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GÜLER SABANCI
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SABANCI VAKFI OLARAK YARIM 
ASRA YAKIN BİR SÜREDİR SOSYAL 
DEĞİŞİM İÇİN ÇALIŞIYOR, BUNU DA 
KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ İLE 
TAÇLANDIRIYORUZ.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI
ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ESAS HOLDİNG OLARAK 
TOPLULUĞUMUZU SAĞLAM 
ADIMLARLA GELECEĞE
TAŞIYORUZ.

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO’SU
TOPLULUĞUMUZU SAĞLAM 
ADIMLARLA GELECEĞE 
TAŞIYORUZ.

PROF. DR. HÜSEYİN ALTAŞ
AYD BAŞKANI
AVM EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE
2,1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM 
SAĞLANIYOR.

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

NEVZAT YAVAN
ESAS GAYRİMENKUL COO’SU

“ESAS GAYRİMENKUL VARLIK
 YÖNETİMİ PLATFORMU’NUN 

HEDEFİ 25 AVM”

KİĞILI’DAN BİR İLK DAHA! TÜRKİYE’NİN 
İLK CANLI META DEFİLESİ

A.S. WATSON GROUP  2030 YILINA
KADAR 200.000 GENCE
İSTİHDAM SAĞLAMA 
SÖZÜ VERDİ 

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI KUTLU OLSUN
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Değerli Mall&Motto okuyucuları ekim sayımız ile karşınıza çıkmanın heyecanı 
ile merhaba !

Pandemi sonrası yeniden hayatın normale dönmesinin en önemli göstergele-
rinden biri olan markaların lansmanlarının başlaması ekonomimizin toparlan-
dığının işaretlerindendir. 

Amber, gül, lavanta, neroli, bergamot ve daha nicesiyle büyülendiğimiz renga-
renk, mis kokulu bir ortamda kısacık, keyifli bir mola ile Peros’un doğanın eş-
siz hediyelerinden ilham alarak hazırladığı yeni ürünlerini tanıtacağımız keyifli 
lansmana katıldık.

Marka yüzü ve elçisi Esra Erol’un ev sahipliğinde, Six Senses Otel’in muhteşem 
deniz manzarası ve orman havası eşliğinde Peros’un ilk basın buluşmasına ka-
tıldık. Adana’dan filizlenip bir dünya markası oluşunun hikayesini dinledik.
Sonrasında Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da Geberit’in 20.yıl lansma-
nına katıldık  Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer ev sahipliğinde Ge-
berit grup CEO’su Christian Buhl,İsviçre Başkonsolosu Julien Thöni ve Tasarım 
Streteji Başkanı Christoph Behling katılımları ile markanın 20.yılını coşku ile 
kutladık.

2021 yılında Dünya'da yılın elektrikli otomobili ve en iyi tasarım ödülünü alan 
Hyundai IONIQ 5 Türkiye Lansmanı için Four Seasons The Bosphorus'da yapı-
lan lansmanında Hakan Yılmaz'ın büyüleyici dijital sanat gösterisini izleyip yılın 
aracı hakkında bilgi aldık.

Yurt dışında en çok şubesi bulunan Türk restoran zinciri Bursa Kebap Evi, Avru-
pa ile başlayan global marka yolculuğuna Orta Doğu’daki gücünü artırarak de-
vam ediyor. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de 91 yurt dışında ise 12 şubesiyle 
hizmet veren marka, Orta Doğu’da büyüme hedefine yönelik güçlü bir adım 
attı. Suudi Arabistan’ın AVM ve perakende sektöründe lider şirketi “Abdullah 
Al Othaim Investment Company”ın sahibi ve güçlü yatırımcı Abdullah Saleh 
Ali Al-Othaim ile master franshise anlaşması imzalayan Bursa Kebap Evi, Suudi 
Arabistan’da 1 yıl içinde 10 şubeye ulaşma hedefine ulaşıyor. Lansmanda mar-
kanın yurt dışı şubeleri için Türk personel istihdam şartı ve tedarik zincirinin 
ciddi bir oranını Türkiye’den sağlaması kıymetli bir duruşun göstergesi olarak 
karşımıza çıktı.

Erkek giyiminin öncü markası Kiğılı, Türkiye’nin ilk canlı meta defilesi ile 
2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonunu GoArt Metaverse’te tanıttı. Gerçek man-
kenlerin Kiğılı için özel olarak tasarlanan eşsiz bir meta-defile alanında yaptık-
ları defileyi, katılımcılar kendi yarattıkları avatarları ile takip etti. Meta dünya-
sında yakın zamanda ilk mağazasını açmaya hazırlanan Kiğılı, sonraki süreçte 
de kullanıcılara avantajlar sağlayacak özel bir oyunu hayata geçirdi.

Günün sonunda ekonomimiz ve sektör hızla irtifa kazanmaya başladı. 2023 
güzel gelecek belli oldu. Bir çok özel haber ve röportaj ile sizlere iyi okumalar 
diliyoruz.
Sevgiler… 



Genel Direktör

www.atraxexpo.com

10. ULUSLARARASI EĞLENCE, OYUN, PARK 
ve SPOR ALANLARI ENDÜSTRİSİ FUARI

tureksfuar.com.tr
tureks@tureksfuar.com.tr

+90 212 570 63 05
+90 554 958 12 94

FUARIN TEMASI EŞ ZAMANLI FUARLAR

12-14 OCAK 2023
İSTANBUL FUAR MERKEZİ - YEŞİLKÖY - İSTANBUL



“Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir 
sosyal değişim için çalışıyor, bunu da kültür-
sanat faaliyetleri ile taçlandırıyoruz.”

"Esas Holding olarak değerlerimizi her daim 
yaşatıyoruz."

“Topluluğumuzu sağlam adımlarla geleceğe 
taşıyoruz.”

“Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi platformunun 
hedefi 25 AVM.”

İçİndekİlerİçİndekİler
8
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38

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Koç Holding CEO’su

Esas Gayrimenkul COO’su

Güler SABANCI

Emine Sabancı KAMIŞLI

Levent ÇAKIROĞLU

Nevzat YAVAN

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

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon

İLETİŞİM: 0530 218 49 43

"Türk markası olarak globalde yerimizi sağlamlaştıracağız.”

"AVM ekosistemi içerisinde 2,1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor.”

34

42

Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Baklanı

AYD Başkanı

Cem HELVACI

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
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-Sosyal Medya Analizi -Söyleşi -Dijital Medya Pazarlama 

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon

İLETİŞİM: 0530 218 49 43
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GÜLER SABANCI: TUGFO’NUN AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ SAHNELERİNDE 
AYAKTA ALKIŞLANMASI GURUR VERİCİ

Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 
2022 yılı turne programını tamamladı. Orkestra, 12-16 Ağustos tarihleri arasında Çekya ve Almanya’nın seçkin salon-
larında verdiği 4 konserle ayakta alkışlandı. Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen final konserini Sabancı Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yerinde izledi.  

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef 
Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap 
And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gös-
teren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 
Türkiye konserlerinin ardından, Çekya ve Al-
manya’da verdiği 4 konserle 2022 yılı turne-
sini noktaladı. Turnenin ilk konseri Prag’ın 
tarihi konser salonu Rudolfinum’da, kapanış 
konseri ise Berlin’de düzenlenen uluslarara-
sı klasik müzik festivali Young Euro Classic 
2022 kapsamında Konzerthaus’ta gerçek-
leşti.  

15. yılını kutlayan TUGFO, Türkiye’nin en ba-
şarılı konservatuarlarından seçilen 60 genç 
müzisyen ile birlikte Çekya ve Almanya’da 
Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Avrupa’nın 
önemli konser salonlarında sahneye çıkan 
orkestra, müzikseverlerden tam not aldı. 

Güler Sabancı: "Türkiye Gençlik Filarmoni 
Orkestrası ülkemiz için büyük bir gurur." 

Berlin Konzerthaus’ta konseri takip eden 
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak yarım 
asra yakın bir süredir sosyal değişim için ça-
lışıyor, bunu da kültür-sanat faaliyetleri ile 
taçlandırıyoruz. Kısa Film Yarışması, Devlet 

Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Ti-
yatro Festivali, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sa-
kıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Metropo-
lis Antik Kenti kazı çalışmalarına verdiğimiz 

destekleri çok değerli görüyoruz. 15 yıldır 
ana destekçisi olduğumuz Türkiye Gençlik 
Filarmoni Orkestrası da bu kapsamda en 
kıymetli projelerimiz arasında yer alıyor. 
Sevgili Cem Mansur ve ekibinin liderliğin-
de bugüne kadar 1.000’den fazla yetenekli 
gence ulaştık. Bu süreç içinde gördük ki, 
16-22 yaş arasındaki gençler, hem kamp 
dönemi hem de konserlerde birer kuş misali 
en yükseklere uçmayı öğreniyor. Daha bu 
yaşlarda Avrupa’nın en önemli sahnelerinde 
ayakta alkışlanıyorlar. Orkestra üyelerinin 
gelecekte de dünyanın her yanına kanat 
çırparak ülkemizi ve bizi gururlandırma-
yı sürdüreceklerine inancım tam. Berlin’de 
ülkemizde yetişen genç sanatçıları izlerken 
hepimiz duygulandık. Onların birbirinden 
zor eserleri harmoni içerisinde bu kadar 
iyi sergilemeleri bizleri onurlandırdı. Emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” 
dedi.

Orkestranın bu yılki repertuvarında Çayko-
vski, Fauré ve Schumann'ın eserlerine ek 
olarak, TUGFO'nun 2022 turnesi için özel 
olarak hazırlattığı Evrim Demirel'in "Osman-
lı Minyatürleri 2" adlı müziği de yer aldı. Or-
kestranın bu turnede solisti, genç viyolonsel 
sanatçısı Poyraz Baltacıgil oldu. 

Şef Cem Mansur’un yönetimindeki Türkiye 
Gençlik Filarmoni Orkestrası; bu yılki kamp 
döneminde, genç yaşlarındayken TUGFO 
deneyimi kazanmış ve kariyerini Berlin Fi-
larmoni Orkestrası’nda sürdüren keman 
sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet 
Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası 
solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriy-
le tecrübe kazandı. TUGFO, 2022 yılı turne-
si kapsamında Türkiye’de de Bursa Uludağ 
Üniversitesi, İstanbul İş Sanat Kültür Merke-
zi ve Ankara CSO Konser Salonu’nda seyirci 
karşısına çıktı.

Türkiye’nin en dinamik orkestrası olma 
özelliğini taşıyan Türkiye Gençlik Filarmoni 
Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyo-
nelleşmeden önce orkestra deneyimi ka-
zanmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışı 
festivallerde konser verme ve orkestralar 
arası değişim programlarından yararlanma 
gibi fırsatlar sunuyor.
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 MODA MARKASI OLDU… ŞEVKET SABANCI VİZYONUYLA İLK FIRSAT PROGRAMI’NIN 

7.DÖNEMİ BAŞLADI

İşverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat 
eşitliği sunan Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 7. dönemi başladı. Progra-

mın 50 yeni katılımcısı Eylül itibarıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında işbaşı yaptı.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas 
Sosyal, “Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” 
mottosuyla 2015 yılından bu yana sürdürü-
lebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar yapa-
rak eğitimli genç işsizliği konusunda çözüm 
modelleri üretiyor. Çeşitlilik, eşitlik ve kap-
sayıcılık anlayışını benimseyen Esas Sosyal, 
2016 yılında hayata geçirdiği ilk sosyal yatı-
rımı olan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fır-
sat Programı ile işverenlerce daha az tercih 
edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun 
gençlerin, okuldan işe geçiş süreçlerinde fır-
sat eşitliği sunuyor. 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Progra-
mı kapsamında sivil toplum kuruluşlarında 
(STK) istihdam edilen gençlerin maaşla-
rı, program vizyonunu paylaşan kurumsal 
destekçiler ile birlikte karşılanıyor. Böylece 
Esas Sosyal; eğitimli genç istihdamına çö-
züm modeli sunarken aynı zamanda eğitim, 
sanat, kültür, insani yardım, çevre, sürdü-
rülebilir kalkınma gibi pek çok farklı alan-
da faaliyet gösteren STK’lara da nitelikli iş 
gücü sağlayarak, toplumsal kalkınmaya 
katkıda bulunuyor. Program katılımcıları, 
Türkiye’nin önde gelen STK’larının kurumsal 
iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynak-
ları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri 
ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi özel 
sektörde de karşılığı olan departmanlarında 
12 ay boyunca tam zamanlı çalışarak ilk iş 
deneyimi kazanıyor, İlk Fırsat Akademisi ile 
21. yüzyıl yetkinlikleri kapsamında 250 sa-
atten fazla eğitim ve gelişim desteği alıyor, 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren önemli 
kurumların yöneticilerinden mentorluk ve 
mülakat becerilerini geliştirecek imkanlar-
dan yararlanıyor. Böylelikle programdan 
mezun olan gençler, kendinden emin, sos-
yal sorumluluk bilinci gelişmiş ve donanım-
lı bireyler olarak kariyer dünyasında emin 
adımlarla ilerliyor.

Esas Sosyal; gençlerin sivil toplum bilincini 
de geliştiren programı ile bu zamana kadar 
40 farklı STK’yı genç istihdamı konusunda 
destekledi. Bu yıl ise Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Cevdet İnci Eğitim 
Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti, DenizTemiz 
Derneği, Gayrimenkul Yatırımcıları Derne-
ği, Habitat Derneği, İnsani Gelişme Vakfı, 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kanserli 

Çocuklara Umut Vakfı, Kodluyoruz, Maya 
Vakfı, TEMA Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Tohum 
Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk 
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Tür-
kiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Korun-
maya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Türkiye Spas-
tik Çocuklar Vakfı ve Yenibirlider Derneği ile 
50 gence daha ilk iş deneyimi sağlıyor. 

Programın 6. dönem katılımcıları, STK’lar-
da deneyim kazanıp Ağustos ayında Prog-
ramdan mezun olarak kariyerlerine devam 
ederken, 7. döneme başlamanın heyecanını 
yaşayan 50 katılımcı ise Eylül ayında iş başı 
yaptı. 

Her yıl Türkiye genelinde işverenlerce daha 
az bilinen devlet üniversitelerinden yeni 
mezun katılımcıları kabul eden Şevket Sa-
bancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, bu za-
mana kadar 23.000 başvuru aldı.  Başvurular 
akabinde titizlikle gerçekleştirilen değerlen-
dirmeler sonucunda katılımcıların %75’ini 
kadınların oluşturması, programın kadın 
istihdamı konusundaki duyarlılığını ve bu 
konudaki desteklerini de ayrıca ortaya ko-
yuyor.  

Kolektif etkinin gücüne inanan Esas Sosyal, 
hayata geçirdiği sosyal yatırım programla-
rı çevresinde aralarında kurumsal ve ayni 
destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezun-
lar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve 
eğitmenlerin de yer aldığı 3.000 kişiyi aşan 
güçlü bir ekosistem geliştirdi. Esas Sosyal, 
ekosistemine kattığı gençleri program me-
zuniyeti sonrasında da yakinen takip ederek 
profesyonel hayatlarında onlara destek ol-

maya devam ediyor.  

Umut vadeden gençlerin gelişimi ve do-
nanım kazanmaları yolunda onlara destek 
vermekten ötürü çok mutlu olduklarını be-
lirten Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Geçtiğimiz 
aylarda sevgili babamın vefatının 1. yılı 
için bir anma organizasyonu düzenledik. 
Bu organizasyondaki katılımı gördükçe 
ve söylenenleri duydukça fark ettim ki biz 
Esas Holding olarak değerlerimizi her daim 
yaşatıyoruz. Bu değerlerin canlı tutulma-
sında sosyal yatırım birimimiz Esas Sos-
yal’in çok büyük katkısı var. Gençlere fırsat 
yaratmayı ve eğitimlerine destek olmayı 
önemsiyor, potansiyellerini keşfetmeleri 
ve kendilerine güvenmeleri için elimizden 
geleni yapıyoruz. 7 yıl önce hayata geçir-
diğimiz Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fır-
sat Programı ile profesyonel hayata adım 
atan gençlerin yanında yer alıyoruz. Bu 
program gençlerin sesine kulak verirken 
ihtiyaçlarını fark etmemizi sağladı. Ayrıca 
Kurumsal Destekçilerimizin, STK’larımızın, 
mentorlarımızın, İK profesyonellerimizin 
de olduğu kocaman bir aileye sahip ol-
mamıza vesile oldu. Yarınlarımızı emanet 
edeceğimiz gençler için el ele vermek çok 
kıymetli. Bu yıl da 50 yeni gence fırsat sun-
manın, kariyer yolculuklarında onlara eşlik 
edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni 
katılımcılarımıza, ailemize hoş geldiniz de-
mek istiyorum. Heyecanla başladığınız bu 
programdan mezun olduğunuzda da kari-
yer hayatınızın her döneminde Esas Sosyal 
olarak arkanızda olacağımızı unutmayın” 
dedi.  

Emine Sabancı KamışlıEmine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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ÖZDÖNER SADECE MACROCENTER VE MACROONLINE’DA

Toptan et, döner ve köfte ürünlerinin 
önemli oyuncularından ÖzDöner, pera-
kende sektörüne de hızlı bir giriş yap-
tı. ÖzDöner tarafından özenle üretilen 
250 gramlık hazır pişmiş dana döner 
paketleri, Macrocenter şubelerinde ve 
Macroconline’da kaliteli döner yemek 
isteyen döner severlerin beğenisine su-
nuldu.

 “KALİTELİ DÖNERİN TÜM MUTFAK-
LARA GİRMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü Bahar 
Özürün, toptan et, döner ve köfte ürün-
lerinin yanında perakende sektöründe 
de isimlerini duyurarak kaliteli ve sağ-
lıklı dönerin tüm mutfaklara girmesi-
ni amaçladıklarını söyledi. Et ve döner 
sektörünün tek kadın girişimcisi olan 
Özürün, “Yıllardır sektörün içindeyiz. “ 
İyi etten İyi Döner Üretmek“ diye özet-
lenebilecek bir felsefemiz var. Bu yüz-
den etin kalitesi konusunda son derece 
hassasız. Sadece 24 ayını geçmemiş da-
nalardan elde edilen, açık pembe renkli 
eti tercih ediyoruz. Eti sadece kemikli 
karkas olarak temin ediyoruz, kendimiz 
işliyoruz ve elde ettiğimiz yaprak et ve 
kıymadan dönerlerimizi üretiyoruz. Kıy-
ma çekerken sinir ayıklama teknolojisi 
kullanarak tamamen sinirsiz bir kıyma 
elde ediyoruz. Kesilmek üzere hazırla-
dığımız dönerin %60’ı yaprak etten ve 
%40’ı kıymadan oluşuyor ve her iki kı-
sım da geleneksel terbiye malzemele-
ri ile marine ediliyor. Otomatik kesim 
robotlarında el değmeden standart in-
celikte kestiğimiz dönerler “sous vide” 
yöntemine uygun vakum poşetlerde 
paketleniyor.Bu yöntem ve ambalaj sa-
yesinde döner vakum paketi ile birlikte 
sıcaklığı 80 dereceyi geçmeyen suda 10 
dakika bekletilerek ısıtılabilir. Bu şekil-
de ısıtılan döner aromasını ve lezzetini 
kaybetmez, kurumaz. Ocakta yeni kesil-
miş dönere en yakın tüketim deneyimi 
bu yöntem ile yaşanabilir “ diye konuş-
tu.

PRATİK VE HIZLI

ÖzDöner hem leziz hem de pratik ha-
zır yemek alternatifleri arayan tüketici-
ler için  Macrocenter şubelerinde 250 

Et ve döner sektörünün önemli temsilcilerinden ÖzDöner, perakende sektörüne de hızlı bir giriş yaptı. 
ÖzDöner’in 250 gramlık hazır pişmiş dana döneri Macrocenter ve Macroonline’da yerini aldı.

gramlık özel vakum ambalaj içinde ve 
kraft kutuda tüketiciye sunuluyor. Isıtıp 
servise hazır hale getirmek için sadece sı-
cak suyun yeterli olduğu ürün özel vakum 

poşetinden çıkarmadan 80 dereceyi aşma-
yan sıcak suda 10 dakika bekletilerek servis 
edilebildiği gibi mikrodalga, fırın ve tavada 
da ısıtılabiliyor.

Bahar ÖzürünBahar Özürün
ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü 





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

212 Outlet lan Mall Motto Eylül 2022.pdf   1   25.08.2022   17:04



17

 Haberler / MALL&MOTTO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

212 Outlet Mall Motto lan Metro Eylül 2022 22*28.pdf   1   25.08.2022   17:40



18

MALL&MOTTO / Haberler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Levent Çakıroğlu



20

MALL&MOTTO / Haberler

“Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya – Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar 
ve zorlu piyasa koşullarına rağmen koç topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş 
portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık. Ülkemize olan inancımızla 
yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. Kombine yatırımlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkartarak 

14,9 milyar tl’ye yükselttik. Yılın geri kalan döneminde disiplinli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülke-
miz ve topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” 

KOÇ HOLDİNG YILIN İLK YARISINDA 385,9 MİLYAR TL KONSOLİDE GELİR ELDE 
ETTİ, 14,9 MİLYAR TL KOMBİNE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

Koç Holding, 2022 yılının ilk yarısında kon-
solide bazda toplam 385,9 milyar TL gelir 
elde ederken, 14,9 milyar TL kombine ya-
tırım gerçekleştirdi. İlk yarı finansal sonuç-
larını değerlendiren Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında küresel 
ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya – 
Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalan-
malar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen 
Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, di-
siplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş 
portföy yapımız ve sağlam tedarik zinciri-
mizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride 
bıraktık. Ülkemize olan inancımızla yatırım-
larımızı kararlılıkla sürdürdük.  Kombine ya-
tırımlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla iki katına çıkartarak 14,9 milyar TL’ye 
yükselttik. Böylece son 5 yılda yaptığımız 
toplam yatırım 65 milyar TL’ye ulaştı. Yılın 
geri kalan döneminde disiplinli ve ihtiyatlı 
bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, 
ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yarat-
maya devam edeceğiz” dedi. 

Levent Çakıroğlu: “Otomotiv sektörünün 
stratejik dönüşümüne, gerek sektördeki 
şirketlerimiz gerekse Koç Holding olarak 
devam eden çalışmalarımızla öncülük edi-
yoruz.”

Koç Topluluğu’nun dönüşüm halindeki oto-
motiv endüstrisinde Türkiye’nin rekabetçi 
gücünü daha da arttıran yatırımlara kararlı-
lıkla devam ettiğini belirten Levent Çakıroğ-
lu sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv Gru-
bu Şirketlerimiz ile birlikte sektörün üretim 

ve ihracatındaki liderlik rolümüzü başarıyla 
sürdürüyoruz. Otomotiv sektörünün stra-
tejik dönüşümüne, gerek sektördeki şirket-
lerimiz gerekse Koç Holding olarak devam 
eden çalışmalarımızla öncülük ediyoruz. 
Özellikle elektrifikasyon alanındaki yatırım-
larımız; iklim kriziyle mücadele yolunda ve 
2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz 
kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi 
ve hizmetlerimizi dönüştürme anlayışımızla 
da örtüşüyor.” 

Ford Otosan ile Ford Motor Company ara-
sında, Romanya'daki Craiova fabrikasının 
devralınmasına yönelik başlayan sürecin 
tamamlandığını belirten Çakıroğlu, “Craio-
va'nın Ford Otosan’ın üretim tesisleri ağının 
önemli bir parçası olmasıyla birlikte şirke-
timizin mühendislik ve üretim tecrübesi, 
uluslararası boyuta taşınmış olacak. Ayrıca 
Tofaş, bu dönemde de başarılı finansal ve 
faaliyet sonuçları sergiledi, Fiat markasıyla 
üç yıldır sürdürdüğü Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç toplam pazar liderliğini de-
vam ettirdi” ifadelerini kullandı.

Levent Çakıroğlu: “Koç Holding ve Ay-
gaz’daki Entek hisselerinin Tüpraş’a devre-
dilmesi, Topluluğumuzun sürdürülebilir ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme 
stratejisi ile birlikte Karbon Dönüşüm Prog-
ramımızın önemli bir hamlesi.” 

Koç Topluluğu Enerji Grubu Şirketlerinin fa-
aliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefi 
doğrultusunda Entek paylarının Tüpraş’a 
devrine ilişkin sürecin devam ettiğini ha-
tırlatan Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: 
“Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş’ın 25 Ağus-
tos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Olağa-
nüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların 
onayına sunulmak üzere, Koç Holding ve 
Aygaz’daki Entek hisselerini Tüpraş’a dev-
retmeye hazırlanıyoruz. Böylelikle Toplu-
luğumuzun sürdürülebilir ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarındaki büyüme stratejisi ile 
birlikte Karbon Dönüşüm Programımızın 
önemli bir hamlesini gerçekleştirmiş olaca-
ğız. Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusun-
da yatırımlarına hız veren Tüpraş, Kırıkkale 
Rafinerisinde 12,6 MW Güneş Enerjisi Sant-
rali kurulumuna başladı. Bu dönemde bir 
önemli adım daha atan Tüpraş, sürdürülebi-

lir havacılık yakıtı üretme planı kapsamında 
teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans 
anlaşması imzaladı.”

Koç Topluluğu şirketlerinin 2022 yılının ilk 
yarısındaki performanslarını değerlendir-
meyi sürdüren Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk 
yarısında da başta ülke ekonomisi olmak 
üzere tüm paydaşlara değer katmayı sürdü-
ren Yapı Kredi, güçlü performansını devam 
ettirerek sermaye ve likidite tarafında gös-
tergelerini daha da yüksek seviyelere taşıdı” 
dedi. 

Levent Çakıroğlu: “Geçmiş ve mevcut ba-
şarıların gelecekteki başarının garantisi 
olmadığının bilinciyle, ar-ge ve yenilikçilik 
konusundaki yetkinliklerimizi güçlendirerek 
Topluluğumuzu sağlam adımlarla geleceğe 
taşıyoruz.”

Yüzüncü yılına yaklaşan Koç Topluluğu’nu 
önümüzdeki yüzyılın rekabetine hazırladık-
larını belirten Levent Çakıroğlu, “Geçmiş ve 
mevcut başarıların, gelecekteki başarının 
garantisi olmadığının bilinciyle, ar-ge ve ye-
nilikçilik konusundaki yetkinliklerimizi güç-
lendirerek Topluluğumuzu sağlam adımlarla 
geleceğe taşıyoruz. Ekosistemimizdeki tüm 
paydaşlarla iş birliğine çok önem verdiğimiz 
ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarımızda, ulusal 
ve uluslararası destek mekanizmalarından 
en verimli şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. 
Bu anlayışla dünyanın en büyük sivil araştır-
ma ve yenilikçilik programı olan AB Çerçeve 
Programlarına katılmayı önceliklendiriyoruz. 
2014-2020 yılları arasında yürütülen Ufuk 
2020 programında Koç Üniversitesi 54, şir-
ketlerimiz ise 75 projeyle katılmıştı. Böylece, 
TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Ufuk 2020 
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları’ listesinin 
ilk 4 sırasında Koç Topluluğu şirketleri yer al-
mış, Koç Üniversitesi de yine TÜBİTAK tara-
fından yayımlanan listede açık ara en başarılı 
üniversite olmuştu. 2021-2027 döneminde 
yürütülen Ufuk Avrupa çerçeve programı-
na da aynı motivasyonla, hızlı bir başlangıç 
yaptık. Geçtiğimiz günlerde, Ufuk Avrupa 
sürecinde paydaşlarımıza aktif destek sun-
mak üzere, çerçeve programlarda aktif rol-
ler alan, tecrübeli çalışma arkadaşlarımızın 
görev alacağı özel bir mentörlük programı 
oluşturduğumuzu duyurduk” dedi. 

Levent ÇakıroğluLevent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su     Koç Holding CEO’su     
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Sektörünün yenilikçi markası Garenta, 2022 Ocak – Temmuz dönemine ait verilerini açıkladı. Şirketten yapılan açıkla-
maya göre 2022 Ocak – Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 daha fazla araç kiralandı. 

Garenta’nın paylaştığı verilere göre 2022 Haziran – Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre kiralama 
gün sayısı da uzadı. 

GARENTA VE İKİNCİYENİ.COM GENEL MÜDÜRÜ ŞAFAK SAVCI: 

KISA DÖNEM ARAÇ KİRALAMAYA OLAN TALEP YÜZDE 32 ARTTI

Anadolu Grubu bünyesinde faali-
yet gösteren, araç kiralama sektö-
rünün yenilikçi markası Garenta, 
2022 Ocak – Temmuz dönemine 

ait kiralama adedi, en çok tercih edilen 
araçlar, kiralama süreleri gibi bilgileri pay-
laştı. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2022 
yılının Ocak – Temmuz döneminde kirala-
ma adetleri bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 32,4 artış gösterdi. 2022 Ha-
ziran – Temmuz aylarında ise bir önceki 
yılın aynı aylarına göre araç kiralama sayısı 
yüzde 6,1 arttı.

2022 yılında önceki yıllara benzer şekilde 
en çok ekonomi segmentinde yer alan 
araçlar tercih edilirken, küçük sınıf olarak 
tanımlanan A segmentindeki araçların 
yüzde 5’e yakın oranda tercih edilmesi 
dikkat çekti. 

2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayi-
leşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktası-
na Garenta markasını taşıdıklarını belirten 
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü 
Şafak Savcı, ‘Garenta olarak 24 marka ve 
99 farklı modelden oluşan 7500 adedin 
üzerindeki geniş araç filomuzla araç ki-
ralamak isteyen herkese müşteri odaklı 
anlayışımızla hizmet sunmaya devam edi-
yoruz. 2022 yılı sonunda bayi sayımızı 80’e 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk yedi 
aylık dönemini değerlendirdiğimizde Ga-
renta bayileri, mobil uygulamamız ve web 
sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 32,4 
arttı. Yine bu yılın Haziran ve Temmuz ay-
larını kıyasladığımızda bir önceki yılın aynı 
aylarına göre yüzde 6’lık bir artış var. Kısa 
dönem araç kiralama sektöründe yaz ayları 
talebin en çok arttığı dönem. Bu yıl yüksek 
talebin Eylül ayının sonuna kadar devam 
etmesini bekliyoruz’ dedi.

Kiralama gün sayısında da artış var

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü 
Şafak Savcı ayrıca, ‘2021 yılı Ocak – Tem-
muz döneminde 5,4 olan ortalama kiralama 
gün sayısı bu yılın aynı döneminde 5,6’ya 
yükseldi. Bu yılın ve geçen yılın Haziran ve 
Temmuz aylarını değerlendirdiğimizde ise 
geçen yıl 5,3 olan ortalama kiralama gün 
sayısı bu yılın aynı döneminde 6,1 olarak 
gerçekleşti’ şeklinde konuştu.

Garenta’da 7 gün ve üstü kiralamalar 
yüzde 50 indirimli

Tüketicilerin özellikle yaz aylarında artan 
araç kiralama ihtiyacına geniş araç filosuy-
la çözüm sunan Garenta, 15 Eylül’e kadar 
7 gün ve üzeri yapılacak tüm kiralamalarda 
yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Yüzde 50 
indirim fırsatından yararlanmak isteyenler, 
www.garenta.com.tr adresi üzerinden re-
zervasyonlarını kolayca yapabiliyor. 

