan da, bu ikisinin birleşimin-
den oluşan da….  Dönerimizi tabağa koyup 
soğanla da sunuyoruz, dürüm lavaş içinde 
sosla da... Pide arası servis de mümkün, pi-
lav üstü de...  Bunlar bir yana Avrupa’da pide 
içinde birçok salata malzemesi ve sosla satı-
lan dönerle Türkiye’deki sunumlar arasında 
muazzam fark var. Dolayısı ile bu kadar çeşit 
arasından net bir resim çıkmıyor. Bunun tek 
istisnası İskender, ancak o da tabaksız sunu-
mun olamayışı ve yüksek kalorisi nedeniyle 
uluslararası arenada maalesef çok şanslı de-
ğil. Dolayısıyla yerel döner çeşitlerimizden 
tüm dünyada kabul görecek ve hızlı servis 
zincirlerindeki standartları karşılayabilecek 
birini ön plana çıkarıp bunun bir modelini 
oluşturmamız gerekiyor. Bunu başardıktan 
sonra diğer çeşitler için ayrı bir çalışma yap-
mak veya bu modelin içine almak mümkün 
olabilir.  

Model oluşturmak dendiğinde bunu ma-
sa-sandalye-aydınlatma olarak algılıyoruz 
ki, bu da dönerin marka olamamasının di-
ğer bir nedeni. Bir yiyecek zinciri, öncelik-
le sayısal temellere dayanan aritmetik bir 
modeldir. Yiyecek maliyetleri, sabit ve ope-
rasyonel giderler sürdürülebilir gelir elde 
edilmesine yönelik belirlenmeli ve düzenli 
olarak kontrol edilmelidir. Sonrasında ise 
davranış modeli gelir ki buna “operasyon 
standartları” diyoruz. İkisi de çok önemli 
olan bu konu döner restoranlarında tam 
olarak oturtulamamıştır. Bunun neticesin-
de de daha çok aile işletmelerinden olu-
şan Türkiye’de küçük büfeler, Avrupa’da da 
imbissler pazarın ezici çoğunluğunu oluş-
turur, organize perakende ancak yüzde 5 
civarındadır. 

Dönerin artık gerçekten “yurt içi ve yurt 
dışında sevilen, yaygın tüketilen yiyecek” 
olmaktan çıkıp, bir tanıtım unsuru ve mu-
azzam bir ekonomik güç olduğunun anla-
şılması gerekiyor. Gerek Türkiye’de gerek-
se yurtdışında hükümet, ilgili Sivil Toplum 
Kuruluşları, üreticiler ve markalarla birlikte 
döneri hem tüm dünyada sahiplenmek 
hem de kalitesini artırmak için birlikte ça-
lışmalı, örgütlenebilmeli ve artık bir Türk 
Döner Markası çıkarılabilmeli diye düşünü-
yorum.

Bir kadın girişimci olarak iş dünyasında 
kadın olmak üzerine neler söyleyebilir-
siniz? 

Sektörden bağımsız olarak Türkiye'de kadın 
yönetici olmak başlı başına zor. En zor kısmı 
da önyargılar ve biz kadınlar dahil tüm top-
lumun içselleştirdiği değer yargıları aslında. 
Örneğin önemli bir toplantı sırasında erkek 
bir yöneticinin çocuğundan gelen telefonu 
açması takdir görüyor ve başarılı yöneti-
ci-sorumlu aile babası imajını pekiştiriyor. 

Ancak aynı davranışı kadın yönetici yaptı-
ğında zayıf yöneticilik, önce iş değil önce 
annelik, ev ile iş dengesi kuramama gibi bir-
çok kavram ile yargılanıyor. Bu değerler öyle 
derinlere kodlanmış ki bazı engelleri herkes-
ten önce kendimiz farkında bile olmadan 
koyabiliyoruz.

Bizim sektörümüzde kadın olmak da bu en-
geli aşınca kolay aslında. Evet erkek egemen 
bir sektör, ama kimse size saygıda kusur 
etmiyor, en azından benim deneyimim bu 
şekilde oldu. Özellikle başlarda pek dikkate 
alınmayabiliyorsunuz ama aynı işi yapan ve 
aynı dili konuşan bir insan olduğunuz anla-
şıldığında zaten engeller geride kalıyor. Bel-
ki ben bu konuda şanslıydım, belki de zorluk 
olarak algılanması gereken şeyleri umursa-
mayıp yoluma devam ettiğim için çok da 
zorlanmadım açıkçası.

Döner sektöründe kadın olarak engelleri 
aşınca işler daha kolay yürüyor. Evet belki 
başlarda çok kolay olmadı ama kimse de 
saygıda kusur etmedi. Sektörde uzun yıllar 
geçirip konuda uzmanlaştıkça da iş başka 
bir boyuta evrildi. Artık bana ‘döner sektö-
rünün ablası’ diyorlar. Başlarda bu şekilde 
hitap edilmeyi yadırgıyordum ama artık ka-
bullendim diyebilirim. Artık ben de kendimi 
‘sektörün ablası’ olarak görüyorum.” 

Dikkat ederseniz, hangi sektör olursa olsun, 
kadının girdiği yerde bir düzey artışı olur. 
Herhangi bir ortama, bir kadın girdiğinde 
erkekler kendilerine çekidüzen verirler. En 
erkek egemen alan olan futbolda bile ka-
dınların varlığı, söz konusu spora bir estetik 
kazandırdı. Dolayısıyla et ve döner sektörün-
de de, gerek çalışan, gerek yönetici olarak 
kadınların varlığı, sektöre bir düzen, estetik, 
nezaket ve daha büyük bir kalite düzeyi ge-
tirir ve getirmiştir. Bunu bizzat yaşadığım 
deneyimlerle gördüm. Dahası, kadının ça-
lıştığı sektörde, kadının detaycı doğasından 
kaynaklı olarak, hijyen seviyesinin de arttığı-
nı gözlemleriz. Yine kadının doğasında olan 
anaçlık içgüdüsü de ortama ayrı bir tat ve 
sıcaklık katar. Çalışanların motivasyonunu 
artıran bir durumdur bu. Bundan başka yine 
kadının detaycı doğasından kaynaklı olarak, 
ekonomide kadının varlığı, erkeklerin gö-
zünden kaçabilecek bazı noktaların ön plana 
çıkarılmasını ve işletmelerin karlılığının art-
ması açısından da önemlidir.

Bugüne dek yöneticilik yaptığım tüm şirket-
lerde ‘’Kadın Eli Değen Her Şey İncelir’’ mot-
tosuyla yola çıkarak et hazırlama ve döner 
takma gibi erkek egemen olanlar dahil tüm 
işlerde kadınlara fırsat verdim. Bu konuda 
birçok projenin içerisinde yer aldım. ÖzDö-
ner markamızda da et ve döner sektöründe 
kadın gücünü temsil etmeye ve kadın çalı-
şanlara fırsat vermeye devam edeceğim.
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WE YOU THEY’E ULUSLARARASI STEVIE ® ÖDÜLÜ

Özdilek Holding’in moda, alışveriş, kültür ve yaşam dergisi olan kurumsal yayını We You They, uluslararası ödül programı 
Stevie® Awards tarafından ödüllendirildi. Modern çizgisi ve dopdolu içeriklerini okuyucularıyla buluşturan dergi, Yayın 

Ödülleri kategorisi kapsamında Gold ödülün sahibi oldu. 

Özdilek Holding bünyesine bağlı olarak 
Ocak 2017’de yayın hayatına başlayan We 
You They, başarı ve ödüllerine bir yenisini 
daha ekleyerek, uluslararası ödül programı 
Stevie® Awards tarafından ödüllendirildi. 
İlk olarak 2002 yılında ABD’de düzenlenen 
ve uluslararası alanda iş dünyasının en iyi-
lerini ödüllendiren Stevie® Awards 2022’ye 
bu yıl, 26 ülkeden 950’den fazla aday göste-
rildi. 7 farklı kategoride başvuru hakkı sunan 
Stevie® Awards 2022’de, dünya çapında fa-
aliyet göstererek sektöre yön veren birçok 
önemli şirket ve marka yer aldı. 

Yayın Ödülleri kategorisi kapsamında Gold 
ödülün sahibi olan We You They, hayata 
dair en güncel konuları, modern çizgisiyle 
keyifli ve merak uyandıran içeriklere dönüş-
türüyor. İlke edindiği yenilikçilik vizyonunu 
ön planda tutarak hazırladığı içerikleriyle 
okuyucuların ilgisini ve beğenisini kazanan 
derginin, bugüne kadar yayınlanan sayıla-
rında Türkiye’nin önemli sanatçıları, oyun-
cuları ve başarılı sporcuları da olmak üzere 
kültür - sanat alanında onlarca kapak misa-
firi de röportajlarıyla dergiye renk katıyor.

Dünyanın en saygın yöneticileri, girişimcile-
ri, yenilikçileri ve işletme eğitimcilerinin yer 
aldığı jüri kurulu tarafından, içerik ve tasarım 
konseptleriyle ilgili güzel yorumlar alarak 
oldukça başarılı bulunan We You They, her 
yaşa hitap eden dopdolu içeriklerini okur-
larıyla buluşturmaya devam edecek. We 
You They’in en yeni haberlerine ve güncel 
sayılarına weyouthey.com.tr’den, Dergilik 
ve e-dergi mobil uygulamalarından ücretsiz 
olarak indirebilir ve keyifle okuyabilirsiniz.
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·ANKAmall'da Ümit Besen ve Pamela rüz-
garları esti; dinleyiciler unutulmaz anlar ya-
şadı.

Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan 
Ümit Besen ve Pamela, Başkentlilere müzik 
ziyafeti yaşattı. En güzel şarkılarını ANKA-
mall ziyaretçileriyle hep bir ağızdan söyle-
yen sanatçılar, Ankaralıların yoğun ilgisi ve 
sevgisiyle karşılaştı.

Eşsiz sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Baş-
kentlilere müzik dolu bir akşam yaşatan 
Besen, "40 yıllık dost gibiyiz sizinle, biz ar-
tık aile gibiyiz" diyerek Nikahına Beni Çağır 
Sevgilim, Islak Mendil, Dilek Taşı gibi her-
kesin sevdiği şarkıları Başkentlilerle birlikte 
söyledi.

ÜMİT BESEN VE 
PAMELA’YA

 BAŞKENTTE
 SEVGİ SELİ

Sahne performansıyla göz dolduran ve gü-
zel sesiyle İstanbul, Ağla Halime, Ararım 
gibi birbirinden güzel şarkıları söyleyen 
Pamela ise Ankaralı olduğunu belirterek, 
"Ankara benim, Ankaralılar da benim... Lise 
ve üniversiteyi burada okudum, çok sevi-

yorum Ankara'ya gelmeyi" diye konuştu.
Programın sonunda birlikte düet yapan 
iki sanatçı, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter 
Mi, Alışmak Sevmekten Daha Zor, Taht 
Kurmuşsun Kalbime şarkılarıyla izleyen-
lere şölen tadında bir akşam yaşattı.
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AYVACIK TÜNELİ KONUT VE ARSA 
FİYATLARINI ZİRVEYE TAŞIYOR

Hepsiemlak verilerine göre Çanakkale ve Balıkesir illerinin genelinde ev fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 200’e yakın, arsa fiyatların-
da ise yüzde 150ye yakın artış gösterdi. Marmara ve Ege bölgelerinin bağlantı yollarını rahatlatacak tünel yapımının yaz sonuna doğru 
bitmesi ile birlikte ev ve arsa fiyatlarının daha da değerlenmesi bekleniyor. Çanakkale Köprüsü’nün Ege ve Akdeniz’e ulaşım konusun-
da devamını oluşturan otoyollar bölgede büyük hareketlilik yarattı.  Bu hareketlilik yazlık konut alırken ulaşım kıstasının başlıca tercih 
sebepleri arasında geldiğini kanıtlar nitelikte.

Emlak alım, satım ve kiralama işlemlerinin 
online adresi olan ve 16 yıldır Türkiye’de 
sektörün nabzını tutan hepsimelak’ın verile-
rine göre Ağustos ayında yapımının tamam-
lanması beklenen Ayvacık Tüneli ile Çanak-
kale bölgesinde satılık konut m2 fiyatları 
yüzde 173 yükselerek ortalama 15.625 TL 
oldu, arsa fiyatları ise yüzde 225 yükselerek 
252 TL’den 820 TL’ye ulaştı. Tünelle birlik-
te ege sahili anaşaftının tamamı bölünmüş 
yol olmuş olacak. Güzergahın en yavaş ve 
tehlikeli kısmını güvenli hale getiren tünel 
sayesinde ulaşım daha da hızlanacak.

Bölge eşsiz doğası ve ulaşım kolaylığı ile 
cezbedici bir hale gelirken bir taraftan da alt 
yapı çalışmaları arttı. Şehir merkezlerindeki 
satılık/kiralık ev fiyatlarının artması sebebiy-
le uzun zamandır yerleşimin büyük şehirlere 
yakın bölgelere kayacağını ön görüyorduk. 
Doğalgaz çalışmaları hızla ilerleyen bölge-
de yazlık harici daimî yaşamın da artacağını 
düşünüyoruz. 

Öte yandan Orta Avrupa olarak nitelendi-
rebileceğimiz Romanya, Polonya, Maca-
ristan, Çekoslovakya, Yunanistan’ın araçla 
ulaşımda Ege’ye bağlantıları kolaylaştı. Yeni 
otoyollar ile kolaylaşan ulaşım sayesinde 
yabancı turistin de bölgeye olan ilgisinin 
artması bekleniyor. Bölge sakinlerinden son 
dönemde yabancı plakalı araçlarda gözle 
görülür seviyede artış olduğu yönünde yo-
rumlar duyuyoruz. Son dönemde Euro’daki 
değer artışı ve yakın Avrupa ülkelerindeki 
otoyol yatırımları da bölgeye ilgiyi artırdı.

Çanakkale – İzmir yolunun önemli bir kısmı-
nı oluşturan Ayvacık-Küçükkuyu noktasında 
otoyolların ve tünellerin tamamlanması bü-
yük bir turizm potansiyelini de beraberinde 
getiriyor. Hepsiemlak’ın Müşteri İlişkileri 
ve Satış Direktörü Engin Sezer,  Çanakkale 
köprüsünün devamı olan Çanakkale’yi İz-
mir ve Balıkesir’e bağlayan karayolunun ta-
mamlanmasıyla Ayvacık- Küçükkuyu güzer-

gahının değerlenmeye devam edeceğini 
dile getirdi. Sezer, yapılan yatırımlarla ev 
ve arsa fiyatlarının rekor seviyeye çıkması 
beklenen bölgenin yatırımcılardan yoğun 
ilgi gördüğünü vurguladı.Sezer, “Trakya 
ve Batı Anadolu’dan Ege’ye mesafeyi 4 
saat’e düşürerek ulaşımı hızlandıran ve 
güvenli hale getirilen Çanakkale Köprüsü, 
devamındaki otoyol ve tüneller bölgenin 
turizm, ticaret ve sosyoekonomik duru-
munu yukarıya taşıyacak. Site üzerinden 
yapılan araştırma verilerine baktığımızda 
sezonluk kiralık yazlıklar dışında da konut 
arayışının yoğunlaştığını görüyoruz. Bu 
durum bize bu bölgenin yaz ve kış konak-
lamak isteyenler için alternatif bir seçe-
nek olduğunu gösteriyor. Bununla bera-
ber bölge ticaret için de yatırım yapılacak 
önemli bir lokasyon halini aldı. Özellikle 
yabancı yatırımcı ilgisi hızla artıyor. Dola-
yısıyla bölgede ki mevcut yapılar ve yeni 
projeler için önemli bir yatırım potansiyeli 
oluşturacağını düşünüyoruz.” Dedi.
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KÜTAHYA’DA BÜYÜK ZAFER’İN 100. YILINA ÖZEL MİLLİ PUL SERGİSİ 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun (TFDF) iş 
birliği ile Büyük Zafer’in 100. yılına özel düzenlenen Millî Pul Sergisi, Millî Mücadele’nin önemli şehirlerin-
den Kütahya’da sergilenmeye başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı hiz-
met veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye Filateli Dernekle-
ri Federasyonu (TFDF) tarafından her sene 
farklı bir şehirde düzenlenen Milli Pul Sergi-
si, pandemi önlemleri nedeniyle verilen ara 
sonrası Kütahya’da yeniden başladı.

En son 2019 yılında Ankara’da gerçekleştiri-
len Milli Pul Sergisi, 3 yıl aranın ardından 30 
Ağustos Zaferi’nin 100. yılında Kütahya’da 
ziyarete açıldı. Kütahya Sera AVM’de dü-
zenlenen serginin açılışına PTT AŞ ile TFDF 
yöneticilerinin yanı sıra Kütahya Valisi Ali 
Çelik, Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Kara-
dağ, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı 
Abdullah Damcı, Kütahya Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, filateli 
koleksiyonerleri ve misafirler katıldı. 

FİLATELİYE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTI-
YOR

Kütahya Sera AVM’de ziyarete açılan ser-
gi açılışında konuşan PTT AŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu ko-
nuşmasına Mardin’de ve Gaziantep-Nizip 
Otoyolu’nda gerçekleşen trafik kazalarında 
görevleri başında şehit olanlara ve hayatı-
nı kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, 
yaralılara şifalar dileyerek başladı. 

