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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto Okuyucuları Merhaba,

Pazarcık depremi ile sarsılan ülkemize geçmiş olsun diyerek yazıma başlamak 
istiyorum. Elli bine yaklaşan kaybımız ve on binlerce yaralımız ayrıca yıkılan 
şehirlerimiz ile deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde yaşadık bu bağ-
lamda bu sayımızı deprem özel sayısı olarak hazırladık.

Bu ay elde ettiğimiz tüm reklam gelirlerinin tamamını deprem bölgesine ba-
ğışlama kararı aldık ve bağışladık.

Deprem sayımızda da yapılan iyi şeyleri dikkate alarak hazırladık o eksik bu 
fazla konularına hiç girmedik. Dünyanın tek yürek olması kıymetli idi bizim 
için yıllardır sorun yaşadığımız ülkelerin koşa koşa yardıma gelmesi önemliydi 
bunu işledik. Yunanistan’dan Ermenistan’dan gelip enkaz altından canlı kurta-
rılan vatandaşlarımız değerli idi.

Ülke çapında toplanan yardımlarda kumbaralarını açıp bağış yapan çocukları 
gördükçe formasını isteyen çocuğa sana montumu vereyim formamı Türki-
ye’deki depremzedeler için satacağım diyen Hollandalı futbolcu ile 90 yaşın-
da torununa hediye almak için biriktirdiği parayı Türkiye’ye gönderen Yunanlı 
amca, Umre parasını bağışlayan teyze bizim için çok değerliydi. Dünya insanlık 
sınavını başarı ile geçti bence. 

Ülkemizde tek yürek olarak yüzyılın felaketinde birlik beraberlik mesajı verdi. 
Özel sektör devlet ile kampanyalar düzenledi bağışlar yaptı depremzedelere 
sahip çıkması da bize yakıştı. Fenerbahçe kulübünün erteleme maçına deprem 
ile yıkım yaşanan şehirlerin adlarını formalarının arkasına yazmaları da ayakta 
alkışlandı.

Şunu anladık ki milletçe el ele vererek bu zor günleri de aşacağız.

Geçtiğimiz günlerde yapılan AYD olağan kurulunda Ece Türkiye’den Sayın Nuri 
Şapkacı başkanlığa seçildi. Kendisi sektörün içinden gelen ve yıllardır sektöre 
hizmet etmiş son derece donanımlı ayrıca işin ehli olan kıymetli birisi olarak 
yaşanan zor süreçte göreve gelerek sektörün daha iyi bir duruma gelmesi için 
çalışacağı katma değer yaratacağına kesin gözüyle bakarak vesile ile tebrik 
ediyoruz yolunuz açık olsun başkanım.

Eski başkanımız Sayın Hüseyin Altaş’a da bugüne kadar yaptığı özverili çalış-
malar içinde çok teşekkür ediyor iş hayatında başarılar diliyoruz.

İyi okumalar diliyor ve diyoruz ki BERABER AŞACAĞIZ bu günleri de… 

BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM….



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği olarak
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem
felaketinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz.

Bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, ailelerine sabırlar ve yaralılara acil şifalar
diliyoruz.

Ülkece yaralarımızı dayanışma ile saracağımıza
inanıyoruz. Bu inançla tüm AYD üyeleri olarak bölge
halkının yanındayız ve daha güzel günlere ulaşabilmek
için var gücümüzle çalışacağız.

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE
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AYD YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA OY BİRLİĞİ İLE 
NURİ ŞAPKACI SEÇİLDİ

2023-2025 döneminde başkanlık görevi-
ni yürütecek olan 1965 Malatya doğumlu 
Şapkacı, ECE Türkiye'de Genel Müdür ve 
CFO olarak görev yapıyor.

Yönetim alanında 25 yılı aşkın tecrübesi bu-
lunan Şapkacı, ECE Türkiye'ye katılmadan 
önce Teknoser, Yapı Kredi Finansal Kirala-
ma, Teknoloji Holding, ITE Group PLC ve 
Pegasus Havayolları'nda üst düzey yönetici 
olarak çalıştı.

2011 yılından bu yana AYD'de başkan yar-
dımcılığı görevini de yürüten Şapkacı, Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendis-
liği lisansını tamamladıktan sonra San Fran-

cisco'daki Golden Gate Üniversitesi'nden fi-
nans alanında MBA derecesi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuri 
Şapkacı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 
depremlerde hayatını kaybeden vatandaş-
lara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diledi.

Kayıplardan duydukları üzüntüyü aktaran 
Şapkacı, şunları kaydetti:

"Ancak devletimizin gücü, milletimizin da-
yanışması ve iş dünyasının katkıları ile ya-
ralarımızı en kısa zamanda saracağımıza 
inanıyorum. Bu zor günlerde AYD olarak, 

acıları hafifletmek için elimizden gelen 
tüm desteği vermeye devam ediyoruz. 
Bu bağlamda, ilk aşamada deprem böl-
gesindeki farklı illerimizde 15 aşevi kur-
duk ve günde 45 bin kişiye sıcak yemek 
ulaştırdık.

Üyelerimiz ayrıca, barınma, konteyner, 
çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi ihti-
yaçları karşılayarak bunun yanı sıra maddi 
yardımlarda da bulundular. Türkiye gene-
lindeki AVM'lerin önemli bir bölümü, yar-
dım toplama merkezi ve Kızılay kan bağış 
merkezi olarak hizmet verdi. Önümüzdeki 
süreçte de şartları uygun olan AVM'leri-
miz normalleşme sürecinde özellikle eği-
tim ve istihdam sağlamaya yönelik olarak 
tüm STK'ler ile iş birliği halinde etkin şe-
kilde çalışmaya devam edecek."

'2.1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞ-
LANIYOR'

AYD'nin 2023 yılı hedeflerine işaret eden 
Şapkacı, "AVM'ler, içinde yer alan marka-
larla birlikte önemli bir ekosistem meyda-
na getiriyor. Bu ekosistem; üretim, lojistik, 
altyapı da dahil olmak üzere birçok farklı 
sektörü kelebek etkisiyle besliyor. 50 mil-
yar dolar yatırım hacmine sahip olan sek-
törümüzde AVM ekosistemi içerisinde 2,1 
milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Sektö-
rümüz ayrıca, Türk markalarının yurt dışı-
na açılımlarını destekleyerek katma değer 
oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak yaşadıkları tüm kriz dö-
nemlerini ortak akıl ve karşılıklı anlayışla 
aştıklarını belirten Şapkacı, aynı gemide 
bulundukları perakende grupları ile de 
hep el ele yürüdüklerini bildirdi.

Şapkacı, "Şurası da bir gerçektir ki AVM 
yatırımcıları olarak çoğu zaman sadece 
elimizi taşın altına koymadık, varımızı yo-
ğumuzu ortaya koyduk ve hiçbir özveri-
den kaçınmadık. Önümüzdeki dönemde 
de bizler ve temsil ettiğimiz kurumlar 
ancak birlikte hareket edersek daha güç-
lü olabiliriz. Birbirimize öğreterek ve öğ-
renerek, dirsek temasımızı koruyarak yol 
almanın hepimizi ileriye götüreceğine 
inanıyorum. Bu doğrultuda, AVM sek-
törünün tüm paydaşlarıyla kazan-kazan 
ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir büyü-
mesi için çalışacağız." değerlendirmesin-
de bulundu.



AYD YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA OY BİRLİĞİ İLE 
NURİ ŞAPKACI SEÇİLDİ



“Bu zor günleri dayanışma ile aşacağımıza 
inanıyorum.”

"Bu zor günlerin tekrar yaşanmamasını tüm 
kalbimle diliyorum."

"Toplumsal bilinç mutlaka oluşturulmalı."

İçİndekİlerİçİndekİler
7

Esas Gayrimenkul CEO'su

Tepe Emlak Yatırım A.Ş Genel Müdürü

AVM & Otel Yönetim Profesyoneli

Cem ERİÇ 

Deniz BOZAN

Oğuz ISIGÖLLÜ 

13

24

“Zor günleri birlikte aşacak, yaraları birlikte 
saracağız.”

18

Harput Dibek Yönetim Kurulu Başkanı
Soyer ORHAN 
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GEÇMİŞ OLSUN 
TÜRKİYE

6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı gözlerimizi korkunç bir 
felakete açtık. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 
çevre illerimizde de ciddi yıkıma neden olan deprem 
nedeniyle hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu 
üzüntüyü tarif etmek için kelimeler ne yazık ki kifa-
yetsiz kalıyor. Öncelikle depremde hayatını kaybeden 
tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ve tüm milletimi-
ze başsağlığı diliyorum.

Çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu gün 
geçtikte daha iyi anladık. Bu zor günleri dayanışma ile 
aşacağımıza inanıyorum. Yaralarımızı bir an önce sar-
mak için; kamu kurumlarından STK’lara, doktorlardan 
mühendislere, eğitim kurumlarından iş dünyasına, 
tüm paydaşlar olarak, elimizden ne geliyorsa yapma-
lı, ülkemiz ve aziz milletimiz için çalışmalıyız. Biz Esas 
Gayrimenkul olarak, şirket değerlerimiz arasında yer 
alan güvenilirlik, topluma duyarlılık ve çeviklik ilkele-
riyle üzerimize düşeni yapacağız. Bölgeye verdiğimiz 
desteği, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ya-
raları sarılana kadar sürdüreceğiz. Bundan şüpheniz 
olmasın…

Tüm Türkiye’ye, hepimize geçmiş olsun…
Cem EriçCem Eriç
Esas Gayrimenkul CEOEsas Gayrimenkul CEO
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MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: 
GÜN BİR VE BERABER OLMA GÜNÜ

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından bölgeye hareket eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
MÜSİAD'ın oluşturduğu Kriz Masası ile yaraları sarmak için süratle harekete geçtiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta konuşan 

Başkan Asmalı, "Gün birlik olma, beraber olma günü" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Kahramanmaraş merkezli ve top-
lam 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 
şiddetli depremler sonrası harekete geçti. 
Deprem sonrası hızlıca Kriz Masası oluştu-
ran MÜSİAD, depremin yaşandığı ilk andan 
itibaren tüm imkânlarını seferber etti. Oluş-
turulan Kriz Masası ile afet bölgesinden ge-
len bilgiler ve talepleri yurt içi ve yurt dışı 
şubeleri de koordine ederek süratle yerine 
getirmeye çalışan MÜSİAD ekipleri, birçok 
bölgeye temel ihtiyaç maddesi, gıda yardı-
mı ve arama kurtarma çalışmalarında kulla-
nılmak üzere iş makinesi gönderdi.

Yurt içindeki tüm şubeleri depremden etki-
lenen 10 ille eşleştirdiklerini belirten MÜSİ-
AD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, her ilden 
sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını 
belirtti. MÜSİAD Kriz Masası koordinasyo-
nunda depremden etkilenen vatandaşların 
ihtiyaçları doğrultusunda MÜSİAD üyeleri-
nin katkılarıyla hazırlanan 2 binden fazla te-
mel ihtiyaç ve gıda maddesi taşıyan 500’den 
fazla tır, lojistik destek aracı ve iş makine-
sinin bölgeye sevk edildiğini vurgulayan 
Başkan Asmalı, bu yardımların büyük bir 
bölümünün afet bölgesine ulaştığını ve iş 
makinelerinin arama kurtarma çalışmalarına 
başladığını söyledi. Başkan Asmalı ayrıca, 
100 tane karavanın depremden etkilenen 
vatandaşların kullanımına sunulduğunu ve 
üye firmalar tarafından hazırlanan prefabrik 
yapıların da bölgeye sevk edileceğini bildir-
di.