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

www.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om

Geleneksel
El sanatları

Gazete-Dergi

Nümismatik

Geleneksel 
Esanslar-
El sabunları

Fotoğraf
Kartpostal

Levha-
Obidükkan

Antika Kitaplar
Obje

Filateli

Takı

Resim

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

www.eskiraflar.com.tr

Sipariş için: www.eskiraflar.com.tr

eskiraflarcom @eskiraflar



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

www.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om

Geleneksel
El sanatları

Gazete-Dergi

Nümismatik

Geleneksel 
Esanslar-
El sabunları

Fotoğraf
Kartpostal

Levha-
Obidükkan

Antika Kitaplar
Obje

Filateli

Takı

Resim

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

www.eskiraflar.com.tr

Sipariş için: www.eskiraflar.com.tr

eskiraflarcom @eskiraflar



24

MALL&MOTTO / Haberler

SMG, İŞLETMELERİN MODUNU HER ZAMAN YÜKSEK TUTUYOR

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan SMG, müzik ve anons yayınları başta olmak üzere 
geliştirdiği çözümler ile 13 bine yakın noktada müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. SMG, kendi ürettiği ve tüm 

hakları kendisine ait, dünya standartlarındaki eşsiz, yasal ve ekonomik müzikleriyle her sektörden işletmelere hiz-
met vermeye devam ediyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte mevsimsel değişikliği müzik listelerine yansıttıklarını söyle-

yen SMG Kurucu Ortağı Gül Gürer Alimgil, müziğin mağazalarda geçirilen zamanı etkilediğine de dikkat çekti.

Mağazaların müzik seçimleri neden 
önemli? Müzik seçimleri yaparken nelere 
dikkat ediliyor? Markadan markaya de-
ğişim gösteriyor mu?

Mağazaların müzik seçimi önemli çünkü 
müzik, markanın imajından, mağaza içi tra-
fik akışına kadar birçok unsuru, dolayısıy-
la da satışları etkiliyor. Bu konuda yapılan 
araştırmalar, müziğin tüketim tercihlerine 
etkisinde önemli bir yer tuttuğunu kanıtlı-
yor. 

Markanın kimliği ve imajı mekandaki müzik 
seçimi için çok önemli bir unsur. Örneğin bir 
fast food restoranında hızlı ritimde müzikler 
yayınlanmalı ki yemekler daha hızlı yensin 
ve müşteri sirkülasyonu artsın. Şık bir butik-
te easy listening eserlerin çalması müşteri-
lerin mağazada daha uzun süre kalmasını 
sağlayabilir. Fine dining restoranlarda müş-
terilerin daha uzun süre kalmasını sağlamak 
için caz tarzında müzikler tercih edilebi-
lir. Perakende mağazalarında ise, içerideki 
müşterileri rahatsız etmeyecek, motive ede-
cek müzikler kullanmaya özen gösteriyoruz. 
Bir fitness salonunda müzik temposunun 
yüksek olması gerekir. AVM’lerde ise müzik 
yayını ne çok yüksek ne çok düşük düzeyde 
olmalı, keyifli bir fon müziği işlevini görmeli.
Gün içinde de müzik yayınları saate göre 
değişiklik gösterebiliyor. Sabah saatlerinde 
daha hafif tempolu müziklerle yayını baş-
latıp ilerleyen saatlerde ve özellikle prime 
time saat dilimlerinde daha coşkulu, ma-
ğaza ziyaretçilerini iyi hissettirecek, hatta 
alışveriş yapmalarını sağlayacak müzikler 
kullanıyoruz.

Müşteriler alışveriş yaparken müzik on-
ları nasıl etkiliyor?

Yavaş tempolu müzikler, yüksek tempolu-
lara oranla müşterileri mağaza içinde daha 
uzun süre tutar. Uzun süre mağazada kalan 
müşterilerin de genellikle daha çok alışveriş 
yapacağı umulur. Öte yandan, mağazada 
huzurlu ve rahat bir biçimde alışveriş yap-
mayı engelleyecek şekilde çok fazla sayıda 
müşterinin olması durumunda yüksek tem-
polu müzik çalınarak, bu müziğin trafik akı-
şını hızlandırıcı etkisinden yararlanılabilir. 

Müşteriler neden müzik dinlemek isti-
yor?

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre 
müşterilerin yüzde 90’ı müzik çalan mağa-
zaları tercih ediyor ve çevrelerine öneriyor. 
Müşterilerin yüzde 76’sı müzik sayesinde 
mağazalarda daha rahat hissederek alışveriş 
yaptıklarını belirtirken yüzde 63’ü müzik ça-
lınan mağazalarda daha fazla vakit ve para 
harcadıklarını söylüyor.

Mağazaların şubeleri kendine göre mi 
müzik belirliyor, yoksa hepsi aynı müzik-
leri mi çalıyor?

Müzik listelerini, merkez ofisin bize ver-

diği bilgi doğrultusunda markanın imajı, 
konsepti ve hedef kitlesi gibi kriterleri göz 
önünde bulundurarak oluşturuyoruz. Şube-
lerin müzik listesi değişiklik taleplerini de 
yine merkez ofise bildirmek suretiyle yapı-
yoruz. 
Müşterinin talebine uygun olarak tüm şu-
belerde aynı müzikler de yayınlanabilir, böl-
gesel farklılıklardan dolayı her şubede ayrı 
müzik yayını da yapılabilir. Her bölgenin 
kültürel olarak dinamiği farklıdır, aynı şekil-
de iş dinamikleri ve müşteri kitlesi de... Bi-
zim için her bir mağaza veya AVM farklı bir 
radyo istasyonu gibi düşünülür. Anonslar, 
reklamlar farklı zaman dilimlerinde gerçek-
leştirilebilir. Her noktayı ayrı olarak yönete-
biliyoruz.

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



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

sevincsc@gmail.com+90 553 336 85 10

www.smartiskiyafetleri.com



26

MALL&MOTTO / Haberler

Dünya lideri global bilgi hizmetleri şirketi NielsenIQ, tüketicilerin marka tercihleri hakkında en güncel bilgileri ortaya 
koyan “Balancing Act” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; Türkiye’deki tüketicilerin %62'si COVID-19 

dönemi öncesine göre çok daha çeşitli markaları satın aldıklarını ifade ediyor. Tüketiciler, büyük ölçüde kendileriyle 
mükemmel bir şekilde eşleşen markaları ararken, katılımcıların %72'si yeterince dikkatli bir şekilde araştırmaları halinde 

tam ihtiyaçlarına uyan bir marka bulabileceklerini düşünüyor.

NIELSENIQ: TÜKETİCİ, PANDEMİ SONRASI DAHA ÇEŞİTLİ MARKALARA YÖNELDİ!

Küçük ve orta ölçekli markaların kendi de-
ğerleriyle var olma çabalarına ve tüketicile-
rin aradığı temel değerlerle uyumlu kalma 
şekillerini nasıl değiştirdiklerine odaklanan 
Balancing Act araştırması, tüketici tercihleri 
ile ilgili önemli verilerin altını çiziyor. Niel-
senIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika ve 
Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Di-
dem Şekerel Erdoğan, araştırma sonucun-
da elde edilen diğer çarpıcı bulguları şöyle 
açıklıyor; “Araştırmamız, Türkiye’deki tüketi-
cilerin %62'sinin kendi bölgelerindeki küçük 
işletmelerden, yerel olarak üretilmiş ürünle-
ri satın almayı tercih ettiğini gösterdi. Yine 
tüketicilerimizin %65'i mümkün olduğunda 
küçük markaları desteklemeye çalışıyor. 
Aynı şekilde tüketicilerin %54'ü, küçük mar-
kaların özgün olduğunu, %46'sı ise küçük 
markaların genellikle daha pahalı olduğu-

nu düşünüyor, ancak bu markalar için biraz 
daha fazla ödemeye hazırlar.” 

Didem Şekerel Erdoğan “Söz konusu kü-

çük ve orta ölçekli markalar, günümüzün 
değişen tüketici ortamında büyük bir fır-
sata sahipler. Araştırmamız kapsamında 
elde ettiğimiz veriler pandeminin tüketici 

ihtiyaçlarını, değer algısını ve önceliklerini 
değiştirdiğini ve bunun tüketicilerin satın 
alma davranışları üzerinde önemli bir etkisi 
olduğunu gösteriyor. Ürünün ödenen para-
ya değer olması (%94), ürün kalitesi (%91) 
ve bulunabilirlik (%90), tüketicilerin bir mar-
kayı satın alma kararını etkileyen en önemli 
unsurlar olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar tüm 
kategorilerde yükselmeye devam ettikçe, 
işlevsel satın alma sürecinde uygun fiyat, 
bu eğilimi destekleyen başlıca neden olarak 
karşımıza çıkıyor.” diyor.

Didem Şekerel Erdoğan, global katılımcıla-
rın %48'inin gelecekte daha küçük marka-
lardan alışveriş yapma sıklıklarını artırmayı 
planladıklarını ifade ederken, gelişen bu 
yeni ortamda satın alma motivasyonlarını 
anlayabilen küçük ve orta ölçekli işletmele-
rin, büyük olasılıkla tüketicilerin en güncel 
tercihlerinden faydalanacaklarını vurgulu-
yor. Şekerel Erdoğan’a göre; günümüzün 
makroekonomik ortamı, küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin tüketicilerle bağlantı kur-
ması için mükemmel bir alan yaratıyor ve 
bu alanda yenilik yapmak için doğru tüketi-
ci verilerine dayalı doğru kaldıraçları keşfet-
mek ise asıl önemli nokta olacak.

Didem Şekerel ErdoğanDidem Şekerel Erdoğan
NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika ve 
Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı 
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ARÇELİK CEO’SU HAKAN BULGURLU’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİŞİM İÇİN 
İNOVASYON ÇAĞRISI 

Arçelik, Beko ve Grundig markalarıyla Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen, Avrupa’nın en büyük tüketici elektroni-
ği fuarı olarak kabul edilen IFA’da en yeni teknolojilere sahip ürünlerini tanıtıyor. Fuarın ilham veren konuşmacıları ara-

sında yer alan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “insanlığın refah seviyesi artarken gezegenin fakirleşmesi” üzerine yaptığı 
konuşmasında; gezegenimizi, ekonomik büyüme ve bunun sonucu olarak artan çevresel tahribat denkleminin olumsuz 

etkilerinden koruyabilmek için şirketleri sürdürülebilir inovasyona öncelik vermeye davet etti. 

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Gezegenimiz iklim aciliyeti ile karşı karşıya. İklim krizi ile mücadelede sektörümüzün 
verimlilik odaklı sürdürülebilir inovasyona öncelik vererek büyük fark yaratabileceğine inanıyorum. Arçelik olarak, global 
ayak izimizi uluslararası gündemde iklim krizine yer açmak; Ar-Ge gücümüzü ise tüketicilerimizin yaşamlarını iyileştirirken 
doğaya zarar vermeyen teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz. Son birkaç ayda dünyanın hemen her yerinde can ve 
mal kayıplarına neden olan sel, kuraklık gibi felaketler artık iklim krizine karşı sorumluluk alma zamanının geldiğini göste-
riyor. Bugün sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adım; doğaya zarar vermeden özgürce gelişebileceğimiz yaşa-

nabilir bir geleceğin güvence altına alınması demek” dedi.

Arçelik, Avrupa ev aletleri sektörünün en 
önemli markalarından Beko ve Grundig ile 
IFA 2022’de en yeni teknolojilerini sergili-
yor. Sürdürülebilirliği tüm global organi-
zasyonunda bir iş modeli olarak konum-
landıran Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, 
Avrupa'nın en büyük tüketici fuarı IFA’da 
“insanlığın refah seviyesi artarken gezege-
nin fakirleşmesi” üzerine yaptığı konuşma-
sında iklim değişikliğiyle mücadele konu-
sunda sektöre acil eylem planı çağrısında 
bulundu. Bulgurlu, konuşmasında Arçelik’in 
hane halklarına su tasarrufu sağlamak ve 
israfı azaltmak üzere tasarladığı SaveWater 
teknolojisini de anlattı.

Dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar-
dan bahseden Hakan Bulgurlu, “Bir yandan 
inovasyon ve teknoloji hayatlarımızı kolay-
laştırırken diğer yandan mevcut ekonomik 
model daha fazla tüketime yol açıyor. Aşırı 
tüketim eğilimi ise ekosistemi olumsuz et-

kiliyor. Bu paradoksun içinden sürdürülebilir 
inovasyon ile doğru dengenin kurulmasını 
sağlayarak ve bugün mücadele ettiğimiz 
çevre sorunlarına teknolojik çözümler geti-
rerek çıkabileceğimize inanıyorum” dedi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu: Gezege-
nimiz iklim aciliyeti ile karşı karşıya

Arçelik’in iddialı iklim hedeflerine ulaşmak 
için kararlı adımlar attığını belirten Bulgurlu, 
2050 yılında net sıfır emisyon hedefinin so-
yut bir kavram değil, gezegendeki her canlı-
nın yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konu 
olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Gezegenimiz, iklim krizine karşı bir 
dönüm noktasında. İnsanlığın dünya tarihin-
de bizi, ‘harekete geçenler’ ya da ‘duyarsız 
kalanlar’ olarak tanımlayacağı bir kavşakta-
yız. Böyle kritik bir dönemde, sürdürülebilir-
lik yalnızca bir maliyet unsuru değil, zorunlu 
bir iş modeli olarak görülmeli. Sektörümü-
zün sürdürülebilir inovasyona odaklanması, 
enerji, su ve çevre konularında gerçek an-
lamda fark yaratan teknolojiler geliştirmeye 
öncelik vermesi oldukça önemli.”

İklim değişikliği ile ilgili durumun ciddiye-
tine değinen Bulgurlu “Farkındalık yaratma 
dönemini geride bıraktık; artık iklim krizi ile 
mücadelede sorumluluk alma zamanı. Bu-
gün sürdürülebilirlik konusunda atacağımız 
her adım; doğaya zarar vermeden özgürce 
gelişebileceğimiz yaşanabilir bir geleceğin 
güvence altına alınması demek” şeklinde 
konuştu.

Konuşmasında 1,5°C hedefine de vurgu ya-
pan Hakan Bulgurlu, dünyanın 1,5°C hedefi-
ne ulaşabilmesi için atması gereken öncelikli 
adımlar olarak temiz enerjiye geçiş, düzen-
lenmeye tabi şeffaf karbon piyasalarının 
geliştirilmesi ve 2050 yılına kadar kömürün 

aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının 
da altını çizdi.

Hakan Bulgurlu: Arçelik olarak, Ar-Ge gü-
cümüzü tüketicilerimizin yaşamlarını iyileş-
tirirken doğaya zarar vermeyen teknolojiler 
geliştirmek için kullanıyoruz

Fuarda ayrıca Arçelik’in yeni teknolojisi Sa-
veWater da tanıtıldı. İlk kez IFA Berlin’de 
özel olarak tanıtılan bulaşık makinesi ve ça-
maşır kurutma makinesi-çamaşır makinesi 
çiftinde kullanılan yeni SaveWater teknoloji-
si, evlerde suyun daha verimli kullanılmasına 
yardımcı olmak ve aynı zamanda mükem-
mel temizlik sağlamak üzere tasarlandı. 

SaveWater teknolojisi hakkında konuşan 
Hakan Bulgurlu “Arçelik olarak, global ayak 
izimizi uluslararası gündemde iklim krizine 
yer açmak; Ar-Ge gücümüzü ise tüketicileri-
mizin yaşamlarını iyileştirirken doğaya zarar 
vermeyen teknolojiler geliştirmek için kulla-
nıyoruz. SaveWater ürün grubu, dünyanın 
en sürdürülebilir şirketi olma ve dünyanın 
dört bir yanında insanlara fayda sağlayacak 
yenilikçi teknolojileri benimseme hedefimizi 
ortaya koyuyor” dedi.

Bulaşık makinelerinin gelişmiş teknolojisi, 
döngüdeki son durulama suyunu bir sonraki 
yıkamanın başında kullanılmak üzere değer-
lendiriyor. Çamaşır kurutma makinelerindeki 
SaveWater teknolojisi, yük başına 5,2 litreye 
kadar su tasarrufu sağlarken, bulaşık ma-
kinesi 16 kişilik yükleme kapasiteli tam bir 
yükü yıkamak için yalnızca 6,9 litre su kul-
lanıyor ve Beko serisindeki en düşük su tü-
ketimini sunarken her yıkamada 2,6 litre su 
tasarrufu sağlıyor. Beko’nun su verimliliğini 
gözeterek geliştirdiği yeni SaveWater serisi, 
her döngüde toplam 7,8 litreye kadar suyu 
kullanıcılara ve ekosisteme geri veriyor*.
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A.S. WATSON GROUP 2030 YILINA KADAR 200.000 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM 
SÖZÜYLE GENÇLERE DESTEK OLUYOR!

Dünyanın en büyük uluslararası sağlık ve 
güzellik perakende şirketi A.S. Watson 
Group Uluslararası Gençlik Günü’nde 2030 
yılına kadar 200.000 gence istihdam sağla-
ma sözü verdi. Şirket bu sözüyle dünyanın 
dört bir yanındaki gençlere, hızla değişen iş 
dünyasında kullanabilecekleri ve perakende 
sektöründeki kariyerlerini başlatmalarına 
yardımcı olacak fırsatlar, yetenekler ve de-
neyimler kazandırmayı amaçlıyor. 

Gençliğe Yatırım

Dünya Ekonomi Forumu'na göre Covid-19 
salgını dünya genelinde istihdam pazarını 
ciddi derecede etkiledi ve bunun zorlukları-
nı en ağır yaşayan gruplardan biri de genç-
ler oldu. Genç istihdamı pandemi öncesinde 
de küresel çapta büyük bir sorundu. Küresel 
çapta 15-24 yaş arası gençlerin işsiz kalma 
olasılıkları 25 yaş üstü kişilerin üç katına ula-
şıyordu. Covid-19 salgını bu sorunun daha 
da ciddileşmesine yol açtı. 

Bu sorunun üstesinden gelmek adına A.S. 
Watson Group, dünya genelinde 200.000 
gence iş fırsatı yaratarak gençlerin pera-
kende sektöründeki kariyerlerini geliştirmek 
için ihtiyaç duyacakları deneyimi onlara ka-
zandırmayı planlıyor. Group, mağaza, mer-
kez ofis ve dağıtım gibi alanlarda müşteri 
hizmetleri uzmanı, pazarlama uzmanı, dijital 
geliştirme, e-Ticaret, analiz, finans ve sürdü-
rülebilirlik gibi bir çok fonksiyonda gençler-
le çalışacak. 

A.S. Watson Group’un Asya İnsan Kaynakla-
rı Yöneticisi Parkson Tseung: “Yeni nesilleri 
geliştirmek hepimizin sorumluluğu. Genç 
bireyler, şirketlerin onlara kapılarını açıp, 
yeteneklerini kanıtlayabilecekleri bir plat-
form sağlamalarına ihtiyaç duyuyor. A.S. 
Watson olarak daha çok sayıda ve kaliteli 
fırsatlar sunarak dünyanın belirsizliğinde 
kaybolan gençlere bir ışık olmaktan gurur 
duyuyoruz. Pandemi, gençlerin iş gücüne 
katılımlarını sınırlandırarak kariyerlerine 
başlamalarını zorlaştırdı. Sağladığımız işler-
le gençlerin özgüveni daha yüksek ve daha 
yetenekli bireyler olmalarını teşvik ederken, 
aynı zamanda yeni neslin sesine kulak ve-
rerek şirketimizi daha da güçlendiriyoruz.” 
dedi. 

Geleceğe Hazırlanmak

O+O (online +offline) entegre perakende 
platformunda çıtayı yükselterek bir pera-

kende dönüşümüne imza atan A.S. Wat-
son’da pek çok yeni iş alanı ve fırsatı ortaya 
çıktı. 

A.S. Watson Group Avrupa İnsan Kaynak-
ları Direktörü Joanne Mackie bu konuda 
şu yorumda bulundu: “Gençler önemli bir 
yetenek ve yaratıcılık kaynağı. Dolayısıyla 
gençlerin yeteneklerini geliştirerek şirke-
timizi daha güçlü ve geleceğe daha hazır 
hale getirebiliriz. Onlara yalnızca bir iş fırsatı 
değil, O+O perakendenin yeni dünyasında 
ihtiyaç duyacakları yetenekleri geliştirmeleri 
için eğitim ve koçluk desteği de sunuyoruz. 
Dünya genelinde çoğunluğu gençlere ol-
mak üzere çalışanlarımıza beş milyon saat 
eğitim vererek şirketimizi geleceğe hazırla-
mayı planlıyoruz. 2030 yılına kadar 200.000 
yetenekli genci ailemize dahil ederek A.S. 
Watson’ın sürdürülebilir büyümesine hız 
katmak için sabırsızlanıyoruz.”

Gençlerin Dünyayı Değiştirebileceğine 
İnanmak

A.S. Watson, çeşitli insan kaynağı geliş-
tirme programlarıyla iş üstünde öğrenimi 
desteklemek için yatırımlar yapmaktadır. 
İngiltere'de hayata geçirilen Superdrug and 
Savers Apprenticeship programı 10 yıldan 
uzun süredir resmi yeterlilik kazanmak ye-
rine iş deneyimi edinmek isteyen lise me-
zunlarına destek oluyor. Şirket, perakende 
alanında “En İyi Staj Eğitimi Veren İşyeri” 
olarak kabul ediliyor. Program sayesinde 
şu ana kadar 4.500’den fazla kişi Perakende 
Stajyeri yeterliklerini kazandı. 

Programa stajyer olarak başlayıp Superd-
rug Mağaza Müdür Yardımcısı olan Kayle-
igh Arnold, program hakkındaki görüşlerini 
şu sözlerle ifade etti: "Program, perakende 
sektöründeki güncel rolleri anlamamı sağla-
yarak benim için dönüştürücü ve uyandırıcı 
bir deneyim oldu.  Superdrug'ın bana bu-
nun gibi pek çok değerli fırsatı sunmasın-
dan gurur duyuyorum. Kariyerime peraken-
dede başlamak benim için çok değerli.”

Hollanda'da ise Kruidvat, stajyerlik, çalışma 
ve eğitim alanlarında akredite bir iş yeri ola-
rak mesleki eğitim alan öğrencilere pratik 
deneyim kazanma şansı sunuyor. Programa 
yılda yaklaşık 1.400 stajyer katılıyor.

Kruidvat'taki stajyerlerden biri olan Gwin 
Roks: "Kruidvat'ta yaşadığım stajyerlik de-
neyimi, okulda öğrendiğim bilgileri gerçek 

hayatta daha iyi uygulayarak deneyimimi 
artırmak için harika bir fırsat. Şirketin bir 
parçası olmak ve perakende sektöründe ka-
riyerimi ilerletmek çok güzel.” dedi.

2018 yılında Hong Kong’da açılan A.S. Wat-
son Perakende Akademisi ise Asya’daki ilk 
perakende akademisiydi. A.S. Watson aynı 
zamanda lisans derecesine eş Beşinci Seviye 
Yeterlilik (QF5) akreditasyonuna sahip Pe-
rakende Yönetimi Meslek Diploması veren 
bölgedeki ilk şirket oldu. Şirketin QF prog-
ramları şu ana kadar 4.400'den fazla öğrenci 
mezun etti.

Watsons Hong Kong Satış Operasyonla-
rı Müdürü olarak görev yapan Roy Tsang 
program hakkındaki görüşlerini: "Pera-
kende Yönetimi Programı bana yeterlikten 
fazlasını kazandırdı. Kariyerime yeni bir ba-
kış açısı ile bakmamı sağladı. Program sa-
yesinde hem O+O'da dünya lideri olan bir 
markadan eğitim alıyor hem de şirketi her 
gün daha iyi bir hale getirmenin ayrıcalığını 
yaşıyorum."  şeklinde ifade etti.

Gençler sadece kendi hayatlarını değil tüm 
dünyayı değiştirmek için yanıp tutuşuyorlar. 
Bu yüzden A.S. Watson olarak biz de on-
lara Group’un sürdürülebilirlik girişimlerini 
yönlendirmeleri için kulak veriyoruz. Bunu 
başarmak için de A.S. Watson "Yeni Nesil" 
Sürdürülebilirlik Komitesini oluşturdu. Asya 
ve Avrupa'daki 12 pazarda bulunan Y ve Z 
jenerasyonundaki 18 gençten oluşan komi-
te, şirketin Küresel Sürdürülebilirlik Komite-
siyle birlikte sürdürülebilirlik sürecini hızlan-
dırmak ve daha iyi bir dünya yaratmak için 
çalışıyor. 

Dünya pandeminin etkilerini üzerinden 
atarken, ekonomik sorunlar gençlere büyük 
zorluklar yaratıyor. A.S. Watson ise gençle-
rin iş dünyasına adım atacakları bir platform 
sağlamak ve şirketin toplumdaki konumunu 
güçlendirmek için emin adımlarla ilerliyor.
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Eğitim-öğretim yılının yeniden başla-
masıyla Vialand AVM’de hareketlilik 
arttı. Türkiye’nin en büyük açık hava 
konseptli alışveriş merkezlerinden 

Vialand’de okulların açılmasıyla yoğunluk 
yükseldi. Vialand ve Venezia Alışveriş Mer-
kezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü, “10-11 Ey-
lül’de rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptık. Yoğunluğun önümüzdeki dönemler-
de de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Eğitim-öğretim yılının 12 Eylül’de yeniden 
başlamasıyla okula dönüş heyecanı doruğa 
çıktı. Aileler çocuklarıyla birlikte kırtasiye ve 
okul alışverişleri için, Vialand AVM’ye akın 
etti. 10-11 Eylül günlerinde Vialand AVM’ye 
rekor sayıda ziyaretçi girişi kaydedildi. Via-
land ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direk-
törü Oğuz Isıgöllü, okul alışverişlerinde de 
açık hava konseptinin ve büyük metrekareli 
mağazaların kendilerine önemli bir avantaj 
sunduğunu dile getirdi.

Isıgöllü, “Okula dönüş heyecanının baş-
ladığı bu günlerde misafir sayımızda dik-
kat çekici bir artış gözlemliyoruz. Aileler 
çocuklarıyla birlikte hem okul ve kırtasiye 
ihtiyaçlarını AVM’mizde gideriyor hem de 
dünya standartlarında restoranların yer 
aldığı yeme-içme alanımızda eğlencenin, 
sosyalleşmenin tadını çıkarıyor” dedi. Okula 
dönüş alışverişlerinde özellikle hazır giyim, 
kırtasiye, ev ve çocuk giyim kategorilerinde 
artışın öne çıktığını belirten Isıgöllü, “Eğitim 
öğretim yılının yeniden başlamasıyla birlikte 
rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. 
Geçtiğimiz yıla kıyasla cirolarda ve sepet or-
talamalarında büyük artışlar gözlemliyoruz. 
Kırtasiye ve okul alışverişinde yoğunluğun 
bu hafta da devam etmesini bekliyoruz” 

VİALAND AVM’YE
 ‘OKULA DÖNÜŞ’

 DOPING'İ!

açıklamasında bulundu.

Vialand AVM’de ailelerle çocuklar hem okul 
alışverişlerini yapıyor hem de yeme-içme 
ve eğlence alanlarının keyfini çıkarıyor. Vi-
aland’in ‘entegre perakendecilik’ vizyonuy-
la farklılaşan ilk alışveriş merkezi olduğuna 
dikkat çeken Isıgöllü, “Ziyaretçilerimiz, özel-
likle de çocuklar ve gençler farklı ve daha 
fazla eğlence vadeden tesislere ilgi göste-
riyor. Bu anlamda Vialand AVM eğlence ve 

perakendeyi bir araya getirdiği fonksiyon-
larıyla alışverişin ve sosyalleşmenin adresi 
olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Toplamda 600 bin metrekarelik alana sahip 
konumuyla Türkiye’nin en büyük açık hava 
konseptli alışveriş merkezlerinden Vialand, 
ziyaretçilerinin tüm alışveriş ihtiyaçlarını 
kolayca karşılayabileceği, eğlenebileceği ve 
sosyalleşebileceği çok yönlü bir merkez ola-
rak öne çıkıyor. 

Oğuz IsıgöllüOğuz Isıgöllü
Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü 
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PEROS VE ESRA EROL’DAN MİSSS KOKULU LANSMAN

Peros, yeni “Soft Konsantre Yumuşatıcı” ve “Doğanın Hediyeleri Sıvı Sabun” serilerini, marka yüzü ve elçisi Esra Erol’un 
ev sahipliğinde basın, cemiyet ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşen bir etkinlikte tanıttı. “Peros Buradan Geçmisss” 

temasıyla düzenlenen etkinlikte, tüm mekan ürünlerin formülünde kullanılan rengarenk, çeşit çeşit ve miss gibi çiçekler-
le donatıldı.  

Temizlik ürünleri markası Peros, doğanın 
eşsiz hediyeleri çiçeklerden, doğadaki yağ 
ve özlerden ilham alarak hazırladığı ürünle-
rini, marka yüzü ve elçisi olan Esra Erol’un 
ev sahipliğinde, Six Senses Otel’de tanıttı. 
“Peros Buradan Geçmiş” temasıyla düzenle-
nen etkinlik alanı, ürünlerin kokularını aldığı 
amber çiçeği, gül, lavanta, neroli ve berga-
mot çiçekleriyle donatıldı. Muhteşem deniz 
manzarası ve orman havası eşliğinde keyifli 
bir kahvaltıda buluşan davetliler, uzmanlar 
tarafından mis kokulu doğal esanslar eşli-
ğinde yapılan masaj ve el bakımıyla rahat-
lama imkanı buldular. 

Peros’un büyük beğeni toplayan iki yeni se-
risinden bahseden Beyaz Kağıt Pazarlama 
Müdürü Zeynep Kahraman “Pandemiyle 
birlikte hepimiz hijyene daha fazla önem 
vermeye başladık ve son iki yıldır ellerimi-
zi hiç olmadığı kadar sık yıkar hale geldik. 
Kişisel hijyenimiz kadar yaşadığımız alanın 
temizliğine harcadığımız zaman da arttı. Bu 
da kullandığımız temizlik malzemelerinde 
seçiciliği meydana getirdi. Daha doğal, ve-
gan, cilt dostu, çevreci ürünler kullanma-
ya başladık. İşte bu noktada Peros olarak 
devreye girdik ve iki yeni ürünümüzü tü-
keticilerimizle tanıştırdık. “Peros Doğanın 
Hediyeleri Sıvı Sabun Serisi”, Anadolu’nun 
bereketli topraklarında yetişen mis kokulu, 
şifa kaynağı bitkilerden elde edilen doğal 
yağlarla hazırlandı. Serinin tamamı yüzde 98 
doğal içerikli. İçerdiği bitki özlü yağlardan 
dolayı cildi nemlendirirken ph 5.5 seviyesiy-
le cildin doğal dengesini de koruyor. “Yeni 
Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Serisi” ise 
Avrupa Vejetaryen Birliği tarafından onaylı 
vegan sertifikasına sahip bir ürün. 12 fark-
lı ve sofistike çiçek kokusunu kombinledik. 
Ve en önemlisi, bu birbirinden güzel çiçek 
kokuları, Micro Parfüm Kapsül teknolojisi 
sayesinde 150 güne kadar sizinle kalıyor” 
dedi.