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Ragıp İmamoğlu, “Pul, bir koleksiyon un-
suru olmanın yanı sıra milletlerin geçmişi 
ile bugünü arasında köprü kuran; tarihi ve 
sosyal hafızayı canlı tutarak kültürel akta-
rımı sağlayan önemli bir kültürel değerdir. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli 
bir yere sahip olan pul koleksiyonculuğu, 
Şirketimizin büyük bir özenle hazırladığı bir 
takvim doğrultusunda yıl boyunca çıkardığı 
pullar, filateli derneklerinin katkıları ve de-
ğerli koleksiyonerlerimizin iş birliği ile her 
geçen gün daha fazla ilgi görmeye başla-
mıştır” dedi. Milli Pul Sergilerine pandemi 
nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını 
ancak 3 yıl aradan sonra yeniden düzenle-
diklerini belirten Mehmet Ragıp İmamoğlu, 
“Pul sergimiz Kütahyalı hemşerilerimiz baş-
ta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından 
gelen koleksiyonerlerimizin bu konudaki 
özlemini giderecektir” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK ZAFER’İN 100. YILI” KONULU 
PORTFÖY 30 AĞUSTOS’TA TEDAVÜLE 
SUNULACAK

Filatelinin yalnızca bir hobi değil aynı za-
manda Milli hafızanın korunmasında önemli 
bir unsur olduğunu belirten Mehmet Ragıp 
İmamoğlu, “PTT Ailesi olarak 1863 yılında 
çıkardığımız ilk pul ile başladığımız bu yol-
culuğa 159 yıllık tecrübemizle devam ediyo-
ruz. Filateli ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu 
alanı daha yakından tanımak isteyenler için 
sergi ve etkinlikler düzenliyor, bu kapsam-
daki faaliyetlerimiz ile filatelinin ilgi duyan 
herkes tarafından tanınması adına elimiz-
den geleni yapıyoruz. Biz filateliyi sadece bir 
hobi olarak değerlendirmiyor, aynı zaman-
da Milli hafızamızın korunmasında önemli 
bir unsur olarak görüyoruz” diye konuştu. 

“Milli PUL SERGİMİZİ KÜTAHYALILAR 
İLE BULUŞTURMAKTAN MUTLULUK VE 
GURUR DUYUYORUZ”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. 
yılında Milli Pul Sergisi’nin Kütahya’da ger-
çekleşmesinden mutluluk duyduğunu belir-
terek, pulların gelecek nesillere bırakılacak 

tarihsel birikimin inşası sürecinde önemli 
rol üstlendiğini söyledi.

Vali Ali Çelik, “Bu sene pul koleksiyoner-
lerinin bir araya geldiği filateli organizas-
yonun Kütahya’da yapılması bizleri mutlu 
etti. PTT camiasına ve koleksiyonerlere Kü-
tahya’da oldukları için teşekkürlerimi ifade 
etmek istiyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN 
GELDİLER

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanı Ziya Ağaoğulları, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerinin Kütahya’da 
atıldığını belirterek, “Milli Pul Sergisi’nin 
Kütahya’da gerçekleşmiş olmasından 
dolayı PTT Genel Müdürlüğümüze şük-
ranlarımızı sunarım. Biz filatelistler, ha-
zırladığımız koleksiyonlar ve yaptığımız 
çalışmalarla bu değerleri gelecek nesil-
lere aktarmayı görev edindik. Edirne’den 
Adana’ya; İzmir’den Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne kadar Türkiye’nin dört bir 
yanından gelerek 262 panodan oluşan 60 
koleksiyonla bu sergiye katıldık” şeklinde 
konuştu. 
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Sanat Motto / MALL&MOTTO 

Seninle Başlamadı
Yazar: Mark Wolynn 

Yayınevi:  Sola Unitas
Sayfa Sayısı: 280

Seninle Başlamadı geleneksel 
psikoterapinin, ilaçların ve diğer 

müdahale yöntemlerinin uzun 
süredir çözemediği zorlukların 

ortadan kaldırılmasında 
dönüştürücü bir yaklaşım sunmak-

tadır.

“Seninle Başlamadı travma terapi-
leri alanında, farkındalık uygulama-
ları konusunda insanı anlamak için 

ileriye doğru güçlü bir adım 
atmanızı sağlıyor. Cesur, yaratıcı ve 

şevkat dolu bir çalışma.”
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MALL&MOTTO / Kültür Motto

EYÜPSULTAN TÜRBE HAMAMI MÜZESİ 
ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
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 Kültür Motto / MALL&MOTTO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve 
geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüp-
sultan’a kazandırdığı 41 eser arasında 
bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı 
Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ ZİYARETE AÇIK

Fatih Sultan Mehmed Külliyesi içeri-
sinde yer alan ve uzun süredir metruk 
halde bulunan hamam, Eyüpsultan 
Belediyesi tarafından restorasyonu ve 
işlevlendirme çalışması tamamlanarak 
su kültürünü anlatan bir müze haline 
getirildi.

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi açı-
lışının ardından Pazartesi hariç haftanın 
6 günü sabah 09:00 ile akşam 18:00 sa-
atleri arası ziyaretçilere hizmet vermeye 
başladı.

İKİ AY BOYUNCA ÜCRETSİZ

Hamam, iki ay boyunca tüm vatandaş-
lar tarafından ücretsiz olarak ziyaret 
edilebilecek.
İki ay sonunda ise müze ziyaret ücretle-
ri yetişkinler için 5 TL çocuklar, öğrenci-
ler ve gruplar için 3 TL olacak.

EYÜPSULTAN TÜRBE HAMAM MÜ-
ZESİ NEREDE?

Eyüp Sultan Türbe Hamamı, Eyüp Sul-
tan Camii’nin yanı başında Silahtarağa 
Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi’nin 
kesiştiği noktada, Eyüpsultan’ın en çok 
turistik ziyaret alan bölgesinde bulunu-
yor.

TARİHİ DOKUYU AYAĞA KALDIRA-
CAK PROJE

Bütünüyle Eyüpsultan Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen Eyüpsultan Tür-
be Hamamı Müzesi, İstanbul ve Türki-
ye'nin en önemli turistik destinasyonları 
arasında yer alan Eyüp Sultan Camii ve 
çevresinde zaman içerisinde yaşanan 
değişimlere karşın tarihi dokuyu aya-
ğa kaldırmayı, tüm eserleri gün yüzüne 
çıkarmayı, bozulan tarihi yapının aslına 
uygun bir şekilde restore edilmesini ve 
geleneksel turizm yöntemlerinin dijital 
turizm içerisine entegre edilmesini sağ-
lamayı amaçlıyor.

Müze, İstanbul'da tarihi bir hamamda 
bir belediye tarafından açılmış ilk su 
müzesi olmasıyla da özgün ve yenilikçi 
olma özelliğini taşıyor.



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

ODAK NOKTANIZI KAYBETMEYİN!
“Vardığınızda memnun olmak için varmak istediğiniz hedefi önce-
den tasarlayın!”

Değerli Mall&Motto Dergisi Okuyucuları,

Şimdi elimdeki ekonomik indikatörlere ba-
kıyorum. Her ne kadar iç açıcı olmasa da 
hayat öyle veya böyle devam ediyor. Çok 
değişken olan para piyasaları, istikrarla yük-
selmeye devam eden enflasyon, kaçak mül-
teci sorunları devam ederken bir de bunlara 
dijital tufan da eklenince insan ister istemez 
umutsuzluğa kapılabiliyor. 

Çevrenizde bu ortamdan rahatsız olan bir 
çok insan sizi de etkisi altına almaya çalı-
şabilir. Her ne kadar dijital ortamlarda iki 
üzümü yan yana koyup “Kararmadı!” diye 
posterler yapsalar da bizler çevremizden 
olumlu ve olumsuz yönde etkileniriz.

Şunu belirtmek istiyorum : Moralleri boz-
mak yok. Sürekli yüksek moralle kalmaya 
çalışın. 

Hepimizin aklı var, fikri var, beyni var, ze-
kası var ki düşünüp ona göre harekete ge-
çelim diye. Düşünmek zihinsel bir eylemdir 
ve aslında insanı rahatlatabilir veya rahatını 
kaçırabilir. Bundan tam 18 yıl önce ben de 
kendi hedeflerim, isteklerim, arzularım ile 
ilgili düşünmeye başladığımda rahatım kaç-
mıştı. Kısa bir süre sonrasında çalışmakta 
olduğum işyerinin patronuna gidip istek-
lerimi söylemiştim. Patron isteklerimi kabul 
etmedi ve ben de eyleme geçerek risk alıp, 
işten ayrılıp kendi şirketimi kurup, kendi ha-
yatıma yön vermeye başladım. 

18 yıl önceye baktığımda 28 yaşındaki Fırat 
iyi ki de böyle bir atılım yaptım diye düşü-
nüyorum. Hem sevdiğim hem öğrendiğim 
hem de öğretebildiğim bir işi yapıyorum. 
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Makale / MALL&MOTTO 

ODAK NOKTANIZI KAYBETMEYİN!

Makale / MALL&MOTTO 

80.000 kişiyle eğitimlerde buluşmak, 400 
şirkete eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
vermek, 2 kitap yazmak… 

Peki bu 18 yıl içinde ne gibi ilginç iş tek-
lifleri ile karşılaştım?

Projeleri yaparken yakın çalıştığım şirket 
sahipleri, genel müdürler ve üst düzey yö-
neticiler “Fırat Hoca gel beraber çalışalım, 
tüm enerjini bize ver, şirket uzaya çıkara-
lım!” gibi söylemler ve gerçekten maddi 
olarak da çok yüksek ücretlerle ve sosyal 
imkanları bana sundular. Gelen teklifleri 
tek tek ve son derece kibarca kabul etme-
dim. Çünkü benim kendi hedeflerim ve is-
teklerim doğrultusunda işini iyi yapan bir 
eğitmen ve danışman olmak, deneyimlerini 
kitaplara aktaran bir yazar olmak ve ken-
di işinin sahibi olmak vardı. Bu konular ve 
aldığım karar benim için son derece netti. 

Bu nedenle kabul etmedim. Eğer etseydim, 
şimdi sizlerle bu yazıyı dahi belki de payla-
şamayacaktım. 

Diğer yandan kişisel olarak baskı altında 
kalmayı değil, öngörü ve diğer yönetsel 
kabiliyetlerimi kullanarak işin başında ve 
yönetiminde olmayı isteyen, işi yaptırmayı 
seven bir yapım var. Kendi işimi yapmak, 
sevdiğim işi yapmak, heyecan duyduğum 
işi yapmak…

Hepsi bir araya gelince böyle bir sonuç çı-
kıyor işte ortaya. 

Yani aslında sizlerle bu yazdıklarımı paylaş-
mamın en önemli sebebi “odak noktamda 
kalmak!” konusunun ne denli önemli oldu-
ğunu hissettirmekti. 

Sizler de iş hayatında çalışırken durduk 

yerde belki de maddi anlamda çok dolu 
gibi görünen maaş ve diğer hakları içeren 
paketlerle teklifler alabilirsiniz. Bir an için 
şöyle bir hesap da yapabilirsiniz : 

-Şuan ki maaşımın 2 katı, 6 ay çalışsam 
12 aylık parayı kazanıyorum. En kötü ih-
timalle 6 ay sonra ayrılsam dahi yine kâr-
dayım; diye düşünüp geçiş yapabilirsiniz.

Böyle bir kararı verirken unutmayın!

Böyle bir değişiklik yaptığınızda uzun 
vadeli bir sürece mi geçiş yapıyorsunuz? 
yoksa kısa vadeli bir serüven mi olacak? 
Ya da orta vadede sizin bütün zihinsel, 
psikolojik, fizyolojik ayarlarınızı bozacak 
bir duruma mı merhaba diyorsunuz?

Düşünün!

Eğer böyle bir teklif ile karşılaşırsanız iyi 
düşünün. Kararınızı vermeden önce mut-
laka önceliklerinizi belirleyin. Stephen 
Covey adlı dünyaca ünlü yazar ve eğit-
men yazdığı bir kitabında “Önceliklerinizi 
bilmek, başarılarınızı artırır.” diyor ve ben 
de buna katılıyorum. 

Kendi adıma şunları söyleyerek bu ay ki 
yazımı yavaş yavaş bitirmek istiyorum : 

-Özellikle pandemi döneminde ve hemen 
beraberinde gelişen yüksek enflasyonlu 
ekonomik kriz döneminde direndim, bek-
ledim ve işimin başındaydım. 

-Müşterilerimden gelen taleplere cevap 
verdim. Onların eğitim ve danışmanlık ih-
tiyaçlarını karşılamaya devam ettim.

-Sürekli olarak “battık-bittik” demedim ve 
böyle konuşanlardan uzak durdum.

-Zaman zaman aile içinde daha iş yaşamı 
ile ilgili son derece olumsuz söylemler or-
taya çıkmasına rağmen kendi odak nok-
tamdan ve çok işimden uzaklaşmadım. 

Ve şimdilerde 2023 yılı için güzel hazırlık-
larım var. Onları güzelce hazırlıyorum ve 
Kasım ayı sonunda sizlerle paylaşacağım.

Bu yazıyı okuyan sizlerden de istediğim 
şudur :  Odak noktanızda kalın! Hedefle-
rinizde net olun ve orada kalın. Başka bir 
yere oynamayın. Odak noktanız kayarsa 
oyun bozulur. Kısa süreli bir heyecan ya-
şayıp sonra hüsranla başbaşa kalırsınız ki 
inanın ki bunu kesinlikle istemem!

Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir ay dile-
rim.

Sevgilerimle,
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MALL&MOTTO / Haberler

YENİ BİLGİSAYARINIZI FİŞE TAKMADAN BİLMENİZ GEREKENLER 

BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 10 İPUCU

Bilgisayarınız internete bağlandığı andan itibaren bilgisayar korsanları verilerinizin peşine düşmeye başlıyor. Bu nedenle bilgisayarınızı 
prize takıp çalıştırmadan önce siber güvenliği göz önünde bulundurmalısınız. Siber güvenlik şirketi ESET bilgisayarlara yönelik ana tehdit-
leri ve bu tehditlerden korunma yollarını paylaştı.

İnternete bağlandığınız anda kötü amaçlı 
aktörler; verilerinizi çalmanın, bilgisayarını-
zı şifreleyip tehditle alıkoymanın, finansal 
bilgilerinizi ele geçirmenin, gizliden gizliye 
kripto para madenciliği yapmanın peşine 
düşebilir. Bunları da genellikle şifreleri kıra-
rak, çalarak veya tahmin ederek ya da ya-
zılımsal güvenlik açıklarından yararlanarak, 
daha önce denenmiş ve doğruluğu onay-
lanmış yöntemlerle yaparlar. Bu tehditler 
daha sonrasında başınıza büyük sorunlar 
açabilir. 

Kimlik Avı: Bilinen en eski dolandırıcılık yön-
temlerinden biridir. Siber suçlular kendileri-
ni meşru ve güvenilir bir kaynak gibi (banka, 
teknoloji hizmet sağlayıcısı, vb.) gösterip 
kullanıcıları bağlantılara tıklamaları; e-pos-
ta eklerini açmaları için ikna etmeye çalışır. 
Böylece kullanıcılar, giriş bilgileri, adres ya 
da finansal bilgiler gibi kişisel bilgilerini dol-
durmalarını talep eden ya da gizli bir kötü 
amaçlı yazılımın indirilmesini tetikleyebilen 
sahte bir internet sitesine yönlendirilir.

İndirme yoluyla kötü amaçlı yazılımlar ve 
kötü amaçlı reklamlar: Virüs bulaşmış bir 
internet sitesinin ya da kötü amaçlı rek-
lam içeren bir sitenin ziyaret edilmesi, kötü 
amaçlı yazılımın indirilmesini tetikleyebilir. 
Daha iyi kaynaklara sahip oldukları ve daha 
yüksek koruma önlemleri temin edebildik-
leri için tanınmış sitelerin gizliliğinin bu teh-
dit yöntemiyle daha az ihlal edildiğini dü-
şünebiliriz. Ancak bunun her zaman böyle 
olmadığını gösteren, yıllar içerisinde ortaya 
çıkmış birçok karşı örnek bulunuyor. Bu ne-
denle saygın bir hizmet sağlayıcıdan güven-
lik yazılımı satın almak ve tarayıcınızın doğ-
ru güvenlik ayarlarıyla çalışmasını sağlamak 

büyük önem taşıyor.

Dijital kart bilgisi kopyalama: Bilgisayar 
korsanları, kart bilgilerinizi girdiğiniz anda 
bu bilgileri sessiz bir şekilde ele geçirmek 
amacıyla tasarlanan kötü amaçlı yazılımlar 
ile e-ticaret sitelerinin ödeme sayfalarının 
gizliliğini de ihlal edebilir. Sorun hizmet 
sağlayıcının alanına girdiği için bu tehdide 
karşı önlem almak zordur. Ancak tanınmış 
sitelerden alışveriş yapmak riski azaltabilir.

Kötü amaçlı uygulamalar ve dosyalar: Siber 
suçlular, meşru görünen uygulamalar ve in-
dirilen dosyalar içine de kötü amaçlı yazılım-
ları gizleyebilir. Bunların birçoğu çevrimiçi 
forumlarda, P2P sitelerinde ve diğer üçüncü 
taraf platformlarında yayınlanır. Bu nedenle 
indirme işlemlerinizi yalnızca güvenilen kay-
naklardan yapmanız ve kötü amaçlı yazılıma 
karşı tarama yapmak için etkili bir güvenlik 
yazılımı kullanmanız daha mantıklıdır.