Kahramanmaraş'ta değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Asmalı, "Olağanüstü bir 
durumdan geçiyoruz. Ülkemiz büyük bir 
imtihan veriyor. MÜSİAD olarak böyle elim 
bir hadiseye kayıtsız kalamazdık. Bölge hal-
kı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Gün birlik olma günü, beraber olma günü" 
dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt içi şubelerimizle birlikte 10 ilimizi di-
ğer illerimizle eşleştirdik. Tüm birimlerimiz-
le, Allah razı olsun gerek gıda yardımı gerek 
iş makineleri gerekse diğer yardımlar için 

seferber olmuş durumdayız. Kahraman-
maraş'ta sahada gelişmeleri yerinde takip 
ettik. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. 
Ülkemiz büyük bir imtihan veriyor. MÜSİAD 
olarak böyle elim bir hadiseye kayıtsız kala-
mazdık. Genel Merkezimizde bir kriz ekibi 
oluşturduk ve yurt içi-yurt dışı şubelerimizle 
tam bir seferberlik ilan ettik. Kriz ekibimiz 
afet bölgesinden gelen bilgileri ve talepleri 
tüm şubelerimize ihtiyaçlar doğrultusunda 
paylaştırıyor. İnşallah bu sürecin üstesinden 
hep birlikte geleceğiz. Çok zor bir durum. 

Giden kayıpları geri getiremeyiz ama en 
azından yaralılarımıza, geride kalanla-
ra zamanında müdahale ile dertlerine 
derman olabiliriz. En önemlisi de büyük 
bir travma yaşayan bölge halkı var. Aynı 
zamanda burada soğuk bir hava hâkim. 
Dolayısıyla bölge halkımızın yanında ol-
mamız lazım. Bizler de elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yar-
dımcısı olsun, milletimizi muhafaza et-
sin. Gün birlik olma günü, beraber olma 
günü."
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GEÇMİŞ 
OLSUN 
TÜRKİYE

Tunç KorunTunç Korun
Form Şirketler Grubu Form Şirketler Grubu 
Yürütme Kurulu BaşkanıYürütme Kurulu Başkanı

6 Şubat’ta gerçekleşen ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma ve can kay-
bına sebep olan depremler hepimizi derinden yaraladı. Yaklaşık 15 
milyon insanı birebir etkileyen bu büyük afet, Erzincan depremin-
den sonra, son bir asırda ülkemizin gördüğü en büyük yıkım olarak 
tarihe geçti. Maalesef bir kez daha gördük ki; yanlış zeminlere yan-
lış yöntem ve malzemeler ile yapılan binalar ve denetimlerin yeterli 
olmaması felaketin boyutunu misliyle arttırdı. Geçmişten ders alın-
saydı bugün bu kadar çok kaybımız olmayabilirdi.

Form Ailesi adına; 44.000'in üzerinde insanımızın yaşamını yitirdiği 
ve 200.000'e yakın kişinin yaralandığı depremde hayatını kaybe-
denlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı dileklerimizi 
iletiyor, tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. 

Ülkece tek yürek olarak büyük bir dayanışma örneği gösterilen bu 
üzücü felaketin ardından, yaralarımızı yine hep birlikte, en kısa sü-
rede ve en iyi şekilde sarmayı umut ediyoruz. Deprem bölgesindeki 
iş ortaklarımıza sağladığımız maddi ve manevi desteklerin yanı sıra 
Form Şirketler Grubu olarak depremin gerçekleştiği ilk andan itiba-
ren AFAD, AHBAP, Makine Mühendisleri Odası (MMO), Çağdaş Ya-
şamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı 
(TEGV) vasıtasıyla farklı firmalarımız üzerinden yardım kampanya-
larına destek sağladık. Aynı zamanda uluslararası bağlantılarımızı 
da seferber ederek, uzun yıllardır temsilciliklerini sürdürdüğümüz 
yabancı ortaklarımızla iletişime geçtik. Çeşitli yardım kuruluşlarının 
bilgilerini paylaşarak uluslararası firmaların afetten etkilenen illeri-
mize destekte bulunmasına da katkı sağladık.  

Değişen bölgesel ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, özellikle sa-
hadaki arkadaşlarımızdan gelen bilgileri de baz alarak, her hafta 
farklı bir organizasyon üzerinden desteklerimize devam edeceğiz. 
Grup içerisinde sağladığımız koordinasyonla desteklerimizi tek se-
ferlik değil, afet bölgelerindeki yaralarımız sarılana kadar organize 
bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Hem bölgedeki iş ortaklarımız 
ve aileleri hem de depremden zarar gören tüm vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek, doğru zamanda doğru yerde ola-
bilmek adına desteklerimize uzun vadede devam edeceğiz.

“İnşallah bir daha böyle bir felaketi yaşamayız”… Ancak bu cümleyi, 
altını doldurmadan söyleyerek ve deprem konusunda bilinçlenme-
den hayatımıza devam ederek bir yere varmamız mümkün değil 
ne yazık ki! Maalesef Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu kabul edip 
daha gerçekçi olmalı ve deprem dirençli kentlerin inşası için hare-
kete geçmeliyiz. Bu şekilde doğru binalar yapıp, bilinçli olarak ha-
zırlanırsak, birçok gelişmiş ülke gibi çok daha az kayıp ile bu doğa 
olaylarını atlatabiliriz. 



MallMark Kiralama ve Yönetim Danışmanlık şirketi olarak; merkez üssü
Kahramanmaraş Pazarcık olan ve birçok şehrimizi etkileyen deprem felaketinin

büyük üzüntüsü içerisindeyiz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine
başsağlığı ve tüm deprem bölgelerinde yaralanmış olan vatandaşlarımıza

acil şifalar dileriz.

Felaketin etkilerine karşı tüm çözüm ortaklarımızla birlikte ilk günden bugüne
tüm seferberliğimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.
Geçmiş Olsun Türkiye !

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE
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GEÇMİŞ OLSUN 
TÜRKİYE

#YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ
Ülkemizde meydana gelen depremde

hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı

 vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Beylikdüzü/Kartal
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Deniz BozanDeniz Bozan
Tepe Emlak Yatırım A.ŞTepe Emlak Yatırım A.Ş
Genel MüdürGenel Müdür

GEÇMİŞ OLSUN 
TÜRKİYE

 
6 Şubat’ta ülkemiz tarihinde yaşanmış en büyük doğal afet-
lerden biriyle sarsıldık. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 
10’dan fazla ilimizi etkileyen depremlerden dolayı yaşadığımız 
derin üzüntüyü tarif etmek mümkün değil. Öncelikle hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
tüm ülkemize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
 
Hafızalarımızdan silinmeyecek bu afetin açtığı yaraları ancak 
birlik olarak ve dayanışma içinde sarabiliriz. Her zaman olduğu 
gibi bu zor günlerin de üstesinden el ele, omuz omuza gelece-
ğimize olan inancım tam…
 
Tepe Emlak Yatırım olarak, depremin gerçekleştiği ilk günden 
itibaren bağlı olduğumuz Bilkent Holding ve grup şirketleriyle 
birlikte ortak değerlerimiz ışığında başlatılan yardım seferber-
liğine devam ediyoruz. Aynı zamanda sektörümüzün tüm pay-
daşlarıyla birlikte dayanışma içinde üzerimize düşeni yaparak, 
yaşanan acıları azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
 
Bu zor günlerin tekrar yaşanmamasını tüm kalbimle diliyorum.

Ülkemize geçmiş olsun.
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GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE'M!

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 24 Ocak 2020 
Elâzığ depremlerini bizzat yaşamış biri 
olarak şunu söyleyebilirim: "Ateş düştüğü 
yeri yakıyor!" Hiç olmayacakmış gibi unut-
tuğumuz deprem, 6 Şubat gecesi on bir ili 
saniyeler içerisinde savaş enkazına çevirdi. 
Aslında deprem değil, sağlam olmayan bi-
nalar insanı öldürür. Ülkemizde yaşanan 

bu yıkıcı depremin etkisinin geçmesi için 
hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde benzerleri gö-
rülmeyen ve yüzyılın felaketi olarak ha-
fızalarımızdan silinmeyecek olan Kahra-
manmaraş merkezli iki büyük ve art arda 
meydana gelen depremde hayatını kay-
bedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil 

şifalar, sevdiklerini ve yakınlarını kay-
bedenlere ise başsağlığı diliyorum. 
Zor günleri birlikte aşacak, yaraları birlikte 
saracağız. Çünkü biz,  birlikte güçlüyüz. 

Bu karanlık günleri hep birlikte aydınlat-
mak dileğiyle… 
GEÇMİŞ OLSUN, TÜRKİYE’M!

Soyer  OrhanSoyer  Orhan
Harput Dibek Yönetim Kurulu BaşkanıHarput Dibek Yönetim Kurulu Başkanı
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MÜZİK YAYINLARINDA SMG FARKI; ULUSAL YAS DURUMUNDA 
UZAKTAN YÖNETİLEN YAYINLAR FİRMALARA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, hizmet verdiği 950’den fazla firmanın 13 bini aşkın noktasında hizmete de-
vam ediyor. SMG, AVM, mağaza, market, otel ve restoranlar gibi halka açık mekanlarda yasal müzik yayınına yönelik 

çözümler sunuyor. Firmalara özel müzik yayınları gerçekleştiren SMG, ülkemizin yaşadığı üzücü deprem felaketinde 
kendi özel yazılımı sayesinde müşterilerinin yayınlarına anında müdahale ederek kolaylık sağladı.  

Uzaktan Yönetilen Müzik ve Anons Ya-
yınının Önemi

Uzaktan yönetilen müzik yayınları yal-
nızca satışları artırmak için değil, özellik-
le ülkede bir yas durumunda da önemli 
oluyor. SMG’nin özel yazılımı sayesinde 
bir markanın tüm şubelerinin yayınlarını 
anında durdurmak ve istenildiği zaman 
başlatılması SMG teknik departmanı ta-
rafından kolayca yapılabiliyor. SMG Kuru-
cu Ortağı Gül Gürer Alimgil, depremden 
dolayı ülkede yaşananlar için çok üzgün 
olduğunu belirtiyor ve herkese geçmiş 
olsun dileklerini iletirken, ulusal bir yas 
durumunda yayınlara anında müdahale 
edilmesinin öneminin altını çiziyor. Bir 
firmanın binlerce lokasyonuna ulaşıp ya-
yınları durdurması operasyon açısından 
zor iken SMG’nin kendi özel yazılımı sa-
yesinde tek bir işlem ile tüm mağazaların 
yayınları kolayca durdurulabiliyor. Tabii 
ki bu işlem firma yetkilisinin talebi ile 
gerçekleştiriliyor. Yayınlar yeniden başla-
tılacağı zaman yine firma yetkilisinin ta-
lebi ile başlatılıyor. Bazı firmalar yayınları 
tamamen durdururken bazı firmalar ise 
daha düşük tempolu müziklerle duruma 
uygun olarak yayınlarını sürdürebiliyor. 
Müzik listeleri uzaktan değiştirilip bir fir-
manın tüm şubelerinde kolayca yayına 
alınabiliyor. 

Gül Gürer Alimgil, markaların yürüttükleri 
yardım çalışmaları için anonslara ihtiyacı 
olduğunu ve bu anonsları hızlıca hazırla-
dıklarını belirtirken, “SMG olarak deprem-
zedeler için yardımlarımızı yaptık, deprem 
için destek olan firmalarımıza da taleple-
rinde gerekli kolaylığı sağladık. Özellikle 
AVM’ler tarafından, içeride yardımların 
toplandığı alanlara ziyaretçileri yönlen-
dirme ve bilgilendirme amacıyla anons-
lar talep edildi ve bu anonsları ücretsiz 
olarak seslendirerek firmalarımıza destek 
olduk.” dedi. 