Kokuların insan psikolojisini yönlendiren 
önemli etkenlerden biri olduğuna deği-
nen Kahraman; “Güzel kokular beynimize 
olumlu sinyaller gönderir; bu nedenle gü-
zel kokan kıyafetler giymek ya da kokusunu 
sevdiğimiz bir parfüm kullanmak her zaman 
kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Ay-
rıca, müthiş bir koku hafızamız var ve güzel 
kokan hiçbir şeyi unutmuyoruz. Güzel koku, 

temizlik, rahatlık ve huzur hissi veriyor insa-
na. İşte bu yüzden tüketicilerin ana beklen-
tilerine odaklandık; ürünlerimizin doğallığı 
kadar güzel ve kalıcı kokusu, olmazsa olma-
zımızdı” açıklamasında bulundu.

Peros’un yüzü ve marka elçisi olmaktan do-
layı mutluluğunu dile getiren Esra Erol ise; 
“Peros ile yolculuğumuzda bir buçuk yılı 
tamamladık ama sanki daha uzun süredir 
birlikteymişiz gibi hissediyorum. Müthiş bir 
uyum yakaladık. Türkiye’nin en çok satan 2. 
deterjan markası olmasının yanı sıra, her 10 
kişiden 9’unun memnun olduğu bir marka-

nın yüzü olmak hem çok kıymetli hem de 
büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu çok iyi 
taşıdığıma inanıyorum. Peros’un bilinçli bir 
tüketici olarak beni ikna etmesinin en bü-
yük sebebi, daha yaşanası bir dünya için do-
ğallığı savunması ve tüketici beklentisini ilk 
sıraya koyması oldu. Peros Ailesi’nin bir par-
çası olmaktan son derece mutluyum” dedi. 

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, 
Bihter Erol, Eda Erol, Onur Büyüktopçu, 
Şafak Özbir Akusta, Gamze Keçeli ve Ümit 
Temurçin gibi iş ve cemiyet hayatının renkli 
simaları da katıldı. 



34

MALL&MOTTO / Haberler

CARREFOURSA BALIK TÜKETİMİNİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMLE ARTIRIYOR!

Organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, yaptığı yatırımlarla Türkiye’de kaliteli deniz ürünlerine, 
hijyenik koşullarda ve doğru fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırıyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, özellikle 
av mevsiminin başlamasıyla Eylül ve Ekim aylarındaki balık satışlarının, et satışlarının önüne geçmesini beklediğini dile 

getiriyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştira-
ki CarrefourSA, “Doğrusu CarrefourSA’da” 
sloganıyla doğru ürünü, doğru hizmet an-
layışıyla ve doğru fiyata müşterilerine sun-
maya devam ediyor. Kaliteli, taze, çeşidi bol 
ürünlerle ve uygun fiyat politikasıyla buluş-
turarak balık ve deniz mahsullerine olan ya-
tırımlarına devam eden CarrefourSA, 2022 
itibarıyla 214 marketinde balık satışı gerçek-
leştirirken, yıl sonunda balık satılan market 
sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor.   

Marketlerden saha operasyonları ve yöne-
tim katına kadar su ürünleri için 369 kişi 
istihdam eden CarrefourSA, yılda ortalama 
70-80 çeşit farklı su ürününü müşterilerine 
sunuyor. 

İlkleri hayata geçirdi

CarrefourSA’yı deniz ürünlerinde bu nokta-
ya taşıyan, gerçekleştirdiği yatırımlar kadar 
hayata geçirdiği ilkler oldu. Türkiye’de pe-
rakende müşterisi ilk olarak buz üzerinde 
balık satan reyonları CarrefourSA’da tanıdı. 
Zaman içinde reyonlarını sürekli yenileyen 
ve tedarik sistemine odaklanarak satın alma 
hacmini artıran CarrefourSA, soğuk zinciri 
bozmadan ürünlerini reyonda satışa sunu-
yor. Av yasağının olduğu dönemlerde de 
müşterilerini balıksız bırakmamak amacıyla 
İzmir’den Muğla’ya kültür balıkçılığını des-
tekleyerek bu dönemde reyonlarından balı-
ğı eksik etmeyen şirket, Gebze’de kurduğu 
Su Ürünleri Platformu ile de Türkiye’nin her 
bölgesinden satın aldığı ürünlerin, tedarik-
çileri aracığıyla tek bir noktaya teslim edil-
mesini sağlıyor. Bu alandaki yatırımlarına 
devam eden CarrefourSA geçen yıl İzmir’de, 
bu yıl Antalya’da açılan 2 yeni Su Ürünleri 
Platformlarından tüm mağazalara günlük 
taze ürünleri sevk ediyor. CarrefourSA’nın 
alanında uzman kalite sorumluları tarafın-
dan ürünün kalitesi, sıcaklığı, etiket bilgileri, 
balık boy yasakları ve avlanma zamanına 
göre uygunluk durumu kontrol edildikten 
sonra ürünler sevkiyata uygun olarak kabul 
ediliyor. 

Kabulün ardından ürünler marketlerden ge-
len sipariş taleplerine göre, temizlik ve hij-
yen kurallarına uygun oluşturulmuş hazırla-

ma alanında ayıklandıktan sonra marketlere 
göre ayrıştırılıyor ve plastik kasalarda paket-
lenip etiketlendikten sonra “soğuk zincir” 
araçlar ile marketlere sevk ediliyor. 

“Öncü konumumuzu daha da güçlendi-
receğiz”

Yaptıkları yatırımlarla Türkiye’de kaliteli de-
niz ürünlerine, hijyenik koşullarda ve doğ-
ru fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırdıklarını 
belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay 
Kartallıoğlu, bu yatırımların karşılığını her 
yıl balığa olan ilgideki artıştan gördüklerini 
söyledi. Özellikle av mevsiminin başlama-
sıyla eylül ve ekim aylarındaki balık satışla-
rının, et satışlarını yakaladığını dile getiren 
Kartallıoğlu, “Balığı yalnızca reyonlarımız-
dan satmıyoruz, mevcut 14 adet Lezzet 
Arası restoranımızda da balık, en çok tercih 
edilen ürünler arasında yer alıyor. Mevsi-
mine göre balık tercih eden müşterilerimiz, 
Lezzet Arası restoranın sunduğu hem fiyat 
hem pişirme avantajıyla diledikleri balığı tü-

ketebiliyor” dedi. 

Önümüzdeki dönemde de deniz ürünle-
rine yatırım yapmaya devam ederek daha 
çok tüketiciyi balıkla buluşturacaklarını 
ve Türkiye’nin kişi başı balık tüketimini 
artırmaya katkıda bulunacaklarını ifade 
eden Kartallıoğlu sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Balık tüketimini artırabilmenin yolu 
12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden 
geçiyor. Bu vesileyle üreticilerle iş birliği 
yaparak sürdürülebilir fakat kontrollü bir 
üretim yaptırıyoruz. Kontrollü üretim adı-
na hem balıklarda hem suda sürekli olarak 
kimyasal kalıntı miktarlarını veya mikro-
biyolojik değerleri denetliyoruz. Bunların 
yanı sıra periyodik denetimler gerçekleş-
tiriyoruz. Yerine ve iklimine uygun olarak 
üretilen tüm ürünler, bağımsız denetçiler 
tarafından da denetlendikten sonra raflar-
dan tüketicilere ulaştırılıyor. Önümüzde-
ki dönemde de farklı iş birlikleriyle deniz 
ürünlerindeki öncü konumumuzu daha 
güçlendireceğiz.”

Kutay KartallıoğluKutay Kartallıoğlu
CarrefourSA Genel Müdürü CarrefourSA Genel Müdürü 
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KİĞILI’DAN BİR İLK DAHA! 
TÜRKİYE’NİN İLK CANLI META DEFİLESİ

Erkek giyiminin öncü markası Kiğılı, Türkiye’nin ilk canlı meta defilesi ile 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonunu GoArt Me-
taverse’te tanıttı. Gerçek mankenlerin Kiğılı için özel olarak tasarlanan eşsiz bir meta-defile alanında yaptıkları defileyi, 
katılımcılar kendi yarattıkları avatarları ile takip etti. Meta dünyasında yakın zamanda ilk mağazasını açmaya hazırla-

nan Kiğılı, sonraki süreçte de kullanıcılara avantajlar sağlayacak özel bir oyunu hayata geçirecek.

Erkek giyimine kazandırdığı yenilik ve tek-
nolojilerle öncülüğünü sürdüren Kiğılı, ger-
çekleştirdiği ilklerin arasına bir yenisini daha 
ekledi. Bir süre önce Türkiye’nin ilk giyilebi-
lir NFT parçalarını özel bir lansmanla tanıtan 
Kiğılı, 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonunu 
ise Türkiye’nin ilk canlı meta defilesinde 
tanıttı. Katılımcıların avatarlarıyla yer aldığı 
defileye Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı CMO’su İlkay 
Keleş ve konuklar katıldı.

“Çok yakında meta dünyasında ilk mağa-
zamızı açacağız” 

Türkiye’de ilk canlı meta defile etkinliği-
ni gerçekleştirmekten gurur duyduklarını 
ifade eden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hilal Suerdem, “Kiğılı olarak 
perakendenin 10 yıl sonra varacağı nokta-
yı teknolojik olarak şimdiden zorluyoruz. 
Bugün geldiğimiz nokta aslında bunun en 
önemli kanıtı. Ürün tasarımlarının yanı sıra 
görsel dünya tasarımlarına da önem verdi-
ğimiz meta defilemiz için ekibimizi daha da 
büyüttük. Kiğılı olarak geleceği şekillendi-
ren yatırımlarımız sayesinde trendleri kendi 
çizgimizle yorumluyoruz. Web 3.0’a Türki-
ye’nin ilk giyilebilir NFT’leriyle giriş yapmış-
tık, şimdi ise meta defilemiz ile devam edi-
yoruz. Çok yakın zamanda meta dünyasında 
ilk mağazamızı açacağız ve bu mağazamız, 
markamızın ürün tanıtımı ve satışı, modaya 
olan tutkusu, gelecek vizyonu ve sürdürebi-

lir yaşam misyonunu ortaya koyacak. Bunun 
yanı sıra ilerleyen süreç içinde kullanıcılara 
gerçek hayatta çeşitli sürprizler, faydalar ve 
hediyeler sağlayacak özel bir oyunu haya-
ta geçireceğiz. Bu oyunu konum tabanlı AR 
oyun olarak kurguluyoruz ve ana odağında 
ise tabii ki NFT parçalar olacak” dedi.

Kiğılı’nın Sonbahar – Kış koleksiyonunda 

vurgu “rahat şıklık”

Meta defilesinde söz alan Kiğılı CMO’su 
İlkay Keleş, dinamik bir erkek giyim mar-
kası olarak yalnızca koleksiyon bazında 
değil; proje, dijital dönüşüm ve teknoloji 
bağlamında da gelişim içinde olduklarını 
söyleyerek “Kiğılı markası olarak ilkleri 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mayıs 
ayında Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT par-
çalarını holografik defileyle tanıtıp, meta 
evrene ilk adımımızı atmıştık. Bugün de 
Türkiye’de ilk kez gerçek dünya ve meta 
evreni birleştirdiğimiz defile ile yepyeni 
bir deneyim yaşadık. İlk kez canlı bir mo-
del meta evreninde podyuma çıktı. Yani 
kurgusal bir evrenle gerçek dünyanın di-
namiklerini birleştiriyor ve sanal dünya-
ya Kiğılı’nın kodlarını entegre ediyoruz. 
Sonbahar – Kış koleksiyonumuzla sade-
liği yansıtan, stil ve konforu birleştiren 
tasarımlarla yeni ‘rahat şıklık’ kavramını 
vurguladık. Akıllı, uzun ömürlü ve sürdü-
rülebilirliğe odaklanarak oluşturduğumuz 
koleksiyonumuz; yeni dünyaya ayak uy-
duran, spor, şık ve rafine tarzda beğenile-
re sahip erkekler için yeniden yorumlandı. 
Değişmeyen şey ise Kiğılı kalitesi, şıklığı 
ve rahatlığı oldu. Bugünün hızla değişen 
dünyasında dinamik bir erkek giyim mar-
kası olarak, kendimizi yalnızca koleksiyon 
bazında değil; dijital dönüşüm ve tekno-
loji konularında da geliştiriyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Hilal SuerdemHilal Suerdem
Kiğılı Yönetim Kurulu Kiğılı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 
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SUUDİ ARABİSTAN’IN EN GÜÇLÜ YATIRIMCISI TÜRK MARKASI OLARAK 
BURSA KEBAP EVİ’Nİ SEÇTİ

Yurt dışında en çok şubesi bulunan Türk restoran zinciri Bursa Kebap Evi, Avrupa ile başlayan global marka yolculuğuna 
Orta Doğu’daki gücünü artırarak devam ediyor. Türkiye’de 91, yurt dışında ise 12 şubesiyle hizmet veren marka, Orta 
Doğu’da büyüme hedefine yönelik güçlü bir adım attı. Suudi Arabistan’ın AVM ve perakende sektöründe lider şirketi 
“Abdullah Al Othaim Investment Company ile master franshise anlaşması imzalayan Bursa Kebap Evi, Suudi Arabis-
tan’da 1 yılda 10 şube, 3 yıl içinde ise 30 şube ile toplamda 9 milyon dolarlık yatırım yaparak büyüme hedefinde....

2010 yılında franchise’ı oldukları marka olan 
Bursa Kebap Evi’ni üç şubeyle devir alan 
Cem Helvacı ve Caner Helvacı kardeşler, 
markayı her geçen yıl daha da büyütmeyi 
sürdürüyor. Güçlü know how’u ve franchise 
sistemi ile hızla büyüyen Türkiye’nin ödüllü 
iskender markası Bursa Kebap Evi; konsepti, 
dinamik yapısı ve kaliteli üretimiyle yatırım-
cının gözbebeği oluyor. Gerçek iskender ke-
babını en leziz ve orijinal hali ile müdavim-
lerine sunan marka, Orta Doğu’da İran, Irak 
ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan güçlü 
büyümesine Suudi Arabistan ile devam edi-
yor. Suudi Arabistan’ın lider şirketi Abdullah 
Al Othaim Investment Company”ın sahibi 
ve güçlü yatırımcı Abdullah Al-Othaim ile 
imzalanan master franchise anlaşması ile 
Suudi Arabistan’da ilk yıl 10, üç yıl içinde ise 
30 şube açmayı hedefliyor. Anlaşma kapsa-
mında yatırımcı, her şubesinde en az 5 Türk 
vatandaşını da istihdam edecek.

Orta Doğu hedefinde güçlü bir adım 
daha attı

Ürün, hizmet ve servis kalitesini standart-
laştırarak tüm şubelerinde üstün hizmet 
anlayışıyla misafirlerini ağırlayan Bursa Ke-
bap Evi, önümüzdeki 5 yılda yurt içinde 180, 
yurt dışında ise 75 olmak üzere toplamda 
255 şubeyle hizmet vermeye hazırlanarak, 
Bursa’nın yerel lezzeti Türk iskenderini tüm 
dünyayla tanıştırmayı hedefliyor. 12 yıl gibi 
kısa sürede ciddi bir büyüme gerçekleştir-
diklerini ve markalarını globale taşımaya 
yönelik güçlü adımlar attıklarını belirten 
Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Helvacı, “Yenilikçi ürünlerimizle ‘casual 
dining’ konseptinde hizmet veren bir marka 
olarak sürekli büyüdük.Yurt içinde elde etti-
ğimiz başarıyı yurt dışına da taşıyabileceği-
mize inanarak çıktığımız globalleşme yolcu-
luğumuza ilk olarak Almanya ile adım attık. 
Ardından İngiltere, Kanada, Dubai, Abu 
Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok 
ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdi-
ğimiz master francaise anlaşmalarıyla yurt 

dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Son 
olarak Suudi Arabistan’ın güçlü yatırımcı 
şirket ile imzaladığımız master franchise an-
laşmasıyla 1 yıl içinde 10, 3 yıl için 30 şube 
açma hedefindeyiz. Türkiye’de pazarın en 
güçlü oyuncularından biriyiz, kurduğumuz 

güçlü franchise sistemiyle bir Türk markası 
olarak yurt dışında emin adımlarla büyüyo-
ruz. Türkiye’ye birçok yabancı zincir resto-
ran markası geliyor. Mimari konseptinden, 
standartlaştırdığı özel lezzetlerine, hizmet 
yaklaşımından üretim ve Ar-Ge’sine tüm 
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alt yapısını tamamlamış bir marka olarak 
biz neden yurt dışında markalaşmayalım. 
Bir Türk markası olarak globalde markala-
şabileceğimize ve başarıyla büyüyebileceği-
mize inancımız tam. Bir de yatırımcı güveni 
önemli. Türkiye ve Avrupa’da güçlü yatırım-
cılarımız var. Suudi Arabistan için de ülkenin 
en güçlü yatırımcısı ile master franchise an-
laşması yaptık. Bu yıl sonuna kadar şube sa-
yımızı yurt içinde 100, yurt dışında ise 20’e 
çıkararak, markamızın ve geleneksel lezzet-
lerimizin yurt dışında büyümesi konusunda 
yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi. 

Bursa Kebap Evi Türkiye’den Suudi Arabis-

tan’a giden ilk zincir restoran markası…

Suudi Arabistan’da gıda sektörünün hız-
lı yükselişe geçtiğinin altını çizen yatırımcı 
Abdullah Saleh Ali Al-Othaim, “35 milyon-

dan fazla nüfusu ile dünyanın güçlü pa-
zarları arasında yer alan Suudi Arabistan, 
markaların Orta Doğu’da büyümesi için 
önemli bir geçiş noktası. Son yıllarda Suudi 
Arabistan’da gıda sektörü hızla büyüyor ve 
halk Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. 
Suudi Arabistan’da AVM ve perakende ala-
nında hizmet veren“Abdullah Al Othaim In-
vestment Company”şirketinin sahibi olarak 
gıda sektöründeki bu gelişmeler beni sek-
töre yatırım yapmaya teşvik etti. Türkiye’de 
Bursa Kebap Evi’nin başarılı bir gıda zinciri 
olarak öne çıktığını gördüm. Markanın müş-
teri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansi-
yeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa za-
manda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu 
sistem güven verdi. Markanın yöneticileriyle 
gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında 
kendilerinin samimiyeti ve marka gelişimi-
ne bakış açılarıyla alt yapı ve yatırımcılarına 
verdiği destekler de beni etkiledi. Türki-
ye’den Suudi Arabistan’a giden ilk Türk res-
toran zinciri olan Bursa Kebap Evi ile birlikte 
güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Aynı 
zamanda Türkiye’den farklı sektörlerden 
markalara yatırım yapmaya yönelik planla-
rımız var." ifadelerini kullandı.

Cem Helvacı, “Türk markası olarak glo-
balde yerimizi sağlamlaştıracağız”

Geçtiğimiz yılın cirosunu yüzde 120 büyü-
ten Bursa Kebap Evi, yıl sonunda yaklaşık 1 
milyar 200 milyon TL ciroya ulaşmayı hedef-
liyor. Markanın öncelikli olarak büyümek is-
tediği ülkeler arasında Suudi Arabistan, Ka-
nada, İngiltere, Katar, Kuveyt, Almanya, Irak, 
Iran, Dubai ve Abu Dhabi yer alıyor. Bursa 
Kebap Evi yakın zamanda yapacağı master 
franchise anlaşmalarıyla Kanada, Almanya, 
Suudi Arabistan, İngiltere, Katar, İran, Du-
bai ve Abu Dhabi'de şube açmayı hedef-
liyor. Kurduğu güçlü franchise sistemi ile 
dünyanın dört bir yanında hizmet vermek 
istediklerini belirten Cem Helvacı, “Franc-
hising sistemi çok iyi yönetilmesi gereken 
bir sistem. Standartların korunması, mar-
ka değeri yaratılması, ürün kalitesinin tüm 
şubelerde aynı olması ve hizmet kalitesinin 

standartlaştırılması en çok önem verdiğimiz 
hususlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin hızlı 
büyüyen markası olarak paydaşlarımızla her 
zaman samimi, güvene dayanan, sıcak ileti-
şim kurarak yatırımcı güvenini kazanıyoruz. 
Dürüstlük ilkemizden ayrılmıyoruz, çözüm 
odaklıyız ve geri bildirimleri önemsiyor, 
buna göre stratejilerimize yön veriyoruz.” 
dedi.

İskender, Bursa Kebabı, Muhteşem Bursa, 
Beğendi Yatağında Köfte gibi ana yemekler, 
Kemalpaşa ve Uludağ tatlıları, Şıra ve Koza-
han Türk Kahvesi gibi yöreye has ürünlerle 
faaliyet gösteren Bursa Kebap Evi’nin res-
toranlarında yılda 1600 ton et tüketiliyor, 
8 milyon misafir ağırlanıyor ve marka çatısı 
altında 2000’i aşkın kişi istihdam ediliyor. 

Güçlü know how ile yatırımcıya her alan-
da destek

Türkiye’de kurumsallaşmış franchise yapı-
lanmasına sahip en başarılı zincir restoran 
olarak yatırımcıların ilgi odağı olan Bursa 
Kebap Evi, güçlü know how’ı ile yatırımcı-
larına destek oluyor. Şubeleri mimari ekip-
leriyle standartlara uygun dekore ederek 
şık restoran konseptinde anahtar teslim 
sunan marka; yöresel lezzetleri, yan ürün-
leri, sunum ekipmanları gibi tüm ihtiyaçları 
da yatırımcısı için tedarik ediyor. Şubelerine 
açıldığı ilk günden itibaren reklam ve pazar-
lama desteği sunan Bursa Kebap Evi, tüm 
şubelerde eş zamanlı olarak etkinlik, proje 
ve kampanya yürüterek müşteri yoğunluğu 
sağlıyor. Global marka ayrıca uzman kadro-
su ile 1 ay boyunca şubedeki oryantasyon 
sürecini yönetiyor. BKE Akademi’de açılacak 
şubeler ya da eleman ihtiyacı olan restoran-
lar için düzenli eleman alım ve eğitimleri-
ni sağlayan marka hizmet sektörünün kilit 
noktası olan “nitelikli personel” ihtiyacını 
karşılıyor.  Ar-Ge ve ürün geliştirme, hijyen 
ve dış denetim, gizli müşteri yönetimi ile 
memnuniyet yaklaşımlarını da merkezden 
yöneten marka, güçlü yönetim yaklaşımı ile 
yatırımcılarına profeyonel marka çatısı ve 
güveni altında değer yaratıyor. 
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ESPRESSOLAB 50 MİLYON TL’LİK YATIRIM ATAĞI İLE GLOBAL PAZARDA 
DAHA DA BÜYÜYECEK

Tamamen yerli ve milli bir marka olarak 3. nesil kahve akımının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri haline gelen 
Espressolab, globalleşme hamleleriyle pazardaki konumunu daha da ileriye taşıyor. Marka yolculuğunu yeni nesil bir 
projeyle taçlandıran Espressolab, 50 milyon TL’lik yatırımla Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezi Espressolab 

Roastery’i açtı.

Yeni yatırımlarıyla markalaşma yolculuğu-
nu global arenaya taşıyan yüzde 100 yerli 
kahve markası Espressolab, Avrupa’nın en 
büyük kahve deneyim merkezi Espressolab 
Roastery’i kahve severler ile buluşturuyor. 
İstanbul Merter’de, 6 bin metrekare geniş-
liğindeki Türkiye’nin ilk karton fabrikasının 
dönüştürülmesiyle inşa edilen ve Espres-
solab’in Türkiye’deki 100. mağazası olan 
Espressolab Roastery’de, kahve kavurma 
merkezi, coffee shop, kokteyl bar, bakery, 
workshop station, konferans salonu, mini 
sera alanı, co-working çalışma odaları gibi 
birbirinden farklı konsepte alanlar yer alıyor. 
Açılış lansmanını 11 Eylül 2022 Pazar günü 
gerçekleştirerek ilk davetlilerini ağırlayan 
Espressolab Roastery, kahve deneyiminin 
geleceğine dair ilgi uyandıran bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. 

İlk etapta 200 kişiye istihdam yaratmayı he-
defleyen merkez, klasik kahve mağazası hiz-
metinden ziyade, nitelikli kahve deneyimi, 
kahve ile ilgili teorik ve pratik bilgi, konser, 
workshop, sanat etkinlikleriyle birlikte Tür-
kiye’de daha önce olmayan bir kahve dene-
yim ortamı sunuyor. 

“Espressolab Roastery, Türkiye’deki kah-
ve pazarının geldiği noktayı gösteriyor”

Espressolab Roastery’nin dünyanın dört bir 
yanından kahve severlerin ziyaret etmek 
isteyeceği bir kahve deneyim merkezi ola-
cağını vurgulayan Espressolab Pazarlama 
ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, 
“Espressolab olarak kurulduğumuz ilk gün-
den bu yana nitelikli kahveyi dünyadaki tüm 
kahve severlerle buluşturma amacıyla çok 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda topraktan finca-
na kadar tüm süreçlerde bir kahve çekirde-
ğinin hikayesinde değer ortaya koymak, çe-
kirdeği üreten çiftçiden kahveyi hazırlayan 
baristaya kadar tüm süreçlerde sürdürülebi-
lir ve kaliteli kahve deneyimi yaşatmak en 
büyük hedefimiz. Espressolab Roastery ise 
bizim bu amaçlar doğrultusunda anlatmak 
istediğimiz hikayemizi daha fazla kişiye 
ulaştırma noktasında çok önemli bir proje 
olacak. Avrupa’nın en büyük kahve deneyim 

merkezini inşa ettik. Bu aynı zamanda Tür-
kiye’deki büyüyen kahve pazarının geldiği 
noktayı görebilmek adına güzel bir fırsat” 
dedi.

Dünya barista şampiyonları eğitim verecek
Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Fas, Almanya, Güney Afrika, Kıb-
rıs, Filistin ve Portekiz’deki mağazalarında, 
kendi kavurduğu kahvelerini misafirlerine 
sunan Espressolab’in yeni merkezinde kah-
ve kavurma işlemlerinin izlenebileceği Ro-
astery bölümü de misafirlere açık olacak. 
Workshop Station alanında ise uzman ba-
ristalar ve yurt dışından konuk olarak ağırla-
nacak dünya barista şampiyonlarının eğitim 

vereceği kahve workshopları düzenlenecek.  
Ünlü şefler ile özel buluşmalar gerçekleşti-
rilecek

Bakery bölümünde kahvenin eşlikçisi olarak 
belli periyotlarda farklı yeni lezzetler sunu-
lacak ve alanında ünlü pastry şefler ile de 
özel buluşmalar gerçekleştirilecek. Mekan-
da, taze kahve seçenekleriyle Coffee Shop, 
alkolsüz ve kahveli kokteylleriyle Moctail 
Bar gibi müşterilerin keyifle dinlenebileceği 
alanlar öne çıkıyor.  Şirket içi ve farklı şirket-
lerin kullanımına açık olacak mini konferans 
salonuna da ev sahipliği yapan Espressolab 
Roastery, bu özelliğiyle iş toplantılarının 
gerçekleştirildiği, zihin açıcı hikayelerin pay-

Ersin KefeliErsin Kefeli
Espressolab Pazarlama ve Espressolab Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Kurumsal İletişim Müdürü 
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laşıldığı bir düşünce alanı olarak konumla-
nıyor. 

Sürdürülebilir kahveciliği ön planda tutuyor
Kırklareli’nin Vize ilçesinde 50 dönüm arazi 
üzerine kurulu çiftliğinde, tamamen doğal 
beslenen 600 üzeri büyük baş hayvanı saye-
sinde en doğal sütü misafirleriyle buluştu-
ran Espressolab, Türkiye'de kendi çiftlik sü-
tünü kullanan tek kahve markası olarak öne 
çıkıyor. Şirket, yerel çiftliklerde ve endüst-
riyel tarım yapılmamış arazilerde, kimyasal 
ürün kullanılmadan iyi tarım yöntemleriyle 
üretilen kahve çekirdeği kullanarak kahveye 
nitelikli bir bakış açısı getiriyor. Aynı zaman-
da Ruanda, Etiyopya, Endonezya, Guatema-
la, Kolombiya, Brezilya ve Kenya’daki yerel 
üreticileri destekleyen programlar geliştiren 
şirket, sürdürülebilir kahveciliği ön planda 
tutmaya devam ediyor. Kahve çuvallarını 
geri dönüştürerek ürettiği el yapımı çanta-
ları mağazalarında satışa sunan şirket, çan-
taların geliri ile de Kenya, Etiyopya ve Ruan-
da’daki kadınların sosyo-ekonomik yönden 
güçlendirilmesine destek oluyor. 

Espressolab Roastery ile yatırımcı ilgisi 
artacak

Türkiye ve yurt dışında franchise yatırım-
larla büyümeye devam eden Espressolab, 

Espressolab Roastery ile yatırımcı ilgisini 
artırmayı hedefliyor. 2022’de yatırımlarına 
hız kesmeden devam eden şirket, dünya 
genelinde 165 mağazasıyla hizmet vermeye 
devam ediyor. Espressolab, Espressolab Ro-
astery ile kahve kavurma kapasitesini aylık 
35 tona çıkararak, dünya çapında 11 ülke-
de hizmet vermeye devam ediyor. Almanya 

merkezli FoodService Europe & Middle East 
dergisinin yaptığı araştırmada Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen kahve markaları sıralama-
sında yüzde 29,3’lük bir büyümeyle altıncı 
sırada yer alan şirketin Türkiye dışında; Al-
manya, Kıbrıs, Portekiz, Mısır, Fas, Filistin, 
Irak, Dubai, Katar, Ürdün ve Güney Afri-
ka’daki mağaza yatırımları devam ediyor. 
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ESAS 
GAYRİMENKUL 
VARLIK YÖNETİMİ 
PLATFORMUNUN 
HEDEFİ 25 AVM

Nevzat Bey, öncelikle sizden Esas Gayri-
menkul ve projeleri hakkında son duru-
mu öğrenebilir miyiz?

Esas Gayrimenkul olarak, Türkiye’nin önde 
gelen gayrimenkul yatırım firmalarından 
biriyiz. Alanında uzman ekibimizle, uzun 
vadede değer yaratan projeler geliştiriyor 
ve yönetiyoruz. 2009 yılında faaliyete baş-
ladık. Yurtiçi ve yurtdışında toplamda 3 
milyar Euro yatırımla, çevre dostu olan ofis, 
konut ve alışveriş merkezi projelerine imza 
attık. Türkiye genelinde 7 alışveriş merke-
zi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata 
geçirirken, sahibi olduğumuz alışveriş mer-
kezlerinin yanı sıra yönetimini üstlendiğimiz 
alışveriş merkezleriyle de “Varlık Yönetimi” 
alanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Malatyapark, Gaziantep Sankopark, İstan-
bul Starcity Outlet, Konya Kentplaza, Van 
AVM ve Düzce Algün Center projelerinin 
kiralama ve yönetim başta olmak üzere tüm 
süreçlerine rehberlik ediyoruz ve toplamda 
13 AVM ve 600 bin m² kiralanabilir alanı yö-
netiyoruz.

Ticari gayrimenkulde AVM’ler önemli bir 
paya sahip. Bu sektöre ait güncel bilgileri 
iletebilir misiniz?