Bilgisayarınızın güvenliği için 10 ipucu

Aşağıdaki yöntemlerin birçoğu otomatik 
olarak bilgisayarınızın üreticisi ya da Micro-
soft tarafından uygulanabiliyor olsa da tüm 
ayarları ihtiyaç duyduğunuz ölçüde güvenli 
hale getirmek için biraz daha araştırma yap-
makta fayda var. İşte bilgisayar güvenliği 
için ESET uzmanlarının önerdiği 10 yöntem: 

1.İşletim sistemi ve bilgisayardaki herhangi 
bir yazılım için otomatik güncellemeleri uy-
gulayın.
2.Genellikle bilgisayarlarla birlikte gelen faz-
la yer kaplayan yazılımları kaldırın. Herhan-

gi bir yazılıma ait bilginiz yoksa bu yazılımı 
kaldırmanın performansı düşürmeyeceğin-
den emin olmak için önceden kontrol edin. 
Bilgisayarda ne kadar az yazılım bulunursa 
saldırganların bu yazılımlardaki hatalardan 
yararlanma ihtimalleri de o kadar az olur.
3.Saygın bir üçüncü taraf güvenlik sağlayı-
cısından çok katmanlı güvenlik yazılımı te-
min edin ve bu yazılımı güncel tutun.
4.Yedeklemeleri yapılandırın ve tercihen 
verilerin bir kopyasını çevrimdışı uzak bir 
depolama cihazında yedekleyin.
5.Gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapıp en son 
sürüme güncelleyerek tarayıcınızı güvenli 
hale getirin 
6.Güçlü bir şifreyle korunduğundan emin 
olduktan sonra işletim sisteminde ve ana 
yönlendiricide güvenlik duvarınızı aktifleş-
tirip yapılandırın.
7.Hesaplarınızın kimlik avı saldırıları ve di-
ğer saldırılar aracılığıyla ele geçirilmesini 
engellemek için çok faktörlü kimlik doğru-
lama uygulaması indirin. 
8.Kötü amaçlı yazılımlarla yüklü olabileceği 
için size ait olmayan USB sürücüleri kullan-
maktan kaçının.
9.Tüm kimlik bilgilerinizin eşsiz, güçlü ve 
zor kırılabilir olmasını sağlamak için bir şifre 
yönetici programı kullanın.
10.Yalnızca güvenilir kaynaklardan uygula-
ma/dosya indirin ve genellikle kötü amaçlı 
yazılımlar içerdiği için korsan ürünler kul-
lanmaktan kaçının.

Söz konusu en iyi uygulamaları kullansanız 
bile çevrimiçi gezinirken yine de risk altında 
olabilirsiniz. Her zaman temkinli olup is-
tenmeyen e-postalara, çevrimiçi mesajlara 
yanıt vermeyin ve bilgisayarınızın şifresinin 
aktif olduğundan emin olun.
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Makale / MALL&MOTTO 

OLASILIKLAR DIYARI

Hepimizin birer olasılıklar diyarı olsaydı 
kendimizi nasıl hissederdik acaba.. Bunu hiç 
düşünme fırsatınız olabildi mi? Kulağa peri-
ler ülkesi ya da masallar diyarı gibi olguları 
çağrıştırsa da bir taraftan zihnimizin içindeki 
o ‘o konuşan mantık sesi’nin bunu çok da 
hoş karşılamayacağını birkaç dakika içinde 
öğreniriz.

Bu nasıl mı olur? Diyelim ki; Yıllardır hayal 
ettiğiniz bir şey var ve ne zaman umutlu ol-
sanız aklınıza o durum gelir ve ‘Keşke şunu 
yapsam? Yapsam kimbilir ne güzel olurdu, 
her şey nasıl farklı olurdu diye düşünmeye 
başladınız.. Peşinden hiç geç kalmadan o ses 
başlar konuşmaya:

-‘Yok artık ,o kadar da değil.. İçinde bulun-
duğun şartlara baksana .. Bu şartlar içinde 
hiç olacak gibi mi? Önce şunun olması la-
zım. Hem onun olabilmesi için bunun da 
diğerinin de şu şekilde olması gerekir.. Yani 
kısacası kendini hiç boşuna hayal denizine 
kaptırma. Ayağın yere bassın. Ben nerede-
yim, o hayal nerede? Sen düzenine devam 
et yüksekten uçup da onu kaybetme bari ’..
Bunun gibi örnekler belki de birçoğumuz 
yaşamışızdır. Hayatta ‘Olasılıklar Diyarı’ nın 
olabilme ihtimali her ne kadar uzak gelse 
de inancın asıl kaynağı zihnimizdeki bir şeye 
olan inancımızdan kaynaklanmakta. Bunu 
bazen kabul etmekte zorlansak da inandığı-
mız ya da inanmadığımız şeyleri hep zihni-
mizdeki yerleşmiş düşünceler belirliyor. Bir 
şeyler gerçekleşebilir. Ama eleştiren, yıkan 
, olmayacak diyen şey: ‘Zihnimizdeki mu-
hakeme eden, neden-sonuç ilişkisi kuran o 
sesin gerçekliğidir.’ O her şeyde mantık arar. 
Elle tutulan gözle görülen şeylerde gerçeklik 
aradığı için ; Olasılıklarda olan o belirsizlikte 
kalmak istemez. Bu bir nevi mantığın kişinin 
zihnini koruma mekanizmasıdır.

Dolayısıyla kişiyi konfor alanında tutar. Tanı-

dığı bildiği sularda yüzdüğü sürece kendini 
güvende hissetmesini sağlar. Bu da kişinin 
cesaretine, hayallerine , umutlarına ,olabilir 
mi acaba diyen sesine  ket vurur. Sonrası ise 
; bildiğimiz gibi ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’.. 

-‘Yapamam çünkü bende şu yok.. Olamaz 
çünkü şunu yapmadım. Bende olmaz çünkü 
onun kadar öyle değil böyle değil vs vs .’. 
Örnekleri istediğiniz şekilde çoğaltabiliriz.
Peki ya size düzenli olarak her sabah bir ses 
; ‘Yapabilirsin çünkü sende bu kapasite var. 
Yapabilirsin çünkü inanıyorsun. Yapabilirsin 
çünkü yapanlarda sihirli değnek yok. Yapa-
bilirsin çünkü bunu yapmak için olağanüstü 
yetenek gerekmiyor. Yapabilirsin çünkü ihti-
yacın olduğunda , harekete geçtiğinde ben 
senin yanında olacağım’ diye seslense  yine 
bu kadar olasılıklarınıza yabancı gözlerle 
bakar mıydınız? Kendi adıma söyleyebilirim 
ki; Bir çoğumuz için harika olurdu. İçimize 
umut, eylemlerimize cesaret gelirdi ve bir 
noktadan sonra o eleştirisel sesi duymazdı-
nız bile. 

Peki  ya o sizi cesaretlendiren sesi;  bir 
başkasından  değil de kendinizden duy-
saydınız  ne kadar inandırıcı olurdu ? ‘Ha-
yır o kadar etkileyici olmazdı’ diyenleriniz 
var mı? Dışarıdan gelecek sesten daha mı 
az inandırıcı olurdu biricik kendi cesaret 
sesiniz? Aslında tam da olasılıklar diyarının 
mimarının kendi sesiniz, kendi düşüncele-
riniz, kendi duygularınızdan koparak gele-
bileceğinin bilgisini versem? Yaratabilme 
, kendi içinizdeki gücü açığa çıkarabilme 
kapasitenizin doğarken tam da içinizde 
olduğunu bilmek ne hissettirirdi?

İnanması çok mu güç? Başkasının sesi 
daha mı inandırıcı? Daha mı mümkün ko-
nuşuyor?  Şimdi  tüm eleştiren, yapamaz-
sın diyen sesi  fark etmeye, onun neden 
önünüze  taşlar koyduğunu, ‘yapamaz-
sın çünkü..’ diye başlayan cümlelerle sizi 
sabote etmeye çalıştığını daha net fark 
edebilir misiniz? Zihninizin inançlarından 
olmasın sakın?.. Bir dinleyin bakalım ne 
diyecek? 
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MİGROS DENİZ MARKET’TEN DÜNYADA BİR İLK:
DENİZ ÜSTÜ BULUT MUTFAK VE İNSANSIZ TESLİMAT TEKNESİ HİZMETE GİRDİ

Migros Deniz Market, hizmet kapsamını genişleten yeni uygulamalarla Ege koylarında müşterilerine mağaza fiyatları ve 
kampanyaları ile aynı olmak üzere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. 

Migros Deniz Market, müşterilerinin hizmete erişimini daha da kolaylaştırmak için önemli bir adım atarak Migros Sanal 
Market uygulamasını devreye aldı. 

Ayrıca dünyanın ilk “Deniz üstü bulut mutfak” konsepti ile yemek servisine de başlayan Migros Deniz Market; kaliteli, 
lezzetli ve zengin menü alternatifleriyle tekne seyahatlerine büyük bir konfor getiriyor.

Migros Deniz Market, online alışverişler için yeni bir teslimat seçeneği de ekleyerek market ve yemek siparişlerini dünya-
da bir ilk olarak “İnsansız teslimat araçları” ile ulaştırmaya başladı. 

Ege koylarında demirlenmiş teknelere, res-
toranlara, adalara, açık denizdeki teknelere 
ve kara yolu ile bağlantısı olmayan bölgele-
re hizmet veren Migros Deniz Market, dün-
ya çapında bir ilke imza atarak “Deniz üstü 
ilk bulut mutfak” hizmetini hayata geçirdi. 
Yine dünyada bir ilk olarak market ve hazır 
yemek siparişlerini teknede seyahat eden 
müşterilerine insansız teslimat araçları ile 
ulaştırmaya başladı. 

Mağaza fiyatları ve kampanyaları ile aynı 
olmak üzere 10 bin çeşitten fazla ürünü 
müşterilerine ulaştıran Migros Deniz Mar-
ket, müşterilerinin hizmete erişimini daha 
da kolaylaştırmak için önemli bir adım daha 
atarak Migros Sanal Market uygulamasını 
devreye aldı. Uygulama üzerinden pinleme 
yöntemi ya da tekne ismi ve konum bilgi-
si girilerek verilen siparişler direkt tekneye 
teslim ediliyor.

Migros Deniz Market, İngilizce bilen per-
soneli ile Fethiye ve Göcek’te bulunan 13 
koyda (Akvaryum, Binlik, Kleopatra, Bedri 
Rahmi, Hillside, Turunç Pınarı, Şövalye Ada-
sı, Panço, Göbün, Sarsala, Hamam, Boynuz-
bükü ve Yassıcalar) haftanın 7 günü hizmet 
veriyor. Müşteriler, kendi veya Migros De-
niz Market’in botları ile mağazaya gelerek 
alışverişlerini kendileri yapabildikleri gibi, 
teknenin bulunduğu lokasyona teslim se-
çeneğini de kullanabiliyor. Migros Deniz 
Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı 
aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı te-

lefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor. 

Bu yıl taze balık satışına da başlayan Migros 
Deniz Market, en taze balık çeşitlerini uygun 
fiyatlarla sunarak, yaz aylarını Ege koyların-
da geçiren müşterilerinin en güvenilir ve en 
taze şekilde balık keyfi yapmalarını sağlıyor.

Migros Sanal Market ile sipariş hacmi 3 
kat arttı

Migros One Managing Director Orçun 
Onat, “Müşterilerimizin ilk günden bu yana 
gösterdiği yoğun ilgiden son derece mut-
luyuz.  Migros Sanal Market uygulamasının 
devreye alınmasıyla sezon başına kıyasla 
Migros Deniz Market’in sipariş hacmi 3 kat 
artış gösterirken, satış hacminde ise 2021 
yılının Temmuz ayına kıyasla 2.5 kat büyü-
dü. Satışların yüzde 55’inden fazlası online 

ve telefon aracılığıyla gerçekleşiyor. Sade-
ce son bir ayda 464 tekneye Sanal Market 
hizmeti vermiş bulunuyoruz” dedi. 

Migros One Kitchen Managing Director 
Sinan Akdal, “Migros Deniz Market ile 
dünyada bir ilk olarak deniz üstü bulut 
mutfak ve insansız teslimat aracı hizmet-
lerimizle müşterilerimize benzersiz bir 
hizmet sunuyoruz. Migros One Kitchen 
olarak İstanbul’daki merkezi noktalarda 
10’un üzerinde marka ile devam eden 
yolculuğumuzu, ilklerle destekleyerek, 
Göcek’te deniz severlerle de buluşturduk. 
Hamburgerden mezeye, pizzadan sushiye, 
makarnadan salataya, tatlıdan kahve ve 
taze sıkım soğuk içeceklere kadar birçok 
ürünü en üst seviye hijyen standartlarında, 
uygun fiyat ve Migros kalitesiyle tüketici-
lerimizle buluşturuyoruz’’ dedi.

Orçun OnatOrçun Onat
Migros One Managing Migros One Managing 
Director Director 

Sinan AkdalSinan Akdal
Migros One Kitchen Migros One Kitchen 
Managing Director  Managing Director  
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İç Anadolu’nun en büyük alışveriş mer-
kezlerinden biri olan Forum Kayseri 
Alışveriş Merkezi’nin yeni müdürü Ne-
cati Ufuk Toydemir oldu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmecili-
ği ve Otelcilik Bölümü’nden 1997 yılın-
da mezun olan Necati Ufuk Toydemir, 
alışveriş ve perakende sektörüne 2006 
yılında Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde AVM Genel Mü-
dürü olarak başladı. Sonraki yıllarda 
sırasıyla Sanko Park Alışveriş Merkezi, 
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Mer-
kezi ve MarkAntalya Alışveriş Merkezi 
Müdürü olarak kariyerine devam eden 
Toydemir, 2018 yılının sonundan iti-
baren MallMark bünyesinde yönetim 
yardımcı direktörü olarak görev aldı. 
Son olarak Ceylan Karavil Park AVM’nin 
müdürlüğü görevini yürüten Necati 
Ufuk Toydemir, bundan böyle kariyeri-
ne Forum Kayseri AVM Müdürü olarak 
devam edecek.

Sektörde önemli görevlerde yer almış 
olan Necati Ufuk Toydemir; 2014 yı-
lında ICSC European Shopping Centre 
Awards 2014 Commendation Ödülü’nü 
kazanan projeyi yürüttü. Toydemir, bir 
sonraki yıl “2015 Mutlu Çocuk” sosyal 
sorumluluk projesine imza attı. 2016 yı-
lında Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde 6 bin 972 adet origami 
turna kuşunun geri dönüşüm kağıtları 
ile sergilenmesi sonucu dünya çocuk 
rekorları kitabına giren projenin de mi-
marı Necati Ufuk Toydemir olmuştur.

FORUM KAYSERİ AVM’NİN MÜDÜRÜ NECATİ UFUK 
TOYDEMİR OLDU
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TARİHİ PAŞABAHÇE VAPURUNUN RESTORASYONUNA
 PAŞABAHÇE’DEN DESTEK 

Şişecam’ın cam ev eşya markası Paşabahçe, İstanbul’un sembollerinden olan tarihi tescilli Paşabahçe vapurunun 
restorasyon çalışmalarına sponsor oldu. Paşabahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Şehir Hatları tara-
fından restore edilen tarihi tescilli Paşabahçe Vapuru’nun restorasyon sponsorlarından biri olarak geminin camlarını 

temini etti.

Yolcu taşımacılığında İstanbul’un vazge-
çilmez simgeleri arasında yer alan tarihi 
tescilli Paşabahçe vapurunun yenileme ça-
lışmalarına Türkiye’nin lider cam ev eşyası 
markası Paşabahçe  sponsor oldu. 1935’te 
İstanbul’da doğan, bugün dünyanın 145 ül-
kesinde müşterileriyle buluşan Paşabahçe, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları 
A.Ş. tarafından restore edilen vapurun gemi 
camlarını tedarik etti.

İtalya'nın Taranto şehrinde Türkiye’nin sipa-
rişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa edilen 
ve ismini İstanbul’un Paşabahçe semtinden 
alan Paşabahçe vapuru, 1952 yılında hiz-
mete girdi. Döneminin en modern “Bahçe 
Tipi” vapurlarından biri olarak 58 yıl boyun-
ca sefer yaptı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları A.Ş. 
tarafından Haliç Tersanesi’nde 1,5 yıl süren 
restorasyon çalışmaları ardından orijinaline 
uygun restore edilen Paşabahçe Vapuru-
nun tüm yolcu salonları, camlar, mobilyalar, 
kaptan köşkü ve personel kamaraları yeni-
lendi. İstanbul’un tarihi simgeleri arasında 
yer alan Paşabahçe Vapuru, 70. yılında İs-
tanbul Boğazı’nda yolcularıyla buluşmaya 
başladı. Hayatı güzel yaşamak için ürünler 
sunan Paşabahçe, marka ismini taşıyan Pa-
şabahçe Vapuru yenilemesine destek olarak 
İstanbul’a güzellik katan bu projenin parçası 
oldu. 
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Engin Yıldırım
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Bir alışveriş merkezi projesinin başarısı için 
doğru yer seçimi en önemli konulardan bi-
ridir. Ancak uygun yerin bulunması oldukça 
zordur. Doğru yer arayışı sürecinde alterna-
tif arazi/arsalar yer seçimi kriterlerine göre 
değerlendirerek sonuçta en avantajlı bulu-
nan bölge seçilmektedir. Alışveriş merkezle-
ri için en iyi arsalar anayollar üzerindeki ko-
numlanmış olanlardır. Komşu arazileri (veya 
yolun karşısındaki arazilerin) kullanımı da 
arazinin geliştirilmeye uygunluğunu etkile-
mektedir. Mahalle merkezleri için arazi seçi-
minde imar durumu ana noktadır. Bölgede 
talep, rekabet, renovasyon, otopark ihtiya-
cı vd. sebeplerden ötürü ilerleyen yıllarda 
AVM’nin büyümesi söz konusu olabilir. Bu 
durumda AVM’nin içinde bulunduğu ara-
zinin bu büyümeye imkan verecek büyük-
lükte ve imar koşullarına sahip olması önem 
arz etmektedir.

Alışveriş merkezi iyi bir komşu olmak zo-
rundadır. Alışveriş merkezi, fiziksel çevre 
kalitesini iyi tasarlanmış peyzaj, duvarlar ve 
yürüyüş alanlarıyla artırılmalıdır. Geliştirici 
projesinin ses, gürültü ve trafik kirliliği ya-
ratmayacağından emin olması gerekmekte-
dir. Eğer araziye tek giriş ikincil yollardan ise 
veya ticari kullanımlar müstakil konutlardan 
belirgin şekilde ayrılmamışsa yerel yönetim-
lere yapılan proje ret edilebilir. 