SMG’nin profesyonel seslendirme sanat-
çılarından oluşan ekibi tarafından hazırla-
nan anonslar, markaların istediği noktada, 
sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. Anons 

girdiğinde duran müzik yayını ise, anonsun 
ardından kaldığı yerden devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Müzik Lis-
teleri 

8 Mart için müzik listeleri hazırladıklarını 
belirten Gül Gürer Alimgil, “Müzik depart-
manımız tüm özel günlerde olduğu gibi 
Dünya Kadınlar Günü için de bir liste ha-
zırladı. Ülke olarak kötü günler yaşıyoruz, 
bir yandan da ekonominin iyileşmesi için 
hayat devam etmek durumunda, buruk bir 
normalleşme süreci yaşamak durumunda 
kalıyoruz.” dedi. 

Ramazan Şarkılarına SMG İmzası

İşletmeler için, Ramazan ayı boyunca özel 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili 
bilgi veren Gül Gürer Alimgil, “Ramazana 
özel hazırladığımız müziklerin tamamı, bün-
yemizdeki müzisyenler tarafından üretilen, 

tüm hakları SMG’ye ait eserlerdir. Yurt dışı 
kataloglarına baktığımızda daha oryantal 
ezgiler kullanıldığını, Türk ezgilerine yer ve-
rilmediğini gördük. Bu nedenle tıpkı diğer 
müzik türlerinde olduğu gibi, Ramazan için 
de özel müzikler hazırladık” dedi.
Ramazan müziklerini SMG stüdyolarında 
kaydettiklerini söyleyen Gül Gürer Alimgil, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Ramazan müzik-
lerinde def, ud, kanun, tonbak, bendir, per-
küsyon, darbuka ve kemençe gibi enstrü-
manlar kullandık. İşletmelerin ziyaretçileri 
için Ramazan ayının ruhunu yansıtan eserler 
hazırladık. Listelerimiz genellikle iftardan 
yarım saat önce çalınmaya başlıyor. İftar sa-
ati müzik yayını durduruluyor. Ardından ye-
mek süresince keyifli müzikler ziyaretçilere 
eşlik ediyor.”

Müzik ve anons yayını hizmeti için, info@
smg.com.tr mail adresinden ya da 0212 352 
16 62 no’lu telefondan SMG’ye ulaşabilirsi-
niz.  

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



MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ OLAN VE BİRÇOK İLİMİZİ ETKİLEYEN DEPREMİN 

DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ.

TUNA LİFE CENTER AİLESİ OLARAK, HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH’TAN RAHMET, 

YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI VE YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE YARALARIMIZI SARABİLMEK ADINA TÜM SİVİL 

TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE DESTEĞİMİZİ VERMEYE DEVAM 

EDİYORUZ.

GEÇMİŞ OLSUN
 TÜRKİYE
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DEPREM: 

Mall & Motto olarak, bu sayınızda, yaşadı-
ğımız büyük afete yer ayırdığınız, mağdur 
durumdaki insanlarımızın seslerini duyur-
malarına katkı sağladığınız ve bir sektör 
profesyoneli olarak, benim de düşünceleri-
mi aktarmam için bu sayfaya davet ettiğiniz 
için çok teşekkür ederim.

Ülke olarak maalesef çok büyük acılar yaşı-
yoruz. Kaybettiğimiz on binlerce insanımız, 
canlarımız, on binlerce yaralımız, kimsesiz 
kalan yavrularımız, yakınlarını kaybeden-
lerimiz, sağ kurtulan ama evini, yerini yur-
dunu kaybeden yüz binlerce vatandaşımızı 
düşündükçe, insan, adeta yaşıyor olmaktan 
utanır duruma geliyor. Büyük bir insanlık 
dramı yaşıyoruz. 

Bu acıları dindirebilmek için öncelikle, evsiz, 
yurtsuz kalan ve yardıma ihtiyacı olan va-

tandaşlarımıza elimizden geldiğince her ko-
nuda yardımcı olabilmek çok önemli. Avm 
ve otelcilik sektörü bu konuda çok duyarlı 
davranıyor. Herkes gerek yardım kampan-
yalarıyla, gerekse münferit olarak, elinden 
geleni yapmaya çalışıyor. Otellerin bir kısmı 
kapılarını evsiz kalan insanlarımıza açtılar. 
Özellikle evsiz kalan vatandaşlarımız, bir 
evleri olana kadar, çadırlarda, konteynerler-
de yaşayacaklar. Bu durumun ne kadar zor 
olduğunu tahmin edebilmek zor değil. Ak-
lımızdan çıkarmamamız gereken en önemli 
husus, bir gün belki de 1-2 dakika içerisin-
de, her birimizin aynı duruma düşebilece-
ğidir. Türk toplumu olarak yardımsever ve 
birbirine bağlı bir milletiz. Bunu, her felaket-
te olduğu gibi, bu büyük afetten sonra da 
gördük. Bu dayanışmayı, mağdur olan her 
bir insanımızın mağduriyeti son bulana ka-
dar devam ettirmeliyiz. Kendi yardımlarımız 
haricinde, bu insanlarımızın seslerini duyu-
rabildiğimiz kadar her mecrada duyurmaya 

devam etmeliyiz.

Hayatımız bundan sonra hiçbir zaman eskisi 
gibi olmayacak. Olmamalı. Bu yaşananları 
hep aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Her 
ne iş yapıyorsak, doğruluktan, dürüstlükten 
ayrılmadan, zamanımızı asla boşa harcama-
dan ve yaptığımız her işi layıkıyla yaparak 
hareket etmeliyiz. 

Toplumlarda eğitimin ne kadar önemli ol-
duğunu, her şeyin eğitimle başladığını ve 
nesillerin iyi ve doğru eğitimle bilinçlenip, 
yaşamın her alanına bunu yansıttığını bili-
yoruz. Dolayısıyla özellikle AVM sektöründe, 
her birimizin elimizden geldiğince çocukla-
ra eğitici ve öğretici faaliyetleri eğlenceli bir 
şekilde sunmak için çabalamamız gerekiyor. 
Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceği-
miz. Onlara doğal afetlerle ilgili bilgilendirici 
faaliyetler yapmalıyız. Hatta bu bilinci tüm 
topluma yerleştirmek için, bilgilendirme fa-
aliyetleri 365 gün devam edebilir. Zaman 
içerisinde yasal otoritenin, yerel yönetimle-
rin ve bazı sektör sivil toplum kuruluşlarının 
bu konuyla ilgili faaliyetleri ve düzenlemele-
ri olacak ve artarak devam edecektir. Bizler 
avm yönetimleri olarak, bunları bekleme-
den ve hiç zaman kaybetmeden, münferi-
den harekete geçmeliyiz.

Bir önemli husus daha var. İnsanların top-
lu olarak bir arada bulunduğu yerler olan 
alışveriş merkezlerinin, doğal afetlere, yan-
gınlara ve her türlü insan hayatına risk tescil 
eden durumlara karşı, hem yapı hem de alt 
yapı olarak uygun olmaları, kesinlikle çok 
önemli ve taviz verilemeyecek bir husus-
tur. Bununla ilgili her yatırımcı, her yönetici 
elini vicdanına koyarak, tüm gerekliliklerin 
yerine getirildiğinden emin olmalılar. Kamu 
otoritesi de bu konulardaki denetimlerin ar-
tırılması ve uygunsuz durumlarda caydırıcı 
tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. İsg uz-
manlığına benzer olarak, alışveriş merkez-
lerinde ve otellerde afet uzmanlığı sistemi 
olmalı. Bu sayede, belli afet konularını ayrış-
tırarak, bunlarla ilgili sürekli eğitimler veren, 
uygunsuzlukların giderilmesi için çalışan bir 
mekanizma kurulmuş olur. 
Afet konuları, toplumun her kesimine ve her 
yaştaki insanımıza sürekli olarak anlatılmalı 
ve toplumsal bilinç mutlaka oluşturulmalı-
dır.

Her türlü önlemlerin alınması, bilinç oluş-
turulması bir yana, bir daha böyle afetlerin 
asla yaşanmamasını temenni ediyorum.   

AFET KONULARI, TOPLUMUN HER KESİMİNE VE HER YAŞTAKİ İNSANIMIZA 
SÜREKLİ OLARAK ANLATILMALI VE TOPLUMSAL BİLİNÇ MUTLAKA 

OLUŞTURULMALIDIR.

Oğuz IsıgöllüOğuz Isıgöllü
AVM & Otel Yönetim Profesyoneli AVM & Otel Yönetim Profesyoneli 
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İGA İSTANBUL HAVALİMANI, HATAY’DA AFETZEDELER 
İÇİN KONTEYNER KENT KURUYOR
Türkiye, son yüzyılın en büyük felaketi ola-
rak adlandırılan ve 11 ili etkileyen Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin yaralarını 
sarmaya çalışırken, İGA İstanbul Havalimanı 
depremin en çok etkilediği illerden olan Ha-
tay’da evsiz kalan afetzedelerin barınması 
için bir konteyner kent kurmak üzere hare-
kete geçti.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın yanın-
da yer alan ve Hatay Valiliği tarafından 
İGA İstanbul Havalimanı’na tahsis edilen 
30 dönüm arazi üzerinde kurulacak 350 
konteynerlik kentin, 350 aileye yuva olma-
sı bekleniyor. Tüm işlemlerini İGA İstanbul 
Havalimanı’nın üstlendiği ve inşaatına 13 
Şubat tarihinde başlanan projenin ay sonu-
na kadar tamamlanması planlanan kentin 
bir an önce depremzedelerin hizmetine su-
nulabilmesi için 89 personel ve 34 iş maki-
nesi vardiyalı olarak 7/24 itinalı bir çalışma 
yürütüyor.

İGA İstanbul Havalimanı’ndan gönüllü ola-
rak kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 
deprem bölgelerine giden çalışanlar ise 
Hatay’da kurulan konteyner kentin kurulum 
aşamasında görev alıyor.

İstanbul’dan sevkiyatı 20-26 Şubat tarih-
leri arasında gerçekleşen 21 metrekarelik 
konteynerlerin her birisinde mobilya, duş, 
tuvalet ve mutfak tezgâhı mevcutken, kon-
teynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barın-
ma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede 
olacak. Oluşturulacak olan kampüste ayrıca 
yemekhane, mutfak, çamaşırhane, üç ayrı 
yaş grubuna özel olarak kategorize edilen 
üç farklı çocuk oyun alanı ve mescit gibi 
sosyalleşme mekanları da yer alacak. Kon-
teyner kentte ayrıca revir de bulunacak.



İGA İSTANBUL HAVALİMANI, HATAY’DA AFETZEDELER 
İÇİN KONTEYNER KENT KURUYOR
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EVİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ OLDUĞU
 NASIL ANLAŞILIR?

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 
hasara ve can kayıplarına neden oldu. Bin-
lerce bina yıkılırken vatandaşların en çok 
merak ettiği konuların başında “Oturduğum 
ev sağlam mı, yıkılma riski var mı?” sorusu 
var.

Evinizi inceleyin

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle acı bir şe-
kilde tekrardan yüzleştiğini belirten Gayri-
menkul Danışmanı Şule Alp “Bölgede bin-
lerce bina yıkıldı. Bazıları sağlam gözüküyor 
olsa da çok riskli yapılar. O nedenle vatan-
daşların dikkatli olması gerekiyor. Öte yan-
dan çevre iller ve İstanbul’daki vatandaşlar 
da kendi evlerinin sağlamlığı konusunda 
endişe ediyor. Bu noktada evlerinin sağlam-
lığını anlamalarının birkaç yolu bulunuyor. 
Binanın deprem yönetmeliğine uygun olup 

olmadığı çok önemli.  Zemin etüd raporu, 
dış ve iç çatlaklar, daire ve binaya yapılan 
müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim de 
incelenmesi gerekiyor. Dere yatağında, sulu 
zeminde, çevresine göre çukur yerlerde 
olan binalar çok tehlikeli” dedi.

Altında iş yeri varsa dikkat!