AVM’ler, içinde yer alan mağazalarla birlik-

te bir ekosistem yaratıyor ve bu ekosistem 
Türkiye’de üretim, lojistik, altyapı da dahil 
olmak üzere birçok farklı sektörü kelebek 
etkisiyle besliyor. AVM ekosistemi içerisin-
de 2021 yılında yaratılan gelir 388 milyar 
TL, yaratılan doğrudan ve dolaylı vergilerin 
toplamı ise 69 milyar TL seviyesinde. Türki-
ye’deki AVM sayısı 441, toplam kiralanabilir 
alan ise 14 milyon metrekaredir. Bütün bu 
rakamlar bize ticari gayrimenkuller içerisin-
de AVM’lerin ne kadar önemli bir paya sa-
hip olduğunu gösteriyor.

Kişi başına düşen kiralanabilir AVM alanı 
bilgilerine göre; Türkiye, Avrupa ortalama-
sının oldukça gerisinde. Özellikle bölgesel 
anlamda yeni AVM yatırımları için potansi-
yele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel 
bir pazar yeri olma özelliğine sahip olan 
AVM’ler; kadın istihdamı, markalarımızın 
uluslararası boyuta taşınması ve son yıllar-
da ihracata katkısıyla da ön plana çıkıyor. 
AVM’ler, bünyesindeki mağazalar ve oluş-
turduğu ekosistem ile birlikte 2,1 milyon ki-
şiye ulaşan bir istihdam büyüklüğüne sahip.

Esas Gayrimenkul’ün yakın dönem vizyo-
nu hakkında neler söylersiniz?

Şirket olarak yakın dönem stratejimiz; Esas 
Gayrimenkul Varlık Yönetimi Platformu 

olarak, sektör know-how’ımızı aktararak 
AVM’lerin varlık yönetimi süreçlerine reh-
berlik edeceğimiz 25 AVM’ye ulaşmak. 
Nedir bu “varlık yönetimi platformu” diye-
cek olursanız; “varlık yönetimi” bizim Esas 
Gayrimenkul olarak bir platform olarak ele 
aldığımız; danışmanlık hizmetleri, dijital 
servisler, finansal servisler, İK danışmanlığı, 
proje yönetim/geliştirme, kiralama ve mülk 
yönetimi gibi ana bileşenlerden oluşan bir 
hizmet anlayışı. 

Bizim ağırlıklı işimiz ticari gayrimenkul geliş-
tirmek ve yönetmek. Türkiye’nin ekonomik 
yapısı artık yeni AVM projesi geliştirmeye 
uygun değil. O alanda büyümeyi daha çok 
sahibi olmadığımız AVM’lerin varlık yöneti-
mini gerçekleştirerek yapıyoruz. Türkiye’de 
441 AVM var. Birçoğu da dönüşüm ajanda-
sına ihtiyaç duyuyor. Bizim sahip olduğu-
muz vizyonun ve kaynağın da çoğu AVM’de 
olmadığını görüyoruz. Sahip olduğumuz 
deneyimi, teknolojiyi, insan kaynağını başka 
AVM’lerde kullanmak istiyoruz. Önümüz-
deki yıllarda “varlık yönetimi” anlamında 
önemli projelere imza atacağız. 

Bunun yanında, bir diğer önemli konumuz 
da alışveriş merkezlerimizde mimari olarak 
müşteri deneyimini iyileştirmek. Bunla ilgili 
olarak birçok alışveriş merkezimizde müşte-

Nevzat YavanNevzat Yavan
Esas Gayrimenkul COO Esas Gayrimenkul COO 
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ri deneyimini, pandemi sonrasında değişen 
tüketici ihtiyaçlarını da dikkate alarak, de-
neyimi daha keyifli ve kolay hale getirecek 
şekilde yeniden tasarlıyoruz. 

2022 yılında en çok nelere odaklandınız?

Değişen tüketici tercihlerine uygun olarak; 
perakende optimizasyonu, sürdürülebilir-
lik, dijital dönüşüm, gelir optimizasyonu 
ve müşteri deneyimini merkeze alan “varlık 
yönetimi hizmet anlayışımız” ile gelişen ve 
değişen perakende dinamiklerine uygun 
“performans ve verimlilik odaklı” ölçülebilir 
aksiyonlar ile sürdürülebilir başarıyı hedef-
liyoruz. 

Bu 5 odak noktasını biraz daha detaylı ak-

tarmak istiyorum. Perakende optimizasyo-
nunda; satın almadan alışverişe, üründen 
deneyime ve harcanan paradan paylaşılan 
zaman ve anlara evrilen perakendeye göre 
marka karmamızı yeniden yapılandırıyoruz.

Esas DX Burda markamız ile tüketicilerimizin 
beklentilerini daha iyi anlamayı hedeflerken, 
dijitalleşme adımlarımız ile yönettiğimiz 
alışveriş merkezlerini krizlere karşı daha da-
yanıklı hale getiriyoruz.

“Dünyamız için Burdayız” diyor, faaliyet 
gösterdiğimiz her yerde sürdürülebilirlik il-
kelerini teşvik ediyor; enerji verimliliği, atık 
yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımı konularında çalışıyoruz.

AVM’lerimizdeki operasyon yönetimini, 
akıllı veri ve bilgi sistemleri ile sağlarken; 
verimli bina yönetimine ilişkin tüm koşulları 
hesaplayarak, maliyetlerin optimizasyonu-
nu sağlıyoruz.

Ziyaretçi deneyimini mimari tasarım felsefe-
mizin merkezine alırken alışveriş merkezle-
rimizi -global deneyime sahip- danışmanla-
rımız ile birlikte değişen tüketici tercihlerine 
uyumlu hale getiriyoruz. Böylece yönetti-
ğimiz AVM’ler insanların bir araya gelmeyi 
sevdiği ve heyecan verici deneyimler pay-
laştığı mekanlar haline geliyor. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarına da ağırlık 
verdiğinizi biliyoruz. Bu çalışmaların de-
taylarını sizden alabilir miyiz?

“Dünyamız için Burdayız” diyerek çıktığı-
mız sürdürülebilirlik çalışmalarımızı farklı 
alanlarda sürdürüyoruz. İş Dünyası ve Sür-
dürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) 
üyesiyiz. Sürdürülebilir bir gelecek adına 
başlattığımız GES projemizde, şu ana kadar 
3 güneş enerjisi santrali kurmuş olmanın 
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 17 Burda 
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AVM’de gerçekleştirdiğimiz GES projemiz, 
22.000 m2 alanda 3 MWp kurulu güçle Tür-
kiye’de ticari gayrimenkuller arasında bu-
güne kadar kurulmuş en büyük GES sistemi 
oldu. Bu sistemle AVM’nin toplam elektrik 
tüketiminin %30’unu karşılayabiliyoruz. 39 
Burda AVM’nin çatısına 10.000 m2’lik bir 
alanda 3 MWp güce sahip bir sistem kur-
duk. Kurulan sistemin ürettiği enerjiyle, alış-
veriş merkezinin toplam elektrik tüketiminin 
%40’ı karşılanabiliyor. 41 Burda AVM’mizde 
kurduğumuz sistem ise yaklaşık 15 bin m2 
alanda ve 1,9 MWp gücünde, yılda 2,5 mil-
yon KWh elektrik üretimi yapacak. Bu rakam 
da toplam AVM tüketiminin %30’una karşı-
lık geliyor.

2022 yılı içerisinde 01 Burda AVM’de de 
GES sistemi kuracağız. Böylece bu AVM’le-
rimiz toplamda 7 MWp kurulu güce sahip 
olacak. Adı geçen 4 Burda AVM’sinin top-
lam ortak alan tüketiminin %72’sini IREC 
sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan sağla-
yacağız, 2030’a kadar bu oranı portföy ge-
nelinde %100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 4 
AVM’mizin tamamında GES sistemi faal ol-
duğunda yaklaşık 2.140 evin tükettiği ener-
jiyi karşılayabilecek ve 5.128 ton karbonun 
doğaya salınımını engelleyecek.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda bir diğer 
öne çıkan projemiz de “Tarım Burda”. Koca-
eli Ekolojik Yaşam Derneği ile uzun yıllar sü-
regelen iş birliğimize bir yenisini ekleyerek 
sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temelli 
“Tarım Burda” projemizi başlattık. Bu pro-
jeyle müşteri deneyimini iyileştirmeyi, sür-
dürülebilirliği desteklemeyi, geri dönüşüme 
katkı sağlamayı, iyi tarım ürünleri yetiştir-
meyi ve tarımsal faaliyet olarak farkındalık 
oluşturmayı hedefliyoruz. Projemiz teras 
alanındaki zeminin yenilenmesi süreciyle 
başladı, eski ahşap zemin parçaları dönüş-
türüldü ve bu malzemelerle üretilen saksı 
yatakları ve bahçe çitleri proje alanında kul-
lanıldı. Benzersiz bir dönüşümle oluşturulan 
teras alanında; kimyasal ürün ve ilaç kullan-
madan, ata tohumu kullanarak ekilen mısır, 
fasulye ve kabak Üç Kız Kardeş ekim yön-
teminin temelini oluşturuyor. Bunların yanı 
sıra domates, biber, patlıcan, salatalık, kekik, 
reyhan ve fesleğen bitkileri de ziyaretçilerle 
uygulamalı olarak yetiştiriliyor. Proje kap-
samında; üretimdeki verimliliğin artmasına 
katkı sağlayan, doğal ve en eski tarım yön-
temlerinden biri olan Üç Kız Kardeş yöntemi 
kullanılıyor. Projenin iş ortağı olan Kocaeli 
Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) de doğal 
tarım yöntemleri ve ata tohumlarıyla birlikte 
projeye rehberlik ediyor.

Bu projeyle hem alışveriş merkezimizde yer 
alan iş ortaklarımızı projeye dahil etmeyi 
hem de organik, geri dönüştürülebilir ze-
min malzemeleri kullanarak örneğine az 
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rastlanır bir tarım projesi gerçekleştirmeyi 
hedefledik. Projeyi gelecek nesillere aktar-
mak adına da okulları tarım alanımıza davet 
ederek detaylı bilgileri onlarla paylaşmayı 
planlıyoruz. “Tarım Burda” projemizi çok 
yakında diğer Burda AVM’lerinde de uygu-
lamaya alacağız. Esas Gayrimenkul olarak, 
sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken 
sektörümüze ilham vermeye devam edece-
ğiz.

Dijital dönüşümdeki atağınızı biliyoruz. 
Yakın dönemde ödül aldığınız bir dijital 
uygulamanız var. Bununla ilgili bilgi ve-
rebilir misiniz?

DX Burda platformumuzun en önemli dijital 
dönüşüm projelerinden biri “shopla” uygu-
lamamız. Müşteriyi tanıyan, analiz eden ve 
ona uygun avantajlar sunan mobil bir uy-
gulama olan Shopla uygulaması, kapsamlı 
bir avantajlar dünyası sunuyor. Ziyaretçiler, 
shopla uygulamasıyla alışverişlerini, ziya-
retlerini ve AVM’de geçirdikleri süreyi uy-
gulama içindeki cüzdanında ShopPara’ya 
dönüştürüyor. Kazandığı ShopPara’ları 

biriktirebiliyor ya da AVM içerisindeki ma-
ğazalarda, eğlence noktalarında, restoran-
larda, vale hizmetinde ve etkinlik bileti gibi 
farklı seçeneklerde harcayabiliyor. Shopla 
uygulaması ayrıca markalara da daha önce 
sahip olmadıkları yüksek değerli veri akışı-
nı sağlıyor. Bu verileri kendi içinde işleyip 
anlamlandıran markalar; mağaza trafiğini/
cirosunu, müşteri bağlılığını ve sepet orta-
lamasını artırmaya yönelik önemli katkılar 
elde edebiliyor. Ziyaretçilerimize dair aldı-
ğımız her bilgi, dünya lideri SAS’ın analitik 
platformuyla birleşerek işleniyor ve bizim 
için sonuç üreten algoritmalara dönüşerek 
ziyaretçilerimizle anlık iletişim kurmamızı 
sağlıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Stevie Uluslararası İş 
Ödülleri 2022’de, “shopla” uygulamasıy-
la “Mobil Site & Uygulama” kategorisinin 
“Alışveriş” başlığında Altın Stevie ödülünü 
aldık. Shopla, bu kategoride Türkiye’den 
ödül kazanan tek marka oldu. Uygulamamı-
zın aldığı bu kıymetli ödülden ötürü büyük 
bir gurur duyuyoruz. Bu ödülün bizim için 
en büyük anlamı ise uzun zamandır verdiği-

miz emeğin, titizlikle gerçekleştirdiğimiz ça-
lışmaların takdir ediliyor olması. Shopla; çok 
kısa süre içerisinde 250 bin indirme sayısına 
ulaştı ve markalarımızın %65’ini program 
ortağı haline getirdik.

Üzerinde uzun süredir çalıştığınız bir iş 
zekası çözümünüzün olduğunu biliyo-
ruz. Biraz daha detay verir misiniz?

Dijital dönüşüm fark yarattığımız, önem-
li bir alan ve bu konuda gerçekten ciddi 
ve uzun süredir çalışıyoruz. Bu bağlamda 
DX Burda içinde yer alan “Power BI” iş 
zekâsı uygulamamız ile verilerimizi erişi-
lebilir içgörüler ve üst düzey görünürlük 
ile yatırımcı iş ortaklarımızdan kiracı iş 
ortaklarımıza operasyonel ve yönetici ra-
porlarımızı tek elden sunuyoruz. Böylelikle 
güvenilir ve global standartlardaki araçlar 
ile tüm veriyi kolayca yönetebiliyor, şeffaf 
bir şekilde verimlilik artışı sağlarken; iş sü-
reçlerini basitleştirme, verilerin anlaşılabi-
lirliğini sağlama, verileri görselleştirme ve 
bütünlük sağlama/özet konularında kulla-
nıcılara büyük katkı sağlıyoruz. 

(*Bu grafik bir örnek olup, gerçek verileri yansıtmamaktadır)
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AVM EKOSİSTEMİ 2,1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından, Ernst & Young liderliğinde gerçekleştirilen raporun sonuç-
larına göre; AVM ekosistemi içerisinde 2021 yılında 388 milyar TL gelir yaratıldı, doğrudan ve dolaylı vergilerin toplamı 69 

milyar TL olarak gerçekleşirken 2,1 milyon kişiye istihdam olanağı sağlandı. 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) tarafından, Ernst & Young liderliğin-
de ve Esas Gayrimenkul desteğiyle gerçek-
leştirilen “AVM Sektörü Finansal Sorunlarına 
Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı ra-
porun detayları bir basın toplantısıyla kamu-
oyuna aktarıldı. Mart-Haziran 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen araştırmanın çık-
tılarının aktarıldığı basın toplantısına; AYD 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AYD Başkan 
Yardımcısı Cem Eriç ve Ernst & Young Türki-
ye Şirket Ortağı İlhami Koç katıldı.

Basın toplantısında açılış konuşmasını ya-
pan AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç, “Ülke-
mizde ilk AVM 1988 yılında açıldı, 2021 yılı 
itibarıyla ise 442 adet AVM’ye ulaşıldı. Faali-
yette olan AVM’lerin brüt kiralanabilir alanı 
2010 yılında 4 milyon metrekareye, 2021 yılı 
itibarıyla 14 milyon metrekareye yükseldi. 
AVM’ler, içinde yer alan mağazalarla birlikte 
önemli bir ekosistem yaratıyor ve bu eko-
sistem, Türkiye’de üretim, lojistik, altyapı da 
dahil olmak üzere birçok farklı sektörü kele-
bek etkisiyle besliyor. AVM ekosistemi içeri-
sinde 2021 yılında yaratılan gelir 388 milyar 
TL, yaratılan doğrudan ve dolaylı vergilerin 
toplamı ise 69 milyar TL seviyesinde” dedi 
ve sözlerine şöyle devam etti: “AVM eko-
sistemi içerisinde 2,1 milyon kişiye istihdam 
sağlanıyor; bu sayı, Türkiye ekonomisi için 
büyük bir katma değer.  AVM’ler yerel pe-
rakendecinin markalaşmasına ciddi katkıda 
bulunarak her biri için prestij alanı sağlıyor.”

Toplantıda AVM’lere yönelik yasal düzen-
lemeler ve bunların sektöre etkileri konu-
sunda bilgi veren AYD Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Altaş, “AVM’lerin kira gelirleri son 
5 yılda sürekli olarak düştü; bu düşüş de 
AVM’lerin değerinin 2017 yılından itibaren 
sürekli olarak azalmasına yol açtı. AVM yatı-
rımları, kiralanabilir alan açısından 2018-21 
yılları arasında, 2007-17 dönemine göre yıl-
lık ortalama %56 oranında azaldı. AVM’lerin 
toplam borcunun 13 milyar USD civarında 
olduğu ifade ediliyor, kredi yükümlülükleri-
nin yaklaşık %88’inin yabancı para cinsiden 
olduğu biliniyor. 2017 yılı için tahsil edilen 
ortak alan gider karşılıklarının ortak alan 
giderlerine oranı %71 iken, 2021 yılında bu 
oran %53’e kadar düştü. Eksik kalan kısım 
AVM yatırımcısı tarafından finanse edilir-
ken, AVM yatırımcısının katlandığı maliyet 
yıllar itibarıyla artıyor. İncelenen uluslararası 

örneklerde; ortak alan giderlerinin kapsamı 
ve paylaşımının, sözleşme serbestisi kapsa-
mında AVM yatırımcısı ve kiracısı arasında 
serbestçe kararlaştırıldığı görülüyor” dedi.

Mağaza ciro payı yüzde 12,7’den yüzde 
9,3’e düştü

Ödenen kiranın mağaza cirosu içerisindeki 
payının 2017 yılında %12,7 iken 2021 yılın-
da %9,3’e indiğini belirten Prof. Dr. Hüse-
yin Altaş, “COVID-19 önlemleri kapsamında 
2020-2021 yıllarında mağazaların kapalı ol-
ması sebebiyle ciroları düştü. 2022 yılında 
artan mağaza ciroları ve karşısında sınırlı 

Prof. Dr. Hüseyin AltaşProf. Dr. Hüseyin Altaş
AYD Başkanı AYD Başkanı 

Cem EriçCem Eriç
AYD Başkan Yardımcısı AYD Başkan Yardımcısı 
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artan kira gelirleriyle bu oran daha da 
düşecek. Ekosistemin sürdürülebilirliği 
için bu konularda perakende sektörü ile 
iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Toplantıda AVM sektörüne yönelik çö-
züm önerilerini ileten Ernst & Young 
Türkiye Şirket Ortağı İlhami Koç ise 
“Tacirler arasındaki kiralama işlemleri-
nin konut amaçlı kiralamadan ayrı bir 
şekilde düzenlenmesini öneriyoruz. 
Yönetim ve pazarlama giderleri da-
hil bütün giderlerin AVM yönetimi ve 
kiracılar arasındaki mutabakata göre 
paylaşılmasının değerlendirilmesi isa-
betli olur. Kısa vadeli bir çözüm olarak; 
kira artışlarının TÜFE’deki son 12 aylık 
ortalama değişim oranı yerine yıllık/dö-
nemlik TÜFE oranında yapılması, enf-
lasyon oranlarındaki değişimin adil bir 
şekilde yansıtılmasını sağlar. Gelir/borç 
ödeme dengesi gözetilerek vade yapı-
sının yeniden kurgulanması ve kredile-
rin tamamen tasfiyesi yerine sürdürü-
lebilir bir borçluluk seviyesi korunması 
da değerlendirilebilir. Kredi borçları ile 
gelirler arasındaki kur uyumsuzluğunun 
giderilerek borç/gelir dengesinin yeni-
den oluşturulması ve kredi borçlarının 
kısmen veya tamamen TL’ye dönüştü-
rülmesi de değerlendirilmeli.” dedi.

İlhami Koçliİlhami Koçli
Ernst & Young Türkiye Şirket Ortağı Ernst & Young Türkiye Şirket Ortağı 

Prof. Dr. Hüseyin AltaşProf. Dr. Hüseyin Altaş
AYD Başkanı AYD Başkanı 
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METRO TÜRKİYE, MICHELIN REHBERİ’NİN PARTNERİ OLDU
Gastronomiyi sadece bir yeme-içme sanatı olarak görmekle kalmayıp, ülkemizdeki gelişimine de katkı sağlayan Metro 

Türkiye, dünyaca ünlü Michelin Rehberi’nin 38. destinasyonu olan İstanbul’daki partneri olduğunu açıkladı.

Gastronomi kültürünün gelişmesi için 30 yılı 
aşkın zamandır çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdüren Metro Türkiye, dünyanın en itibar-
lı restoran derecelendirme sistemi olarak 
kabul edilen Michelin Rehberi’nin 38’inci 
destinasyonu olan İstanbul’daki partneri 
olduğunu açıkladı. İş birliği kapsamında 11 
Ekim 2022 tarihinde kazanan restoranla-
rın açıklanmasının ardından, plaket töreni 
Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu 
Gastronometro’da gerçekleşecek.

Türk mutfağına katkı sağlayacak

Metro Türkiye’nin Türk mutfağının gelişimi 
ve Türk şeflerin dünyada hak ettiği değeri 
görmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Tü-
rüng, “Metro Türkiye olarak, dünyanın en 
iyi beş mutfağından biri kabul edilen Türk 
mutfağının hak ettiği yere gelmesini sağla-
mak için yerel değerleri evrensel bir bakış 
açısıyla ele almanın önemine inanıyoruz. Bu 
anlamda dünyanın en itibarlı restoran dere-
celendirme sistemi olarak kabul edilen Mic-
helin Rehberi’nin 38’inci destinasyon olarak 
İstanbul’u seçmesi Türkiye’de hem mutfa-
ğın hem de yeme-içme sektörünün geliş-
mesi adına oldukça önemli bir adım. Metro 
olarak dünyada Michelin Rehberi’ne sahip 
pek çok şehirde olduğu gibi İstanbul’da da 
bu prestijli rehbere partnerlik yapmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Restoranla-
rın ve şeflerin kariyerlerinde çok büyük bir 
öneme sahip olan Michelin Rehberi’nin en 
önemli iş ortaklarımızdan olan yeme içme 
sektörüne katma değer sağlayacağına ina-
nıyoruz’’ dedi.

Gastronomi alanında köprü vazifesi

Metro Türkiye bugüne kadar, Türk gastro-
nomisine katkı sağlamak amacıyla, Türki-
ye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan 
Gastronometro’da pek çok Michelin Yıldızlı 
şefi, Türk şeflerle buluşturarak köprü vazife-
si gördü. Aşçılık okulu öğrencileriyle yıldızlı 
şefleri bir araya getiren Metro Türkiye, bu 
sayede öğrencilerin başarılı şeflerden farklı 
teknikleri ve aynı malzemelerle farklı yemek 
yorumları öğrenmelerine de katkı sağlamış 
oldu.

MICHELIN yıldızlı restoranlar 11 Ekim 2022 
tarihinde açıklanacak ve MICHELIN Rehbe-

ri’nin web sayfasından ve mobil uygulama-
sından erişilebilecek.  

Sinem TürüngSinem Türüng
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 
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Sektör verilerine göre Türkiye’de her yıl ortalama 800 bin adet yeni konuta ihtiyaç duyulurken, üretilen konut sayısı orta-
lama 550 bin adet olarak gerçekleşiyor. Özellikle son dönemde ciddi oranda artan inşaat maliyetleri, konut arzı açığını 

daha arttırmış durumda. Özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde inşaat yapacak arsa bulmanın neredeyse 
imkansız olduğunu belirten Avrasya Uluslararası İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sesli, devletin bu noktada inşaat şir-

ketleriyle işbirliğine giderek konut açığını kapatacak adımlar atabileceğini söyledi. Sesli, “Zaten yüksek olan inşaat yapı 
maliyetlerine bir de yüksek arsa fiyatları eklenince, erişilebilir konut üretmek ne yazık ki hayal oluyor. Devletin elverişli 

kamu arazilerini inşaat firmalarına uygun koşullarda tahsis etmesi, devlet & özel sektör işbirliğiyle toplu konut hamlesine 
önemli bir ivme kazandıracaktır” dedi. 

Sesli; “Erişilebilir konut üretimi için çözüm odaklı hareket etmek gerekiyor”

KONUTTA ARZ AÇIĞININ ÇÖZÜMÜ “DEVLET VE MÜTEAHHİT” İŞBİRLİĞİ

Konut üretiminde aşırı kazançlar 
sağlanan dönemlerin geride kal-
dığını ifade eden Sesli, “Şu anda 
inşaat firmalarının önünde iki se-
çenek var; Birincisi yeni projeye 
başlamayıp, beklemek. İkincisi ise 
elini taşın altına koyup, konutta 
arz açığını kapatmaya destek ola-
cak erişilebilir projeler yapmak. 
Biz Avrasya Uluslararası İnşaat 
olarak ikinci yolu seçtik. Şu anda 
teknik hazırlıklarını tamamlamak 
üzere olduğumuz 1.200 konutluk 
yeni bir projenin temelini 2023 
ilkbaharında atıyor olacağız” dedi. 
Mevcut koşullarda yeni konut üre-
timinin ancak güçlü bir sermaye 
birikimiyle mümkün olabileceğini 
vurgulayan Sesli, konut ihtiyacı ile 
üretilen konut miktarı arasında her 
yıl neredeyse yarı yarıya fark oluş-
tuğunu, bu durumun da hem yeni 
hem de ikinci el konutların fiyatla-
rını sürekli yukarı çektiğini söyledi. 

Sesli açıklamasında; “Yüksek ma-
liyetler, yüksek konut fiyatlarını 
beraberinde getiriyor. Bu döngü-
yü kırmak için devletimiz, inşaat 
sektörüne destek olmalı. KDV ve 
konut kredi faizlerindeki indirim 
hamleleri ne yazık ki tek başına 
yeterli olmuyor. Bu talep yoğun-
luğunda ve enflasyonist ortamda 
arz artmadan fiyatların düşmesini 
beklemek hayal olur. Devlet, el-
verişli kamu arazilerini inşaat fir-
malarına konut üretimi için uygun 
maliyetlerle tahsis edebilirse, yeni 
projeler peş peşe gelir” dedi. 

Ali SesliAli Sesli
Avrasya Uluslararası İnşaat YönetimAvrasya Uluslararası İnşaat Yönetim

 Kurulu Başkanı  Kurulu Başkanı 
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GALATAPORT İSTANBUL, KRUVAZİYER SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖDÜL ORGANİZASYONU 
SEATRADE CRUISE AWARDS TARAFINDAN DÜNYADA “YILIN LİMANI” SEÇİLDİ 

Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün en önemli etkinliklerinden Seatrade Cruise Med kapsamında düzenlenen Seatrade Cruise 
Awards’ta dünyada “Yılın Limanı” ödülünü aldı. MedCruise Başkanı ve Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı 
Figen Ayan, “Galataport İstanbul olarak ‘Yılın Limanı’ ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

DÜNYA’nın ilk yer altı terminali ile Boğaz’ın 
1.2 km’lik en değerli tarihi bölgelerinden bi-
rini yeniden tanımlayan Galataport İstanbul, 
uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir 
yenisini ekledi. Galataport İstanbul, 14-15 
Eylül tarihlerinde İspanya’nın Malaga ken-
tinde düzenlenen Seatrade Cruise Med fua-
rı kapsamında gerçekleştirilen, sektörün en 
prestijli ödül organizasyonu Seatrade Crui-
se Awards’un “Port of the Year/Yılın Limanı” 
kategorisinin kazananı oldu. Galataport İs-
tanbul, Amerika ve İngiltere gibi dünyanın 
önde gelen ülke limanlarının yarıştığı ödül-
lerde, küresel anlamda örnek gösterilen 
inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde 
getirdiği yeniliklerle bu kategoride ödüle la-
yık görülen liman oldu.

Seatrade Cruise Med’in starı: Galataport 
İstanbul
 
Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün 
en önemli etkinliği olan Seatrade fuarlarının 
Nisan ayında Amerika’nın Miami kentinde 
gerçekleşen küresel organizasyonundan 
sonra, etkinliğin Avrupa ayağını oluşturan 
ve bu yıl İspanya’nın Malaga kentinde ha-
yata geçirilen Seatrade Cruise Med’de de 
büyük ilgi gördü. 70 ülkeden 2000’i aşkın 
katılımcının yer aldığı etkinlikte Galataport 
İstanbul’u temsil eden Liman İşletme yö-
netimi, iki gün boyunca pek çok oturum 
ve gerçekleştirilen toplantılar ile sektörün 
önde gelen oyuncuları ile bir araya geldi.
 
MedCruise Başkanı ve Galataport İstanbul 
Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Fi-
gen Ayan, Seatrade Cruise Med’e katılım 
ve alınan ödülle ilgili şunları söyledi: “Gala-
taport İstanbul’da Ekim 2021’den bu yana 
tam kapasite operasyonlarımızla kruvaziyer 
gemilerimizi ve misafirlerimizi ağırlıyoruz. 
Nisan ayında katıldığımız dünya kruvaziyer 
sektörünün önemli temsilcilerinin bir araya 
geldiği Seatrade Cruise Global’in ardından, 
fuarın Avrupa ayağın oluşturan Seatrade 
Cruise Med’de de katıldığımız oturumlar ve 
gerçekleştirdiğimiz toplantılarla büyük bir 
ilgi gördük. Operasyonlarımıza başladığı-
mız tarihten tam bir yıl sonra sektörün en 
prestijli ödülleri arasında yer alan Seatrade 
Cruise Awards’dan ‘Yılın Limanı’ ödülü ile 

dönmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. 
Galataport İstanbul olarak sektörde ezber 
bozan inovasyon çalışmalarımız ve ope-
rasyonel anlamda getirdiğimiz yeniliklerin 
uluslararası arenada ödüllerle karşılığını 
bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” 
 
Dünyanın ilk yer altı terminali ve getir-
diği operasyonel yenilikler ile sektörde 
fark yaratıyor
 
Galataport İstanbul’un en etkileyici özellik-
lerinden birini, İstanbul’un yer altı sarnıçla-
rından esinlenilen, Red Dot tasarım ödüllü 
dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali 
oluşturuyor. Limana gemi yanaştığında dev-
reye girerek güvenlik (ISPS) alanını ayıran 
176 adet hidrolik özel kapak sistemi saye-
sinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor. 
Kapakların tekil olarak kontrol edilebilmesi, 
gümrüklü alanın limandaki gemi adedi ve 
boyutları bazında esnek bir şekilde oluştu-
rulmasını sağlıyor. Bu inovasyon sayesinde, 
19. yüzyılın sonundan bu yana erişime ka-
palı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, ge-
minin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım 
hariç, misafirlere açık olmaya devam ede-
rek, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri 
haline geliyor.
 
29 bin m2’lik bir alana yayılan terminali ile 
birlikte aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve 

günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek ka-
pasiteye sahip Galataport İstanbul’a 2022 
yılı sonuna kadar yaklaşık 150 gemi ve 
mürettebat dahil 450 bin yolcu gelmesi 
planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren 
ise yıllık mürettebat dahil yaklaşık 1,5 
milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacağı 
öngörülüyor. Bir ana liman olarak konum-
lanan Galataport İstanbul, Akdeniz çana-
ğından Karadeniz'e kadar geniş bir coğ-
rafyada kruvaziyer turizmine büyük bir 
hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi 
ile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
 
Galataport İstanbul, bir sürdürülebilirlik 
projesi olma özelliğini de taşıyor. Şeh-
rin tarihi limanını şehirle bütünleştiren 
Galataport İstanbul, bu yatırım ile sosyal 
ve ekonomik sürdürülebilirliğe önemli 
bir katkı sağlıyor. Kullanılan özel soğut-
ma sisteminden, atık yönetimine kadar 
çevresel sürdürülebirlik adına önemli fa-
aliyetleri ile, Avrupa’nın LEED Platinum 
sertifikasına sahip en büyük ikinci projesi 
konumuna gelen Galataport İstanbul’u 
MedCruise Birliği geçtiğimiz yıl “Çevresel 
Sorumluluk Ödülü”ne layık gördü. Galata-
port İstanbul, 2020 yılında ise MedCruise 
Ödülleri’nde henüz açılmadan “Pande-
mi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık 
Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Lima-
nı” ödülünü aldı.