Alışveriş merkezi ile müstakil konutların 
arasında ofis binalarının veya apartmanla-
rın bulunması mükemmel bir geçiş sağlar. 
Yakın çevrede yoğun apartmanların olma-
sı yürüyerek gelen müşteri sayısını da ar-
tıracağından alışveriş merkezi için oldukça 
olumludur. 

Bir alışveriş merkezi için yer seçimi analizin-

deki en önemli faktör bölgenin ekonomik 
potansiyelidir. Nüfusun artması ve alışveriş 
merkezlerinin büyümesiyle geniş alanlara 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu mekanların kent 
merkezinde bulanamamasından dolayı, 
alışveriş merkezleri ulaşımın kolay olacağı 
ve diğer çevre merkezlerden müşteri çeke-
bilecek kent dışındaki karayolu kenarları ve 
uygun kavşak noktalarına yapılmaktadır. Bu 
tercihteki başka bir sebep ise, şehir içinde 
gelişmesi mümkün olmayan ticari tesisleri 
bu noktalarda bir araya getirilebilme ola-
nağı olması ve ulaşım açısından süre ka-
zanmaktır. Kenar lokasyonlara geliştiricilere 
hem müşterilerine yakın noktalarda bulun-
ma hem de en başarılı merkez tasarımını 
gerçekleştirmelerine fırsat tanımaktadır. 
Aşağıdaki sebeplerden dolayı şehir merkezi 
yerine geliştiriciler kenar noktaları seçmek-
tedirler: 

a) Arazi fiyatları daha düşüktür 
b) Tapu ve mülkiyet daha az problemlidir 
c) İnşaat ruhsat ve izinleri daha az karmaşık 
ve zaman kazandırıcıdır 
d) İmar durumu daha az kısıtlayıcıdır 
e) Arazinin hazırlık süresi daha kolaydır 
f) İnşa etmek daha kolaydır 
g) Kenar lokasyonlara daha büyük ölçekli 
binalar inşa edilebilir. 
h) Yeterli otopark alanı oluşturulabilir 

Projenin boyutu küçük bir mahalle merkezi 
veya güç merkezi olsa bile, bir arsanın seçi-
minde ya da değerlendirilmesinde, seçilen 
alanın aşağıdaki karakteristik özelliklerin en 
iyi kombinasyonuna sahip olması istenmek-
tedir: 

·Demografik yapı 
·Rekabet 

·Lokasyon 
·Ulaşım 
·Görünürlük 
·Potansiyel kiracı karması 
·Ana kavşaklara ulaşım 
·Arsanın şekli 
·Arsanın büyüklüğü 
·Topoğrafya 
·Altyapı 
·Çevre ve çevresel etki 
·İmar durumu ve kamusal kısıtlamalar 
·Arazi fiyatı 
·Ticari etki alanı 

Alışveriş merkezlerinin nihai başarısı, alış-
veriş merkezinin dikkatle ele alınması ve iyi 
değerlendirilmesine bağlıdır. Projenin bo-
yutuna, çeşidine ve uzmanların önerilerine 
göre bu analizler yapılmaktadır. Analizler 
neticesinde alışveriş merkezinin yapılabi-
lirliğine ve eğer yapılabilirse; Büyüklüğüne 
ve kapasitesine karar verilmektedir. 

Alışveriş merkezleri müstakil mağazala-
ra göre daha az enerji harcayan, daha az 
hava kirliliğini yaratan, kamu yararı için 
otopark alanlarını içeride çözen, yükleme 
girişlerini, sinyalizasyonu, ışıklandırmayı 
ve kontrol eden mimari olarak ahenkli bir 
birimdir. 

Yerel yönetimler açısından bakıldığı zaman 
ticari gelişimler için kamusal hizmetlerin 
(polis, itfaiye, okullar, yollar) maliyeti ko-
nut gelişimlerden daha azdır. Ayrıca ticari 
projeler yerel yönetimlere hatırı sayılır bir 
emlak ve satış vergisi geri dönüşü sağla-
masından dolayı yerel yönetimler bu geliş-
melere izin vermektedir. Çünkü aksi duru-
munda bu gelir kaybedilecek ya da başka 
bir belediye tarafından kazanılacaktır.

ALIŞVERİŞ  MERKEZLERİNİN  YER  SEÇİMİ
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TÜRKİYE’NİN İLK DÖNGÜSEL MAĞAZASI NİVOGO AKASYA’DA AÇILDI

Türkiye’nin ilk döngüsel mağazası Nivogo’nun açılış etkinliği 15 Ağustos Pazartesi günü Akasya’da gerçekleşti. Açılış 
günü Nivogo Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Kafa’nın moderasyonuyla düzenlenen dön-
güsel dönüşüm panelinde, marka Kurucu Ortağı Arnas Akbaş ve Türk İşi Minimalizm’in kurucusu Hale Acun Aydın ko-
nuşmacı olarak yer aldı. Açılışta sürdürülebilirliğe ve döngüsel dönüşüm hareketine destek veren ünlü isimler bir araya 

geldi.

Türkiye’nin öncü döngüsel dönüşüm hare-
keti Nivogo, kullanıcılardan ve marka ortak-
larından aldığı ürünleri yenileyerek ömür-
lerini uzatıyor ve döngüsel ekonomiye geri 
kazandırıyor. Bu sayede kullanıcılara daha 
sürdürülebilir ve bilinçli bir alışveriş dene-
yimi sunuyor.

Nivogo faaliyete başladığı 2021 yılı başın-
dan beri markaların farklı sebeplerden do-
layı kullanıcılarıyla buluşamamış 300 binden 
fazla moda ürününü yeniledi. Bu ürünler 
arasında sadece barkodu eksik olduğun-
dan dolayı imhası beklenen ürünler, çift-
leri kaybolmuş ayakkabılar, teşhir ürünleri, 
iadeler ve hızlı moda etkisiyle satılamayıp 
askıda kalmış eski sezon kıyafetler de yer 
alıyor. Nivogo tüm bu ürünleri döngüsel iş 
modeline göre geliştirdiği teknolojik altya-
pısıyla Gebze’de yer alan Türkiye’nin ilk ve 
en büyük Yenileme Merkezi’nde, gelen her 
ürünün ihtiyaçlarına özel, farklı bir NivoKod 
vererek tekilleştiriyor, her birine benzersiz 

bir NivoKod tanımlanan ürünlerin döngüsel 
dönüşüm rotasını belirliyor. Böylece gelen 
her ürünün önce yenileme ihtiyaçları tes-
pit ediliyor daha sonra gerekli müdahaleler 
gerçekleştirilerek yenileniyor. Yenileme iş-
lemleri tamamlanan, dezenfekte edilen ve 
Nivogo’nun kendi geliştirdiği yapay zekâ 
temelli fiyatlandırma teknolojisi ile yeniden 
fiyatlandırılan ürünler paketlenerek satışla-
rının yapılacağı noktalara transfer ediliyor. 
Bu şekilde Nivogo; ürünlerin ömürlerini 
uzatarak milyarlarca litre su israfının, binler-
ce ton karbon emisyonunun ve imha edile-
cek milyonlarca ürünün önüne geçiyor.

Nivogo, 15 Ağustos’ta Akasya’da açılan Tür-
kiye’nin ilk Döngüsel Mağazası ile yenileme 
merkezinde işleme aldığı ürünler arasına ar-
tık kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları ürün-
lerini de ekleyecek. Fatura, sertifika veya 
satış belgesi gibi bir belge ile orijinalliği 
kanıtlanabilen ürünlerini Nivogo Akasya’ya 
getirenler döngüsel dönüşüm hareketinin 
bir parçası olabilecek. Dolaplarını Nivogo 
ile temizleyen kullanıcılar Nivogo mağaza-
larında geçerli olacak NivoPuan kazanarak 
mağaza içindeki yenilenmiş ürünlerden alış-
veriş yapabilecek.

Döngüsel Dönüşüm Panelinde Moda 
Sektöründeki Çarpıcı Gerçekler Konuşul-
du!

Açılışın takibinde Akasya ortak alanında 
gerçekleşen döngüsel dönüşüm panelinde 
moda sektöründeki çarpıcı gerçekler ko-
nuşuldu. Nivogo Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Kafa’nın 
moderasyonuyla gerçekleşen panelde, Ni-
vogo Kurucu Ortağı Arnas Akbaş ve Türk 
İşi Minimalizm’in kurucusu Hale Acun Ay-
dın konuşmacı olarak yer aldı. Panelde 
günümüzde moda sektörünün doğaya 
verdiği zararın önlenmesinde sürdürülebi-
lir ve döngüsel iş modellerinin önemi, Ni-
vogo’nun küçük bir atölyeden başlayarak, 
Türkiye’nin ilk döngüsel mağazası Nivogo 
Akasya’ya kadar uzanan yolculuğu konu-
şuldu. Türk İşi Minimalizm’in kurucusu Hale 
Acun Aydın ise, kendi deneyimlerinden 
yola çıkarak, dinleyicilerle sürdürülebilir ya-
şam yolculuğunu ve Nivogo’nun varlığının 
sürdürülebilir iyi bir gelecek için önemini 

paylaştı. Marka Kurucu Ortağı Arnas Akbaş, 
moda sektöründeki gerçeklerden bahsetti. 
‘’Bir yılda üretilen giyim ürünü sayısı 100 
milyar parçayı bile geçmiş durumda. Her yıl 
100 milyar ürün üretilirken 85 milyar ürün 
ise farklı sebepler yüzünden imha edilmek 
durumunda kalıyor. Her saniye ortalama bir 
çöp kamyonu dolusu kadar tekstil ürünü ya 
çöplüklere bırakılıyor ya da yakılarak imha 
ediliyor. Bu durumun en acı kısmı ise imha 
edilen bu ürünlerin yaklaşık %30’unun daha 
kullanıcıya dahi ulaşamamış ürünler olması. 
Nivogo’yla ayda 100 bine çıkan ürün yeni-
leme kapasitesimiz ile modayı döngüselleş-
tirip mevcut soruna sürdürülebilir yarınlar 
için çözüm bulmaktan mutluyuz.”

Nivogo Akasya Mağazasının Açılışında 
Sürdürülebilirliğe Destek Veren Ünlü 
İsimler Bir Araya Geldi!

Açılış günü, sürdürülebilir bir dünyaya des-
tek veren ünlü isimler bir araya gelerek, 
Türkiye’nin ilk Döngüsel Mağazası’nda Ni-
vogo’nun hayata döndürerek ekonomiye 
kazandırdığı yenilenmiş ürünleri ve döngü-
sel dönüşüm hareketini keşfetti. 

Katılımcıları döngüsel dönüşüm hareketini 
birlikte güçlendirmeye davet eden, Nivogo 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Tunahan Kafa, Türkiye’nin ilk dön-
güsel mağazası Nivogo Akasya’dan bah-
setti. ‘Ne yazık ki dolaplardaki kıyafetlerin 
%80’i kullanılmıyor ve atıl durumda bırakı-
lıyor. Nivogo’yla dolaplarda kullanılmayıp 
dünyaya yük olan hiçbir ürün kalmamasını 
istiyoruz. Bu ürünleri Nivogo’yla yenileyip 
hayata döndürerek sonsuz döngüde yeni 
kullanıcılarıyla buluşmasını amaçlıyoruz. 
Türkiye’nin ilk döngüsel mağazası Nivogo 
Akasya’yı açarken de mağazamıza giren 
herkes; döngüsel dönüşüm hareketinin bir 
parçası olduklarını hissetsin istedik. Vitrin-
lerimizde, mağaza içinde yarattığımız ta-
sarımlarda ve iç mimaride de buna dikkat 
ettik. Bu döngüsel dönüşüm çağrısına birer 
döngüsel kahraman olarak kulak vermek 
bizim elimizde diyor, bugün sizleri, Nivogo 
Akasya’da döngüsel alışveriş deneyimine bir 
adım atmaya ve daha sürdürülebilir iyi bir 
dünya için döngüsel dönüşüm hareketimizi 
birlikte güçlendirmeye davet ediyoruz.’’
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ARAÇ SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME: 
'6 AY VE 6000 KİLOMETRE' SINIRI

Dünyada çip üretiminin yavaşlamasıyla baş-
layan çip krizi nedeniyle elektronik cihaz ve 
otomobil üretiminin yavaşlaması netice-
sinde, bir süredir araç arzında global dü-
zeyde bir kıtlık söz konusu. Ülkemizde ise 
enflasyonun yüksek oranlarda seyretmesi, 
buna karşın döviz kurunun aynı düzeyde 
artmaması, mevduat hesaplarındaki faiz 
getirilerinin de enflasyon karşısında erimesi 
gibi nedenlerle, araba alım-satımı bir süre-
dir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. 
Böylelikle ikinci el araç fiyatları enflasyon 
oranında artarken, bu durum sıfır araç fiyat-
larını da sürekli olarak yukarı iter hale geldi.
Piyasadaki yoğun talep sonucunda, araç 
alım-satımı yapan firma ve galerilerin, ba-
yilerden sıfır araç alıp kar marjı ekleyerek 
satışa çıkarmasıyla, zaman içinde “ikinciye 
sıfır araç' gibi bir tabir ortaya çıktı. Bu da 
araç fiyatlarında birbirini tetikleyen bir zin-
cire yol açtı.

2. el araç piyasasında oluşan bu şişmenin 
önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tara-
fından geçtiğimiz ay harekete geçildi ve 
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan 
“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik”te (“Yönetmelik”) 
bazı değişiklikler yapıldı.

6 Ay ve 6000 Km’den Önce Satış Yasağı

16 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede ya-
yınlanan Yönetmelik’te Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik (“Yeni Düzenleme”) ile 
aşağıdaki hüküm yürürlüğe girdi;

“Pazarlama ve satış kısıtlaması

Geçici Madde 2- (1) İkinci el kara taşıtı ti-
caretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi 
taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk 
tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin 
kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden 

önce doğrudan veya dolaylı olarak yapa-
maz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzat-
maya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iş-
tigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil 
ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine ka-
dar pazarlanması veya satılması halinde bi-
rinci fıkra uygulanmaz.”

Yeni Düzenleme uyarınca; 2. el otomobil ti-
careti yapan galeri, acente vs. artık araçları 
6 ay geçmeden ve ayrıca araç kilometresi 6 
bin km’yi geçmeden satamayacak veya pa-
zarlayamayacak. Hükümde satış işleminin 
yanında “pazarlama”nın da ayrıca belirtil-
diğini vurgulamak gerek. Dolayısıyla galeri, 
bayi vs. pazarlama işlemlerinde de bu kısıt-
lamaya dikkat edecek, yani satışa konacak 
araç 6 ay ve 6 bin km. sınırına gelmeden 
ilan, reklam gibi işlemlere konu edilemeye-
cektir.

Yeni Düzenleme’de ayrıca bu faaliyetlerin 
“dolaylı” da yapılamayacağı ifade edilmiştir. 
Yani doğrudan satış ve pazarlamanın yanın-
da, bu işlemlere aracılık yapılması da sınırla-
maya tabi tutulmuştur.

Sınırlama Kimleri Kapsıyor?

Bir takvim yılı içinde doğrudan veya dolaylı 
yoldan yapılan 3’ten fazla 2. el motorlu kara 
taşıtı satışı, “2. el motorlu kara taşıtı ticare-
ti” kabul edilir ve bu ticaret yalnızca Yetki 
Belgesi sahibi işletmelerce yapılabilir. En az 
1 yıl süreyle kiralanan taşıtların satışını ya-
pan araç kiralama şirketleri ise Yetki Belgesi 
alma zorunluluğunun dışındadır, ancak Yet-
ki Belgesine sahip olan araç kiralama firma-
ları bu düzenlemeye tabi olacaktır.

Hükmün lafzından anlaşıldığı üzere, Yeni 
Düzenleme araç-satışıyla iştigal etmeyen 
araç sahiplerini kapsamıyor. Yani Yeni Dü-
zenleme, Yetki Belgesi sahibi işletmeleri il-
gilendirdiğinden, biz normal tüketici olarak 
arabalarımızı bu sınırlamaya tabi olmadan 
satabileceğiz.

Hangi Araçlar Sınırlamaya Tabi?

Sınırlama yalnızca aracın ilk tescilinden son-

ra yapılacak pazarlama ve satış işlemlerini 
kapsıyor. Yani 2. el olarak alınan bir aracın 
satış veya pazarlaması herhangi bir kısıtla-
maya tabi olmayacaktır.

Araç türü açısından ise; sürücüsü dahil en 
fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşı-
mak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt 
(otomobil) ve arazi taşıtları sınırlama kap-
samındadır. O halde motosiklet, kamyon, 
kamyonet ve otobüs düzenleme kapsamın-
da değildir.

Diğer yandan Yeni Düzenleme’nin yürürlü-
ğe girdiği tarih 16.08.2022 olup, tescil tarihi 
bu tarih öncesi olan, 6 ay ve 6 bin km. sınırı-
na gelmemiş araçların pazarlama ve satışına 
15.09.2022 tarihine kadar izin verilecektir. 

Aykırılığın Yaptırımı

Yönetmelik’e aykırılığın yaptırımı için 6585 
sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun’da öngörülen idari para 
cezalarına atıf yapılmış olup, bu hüküm 
Yeni Düzenleme açısından da geçerli ola-
caktır. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 18. maddesinde çeşitli 
meblağlarda idari para cezaları öngörül-
müştür. İdari para cezaları, her takvim yılı 
başında, o yıl için Vergi Usul Kanunu ilgili 
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen ye-
niden değerleme oranında artırılarak uygu-
lanmaktadır.

Araş satış işlemleri Noter huzurunda ya-
pıldığından, Noterlikler de bu artık limit 
tutarlara dikkat edecek olup tescil işlemini 
yapmayı reddedebilecektir.

Etkili Olacak mı?