Altında iş yeri bulunan binalara daha da dik-
kat edilmesi gerektiğini aktaran Alp, “Hem 
son İzmir depremine hem de bu depremde 
gördük ki altında market, banka, spor sa-
lonu, mağazaların bulunduğu birçok bina 
yıkıldı. Çünkü bu iş yerleri, alanlarını bü-
yütmek için kolonları kesebiliyor. O yüzden 

altında iş yeri olan binalar daha dikkatli in-
celenmeli. Yine aynı şekilde binaların bod-
rumuna da bakılmalı. Bodrumda rutubet 
olmamalı. Eğer varsa binanın su yalıtımı iyi 
yapılmamış ve bunun sonucunda taşıyıcı 
sistemler paslanmış olabilir” diye konuştu. 

Risk raporu çıkarın

Alp, evini incelemek isteyenlere ayrıca şun-
ları söyledi: “Evde kolon ve kirişlerin çatlak 
olup olmadığı kontrol edilmeli. Bina dolgu 
ya da çamurlu yerdeyse risk vardır. Duvar-
larda çatlak olup olmadığına, duvarın ince-
liğine, yamulmalara bakılmalı. Ayrıca Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans veri-
len kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar 
tarafından riskli yapı tespiti yapılıyor. Eğer 
evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağır-
malısınız. Binanın durumu, zeminin analizi, 
binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı 
olarak incelenir. Son olarak binadan karot 
ve parça alınarak risk raporu çıkarılır.”

Şule Alp Şule Alp 
Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkul Danışmanı 



33

 Haberler / MALL&MOTTO

EVİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ OLDUĞU
 NASIL ANLAŞILIR?
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GLOBAL, KRUVAZİYER GEMİLERİNİ DEPREM BÖLGESİNE DAVET ETTİ
DÜNYADAKİ 26 LİMANDA YOLCULARI BAĞIŞA YÖNLENDİRDİ

Depremin ilk anından itibaren iştirakleri ile birlikte deprem bölgesindeki ihtiyaçları gidermeye odaklanan Global Yatı-
rım Holding, dünyadaki tüm kruvaziyer gemi firmalarının yönetimine mektup gönderdi. Müsait olan gemilerin, barınma, 
yeme/içme, ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere afet bölgelerine sevk edilmesi çağrısında bulunan Global Yatırım 

Holding, işlettiği 26 limanında depremzedeler için bağış topluyor.

Deprem bölgesine ilk andan iti-
baren temel ihtiyaç malzemeleri 
başta olmak üzere doğalgaz des-

teği, akaryakıt, çadır, yaşam konteyneri 
gibi yardımlarda bulunan Global Yatırım 
Holding ve iştirakleri, güvenli bölgelere 
ulaşmak isteyen depremzedelere ulaşım, 
barınma gibi destekler vermeye devam 
ediyor.

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global 
Ports Holding, dünyadaki tüm kruvazi-
yer gemi firmalarının yönetimine mektup 
gönderdi. Müsait olan gemilerin, barın-
ma, yeme/içme, ve sağlık hizmetlerinde 
kullanılmak üzere afet bölgelerine sevk 
edilmesi çağrısında bulunan Global Ports 
Holding, işlettiği 26 limanında deprem-
zedeler için bağış topluyor. Ayrıca Ege 
Ports Kuşadası Limanı da  kışlık kıyafetleri 
bölgeye ulaştırdı.

Yardım malzemeleri deniz yoluyla 
gönderildi

Yardımların deniz yolu ile yapılması için 
kamu kuruları ile görüşmeler yürüten 

Bodrum Kruvaziyer Limanı, bölgeye gi-
decek olan askeri geminin buraya yanaş-
masını sağladı. Tüm yardım malzemeleri 
Bodrum Kruvaziyer Limanı çalışanları ta-
rafından gemiye yüklenirken, limanın lo-
jistik amaçlı olarak kullanılmasına başlan-
dı. Deprem bölgesine küçük iş makineleri 
sevk edecek TransFighter isimli RoRo ge-
misinin de Bodrum Kruvaziyer Limanı’na 
yanaşması sağlanarak, toplanan yardım 
malzemelerinin gemiye yüklenmesi sağ-
landı. Ege Port Kuşadası’nın tam teçhizatlı 
olarak bölgeye gönderdiği yaşam kontey-
nerleri her iki limanın bağışları ile gıda, su, 
tıbbi malzeme gibi temel malzemelerle 
dolduruldu.

Bölgenin enerji ihtiyacına destek verildi

Deprem bölgesine 14 adet yaşam kontey-
neri 4 TIR’lık gıda, içecek ve genel ihtiyaç 
malzemeleri gönderek Consus Enerji ve 
Straton Maden, aynı zamanda 1 tanker 
akaryakıt ve kışlık çadır yardımlarinda bu-
lundu. Consus Enerji, bölgeye  araç tahsis 
ederek Adıyaman havalimanından mahal-
lelere yemek dağıtımına destek verdi.

Deprem bölgesine 10 adet yaşam kon-
teyneri gönderen Naturelgaz da bölge-
deki sağlık kuruluşu ve hastanelerin ener-
ji ihtiyaçlarını karşılamak adına doğalgaz 
desteği sağladı.

İstanbul Portföy Yönetimi de AKUT’a 500 
bin liralık maddi desteğin yanında Tur-
konfed aracılığı ile satın alınan 9 adet je-
neratörü bölgeye ulaştırdı.

Depremzedeler misafirhanelerde ağır-
lanıyor

Toplamda 51 kişilik olan Global Gönül-
lüleri (GG) Grubu, hayvan dostları, barın-
ma ve gıda yardımı, çocuk olmak üzere 
3 başlık altında toplanarak, yardımlarını 
organize etti. Global Gönüllüler, deprem-
zedeleri bölgedeki barınma, yemek gibi 
ihtiyaçların giderildiği noktalara yönlen-
dirirken, bölgeden ayrılmak isteyenleri de 
organize etti. Barınma ihtiyacı için aileleri 
Van AVM, Bodrum Kruvaziyer Limanı gibi 
şirketlerin misafirhanelerine yönlendiren 
Global Gönüllüler, bölgeye çadır, ısıtıcı ve 
gıda yardımı da sağladı.
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DEFACTO, DEPREM BÖLGESİNDE BAKANLIĞIN HİMAYESİNDEKİ 
TÜM ÇOCUKLARIN BİR YIL BOYUNCA GİYİM 

İHTİYACINI KARŞILAYACAK

DEFACTO İLE T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PROTOKOL İMZALADI

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve DeFacto arasında yapılan protokol gereğince, deprem bölgesinde Bakanlığın 
himayesindeki tüm çocukların giyim ihtiyacını bir yıl boyunca DeFacto karşılayacak. Söz konusu protokol, Bakanlık top-
lantı salonunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin ve DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü 

Ahmet Barış Sönmez tarafından imzalandı. 

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren 
bölgede çalışmaların yoğun biçimde sürdü-
rüldüğünü kaydeden Çocuk Hizmetleri Ge-
nel Müdürü Dr. Musa Şahin, “Devletimizin 
bütün kurumları gibi, Bakanlığımız da bütün 
imkânlarıyla depremin meydana geldiği 11 
ilimizde çocuklarımızın tedavisi, güvenliği, 
kimlik ve ailelerinin tespiti gibi çok yönlü 
çalışmaları büyük bir titizlikle yerine getirdi” 
dedi. Bu süreçte gerek depremden etkile-
nen çocuklar için gerekse depremin yarat-
tığı zararların telafisi için hem vatandaşlar 
hem de ülkedeki bütün kurum ve kuruluş-
ların yardım etmek için seferber olduğunu 
ifade eden Şahin, şöyle devam etti: “Bu 
kadar büyük bir felaketin yaralarının sarıl-
ması için ülkemizdeki her bireyin her mü-
essesenin içtenlikle katkı vermek istediğini 
görmek, bu büyük acının içinde dayanışma 
ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gösterdi. Bugün de aynı duyarlılıkla 
hareket eden DeFacto ile çocuklarımız için 
bir protokol imzaladık. Biz, çocuklarımızın 
yaşadığı travmayı azaltabilmek için bütün 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmada vatan-
daş ve kurumların katkısını çocuklarımız açı-
sından çok değerli buluyoruz. Onlar adına, 
bu yarayı sarmak için katkı sunan herkese 
ve DeFacto’ya teşekkürlerimi sunuyorum.’’ 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü, ayrıca, bü-
tün destek ve yardımların etkin bir şekilde 
yerine ulaştırılması için titiz bir çalışma yü-
rüttüklerini kaydetti. 

Yaşanan deprem felaketini ilk andan itiba-
ren derin bir üzüntü ile takip ettiğini ifade 
eden DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık 
Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez, “Ül-
kece yıkıldık ama birbirimize daha sıkı sa-
rılacak ve hep birlikte yeniden ayağa kalka-
cağız” şeklinde konuştu. İlk aşamada çevik 
operasyonlarıyla hızlı hareket edip bölge-
lere destek sağladıklarını, hemen ardından 
da uzun soluklu ve sürdürülebilir bir proje-
yi hayata geçirmek için aksiyon aldıklarını 
paylaşan Sönmez, “Depremin oluşturduğu 
hasar ne yazık ki oldukça ağır, uzun dönem 
etkisi de ağır olacak. Devletimiz, vatandaş-
larımız, özel şirketler ve sivil toplum kuru-
luşları, hepimiz bu hasarı onarmak için gece 

gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Depre-
min en yıkıcı etkisi elbette ki çocuklarımız 
üzerinde oldu. Belki bir ömür sürecek onlar 
için onarım. Deprem nedeniyle ailelerini, ev-
lerini kaybeden çocuklarımız için harekete 
geçtik.  T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, 
deprem bölgesinde koruma altına alınan 
çocuklarımızın bir yıl boyunca tüm giyim 
ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çocuklarımıza 
daha güzel bir gelecek kurma ve umutlarını 
yeniden inşa etme sorumluluğunu hep bir-
likte taşıyoruz” dedi.

Tüm imkânlarıyla ilk günden bu yana dep-
rem bölgesinde  

DeFacto, ülkemizi yasa boğan depremin ilk 
anından itibaren ilgili devlet kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve 15 bin kişilik DeFacto 
ailesi ile tek yürek ve anlık koordinasyon ile 
hareket ederek, deprem bölgesindeki va-
tandaşların yaralarını sarmak için tüm im-
kânlarını seferber etmeyi sürdürüyor. 

Depremin ilk günü itibarıyla deprem böl-
gelerine mont, parka, bot, bere, şapka, el-
diven, hırka ve kazak gibi kışlık giysilerden 
oluşan 200 bin adet ürün ulaştıran, ayrıca 

100 bin adet battaniye ve medikal maskeyi 
ilgili kurumların koordinasyonunda bölgeye 
yönlendiren DeFacto, bölgedeki çalışabilir 
mağazalarını da açarak ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza ürün desteği sağladı.

Deprem bölgelerinden diğer illere tahliye 
edilen vatandaşlar için kışlık giysilerden olu-
şan paketler hazırlayıp bakanlık koordinas-
yonuyla bölgedeki depo ve mağazalarından 
vatandaşların misafir edildikleri otellere 
ulaştırdı. 

Arama ve kurtarma çalışmalarına destek 
vermek üzere 50 gönüllü çalışma arkada-
şının yanı sıra kendi otobüsleriyle Kızılay 
gönüllülerini bölgelere ulaştıran DeFacto, 
bu otobüslerin dönüş yolculuğunda vatan-
daşların AFAD koordinasyonunda güvenli 
bölgelere tahliye edilmesine yardımcı oldu. 

Ek olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 
başlatılan “Deprem Yardımlaşma Seferberli-
ği” kapsamında, başta Türkiye olmak üzere 
faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde müşteriler 
tarafından sipariş verilen ihtiyaç malzeme-
lerini de AFAD koordinasyonunda kargo 
ücretsiz olarak deprem bölgelerine yönlen-
dirdi.