Her Şey Vaktini Bekler
Yazar: Hakan Mengüç

Yayınevi: Destek Yayınları
Sayfa Sayısı: 184

“Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu 
daima açıktır.”
Şems-i Tebrizi

Şems’in öğrencisi olmak zordur. 
Kararlılık ister, cesaret ister, disiplin 

ister, yürek ister...
Bu yolda yürümeye razı mısın?

Şems doğrudandır, dolambaçsızdır, 
açıktır, nettir.

Kendine karşı yalansız, dürüst ve 
açık olabilir misin?

Şems güneştir; aydınlatır, ısıtır ama 
insanı yakar kül de eder.

Önce kül olmaya, sonra küllerinden 
doğmaya var mısın?

Şems boğmaz, zorlamaz, ısrar 
etmez, vakti gelince bırakmasını da 

doğru zamanda gitmesini de bilir.
Tutunduğun dalları terk etmeye, 

vakti gelince gitmeye, bildiklerin-
den vazgeçmeye hazır mısın?

Bu kez Şems’in öğrencisi olmaya 
çağırıyorum seni.

Evet ışıklı ve sımsıcak bir yol ama 
yakıcı ve kavurucu da... Dürüst 

olamayan düşer, acele eden 
kendine çelme takar, aldatan 

aldanır, vazgeçemeyen unutulur, 
yorulanın hikâyesi erken biter...

Şems’in yolu yanmaya hazır olan-
ların yoludur. İrade, zekâ, mantık, 

terbiye, saygı, güven, cesaret, 
disiplin ve azim ister senden.

Bunların hiçbirini yitirmedin ve 
hiçbir şey için hâlâ geç değil. Çünkü 

her şey zaten vaktini bekler. Belki 
de doğru zaman şimdidir.
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Her Şey Vaktini Bekler
Yazar: Hakan Mengüç

Yayınevi: Destek Yayınları
Sayfa Sayısı: 184

“Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu 
daima açıktır.”
Şems-i Tebrizi

Şems’in öğrencisi olmak zordur. 
Kararlılık ister, cesaret ister, disiplin 

ister, yürek ister...
Bu yolda yürümeye razı mısın?

Şems doğrudandır, dolambaçsızdır, 
açıktır, nettir.

Kendine karşı yalansız, dürüst ve 
açık olabilir misin?

Şems güneştir; aydınlatır, ısıtır ama 
insanı yakar kül de eder.

Önce kül olmaya, sonra küllerinden 
doğmaya var mısın?

Şems boğmaz, zorlamaz, ısrar 
etmez, vakti gelince bırakmasını da 

doğru zamanda gitmesini de bilir.
Tutunduğun dalları terk etmeye, 

vakti gelince gitmeye, bildiklerin-
den vazgeçmeye hazır mısın?

Bu kez Şems’in öğrencisi olmaya 
çağırıyorum seni.

Evet ışıklı ve sımsıcak bir yol ama 
yakıcı ve kavurucu da... Dürüst 

olamayan düşer, acele eden 
kendine çelme takar, aldatan 

aldanır, vazgeçemeyen unutulur, 
yorulanın hikâyesi erken biter...

Şems’in yolu yanmaya hazır olan-
ların yoludur. İrade, zekâ, mantık, 

terbiye, saygı, güven, cesaret, 
disiplin ve azim ister senden.

Bunların hiçbirini yitirmedin ve 
hiçbir şey için hâlâ geç değil. Çünkü 

her şey zaten vaktini bekler. Belki 
de doğru zaman şimdidir.
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ÇAĞDAŞ MİNYATÜR SANATININ EN GÜZEL ESERLERİ ÜSKÜDAR’DA 
SERGİLENİYOR

Küratörlüğünü Gülşah Pestil ve Meyçem Ezengin’in yaptığı ve 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘’Döngü Minyatür Ser-
gisi’’ Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı.  Eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide sanatçıların olan kağıt, beton, 
plastik, metal, deri, kemik, cam, de-
mir, ahşap gibi çeşitli materyallere 
işlediği 67 minyatür eseri sergileni-

yor. Sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen’in yanı sıra kültür sanat dün-
yasından birçok isim katıldı. Sanatseverler 7 
Ekim tarihine kadar minyatür sergisini ziya-
ret edebilecek.

Gülşah Pestil : “Minyatürde Çağdaş Sana-
tın farklı bir Biçimini Ortaya Koyduk”

Açılışta konuşan küratör Gülşah Pestil, yak-
laşık iki yıldır sergiye hazırlandıklarını söyle-
di. 

“Döngü sergisinin fikri iki yıl önde pande-
mide insanların evlerine kapandığı ve yoğun 
şekilde atık ürettiği bir zamanda ortaya çıktı. 
Bu değersiz görülen ürünlerin bir şekilde sa-
nata dâhil edilerek farklı anlamlar kazanma-
sını amaçladık ve 19 sanatçı ile bu sergi fikri 
üzerine çalışmaya başladık. Her bir sanatçı 
kendine yakın bulduğu bir atık malzemeyi 
aldı ve bunu kendi sanatsal anlatım diliyle 
ifade etmeye çalıştı. Ve bu şekilde 19 sa-
natçının 67 eserinden oluşan döngü sergisi 
ortaya çıkmış oldu. Bu serginin özellikle-
rinden bir diğeri bu sanatçıların her birinin 
minyatür sanatı alanında çalışıyor olmaları. 
Bu serginin misyonlarından biri de minyatür 
sanatının sadece küçük boyutlu kitap eser-
leri olmadığını, aynı zamanda çağdaş sana-
tın farklı bir ifade biçimi olduğunu da orta-
ya koymak. Biz bunu bu şekilde geleneksel 
malzemenin dışına çıkarak göstermek iste-
dik. “

Taner Alakuş: “Minyatür Sanatı Uluslara-
rası Boyut Kazanmalı”

Sergide sanatçılara mentorluk yapan ünlü 
minyatür sanatçısı Taner Alakuş ise, minya-
tür sanatının ulusaldan uluslararasına taşı-
mak gerektiğini vurguladı. 

“Sergi Çok uzun sürede hazırlandı, çok 
emek verdi arkadaşlarımız. Pırıl pırıl özgün 
ve özgür gençlerle birlikte hareket edebil-
mek, akılları, kalpleri ve ruhları hiç bir etki 

altında kalmadan kendi iç yolculuklarını sa-
nata dönüştüren gençlerimizle olabilmek 
çok önemli. Geleneksel sanatlarımız için 
tam da olması gereken bu. Benim buradaki 
misyonum kıvılcım olabilmek. Tecrübeleri-
mi onlarla paylaşarak zaman kaybına engel 
olmak. Sıradan şeylere sıra dışı anlam ve 
değer yüklemek ve onları böylece sanat ha-
line dönüştürmek. Ben sergide yer alan ar-
kadaşlarımızın hepsinin sınırsız potansiyeli 
olduğunu biliyorum. Sanat aynı zamanda 

geleceğe ilham verir. Bu sergi belki de ile-
ride minyatür sanatının nerelere gelebile-
ceğinin emarelerini sizlere veriyordur. Bizler 
minyatür sanatında evrensel bir dil oluştur-
maya çalışıyoruz. Öyle ki ona her bakana 
bir mesaj verebilsin. Böylece sanatımızın ve 
sanatçımızın yeri ulusal olmaktan çıkıp ulus-
lararası olabilsin. “

Hilmi Türkmen: “Minyatür Eserler Bizi 
Tarihi Bir Yolculuğa Çıkarıyor”
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Üsküdar’ın yine çok özel bir sergiye ev sa-
hipliği yaptığını söyleyen Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, “minyatür eserleri 
bir belgesel gibi izleyebilirsiniz” dedi. 

“Minyatür bir taraftan görsel bir sanat gibi 
gözükse de aslında bir anlatı sanatı. Yani bu 
minyatür eserler bizlere bir şeyler anlatıyor. 
Bir belgesel gibi izleyebiliriz, bakabiliriz. Bir 
tarihi olayı, bir tarihi anı ya da tarihi yolculu-
ğu biz minyatürde görebiliriz. Bu gözle bak-

tığımızda hem bir görsel sanat hem de bir 
anlatı sanatı diyebiliriz minyatür için. Biz 
burada bir esere bakarken aslında bir tarih 
okuyoruz, bir roman okuyoruz, bir hikâye 
okuyoruz, bir yolculuktan bahsediliyor biz 
onu burada okuyoruz. Burada geri dönü-
şüm malzemesi kullanılmış, materyal kul-
lanılmış. Bu bir pazar tahtası, duvar kâğıdı 
hepsi birer atıktan elde edilmiş. Minyatür 
aynı zamanda bizim gelenekli, köklü sa-
natlarımızdan birisidir. Hele bir de Üskü-
dar söz konusu olunca işin rengi de tadı 
da bir başka güzeldir. Üsküdar belediyesi 
olarak diğer gelenekli sanatlar kadar min-
yatür sanatına da özel bir ilgimiz ve ala-
kamız var. Ve olmak zorundadır. Bu bizim 
en önemli görevlerimizden birisidir. Çünkü 
Üsküdar bir sanat merkezidir. Gelenekleri 
olan bir şehirdir.  Köklü tarihi, derin kül-
türel zenginlikleri olan bir beldenin men-
suplarıyız. Sanatın bu kadar yakıştığı baş-
ka bir belde bilmiyorum var mıdır? Sanata 
gönül veren, merak eden herkesi Üsküdar 
Nevmekan Sahil Galeri’ye bekliyoruz. Bu 
birbirinden değerli eserleri görmek ve his-
setmek lazım. “

Sergiyi ziyaret eden sanatseverlerden 
Aleyna Aslan ise “ Geleneksel sanat as-
lında arka planda kalmıştı tekrar revaçta 
olmaya başladı. Bu beni gerçekten çok 
mutlu ediyor. Gelenekselin modern sanat-
la buluşması ve tekrardan insanların önü-
ne sergiyle çıkması bu kadar ilgi görmesi 
gerçekten gurur verici. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen’e de buradan çok 
teşekkür ediyorum. Geleneksel Türk sa-
natlarımızı revaçta tuttuğu ve ön plana 
çıkarttığı için” dedi.



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı İTİRAZIM VAR!

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi okuyu-
cuları;

Bu ayki yazımda sizlerle bizim coğrafyada 
neredeyse ata sporu olan müşteri itirazları 
konusu hakkındaki görüş ve düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum: 

İtirazlar konusu aslında sadece satışla ilgili 
değil, insanların birbirleriyle iletişimi konu-
sunda da sıkıntı yaşanan konuların başında 
geliyor. İtirazlar her ne kadar sevimsiz gibi 
gözükse de bizi gereğinden fazla yorsa 
da, bu durum diğer yandan müşterinin bi-
zim ürün veya hizmetlerimize ilgilendiğinin 
önemli bir işaretidir. Ne zaman ki karşınız-
daki müşteriye sizin sunduğunuz ürüne, 
hizmete, vadeye kaliteye itiraz etmiyorsa 
aslında o zaman huysuzlanmanız gereken 
bir durumla karşı karşıyasınız demektir. 

Çünkü karşı taraf sessiz kaldığında aynı za-
manda, ilgilenmediğini belki de satın almak-
tan vazgeçtiğinin önemli bir işareti olabilir. 
Bundan dolayı müşterinizin size itirazda 
bulunması, tepkiler vermesi, zaman zaman 
çıkışlar yapması bizim satış görüşmelerinde 
önemli satın alma sinyallerinden biridir.

Peki itiraz ne demektir?

Etimolojik olarak baktığınızda Arapça “Ti-
rat” kelimesinden geldiği belirlenmiştir. An-
lam olarak önüne çıkma, yolunu kesme, söz 
veya görüşlere karşı çıkma anlamını taşır. Bir 
bakıma müşterimizin de itiraz ederken aynı 
anlamlar yüklediği nettir. 

Burada itirazları ele alırken iki açıdan ince-
lemek aslında hem kolay hem de etkili olur: 

1.Satış görüşmesini yapan insanın (satıcının) 
psikolojisi 
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2.Müşterinin satın alırken ki psikolojisi

1.Satış görüşmesini yapan insanın (satıcının) 
psikolojisi 
Satıcının satış görüşmesini yaparken psi-
kolojisinin olumlu olması gerekir. Müşteri-
nin yapmış olduğu itirazdan dolayı aslında 
“hala da ürünü veya hizmeti satın almak is-
tediği; ürün veya hizmete ilgisinin olduğu” 
kanaatine varmak mümkündür. Bu nedenle 
müşteri itiraz ediyorsa hala daha satış yap-
ma şansımızın olduğunu söyleyebiliriz. 

Satış yapmak, şirkete, markaya ve aynı za-
manda satıcıya da fayda sağlayacağından 
dolayı sevincin kaynaklanma noktası da bu-
dur.

Müşteri itiraz etmeye başladığında; profes-
yonel bir satıcı olarak dikkat etmeniz gere-

ken şeylerden birkaçını aşağıda açıklayaca-
ğım : 
 
-Konuşmanıza şöyle başlayın : “Sizi anlıyo-
rum!” 
Bu kelime aynı zamanda insanların bilin-
çaltında özel bir itirazlarla ilgili konuşurken 
olumlu yönde tetikleme yapar. Eğer “Hak-
lısınız!” diye cümleye başlarsanız o zaman 
müşterinizin biraz daha üzerinize yüksele-
rek gelmesini,  “Tabii ki ben haklıyım!” di-
yerek üstünlükle gelmesine aslında farkında 
olmadan siz yönlendirmiş olursunuz.
Bu nedenle öncelikle “Sizi anlıyorum!” di-
yerek itirazlar ilk önce göğüste topu yumu-
şatarak, sonrasında yavaş yavaş anlaşma 
yolunda adım adım ilerlemeniz doğru olur.

-Karşı tarafın sözünü asla kesmeden onu sö-
zünü bitirinceye kadar dinleyin. Eğer müşte-
riniz konuşmaya başladığı sırada “kesmeler” 
yaparsanız, karşı tarafın biraz hiddetlenme-
sine, size karşı üstünlük kurmak adına hatta 
sesini yükselterek sizle konuşmasına neden 
olabilirsiniz. Böyle davrandığınızda görüş-
menin seyri değişecek ve farkında olmadan 
müşteriyi kaçırma riski ile karşı karşıya kala-
caksınız. Bu nedenle mutlak surette sabırla 
karşı tarafın sözünü tam olarak bitirmesini 
bekleyin.

-Gelen itirazı kısaca teyit edin. Ondan sonra 
açıklama yapmak üzere cümlenize başla-
yın. Siz açıklama yapmaya başladınız sırada 
eğer müşterinin sözünü keserse bekleyin ve 
müşteriniz sözünü bitirdikten sonra cümle-
nize devam edin.

-Açıklamanızı yaptıktan sonrasında şu soru-
yu sormazsanız yukarıda yaptıklarınızı etkisi 
en az %60 oranında düşer : “Ne dersiniz, 
size şimdi vermiş olduğum bilgiler tatmin 
edici oldu mu?” 

Bu soru aynı zamanda soru kalıbı olarak 
kapalı uçlu bir soru olduğu için karşı taraf-
tan evet ya da hayır diye bir cevap almanız 
konusunda müşteriyi yönlendirmenizi sağ-
lar. Eğer cevap “Hayır” diye gelirse bu defa 
ihtiyaç belirleme aşamasına dönerek müş-
terinin aklındaki gerçek itirazı bulmak için 
sorular sormanız gerekir. Eğer “Evet” gelirse 
o zaman doğrudan satış kapanışına doğru 
harekete geçebilirsiniz.

Bu arada görüşmeyi yapan satıcı, davranış
olarak kesinlikle sakin kontrolü elde tutacak 
şekilde davranmalıdır. Çünkü durum her ne 
olursa olsun,  müşteriniz memnun olmadığı 
veya aklına takılan bir konuyu sizlere dile 
getiriyor. Eğer ikna olmazsa müşterinin kaç-
ma riski de var. Bu sebeple sakin kontrol-
lü ciddi bir şekilde itirazları dinlediğinizde 
müşterimiz zihninde yaratacağınız olumlu 
izlenim “Beni dinliyor, bana dikkat ediyor, 

bana değer veriyor!” gibi hisleri olumlu 
yönde besler.

Şimdi gelelim ikinci maddemize; müşte-
riler veya itiraz eden insanlar size itiraz 
ettiklerinde genellikle daha önceden ya-
şadıkları olumsuzluklar veya kötü dene-
yimler nedeni ile itiraz ederler.  Hababam 
Sınıfı filmindeki karakter “Kül Yutmaz” 
gibi “Geçen defasında aldatıldım, bu defa 
beni aldatamazlar, kül yutmam!” düşün-
cesi ile karşınıza çıkarlar. 

Diğer yandan itirazlarla ilgili araştırmalar 
yapıldığı nda genellikle itirazı yapan in-
sanların %80 itirazının geçersiz ve gerçek 
olmayan itirazlar olduğu, yüzde yirmisi-
nin gerçek itirazlar olduğu konusunda 
somut kanıtlara ulaşmışlardır. Bu nedenle 
karşı tarafın bize ilk yapacak tetikleme de 
itirazlarla ilgili hatırlamamız lazım acaba 
gerçek itiraz mı yoksa sahte itiraz mı? 
Buna karar verdikten sonrasında yukarı-
daki adımları uygulayarak öncelikle karşı 
tarafın zihinsel 
Olarak rahatlaması ve bize güvenmesi-
ni sağlamak gerekir. Sonrasında tekrar 
ürünlerle ilgili aklında oluşan olumsuz-
lukları teker teker adım adım konuşarak 
müzakere ederek gidermek doğru bir tu-
tum ve davranış olacaktır.

Unutmayın itirazlar eğer doğru yöntem-
lerle ele alınırsa satışla sonuçlanır. Eğer 
müşteriye karşı üstünlük taslama müş-
teriyi küçümseme gibi olumsuz davra-
nışlarla müşterinin itirazları ele alınırsa o 
zaman da gerçekten bir marka faciasıyla 
karşı karşıya kalmak mümkündür.

Özellikli ürün ve hizmet satışlarında sizi 
başka markalarla veya başka mecralarla 
kıyaslamaya başladıklarında sizde kıyas-
lama yapmaktan korkmayın. Kıyaslama 
yaparken karşı tarafın sizin önünüze çı-
karmış olduğu argümanlara karşılık si-
zin de o argümanların da üzerinde yeni 
argümanlarla kendi ürün ve hizmetinizle 
ilgili argümanlarla karşı tarafa atak da 
bulunmanız doğru bir davranıştır. Bu kı-
yaslama sürecine girersiniz eğer tavsiyem 
şudur: elinize bir kağıt kalem alın 1T çizim 
sol tarafına karşı tarafın argümanlarını 
yazın sağa tarafına da daha büyük harf-
lerle daha oku bir şekilde kendi artılarını-
zı yazın ondan sonrasında da kararı karşı 
tarafın vermesi için kağıdı da kalemi de 
ona verin ve susun. 

Eğer karar vermek üzere onu biraz ser-
best bırakırsanız kendini daha iyi hisse-
decek daha objektif davranmak duru-
munda olduğunu tekrar hatırlayacak ve 
kararını sizden yana vererek asla satışı da 
sonuçlandıracaktır.
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Bilkent Center, Şehre Dönüş Festivali birbirinden özel etkinlikler ve renkli konserlerle Ankaralılara eğlence dolu keyifli bir 
festival yaşattı.

ŞEHRE DÖNÜŞÜN EN RENKLİ FESTİVALİ
BİLKENT CENTER’DA BAŞKENTLİLER İLE BULUŞTU

9-11 Eylül tarihleri arasında, Bilkent Hol-
ding’in önde gelen şirketlerinden Tepe 
Emlak Yatırım yönetiminde olan Bilkent 
Center’da Şehre Dönüş Festivali gerçekleş-
ti. Atölyeler, rengarenk stantlar ve eğlenceli 
konserler ile ziyaretçiler keyifli bir üç gün 
geçirdi. 

Bez çanta, ahşap baskı, kalemlik, seramik 
figür, saksı, kolye ve anahtarlık boyama 
atölyeleriyle el becerilerine yönelik etkin-
likleri ziyaretçileriyle buluşturan Bilkent 
Center Şehre Dönüş Festivali’nde düzen-
lenen renkli konserler oldukça ilgi gördü. 
Başkentlilere özel anlar yaşatan Şehre Dö-
nüş Festivali’nin gördüğü ilgiden memnun 
olduklarını belirten Bilkent Center AVM 
Müdürü Ayhan Aytekin “Gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikler ve konserlerle, festivalin birinci 
gününden itibaren ziyaretçilerimizin yoğun 
ilgisi ile karşılaşmak bizi oldukça mutlu etti. 
Başkentlilerin şehre dönüşüne renk katmak 
ve ihtiyaçları olan birçok ürünü onlarla bu-
luşturmak için düzenlediğimiz Şehre Dönüş 
Festivali’ne ilgi gösteren tüm ziyaretçileri-
mize teşekkür ediyoruz” dedi. 



55

Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Makale / MALL&MOTTO 

YENILIK IHTIYACI

Hayat boyu yeni öğrendiğimiz şeylerle ilgili 
başlarda nasıl çekinik davrandığımızı hatır-
layanlarınız var mı?

Yeni ‘o şeyle ilgili’ bilinmezlik olması, sonra-
sında bizi konfor alanımızdan çıkaracak ol-
ması ihtimalinin garip ikircikli tarafı.. Bunun 
yanında  değişim konusunun bizim tarafı-
mızdan her ne kadar sözsel olarak  istekli 
şekilde dile getirilse de;  buna ne kadar ve 
ne zaman aralığında alışabileceğimiz gerçe-
ği de kaygılarımız arasında olacaktır muh-
temelen..

Öyle ki; Yeni şey öğrenmek; her ne olursa 
olsun zihinde yeni kapılar açar; tıpkı bilgisa-
yarda yeni dosyalar ya da yeni sayfalar aç-
mamız gibi yeni her sayfa yeniye olan yeni 
bir merhabadır. Sayfada ne kadar kaldığı-
mız,  oradaki bilgileri ne kadar kullandığımız 
ya da ne kadar onlarla zaman geçirdiğimiz 
de aslında tam da ‘Öğrenme’ yi  sağlayan 
şeydir aslında.. Kullanılmayan, gerçek ha-
yata entegre edilmeyen her şeyi  tam  öğ-
renmiş sayılmıyoruz ne yazıkki.. Çünkü zihin 
sayfa kullanılmayınca her kapatılıp açıldı-
ğında güncelliğini koruyamıyor.

Hiç bilmediği ama öğrendikten sonra ‘ bi-
liyor olma’ hissi aynı zamanda bir sorum-
luluk olabilir çoğu insana. Neden mi?  Kişi 
bildikten sonra ‘bilmiyormuş gibi’ yapamaz 
da ondan.  Bu bazen insana zor gelir hatta 
bazen bilmiyor olma halini de yeğleyebilir 
istemsizce. Aslında bunun doğru olmadığını 
bilir fakat konfor alanı onu ara ara  ‘bilmi-
yor olana ‘doğru çeker. Kişi, mücadeleden 
çekindiği,  kendini güçsüz hissettiği ya da 
cesaretini koruyamadığı zamanlarda oraya 
kaçmak ister tıpkı ürkek bir çocuğun tehli-
keli gördüğü bir şey karşısında koşarak ona 
bakım verenin yanına kaçması gibi..
Yenilik de aslında tam da böyledir. Bazen 
korkutur ama sınırlar genişleyince ve kişi 
yeni  alanında zaman geçirip oradan haz al-

maya başlayınca olan şey ; tam anlamıyla 
daha ileriye gitme cesaretini de kendinde 
görmesidir. Bu durum biraz garip algılana-
bilir: ‘Hani kişi korkarak kaçtığı şeyin kuca-
ğına kendi rızasıyla nasıl gidebilir ?’ gibi.. 
Ama konu tam da çoğu zaman budur..

Yenilik;  belirsizlik , çoğu zaman bilinmez 
karanlık gibi görünür. Her ne kadar bize 
gösterilen resimler parlak, aydınlık olsa da.  
Biz çoğu zaman onları zihnimizin filtresiyle 
puslu, sisli görebiliriz. Dolayısıyla ; her şey 
eşiği  geçmekle ilgili olabilir. 

Eğer  hayatınızda herhangi bir konuda ye-
nilik yapmak için cesaretiniz var ama eylem 
konusunda kendinizi  yetersiz hissediyor-
sanız şunu düşünebilirsiniz: Hayatınızda 
şu an günlük alışkanlıklarımız dışında rutin 

olmuş ama önceden hiç tanıyıp bilmedi-
ğiniz davranışlarınız, ilgileriniz, sevdiğiniz 
şeyler var mı? Eğer onlara bu şansı ver-
meseydiniz şu an hayatınızda olurlar mıy-
dı?

Şimdi kendinize tekrar sorabilirsiniz; Yeni 
bir şey hayatıma girdiğinde ve zihnim 
farklı hiç bilmediği  şeylerle meşgul oldu-
ğunda  sınırlarını ne kadar geliştirebilecek 
? Kıyaslamaya kalkarsak gün içinde 3500 
karar alan zihnimiz bunların ne kadarını 
gündeme alabiliyor sizce ? Muhtemelen 
çoğu da boşa gidiyordur değerlendiril-
meden..  Buna  gelişmek , sınırlarımızı ge-
liştirebilmek için kendimize daha fazla fır-
sat verebilmeliyiz. En azından denemeye 
değer kendimizin bir sonraki versiyonunu 
daha net görebilmek açısından ..
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KOTON’DAN TÜRKİYE’NİN METAVERSE ODAKLI İLK PROJESİ: 
“KOTONVERSE” 

“RACHEL ARAZ X KOTON VIRTUAL RUNWAY” 

Koton, moda severleri keşfedilmemiş deneyimlere, heyecan veren yepyeni bir evrene davet ediyor; KotonVer-
se…Heyecan ve yeniliklerle dolu bu evrende Türkiye’nin MetaVerse odaklı ilk defilesi, ünlü moda influencer’ı 

Rachel Araz Kiresepi koleksiyonu ile hayata geçiyor. “Rachel Araz x Koton Virtual Runway” projesi Koton modası 
ile MetaVerse arasında köprü oluşturacak.

Ünlü moda influencer’ı Rachel Araz Kirese-
pi’ın hiperrealistik avatar karakteriyle kolek-
siyon imaj fotoğraflarının bir araya geldiği 
proje ile Koton, Türkiye’nin ilk Yaratıcı Tek-
noloji Ajansı ME ile güçlerini birleştirerek 
Türkiye’nin ilk Metaverse odaklı moda kre-
asyonunu moda tutkunlarıyla buluşturuyor. 
Rachel Araz Kiresepi etkileşime girdiği dün-
yada, tüm moda takipçileri için sürükleyici 
bir evrenin kapılarını aralıyor.

Modanın geleceği konusunda önemli ipuç-
ları veren Koton’un öncü olduğu Rachel 
Araz x Koton Virtual Runway projesi Tür-
kiye’de bir ilke imza atmanın yanı sıra Me-
taVerse’e uyumlu tasarımları, hiperrealistik 
avatarları, 3D optimize görselliği ve kreas-
yonun hikayesine dahil olma şansı gibi bir 
çok yeniliği barındırıyor. Proje gerçek dün-
yadaki stilin dijital dünyaya taşınması, kulla-
nıcının alternatif bir evrende kendini farklı 
bir şekilde yansıtması konusunda yeni ola-
naklar yaratıyor. 

Proje, ışıltısı, enerjisi, doğallığı ve deneysel 
moda anlayışıyla ünlü moda influencerı Ra-
chel Araz Kiresepi’nin renkli dünyasından il-
ham alan Rachel Araz x Koton İlkbahar – Yaz 
2022 koleksiyonuyla bu yazın enerjisinin di-
jital dünyaya taşındığı bir hikaye anlatıyor.

Koton projeyi henüz yalnızca bir başlangıç 
olarak adlandırıyor. KotonVerse’te  sürp-
rizler, sektörü ileri taşıyacak yaklaşımlar ve 
MetaVerse’ün moda ile birleşeceği projeler 
hayat bulacak.
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SENSORMATIC, YOLUNA ‘SECURİTAS TECHNOLOGY’
 İSMİYLE DEVAM EDECEK

Sensormatic, küresel güvenlik çözümleri devi Securitas Grubu’nun
 dünya güvenlik endüstrisini değiştirecek adımlarına eşlik etmek için, faaliyetlerine Securitas Technology ismiyle devam 

etme kararı aldı.

Türkiye’nin lider elektronik güvenlik ve iş 
zekâsı entegratörü Sensormatic, isim deği-
şikliği kararı aldı. 2011 yılından bu yana, 47 
ülkede faaliyetleri bulunan ve müşterilerine 
güvenliğin tüm alanlarında hizmet suna-
bilen Securitas Grubu’nun bünyesinde yer 
alan şirket, bundan böyle yoluna ‘Securitas 
Technology’ ismiyle devam edecek. 

Securitas Grubu’nun en yeni teknolojik çö-
zümleri, 80 yılı aşkın zamana dayanan derin 
uzmanlığı, küresel çaptaki varlığı ve güven-
lik alanındaki geniş çözüm portföyüyle sek-
törde ayrıştığını belirten Securitas Techno-
logy Avrupa Başkanı İsmail Uzelli, “Teknoloji 
alanında kararlı adımlarla ilerliyoruz. Secu-
ritas Grubu, müşterilerine yenilikçi, yüksek 
kaliteli ve sürdürülebilir güvenlik hizmetleri 
sunmaya devam etmek için 2010 yılından 
bu yana 38 şirket satın aldı. Bu yıl yaptığı 
Stanley Security ve Healthcare satın alması 
teknoloji alanında uzun yıllardır devam et-
tirdiğimiz stratejimiz için önemli bir dönüm 
noktası oldu. Bu satın alma ile elektronik gü-
venlik ciromuzu ikiye katlayarak dünyanın 
en büyük ilk 3 elektronik güvenlik entegra-
törü arasında yerimizi aldık. Bu yeni oluşum 
tüm dünyada “Securitas Technology” adı ile 
faaliyet gösterecek. Sensormatic olarak biz 
de Securitas’ın dünya güvenlik endüstrisini 
değiştirecek adımlarına eşlik etmek üze-
re, uzun yıllardır büyük gururla taşıdığımız 
Sensormatic adını bırakarak, faaliyetlerimize 
Securitas Technology ismiyle devam etme 
kararı aldık. Şirket faaliyet alanımız ve Tür-
kiye organizasyonumuz mevcut hali ile hiz-
met vermeye devam edecek.” diye konuştu.   
Güvenliğin her alanında derin tecrübeye 
sahip

Türkiye’de 12 farklı sektörde ve AVM’den 
havalimanlarına, tesislerden kurumsal ofis-
lere ve mağazalara kadar hayatın her ala-
nında verimli, güvenli ve sürdürülebilir 
çözümler sunduklarını belirten Uzelli, sözle-
rine şöyle devam etti: 

“Kurulduğumuz günden bu yana Sensor-
matic adıyla pek çok başarıya imza attık. 
2011 yılında gerçekleşen birleşmeyle bir 
Securitas Grup şirketi olduk. Grubun tekno-
loji alanındaki büyüme stratejisinde kilit rol 
oynadık ve bu alandaki 30 yıla yakın tecrü-
bemiz, 300’e yakın çalışanımız ve geniş çö-
züm portföyümüzle gruba değer katmaya 

devam ediyoruz. Grubun elektronik güven-
likteki dönüşüme öncülük ederken birlikte 
dönüştük, geliştik. Sahip olduğumuz elekt-
ronik güvenlik tecrübesini tüm dünyadaki 
meslektaşlarımızla paylaşarak ve onlardan 
bilgi transfer ederek birlikte gelişmeye de-
vam ediyoruz.” 