Yeni Düzenleme, yürürlüğe girmesiyle sek-
törden farklı tepkilerle karşılaşmış olup, 
birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. 
Tarihteki örnekler, serbest piyasaya devle-
tin bu şekilde müdahalesinin fiyat artışları-
nı düşürmede etkili olmadığını, hatta bazı 
durumlarda ters teptiğini bize gösteriyor. 
Piyasa kuralları içinde adil bir fiyat politi-
kası izlenebilmesi için, ticarete müdahale 
etmektense, ÖTV’nin azaltılması gibi direkt 
tüketiciye sağlanacak imkanlar daha etkili 
olacaktır. 
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SWISS DAYS ISTANBUL 2022, 23-25 EYLÜL’DE YENIDEN İSTANBUL’DA…
SWISS DAYS ISTANBUL 2022 “Sürdürülebilir bir Gelecek Tasarlamak” teması altında fark yaratacak etkinlik ve fırsatlarla 

dolu bir hafta sonu sunuyor!

İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss 
Business Hub Türkiye (İstanbul’daki İs-
viçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi) ve Swiss 
Chamber of Commerce in Türkiye (Türki-
ye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği) İsviçre 
2022 Günlerini (Swiss Days 2022) İstan-
bul'da ikinci kez 23-25 Eylül 2022 tarihleri 
arasında Yapı Kredi bomontiada’da düzen-
leyecek.

2019 senesinde ilk kez düzenlenen Swiss 
Days Istanbul, pandemi dönemi sonrasında 
“Sürdürülebilir bir Gelecek Tasarlamak” te-
ması altında Swiss Days Istanbul 2022 ola-
rak “bir kez daha İsviçre’yi ve İsviçre şirket 
ve markalarını tanıtmak amacıyla düzenle-
niyor. Swiss Days Istanbul 2022, İsviçre sa-
natını, kültürünü, gastronomisini, teknolo-
jisini, eğitimini ve daha fazlasını tekrardan 
İstanbul’da gerçekleştireceği benzersiz bir 
platform ile sunmaya hazırlanıyor.

Yenilik ve sürdürülebilirlikte öncü olarak 
öne çıkmaya hazırlanan İsviçre Günleri'nin 
teması da bu yıl “Sürdürülebilir Bir Gele-
cek Tasarlamak” olarak belirlendi. Etkinlik, 
dünyayı korumanın önemini vurgulamakla 
birlikte, bu konudaki genel farkındalığı, her 
bireyin potansiyelini ve sorumluluğunun 
önemini ve bu alanda teknoloji ve inovas-
yonun oynadığı rolü artırmayı amaçlıyor.

Festival boyunca, çevre için sürdürülebilir 
bir geleceği teşvik etmek için Türkiye ile 
İsviçre arasındaki mevcut işbirlikleri ve po-
tansiyelini geliştirmenin yolları gösterilecek. 

“Mavi Bir Dünyada, Yeşil Bir Ekonomi” slo-
ganı ile düzenlenen “İsviçre Türkiye Ekono-
mik Forum” da, 23 Eylül 2022’de Yapı Kredi 
bomontiada’da gerçekleşecek. İsviçre Tür-
kiye Ekonomik Forumun açılış konuşmala-
rını Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği 
Başkanı Arpat Şenocak ile İsviçre Büyükel-
çisi H. E. Jean-Daniel Ruch yapacak. Ulusla-
rarası çapta alanının önde gelen isimlerin-
den United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) Çevre Dairesi Baş-
kan Yardımcısı Nilgün Taş, Zurich Türkiye 
CEO’su Yılmaz Yıldız, Oris Bölge Direktörü 
Marco Gemperli, Kadir Has Üniversitesi İkti-
sat Profesörü Prof. Dr. Erinç Yeldan, Deniz-
Temiz Derneği/TURMEPA Eski Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tezcan Yaramancı, İş Dünyası 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Yeşil ve 
Dijital dönüşüm/TÜSİAD Genel Sekreter 

Yardımcısı Nurşen Numanoğlu da Swiss 
Days Istanbul 2022 kapsamında yapılacak 
İsviçre Türkiye Ekonomik Forum’da yerini 
alacak. 

24 Eylül Cumartesi Akşamı, Kariyer Günleri 
ve genç İsviçrelileri karşılama etkinliğinden 
sonra 2020'de İsviçre Müzik Ödülü'nü ka-
zanan ünlü İsviçreli şarkıcı Naomi Lareine 
katılımcılara konser verecek. 

Swiss Days Istanbul 2022, İstanbul'un en 
özel ve çok kültürlü mekânı Yapı Kredi bo-
montiada’da farklı atölye çalışmaları, kon-
feranslar, seminerler, konserler, eğlenceli 
aktiviteler ve katılımcı standları ile düzenle-
necek üç günlük mini İsviçre Expo, sergile-
nebilir ve satılabilir ürünlerin yanı sıra po-
tansiyel yerel iş ortakları ile şehrin ilgi odağı 
olacak. 

Swiss Days Istanbul 2022 düzenleyici ve 
ortakları arasında, İsviçre Başkonsolosluğu, 
Swiss Business Hub Türkiye, Türkiye’de İs-
viçre Ticaret Odası Derneği, Yapı Kredi bo-
montiada, dDf, Swiss Tourism, Şişli Beledi-
yesi ve Privée PR gibi saygın iş ve kültürel 
şirket ve dernekler bulunuyor.

Swiss Days başlamadan… 

Swiss Days Istanbul 2022 öncesinde 12-13 
Eylül tarihleri arasında İsviçre’den gelecek 
Gurme şef Jean-Marc Soldati ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekoku-
lu Gastronomi ve Mutfak Sanatları birlikte 
birbirinden farklı ve lezzetli etkinliklere imza 
atacak. 

İsviçre’nin bir klasiği olan Raclette peyniri 
de ayrıca öncesinde tanıtılıyor olacak. Cor-
don Bleu'dan İsviçreli Şef Erich Ruppen, İs-
viçre mutfağına özgü bazı lezzetleri, 19-25 
Eylül tarihleri arasında misafirlerine sunma-
ları için bomontiada’da bulunan restoranla-
rın menülerine ekledi. 

No More Lies, Eylül ayı başında Şişli sem-
tinde Sürdürülebilir bir Gelecek Tasarlamak” 
temalı iki büyük duvar resmi oluşturacak. 
No More Lies, bomontiada’daki İsviçre Kö-
yüne yerleştirilmek üzere üç büyük tuval 
daha planlıyor. 

Swiss Days 2022
23-25 Eylül 2022, Yapı Kredi Bomontiada, 
İstanbul
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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Suna Dumankaya Güzellik Sırları

Suna Dumankaya doğal deodorant yapmak isteyenlere lavanta yağı ile bir 
miktar suyu sprey şişe içinde karıştırmasını öneriyor. Lavanta yağı ile kendinizi 
çok iyi hissedeceksiniz.

Güneşin Zararlı Etkilerinden Korunmak İçin Pratik 
Maske 

1 yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı doğal tuzsuz tere-
yağıyla karıştırarak krem haline getirin. Temiz cildinize  
parmak uçlarıyla masaj yaparak sürün. 20 dakika bekle-
terek ılık suyla durulayın ve cildinize uygun bir nemlen-
dirici sürün. Bu maskeyle cildinizde oluşabilecek tuz ve 
protein eksikliğini gidermiş olacaksınız.

Saçlarınıza Koruyucu ve Nemlendirici Bakım 

2 yemek kaşığı badem yağı, 1/2 kahve fincanı soya yağı, 1 
tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı deniz tuzunu karıştı-
rıp  benmari usulü ısıtın. Elde ettiğiniz bu karışımı saç dip-
lerinize masaj yaparak sürün. Ardından streç film ile sarıp 
2 saat kadar bekleyin. Saç tipinize uygun bir şampuanla 
yıkayın ve ılık suyla bolca durulayın.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NE AVRUPA ÇELİK KÖPRÜ ÖDÜLÜ

DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığıyla hayata geçirilen 1915Çanakkale Köprüsü dünya çapında 
ödüller almaya devam ediyor. Dev proje son olarak; Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından köprülerde çelik 

kullanımını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü’ne layık bulundu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayol-
ları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL 
E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi 
ortaklığı tarafından yapılan 1915Çanakka-
le Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 
küresel değerlendirmelerde ödül almayı 
sürdürüyor. Türkiye’nin gururu olan dev 
proje, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (Europe-
an Convention for Constructional Steelwork 
- ECCS) tarafından, günümüzün modern 
köprülerinde çelik kullanımının ön planda 
tutulmasını teşvik etmek amacıyla her iki 
yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödü-
lü’ne layık bulundu. Seçici jüri tarafından 
yapılan değerlendirmelerde 1915Çanakkale 
Köprüsü, San Francisco’daki Golden Gate 
Köprüsü’ne kardeş bir yapı ve bölgenin yeni 
sembolü olarak tanımlandı.

Mega mühendisliğe övgü

2023 metrelik orta açıklığıyla ‘dünyanın en 
uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ ve 334 

metre tepe noktasıyla ‘dünyanın en yük-
sek kuleli asma köprüsü’ unvanına sahip 
olan 1915Çanakkale Köprüsü, Avrupa Ya-
pısal Çelik Birliği tarafından modern mega 
mühendisliğin önemli bir örneği olarak 
adlandırıldı. Proje, Karayolu ve Demiryolu 
Köprüleri Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyisi 
seçildi. 

Jürinin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'yı 
Asya'ya bağlayan 1915Çanakkale Köprüsü, 
San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne 
kardeş olarak görülürken, aynı zamanda 
bölgenin yeni sembolü olarak anıldı. 

Jüri üyelerinden, ECCS’nin ilk kadın yönetim 
kurulu üyesi, ilk kadın başkanı, beş yıl ara ile 
iki kez başkanlık yapmış olan, ECCS Silver 
Medal ve Charles Massonnet Bilim Ödülü 
sahibi Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu 
ödül ile ilgili yaptığı açıklamada;

“1915Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuv-

vetli rüzgarlara ve deprem risklerine da-
yanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mü-
hendislik yapısı, mimari açıdan da büyük 
beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede 
inşaatı tamamlanan asma köprüde, yapı-
ya uygun yüksek mukavemetli çelik kulla-
nımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve 
dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915Ça-
nakkale Köprüsü günümüzün modern 
çelik yapıları için zengin bir örnek oluş-
turuyor.” dedi. 

Ödüller Eylül’de İstanbul’da Sahipleri-
ne Teslim Edilecek

Avrupa Çelik Köprü Ödülleri, Türk Yapısal 
Çelik Derneği (TUCSA) tarafından ECCS ile 
koordineli olarak düzenlenen 10. Ulusla-
rarası Çelik Köprüler Sempozyumu (SBIS 
2022) ile eşgüdümlü olarak 21 Eylül 2022 
tarihinde İstanbul’da InterContinental 
Otel’de gerçekleştirilecek ödül töreninde 
sahiplerini bulacak.  
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Uzm.Diyetisyen
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Eski zamanlarda Kızılderililer tarafından yara 
tedavisinde kullanılan kızılcık, tıbbi bir mey-
ve olarak da bilinir.

Zengin içeriğiyle tam bir vitamin ve mine-
ral deposudur. Başta C vitamini olmak üze-
re A, E vitamini, K, B vitaminleri içerir aynı 
zamanda sodyum, kalsiyum, bakır, manga-
nez, fosfor, demir ve potasyum gibi önemli 
minerallere sahiptir. Ayrıca, biyoaktif bitki 
bileşikleri ve başta flavonol ile polifenoller 
olmak üzere pek çok antioksidan bakımın-
dan zengindir.     

Kızılcık meyvesinin zengin fitokimyasal ya-
pısının, birçok hastalığın yanı sıra mesane 
ve böbrek hastalıklarında da faydalı etkile-
ri olduğu gösterilmiştir. İçerisinde bulunan 
aktosiyanin ve polifenoller sayesinde, insü-
lin direnci, kardiyovasküler hastalıklar, çeşit-
li kanserler ve mesane hastalıkları üzerine 
olumlu etkileri kanıtlanmıştır.

Kızılcık, çeşitli biyoaktif bitki bileşikleri-
nin zengin bir kaynağıdır.

Quercetin: Kızılcıkta en çok bulunan anti-
oksidan polifenoldür. Kızılcık, quercetin bi-
leşeninin ana meyve kaynakları arasındadır.
Myricetin: Kızılcıkta baskın bir antioksidan 
polifenol olan myricetin bulunur ve etkileri 
sağlık için oldukça yararlı olduğu bilinmek-
tedir.

Peonidin: Antosiyanin isimli antioksidan 
türü, siyanidin ile birlikte, kızılcığın muhte-
şem kırmızı renginden ve bazı sağlık yarar-
larından sorumludur. Kızılcık, peonidinin de 
en zengin beslenme kaynakları arasındadır.
Ursolik asit: Kabuğunda bulunan ursolik 
asit, kızılcıkta yüksek miktarda bulunan bir 
triterpendir. Birçok geleneksel bitkisel ilaçta 
kullanılan bir üründür.

TÜMÖRE KARŞI SAVAŞIR

Tümöre karşı savaşmanın çok basit ve başa-
rılı yolu, kızılcık suyudur. Bu küçük meyveler, 
kanserojenlerin büyümesini ve yayılmasını 
durdurmak için yardımcı olabilecek, poli-
fenoller adı verilen antioksidan bileşikler 
içerir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR

Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintile-
rine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir. 
Yüksek lif, düşük kalori içeriği ile diyetlerde 
tercih edilebilecek bir meyvedir. Yüksek lif 
sayesinde tokluk hissi verir. 

KANSERİ ÖNLER

Kızılcık suyu, hücrelerden zararlı serbest 
oksijen radikallerini uzaklaştıran güçlü anti-
oksidanlardan biri olan proantosiyanidinleri 
içerir. Kızılcık suyu, kanser hücrelerinin bü-
yümesine müdahale eden anti-kanserojen 
bileşenleri, özellikle kolon ve prostat kanseri 
ile ilişkili bileşenleri içerir. Kızılcık suyunun 
düzenli olarak içilmesi tümörlerin hızlı bü-
yümesini engeller.

KALBİNİZİ KORUR

Kızılcıklarda flavonoid varlığı, ateroskleroz 
tehdidini azaltan antioksidan özelliklere sa-
hiptir. kolesterol seviyelerini ve kan basıncı-
nı düşürerek kalp hastalığına neden olabi-
lecek riskleri engeller. Ateroskleroz, oksijen 
bakımından zengin kan akışı eksikliğine ne-
den olan ve kalp krizine yol açabilen plak 
birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.

BÖBREK TAŞLARINA ÖNLER

İdrar yolu enfeksiyonlarına bağlı kalsiyum 
fosfat ve struvit taşları. Üriner enfeksiyonun 
ardında, böbrek taşının üretiminde yardımcı 
olan özel bir enzim türü salgılayan bir bak-
teri bulunmaktadır. Bu bakterileri Idrarı asi-
dik yaparak kızılcık suyu ile durdurabiliriz.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Yeterince C vitamini alınmadığında, bağı-
şıklık sistemi zayıflar ve vücut hastalıklara 
açık hale getirir. Antioksidanlar ve C vitami-

ni bakımından çok iyi kaynak olan kızılcık 
meyvesi, bağışıklık sisteminin sağlıklı kal-
masına yardımcı olur. Serbest radikallerin 
neden olduğu oksidatif stresi önler ve za-
rarlı bakterileri öldürmeye yardımcı olur. 
Özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi 
üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 
koruma sağlar. 

PEPTİK ÜLSERLERİ ÖNLER 

Peptik ülserlere Helicobacter pylori veya 
H.pylori olarak bilinen bir çeşit bakteri ne-
den olur. Midede şişme sindirim sorunla-
rına neden olabilir, ancak kızılcık suyu bu 
sorunu kolayca çözebilir. Flavonoid bakı-
mından zengin besinler, kızılcık gibi, mide 
ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltıl-
masına yardımcı olur.

KARACİĞER YAĞLANMASINDAN KO-
RUR

Kızılcık meyvesi, hem antosiyaninler hem 
de meyveye rengini veren polifenol gibi 
antioksidanlar bakımından çok zengindir. 
Karaciğeri hasardan koruyarak enzim dü-
zeylerini düşürmeye yardımcı olur.  Saf-
radaki tıkanıklığı giderir ve karaciğerin 
yağları daha verimli bir şekilde dönüştür-
mesine izin verir.  

KANSERİ ÖNLER

Kızılcığın içerisinde bulunan antosiyanin 
ve flavonol bileşikleri, kanseri önlemede 
önemli bir rol oynar. Kızılcık meyvesi; kan-
serli hücreleri öldürebilir, kanser hücrele-
rinin büyümesini yavaşlatabilir ve iltihabı 
azaltabilir. Meme, karaciğer, prostat, yu-
murtalık ve kolon kanseri gibi çeşitli kan-
ser türlerindeki ilerlemeyi yavaşlattığı da 
bilinmektedir.

DİYABETİ ÖNLER

Kızılcık, içerdiği polifenol, insülin üretimini 
artıran ve kan şekerini düşürerek diyabeti 
önleyen güçlü bir antioksidandır. Bu saye-
de tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azal-
tır. Hücreleri hasardan ve şeker hastalığı 
gibi birçok hastalıktan korur. 

 

                  KIZIL MUCİZE
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Ana vatanı Kuzey Amerika olan ve sağlığa 
faydaları nedeniyle ‘süper meyve’ olarak 
bilinen aronya, ünlü restoran zinciri Big 
Chefs’in menülerine girdi. Kadın üreticileri 
desteklemek amacıyla BigChefs Kurucusu 
Gamze Cizreli tarafından geliştirilen Topra-
ğın Kadınlarından Sofralara projesiyle me-
nülere giren süper meyve ile gastronomi 
dünyasının aronyaya ilgisi daha da artacak.