Dr. Musa ŞahinDr. Musa Şahin
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü 

Ahmet Barış SönmezAhmet Barış Sönmez
DeFacto Pazarlama ve DeFacto Pazarlama ve 
Mağazacılık Genel Müdürü Mağazacılık Genel Müdürü 
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ALIŞVERİŞİN YÖNÜ BELLİ!

Dr. Musa ŞahinDr. Musa Şahin
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü 
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ALPEREN ŞENGÜN'DEN DESTEK KAMPANYASI! 
NBA EFSANESİNİN FORMASINI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

#NBA#Alperen Şengün#Yardım
NBA'de Houston Rockets forması giyen 
milli basketbolcu Alperen Şengün, dep-
remzedelere yardım için kendi formasının 
yanı sıra Rockets'ın efsanesi Hakeem Ola-
juwon ile takım arkadaşları Jalen Green ve 
Jabari Smith'in imzalı formalarını açık artır-

maya çıkardı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 
şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 
depremlerde zarar gören vatandaşlar için 
yardım kampanyaları devam ediyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYUR-
DU

Sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, "Ülkem Türkiye'deki insanlara yar-
dım etmek için bana katılın. Yardım top-
lamak için maçta giyilmiş imzalı formaları 
açık artırmaya çıkarıyoruz. Elde edilen gelir 
depremzedeler yararına bağışlanacaktır" 
yazdı.
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Konser -Defile -İmza Günü -Basın Pr 
-Açılış Organizasyonu -Grafik Tasarım -Çocuk Etkinlikleri 
-Sosyal Medya Analizi -Söyleşi -Dijital Medya Pazarlama 

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon
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Deprem bölgesini ziyaret için Türkiye'ye uçan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 
uçağın merdivenlerinde birbirlerine sarıldı. Konuk bakan, iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için yeni bir depreme ihtiyaç 

olmadığını söyledi. Ziyaret, beklendiği gibi Yunan medyasında manşetten veriliyor.

DEPREMDEN SONRA KOMŞU YUNANİSTAN’DAN 
SAMİMİ DESTEK

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NDAN 
YUNAN MEVKİDAŞINA SICAK KARŞILA-
MA 

Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye ile 
2020 yazından bu yana gerilimli bir iliş-
ki yaşayan Yunanistan, depremler duyulur 
duyulmaz arama kurtarma ekibini yola çı-
kardı. Yunan kurtarma ekibi Hatay'daki bir 
enkazdan arka arkaya depremzedeleri sağ 
çıkarırken, ekipteki iki uzmanın birbirine sa-
rılıp ağladığı görüntüler iki ülkede de büyük 
yankı buldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 
Türk askerleri ve Yunan kurtarma ekiplerinin 
bir sedyede birlikte taşıdığı yaralının fotoğ-
rafını paylaşıp şu mesajı yazdı:

"İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi 
umutla dolduran görüntüler takip ediyor. 
Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına 
tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve 
Türkler yan yana, hayat kurtarmak için bir-

likte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara min-
nettarız."

Yunan devlet televizyonu ERT'nin sabah 

bültenini bir Türkçe türküyle açtığı ve ek-
randa büyük yıkımın görüldüğü görüntüler, 
yine fazlasıyla gündem oldu.

TÜM ÜLKEDE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Yunanistan'da resmi kurumların yanı sıra si-
vil toplum örgütleri, üniversiteler, sendika-
lar, belediyeler Türkiye'ye yardım için sefer-
ber oldu. Deprem bölgesine insani yardım 
taşıyan uçaklar bir bir Atina'dan havalanır-
ken, kan bağışı kampanyaları da var.

Başkent Atina'da yardımlar belediye bina-
sında toplanırken, belediye başkanı Kostas 
Bakoyannis Twitter hesabından çarpıcı bir 
tweet dizisi yayınladı. Bakoyannis, birkaç ay 
önce başkente gelen ve sosyal dayanışma 
geliriyle yaşayan 92 yaşındaki Nikos adlı bir 
yaşlı adamdan söz etti. Her gün akranlarıyla 
sohbet etmek için Agios Eleftherios Dostluk 
Kulübü'ne gelen yaşlı adam, televizyon ha-
berlerini izlerken eski cüzdanını açtı ve için-
den bazı bozuk paralar çıkardı.

Torununa için bir şeyler almayı planlıyordu 
ancak haberleri izleyince yerinden yavaşça 
kalktı, kulübün karşısındaki bakkala yürüdü. 
Döndüğünde elindeki torbada yiyecekler 
vardı, torbayı Türkiye'ye toplanan yardım-
ların arasına bıraktı. Belediye başkanı Bako-
yannis, yaşlı adamın yardım çağrısına verdi-
ği yanıtı 'şoke edici' olarak niteledi.
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DEPREMDEN SONRA KOMŞU YUNANİSTAN’DAN 
SAMİMİ DESTEK

DEPREMDEN SONRA TÜRKİYE'YE GELEN 
İKİNCİ BAKAN

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 
ise, geçmiş olsun ziyareti için bugün Türki-
ye'ye uçtu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Adana'ya inen mevkidaşı Dendias'ı uça-
ğın merdivenlerinde sarılarak karşıladı.
İki bakan daha sonra helikopterle Antak-
ya'ya geçti ve deprem bölgesindeki çalış-
maları yerinde inceledi.

Çavuşoğlu ve Dendias, kameraların karşı-
sına geçip açıklama yaptı. Konuk bakan, 
"Dostum Mevlüt Çavuşoğlu’na Türk hükü-
metine, Türk halkına, taziyelerimi iletmek 
istiyorum. Sayın Çavuşoğlu’na burada kur-
tarma ekibinin göstermiş olduğu faaliyet 
nedeniyle söylemiş olduğu güzel sözler için 
çok teşekkür ediyorum. Yunanistan hükü-
metinin Türk hükümetinin zor günleri aş-
mak için verdiği destek bitmeyecektir. İki 
ülke ilişkilerinin düzelmesi için yeni bir dep-
reme ihtiyaç yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Görüş ay-
rılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir 
şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ede-
riz. Ben dostum Dendias’a ve onun şahsın-
da Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan 
halkına zor günlerde verdikleri destek için 
şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Nikos Dendias, depremlerin ardından Azer-
baycan Dışişleri Bakanı'ndan sonra Türki-
ye'yi ziyaret eden ikinci dışişleri bakanı oldu.

ZİYARET MANŞETLERDE

Yunan dışişleri bakanının Türkiye ziyareti, 
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beklendiği gibi televizyonlarda ilk haber ve 
internet sitelerinin manşetlerinde. Kathi-
merini gazetesi, 'Dendias Antakya'da' baş-
lığıyla verdiği haberde Yunan bakanın "Bu 
tür sorunlar için değil sevinç için gelmek 
isterdim ama şu an buradayız" sözlerini 
öne çıkardı.

CNN Yunanistan, 'Dendias Antakya'da-Ça-
vuşoğlu ile birlikte deprem bölgesini ziya-
ret ediyor' başlığını tercih etti.

Skai televizyonu ise, 'Çavuşoğlu: Onu bura-
da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum' 
başlığıyla ziyareti aktardı.

Ta Nea gazetesi, 'Diyalog perspekti-
fi-Dendias ve Çavuşoğlu: İyi komşuluk 
ilişkileri böyle zor günlerde görünür' 
manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. To 
Vima gazetesi ise, 'Dendias: İkili ilişkile-
rin doğal afetlere ihtiyacı yok' manşetini 
tercih etti.
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YEŞİLAY DEPREMDEN ETKİLENEN EBEVEYN VE ÇOCUKLARA 
KRİZ REHBERİ SUNDU 

Depremin yaralarını sarmak için uluslararası kurumlarla iş birliğinde bulunan Yeşilay; Birleşmiş Milletler 
(BM) ile Manchester Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Reh-

beri”ni düzenledi ve Türkçeye çevirerek yayınladı. 

Yeşilay, ülkemizde yaşanan büyük afetin 
yaralarını sarmak için gayretlerini sürdü-
rüyor. Birleşmiş Milletler ile Manchester 
Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kriz Du-
rumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi”, 
Yeşilay’ın iş birliği kapsamında uzmanlarla 
incelendi, düzenlendi ve Türkçeye çevrilerek 
depremden etkilenen insanların hizmetine 
sunuldu. Bu kapsamda, depremin çocuklar 
üzerindeki etkilerinin giderilmesi hedefle-
niyor. 

Yeşilay’ın internet sitesinde yer alan “Kriz 

Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Reh-
beri”, depremden etkilenen ebeveynleri 
içerisinde bulundukları duygularla yüzleşti-
rerek işe başlıyor. Ebeveynleri önce kendile-
rine yardım etmeye davet eden rehber, sun-
duğu seçeneklerle onları sürecin üstesinden 
gelebilmek için harekete geçiriyor. Bunu ya-
parken de çocuklarıyla empati kurmalarına 
olanak sağlıyor.

Çocukların dayanıklılığı nasıl artırılır?

“Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım 

Rehberi” ilk etapta güvenliğin öncelikte 
olduğunu hatırlatarak, çocukların kendi-
ni rahat hissedeceği alanlar oluşturulması 
gerektiğini belirtiyor. Yeşilay iş birliği ile 
oluşturulan rehbere göre, bu zor süreçte 
çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, onların 
etrafına güvenli duvar örülmesini hızlan-
dırıyor. Bu noktada ailelere “Çocuklarınıza 
dokunmak ve sarılmaktan hatta onu ne ka-
dar çok sevdiğinizi söylemekten uzak dur-
mayın!” uyarısında bulunuluyor. Çocukları 
takdir etmek için fırsat oluşturmanın da on-
ların dayanıklılığını artıran en önemli aşama 
olduğu vurgulanıyor.

Ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde 
rehber

Anlaşılır bir dille okuyucuya sunulan “Kriz 
Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Reh-
beri” çocuklarla geçirilen kaliteli zamanın 
onları endişelerden arındıracağına dikkat 
çekerek, ebeveynlere yol gösterici özellik 
taşıyor. Ebeveynlerin, çocukların iyi dav-
ranışlarda bulunmalarına yönelik yapabi-
leceklerini maddeler halinde sunuyor. Ço-
cuklarda kavga ve saldırganlık duygularının 
afetin olağan yansıması olabileceğini hatır-
latarak, bu tür olumsuzluklarla baş etme-
nin yöntemlerini sıralıyor. Ayrıca, korku ve 
endişe gibi duyguların bir getirisi olan uyku 
bozukluklarıyla baş etmenin formüllerini 
verirken rahatlama teknikleri de sunuyor. 
Hayatın rutinlerini sürdürme konusunda ya-
şanan imkânsızlıkların aşılması açısından da 
ebeveynler için bir başucu kitapçığı niteliği 
taşıyor. 

Ergenlik dönemindeki çocuklar için ayrı 
bir bölüm

Ailelere depremin çocuklar üzerindeki psi-
kolojik etkilerini hafifletmeye ve giderme-
ye yönelik strateji ve ipuçları sunan “Kriz 
Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Reh-
beri”nde ergenlik dönemindeki çocukların 
bakımı ile ilgili ayrı bir bölüm de bulunuyor. 

“Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım 
Rehberi”nin aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.yesilay.org.tr/assets/docu-
ments/rehber/index.html#page=28

St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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AZ ALKMAAR’IN KAPTANI JORDY CLASIE 
FORMASINI TÜRKİYE İÇİN SAKLADI!

#AZ Alkmaar#Jordy Clasie#Deprem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem 
sonrası yardım kampanyaları devam eder-
ken Hollanda'da AZ Alkmaar kaptanı Jordy 
Clasie'nin küçük bir taraftar ile yaşadığı di-
yalog dikkat çekti.