Sensormatic, yeni adıyla Securitas Techno-
logy, Türkiye’de kurulduğu günden bu yana 
en yeni teknolojileri sektörle buluşturan şir-
ket oldu. Yarısı mühendis ve teknisyenden 
oluşan 300 kişilik ekip, elektronik güvenliğin 
her alanında derin tecrübeye sahip.

 İsmail Uzelli, “En büyük müşterilerimiz ile 
ortalama 20 yıl süreyle çalışıyoruz.  Sürdü-
rülebilir başarımız müşterimizi dinlemekten 
ve sunduğumuz müşteri deneyimi ile uzun 
soluklu iş birlikteliği kurmaktan geliyor. Biz 
kurulduğumuz günden bu yana her zaman 
müşteri odaklı olduk. Her zaman müşterile-
rimizin güvendiği, sürdürülebilir çözümler 
sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Bu-
lunduğu her yerde ve alanda aynı kalitede 
hizmet verebilen, gerçek anlamda global 
varlığa sahip tek elektronik güvenlik en-
tegratörüyüz. Hem lokal hem de globaldeki 
inovasyon yeteneğimiz ile değer önerimizi 
güçlendiriyoruz. Müşterimizin ihtiyacına 
bütünsel yaklaşıyoruz. Teknolojilerimizi, 
sunduğumuz diğer güvenlik hizmetleri ile 
tek çatı altında sunuyoruz. Bunu dünya-
da yapabilen tek şirketiz. Global dönüşüm 
programlarımız ile teknolojik ve organizas-

yonel yapımızı güçlendiriyor, müşteri de-
neyimimizi her geçen gün daha da iyileş-
tiriyoruz.” dedi.

Hızla değişen güvenlik endüstrisinde 
vazgeçilmez iş ortağı

Küresel mega trendler dünyayı, güvenlik 
endüstrisini ve buna bağlı müşteri ihtiyaç-
larını önemli ölçüde etkiliyor. Güvenliğin 
geleceği küresel varlık, bağlantılı tekno-
lojiler ve verilerin akıllı kullanımı üzerine 
kuruluyor. Müşteriler, hızla gelişen dün-
yada, hızlı değişen iş yapış şekilleri ne-
deniyle çalışanları için sağlıklı ve güvenli 
ortamlara ihtiyaç duyuyor. İşletmeler bu 
ortamda, sahip olduğu değerleri korurken 
operasyonlarını da optimize etme ihtiyacı 
duyuyor.

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını önceden 
gören, entegre teknolojiler ve bu tekno-
lojilerle ürettiği verilerden müşterilerinin 
aksiyon alabileceği çıktılar, içgörüler üre-
ten Securitas Grubu, global müşterilerinin 
ihtiyaçlarına 47 ülkedeki varlığıyla tek el-
den ve aynı standartta hizmet ile çözüm 
sağlıyor. Grup, daha akıllı ve yenilikçi 
teknolojilere yönelik her geçen gün artan 
talebi karşılamak için, teknoloji ve çözüm 
alanında sürekli gelişen güçlü bir yapıya 
sahip. Son yıllardaki stratejik satın almalar 
ve etkin iş dönüşüm programları Securitas 
‘ı güvenlik sektöründe sıra dışı bir oyuncu 
olma hedefine daha da yaklaştırdı.

İsmail Uzelliİsmail Uzelli
Securitas Technology Securitas Technology 

Avrupa Başkanı Avrupa Başkanı 
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CONVERSE, TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASIYLA İZMİR İSTİNYE PARK’TA!

Dünyanın farklı şehirlerinde açtığı mağazalarla her geçen gün ağını genişleten Converse Inc, Türkiye’deki ilk mağazası-
nı İzmir İstinye Park’ta açıyor. 

Converse Inc. ve Türkiye distribütö-
rü Eren Parekende, 22 Eylül 2022 
tarihinde Türkiye’de açılacak ilk 
mağazasını büyük bir heyecanla 

duyuruyor. Geçtiğimiz yıl açılan İzmir İs-
tinye Park’ta konumlanacak Converse Inc., 
sevenleriyle fiziksel olarak buluşmaya gün 
sayıyor.

Artan mağaza sayısıyla günden güne ağını 
genişleten Converse Inc., bu sonbaharda 

Türkiye’de açacağı mağazasıyla tüketicileri 
ilk kez Converse marka ruhunu somutlaştı-
ran mağaza deneyimiyle buluşturacak. Con-
verse Inc. ve Eren Perakende, bu ilk adımı 
farklı şehirlerde de mağaza açarak genişlet-
meyi hedefliyor. 

Eşsiz bir mağaza deneyimine ek olarak tü-
keticileri geniş bir ürün seçkisiyle buluştur-
mayı da hedefleyen Converse Inc, İstinye 
Park İzmir mağazasında klasikleşmiş mo-

dellerden özel tasarım lansman ürün-
lerine kadar birçok farklı ayakkabı, giysi 
ve aksesuarı bir araya getirerek marka 
severlere favori ürünlerini deneyimleme 
şansı sunacak. 

Chuck Taylor All Star, One Star ve Run 
Star Motion gibi bir çok ikonik ve özel iş 
birliklerinden doğan limitli tasarımın da 
satışa sunulacağı mağazadan; erkekler, 
kadınlar ve çocuklar için 100'den fazla 
stile ulaşabileceksiniz.
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Engin Yıldırım
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YENİ NESİL PROJELER: 
AKILLI YAŞAM VE İŞ ALANLARI SUNAN PROJELER 

Günümüz dünyasında akıllı yaşam alanları 
kavramı giderek genişleyen bir anlam ta-
şıyor. Akıllı yaşam alanlarının ilk halkasını 
şüphesiz yaşadığımız evler oluşturuyor. Tür-
kiye’nin yıllık konut ihtiyacı 800 bin adete 
yaklaşmış durumda. Sadece İstanbul için bu 
rakamın 300 bin adet olduğu varsayılıyor. 
Türkiye’nin en yüksek nüfusa sahip olan ili 
İstanbul’daki yeni konut talebi sürekli artı-
yor.  

Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği tarafından ik-
lim değişikliğinin yıkıcı etkileri ile mücadele 
için Yeşil Mutabakat eylem planı oluşturul-
du. Hayatın her alanında sürdürülebilirlik 
politikalarına yön veren bu mutabakat aynı 
zamanda Avrupa merkezli yeni bir ekono-
mik model ve Eko-kent anlayışı yaratıyor. Bu 
anlayış sokaktan konuta, parktan yeşil ala-
na, ulaşımda kullanılan araçların yapısından 
yolların dokusuna kadar her şeyi belirliyor. 
Bütün bu yaklaşım aslında yapılacak olan 
gayrimenkul projelerine şekil veriyor.

Gelişen teknolojilerle birlikte akıllanan ci-
hazların sayısı her geçen gün artarken; 
internete bağlı ev aletleri, adını sıkça duy-
maya başladığımız nesnelerin interneti kav-
ramıyla birlikte birbirleriyle iletişim kurmaya 
başladı. Artık akıllı telefonlarımız üzerinden 
evdeki eşyalarımızı nerede olursak olalım 
kontrol edebiliyoruz. Biz evde yokken, ev-
deki akıllı cihazlar birbirleriyle ‘konuşarak’ 
günlük işlerimizin bir kısmını bizim için ya-
pabiliyorlar. Bu akıllı cihazları seçerken dik-
kat edilmesi gereken en önemli konulardan 
biri birbiriyle uyumlu cihazlardan oluşan bir 
ekosistem oluşturulması. Bu sayede tek bir 
noktadan tüm cihazlarınızı kontrol edebilir, 
karmaşık kurulumlar ya da aracı bağlantı 
noktası aksesuvarlarından kurtulabilirsiniz. 
Diğer önemli bir konu ise evinizde tüm 
odalarda sorunsuz bir internet ağına sahip 
olmak. İnsanlara özel binalar yapılacak: "Ör-
neğin bir yaşlının ya da hastanın evi farklı 
dizayn edilebilecek. Bu sayede akıllı evler ve 

akıllı yaşam alanları üretilecek ve sonrasında 
akıllı şehirler planlanabilir olacak"

Doğa dostu olan akıllı yaşam ve iş alanları 
sunan projelere talep artıyor. Dünyaca ünlü 
ev üreticisi Redrow tarafından yapılan araş-
tırmaya göre, alıcıların yüzde 82’si sürdü-
rülebilir bir ev için geleneksel bir ev yerine 
daha fazla ödeme yapmaya istekli oldukla-
rını belirtiyor.
Peki “çevreci ev” nedir? Çevreci ev arayan-
ların hayalindeki kriterler, bu doğa dostu 
konutların tarifini de yapıyor gibi:
• Güneş enerji paneli bulunan,
• Yeşil bina sertifikalı binada yer alan,
• Doğayla iç içe olma fırsatı sunan,
• Yağmur suyunu depolayarak israfa yol aç-
mayan,
• Atık suları geri dönüştüren,
• Yalıtımlı,
• Havası temiz bölgelerde konumlanan ko-
nutlar…

Akıllı malzemelerin önümüzdeki dönemler-
de daha çok yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. 
Bugün geliştirilmeye ve üretilmeye başla-
nan akıllı malzemelerin önümüzdeki süreçte 
üretken bir şehrin bütünleştirici bir parça-
sı haline geleceği ön görülüyor. Yeni nesil 
akıllı malzemeler kullanılan parçalara ekstra 
işlevler yükleyebiliyor. Böylece hem yaşam 
alanlarında hem de maliyetlerde tasarruf 
sağlanabiliyor. Aynı zamanda daha etkin 
binaların üretimine imkan tanınıyor. Akıllı 
malzemelerin kullanıldığı akıllı sistemler in-
san hayatını kolaylaştırırken aynı zamanda 
güvenlik, sağlık, konfor ve eğlence için fır-
satlar sunabiliyor.

Akıllı yaşam alanlarında, aydınlatma, sula-
ma, ısınma ve genel enerji ihtiyaçları gibi 
birçok konuda tasarruf sağlanarak verimlilik 
artırılır. Beklenmedik durumlarda (güvenlik 
sorunları, doğal afetler vs.) pratik ve hızlı 
çözümler üretilmesini sağlanır. Elde edilen 
verilerin raporlanması ve etkin bilgi yöneti-

mi sayesinde gelişim noktaları belirlenir ve 
verimlilik sağlanır. Mobil cihazlar üzerinden 
anlık, kolay ve etkin bir şekilde izleme ve yö-
netim olanağı sağlanır.

Dijital çağa uyum sağlamak için ofislerde 
gerçekleştirilen dijital dönüşümler, akıllı ofis 
kavramına ilgiyi her geçen gün arttırıyor. 
Akıllı ofislerde kullanılan dijital çözümler
bir taraftan kaynak kullanımında en yüksek 
verimliliğe ulaşmayı olanaklı kılarken, bir ta-
raftan da çalışanların konforunu arttırıyor. 
Ofislerde enerji, güvenlik, sağlık ve konfor 
alanlarında dijital çözümler içeren ve mali-
yetleri ciddi ölçüde düşürerek tasarruf sağ-
layan akıllı ofis sistemleri, ofiste geçirilen 
süreyi daha kaliteli ve ekonomik hale geti-
riyor. İşyerinize ait tek veya birden fazla lo-
kasyonda ofisiniz varsa, akıllı ofis sistemleri 
ile tüm lokasyonlarda enerji, güvenlik, sağlık 
ve konfor alanlarında maksimum fayda için 
dijital çözümleri hayata geçirebilirsiniz. Tüm 
lokasyonları 7/24 izleyebilir, yalnızca akıllı 
bir cep telefonu veya tablet kullanarak lo-
kasyonlarda istediğiniz uygulamayı gerçek-
leştirebilirsiniz. Özellikle güvenlik ihlali gibi 
durumlarda akıllı ofis sistemleri üzerinden 
anlık raporlar alabilirsiniz.

Akıllı yaşam  ve iş alanlarının yer aldığı 
projelerin yönetimi ve pazarlanmasını ya-
pan 'üst düzey yöneticinin' öncelikli olarak  
“iletişim kabiliyeti yüksek, birbirinden fark-
lı işlerde görev alan ekibini (yönetim ekibi 
ve taşeronlardan oluşan ekibi) verimli-eş 
zamanlı koordine edebilen, üst düzey pa-
zarlama yeteneği olan, ünitelerin ortak ve 
farklı kullanılan alt yapılarını en verimli şe-
kilde işleten, ortak alan giderlerini en doğru 
şekilde pay edebilen, teknolojiyi takip eden, 
takip-denetleme ve raporlamayı iyi bilen, 
kaliteli hizmeti olabildiğince minimum gi-
derle sağlayabilen...'' profesyonel olma-
sı gerekmektedir. Tabiki ihtiyaç hasıl olan 
alanlarda da uzman kişi veya şirketlerden 
de danışmanlık hizmeti alınmalıdır.
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İç giyim sektörünün lider markalarından Yeni İnci, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’ne yatırım yapmaya hazırlanan Yeni İnci, mağazalaşma stratejisiyle de 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

YENİ İNCİ’DEN YENİ YATIRIMLAR!

Kaliteyi ve çeşitliliği önceliklendiren ve iç 
giyim sektörünün lider markalarından olan 
Yeni İnci, 2022’nin son çeyreğinde yeni ya-
tırımlarıyla dikkat çekiyor. Yıllık yaklaşık 6 
milyon adet üretim hacmi ve satış adedi ile 
Türkiye’de iç giyim sektörünün yüzde 35’ini 
yöneten Yeni İnci, Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’ne yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Beş farklı üretim tesisinde yıllık 6 milyon 
adet üretim hacmine sahip olan Yeni İnci, 
her sene yıllık üretim hacmini yüzde 10 ar-
tırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusun-
da üretim tesislerine bir yenisini daha ek-
lemek isteyen marka, Gaziantep’te üretim 
tesisi kurmak için kolları sıvadı. Gaziantep’e 
yapacağı yeni yatırımla bölgenin de eko-
nomisine katkı sağlayacak olan Yeni İnci, 
üretiminin yaklaşık yarısını dünyanın dört 
bir yanına ihraç ediyor. Gelen talepleri kar-
şılamak üzere faaliyete alınacak olan yeni 
üretim tesisinin 2023’ün ilk yarısında hayata 
geçmesi planlanıyor.

Kaliteli üretimi ve 3 bine yakın ürün çeşitli-
liğiyle hizmet veren Yeni İnci; iç giyim, pija-
ma, ev giyim ve spor giyim ürün gruplarıyla 
kullanıcılara birçok farklı alternatif sunuyor.
5 yıl içinde 100 mağaza hedefi….

Şu anda Türkiye’de 81 ilde 3 bini aşkın 
noktada ürün satışı devam eden Yeni İnci, 
mağazalaşma stratejisi doğrultusunda ken-
di mağazalarını açıyor. Yenilikçi ürünleri ile 
her beden kadının iç giyim ihtiyacını kar-
şılayan Yeni İnci, kalite ve çeşitliliği uygun 
fiyatlarla tüketicilerle buluşturmak amacıyla 
Türkiye’nin her bölgesinde mağaza açmaya 
devam ediyor. İstanbul’da 5 mağazası bu-
lunan Yeni İnci, yıl sonuna kadar 5 mağaza 
daha açarak 2022 yılı hedeflerine ulaşmayı 
öngörüyor.

Mağazacılığın yeni bir yolculuk olduğu-
nu belirten Yeni İnci Yönetim Kurulu Baş-
kanı Furkan Atakan; ‘Yeni İnci tabelasıyla 
mağazalarımızı açmaya başladık. Şu anda 
İstanbul’da 5 mağazamız bulunuyor. Ma-
ğazalaşma önümüzdeki 5 yıllık hedefleri-
mizde önceliğimiz. Türkiye’nin her yerinde 
mağazalarımızı açarak tüketicilerimizle bu-
laşacağız. 5 yıl içinde Yeni İnci tabelasıyla 
100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Önce 
yurtiçindeki organizasyonumuzu başarıyla 
tamamlayacak daha sonra da yurtdışı he-
deflerimizle mağazalaşma stratejimizi haya-
ta geçireceğiz.’ dedi.

Furkan AtakanFurkan Atakan
Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı 



61

 Haberler / MALL&MOTTO

“İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin global giyim markası LC Waikiki, “Engelsiz İleti-
şim” yaklaşımı kapsamında işitme engelli bireylere “Görüntülü Görüşme ile İşaret Dili Hizmeti” sunuyor. Lcwaikiki.com’da 

yer alan bu hizmet ile, işitme engelli bireyler, online alışveriş esnasında karşılaştıkları problemleri daha rahat ve hızlı bir 
şekilde giderebiliyor.

LC WAIKIKI’DEN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE
 ÖZEL HİZMET

LC Waikiki’nin dijital dönüşüm vizyonu ve 
sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde 
sunduğu “İşaret Dili Hizmeti” sayesinde, 
işitme engelli bireyler online alışverişleri 
esnasında karşılaştıkları problemleri yazıya 
ihtiyaç kalmaksızın görüntü görüşme ile gi-
derebiliyor, sipariş durumu, ödeme ve iade 
gibi konularda bu hizmetten yararlanabili-
yor. 

LC Waikiki, ‘İşaret Dili Hizmeti’ni e-ticaret 
sitesi ve mobil uygulaması üzerinden müş-
terilere sunuyor. Lcwaikiki.com’da, Ana Say-
fa üzerinden, mobil uygulamada ise Profil 
sekmesinde yer alan İşaret Dili Hizmeti’ne 
tıklayan kullanıcılar çalışma saatleri içerisin-
de bu hizmetten yararlanabiliyor. Müşteri-
ler, işaret dili bilen müşteri temsilcilerinden 
çevrimiçi hizmet alarak, tüm sorularını hızlı 
ve kolay şekilde iletebiliyor, anında cevap 
alabiliyor. 
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ONE TOWER’A MEKSİKALILAR GELDİ!
Şehrin Meksikalısı Ranchero, Ankara’daki ikinci şubesini One Tower Alışveriş Merkezi’nde açtı. Aynı anda 250 misa-
firi birden ağırlayabilen mekan, birbirinden lezzetli gerçek Meksika yemekleri, bahçesindeki büyük barı ve grafiti 
sanatçılarının özel tasarımlarıyla süslenmiş eşsiz ambiyansı ile Başkentlilerden tam not aldı. 

Meksika’nın Aztek ve Mayalara kadar 
uzanan binlerce yıllık tarihini, renkli 
kültürünü ve dünyaca ün yapmış en 

özel lezzetlerini ilk olarak Maidan şubesin-
de Ankaralılarla buluşturan Ranchero, Baş-
kent’teki ikinci mekanını One Tower Alışve-
riş Merkezi’nde hizmete açtı. Türkçe karşılığı 
“gelenekleri kutla” anlamına gelen “Celebra 
La Tradicion” sloganıyla misafirlerini karşı-
layan Ranchero’nun One Tower’dan sonra 
Ankara’daki sonraki yeni durağı Atakule 
olacak. 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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Şişen Gözler İçin

Salatalık suyunu buz kalıplarına koyarak dondurun, göz çevresinde dolaş-
tırarak masajla uygulayın. Birkaç dakika sonra göz çevrenizin canlandığını 
hissedeceksiniz.

El Kremi

Malzemeler

2 çorba kaşığı gliserin
2 çorba kaşığı bademyağı
1 çorba kaşığı gül yağı
1 salatalık

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Salatalığı meyve sıkacağında sıkın ve diğer malzemeleri 
iyice karıştırın. Krem kıvamını alınca bir kutu için de serin 
yerde muhafaza ederek kullanın.

Narenciyeli Vücut Spreyi 

Malzemeler

125 ml su
1 limon
1 portakal
1 mandalina

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Limon, portakal ve mandalinayı ince ine dilimleyin. Ayrı bir yerde  suyu 
kaynatın. Koyu renkli bir şişeye tüm malzemeleri koyup kapağını kapa-
tın. Her gün çalkalayarak 1 hafta boyunca bekletin. Daha sonra serin ve 
karanlık  bir yerde 1 hafta yine bekletin. İsterseniz lavanta yağı da dam-
latabilirsiniz. Buzdolabında 1 ay kadar muhafaza edip kullanabilirsiniz.

ONE TOWER’A MEKSİKALILAR GELDİ!
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BUĞDAY ÇİMİ: 
DOĞANIN MUCİZE BİTKİSİ

FUARCILIKTA ROTA TÜRKİYE’YE ÇEVRİLİRKEN, ATRAX İDDİALI BİR FUARA 
HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin alternatif yeni tedarik zinciri 
arayışlarında öne çıkması fuarcılık sektörü-
ne de ivme kazandırdı. İstanbul’da yapılan 
ihracat odaklı sektörlere yönelik fuarlar her 
zamankinden daha fazla ziyaretçi alıyor.

Özellikle İstanbul fuarlarına yurtdışı ziyaret-
çi sayıları rekor derecede arttı. Avrupa ve 
yakın ülkeler yanı sıra Güney Amerika, Asya 
Pasifik ve Afrika ülkelerinden de ziyaretçile-
rin artık Türkiye’yi tercih etmeye başladığı 
görülüyor.

Tüm üretim sektörlerinde yoğun bir ticaret 
artışı var İmalata dayalı tüm sektörlerin dik-
kati Türkiye üzerine yoğunlaşmış durumda. 
Bu durum özellikle fuar tercihlerine yansıdı. 
Gözler İstanbul’a çevrildi. Sektör temsilcile-
ri global fuar katılımcıları ile ziyaretçilerinin 
ilgisi Türkiye’deki fuarlara yönelmeye başla-
dı.

ATRAX Fuarı büyük hedeflere odaklandı

Üretime Dayalı bir sektör olan Eğlence, 
Oyun, Park ve Spor Alanları Endüstrisinin 
Türkiye ve yakın coğrafyadaki tek fuarı ola-
rak ATRAX bu sene çok büyük hedeflere 
odaklandı.

12- 14 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar 

merkezinde düzenlenecek fuar 10. yılında 
dünya çapında bilinen bir organizasyon 
olarak bu sene daha büyük bir potansiyeli 
karşılayacak.

ATRAX 2023 HEDEFİ KATILIMCI VE ZİYA-
RETÇİ SAYISINI %40- 50 ARTTIRMAK

ATRAX 2022 yılında pandemi koşullarının 

devam ettiği bir dönemde yapılmasına 
karşın 43 ülkeden 19 bin civarında ziya-
retçi ağırlamış ve beklenenin üzerinde 
bir başarı yakalamıştı. 2023 yılında hem 
katılımcı hem de ziyaretçi sayısında %40 
-50 artış hedeflerken ülke çeşitliliğin-
de artış bekleniyor. İstanbul’da yapılan 
fuarlar 150 civarında ülkeden ziyaretçi 
alıyor.
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen
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BUĞDAY ÇİMİ: 
DOĞANIN MUCİZE BİTKİSİ

Son zamanlarda diyet listelerine eklenen 
buğday çimi ve buğday çimi suyu, özellikle 
içerdiği klorofil ve antioksidanlarla sağlığa 
oldukça faydalı..

Buğday çimi, sağlığımız için son derece ya-
rarlı olan güçlü besin öğelerini içerisinde 
barındırır. Buğday çimi, Antioksidanlar Klo-
rofil ,Demir Magnezyum ve Kalsiyum,amino 
asitler Vitamin A, C, E Selenyum  içerir.
Buğday çimi; “Triticum Aestivum” türü buğ-
day tohumlarının ilk çıkan yapraklarından 
elde edilir. Buğday çimi, 15-20 cm olunca-
ya kadar uzamaya bırakıldıktan sonra ke-
silip ve tohumundan ayrılarak elde edilir. 
Tohumundan ayrıldığı için gluten içermez.. 
İlk kez 1930 yılında, Kimyager Charles Sch-
nabel düzenli olarak buğday çimi yedikten 
sonra etkisini farkediyor ve çeşitli deneyler 
yaparak “buğday çiminin vücut direncini 
arttırdığı” yönünde çalışmalar ortaya koyu-
yor. 

Buğday çiminin bünyesinde bulunan yüksek 
miktarda klorofil, besinsel değerler ve en-
zimler bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
Klorofil

Buğday çimi % 70 oranında klorofil içerir. 
Bu, herhangi bir bitkide rastlayabileceğiniz 
en yüksek orandır. Bitkilerin kanı olarak ka-
bul edilen klorofil insan kanında bulunan 
hemoglobin ile aynı moleküler özellikleri 
sergiler. Klorofil sayesinde kanımızda bulu-
nan hemoglobin miktarı artar ve oksijenin 
transferi kolaylaşır, daha alkalize ve daha 
sağlıklı oluruz. Beyin ve diğer önemli tüm 
dokularımız kaliteli oksijene ihtiyaç duyarlar 
ve klorofil oksijen üretimine destek olur.

Detoks etkisi
Buğday çimi en güçlü detoks ürünü olarak 
kabul görmektedir.

Karaciğer ve böbreklerimiz üzerinde arındı-
rıcı etkisi vardır. Yıl boyunca vücudumuzda 
biriken ilaç kalıntıları, kötü çevresel faktör-
lerden dolayı aldığımız zararlı kimyasallar ve 
toksik maddelerin zararsız hale gelmesinde 
çok özel bir yere sahiptir. Buğday çimi bit-
ki halinde tüketildiğinde bol lifli yapısı sa-
yesinde bağırsaklarımızı temizler ve korur. 
Buğday çiminde ortalama % 70 oranında 
klorofil bulunur ve bu klorofiller toksinleri 
nötralize ederek karaciğerimizi zehirlerden 
arındırır, ayrıca ağır metalleri arındırıcı etkisi 
olduğuna da inanılmaktadır.

 Buğday çimi suyunda bulunan klorofil ve 
enzimler sayesinde bedeninizi ilaç artıkla-
rından ve ağır metallerden arındırabilirsiniz. 
Kolon temizliğinde de kullanabileceğiniz 
buğday çimi suyu kolonların temizlenme-
sine ve iyileşmesine yardımcı olur, içerdiği 
magnezyum sayesinde kabızlığı giderir. 

Diyet ve Kilo Kontrolü
Buğday çimini diyet ve kilo kontrolün-
de önemli  etken, yüksek oranda diyet lifi 
içermesidir. Diyet lifleri tokluk hissi vererek 
daha az yemek yememizi sağlar. Buğday 
çimi klorofil içeren ve fotosentez yapımı için 
güneş ışığını emen bitkilere özgü thylakoids 
içermektedir.

Kullanımının kilo verme üzerine olumlu et-
kileri içerdiği bu thylakoids’ten kaynakla-
nabilmektedir. Bazı araştırmalar thylakoids 
tüketiminin doygunluğu arttırabileceğini 
göstermektedir.

Kolesterol Düşürme
Hormon yapmak ve safra üretmek için ko-
lesterole ihtiyaç duyulsa da kanda fazla 
kolesterol bulunması kalp hastalığı riskini 
arttırabilmektedir.

Yapılan bazı çalışmalarda buğday çimi kul-
lanımının kolesterol seviyelerini düşürdüğü 
gözlemlenmiştir.

Buğday çimi, kandaki lipit düzeylerini arttı-
rarak LDL kolesterolü kontrol altına almamı-
zı sağlar. 

Kanserlerle Mücadele
Sıvı oksijenle dolu olan buğday çimi, do-
ğanın en güçlü an- ti-kanseri olan ‘laetril’ 
içerir. Japon bilim adamı Nagivara, taze 
buğday çiminde kanserojen yapıdaki mad-
deleri etkisiz hale getiren enzimler ve ami-
no asitler tespit etmiş. ‘Kanserin Ölümü’ adlı 
kitabında Manner, laetril ile yüzde 90 başarı 
sağladığını söylüyor. Laetril vitamin ve mi-
neraller ile verildiğinde çok daha fazla ba-
şarı sağlanıyor.

Yapılan bazı tüp çalışmalarında kullanımının 
kanser hücrelerini öldürebileceği gözlem-

lenmiştir. Ayrıca kemoterapinin komplikas-
yonlarını azaltabileceği düşünülmektedir. 
Buğday çiminde bulunan fitokimyasallar 
kanserli hücrelerin kendi kendini imha et-
mesini ( apoptoz ) teşvik etmektedir. Ayrıca 
özellikle kemoterapi tedavisi sırasında te-
davilerin yan etkilerini hafifleterek hastanın 
yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Diyabeti önleme 
Buğday çimi yüksek lif içeriği sayesinden 
kan şekerini dengeye almaya yardımcı ola-
bilmektedir.

İnsülin direnci ve diyabeti olan bireyler için 
lifli bir diyet oldukça önemlidir. Bu sebeple 
tüketilmesi kan şekeri dengesini sağlamaya 
destek olabilmektedir.

Araştırmalar, diyabet hastalarının buğday 
çiminden fayda sağlayabileceğini göster-
miştir. Bir çalışmada buğday çiminin insü-
lin düzeylerini yükselttiği ve kan şekerini 
düşürdüğü belirlenmiştir. Buğday çiminin 
inflamasyon ile mücadele ederek diyabetin 
olası yan etkilerine karşı da etkili olabileceği 
düşünülmektedir.

Enfeksiyonlarla Mücadele
Bazı araştırmalar, buğday çiminin bazı en-
feksiyonları öldürdüğü ya da gelişimini 
yavaşlattığını bulmuştur. Özellikle antibi-
yotiklere dirençli enfeksiyonlarda ya da 
antibiyotik alerjisi olan kişilerde buğday 
çiminin tedaviye yardımcı olabileceği düşü-
nülmektedir.

Mide hastalıkları 
Buğday çimi gluten içermediğinden gluten 
intoleransı olanlarında kullanabileceği bir 
besin maddesidir.Bazı araştırmalarda buğ-
day çiminin ülseratif kolit tedavisinde yararlı 
olabileceği görülmüştür. 

Demir Eksikliğine 
 Klorofil ve hemoglobin yapısal olarak ben-
zerdir. İkisi arasındaki tek fark, merkezi me-
tal atomunun yapısıdır; klorofilde magnez-
yum (mg) ve hemoglobinde demir (Fe) yer 
almaktadır.

Son yıllarda, bu yapısal benzerliğin vücut-
taki hemoglobin düzeyini etkilemektedir. 
Bilimsel çalışmada, orta derecede anemik 
olan kadınlarda düzenli olarak buğday çimi 
suyu tüketiminin hemoglobin düzeylerini 
arttırdığı gösterilmektedir.