Aronya menülerde yer alacak

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aronya 
meyvesine büyük ilgi gösterildiğini belirten 
Dr. Aronia Kurucusu, Girişimci Aylin Kala-
fatoğlu, “Birçok restoranda aronyalı tarifler 
yapılıyordu. Şimdi ise Türkiye’nin en bilinen 
restoran zincirlerinden Big Chefs’in menü-
lerinden aronyalı tarifler var. BigChefs Ku-

rucusu Gamze Cizreli ile gerçekleştirdiğimiz 
iş birliği kapsamında aronya, Big Chefs’in 
menülerinde pizza, salata ve cheesecake 
çeşitleri ile yer buldu. Aronyalı somon grav-
lax pizza, aronyalı somon gravlax salata ve 
aronyalı soğuk cheesecake olarak yer alan 
meyveyi farklı tariflerle de tüketiciyle buluş-
turmayı hedefledik. Tüm tedariğini Dr. Aro-
nia olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
Green Pr organizasyonuyla bir lansman da 
gerçekleştirdik. Kadın bir girişimci olarak 
Toprağın Kadınlarından Sofralara projesiyle 
aronyayı gastronomi dünyasıyla buluştur-
duğum için çok mutluyum” dedi.

GAMZE
CİZRELİ'DEN 
KADIN 
GİRİŞİMCİLERE 
DESTEK
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HER GÜN DAHA AZ YEMENİZİ 
SAĞLAYACAK ÖNERİLER

Günlük hayatınızda fark etmeden gereksiz 
atıştırmalar yaparak alabileceğiniz kalorileri 
bir düşünün! Bilimsel araştırmalara dayana-
rak hazırlanmış bu öneriler ile gün içinde 
alacağınız gereksiz kalorilere bir son vere-
bilir ve alışkanlıklarınız üzerinde küçük de-
ğişiklikler yaparak, tüm yaşamınızda sağlıklı 
beslenmeyi sürdürebilirsiniz.

Markette

- Sakız çiğneyin. Markette gezinirken, sakız 
çiğnemek gerçekten de abur cuburlara yö-
nelmenizi azaltıyor. Çünkü sakız çiğnerken, 
beyin o yiyeceklerin çıtırtısı veya lezzetlerini 
hayal edemiyor.

- Market sepetinizi ikiye ayırın. Sepetin bü-
yük yarısı meyve ve sebzeler, geri kalan kıs-
mı ise diğer yiyeceklerden oluşmalıdır. Bu 
da size, koca paket cipsler ve kurabiyeler 
gibi, paketleri kadar büyük kalorili yiyecek-
ler için yerinizin olmadığını hatırlatır. 

Ofiste

- Yemeklerinizi çalışma masanızda yemeyin. 
Çalışma masanızda yemek yerken, dikkati-
niz bilgisayarınız veya iş ile ilgili bir yerde 
olacağından, yediğiniz şeyi fark etmeyip 
hızlı yiyerek, istemeden daha fazla yiyebi-
lirsiniz.

- Eğer yemeğinizi dışarıda yiyecekseniz git-
tiğiniz yerde bol ışık alan bir masaya otu-
run. Çünkü araştırmalara göre, daha fazla 
ışıklı ve aydınlık ortamlar sizi salata gibi 
daha sağlıklı seçimler yapmaya yöneltiyor. 
Daha az ışık alan karanlık ve televizyona 
yakın masalar ise daha fazla yiyip içmenizi 
sağlıyor.

Mutfakta

- Kötü yemek alışkanlıkları, marketten baş-
layıp mutfağınıza gelir. Abur cuburlar ile 

doldurulan mutfaklar gereksiz yemenize 
ve kalorilere zemin hazırlar.

- Yemeklerinizi asla mutfak tezgâhının 
üstünde bırakmayın. Tezgâhlarında görü-
lebilir bölgelerde cips, kurabiye gibi abur 
cubur muhafaza eden kişiler, tezgâhı boş 
olan kişilere oranla yılda en az 5 kilo daha 
fazla almaktadır.

- Sizi cezbeden ve kalorili yiyecekleri, bir 
gece buzdolabı önü atıştırmasında mide-
ye indirmemek için buzdolabında saklar-
ken, alüminyum folyo ile saklayın. Böy-
lece içinde ne olduğunu dolap kapağını 
açar açmaz görmezsiniz. Daha sağlıklı yi-
yeceklerinizi de plastik şeffaf poşetlere 
koyarsanız onlara ulaşmanız daha kolay 
olur.

Unutmayın, temiz beslenme reformu, yiye-
cek stoklarından başlar.

Buzdolabınızda, erzak dolabınızda ve ki-
lerinizde sizi yolunuzdan çevirebilecek 
zararlı yiyecekler var ise onlardan hiç dü-
şünmeden kurtulmaya bakın. Evinizde da-
ima sağlıklı beslenmeyi sürdürebileceğiniz 
alternatifler bulundurun.

Evinizde mutlaka bulunması gereken yiye-
cekler;
• Yulaf,
• Ton balığı,
• Laktozsuz süt,
• Kuru meyveler,
• Baharatlar,
• Yumurta,
• Tam tahıllar.
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H&M, DÜNYA ÇAPINDA 
YENİ BİR MARKA LANSE 
EDİYOR:  H&M MOVE

H&M Move, sporu “hareket” olarak yeniden 
çerçevelendirerek daha erişilebilir bir spor 
vizyonu sunuyor ve gezegendeki herkesin 
zaten bir Mover olduğu ve çok çeşitli şekil-
lerde hareket ettiği gerçeğini kutluyor. 

H&M Move, tüm yetenek ve becerilere sa-
hip Mover’ları rahat ve özgüvenli bir şekilde 
hareket etmeleri için destekleyecek şık ve 
işlevsel 'movewear’ koleksiyonu sunuyor.

“H&M Move bir hareket markasıdır. Hare-
keti kutlamak ve dünyayı hareket etmeye 
davet etmek için buradayız. Amacımızın 
merkezinde, spor giyimin demokratikleşti-
rilmesinden başlayarak, sporun önündeki 
engelleri kaldırmak yer alıyor. Müşterileri-
miz için şık, işlevsel ve yüksek değerde, çe-
şitli kategorilerde geniş bir hareket kıyafeti 
yelpazesi sunuyoruz. Movers Jane Fonda 
and JaQuel Knight ile birlikte herkesi ve her 
bedeni hareket ettirme tutkumuzla beraber, 
önümüzdeki yolculuk için şimdiden ilham 
alıyoruz.” H&M Move Genel Müdürü Simon 
Brown.

H&M Move, fitness ikonu Jane Fonda ve 
ünlü koreograf JaQuel Knight Movers ta-
rafından yönetilen global bir antrenman 
kampanyasıyla başlıyor. Lansman filminde 
Jane bir kez daha antrenman eğitmeni ro-
lünü üstleniyor ve dünyayı hareket etmeye 
davet ediyor. JaQuel, bu jenerasyonlar arası 
antrenmana rehberlik ederek ona katılıyor 
ve hem konuda yüksek beceri sahibi hem 
de daha eğlenceli şekilde katılan her türlü 
hareket ve Movers'ı kutluyor.

Akademi Ödüllü aktör, aktivist ve fitness 
ikonu Jane Fonda, ilk antrenman videosu-
nun yayınlanmasından 40 yıl sonra insanları 
harekete geçirmek için Ilham vermeye de-
vam ediyor.

"Hayatımın çoğunu insanları hareket et-
tirebilmek için harcadım ve doğal olarak 
H&M Move'un tüm dünyayı harekete ge-
çirme misyonuna çağırıldım, ayrıca onların 
'spor giyim' yerine 'hareket kıyafeti' felse-
felerini gerçekten çok beğendim. Bu bana 
göre herhangi bir sporla ya da en atletik 
kişi olmakla ilgili değil. Vücudunuza sağ-
lıklı kalması için ihtiyaç duyduğu hareketi 
vermekle ilgili, böylece o da sizinle ilgile-
nebilir."

-Jane Fonda

Jane'e, zamanımızın en ikonik dansların-
dan ve birçok SuperBowl şovundan so-
rumlu ünlü koreograf olan Mover arkadaşı 
JaQuel Knight katılıyor. 

"H&M Move ile iş birliği yapmak, benim 
kişisel misyonum olan hareketin önündeki 
engelleri yıkmak ve dünyayı hareketlendi-
rip dans ettirmek için harika bir fırsat gibi 
geldi. Birlikte, spor alanında yeni bir örnek 
oluşturuyoruz ve hareket etmek için bir 
yere yazılmak gerekmediğini gösteriyo-
ruz." 

-JaQuel Knight

Hem kadın hem de erkek ürünleri içeren 
H&M Move, zıplama, esneme, atlama ve 
hareket etme için tasarlanmış geniş bir 
"hareket kıyafeti" yelpazesiyle piyasaya 
çıkıyor. Koleksiyonun ilk bölümünde fonk-
siyonel üstler, hafif ceketler ve çeşitli tayt 
ve bra ürünlerinin yanında antrenman ve 
koşu için özel olarak tasarlanmış ürünler 
de dahil olmak üzere çeşitli Move Essen-
tials bulunuyor. Jane Fonda ve JaQuel Kni-
ght tarafından lansman filminde giyilen 
H&M Move Monogram Koleksiyonu da 
aynı zamanda piyasa çıkıyor – bu koleksi-

yon ise logo oyunu ve detaylarından oluşan 
eşofman takımları içeriyor.
H&M Move, yenilikçi tasarımları karmaşık 
teknolojilerle birleştirerek basit isimlerle 
oluşturduğu dört özel materyal sunacak. 
Müşterilerin, materyalin ne işe yaradığını 
ve hareket etmeye nasıl yardımcı olduğunu 
anlamak için sadece materyalin ismine bak-
ması yeterli olacak. DryMove™ - Hareket 
halindeyken rahat bir şekilde kuru kalmanı-
zı sağlayarak tüm nemi cildinizden uzaklaş-
tırmaya yardımcı olur. ShapeMove™ - Size 
ekstra destek sağlar, ve gerilme ve esneme 
hareketlerinde "iç göstermeme" avantajı 
sunar. SoftMove™ - süper yumuşaktır ve 
hareket halindeyken size ekstra destek sağ-
lar. StormMove™ - rüzgara ve yağmura kar-
şı korur ve hava nasıl olursa olsun cildinizin 
nefes almasını sağlar.

Tüm materyallerin üretimden, kullanıma ve 
kullanım ömrü sonu ve imhasına kadar ge-
zegenimiz üzerinde bir etkisi vardır. Çevre-
sel etkiyi azaltmak için H&M Group, 2030 
yılına kadar materyallerin %100'ünün geri 
dönüştürülmesini veya daha sürdürülebi-
lir bir şekilde tedarik edilmesini hedefliyor. 
H&M Move bugün 85% oranında, ayrıca 
başlangıç olarak polyesterlerin %99'u geri 
dönüştürülmüş ve koleksiyonda kullanılan 
tüm pamuk ile daha sürdürülebilir bir şe-
kilde tedarik edilmiştir. Ayrıca H&M Move, 
2023'te lanse edilecek olan Fairbrics ve 
LanzaTech ile yaptığı iş birlikleri ile döngü-
selliğe ve geleceğin yenilikçi materyallerine 
yatırım yapmaya devam ediyor.

H&M Move, 4 Ağustos'ta kadın, erkek ko-
leksiyonları ile dünya genelinde hem 2500 
mağazada hem de online olarak hm.com/ 
move'da piyasaya çıkıyor. Monogram ko-
leksiyonu ve Çocuk koleksiyonları ise Türki-
ye'de sadece online olarak satışa sunulacak. 

Yeni spor giyim markası tüm dünyayı Jane Fonda ve JaQuel Knight ile birlikte hareket etmeye davet ediyor.

4 Ağustos'ta dünya çapında lansmanı yapılan yeni H&M Move markası, spor giyimin herkese ulaşmasını sağlamak ve 
tüm dünyayı ve herkesi harekete geçirmek için cesur bir misyona başlıyor.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Süleyman Yedibela
Genel Cerrahi Uzmanı 

KARACİĞERİN EN YAKIN DOSTLARI: GREYFURT VE LİMON 

Vücudun en büyük iç organlarından biri olan karaciğer, hayati fonksiyon-
ların yerine getirilmesi için gerekli olan enzimlerin üretilmesine yardımcı olu-
yor.  Halk arasında karaciğer temizlenmesi olarak bilinen karaciğer detok-
sifiyesi ile organların kendi kendine yenilendiğini söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğere iyi 
davranırsak ve yaşam tarzımızı değiştirirsek etkili detoksifikasyon ile organ-
lar kendini yenileme imkânı bulabilir. Hayat tarzı ve beslenme alışkanlığının 
değişmesi karaciğer sağlığı için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Belirli gıdaların tüketimi organlar üzerinde 
doğrudan bir etkiye sahip. Özellikle seb-
ze-meyvelerin karaciğer sağlığı için faydalı 
olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman 
Yedibela, “Narenciye grubunda yer alan 
greyfurt, karaciğeri temizleme etkisine sahip 
bir besin. İçindeki acı maddeler yağ sindiri-
mine yardımcı olan karaciğer enzimlerinin 
üretimini arttırır ve de detoksifikasyonunu 
destekler. Greyfurtun yanı sıra limon ve di-
ğer turunçgiller de karaciğer enzimlerinizi 
harekete geçirdikleri ve yüksek C vitamini 
içerdikleri için bağışıklık sistemini güçlendi-
rip karaciğer hasarlarının en aza indirilmesi-
ne yardımcı olur” dedi.

Sebzeler karaciğer temizliğinde etkili

Sebzelerin lif, vitamin ve mineraller açısın-
dan zengin olduğunu ve özellikle brokoli, 
turp, enginar, kuşkonmaz, domates, biber 
gibi sebzelerin karaciğerde detoksifiye edi-
ci özellikler uyguladığını vurgulayan Genel 
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedi-
bela, “Tüm turpgiller karaciğerdeki hücre 
yapılarının onarımı için oldukça önemli. 
Ayrıca, alkali olan bu sebzeler toksinleri yok 
etmeye yardımcı olurken detoksifiye edici 
özellikler ile karaciğerde dengeli bir asit-baz 
dengesine katkıda bulunurlar” dedi. 
Ceviz, avokado, zeytinyağı, chia tohumu ve 
bademin de karaciğer temizliğinde etkili 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleyman 
Yedibela, “İçerisindeki amino asit ve L-argi-
nin sayesinde temizleyici etkileri bulunuyor” 
şeklinde konuştu. 

Zerdeçal ve zencefil karaciğer kanseri ris-
kini düşürüyor

Sarımsak, zerdeçal ve zencefil gibi baharat-

ların içerdiği bileşenler sayesinde karaciğer 
enzimlerini harekete geçirdiğini ve kara-
ciğerdeki kanser hücrelerinin büyümesini 
engellediğini söyleyen Genel Cerrahi Uzma-
nı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Sarımsak, 
toksinlerin karaciğerden atılmasını destek-
ler. Ayrıca, Asya bölgesinde yaygın olarak 
kullanılan zerdeçal ve zencefil, antioksidan 

etkilere sahiptir. Diğer yandan, karaciğer 
enzimlerinin oluşumunu teşvik eder, toksin-
lerin emilimini sağlar ve böylece karaciğerin 
toksinleri daha iyi atmasına yardımcı olur. 
Yapılan araştırmalar, zerdeçal ve zencefil 
gibi baharatların karaciğer hasarının belirti-
lerini azalttığını ve kansere karşı önleyici bir 
etkiye sahip olduğunu gösteriyor” dedi. 
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Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog  

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİKLE BAŞ ETMENİN YOLLARI 
Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin karşılaştığı olumsuz durumlara karşı çaba harca-
maması, isteksizlik yaşaması ve motivasyon kaybı ile pasifleşmesi anlamına 
geliyor. “Ne yapsam olmuyor” gibi düşüncelere sebebiyet veren öğrenilmiş 
çaresizliğin birçok farklı tanımının olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Mer-
kezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Öğrenilmiş çaresizlik, bulunduğu 
durumdan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapması fakat başarı elde 
edememesiyle birlikte mevcut durumu kabullenip mücadeleyi bırakması 
olarak da tanımlanabilir. Bu davranış durumunda kontrol kaybının yaşan-
ması kişinin motivasyonunu, duygusal durumunu ve bilişsel performansını 
etkileyebiliyor” açıklamasında bulundu. 

Öğrenilmiş çaresizlik yüzünden geçmişteki 
üzücü ve olumsuz deneyimlerin bugün veri-
len kararları belirlediğini söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi 
Dokuzlu, “Örneğin küçük yaşlarda basket-
bolda başarılı olmayı hedefledik ama yeterli 
motor becerilerimiz tamamlanmadığı için 
top zıplatmakla ilgili yeterli performansı 
gösteremedik ve başarılı olamadık. Birkaç 
deneme sonrası bu konu hakkında yeter-
sizlik duygusunu daha da deneyimleyerek 
güçlendirdik. İleride yeterli becerilerimiz ol-
duğunda bile denemeden ‘nasıl olsa yapa-
mam, denememe gerek bile yok’ düşüncesi 
bu duruma temel bir örnek olabilir” dedi. 