FORMA YERİNE MONTUNU VERDİ

Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar’ın 
kaptanı Jordy Clasie, formasının Türkiye’de-
ki depremzedeler için açık artırma ile satıla-
cağını ve onun yerine montunu verebilece-
ğini minik taraftara anlattı.

'TÜRKİYE'YE YARDIM EDECEĞİZ'

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, minik ta-

raftara "Bu formayı sana veremeyiz. Tür-
kiye'ye yardım edeceğiz. Eğer istersen 
forma yerine sana montumu verebilirim. 
İster misin bunu? Ne dersin?" sözleri söy-
ledi.

Bu konuşmanın ardından Jordy Clasie 
montunu minik taraftara verdi ve söyledi-
ği sözler akıllara şimdiden yer etti. 
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ERHAN 
ERTÜRK

FARKINDALIK
STÜDYOSU (FS REKLAM)
0530 218 49 43

TV Programcısı, Haberci, 
Eğitimci, Yazar, Sunucu

(38 Yıllık Gazeteci) 

-Gazetecilik , TV Haberciliği 
-Diksiyon 

(Vurgu-Tonlama-Ussal ve
 Duygusal Anlatım)

-Beden Dili
-Etkili İletişim

-Hitabet Sanatı-Hitabet Sanatı
-Topluluk Önünde Konuşma

-Heyecan Kontrolü
-İkna

-Doğaçlama ve Sohbet
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DEPREMDE DÜNYA DA TEK YÜREK OLDU
Bütün dünya Türkiye için seferber oldu, 
onlarca ülkeden arama kurtarma uzman-
ları deprem bölgesindeki enkazlarda canlı 
aradı. Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen 
ülkelere yenileri eklendi. Deprem bölgesin-
de en fazla arama kurtarma uzmanı bulu-
nan ülkeler sırasıyla Azerbaycan (725), İsrail 
(450), Fransa (204), Hindistan (201), , KKTC 
(200), ABD (159) ve Rusya (150)  oldu. 

(BM): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 
BM ekiplerinin bölgede hazır bulunduğunu 
söyledi. BM Acil Durum Fonu, Türkiye ve 
Suriye’de depremlerden etkilenen insanlara 
yardım etmek için 25 milyon dolar ayırdı.

DÜNYA BANKASI (WB): Dünya Bankası, Tür-
kiye’ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği 
gönderecek. Banka, felaketin büyüklüğünün 
tespit edilmesi, arama kurtarma ve bölgenin 
yeniden inşası için de değerlendirmelerin 
başladığını açıkladı. Öte yandan deprem 
bölgesinde yaşayan yurttaşları desteklemek 
için de 1 milyar dolarlık kaynak hazırlanıyor.

ALMANYA: Almanya’nın Köln şehrinden 
41 arama kurtarma görevlisi ve yedi köpek 
Türkiye’ye ulaştı. Daha sonra gelen arama 
kurtarma personelleriyle sahada çalışan 
Alman personel sayısı 115 oldu. İçişleri Ba-
kanı Nancy Faeser, Almanya’nın federal sivil 
savunma teşkilatının, deprem bölgelerine 
acil durum sığınakları ve su arıtma üniteleri 
gönderebileceğini söyledi. Türk yetkililerle 
koordine halinde olduklarını belirten Fae-
ser, çadır, battaniye gibi ilk yardım malze-
melerinin de en kısa zamanda Türkiye’ye 
gönderileceğini açıkladı. Almanya Başbaka-
nı Olaf Scholz da deprem bölgesi için daha 
fazla destek sözü verdi.

AZERBAYCAN: Azerbaycan Silahlı Kuvvetle-
ri, 420 kişilik arama kurtarma ekibini Kah-
ramanmaraş’a gönderdi. Olağanüstü Haller 
Bakanlığı, ilk ekibe ek olarak Türkiye’ye 227 
kişilik yeni bir ekip daha gönderdi. Azer-
baycan şu an sahada 725 arama kurtarma 
görevlisiyle çalışmalara yardım ediyor.Öte 
yandan Azerbaycan, Türkiye’ye binden fazla 
çadır ve yüzlerce ısıtıcı da gönderdi.

ABD, Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın 
(USAID) İnsani Yardım Bürosu’ndan 160 kişi 
ve 12 arama kurtarma köpeğ Türkiye’de. 
Ekibin hemen Adıyaman’a geçmesi bekleni-
yor. Kaliforniya’dan 100’e yakın Los Angeles 

County itfaiyecisi ve yapı mühendisi ile bir-
likte özel eğitimli altı köpek de Türkiye’ye 
gönderildi.Öte yandan ABD, Türkiye ve Su-
riye’ye 85 milyon dolarlık acil insani yardım 
da sağlama kararı aldı.
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ARJANTİN Güney Amerika ülkesi, 28 uzma-
nın yer aldığı arama kurtarma ekibini Türki-
ye'ye yolluyor. Ekipte özel eğitimli köpekler 
de var. Arjantin'in komşusu Brezilya da, bir 
arama kurtarma ekibini Türkiye'ye sevk etti.

AVUSTURYA: Avustralya da 10 milyon 
Avustralya Doları (7 milyon dolar) yardım 
gönderecek. Öte yandan hafta sonuna ka-
dar deprem bölgesine 72 kişilik bir arama 
kurtarma ekibi de gelecek.

AVUSTURALYA: Avustralya, 72 kişilik ara-
ma kurtarma ekibini Türkiye’ye gönderiyor. 
Avustralya, Türkiye ve Suriye’ye toplam 6,9 
milyon dolar yardımda bulunacaklarını açık-
lamıştı.

BELÇİKA'DAN TÜRKİYE'YE SAHRA HASTA-
NESİ Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulması 
planlanan hastane için gerekli malzeme-
ler ve kurulumu yapacak 43 kişilik Belçikalı 
ekip, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Hastanenin 
bir futbol sahası büyüklüğünde olacağı be-
lirtilirken içerisinde cerrahi birim de olacağı 
açıklandı. Salı günü ise 60 kişilik bir ekibin 
daha bölgeye gideceği de belirtildi

BULGARİSTAN: Bulgaristan’dan 59 kişiyi ta-
şıyan 19 kurtarma aracı Türkiye’ye yardım 
getirmek için depremin yaşandığı gün (6 
Şubat) yola çıktı, akşam saatlerinde Edir-
ne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türki-
ye’ye vardı. Bulgaristan Arama Kurtarma 
Ekibi’nin sorumlularından Kaloyan Donçev, 
Türkiye ile Bulgaristan’ın komşu ülke olma-
sına dikkat çekti ve “göz yumamazdık” dedi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Deprem son-
rası Türkiye’ye yardım eli uzatan ülkelerden 
biri de Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’ye 
ve Suriye’ye bir an önce arama ve kurtarma 
ekipleri gönderileceğini açıkladı. BAE Dev-
let Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el 
Nahyan, Türkiye’ye bir sahra hastanesi ku-
racaklarını da belirtti.

BOSNA HERSEK, Bosna Hersek'ten gelen 
arama kurtarma ekipleri, Hatay Reyhanlı'da-
ki enkazlarda canlı arıyor. Ülke ise Türkiye 
için ayakta, birçok yardım kampanyası yürü-
tülüyor. Bir kermese katılan yaşlı bir Boşnak 
kadın, kara günler için biriktirdiği 500 euro-
yu Türkiye'ye göndermeleri için yetkililere 
mendiliyle birlikte getirdi.

ÇİN: Çin, Adana’daki arama kurtarma çalış-
malarına katılması için 82 kişiden ve dört 
arama kurtarma köpeğinden oluşan eki-

bini Türkiye’ye gönderdi. Çin, bu ekibin 20 
ton malzeme ve ekipman gönderildiğini de 
açıkladı. Öte yandan Pekin hükümeti, 5,9 
milyon dolarlık acil yardım desteği verilece-
ğini de açıkladı.

ERMENİSTAN, Türkiye’nin doğu komşusu 
Ermenistan, deprem bölgesine 28 uzman-
dan oluşan arama kurtarma ekibi gönderdi. 
Ermenistan'dan yola çıkan yardım kamyon-
ları ise, 30 yıl sonra ilk kez açılan Alican Sınır 
Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.

EL SALVADOR: El Salvador Devlet Başkanı 
Nayib Bukele, “Türk halkı için dua etmeye 
devam ediyoruz” diyerek 100’ü aşkın per-
sonelden oluşan yardım uçağının Türkiye’ye 
gönderildiğini açıkladı.

ENDONEZYA, Güney Asya ülkesinden ara-
ma kurtarma ekibi, yanlarında insani yar-
dımlarla birlikte askeri kargo uçaklarıyla 
Türkiye'ye doğru yola çıktı. 

FRANSA: Fransa, 209 kişilik sivil güvenlik 
kurtarma ekibinin Türkiye’ye gönderildiğini 
açıkladı.

GÜRCİSTAN, Gürcistan hükümeti de yakla-
şık 370 bin dolarlık yardımı, ulusal rezervler-
den Türkiye’ye göndermek üzere ayırdığını 
açıkladı

GÜNEY KORE: Güney Kore, 118 arama kur-
tarma personeliyle deprem bölgesindeki 
çalışmalara katılıyor. Güney Kore Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye’ye acil insani yardım için 
5 milyon dolar teklif etti.

HOLLANDA, Deprem bölgesine arama kur-
tarma ekibi sevk eden Hollanda'da büyük 
bir kampanya yürütülüyor. Ülkedeki Türk-
lerin başlattığı bir kampanyada iki günde 3 
milyon euro toplandı.

HİNDİSTAN: Hindistan hükümeti, Ulusal 
Afet Müdahale Gücü’nü Türkiye için sefer-
ber etti. Özel eğitimli köpekler ve ekipman-
lara sahip 252 görevli şu an afet bölgesin-
deki çalışmalara katılıyor.

IRAK: Irak, acil yardım ekipmanlarıyla birlik-
te 150 kişiden oluşan sivil savunma ekibini 
Türkiye’ye gönderdi

İSVEÇ, İsveç, depremzedeler için yaklaşık 3 
milyon 400 bin dolarlık yardım açıkladı. Tür-
kiye'ye ekip gönderen İsveç kafilesinde ara-
ma kurtarma ekipmanlarının yanı sıra inşaat 

ve lojistik uzmanları da var.

İSVİÇRE, Türkiye’ye arama kurtarma ekip-
leri gönderen İsviçre, kampanyalarda 
toplanan insani yardımları da aktarmaya 
başladı. THY uçakları, acil ihtiyaç listesin-
deki olağanüstü kış şartlarına dayanıklı 300 
çadır, jeneratör, uyku tulumu, ısıtıcı ve ter-
mal battaniyeden oluşan 67 tonluk yardımı 
İstanbul'a taşıdı.

İSPANYA, Aralarında gönüllülerin de yer 
aldığı 90 uzmanı arama kurtarma için, as-
keri gemileri ise insani yardım Türkiye'ye 
gönderen İspanya'da, yardım kampanya-
larına büyük destek var. Resmi kurumların 
yanı sıra büyük şirketler, Barcelona ve Real 
Madrid gibi futbol kulüpleri kampanyaya 
katılıyor. Yalnızca bir günde 20 TIR'lık yar-
dım toplandı, kolileri koyacak yer kalma-
yınca bazı firmalar depolarını açtı.

İspanyol medyası, ülkelerinin kurtarma 
çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Söz 
konusu o anlar dünyada gündem olurken, 
İspanyol kurtarma ekipleri de çalışmaları 
sonrası neler yaptıklarını Twitter üzerinden 
paylaştı. Kameraya yansıyan o anlarda uz-
manların mutlu olduğu görüldü.