Tiroit Bezleri
Buğday çimi tiroit bezlerini uyararak hor-
mon salgılanmasını teşvik eder. Bu sayede 
metabolizmanız hızlanırken başta saç dö-
külmesi, kronik yorgunluk gibi sağlığımız 
üzerinde olumsuz etkileri olan hipotroidi ile 
baş etmekte yardımcı olur.
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Haziran ayında yüzde 130 büyüyerek 88,5 milyar TL’ye ulaşan internetten banka ve kredi kartıyla ödemeler, tüm za-
manların rekoru olarak kayıtlara geçti.

E-Ticaret, 2022’nin ilk yarısında yüzde 113 
artarken; Haziran ayında yüzde 130 olarak 
gerçekleşen büyüme, tüm zamanların reko-
ru olarak kayıtlara geçti.

İnternetten banka ve kredi kartı ile yapılan 
ödeme işlemleri bu yıl Ocak’ta 48,8 milyar, 
Şubat’ta 52,1 milyar, Mart’ta 68 milyar, Ni-
san’da 68,6 milyar, Mayıs’ta 77,8 milyar, Ha-
ziran’da ise 88,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
2021’İN TAMAMINA YAKINI 6 AYDA GER-
ÇEKLEŞTİ

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, 
yılın ilk 6 ayındaki işlem hacminin 401,5 mil-
yar TL’ye ulaştığının altını çizerek, “Geçen yıl 
aynı dönemde e-ticaret hacmi 188,2 milyar 
TL’ydi. İki katın üzerinde, yüzde 113 tuta-
rında artış yaşandı. 2021 yılının tamamın-
da internetten yapılan banka ve kredi kar-
tı işlemleri 454 milyar TL’ydi. Bu yıl 6 ayda 
geçen yılın tamamına yakın işlem yapıldı. 
Sadece 5 yıl önce 2017 yılında, yıllık işlem 
hacmi 100 milyar TL’nin altındaydı. Bugün 
Haziran ayında 88,5 milyar TL’lik internette 
alım satım yapıldı. Neredeyse 5 yıl öncesinin 
yıllık rakamına eşit. Haziran rakamları, tüm 
zamanların rekoru oldu” dedi.

GÜNLÜK İŞLEM ADEDİ 5 MİLYONA YAK-
LAŞTI

E-ticarette işlem hacimlerinin iki kat art-
masında, fiyat artışlarının da önemli payı 
olduğunu vurgulayan Güçlü Kayral, şunları 
söyledi:

“Teknoloji, moda ve market ürünleri ile tatil 

E-TİCARETTE 
TÜM
ZAMANLARIN
REKORU
KIRILDI

seyahat harcamaları, internetten alışverişte 
işlem hacminin çok önemli kısmını oluştu-
ran kalemler. Bu ürünlerde çok önemli fiyat 
artışları yaşandı, bu da doğal olarak rakam-
lara yansıdı. Yine de rekorları sadece fiyat 
artışlarına bağlamak, sektöre haksızlık olur. 
2021 yılında günlük işlem adedi 3 milyon 
344 bin adetken, bu yılın ilk 6 ayında 4 mil-
yon 786 bin adede yükseldi. E-Ticaret sek-
törü, sürekli kendini yenileyen, gelişmelere 
son derece açık bir sektör. İnsanların eko-
nomik anlamda sıkıntı çektiği bu dönemde 
düzenlenen kampanyalar, sunulan cazip fi-
yat avantajlarıyla on milyonlarca kişinin ter-
cihi oldu.”

HEDEFTE 1 TRİLYON TL VAR

E-ticarettin 2022’nin ikinci yarısında 
da rekor kırmaya devam edeceğini 
kaydeden Güçlü Kayral, “Yılın ikinci ya-
rıları e-ticarette daha hareketli geçer. 
Tatil seyahat harcamalarının en yoğun 
olduğu Temmuz, Ağustos, okula dö-
nüşün yaşanacağı Eylül, global kam-
panyaların düzenlendiği Kasım, yılbaşı 
alışverişlerinin yapıldığı Aralık, yeni re-
korlara sahne olacaktır. Bu yıl sonunda 
internetten alışverişler 1 trilyon TL ba-
rajını zorlayacak gibi görünüyor” diye 
konuştu.
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Güne Tam Tahıl ile Başlayın

Genelde insanlar yeterli lif tüketmemektedir. 
Ortalama olarak, bu kolesterolü düşüren, 
kabızlığı önleyen ve sindirimi artıran besin-
den ihtiyacımız olanın yarısından daha da 
azını almaktayız. Çoğu tam tahıl ürünü lifin 
büyük kaynaklarıdır. Kahvaltıdan başlamak 
gerekirse her porsiyonda 3 gram daha fazla 
lif içeren tam tahıllı yulaf ezmesiyle başlaya-
bilirsiniz. Üzerine ekleyeceğiniz meyve ile de 
kadınlar için 25, erkekler için 38 gram olan 
günlük lif hedefinize ulaşmış olursunuz.

Lif ve Taze Meyve

Taze meyvenin her türlüsü sağlıklı bir atış-
tırmalıktır. Fakat iş life gelince tüm meyve-
ler aynı olmaktan çıkar. Büyük boy bir Asya 
armudunun içinde 9,9 gram lif bulunmakta-
dır. Ahududu (yarım su bardağında 4 gram), 
böğürtlen (yarım su bardağında 3,8 gram), 
muz (bir adette 2,4 gram) ve yaban mersini 
(yarım su bardağında 2 gram) gibi besinler 
de lif açısından yüksektir. Kabukları ile bir-
likte elma ve armutta yüksek lifli seçimlerdir.

Tam Tahıllı Ekmekleri Deneyin

Öğle yemeklerinde tam tahılı tercih edin. 
Mesela tam tahıllı ekmekten yapılmış bir 
sandviç gibi. Tam tahıllar kepek, tohum ve 
endogerm gibi size tahılın bütün besleyici 
özelliklerini verebilecek bütünü sağlar. Ay-
rıca çalışmalara göre tam tahıllar ve diğer 
yüksek lifli yiyecekler, kalp krizi ve tip 2 di-
yabet riskini düşürmektedir.

Sebze Yemeyi Unutmayın

Enginar, bezelye, ıspanak, mısır, brokoli ve 
patates yüksek lifli sebzeler sınıfında sayıla-
bilir. Fakat tüm sebzelerde lif bir su bardağı 
başına 1ila 2 gram gibi düşük bir ölçüdedir. 

Lif tüketiminizi artırmak için omlet, sandviç, 
makarna ve çorba gibi yiyeceklerinize seb-
ze eklemeyi deneyebilirsiniz.
Kuru Meyvelerdeki Lif

Kuru erik sindirime yardımcı olabilmesiyle 
tanınmaktadır. Çünkü lif içeriği 1/2 fincan-
da yaklaşık 3,8 gramdır. Çoğu kuru meyve 
lif ile doludur ve bu da bağırsak hareket-
lerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye 
yardımcı olur. Ara öğün olarak hurma, kuru 
üzüm ve kayısıyı deneyebilirsiniz.

Fasulyelerden Gelen Lif

Adzuki'den lima'ya, bütün fasulye çeşitleri 
lif açısından yüksek, proteinle dolu ve yağ 
içeriği düşüktür. Lif alımını artırmak için 
haftada iki kez et yerine fasulye yemeyi 
deneyebilirsiniz. Fasulyeyi hem yemeklerde 
hem de salata, güveç, yumurta gibi yiye-
ceklerin yanında garnitür olarak kullanabi-
lirsiniz. Kabızlık ve gaz yapmasını önlemek 
için pişirirken içine 1 çay kaşığı kimyon ata-
bilirsiniz.

Baklagillerdeki Lif

Mercimek ve bezelye gibi baklagiller de fa-
sulye ile aynı besinsel profili paylaşmakta-
dır; lif ve protein açısından zengin, yağ açı-
sından düşük... Mercimek diğer baklagillere 
oranla çok daha kolay pişer ve çorba veya 
yemeklerde en çok tercih edilendir. Haşlan-
mış nohut salatalara eklenebilir veya blen-
derden geçirilerek humus yapılabilir. Bakla-
gillerin hemen hemen hepsi beslenmenize 
ekleyeceğiniz sağlıklı katkılardır.

Kuruyemişler, Tohumlar ve Lif

Birçok kişi kalori ve yağ oranı yüksek olarak 
bilinmesinden dolayı kuruyemiş ve tohum-
lardan kaçınmaktadır. Ancak onlar lif ve 

diğer besinsel özelliklerin iyi birer kaynağı 
olabilirler. Örneğin 1/4 su bardağı ay çekir-
değinde 3,9 gram lif bulunmaktadır. Bade-
min 28 gramında ise 3,5 gram lif mevcuttur. 
Yoğurt veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Akşam Yemeklerinde Tam Tahılların 
Keyfini Çıkarın

Yemeklerinizde beyaz yerine kepekli pirinç 
kullanın. Veya tam tahıllı erişteleri tercih 
edin. Farklı bir yemek için kinoa, bulgur 
veya buğday gibi lif ile dolu tam tahılları 
kullanabilirsiniz. Tahılların kilo yapabileceği 
konusunda endişeli misiniz? Beslenmenize 
ekleyeceğiniz lif, sizi uzun süre tok tutmayı 
sağlayarak aslında kilo almanızı önleyebilir. 
Aynı zamanda lif yönünden zengin yiyecek-
ler daha fazla çiğnemeyi gerektirir, böylece 
tok hissetmesi için vücudunuza zaman ta-
nımış olursunuz.

Daha Fazla Lif için Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumu, bir kaşığında bu-
lunan 2,8 gram lif ile mükemmel bir kaynak 
olabilir. Ketentohumu genellikle laksatif 
olarak kullanılır. Ayrıca çalışmalar aynı za-
manda kolesterol seviyelerini düşürebildi-
ğini göstermektedir. Keten tohumunu yo-
ğurt, smoothie veya pişmiş sebzelerinizin 
üzerine ekleyebilirsiniz.

Lif ile Zenginleştirilmiş Yiyecekler Satın 
Alın

Eğer beslenmenize daha fazla meyve, seb-
ze, fasulye, kuruyemiş ve tam tahıl eklemek-
le uğraşamıyorsanız lif ile zenginleştirilmiş 
yiyecekleri satın almayı deneyebilirsiniz.

Tam tahıl gevrekleri, ekmekler, makarna 
ve yoğurt gibi ekstra lif ile güçlendirilmiş 
ürünleri marketlerde bulmak çok kolay.

LİFLERİN FAYDALARI KALBİNİZ 
KİLONUZ VE ENERJİNİZ İÇİN
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NEW YORK MODA HAFTASINA MULTIVERSE TOMMY FACTORY 
DEFİLE DENEYİMİ İLE DÖNEN TOMMY HILFIGER ETKİNLİKTE 

KONUKLARIN YANI SIRA PEK ÇOK ÜNLÜYÜ VE YILDIZI AĞIRLADI 

Gerçek modelleri ve sanal kreatifleri fiziksel ve dijital podyumlara çıkararak gerçek ve sanal dünyalar ile markanın 
‘Gördüğünü Al’ defile deneyimi arasında köprü kuran etkinlikte yeni TH Monogram da lanse edildi. Etkinliğin VIP konuk-

ları arasında Travis Barker, Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Shawn Mendes, Kate Moss ve John Legend gibi ünlüler 
yeraldı.

Tommy HilfigerNew York Moda Haftasına 
dönüşünü 11 Eylül Pazar akşamı düzenle-
nen Tommy FactorySonbahar 22defilesiyle 
kutladı. Ve New York’a yakışır bir şekilde 
defile yağmura rağmen devam etti. Etkinlik 
sırasında ünlü illüstratör ve grafik tasarımcı 
Fergus Purcell ile birlikte yaratılan ve mar-
kanın prep temasına güncel bir bakış açısı 
getirenTH Monogram da lanse edildi.Dijital 
inovasyonlar, fiziksel ortamdaki konuklara 
multiverse defile deneyimi yaşatırken dün-
ya çapındakiizleyenlere sunulan canlı yayın, 
fiziksel etkinliği Superplastic’in yıldız avatar-
larının rol aldığı sanal dünyayla buluşturdu.

SONBAHAR 22 KOLEKSİYON AÇIKLAMASI

“TOMMYFACTORY–THEMAKINGOFAFAS-
HIONSHOW etkinliğimize hoş geldiniz. 
Sonbahar 2022 sezonu için New York’a dö-
nerken AndyWarhol’un moda, sanat, müzik 
ve eğlenceyi bir araya getirdiği Factory adlı 
ikonik stüdyosuna saygı duruşunda bulunu-
yoruz.

Fergus Purcell ile birlikte tasarladığımız yeni 
TH Monogram, İngiliz tasarımcı Richard 
Quinn ile sınırları yıkan işbirliğimiz ve daha 
birçok girişimle bu sonbahar sezonunda 
klasiklerle yenilikleri çarpıştırarak geleceği 
aydınlatıyoruz. Geleneksel Amerikan tarzını 
sokak giyiminden ilham alan çağdaş doku-
nuşlarla yeniden yorumluyoruz. Cesur pop 
renklerin çarpışması, ölçeklerin yeniden ta-
nımlanması ve marka mirası klasiklerin yeni 
stilleri bu sezonun tasarım kodlarını oluştu-
ruyor.

Modern prep temamız herkese kucak açı-
yor. Gerçek dünyadan sanal ortamlara her 
yerde pop kültürü ve yaratıcılığıkapsayıcı 
bir şekilde kutlayan TommyFactory’e hoş 
geldiniz.”

–TommyHilfiger

TOMMYFACTORYİLE NEW YORK’A DÖNÜŞ
Warhol’un pop kültürü ve yaratıcı ifadeyi 
kutlama mirasını ileriye taşıyan fijital etkin-
lik moda, müzik, sanat ve eğlence dünyala-

rının geleceğini şekillendiren kreatif kişileri 
aynı çatı altında bir araya getirdi. Özellikle 
görünümleri tamamlanmamış olarak gel-
meleri istenen katılımcılar yeni nesil sanat-
çılardan oluşan bir cast ile bir defilenin nasıl 
gerçekleştiğini deneyimlemeye davet etti. 
Konsepti benimseyen Jon Batiste kırmızı 
halıda yürürken doğaçlama bir performans 

sergiledi. Türünün ilk örneği olarak aynı 
anda hem fiziksel ortamda hem sanal dün-
yada gerçekleşen defile konuklara Tommy 
Factory’nin yaratıcı oyun alanında benzersiz 
bir deneyim yaşattı. Sınırları zorlayan kolek-
siyonların ve yaratıcılığın kutlandığı etkin-
liğin finalinde efsanevi davulcu ve yapımcı 
Travis Barker, fonda şehrin siluetiyleTommy 
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Factory için özel bir parça çaldı. 

BİR DEFİLENİN GERÇEKLEŞMESİ 

Yeni nesil fotoğraf ve video sanatçıları ve 
ressamlardan oluşan özel bir ekip etkinlik 
sırasında canlı sanat yaratarak izleyicilerin 
saç, makyaj, ilk görünümler ve set tasarımı 
dahil defilenin sahne arkası hazırlıklarına 
bakış sundu. Set tasarımcısı Scotty Selvin; 
rötuş sanatçısı Gabe Rozzell; ekran yazı ve 
baskılarında Print Mafia & Made By Crack; 
afiş baskıları ve uygulamalarında Te’an Ar-
cher; fotoğrafçıBladi; canlı baskı ve uygula-
malarda Risa Andy; grafiti sanatçıları Kyzer, 
OM!, Humane ve DNTWATCHTV gibi New 
Yorklu yetenekler canlı setin oluşturulma-
sında rol aldı. Bu kreatiflerin içerikleri, fizik-
sel setin bir parçası olarak defilede ve ayrıca 
Roblox’taki TOMMYPLAYTOMMY PLAY de-
neyimindeki canlı yayında ve markanın ka-
nallarında yayınlandı.

PODYUMA ÇIKAN MODELLER 

Jalin Johnson tarafından açılan defilenin 
büyük çeşitlilik içeren fiziksel podyum kad-
rosunda Lila Moss, Winnie Harlow, Alton 
Mason, Amelia Gray, Duckie Thot, Hari Nef, 
Julia Fox, Paloma Elsesser, Parker van No-
ord ve Precious Lee gibi modellerin yanı sıra 
Warhol’un sağ kolu ve Interviewdergisinin 
editörü Bob Colacello ile Warhol Süperstarı 
olarak tanınan Amerikalı oyuncu ve model 
Donna Jordan da yer aldı. Superplastic’in 
avatar yıldızları Janky, Guggimon ve Dayzee 
ise Tommy Hilfiger x Richard Quinntasarım-
larıyla TOMMY PLAY’deki sanal podyuma 
çıktı ve dijital inovasyonlar sayesinde gerçek 
defileye katıldı. 

ÖN SIRA KONUKLARI 

Defileye katılan VİP davetliler arasında 
KourtneyKardashian,KrisJenner,Corey-
Gamble,RichardQuinn,ShawnMendes,Jon-
Batiste,KateMoss,HalimaAden,JohnLegen-
d,RickeyThompson,JaylenBrown,Anthony-
RamosvePauloAndré gibi ünlüler yer aldı.
Warhol’un genç süperstarı olarak ün ka-
zanan orijinal Factory üyesi Jane Forth ve 
ayrıca Lady Bunny, Luka Sabbat, Wisdom 
Kaye, Miss Fame, Law Roach, Martine Rose, 
Noah Beck, 24k Goldn, Yungblud, Jesse Jo 
Stark, Latto, Anne Marie, Trippie Red, Riisa 
Naka ve FEWOCiOUS diğer davetlilerdi. Et-
kinlik online olarak tommy.com’da, anlaş-
malı platformlarda, markanın sosyal medya 
kanallarında ve Roblox’taki TOMMY PLAY 
deneyimi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

GERÇEK VE SANAL DÜNYALARIN BU-
LUŞMASI 

KonuklarTommy Factory’ye gelmeleriyle 
birlikte kendilerini anında markanın fiji-
tal dünyasında buldular. Warhol’un iko-
nik Gümüş Bulutlarından (Silver Clouds) 
ilham alan Mylar balonları, fondaki New 
York siluetinin önünde uçarken misafirle-
rin yarattığı balon enstalasyonları ve şehir 
görüntüleriyle Roblox tarafından oluşturu-
lan artırılmış video remiksi tüm ekranlarda 
tekrarlayan döngüyle oynatıldı. Deneyim 
ilerledikçe kreatif oyun alanında canlı sa-
nat yaratılırken fiziksel mekandaki konuk-
ların metaverse aktivitelere katılması teşvik 
edildi. Örneğin, Rove sayesinde konuklar 
bir dakikadan kısa sürede cep telefonları 
aracılığıyla bir Tommy Factory NFT’si ala-
bildiler. 

Sektörde bir ilk olarak fiziksel defile, Rob-
lox ileri teknolojileri sayesinde özel olarak 
yaratılan bir podyum etkinliği kapsamın-
da topluluk için Roblox’ta canlı yayınlan-
dı. Topluluk, fiziksel defileyi izlerken aynı 
anda Roblox’un remiksli New York’unda 
gerçek zamanlı olarak yayınlayan ekranları 
da görebildi. Metaverse podyumunda Su-
perplastic’in yıldız avatarları Janky, Guggi-
mon ve Dayzee yürüken Çinli meta-insan 
influencer NOAH dagöründü. Böylece tüm 
tüketici temas noktaları genelinde gerçek 
anlamda fijital bir deneyim yaratıldı. 

MODAYI DEMOKRATİKLEŞTİRME – 
‘GÖRDÜĞÜNÜ AL’

Markanın imzası ‘Gördüğünü Al’konsepti 
sayesinde kadın, erkek ve üniseks stiller 
podyuma çıktıkları anda gerçek zamanlı 
olarak satın alınabilirken dijitale özel ürün-
ler de Roblox’ta sunuldu. Koleksiyonlar 
şimdi markanın global kanallarında, pera-
kende mağazalarında ve seçili toptan satış 
ortakları aracılığıyla müşterilere sunuluyor. 

TOMMY FACTORY SONBAHAR 2022 
KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR

Tommy Factory markanın kararlı iyimserli-
ğini ve kapsayıcı ruhunu defile ile başlayıp 
sonbahar boyunca devam edecek bütünsel 
pazarlama aktiviteleriyle dünyaya tanıtıyor. 
Çekimleri Bronx’ta CraigMcDean tarafın-
dan gerçekleştirilen ve stil danışmanlığı 
KatieGrand tarafından üstlenilen Sonbahar 
2022 kampanyası 12 Eylül günü yayınlan-
maya başlıyor. Süper model KateMoss ile 
kendisi gibi model olan kızı LilaMoss; da-
vulcu ve yapımcı TravisBarker;Grammy® 
ödüllü, GoldenGlobe® ve Emmy® adayı 
sanatçı AnthonyRamos; çok sayıda Gram-
my® ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve besteci 
JonBatiste; sokak popart sanatçısı MrBra-
inwash;Wigstockdrag efsanesi LadyBunny 
ve dövme sanatçısı SteveWiebe kampan-
yada rol alıyor.
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Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Semih Akı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzma-

nı, Kayropraktist 

MASA BAŞI AĞRILARI ÖNLEMENIN 12 YOLU
Masa başında çalışma ve hareketsizlik bölgesel ağrılara neden olabiliyor. 
Bel ve sırt ağrılarını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı durumların ol-
duğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Masa başında çalışanların en sık 
şikâyet sebeplerinden biri de vücudun bazı bölümlerinde görülen ağrılar. 
Oturma bozukluğu ve yanlış fiziksel aktiviteler ağrının şiddetini artırabiliyor. 
Bu ağrıların önüne geçmek alınacak basit önlemlerle mümkün” açıklama-
sında bulundu.

Saatlerce hareketsiz ve belli bir konumda 
oturmanın oldukça sağlıksız olduğunu be-
lirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist 
Prof. Dr. Semih Akı, “Sandalyede otururken 
vücudun dik pozisyonda olması arkalıklı 
sandalye ile sırtın desteklenmesi gerekiyor. 
Bununla birlikte uygun ekran uzaklığının 
ayarlanması da bölgesel ağrıların önüne 
geçmek için oldukça önemli” dedi.

Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışan-
lara, ağrılarının önüne geçebilmek için 12 
öneride bulundu:

•Sandalye veya koltukta otururken dik 
pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu 
alışkanlık haline getirin. Bu esnada diz ek-
lemleriniz, kalça eklemlerinden daha yük-
sekte bulunmalı, ayak tabanlarınız yere tam 
temas etmelidir. Otururken zaman zaman 
pozisyon değiştirmeniz iyi olur. 

•Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğeri-
nin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kol-
larınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğ-
ru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı.

•Sandalye arkalığı sırt ve bel kavisine uygun 
destek verecek şekilde ergonomik olmalı. 

•Sandalye oturma yüksekliği her iki ayak ta-
banı yere tam temas edecek şekilde olmalı.

•Her iki el klavye üzerinde iken; kollar göv-
deye paralel olmalı.

•Her 40-50 dakikalık çalışma periyodları so-
nunda mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli ve 
çalışılan ortamdan uzaklaşılmalı.

•Ayakta sabit dururken tek ayağınızın altına 
15-20 santimetre yükseklikte bir cisim ko-

yarak hafifçe yükseltin. Bir süre sonra diğer 
ayağınızı koyun. 

•Ağırlığı taşımanız gerekirse, yükü her iki 
elinize eşit olarak paylaştırın.

•Bir cismi yerden alırken dizlerinizi bükün 
ve çömelerek alın. Belden eğilmeyin. Yükü 
belinizle değil, bacaklarınızla kaldırın.

•Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, 

yanına iyice yaklaşın. Bir cismi yerden alır-
ken de önce onu bedeninize doğru yaklaş-
tırıp sonra kaldırın.

•Her gün ez az 15 dakika yürüyün. Yürüme 
mesafesini giderek artırın. 

•Sağlıklı olsanız bile her gün kaslarınızı 
güçlendirici egzersizler yapın. Karın, sırt ve 
kalça kaslarının vücudun doğal korsesi ol-
duğunu unutmayın. 
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

ÜZÜM HEM BAĞIŞIKLIĞA HEM BEYNE IYI GELIYOR
Meyve ve sebzeler hem vücudu hastalıklardan koruyor hem de bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor. En eski meyve türlerinden olan üzümün güçlü bir an-
tioksidan kaynağı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün vitamin ve potasyum zenginliğinn yanı 
sıra stres üzerinde de oldukça olumlu bir etkisi bulunuyor. Bununla birlikte 
beyin sağlığı üzerinde yapılan araştırmalara göre de Alzheimer ve Parkin-
son gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltıyor. Üzümü mevsiminde sık 
tüketmek sağlam bağışıklık ve daha dinç bir zihin için önemli” açıklamasın-
da bulundu. 

Üzüm, zengin besin içeriği sayesinde sağ-
lığa oldukça faydalı. Üzümün düzenli ve 
mevsiminde tüketildiğinde özellikle beyin 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Tuba Örnek, “Yaşa bağlı olarak or-
taya çıkabilecek Alzheimer ve Parkinson 
gibi beyin hastalıklarının riski azaltabiliyor. 
Bununla birlikte hücre yapısını etkiliyor, 
hücreleri koruyor ve daha uzun bir yaşam 
süresi ile bağlantılı olan SirT1 genini uyarı-

yor” dedi. 

Kanser riskini de düşürüyor

Düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüke-
tilmesinin kanser hücrelerinin büyümesini 
de engellediğini hatırlatan Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün içe-
risinde bulunan etken maddeler kansere 
karşı koruyor. Vücuttaki iltihabı azaltıp bi-
lişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların 

önüne geçebiliyor. Ayrıca, üzümün sodyum 
bakımından düşük, potasyum açısından 
ise zengin olması kan basıncının en uygun 
şekilde dengelenmesini sağlıyor ve kalp 
hastalıklarına karşı koruyucu hale geliyor” 
dedi. Tuba Örnek; üzümün içerdiği K vita-
mini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum 
gibi meraller sayesinde kemik sağlığını da 
olumlu etkilediğini, ayrıca içeriği sayesinde 
uykuya dalmada da yardımcı olduğunu söz-
lerine ekledi. 
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Endokrinoloji Uzmanı
Dr. Erdem Türemen

DIYABETIK AYAK YARASINI ÖNLEMENIN YOLLARI 
Diyabet nedeniyle kan şekerinin uzun süreli yüksek olması sinirlerin zarar 
görmesine yol açabilir. Bu durumda diyabetik nöropatinin yani vücuttaki 
periferik sinirler üzerindeki hasarın ortaya çıktığını ve bunun da sinirlerin ağrı 
ve diğer duyuları iletmesini engellediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Eklem hareketinde kısıtlılık, ke-
mik çıkıntıları ayak deformitesi, nasırlar, ayak bakımı eksikliği, yanlış tırnak 
kesimi, günlük bakım ve hijyen eksikliği ve ayak mantarları diyabetik ayak 
yarasına yol açabilir. Bunu önlemek için her tıbbi kontrolde ayak muayene-
si yapılmalı, yılda bir kez EMG yani sinir hasarı testi olunmalı ve gerekiyorsa 
damar incelemesi yapılmalı” açıklamasında bulundu. 

Ayakta sızlama, his kaybı veya zonklama 
gibi hisler nöropatinin belirtisi olabilir. Di-
yabet ayaktaki sinirleri etkilediğinde has-
taların ayaklarında oluşan küçük sıyrık ve 
yaraları fark etmeyebileceğini vurgulayan 
Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji Uz-
manı Dr. Erdem Türemen, “Bu küçük yaralar 
tedavi edilmezse iltihaplanabilir ve ayağın 
hatta bacağın kaybına kadar ilerleyebilecek 
kangren ortaya çıkabilir. Bu durumu önle-
mek için diyabet hastaları düzenli olarak 
ayaklarını kontrol etmeli. Sigara, kontrolsüz 
diyabet, geçirilmiş ülser veya ampütasyon 
öyküsü oluşumu riskini arttırabilir” dedi. Dr. 
Erdem Türemen, diyabet hastalarına ayak 
bakımı için şu tavsiyelerde bulundu:

Ayak bakımı için püf noktalar: 

•Sıcak cisimlerle ve su ile temas etmeden 
önce sıcaklığı kontrol edin. Farkında olma-
dan yanıklara maruz kalabilirsiniz.

•Ayağınızı yıkamadan önce suyun sıcaklığını 
dirseğinizle kontrol edin.

•Her gün ayaklarınızı kontrol edin. Ayak ta-
banlarını kontrol için ayna kullanılabilir.

•Parmak aralarınıza bakın.

•Küçük çizgi, yara, kesik olup olmadığına 
bakın.

•Ayağınızın altını görebilmek için ayna kul-
lanın.

•Ayağınızı her gün PH açısından uygun bir 
sabun ve ılık su ile yıkayın. 

Ayak bakımı:

•Ayaklarınızı özellikle de parmak aralarınızı 
özenle kurulayın.

•Ayaklarınızda kuruma veya çatlama varsa 
tabanlarınıza ve ayağınızın üstüne nemlen-
dirici krem sürebilirsiniz. Parmak aralarınıza 
sürmemeye dikkat edin. 

•Eğer kesik, yara, kızarıklık, sıcaklık artışı 
veya hassasiyet fark ederseniz derhal dok-
torunuza danışın. Ayağınızda nasır varsa 
kendiniz müdahale etmeyin, doktorunuz-
dan öneri alın.

Tırnak bakımı:

•Tırnaklarınızı banyodan sonra parmak ucu-
nuzla aynı düzeyde olacak şekilde kesin.

•Tırnağınızı derin kesmeyin.

•Tırnaklarınızın köşelerindeki derileri ve tır-
nak diplerinizdeki etleri kesmeyin.

•Eğer tırnaklarınızı kesmekte zorlanıyorsa-
nız bir başka kişiden yardım alın. 

Ayakkabı seçimi:

•Ayaklarınıza tam uyan ve ayak parmakla-
rınızı içinde hareket ettirebileceğiniz ayak-
kabılar alın.

•Açık burunlu ve açık topuklu ayakkabı giy-
mekten kaçının. 

•Her gün temiz ve pamuklu çorap giyin, sıkı 
lastikli çoraplardan kaçının.

•Çıplak ayakla gezmeyin. Giymeden önce 
ayakkabılarınızın içinde bir şey olmadığın-
dan emin olun. Küçük bir taş veya tabanda 
kıvrılma ayaklarınıza zarar verebilir.