Durumlar üzerindeki kontrol kaybı ka-
ramsar düşüncelere neden olabilir

Kişinin bir durumu değiştiremediği zaman, 
yani olay üzerindeki kontrolünü kaybetti-
ğinde değişime karşı karamsar düşüncelere 
kapılabildiğini vurgulayan Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu, “Bu kontrolsüzlük defalarca 
yaşandığında kişi düzelmeye ve değişime 
olan inancını zamanla daha da yitirmeye 
başlayabiliyor. Kişi motivasyonunu kaybe-
dip çaresizliği deneyimleyebiliyor. Bu du-
rum kişinin kendisini yetersiz hissetmesine 
neden olurken pasif kalma sürecine girme-
sine de neden olabiliyor” şeklinde konuştu. 
Yaşam koşulları öğrenilmiş çaresizliğin şid-
detini etkiliyor

Öğrenilmiş çaresizlik sonucunda kontrol 
kaybı yaşanmasının kişinin motivasyonu-
nu, duygusal durumunu ve bilişsel perfor-
mansını etkilediğini belirten Ezgi Dokuzlu, 
“Kontrol kaybı, 3 farklı şekilde karşımıza çı-
kıyor. Motivasyonel düzeyde kontrol kaybı 
oluşabiliyor ve  yaşanan olumsuz tecrübe-
lerin sonucu olarak durumu değiştirme ve 
kontrol etme isteği kaybolabiliyor. Bu du-

rumdaki kişilerde, çevrede olup bitenlere 
karşı tepki vermede genel bir istek kaybı ve 
motivasyon kaybı olabiliyor. Diğer kontrol 
kaybı ise duygusal düzeyde kontrol kaybı. 
Çaresizliği öğrenmiş̧ kişi, içinde bulunduğu 
zor duruma karşı çözümsüz kaldığında, bu 
mevcut durumdan kendi imkanlarıyla kur-
tulamayacağına inandığında karamsar dü-
şüncelerin de etkisiyle kontrol kaybı da de-
rinleşebilir. Kişide dış dünyaya karşı güven 
eksikliği, anksiyete ve stres şiddetinde artış, 
umutsuzluk, karamsarlık, depresyon gibi 
sonuçlar meydana gelebilir” diye konuştu.
Sonuncusu ise bilişsel düzeyde kontrol kay-
bı... Bunun, kişinin bilişsel becerilerindeki 
kontrolsüzlüğünün, karşılaştığı olumsuz 
durumlar sonucunda meydana gelebildiği-
ni hatırlatan Dokuzlu, “Kişi bunun sonucu 
olarak davranışları ve davranışlarının so-
nuçları arasındaki ilişkiyi doğru yorumlaya-
maz ve süreci bütünlük içinde kavramakta 
zorluk yaşayabilir. Tabii ki yaşam koşulları 
ve olaylara bakış açısı öğrenilmiş çaresizlik 
şiddetini ve türünü de etkileyebiliyor. Olay-
lara daha pozitif bakan bireyler sorunların 
üstesinden rahatlıkla gelebilirken, olaylara 
daha olumsuz yönlerinden bakan kişiler 
sorunların üstesinden gelmekte zorlanabi-
liyor” dedi. 

Kendini tanımak önemli

Öğrenilmiş çaresizliğin doğuştan gelen 
bir duygu olmadığını, deneyimlerle şekil-
lendiğini hatırlatan Psikolog Ezgi Dokuzlu, 
“Zaman kavramı kişilerin problem çözme 
ve öz kontrol becerilerini geliştirdiği için 
kişinin zor durumlar karşısındaki mücadele 
gücünü oluşturabilir. Dolayısıyla bireylerin 
öz farkındalıkta kendini tanıması, duygu ve 
düşüncelerini bilmesi ve olumsuz duygu ve 
düşüncelerin kaynaklarını inceleyerek çö-
züm yollarına odaklanması öğrenilmiş ça-

resizliğe karşı koruyabilir” şeklinde konuştu. 
Öğrenilmiş çaresizlikle baş etmek için öne-
riler: 

-İyimser bakış açısını benimseyin.

Olayların olumlu yönlerine odaklanmaya 
çalışın. Karamsar düşünceye sahip olmak 
çaresizlik duygusunu arttıracaktır.

-Kontrolün sizde olduğunu hatırlayın.

Kontrolün kendisinde olmadığını düşünen 
kişiler çabalarına rağmen başarısız olacak-
larına inanırlar ve çaba harcamayı bırakırlar.

-Gerçekçi hedefler koyun.

Hedefiniz ulaşılabilir ve gerçekçi olmalı. Aksi 
halde, başarısızlık olasılığı nedeniyle öğre-
nilmiş çaresizlik döngüsüne kapılırsınız. As-
lında yapabileceğiniz şeyler hakkında bile 
karamsarlığa kapılabilirsiniz.

-Başarısızlıklarınızdan öğrenin.

“Yine başarısız oldum” demek yerine, “Bir 
daha bunu yaşadığımda ne yapabilirim?“
gibi bir sorgulama, beyninizin problem çöz-
me alanlarına erişmenize yardımcı olur.

-Kendinizi takdir edin.

Küçük başarılar için bile kendinizi övün, 
kendi çabanızı ne olursa olsun değersizleş-
tirmeyin.

-Kendinizi iyi tanıyın.

Başarı ve başarısızlıklarınızı gözden geçirin. 
Başarılı olma yolunda önünüzdeki engelleri 
aşmak için neler yapabileceğinizi düşünün.
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Sadi Kayıran

OZON TERAPİ İLE YAŞLANMAYI GECİKTİRİN 
Sağlıklı kemikler güçlü bağışıklık sistemini de beraberinde getiriyor. Birçok 
hastalığın tedavisini destekleyen ozon terapinin (medikal ozon tedavisi), 
kas-iskelet sistemi ile ilgili hastalıklarda ve yaşlanma ile oluşan bazı aksaklık-
larda tedavi amaçlı kullanıldığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fizik-
sel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “Ozon terapi, bağışıklık 
sistemi üzerinde son derece önemli etkilere ve etkin sonuçlara sahip bir 
yöntem. Ancak ozon terapinin destekleyici bir tedavi olduğu unutulmama-
lı. Hastalık nedeniyle tedavi gören bireylerin ozon terapisini birincil tedavi 
olarak görmemeleri ve asıl tedavilerini ihmal etmemeleri tedavinin başarı 
açısından oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Ozon terapi, çeşitli yollardan ozon gazı ya 
da ozon gazına tabi tutulmuş kanın, yeni-
den damar yolu ile vücuda verilmesidir. Bir 
tedavi yöntemi olmaktan ziyade, vücudun 
tedaviye verdiği yanıtı artıran bir yöntem 
olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Mer-
kezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Sadi Kayıran, “Kas-iskelet sistemimize ait 
pek çok sağlık probleminde kullanılan ozon 
uygulamalarının geleneksek tedavilerin bir 
alternatifi değil, tamamlayıcısıdır” dedi.

Kemoterapi veya radyoterapi sonrası uy-
gulanabiliyor

Birçok hastalığın tedavisinde uygulanan 
ozon terapisinin yaralarda, yaşa bağlı gözde 
ortaya çıkan makula dejenerasyonu gibi has-
talıklarda, basit diş ve ağız enfeksiyonların-
da da etkin olarak kullanıldığını söyleyen Fi-
ziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi 
Kayıran, “Ozon, insan vücudu gibi biyolojik 
ortamlarda hızla oksijene dönüşerek orta 
düzeyde stres oluşturan bir gaz. Bu gaz ba-
ğışıklık sistemimizdeki antioksidan savunma 
mekanizmalarında görev yapan enzimler ile 
aktive oluyor ve oluşan bu kontrollü strese 
karşı bağışıklık sistemimiz harekete geçiyor. 
Yani bir tür, ‘fizyolojik aşı’ etkisi ortaya çıkar-
tarak yaşlanmayı yavaşlatıyor diyebiliriz. Yaş 
ile beraber beynin bulutlanması/sislenmesi 
diye bilinen kısa süreli unutkanlık, çevreye 
ilginin azalması gibi semptomları giderme-
de oldukça etkili. Ayrıca, bağışıklık siste-
minin baskılandığı veya bozulduğu kanser 
tedavilerinde kemoterapi veya radyoterapi 
tedavisi sonrasında, kronik viral hastalıklar-
da, kalp-damar hastalıklarında, romatolojik 
rahatsızlıklarda da ozon tedavisi rahatlıkla 
uygulanabiliyor” açıklamasında bulundu. 

Ozon terapi kas-iskelet sistemi hastalık-

larında etkili

Ortopedik hastalıkların tedavisinde ozon 
tedavisinin yaygınlaştığını belirten Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayı-
ran, “Özellikle halk arasında ‘yumuşak doku 
romatizması’ olarak bilinen fibromiyalji has-
talığında, hastanın kas ağrılarının azalması, 
yorgunluk şikayetlerinin giderilmesi ve iyilik 
halinin uzun süreli devam etmesinde ozon 
terapinin olumlu etkilerinin olduğunu gös-
teren pek çok çalışma mevcut. Ayrıca roma-
tizmal hastalıkları da kapsayan kas-iskelet 
sistemi hastalıklarında faydalı etkileri bildi-
ren araştırmalar da dikkat çekici. Tüm bun-
larla birlikte ozon uygulamalarını tek başına 
mucizevi bir yöntem olarak görmek yanlış 
olur. Hatta ozon uygulamaları vücudun te-
daviye verdiği yanıtı artıran bir yöntemdir. 
Bu nedenle hasta tüm yönleri ile değerlen-
dirilmeli, medikal tedaviler, korunma pren-
sipleri, egzersizler, yardımcı cihazlar gibi te-
davinin diğer önemli bileşenleri asla ihmal 

edilmemeli” uyarısında bulundu. 

Hasta ve tedaviye göre uygulama şekli 
değişiyor

Ozon terapinin majör (damar içerisine), mi-
nör (kas içerisine ozon-kan karışımı uygula-
ma), lokal (kas içerisine ozon uygulama) ve 
topikal (ilacın deriye sürülmesi) şekillerinde 
uygulanabildiğini belirten Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “En 
yaygın uygulama yöntemi majördür ancak 
uygulama şekli ve alınacak seans süre-sık-
lığı hasta ve hastalık durumuna göre deği-
şiklik gösterebilir. Terapinin, mutlaka doktor 
kontrolünde, iyi bir klinik değerlendirme 
sonucunda, hijyen kurallarına uygun, dene-
yimli bir ekip tarafından yapılması önemli” 
dedi. Ozon terapinin yan etkisinin yok de-
necek kadar az olduğunu vurgulayan Dr. 
Kayıran, “Uygulama sonrası görülen etkiler, 
terapinin metot ve dozuna göre değişebilir 
ancak birçoğu geçicidir” şeklinde konuştu. 
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PLAJLARDA SUWEN RÜZGÂRI ESTİ
Kalitesi ve tasarım anlayışı ile her beden ve her yaştaki kadına uygun ürün alternatifi sunan Suwen bu yazda 
plajlarda yerini aldı. Suwen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, fonksiyonel kalıplarını plaj 

koleksiyonuna da uygulayan Suwen’in drapeli mayoları, balenli bikini üstleri ve yüksek belli, kemerli, drapeli bikini 
altlarının, tek omuz, drapeli, V yaka mayoların, üçgen braletlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ürün fonksiyonları ve modern tasarımlarıyla 
iç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, 
plaj koleksiyonlarından lohusa gruplarına 
kadar ürün alternatifleri sunan Suwen 2022 
plaj koleksiyonundaki bikinileri, mayoları, 
pareoları, havluları ile plajlarda fark yarat-
maya devam etti. 

Suwen 2022 plaj koleksiyonunda yer alan 
özel kalıptaki ve geniş beden aralığındaki 
bikini üstleri ve mayolar her yaş ve tarzdaki 
kadının öncelikli tercihleri arasında yer aldı. 
Leopar desenli ipli mayokinileri, parlak ku-
maşlı bikini modelleri, straplez, retro ve kla-
sik modelleriyle vintage stiller, floral efekt-
ler, neon renkler, cut out detaylar, illüzyon 
oyunları, üçgen, straplez, fırfırlı modeller, 
yüksel beller, halter kesimler, ışıltılı doku-
nuşlar, kemerler, zincir ve gold aksesuarlar, 
pliseler kadınlar tarafından büyük bir ilgiyle 
karşılandı.

Plaj koleksiyonuna gösterilen ilgiden duy-
dukları memnuniyeti dile getiren Suwen 
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Can Dilek sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Plaj, ev giyim ve iç giyim koleksiyonlarımı-
zın özel baskı ve kumaşları, renkleri, tarzları 
ve tasarımlarıyla yaz sezonuna alternatifli 
modellerle giren bir markayız. Desenli yaz 
elbiselerimiz ve plaj koleksiyonunu tamam-
layan pareolarımız ile geniş ürün seçenek-
lerimiz yer alıyor. Plaj koleksiyonunu hazır-
larken, mevsimin renklerinden, enerjisinden 
ilham alan parçaların yanı sıra klasiklerden 
vazgeçmeyenlerin, mayo ve bikinisinde 
aksesuarlara önem verenlerin, bu yazın 
en trend çizgilerini yakalamak isteyenlerin 
bulabileceği birbirinden şık ve rahat seçe-
nekleri ortaya çıkarmaya özen gösterdik. 

Yeni koleksiyonumuz büyük bir ilgiyle 
karşılandı. Farklı tasarım ve mevsimsel 
renklerdeki mayo koleksiyonumuz, şık, 
feminen, zarif, spor, cool ve geniş beden 
aralıklarındaki modelleriyle farklı tarzlar-
daki kadınlara alternatif sunuyor. Biz klişe 
kalıplardan uzaklaşarak ve kadınların her 
anlarında özgürce davranarak, özgüvenli 
bir şekilde yaşayabileceklerine inanıyo-
ruz. Özellikle büyük bedenli kadınların da 
güncel tasarımlarda model alternatifleri 

bulabileceği bir markayız. Her yaz olduğu 
gibi bu yaz da retro, şık, spor, klasik, desenli 
mayolarımızı tasarlarken, farklı tarzlardaki 
kadınların kendilerini rahat ve şık hissede-
ceği modelleri koleksiyonumuza dahil et-
tik.’’

Suwen’in yeni 2022 plaj koleksiyonuna, tüm 
Suwen mağazalarından veya https://www.
suwen.com.tr/ adresli online alışveriş site-
sinden ulaşabilirsiniz.

Can Dilek Can Dilek 
Suwen Satış ve Pazarlama Genel Müdür YardımcısıSuwen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı



75

 Haberler / MALL&MOTTO

SUWEN İLK ALTI AYDA %170,8 BÜYÜDÜ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. İlk altı ayda 
net kârı yüzde 375 artışla 42,5 milyon TL, satış gelirleri yüzde 170,8 artışla 323,2 milyon TL oldu. Suwen ilk altı ayda %170,8 

büyüme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim 
perakende markası Suwen, 2022 yılı ikinci 
çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Güçlü bir 
büyüme performansı yansıtan sonuçlara 
göre, Suwen yılın ikinci üç ayında 190,6 mil-
yon TL net satış elde etti. İlk altı aylık dö-
nemde ise net kârı yüzde 375 artışla 42,5 
milyon TL; satış gelirleri de yüzde 170,8 ar-
tışla 323,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk altı ayına göre Suwen’in 
FAVÖK tutarı %199,3 artışla 95,9 milyon 
TL oldu. Suwen bu yılın ilk altı ayında 64,4 
milyon TL tutarında faaliyet, 42,5 milyon 
TL tutarında net kâr elde etti. Bu dönemde 
Türkiye’de 9, Romanya’da 3 yeni mağaza 
açan Suwen’in mağazalarının sayısı 149’a 
yükseldi.

Son 12 Ayda Güçlü Performans:

30 Haziran 2022 tarihi itibari ile son 12 ayda 

güçlü bir performans gösteren Suwen’in; 
•Net satış gelirleri 563,7 milyon TL’ye,
•FAVÖK tutarı 178,2 milyon TL’ye
•Faaliyet karı 123,0 milyon TL’ye ve
•Net karı 76,4 milyon TL’ye ulaştı.
 
Yılın ilk altı ayında hedefledikleri büyüme 
rakamlarını yakaladıklarını söyleyen Suwen 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali 

Bolluk sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Yılın ilk altı ayında hedeflerimizi yakaladığı-
mız için çok memnunuz. Bu sonuçlar plan-
larımıza paralel olarak güçlü büyümemizi yıl 
sonuna kadar sürdüreceğimizin de güçlü bir 
kanıtı. 

30 Haziran 2022 itibariyle son 12 ayın so-

nuçlarına baktığımız zaman sürdürülebilir 
ve güçlü bir büyüme çizgisini yakaladığı-
mıza inanıyoruz. Bu manada Suwen’in hızlı 
büyüme çizgisini korumaya kararlıyız.

Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında 
hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında 
yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı ge-
nişletmeye ve büyümeye devam edeceğiz.”

Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Yönetim KuruluSuwen Yönetim Kurulu

 Üyesi ve Genel Müdürü  Üyesi ve Genel Müdürü 



76

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.279 1 Forum Ankara Outlet 128.747 1 Mavibahçe AVM 341.773
2 City's Nişantaşı AVM 310.194 2 Kentpark AVM 69.418 2 TerraCity AVM 324.757
3 İstanbul Optimum 248.702 3 Cepa AVM 66.495 3 Espark AVM 129.305
4 Kanyon AVM 223.801 4 Gordion AVM 61.371 4 Park Afyon AVM 124.929
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.168 5 Next Level AVM 51.923 5 Samsun Piazza AVM 120.772
6 Marmara Park AVM 173.770 6 Atlantis AVM 47.474 6 Kulesite AVM 111.109
7 Emaar Square Mall 145.125 7 Taurus AVM 46.508 7 Forum Mersin AVM 104.785
8 Trump AVM 137.548 8 Nata Vega Outlet 39.492 8 Forum Kayseri AVM 103.448
9 Mall of İstanbul 117.440 9 One Tower AVM 38.359 9 Gebze Center 101.149

10 İstinyePark AVM 108.610 10 Antares AVM 36.684 10 Forum Gaziantep AVM 100.807
11 Aqua Florya AVM 102.148 11 Podium Ankara AVM 35.433 11 Forum Bornova AVM 98.443
12 Zorlu Center 100.896 12 Arcadium AVM 34.375 12 Antalya Migros AVM 90.992
13 Brandium AVYM 98.890 13 Anatolium Ankara AVM 30.360 13 Outlet Center İzmit 90.747
14 Buyaka AVM 98.625 14 Kızılay AVM 25.769 14 MarkAntalya AVM 90.734
15 Maltepe Park AVM 97.608 15 365 AVM 22.818 15 Özdilek Bursa AVM 90.259
16 Palladium AVM 88.185 16 Atakule AVM 21.880 16 Forum Trabzon AVM 88.373
17 Viaport Asia Outlet 88.060 17 Tepe Prime Avenue 19.993 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.243
18 Tepe Nautilus AVM 85.813 18 Armada AVM 16.336 18 Point Bornova AVM 75.482
19 Capacity AVM 79.763 19 Bilkent Station 12.963 19 MalatyaPark AVM 73.618
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.893 20 Park Vera AVM 11.274 20 Kent Meydanı AVM 57.825

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.716 1 ANKAmall AVM 12.182 1 Özdilek Bursa AVM 28.383
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.539 2 Antares AVYM 6.509 2 TerraCity AVM 6.536
3 Akyaka Park 48.443 3 Kentpark AVM 4.511 3 Park Afyon AVM 6.281
4 Kanyon AVM 47.137 4 Tepe Prime Avenue 4.232 4 Sera Kütahya AVM 5.786
5 Emaar Square Mall 17.694 5 Armada AVM 3.360 5 HighWay Outlet AVM 5.574
6 Capitol AVM 13.770 6 Cepa AVM 3.316 6 Kayseri Park AVYM 5.134
7 Trump AVM 13.491 7 Atlantis AVM 2.679 7 MalatyaPark AVM 4.710
8 Buyaka AVM 12.614 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.559
9 İstinyePark AVM 9.687 9 Next Level AVM 1.874 9 Gebze Center 4.056

10 Zorlu Center 7.804 10 Arcadium AVM 1.792 10 Deepo Outlet Center 3.409
11 Astoria AVM 7.486 11 365 AVM 1.662 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.251 12 Forum Ankara Outlet 1.602 12 Korupark AVM 3.200
13 İstanbul Optimum 6.187 13 Bilkent Center AVM 1.579 13 Espark AVM 3.045
14 Sapphire Çarşı 5.184 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.718
15 ArenaPark AVYM 5.054 15 One Tower AVM 994 15 17 Burda AVM 2.639
16 Palladium AVM 4.866 16 Gimart Outlet 937 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.838 17 Park Vera AVM 539 17 Oasis AVM 2.336
18 İsfanbul AVM 4.815 18 Kızılay AVM 349 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.215 19 Metromall AVM 310 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Watergarden İstanbul 4.165 20 Atakule AVM 289 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.032

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 90.332 1 ANKAmall AVM 112.809 1 TerraCity AVM 77.823
2 Emaar Square Mall 86.090 2 Antares AVYM 39.339 2 Mavibahçe AVM 74.259
3 İstinyePark AVM 64.701 3 Nata Vega Outlet 30.978 3 M1 Adana AVM 70.308
4 Mall of İstanbul 50.665 4 Cepa AVM 29.558 4 Özdilek Bursa AVM 59.781
5 Watergarden İstanbul 48.913 5 Gordion AVM 28.691 5 Kulesite AVM 49.626
6 212  Outlet 48.544 6 Armada AVM 27.760 6 İzmir Optimum 49.302
7 Venezia Mega Outlet 47.586 7 Atakule AVM 26.387 7 Park Afyon AVM 46.897
8 Buyaka AVM 47.265 8 Atlantis AVM 25.978 8 Kumsmall AVM 46.481
9 Vadistanbul AVM 46.560 9 Metromall AVM 25.419 9 41 Burda AVM 44.474

10 Forum İstanbul AVYM 44.016 10 Podium Ankara AVM 25.057 10 Antalya Migros AVM 39.577
11 Marmara Park AVM 42.107 11 Kentpark AVM 23.605 11 Agora İzmir AVM 38.049
12 City's Nişantaşı AVM 40.294 12 Ankara Optimum Outlet 19.480 12 Westpark Outlet AVM 36.136
13 Akyaka Park AVM 38.894 13 Taurus AVM 17.559 13 Forum Mersin AVM 33.190
14 Kanyon AVM 38.858 14 Arcadium AVM 17.383 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.120
15 Maltepe Park AVM 36.334 15 Forum Ankara Outlet 15.193 15 Agora Antalya AVM 33.066
16 Hilltown AVM 36.163 16 One Tower AVM 15.069 16 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.056
17 İstanbul Optimum 31.682 17 Bilkent Station AVM 13.785 17 10Burda AVM 32.767
18 Trump AVM 30.948 18 Next Level AVM 11.049 18 01Burda AVM 32.414
19 Meydan İstanbul AVM 30.664 19 Kartaltepe AVM 10.142 19 17 Burda AVM 32.306
20 İstanbul Cevahir AVM 29.827 20 Anatolium Ankara AVM 8.573 20 M1 Konya AVM 32.170
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4 Kanyon AVM 223.801 4 Gordion AVM 61.371 4 Park Afyon AVM 124.929
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.168 5 Next Level AVM 51.923 5 Samsun Piazza AVM 120.772
6 Marmara Park AVM 173.770 6 Atlantis AVM 47.474 6 Kulesite AVM 111.109
7 Emaar Square Mall 145.125 7 Taurus AVM 46.508 7 Forum Mersin AVM 104.785
8 Trump AVM 137.548 8 Nata Vega Outlet 39.492 8 Forum Kayseri AVM 103.448
9 Mall of İstanbul 117.440 9 One Tower AVM 38.359 9 Gebze Center 101.149

10 İstinyePark AVM 108.610 10 Antares AVM 36.684 10 Forum Gaziantep AVM 100.807
11 Aqua Florya AVM 102.148 11 Podium Ankara AVM 35.433 11 Forum Bornova AVM 98.443
12 Zorlu Center 100.896 12 Arcadium AVM 34.375 12 Antalya Migros AVM 90.992
13 Brandium AVYM 98.890 13 Anatolium Ankara AVM 30.360 13 Outlet Center İzmit 90.747
14 Buyaka AVM 98.625 14 Kızılay AVM 25.769 14 MarkAntalya AVM 90.734
15 Maltepe Park AVM 97.608 15 365 AVM 22.818 15 Özdilek Bursa AVM 90.259
16 Palladium AVM 88.185 16 Atakule AVM 21.880 16 Forum Trabzon AVM 88.373
17 Viaport Asia Outlet 88.060 17 Tepe Prime Avenue 19.993 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.243
18 Tepe Nautilus AVM 85.813 18 Armada AVM 16.336 18 Point Bornova AVM 75.482
19 Capacity AVM 79.763 19 Bilkent Station 12.963 19 MalatyaPark AVM 73.618
20 Beylikdüzü Migros AVM 77.893 20 Park Vera AVM 11.274 20 Kent Meydanı AVM 57.825

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.716 1 ANKAmall AVM 12.182 1 Özdilek Bursa AVM 28.383
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.539 2 Antares AVYM 6.509 2 TerraCity AVM 6.536
3 Akyaka Park 48.443 3 Kentpark AVM 4.511 3 Park Afyon AVM 6.281
4 Kanyon AVM 47.137 4 Tepe Prime Avenue 4.232 4 Sera Kütahya AVM 5.786
5 Emaar Square Mall 17.694 5 Armada AVM 3.360 5 HighWay Outlet AVM 5.574
6 Capitol AVM 13.770 6 Cepa AVM 3.316 6 Kayseri Park AVYM 5.134
7 Trump AVM 13.491 7 Atlantis AVM 2.679 7 MalatyaPark AVM 4.710
8 Buyaka AVM 12.614 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.559
9 İstinyePark AVM 9.687 9 Next Level AVM 1.874 9 Gebze Center 4.056

10 Zorlu Center 7.804 10 Arcadium AVM 1.792 10 Deepo Outlet Center 3.409
11 Astoria AVM 7.486 11 365 AVM 1.662 11 Forum Mersin AVM 3.301
12 Akasya AVM 7.251 12 Forum Ankara Outlet 1.602 12 Korupark AVM 3.200
13 İstanbul Optimum 6.187 13 Bilkent Center AVM 1.579 13 Espark AVM 3.045
14 Sapphire Çarşı 5.184 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.718
15 ArenaPark AVYM 5.054 15 One Tower AVM 994 15 17 Burda AVM 2.639
16 Palladium AVM 4.866 16 Gimart Outlet 937 16 Outlet Center İzmit 2.439
17 Marmara Forum AVM 4.838 17 Park Vera AVM 539 17 Oasis AVM 2.336
18 İsfanbul AVM 4.815 18 Kızılay AVM 349 18 Palladium Antakya AVM 2.264
19 Kozzy AVM 4.215 19 Metromall AVM 310 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Watergarden İstanbul 4.165 20 Atakule AVM 289 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.032

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 90.332 1 ANKAmall AVM 112.809 1 TerraCity AVM 77.823
2 Emaar Square Mall 86.090 2 Antares AVYM 39.339 2 Mavibahçe AVM 74.259
3 İstinyePark AVM 64.701 3 Nata Vega Outlet 30.978 3 M1 Adana AVM 70.308
4 Mall of İstanbul 50.665 4 Cepa AVM 29.558 4 Özdilek Bursa AVM 59.781
5 Watergarden İstanbul 48.913 5 Gordion AVM 28.691 5 Kulesite AVM 49.626
6 212  Outlet 48.544 6 Armada AVM 27.760 6 İzmir Optimum 49.302
7 Venezia Mega Outlet 47.586 7 Atakule AVM 26.387 7 Park Afyon AVM 46.897
8 Buyaka AVM 47.265 8 Atlantis AVM 25.978 8 Kumsmall AVM 46.481
9 Vadistanbul AVM 46.560 9 Metromall AVM 25.419 9 41 Burda AVM 44.474

10 Forum İstanbul AVYM 44.016 10 Podium Ankara AVM 25.057 10 Antalya Migros AVM 39.577
11 Marmara Park AVM 42.107 11 Kentpark AVM 23.605 11 Agora İzmir AVM 38.049
12 City's Nişantaşı AVM 40.294 12 Ankara Optimum Outlet 19.480 12 Westpark Outlet AVM 36.136
13 Akyaka Park AVM 38.894 13 Taurus AVM 17.559 13 Forum Mersin AVM 33.190
14 Kanyon AVM 38.858 14 Arcadium AVM 17.383 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.120
15 Maltepe Park AVM 36.334 15 Forum Ankara Outlet 15.193 15 Agora Antalya AVM 33.066
16 Hilltown AVM 36.163 16 One Tower AVM 15.069 16 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.056
17 İstanbul Optimum 31.682 17 Bilkent Station AVM 13.785 17 10Burda AVM 32.767
18 Trump AVM 30.948 18 Next Level AVM 11.049 18 01Burda AVM 32.414
19 Meydan İstanbul AVM 30.664 19 Kartaltepe AVM 10.142 19 17 Burda AVM 32.306
20 İstanbul Cevahir AVM 29.827 20 Anatolium Ankara AVM 8.573 20 M1 Konya AVM 32.170
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YEMEKSEPETİ’NDEN YENİ BİR İNOVATİF TESLİMAT PROJESİ DAHA:
YEMEKSEPETİ, MARMARİS KOYLARINDA JET SKİ İLE TESLİMATA BAŞLADI! 

 
Türkiye’de yemeğin ve h-ticaretin öncü markası Yemeksepeti, yenilikçi teslimat hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Ye-
meksepeti, Marmaris koylarında bulunan teknelere, bölgedeki üye restoranlardan Jet Ski ile teslimat hizmetine başladı. 

Yemeksepeti’nin yenilikçi teslimat proje-
lerinden bir yenisi daha hizmete girdi. An-
laşmalı restoranların menülerinde bulunan 
yiyecek ve içecekler, Marmaris koylarındaki 
teknelere Yemeksepeti Jet Ski’leri ile teslim 
edilmeye başlandı.

Bölge restoranların menülerinde yer alan 
yemekleri Marmaris koylarının açıklarında 
bulunan teknelere ulaştırmaya başlayan Ye-
meksepeti Jet Ski’leri, yaz sezonu boyunca 
bu ayrıcalıklı hizmeti sunmaya devam ede-
cek. 

Sezon boyunca Marmaris, Adaköy, Keçi 
Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına 
Yemeksepeti Jet Ski’leri ile sipariş teslimatı 
yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise 
GPS konumuna göre uygulama tarafından 
algılanacak.



Tarih Motto /MALL&MOTTO 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

5 Eylül 1938 - Atatürk, vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, daha sonra Ankara 3. 
Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk tarafından 28 Kasım 1938'de açıldı

11 Eylül 1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.

 10 Eylül 1855 - Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.

28 Eylül 2003 - Türkiye kadın millî voleybol takımı, tarihinde ilk kez Avrupa 
ikincisi oldu.

20 Eylül 1988 - Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında halter dalında 
6 dünya rekoru kırdı.

 7 Eylül 1998 - İnternet araştırma motoru Google kuruldu.

 9 Eylül 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin 
kazanılmasının ardından Yunan Ordusu'nu önüne katan Türk Ordusu işgal 

altında bulunan İzmir'e girdi.

1 Eylül 1868 - Galatasaray Lisesi eğitime başladı

1 Eylül 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan 
Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. 

İleri! Aynı gün Türk ordusu Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi

5 Eylül 1960 - Muhammed Ali (Cassius Clay) olimpiyat madalyasını aldı
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YENİLİKÇİ İÇ TASARIMI, KASLI DURUŞU İLE SPORTİF VE GÜNLÜK SÜRÜŞ KEYFİNİ BİR ARADA 
SUNAN YENİ BMW 320İ SEDAN TÜRKİYE’DE

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW markasının ülkemizde ve dünyada en çok satan modeli BMW 3 
Serisi Sedan yenilendi. BMW markasının geçmişten günümüze kadar tasarım ve teknolojik gelişimini yansıttığı ikonik 
modeli BMW 3 Serisi, yenilenen iç tasarımı ve efsanevi sürüş dinamikleriyle yine sınıfının standartlarını belirliyor. Daha 

geniş yüzeyler ve kaslı dış tasarımıyla sportif sürüş karakterini güçlendiren Yeni BMW 320i Sedan’ın sürücü ve sürüş odaklı 
kokpiti de en ileri teknolojileri sunmaya devam ediyor. Yeni BMW 320i Sedan Ağustos ayı itibarıyla Borusan Otomotiv 

Yetkili Satıcıları showroomlarında test sürüşü imkanı ile deneyimlenebiliyor.

Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu 
Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağ-
layan Konfor Erişim Sistemi donanımlarını 
standart olarak sunan Yeni BMW 320i Se-
dan, hem şehir içi hem de şehirlerarası se-
yahatlerde konfor ile performansı bir araya 
getiren 1.6 litre hacminde turbo beslemeli 
motor ve M Sport Tasarım paketiyle satın 
alınabiliyor.

Daha Etkileyici ve Güçlü Görünüm

BMW modellerinin tasarımlarında imza ni-
teliğinde olan BMW böbrek ızgaraları, Yeni 
BMW 320i'de en güncel haliyle yer alıyor. 
Çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan 
BMW böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma 
sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksi-
ne ters L formundaki gündüz aydınlatmala-
rıyla farklılaşan Yeni BMW 320i Sedan, ön 
tamponda yer alan büyük hava girişi ve di-
key olarak tasarlanmış hava perdeleriyle de 
otomobilin rüzgâr direncini daha da iyileşti-
riyor. Yenilenen BMW 3 Serisi'nin arka tasa-
rımı, M Sport tasarımıyla birlikte genişleyen 
arka çamurluk yapısı ve yeniden tasarlanan 
dikey formlu difüzörle otomobilin kaslı du-

ruşunu tamamlıyor. 

Fiziksel Düğmelerden Arındırılmış Mi-
nimalist Kabin

Yeni BMW 320i'nin iç mekânını modernize 
ederek daha sade hâle getiren en büyük 
detay olan BMW Kavisli Ekran, 12.3 inç 
boyutunda Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyu-
tunda Kontrol Ekranıyla D Premium seg-
mentinde sunulan en büyük ekran olma 
özelliği taşıyor. Alt konsolda yer alan ge-
leneksel vites kolu ise yerini minimalist ta-
sarımı destekleyen yeni vites seçiciye bı-
rakıyor. Yeni BMW 320i'de standart olarak 
sunulan akustik camlar sayesinde uzun 
yolculuklarda bile kabin içi son derece 
sessiz bir sürüş vadediyor.

BMW Operating System 8 yeni yazılımıy-
la desteklenen BMW iDrive teknolojisi, 
yenilenen BMW 320i Sedan ile otomobil 
tutkunlarıyla buluşuyor. Sürücü ile oto-
mobil arasında maksimum bağ kurmayı 
sağlayan BMW Intelligent Personal Assis-
tant, gelişmiş yetenekleriyle bu teknolojiyi 
destekliyor.

Yüksek Sürüş Zevki ile Konfor Bir Arada

Güçlü ve tutumlu yönleriyle öne çıkan 1.6 
litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motor, 
170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 
8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine 
edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere 
lineer biçimde aktarırken, Yeni BMW 320i 
Sedan'ı 0'dan 100 km/s hıza sadece 8.1 sa-
niyede ulaştırıyor. 

Yenilikçi ve En Modern Donanımlar Stan-
dart Olarak Sunuluyor

Yeni BMW 320i Sedan modelindeki yenilik-
ler sadece tasarım detaylarıyla sınırlı kalmı-
yor. BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar 
ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip 
Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren 
Asistanı’nı kapsayan Sürüş Asistanı, oto-
matik park fonksiyonu içeren Park Asistanı 
ve HiFi Ses Sistemi dikkat çeken özellikler 
arasında yer alıyor. BMW Head-Up Display, 
Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control 
ve Konfor Erişim Sistemi ise Yeni BMW 320i 
Sedan modelinde ilk defa standart olarak 
sunduğu donanımlar arasında bulunuyor. 
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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