İSRAİL: İsrail, Türkiye’ye 450 insani yardım 
ve arama kurtarma personelinin bulundu-
ğu iki uçak gönderdi. “Zeytin Dalları” adlı 
insani yardım ekibini, İsrail Savunma Kuv-
vetleri (IDF) Ulusal Kurtarma Bölümü Baş-
kanı Golan Vach koordine ediyor

İRAN, Deprem duyulur duyulmaz arama 
kurtarma ekiplerini yola çıkaran Türkiye'nin 
doğu komşusu İran, bugüne kadar insani 
yardım ve tıbbi ekipman taşıyan yedi uçak 
havalandırdı.Deprem bölgesinde iki sahra 
hastanesi bulunan İranlı ekipler, Gaziantep 
ve Adıyaman'da faaliyet gösteriyor.

İNGİLTERE: İngiltere, 76 arama ve kurtarma 
uzmanı, ekipman ve kurtarma köpeğinden 
oluşan bir ekibi Türkiye’ye gönderdi.

JAPONYA, Japonya Savunma Bakanlığı ta-
rafından yapılan açıklamada, arama-kur-
tarma çalışmalarına katılmak üzere Öz Sa-
vunma Kuvvetleri'nin (SDF) personelinin ve 
uçaklarının Türkiye'ye gönderileceği duyu-
ruldu. Personelin bilgi toplamak ve saha-
daki ilgili kuruluşlarla koordinasyonu de-
rinleştirmekle görevlendirileceği, uçakların 
ise ağırlıklı olarak tıbbi malzeme sevkiyatı 
yapacağı aktarıldı.



50

MALL&MOTTO / Haberler

KÜBA, Depremzedeler için harekete geçen 
Küba, 32 doktor ve sağlık görevlisini Türki-
ye'ye yolladı. Doktorlar ve hemşireleri taşı-
yan uçak, başkent Havana'dan resmî törenle 
havalandı.

KOLOMBİYA, Güney Amerika ülkesi Kolom-
biya'da hummalı bir kampanya var. Başkent 
Bogota'daki Türkiye Büyükelçiği'nde gönül-
lüler toplanan yardımları tasnif edip paketli-
yor. Uluslararası haber ajansı AFP'nin servis 
ettiği fotoğraflarda, büyükelçilik içerisinde 
onlarca paketin biriktiği görüldü.

KUVEYT, Kuveyt’te depremin hemen ar-
dından başlatılan yardım kampanyasında 
yaklaşık 70 milyon dolar toplandı. 'Kuveyt 
yanınızda' adlı kampanya devlet televizyo-
nundan yayınlandı, yarım günde 129 bin 
Kuveytli 67 milyon dolardan fazla bağış 
yaptı.

KANADA, Kanada’da yaşayan Türkler ve 
ülke sakinleri, deprem bölgesine yardım için 
seferber. Türk diplomatik temsilciliklerinde 
toplanan yardımlar paketlenip deprem böl-
gesine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Ka-
nada hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki dep-
remzedeler için bağışlanacak her bir dolara 
bir dolar ekleyecek. Sahadaki arama kurtar-
ma çalışmalarında yer alan Kanadalı ekipler 
ise, Adıyaman'da bir kadın depremzedenin 
100 saat sonra gün ışığı görmesinde rol aldı.

KUZEY MAKEDONYA, Kuzey Makedonya 
da, birkaç gün önce gönderdiği arama kur-
tarma ekiplerine ek olarak ordu özel birlik-
lerinden 24 kişiyi ve eğitimli iki köpeği daha 
Gaziantep’e gönderdi. Ayrıca devlet bütçe-
sinden 100 bin euro da Türkiye’ye yardım 
kapsamında ayrıldı. Ülkenin birçok şehrin-
deki belediyeler de itfaiye ve maden arama 
ekiplerini Türkiye’ye gönderdi

KIRGIZİSTAN, Kırgızistan 100 adet “yurt” adı 
verilen geleneksel Kırgız çadırlarından; 20 
adet dayanıklı askeri çadır ve bir adet sahra 
hastanesi gönderiyor. İkinci bir uçakla da, 
her türlü teçhizata sahip 20 kişilik arama 
kurtarma ekibi geliyor. Bu ekibin yanında 
kıyafeti gıda gibi insani yardım malzemeleri 
de olacak. Kırgızistan, depremin ilk günü de 
63 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibini 
Türkiye’ye göndermişti. Kırgızistan İçişleri 
Bakanı Ulan Niyazbekov da Bişkek'teki Türk 
Büyükelçiliği'ne üç ton insani yardım teslim 
etti. Türkiye'ye gönderilecek yardımlar için-
de battaniyeler, uyku tulumları, matlar, ça-
dırlar ve ısıtıcılar da var.

KATAR: Katar hükümeti de deprem bölge-
sine sahra hastanesi kuracak, acil yardım 
malzemeleri dağıtacak. Katar’ın finanse et-
tiği Qatar Charity de Gaziantep’te aktif bir 
rol üstleniyor. Qatar Charity, şimdiye kadar 
bölgede 27 bin sıcak yemek dağıttı, bölgeye 
yardım için ilk etapta 6 milyon dolar ayırdı. 
Bölgede 150 kişilik arama kurtarma ekibi 
gönderen Katar, Türkiye’ye 10 bin kontey-
ner ev de gönderecek.

LİTVANYA. Litvanya’dan arama kurtarma 
ve insani yardım ekipleri de, Litvanya Hava 
Kuvvetleri’ne ait Spartan adlı uçakla dep-
remden etkilenen bölgelere gönderiliyor. 
Bu, Litvanya’dan son depremler için Türki-
ye’ye yönlendirilen ilk ekip olacak. Ekip aynı 
zamanda 528 bin euroluk yardım da topladı.

LETONYA, Letonya da bölgeye 5 bin batta-
niye ve üç adet büyük ısıtmalı çadır ve ayrıca 
ısıtıcılar gönderiyor. Gönderilen kış şartları-
na uyumlu malzemenin değerinin 189 bin 
euro olduğu açıklandı. Letonya ek olarak 
Türkiye’ye 70 bin euro da yardım yapacak.

MEKSİKA, Türkiye’ye 150 kişilik arama kur-
tarma uzmanı sevk eden Meksika'nın kafi-
lesinde, sayıları 16'yı bulan meşhur eğitimli 
köpekler de var. Başkent Mexico City'de ise 
insanlar ellerinde battaniye, tuvalet kâğıdı 
ve diğer malzemelerle yardım merkezine 
koştu.

MOĞOLİSTAN: Moğolistan da Türkiye’ye 
arama kurtarma ve sağlık personeli gönder-
di. 35 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık 
personelinin yanı sıra bin 500 battaniye, 10 
ton konserve et, 2 ton mum ve diğer yar-

dımları taşıyan uçak Türkiye’ye doğru yola 
çıktı.

NORVEÇ, Arama kurtarma ekiplerini Türki-
ye'ye sevk eden Norveç, askeri kargo uçak-
ları C-130'ları ise depremzedelerin tahliyesi 
hizmete sundu. Kargo uçakları yaralıları ve 
depremzedeleri başka illere taşıyacak.

PANAMA, Orta Amerika ülkesinden arama 
kurtarma ekibi, yanlarında özel eğitimli kö-
pekleriyle birlikte Türkiye'ye uçtu.

PAKİSTAN: Türkiye'ye arama kurtarma ekip-
leri sevk eden Pakistan'da, insani yardımlar 
uçaklar ve TIR'larla deprem bölgesine ulaş-
tırılıyor. İran üstünden Türkiye'ye gidecek 
16 yardım TIR'ı, Lahor şehrinden yola çık-
tı. TIR'lar kışlık çadır ve battaniye taşıyor.
ABD'de adı açıklanmayan bir Pakistanlı 
Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne 
yürüyerek gitti, depremzedeler için 30 mil-
yon dolar bağış yapıp yine sessiz bir şekilde 
büyükelçilikten ayrıldı. Depremden bu yana 
birçok Türkçe Twitter mesajı paylaşan Pa-
kistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, ismi gizli 
tutulan Pakistanlının hareketinin yüreğine 
dokunduğunu yazdı.

POLONYA: Polonya hükümeti, 178 itfaiyeci 
ve sekiz köpekten oluşan bir arama kurtar-
ma ekibini Türkiye’ye gönderdi.

RUSYA, Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. 
Petersburg'da da benzer sahneler var. Tür-
kiye Konsolosluğu önüne gelen St. Peters-
burg sakinleri, deprem kurbanlarını anmak 
için çiçek bırakıyor. Yanı sıra battaniye ve 
diğer yardım malzemeleri de konsolosluk 
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binasına taşındı.

ROMANYA, Arama kurtarma ekiplerini hızla 
deprem bölgesine sevk eden Balkan ülke-
si, Avrupa Birliği'nin etkinleştirdiği insani 
yardımları ise trenlerle Türkiye'ye yolluyor. 
Romanya Acil Yardım Hizmetleri bünyesin-
deki itfaiyeciler, başkent Bükreş'te yardım-
ları trene yükledi. Romanya'nın yardım pa-
ketinde çadırlar, elektrikli ısıtıcılar ve şilteler 
bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN: Suudi Arabistan, dep-
rem bölgesine destek için hava yardım kori-
doru oluşturma kararı aldı, ekip de gönderdi

SIRBİSTAN, Enkazlarda canlı arayan Sırp 
ekibinin yanı sıra, özellikle Boşnak nüfusa ev 
sahipliği yapan Novi Pazar'da bir seferberlik 
var. Toplanan yardımlar yedi kamyona yük-
lendi ve araçlar Türkiye'ye doğru hareket 
ediyor.

SUDAN, Afrika ülkesinde yardım kampan-
yası başlatıldı. Yardımlar uçakla Türkiye'ye 
ulaştırılacak.

TAYVAN: Tayvan hükümeti, ilk olarak üç 
arama köpeği ve 40 kişilik bir arama kurtar-
ma ekibini seferber ederek Türkiye’ye gön-
derdi. Daha sonra Tayvan, beş arama köpe-
ği ve 13 ton yardım malzemesiyle birlikte 
130 kişilik bir ekibin daha Türkiye’ye yola 
çıkmaya hazır olduğunu ve haber bekledik-
lerini söyledi.

TUNUS, Arama kurtarma çalışmalarına 41 
uzmanla katılan Tunus'ta, Türkiye ile telefon 
aramaları günlük 60 dakikaya kadar ücretsiz 
oldu. Cep telefonlarından 1810 numarasına 
gönderilecek kısa mesajlarla bağış toplana-
biliyor. Ülkede hem resmî kurumlar hem de 
sivil toplum örgütleri yardım kampanyaları 
yürütüyor.

UKRAYNA: Ukrayna, 100 kişiden oluşan ara-
ma ve kurtarma ekibini Türkiye’ye gönderdi. 
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi Sözcüsü 
Oleksandr Khorunzhyi, “Ülkemizde savaş 
var fakat yardım etmeliyiz. Bu yardım kar-
şılıklı. İnsanlar canlarına sahip çıkmalı, sahip 
oldukları en önemli şey bu. Türk halkının 
yanındayız” dedi. Ukrayna’dan gelen arama 
kurtarma ekipleri, depremde evini kaybe-
denler için de Antakya’ya çadır kent kurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ede-
rek, taziye defterini imzaladı

YUNANİSTAN: Yunanistan’da devlet gö-
revlilerinin yanı sıra tüm siyasi partiler Tür-
kiye’deki depremin ardından taziye mesajı 
yayımladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos 
Miçotakis, yardım için enkaz ve itfaiye bi-
rimlerinin Türkiye’ye gönderildiğini duyur-
du. Miçotakis, Türkiye’nin talep etmesi ha-
linde Yunanistan’ın depremden etkilenen 

bölgelere ilaç, çadır, battaniye ve sağlık 
ekipleri göndermeye hazır olduğunu 
belirtti. Miçotakis’in bu açıklamalarının 
ardından C-130 askeri nakliye uçağı, 21 
itfaiye ve enkaz kurtarma komandosu, 
iki enkaz kurtarma köpeği, beş doktor 
ve sismolog Efthimios Lekkas, Türki-
ye’ye gönderildi.
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Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı
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Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Okuyucu-
ları!