Diyabet ekibine başvurmayı gerektiren du-
rumlar

•Parmak aralarında kaşıntı ve akıntı 

•Ayaklarda sıcaklık artışı ve kızarıklık

•Ayaklarda soğukluk ve üşüme

•Bacaklarda ağrı

•Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme

•Topukta çatlaklar

•Tırnaklarda mantar enfeksiyonu

•Ayakkabı sürtmeleri veya darlığı nedeniy-
le ciltte kızarıklık ve su toplaması 

•Tırnağın kesilmesi esnasında kanama ol-
ması, tırnak batması

•Ayakların ısı kaynaklarına temas etmesi 
sonucunda yanması

•Nasırların üzerine dokununca hassasiyet, 
ağrı olması ve renginin koyulaşması 

•Ayakta taban çökmesi, şişlik ve şekil bo-
zukluğu oluşması 

•Renk değişikliği, morarma ve kızarıklık ol-
ması, yabancı cisim batması

Diyabetik ayak yarası olanlara öneriler: 

•Mutlaka doktor takibinde olunmalı

•Önerilen antibiyotik ve diğer ilaçlar kulla-
nılmalı

•Kan şekeri hedef değerlerde tutulmaya 
çalışılmalı

•Ayağın üzerine basılmamalı

•Koltuk değneği, atel, tekerlekli sandalye 
gibi kullanarak ayak üstüne yük verilme-
meli

•İstirahat edilmeli

•Otururken ve yatarken ayak yüksekte tu-
tulmalı

•Düzenli pansuman yapılmalı, yara temiz 
tutulmalı
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BRASSERIE HENNES'DEN BONJOUR!
NAOMI CAMPBELL, H&M'İN PARİS'TEN ESİNLENİLEN SONBAHAR 

KAMPANYASINDA BAŞROLDE

H&M, Brasserie Hennes harikasını yepyeni bir filmle sunmaktan gurur duyuyor. Brasserie Hennes, Paris'in ikonik Brasse-
rie kültürünü kapsayan kurgusal bir moda destinasyonu, Paris'in büyüsünü nerede daha iyi izleyebiliriz ki? Herkes açık 
havada oturmaya ve sokaklarda olağanüstü bir geçit töreni izlemeye davetli. Hôtel Hennes evreninin devamında, 

Brasserie Hennes yeni maceralara da bekliyor. Burada moda herkes için ve burada her şey mümkün.
   

Naomi Campbell Paris’li bir moda 
müdavimini oynuyor ve moda 
başkentine yeni inen meraklı tu-
rist model Jill Kortleve ile Brasse-

rie Hennes’te buluşuyor. Campbell ve Kort-
leve ellerinde kahve ile oyuncu arkadaşları, 
yaratıcı-çift Young Emperors, model Jordan 
Barrett, model Paloma Elsesser ve influen-
cer ikizler Molly ve Reese Blutstein'i, H&M 
AW22'nin en iyileriyle arnavut kaldırımlı 
sokaklarda adım adım yürürken izliyorlar. 
Bardia Zeinali'nin yönettiği film, Paris'i kut-
layarak herkese moda ilhamı veriyor.

“Kalbime çok yakın bir şehirden ilham alan 
bu filmde H&M ile çalışmak büyük bir zevk. 
İyi moda herkes için olmalı ve bu kampan-
yada bunun kutlanıyor olması harika.” Na-
omi Campbell

AW22 koleksiyonu, Paris stilinin somutlaş-
mış halidir; klasik, kendinden emin ve de-
ğiştirilebilir. Mini etekler, keskin pardösüler 
ve botlar (batının diz altı botları) gibi şehrin 
olmazsa olmazları. Turuncu, kırmızı ve bor-
donun sıcak tonları, check-on-check tarzıy-
la uyum sağlarken, ışıltılı aksesuarlar, makro 
tote çantalar ve kalın, etkileyici örgülerden 
oluşan koleksiyonla kişilikler parlıyor.

“Brasserie Hennes'e hoş geldiniz: AW22 
koleksiyonumuzun parladığı fantastik bir 
kurgu mekanı. Paris'in büyüsünü H&M'e 
getirmekten mutluluk duyuyoruz ve bunu 
sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” 
H&M Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johans-
son.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.459 1 ANKAmall AVM 511.932 1 Mavibahçe AVM 341.624
2 City's Nişantaşı AVM 310.227 2 Forum Ankara Outlet 128.819 2 TerraCity AVM 324.571
3 İstanbul Optimum 248.657 3 Cepa AVM 66.540 3 Espark AVM 129.259
4 Kanyon AVM 223.848 4 Gordion AVM 61.362 4 Park Afyon AVM 124.850
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.054 5 Next Level AVM 51.893 5 Samsun Piazza AVM 120.721
6 Marmara Park AVM 173.758 6 Taurus AVM 46.507 6 Kulesite AVM 111.025
7 Emaar Square Mall 145.062 7 Nata Vega Outlet 39.518 7 Forum Mersin AVM 104.896
8 Trump AVM 137.654 8 One Tower AVM 38.344 8 Gebze Center 101.157
9 Mall of İstanbul 117.821 9 Antares AVM 36.705 9 Forum Gaziantep AVM 100.792

10 İstinyePark AVM 108.787 10 Podium Ankara AVM 35.422 10 Forum Bornova AVM 98.491
11 Zorlu Center 101.031 11 Anatolium Ankara AVM 30.372 11 Outlet Center İzmit 91.442
12 Brandium AVYM 98.931 12 Kızılay AVM 25.771 12 Antalya Migros AVM 91.085
13 Buyaka AVM 98.593 13 365 AVM 22.836 13 MarkAntalya AVM 90.782
14 Maltepe Park AVM 97.563 14 Atakule AVM 21.892 14 Özdilek Bursa AVM 90.377
15 Palladium AVM 88.212 15 Tepe Prime Avenue 20.014 15 Forum Trabzon AVM 88.541
16 Viaport Asia Outlet 88.177 16 Armada AVM 16.368 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.345
17 Tepe Nautilus AVM 85.821 17 Bilkent Station 12.950 17 Point Bornova AVM 75.423
18 Capacity AVM 79.767 18 Park Vera AVM 11.265 18 MalatyaPark AVM 73.559
19 Beylikdüzü Migros AVM 77.887 19 Metromall AVM 10.779 19 Kent Meydanı AVM 57.817
20 Akasya AVM 76.790 20 Gimart Outlet 7.987 20 Deepo Outlet Center 57.026
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2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.451 2 Antares AVYM 6.494 2 TerraCity AVM 6.505
3 Akyaka Park 48.348 3 Kentpark AVM 4.505 3 Park Afyon AVM 6.234
4 Kanyon AVM 47.049 4 Tepe Prime Avenue 4.217 4 Sera Kütahya AVM 5.776
5 Emaar Square Mall 17.667 5 Armada AVM 3.364 5 HighWay Outlet AVM 5.559
6 Capitol AVM 13.740 6 Cepa AVM 3.310 6 Kayseri Park AVYM 5.130
7 Trump AVM 13.464 7 Atlantis AVM 2.673 7 MalatyaPark AVM 4.717
8 Buyaka AVM 12.612 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.555
9 İstinyePark AVM 9.673 9 Next Level AVM 1.871 9 Gebze Center 4.046

10 Zorlu Center 7.800 10 Arcadium AVM 1.788 10 Deepo Outlet Center 3.408
11 Astoria AVM 7.476 11 365 AVM 1.660 11 Forum Mersin AVM 3.296
12 Akasya AVM 7.244 12 Forum Ankara Outlet 1.597 12 Korupark AVM 3.198
13 İstanbul Optimum 6.177 13 Bilkent Center AVM 1.580 13 Espark AVM 3.051
14 Sapphire Çarşı 5.178 14 Anatolium Ankara AVM 1.216 14 Antalya Migros AVM 2.722
15 ArenaPark AVYM 5.046 15 One Tower AVM 991 15 17 Burda AVM 2.637
16 Palladium AVM 4.864 16 Gimart Outlet 937 16 Outlet Center İzmit 2.437
17 Marmara Forum AVM 4.821 17 Panora AVYM 537 17 Oasis AVM 2.330
18 İsfanbul AVM 4.802 18 Park Vera AVM 537 18 Palladium Antakya AVM 2.268
19 Kozzy AVM 4.211 19 Kızılay AVM 349 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Watergarden İstanbul 4.157 20 Metromall AVM 312 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034
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2 Emaar Square Mall 86.479 2 Antares AVYM 39.324 2 Mavibahçe AVM 74.421
3 İstinyePark AVM 65.562 3 Nata Vega Outlet 31.144 3 M1 Adana AVM 70.327
4 Mall of İstanbul 51.214 4 Cepa AVM 29.514 4 Özdilek Bursa AVM 63.955
5 212  Outlet 49.116 5 Gordion AVM 28.600 5 Kulesite AVM 49.601
6 Watergarden İstanbul 48.884 6 Armada AVM 27.805 6 İzmir Optimum 49.177
7 Venezia Mega Outlet 48.300 7 Atakule AVM 27.057 7 Kumsmall AVM 47.774
8 Buyaka AVM 47.412 8 Atlantis AVM 26.097 8 Park Afyon AVM 47.720
9 Vadistanbul AVM 47.248 9 Metromall AVM 25.331 9 41 Burda AVM 44.797

10 Forum İstanbul AVYM 44.235 10 Podium Ankara AVM 25.170 10 Antalya Migros AVM 39.432
11 Marmara Park AVM 41.042 11 Kentpark AVM 23.546 11 Agora İzmir AVM 38.220
12 City's Nişantaşı AVM 40.263 12 Panora AVYM 21.334 12 Westpark Outlet AVM 36.432
13 Kanyon AVM 39.024 13 Ankara Optimum Outlet 19.554 13 Agora Antalya AVM 33.990
14 Akyaka Park AVM 38.848 14 Taurus AVM 18.812 14 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.796
15 Maltepe Park AVM 36.386 15 Arcadium AVM 17.345 15 Forum Mersin AVM 33.174
16 Hilltown AVM 36.296 16 Forum Ankara Outlet 15.175 16 10Burda AVM 32.943
17 İstanbul Optimum 31.851 17 One Tower AVM 15.115 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 32.900
18 Meydan İstanbul AVM 31.174 18 Bilkent Station AVM 14.067 18 01Burda AVM 32.884
19 Trump AVM 30.960 19 Next Level AVM 11.259 19 17 Burda AVM 32.496
20 İstanbul Cevahir AVM 30.228 20 Kartaltepe AVM 10.095 20 M1 Konya AVM 32.195
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2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.451 2 Antares AVYM 6.494 2 TerraCity AVM 6.505
3 Akyaka Park 48.348 3 Kentpark AVM 4.505 3 Park Afyon AVM 6.234
4 Kanyon AVM 47.049 4 Tepe Prime Avenue 4.217 4 Sera Kütahya AVM 5.776
5 Emaar Square Mall 17.667 5 Armada AVM 3.364 5 HighWay Outlet AVM 5.559
6 Capitol AVM 13.740 6 Cepa AVM 3.310 6 Kayseri Park AVYM 5.130
7 Trump AVM 13.464 7 Atlantis AVM 2.673 7 MalatyaPark AVM 4.717
8 Buyaka AVM 12.612 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.555
9 İstinyePark AVM 9.673 9 Next Level AVM 1.871 9 Gebze Center 4.046

10 Zorlu Center 7.800 10 Arcadium AVM 1.788 10 Deepo Outlet Center 3.408
11 Astoria AVM 7.476 11 365 AVM 1.660 11 Forum Mersin AVM 3.296
12 Akasya AVM 7.244 12 Forum Ankara Outlet 1.597 12 Korupark AVM 3.198
13 İstanbul Optimum 6.177 13 Bilkent Center AVM 1.580 13 Espark AVM 3.051
14 Sapphire Çarşı 5.178 14 Anatolium Ankara AVM 1.216 14 Antalya Migros AVM 2.722
15 ArenaPark AVYM 5.046 15 One Tower AVM 991 15 17 Burda AVM 2.637
16 Palladium AVM 4.864 16 Gimart Outlet 937 16 Outlet Center İzmit 2.437
17 Marmara Forum AVM 4.821 17 Panora AVYM 537 17 Oasis AVM 2.330
18 İsfanbul AVM 4.802 18 Park Vera AVM 537 18 Palladium Antakya AVM 2.268
19 Kozzy AVM 4.211 19 Kızılay AVM 349 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Watergarden İstanbul 4.157 20 Metromall AVM 312 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 91.444 1 ANKAmall AVM 112.624 1 TerraCity AVM 77.723
2 Emaar Square Mall 86.479 2 Antares AVYM 39.324 2 Mavibahçe AVM 74.421
3 İstinyePark AVM 65.562 3 Nata Vega Outlet 31.144 3 M1 Adana AVM 70.327
4 Mall of İstanbul 51.214 4 Cepa AVM 29.514 4 Özdilek Bursa AVM 63.955
5 212  Outlet 49.116 5 Gordion AVM 28.600 5 Kulesite AVM 49.601
6 Watergarden İstanbul 48.884 6 Armada AVM 27.805 6 İzmir Optimum 49.177
7 Venezia Mega Outlet 48.300 7 Atakule AVM 27.057 7 Kumsmall AVM 47.774
8 Buyaka AVM 47.412 8 Atlantis AVM 26.097 8 Park Afyon AVM 47.720
9 Vadistanbul AVM 47.248 9 Metromall AVM 25.331 9 41 Burda AVM 44.797

10 Forum İstanbul AVYM 44.235 10 Podium Ankara AVM 25.170 10 Antalya Migros AVM 39.432
11 Marmara Park AVM 41.042 11 Kentpark AVM 23.546 11 Agora İzmir AVM 38.220
12 City's Nişantaşı AVM 40.263 12 Panora AVYM 21.334 12 Westpark Outlet AVM 36.432
13 Kanyon AVM 39.024 13 Ankara Optimum Outlet 19.554 13 Agora Antalya AVM 33.990
14 Akyaka Park AVM 38.848 14 Taurus AVM 18.812 14 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.796
15 Maltepe Park AVM 36.386 15 Arcadium AVM 17.345 15 Forum Mersin AVM 33.174
16 Hilltown AVM 36.296 16 Forum Ankara Outlet 15.175 16 10Burda AVM 32.943
17 İstanbul Optimum 31.851 17 One Tower AVM 15.115 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 32.900
18 Meydan İstanbul AVM 31.174 18 Bilkent Station AVM 14.067 18 01Burda AVM 32.884
19 Trump AVM 30.960 19 Next Level AVM 11.259 19 17 Burda AVM 32.496
20 İstanbul Cevahir AVM 30.228 20 Kartaltepe AVM 10.095 20 M1 Konya AVM 32.195
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.459 1 ANKAmall AVM 511.932 1 Mavibahçe AVM 341.624
2 City's Nişantaşı AVM 310.227 2 Forum Ankara Outlet 128.819 2 TerraCity AVM 324.571
3 İstanbul Optimum 248.657 3 Cepa AVM 66.540 3 Espark AVM 129.259
4 Kanyon AVM 223.848 4 Gordion AVM 61.362 4 Park Afyon AVM 124.850
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.054 5 Next Level AVM 51.893 5 Samsun Piazza AVM 120.721
6 Marmara Park AVM 173.758 6 Taurus AVM 46.507 6 Kulesite AVM 111.025
7 Emaar Square Mall 145.062 7 Nata Vega Outlet 39.518 7 Forum Mersin AVM 104.896
8 Trump AVM 137.654 8 One Tower AVM 38.344 8 Gebze Center 101.157
9 Mall of İstanbul 117.821 9 Antares AVM 36.705 9 Forum Gaziantep AVM 100.792

10 İstinyePark AVM 108.787 10 Podium Ankara AVM 35.422 10 Forum Bornova AVM 98.491
11 Zorlu Center 101.031 11 Anatolium Ankara AVM 30.372 11 Outlet Center İzmit 91.442
12 Brandium AVYM 98.931 12 Kızılay AVM 25.771 12 Antalya Migros AVM 91.085
13 Buyaka AVM 98.593 13 365 AVM 22.836 13 MarkAntalya AVM 90.782
14 Maltepe Park AVM 97.563 14 Atakule AVM 21.892 14 Özdilek Bursa AVM 90.377
15 Palladium AVM 88.212 15 Tepe Prime Avenue 20.014 15 Forum Trabzon AVM 88.541
16 Viaport Asia Outlet 88.177 16 Armada AVM 16.368 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.345
17 Tepe Nautilus AVM 85.821 17 Bilkent Station 12.950 17 Point Bornova AVM 75.423
18 Capacity AVM 79.767 18 Park Vera AVM 11.265 18 MalatyaPark AVM 73.559
19 Beylikdüzü Migros AVM 77.887 19 Metromall AVM 10.779 19 Kent Meydanı AVM 57.817
20 Akasya AVM 76.790 20 Gimart Outlet 7.987 20 Deepo Outlet Center 57.026

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.622 1 ANKAmall AVM 12.164 1 Özdilek Bursa AVM 28.353
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.451 2 Antares AVYM 6.494 2 TerraCity AVM 6.505
3 Akyaka Park 48.348 3 Kentpark AVM 4.505 3 Park Afyon AVM 6.234
4 Kanyon AVM 47.049 4 Tepe Prime Avenue 4.217 4 Sera Kütahya AVM 5.776
5 Emaar Square Mall 17.667 5 Armada AVM 3.364 5 HighWay Outlet AVM 5.559
6 Capitol AVM 13.740 6 Cepa AVM 3.310 6 Kayseri Park AVYM 5.130
7 Trump AVM 13.464 7 Atlantis AVM 2.673 7 MalatyaPark AVM 4.717
8 Buyaka AVM 12.612 8 Gordion AVM 2.643 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.555
9 İstinyePark AVM 9.673 9 Next Level AVM 1.871 9 Gebze Center 4.046

10 Zorlu Center 7.800 10 Arcadium AVM 1.788 10 Deepo Outlet Center 3.408
11 Astoria AVM 7.476 11 365 AVM 1.660 11 Forum Mersin AVM 3.296
12 Akasya AVM 7.244 12 Forum Ankara Outlet 1.597 12 Korupark AVM 3.198
13 İstanbul Optimum 6.177 13 Bilkent Center AVM 1.580 13 Espark AVM 3.051
14 Sapphire Çarşı 5.178 14 Anatolium Ankara AVM 1.216 14 Antalya Migros AVM 2.722
15 ArenaPark AVYM 5.046 15 One Tower AVM 991 15 17 Burda AVM 2.637
16 Palladium AVM 4.864 16 Gimart Outlet 937 16 Outlet Center İzmit 2.437
17 Marmara Forum AVM 4.821 17 Panora AVYM 537 17 Oasis AVM 2.330
18 İsfanbul AVM 4.802 18 Park Vera AVM 537 18 Palladium Antakya AVM 2.268
19 Kozzy AVM 4.211 19 Kızılay AVM 349 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Watergarden İstanbul 4.157 20 Metromall AVM 312 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 91.444 1 ANKAmall AVM 112.624 1 TerraCity AVM 77.723
2 Emaar Square Mall 86.479 2 Antares AVYM 39.324 2 Mavibahçe AVM 74.421
3 İstinyePark AVM 65.562 3 Nata Vega Outlet 31.144 3 M1 Adana AVM 70.327
4 Mall of İstanbul 51.214 4 Cepa AVM 29.514 4 Özdilek Bursa AVM 63.955
5 212  Outlet 49.116 5 Gordion AVM 28.600 5 Kulesite AVM 49.601
6 Watergarden İstanbul 48.884 6 Armada AVM 27.805 6 İzmir Optimum 49.177
7 Venezia Mega Outlet 48.300 7 Atakule AVM 27.057 7 Kumsmall AVM 47.774
8 Buyaka AVM 47.412 8 Atlantis AVM 26.097 8 Park Afyon AVM 47.720
9 Vadistanbul AVM 47.248 9 Metromall AVM 25.331 9 41 Burda AVM 44.797

10 Forum İstanbul AVYM 44.235 10 Podium Ankara AVM 25.170 10 Antalya Migros AVM 39.432
11 Marmara Park AVM 41.042 11 Kentpark AVM 23.546 11 Agora İzmir AVM 38.220
12 City's Nişantaşı AVM 40.263 12 Panora AVYM 21.334 12 Westpark Outlet AVM 36.432
13 Kanyon AVM 39.024 13 Ankara Optimum Outlet 19.554 13 Agora Antalya AVM 33.990
14 Akyaka Park AVM 38.848 14 Taurus AVM 18.812 14 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.796
15 Maltepe Park AVM 36.386 15 Arcadium AVM 17.345 15 Forum Mersin AVM 33.174
16 Hilltown AVM 36.296 16 Forum Ankara Outlet 15.175 16 10Burda AVM 32.943
17 İstanbul Optimum 31.851 17 One Tower AVM 15.115 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 32.900
18 Meydan İstanbul AVM 31.174 18 Bilkent Station AVM 14.067 18 01Burda AVM 32.884
19 Trump AVM 30.960 19 Next Level AVM 11.259 19 17 Burda AVM 32.496
20 İstanbul Cevahir AVM 30.228 20 Kartaltepe AVM 10.095 20 M1 Konya AVM 32.195
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İNGİLTERE’NİN EN ÖZEL HİNT RESTAURANTI MADHU’S ŞİMDİ 
TÜRKİYE’DE!
İngiliz Kraliyet Sarayı’ndaki davetlerde yıllardır menüleri hazırlayan, Londra’nın en ünlü ve lüks lokasyonlarında 
bulunan Hint restoran zinciri Madhu’s, yurt dışındaki ilk lokasyonunu İstanbul Swissôtel The Bosphorus’da açtı.  

Londra’nın Knightsbridge, Mayfair, Hert-
fordshire, Richmond gibi en ünlü ve lüks 
lokasyonlarında bulunan, geleneksel Hint 
yemekleri yanı sıra restoranlarının görkemli 
iç mimarisi, yüksek standartlı servis anlayışı, 
kalitesi ve yılda 500’e yakın yaptığı Hint dü-
ğünü ile de bilinen Madhu’s, Swissôtel The 
Bosphorus, İstanbul’ da açıldı. 

Madhu’s, diğer şubelerinden farksız olarak 
İstanbul’da da Group Executive Chef Ama-
ardeep Anand’ın hazırladığı menüsü, etki-
leyici sunumları, görkemli dekorasyonu ve 
yerel müziklerle sunulan Hint gösterileriyle 
markanın ün yapmış hem modern hem ge-
leneksel çizgide konseptine sonuna kadar 
sadık kalıyor. 

Swissôtel the Bosphorus içerisinde açılan 
Madhu’s, 4. Jenerasyon Geleneksel Hint 
Mutfağı’nın en özel seçeneklerini sunuyor. 
Geleneksel baharatlar ve ödüllü şef Ama-
ardeep’in özel dokunuşlarıyla oluşan eşsiz 
menüde ‘Masaledar, ‘Tavuk Masala’, ‘Punja-
bi Samosas’, ‘Robata Chops’ gibi seçenekler 
ön plana çıkıyor. Swissotel The Bosphorus 
Madhus’da yer alan, geleneksel Türk bak-
lavasının Hint dokunuşlarıyla yeniden şekil-
lendirildiği imza tatlı ‘Gajar Ka Halwa Bak-
lawa’ ise özel bir ilgiyi hak ediyor. 

Tüm ayrıntısı özenle hazırlanmış dekoru ve 
etkileyici sunumlarıyla dikkat çeken resto-
ran, 260 kişilik oturma kapasitesine ve 16 ki-
şilik özel bölüme sahip. İçerisinde 280 -300 
çeşit zengin şarap menüsü ve mimari olarak 
da oldukça geniş bir kav bulunan Madhu’s 
aynı zamanda misafirleri için Türkiye’nin en 
büyük ‘humidor’ dolabına sahip.

Özel gece ve davetlerde eşsiz bir catering 
hizmeti de sunan Madhu’s, Londra’daki 
üstün servis ve hizmet anlayışını dilediği-
niz lokasyonda sunmaya devam edecek. 
İstanbul’da Hint düğünleri ve davetleri için 
de servis verecek olan Madhu’s yiyecek & 
içecek sektörüne yeni bir soluk getirecek.



İNGİLTERE’NİN EN ÖZEL HİNT RESTAURANTI MADHU’S ŞİMDİ 
TÜRKİYE’DE!

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

7 Ekim 1966 - İlk Türk otomobiline Anadol adı verildi

20 Ekim 1903 - Türkiye'nin ilk futbol kulübü Beşiktaş kuruldu.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı

 17 Ekim 1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk 
askeri birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı

24 Ekim 1986 - Türkiye'nin ilk McDonalds'ı İstanbul Taksim'de açıldı

21 Ekim 1860 - İlk özel siyasi gazete Tercümanı Ahval çıkmaya başladı

 12 Ekim 2006 - Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı ve bu ödülü 
alan ilk Türk oldu

 16 Ekim 1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı

3 Ekim 1926 - Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na dikildi

6 Ekim 1889 - Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi

12 Ekim 1992 - TEMA Vakfı kuruldu
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YÜKSEK PERFORMANS İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ: 
YENİ PORSCHE 911 GT3 RS

Porsche’nin motor sporları DNA’sına sahip ve bir çok özelliğin ilk kez kullanıldığı performans modeli 911 GT3 RS, aerodi-
namiği, kokpitten ayarlanabilen süspansiyonu ve 525 PS güç oluşturan geliştirilmiş motoruyla dikkat çekiyor.

Porsche’nin maksimum performans için 
özel olarak ürettiği Yeni Porsche 911 GT3 
RS tanıtıldı. 

386 kW (525 PS) gücündeki trafiğe uygun 
yüksek performanslı spor otomobilde, 
motor sporlarının teknoloji ve konseptle-
rinden sonuna kadar yararlanılmış. 

911 GT3 RS, sahip olduğu yarış DNA’sı ve 
akıllı hafif yapılı yüksek devirli atmosferik 
motorunun ötesinde, soğutma ve aero-
dinamik sistemleri sayesinde de motor 
sporları alanındaki kardeşi 911 GT3 R ile 
bağ kuruyor.

Motor sporlarından ilham alan merkezi 
radyatör konsepti: Aktif aerodinamiğin 
temeli
Otomobilin sunduğu kayda değer per-
formans artışının temelini, ilk olarak Le 
Mans’ı kazanan 911 RSR modeli ve ardın-
dan 911 GT3 R modelinde hayata geçiri-
len merkezi radyatör konsepti oluşturu-
yor. Önceki otomobillerdeki üç radyatörlü 
düzen yerine yeni 911 GT3 RS modelinde 
otomobilin önünde, diğer 911 modelle-
rinde bagaj bölmesinin bulunduğu yerde 
büyük, açılı bir merkezi radyatör bulunu-
yor. Bu sayede yan taraflarda açılan alan-
lar, aktif aerodinamik unsurların eklenme-
sine de olanak sağlıyor.

Önde ve iki parçalı arka kanatta sürekli 
olarak ayarlanabilen kanat elemanları, bir 
dizi diğer aerodinamik önlemle birlikte 
200 km/sa hızda 409 kg toplam bastırma 
kuvveti sağlıyor. Bu da yeni 911 GT3 RS 
modelinin 991.2 neslinden iki kat, gün-
cel 911 GT3 modelinden ise üç kat daha 
fazla bastırma kuvveti ürettiği anlamına 
geliyor. 285 km/sa hızda toplam bastırma 
kuvveti ise 860 kg’a ulaşıyor.

Bu modelle birlikte ilk kez bir seri üretim 
Porsche modeline DRS dahil edildi. DRS 
pistin düz bölümlerinde düşük sürtünme 
ve daha yüksek hız elde etmek için kanat-
ların belirli bir çalışma aralığında tek düğ-
meye basılarak düzleştirilmesini sağlıyor. 
Hava freni işlevi, yüksek hızlarda acil fren-
leme sırasında etkinleştiriliyor: Ön ve arka 
taraftaki kanat elemanları maksimuma 
ayarlanıyor ve tekerlek frenlerini önemli 
ölçüde destekleyen aerodinamik yavaşla-

ma etkisi yaratılıyor.

Yeni 911 GT3 RS modeli çok sayıda işlevsel 
aerodinamik unsura sahip olup en belir-
gin özelliği, tüm boyutlarda önemli ölçüde 
daha büyük olan kuğu boynu destekli arka 
kanatıdır. Arka kanat, sabit bir ana kanat 
ve hidrolik olarak ayarlanabilen bir üst ka-
nat elemanından oluşuyor. Bir Porsche seri 
üretim modelinde ilk kez arka kanadın üst 
kenarı otomobilin tavanından daha yüksek. 
Ayrıca, 911 GT3 RS modelinin ön tarafında 
artık bir ön spoiler bulunmuyor, bunun yeri-
ne üzerinden ve altından akan havayı bölen 
bir ön deflektör yer alıyor. Yan kanatlar ha-
vayı dışarıya yönlendiriyor. Ön tekerlek ke-
meri havalandırması, ön kanatlardaki pan-
jurlu açıklıklar aracılığıyla sağlanıyor. 

Ön tekerleklerin arkasındaki girişler, ikonik 
Le Mans ödüllü 911 GT1 tarzında, tekerlek 
kemerlerindeki dinamik basıncı azaltıyor. 
Girişin arkasındaki yan kanatlar havanın 
otomobilin yan tarafına yönlendirilmesini 
sağlıyor. Merkezi olarak konumlandırılan 
radyatörden gelen hava, ön kapaktaki bü-
yük hava deliklerinden dışarı akıyor. Ta-
vandaki kanatçıklar havayı dışarı doğru 
yönlendirerek arka tarafta daha soğuk giriş 
sıcaklıkları sağlıyor. Yeni 911 GT3 RS’de arka 
yan paneldeki açıklıklar sadece aerodina-
miği iyileştirmek için kullanılıyor ve proses 
havasını içeri çekmiyor. Hava akışı optimi-
zasyonu için arka tekerlek kemerinde de bir 
giriş ve bir yan kanat bulunuyor. 911 GT3 
modelindeki ile aynı olan arka difüzerde ise 
birtakım düzenlemeler yapıldı.

Kokpitten ayarlanabilen iz süspansiyonu 
Otomobil, süspansiyonuyla da aerodinamik 

açıdan dikkat çekiyor. Yeni 911 GT3 RS mo-
delinin tekerlek kemerleri güçlü hava akım-
larına maruz kaldığından, çift salıncaklı ön 
aksın bileşenleri gözyaşı damlası şeklinde 
profillerle tasarlandı. Aerodinamik açıdan 
verimli bu bağlantılar, ön akstaki bastırma 
kuvvetini en yüksek hızda yaklaşık 40 kg ar-
tırıyor ve yalnızca üst düzey motor sporları 
uygulamalarında kullanılıyor. Daha yüksek 
iz genişliği dolayısıyla (911 GT3’ten 29 mi-
limetre daha geniş), çift salıncaklı ön aks 
bağlantıları da buna bağlı olarak daha uzun. 

Ön ve arka akslar arasındaki bastırma kuv-
veti dengesinin yüksek hızlarda fren yapar-
ken bile korunmasını sağlamak için süs-
pansiyon mühendisleri frenleme sırasındaki 
titreşimi önemli ölçüde azalttılar. Yeni 911 
GT3 RS’de alt arka kolun ön bilyeli mafsalı 
ön aksta daha alçak konuma getirildi. Çok 
bağlantılı arka aks da değiştirilmiş yay oran-
ları ile düzenlendi. Sürücü destek sistemle-
ri ve arka aks yönlendirme de bu modelde 
daha dinamik bir yapıya sahip.

911 GT3 RS’nin Normal, Spor ve Pist olmak 
üzere üç sürüş modu bulunuyor. Pist mo-
dunda temel ayarlar ayrı ayrı düzenlenebili-
yor. Diğer ayarların yanı sıra ön ve arka aks-
ların geri tepme ve sıkıştırma sönümlemesi 
ayrı ayrı ve birkaç aşamada ayarlanabiliyor. 
Arka diferansiyelin direksiyondaki kuman-
dalar aracılığıyla  ayarlanması mümkün. Bu, 
yine motor sporlarından ödünç alınan bir 
çalıştırma ve gösterge konseptiyle hızlı ve 
sezgisel şekilde yapılıyor: Direksiyonda dört 
ayrı döner kumanda ve DRS için bir düğme 
bulunuyor. Bu döner kumandalar, ayarlama 
işlemi sırasında gösterge panelindeki gra-
fikler aracılığıyla net bir şekilde gösteriliyor. 
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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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