Gerçekten Türkiye olarak hiç beklenmedik bir 
dönemi yaşıyor, sıkıntıları atlatmaya çabalıyo-
ruz. Yaşanan deprem felaketi ile birlikte herke-
sin moralleri oldukça düştü. Maddi ve manevi 
kayıplar bir yandan, yaralanmalar bir yandan ve 
iş kaybı bir yandan üst üste gelince depresyona 
girmemek sanırım mümkün değil. 

Ticari hayattaki sıkıntılar zaten vardı, şimdi bu 
olaylar da üzerine tuzu biberi oldu. Ancak her 
şeye rağmen yaşam, kalanlarla devam ediyor.

Bu durumda biz insanların gayet tabii ki acıların 
yaşaması, yas tutması, kendini toparlamak için 
belirli bir süreye ihtiyaçları olduğunu unutma-
mak lazım. Benim de Kahramanmaraş’ta, Ga-
ziantep’te müşterilerim var. Onlarla telefonda 
görüştüğüm zaman gerçekten çok ciddi şekilde 
moralim bozuldu. Sadece bir telefon görüşmesi 
ile ben ne hale geldim, ki onlar orada olayı bire-
bir yaşadılar. Meydana gelen olayın vahametini 
çok iyi kavramak ve bölgede yaşayanların hal-
lerini anlamak lazım. 

Rahmetli babaannemi anmadan geçemeyece-
ğim : “Ateş düştüğü yeri yakar!” derdi. 

Ve ardından “Vay gidene, hayat devam ediyor 
yine!” …

Tam da bu noktada tahmin edeceğiniz üzere 
çevremde çok değerli meslek gruplarından 
arkadaşlarım var, meslektaşlarım var. Bilgisine 
güvendiğim hekimler ve uzmanlar var. Yaşanan 
bu ve benzeri kriz durumlarından bir an önce 
toparlanarak çıkmak için birlikte yaptığımız 
toplantılarda uygulanabilir çözümler bulmak 
için çaba sarf ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Şim-
di sizlere belki bir merhem olur niyeti ile birkaç 
bilgiyi aşağıdaki satırlarda paylaşıyorum : 
-Kriz nedir? diye inceleyip araştırdığımızda 

“Beklenmedik bir anda beklenmedik bir du-
rumla karşılaşmak.” diye tanımlamak müm-
kün. Yani şu anda içinde bulunduğumuz duru-
mun tam da kendisi. Peki böylesi ciddi krizler 
de ne yapmak doğru olabilir? Hayata nasıl de-
vam etmek doğru olabilir? 

İnsanlar travmatik krizlerle karşı karşıya kaldı-
ğında aşağıdaki tepkileri verir : 

1.Şok – Her şey karma karışıktır. Belirsizlik ha-
kimdir. İnsan ne yapacağını bilemez durum-
dadır. 
2.Tepki Verme – Gerçekle yüzleşir ve zaman 
zaman (alkol veya benzeri madde kulanımı) 
yıkıcı davranış ve tutum içine girse de sonra-
sında en sık verilen tepki “inkâr etmek” tir. 
3.Travmadan Kurtulma Çabası – Yaşam devam 
eder ve bir şekilde kaldığı yerden hayata de-
vam etme durumu vardır. İster istemez gele-
cekle ilgili planlar kurulmaya başlanır. 
4.Yeniden Uyum – İnsanın benlik saygısı tekrar 
toparlar ve yeni ilişkiler, yeni olgularla hayat 
devam eder.

Keşke bu yazdıklarımın uygulaması da kolay 
olsaydı. Maalesef ki bu tarz zihinsel, ruhsal ve 
fiziksel travmalar yaşandığında,  tedavisi çok 
da kolay olmuyor. İnsan ruhu ve zihni bazı 
konuları gerçekten tedavi etmek için zamana 
ihtiyaç duyuyor. Öncelikle hayatta kalan bizler 
için rutine dönmek, önceliklerimizi gözden ge-
çirmek, bizi hayata bağlayacak olan şeylere sıkı 
sıkı tutunabilmek hayati önem taşıyor. 

Diğer yandan sürekli olarak televizyonda, sos-
yal medyada ve benzeri mecralarda deprem 
ilgili krizle ilgili, kazalar ile ilgili haberleri izle-
mek,  akşama kadar aralıksız bu konu içinde 
kalmak, günlük akış ile hiç ilgilenmeden güne 
devam etmek, gerçekten zihinsel olarak bu 
travmadan kurtulma hızını çok düşürüyor. 

Bu nedenle gayet tabii ki habersiz kalmamak 
kaydıyla izlemekte olduğunuz haberlerin 
kaynaklarını iyice irdeleyip,  doğru kaynaktan 
doğru haberle beslenmeye dikkat etmek la-
zım. Çünkü çok kısa bir dönem sonra bu kadar 
yoğun negatif bilgi akışına maruz kaldığınızda 
siz de en dip ruh halini yaşar hale gelebilirsiniz. 
Tam pandemiden kurtulduk derken ardından 
bu depremle birlikte yeni ve köklü bir çöküş 
daha yaşanmasını istemeyenlerdenim. 

Şöyle bir örnek vermek gerekirse; bizim evde 
de eşim sürekli olarak deprem haberleri izle-
diğinden dolayı ruhen tamamen çöktü. Bu 
durum önce kendini, sonra ailesini, beni ve 
çocuğumuzu da etkisi altına aldı. Acilen to-
parlanması gerektiği bilinci ile şimdilerde biraz 
daha kontrollü bir şekilde günlük hayatına de-
vam etmek için çaba gösteriyor. 

Ben böyle bir durumun bizim evde olduğunu 
düşünürken, arkadaşlarımın evlerinde de aynı 

sürecin yaşandığını teyit ettik. Sonuç olarak 
gerçekten yaşanması ve atlatılması zor olan 
bir durum, bilinçsizce sergilenen davranış ve 
tutumlarla daha da zor hatta içinden çıkıla-
maz bir hale de gelebiliyor. 

İşte tam da bu nedenle yani işleri daha da çık-
maza sokmamak için acilen rutine dönmeye 
çabalamak, öncelikleri belirleyerek harekete 
geçmek gerekliliği ile tekrar karşı karşıya ka-
lıyoruz. 

Peki tam da böyle bir durumda insan ister is-
temez çok ciddi bir çelişki yaşıyor : 

-Berbat bir olay ve süreç yaşadık, durun bir 
kendimize gelelim! 
veya
-Hemen toparlanıp normal yaşama dönelim! 

Hangisi doğru? 

Hangisini seçerseniz seçin, sonuç olarak 
ortaya bir öğrenme çıkar. A veya B yi seçti 
diye hiç kimseyi yargılamak ve etiketlemek 
gerekmez. Her iki durumda da insanın ken-
diyle başbaşa kalması, düşünmesi ve son-
rasında eyleme geçmesi gerekir. Bu neden 
doğru veya yanlış diye kestirip, konuyu bir 
yere bağlamak uygun olmaz diye düşünü-
yorum. 

Diğer yandan bahsettiğim bölgelerde faa-
liyet gösteren müşterilerimle olayların he-
men sonrasında görüşerek onlara şu şekil-
de destek vermeye çalıştım: 

Gayet tabii ki kayıpları acıları beraber ya-
şayacağız. Bunlarla beraber normal yaşama 
acilen dönmeye çabalayacağız. Yaşanan 
felaketin üzerinden yaklaşık 15, 20 gün 
geçti ve şu anda orada mağazaları olan 
müşterilerim mevcut halleriyle mağazaları-
nı açıp temizleyip, eşyaları düzeltip işlerinin 
başlarına geçtiler. En azından günlük iş akı-
şında yaşadıkları değişik olaylar sayesinde  
zihinlerinin biraz daha olumlu yönde to-
parlanmasına, günlük yaşama dönmek için 
adımlarını belki biraz daha hızlı atmalarına 
katkı sağladı.

Şimdi kendi adıma konuda yapacaklarım 
listesine ilk başta Kahramanmaraş’a gide-
rek müşterilerim ve oradaki ekiplerle otu-
rup konuşmak, az da olsa moral motivas-
yonlarını yükseltmek var.

Seçimlerimiz ve biz! 
Sizler de bir düşünün ve sonrasında nasıl 
harekete geçeceğinize karar verin.

Ülkeme geçmiş olsun diyor, sağlıklı ve gü-
zel günlerde görüşmeyi arzu ediyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,
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Tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem fela-
keti sebebi ile sektörümüzün duayenlerin-
den çok değerli Türker Nacaroğlu’nu kay-
betmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Türker Nacaroğlu yaklaşık 30 yıldır peraken-
de sektörüne emek vermiş, 18 yıllık alışveriş 
merkezi yönetimi deneyimi ile bir çok ba-
şarılı projenin altına imzasını atmıştı. 2017 
yılından itibaren JLL Türkiye Palladium An-
takya alışveriş Merkezi müdürlüğü görevini 
başarı ile yürütmekteydi. Kendisi alışveriş 
merkezi müdürlüğünü yürüttüğü süreç içe-
risinde, hayata geçirilen bir çok sosyal so-
rumluluk projesi ve kampanyalarla ulusal 
ve uluslararası ödüller ve takdir belgelerini 
projesine kazandırmıştı.

Güler yüzlülüğü, hoş sohbeti ve misafirper-
verliği ile herkesin kalbinde özel bir yere 
sahip olan Türker Nacaroğlu yemeğe olan 
tutkusu ile bilinir, ziyaretine gittiğinizde size 
kendinizi evinizde gibi ve güvende hisset-
tirmeyi başarabilen nadir insanlardandı. Bu 
değerli çalışma arkadaşımızı, canımız Türker 
Nacaroğlu’nu hiç unutmayacağız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, çalış-
ma arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı 
dileriz.
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Duygu Ortaköylüoğlu
GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Hukuk Müşaviri

 AVM  KİRALAMALARINDA 
TEMİNATLANDIRMANIN ÖNEMİ

AVM’ler gündelik hayatımızda büyük yer 
kaplamaya devam ederken AVM’lerde bu-
lunan mağazaların kiralanması ve kiraya 
veren yatırımcılar yada mal sahipleri  ile ki-
racılar arasındaki kira ortak gider bedelle-
rinin ödenmesine dair  uyuşmazlıkların da 
bir hayli arttığı görülmektedir. Günümüzde 
AVM lerde  bulunan işyerleri, kullanılma ve 
yararlanma amacıyla kira bedeli alınarak 
perakende işletmelere kiraya verilmektedir. 
Bilindiği üzere perakende işletmeler artık 
çoğunlukla AVM’leri tercih etmekte ve buna 
bağlı olarak AVM sahipleri/yöneticileri ile 
yoğun bir sözleşme trafiği içerisinde bulun-
maktadırlar. Bu sözleşmeler hazırlanırken 
kiraya veren alacağına hızlı bir şekilde ka-
vuşabilmesi için çoğunlukla alacaklarını te-
minatlandırma yolunu tercih etmektedirler.

 AVM yatırımcıları/kiraya verenler  kira söz-
leşmesini hazırlarken Güvence/Teminat 
başlığı altında bir düzenleme yapıp alacak-
larına kavuşabilme konusunda daha sağlam 
adımlar atabilirler, üstelik bunu sözleşme-
nin içeriğinde düzenleyerek sonrasında 
ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı bir 
nevi önlem almış olacaklardır. Bu durum ki-
raya veren tarafının alacaklarına daha hızlı 
bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. AVM 
kiralamalarında tercih edilebilecek teminat 
türleri; kesin banka teminat mektubu, 3. 
Kişinin kefaleti, teminat senedi, vs. olarak 
belirtebiliriz. Bu teminat türleri belirlenirken 
dikkat edilmesi gereken en önemli husus 
kira ve ortak gider bedeli ve kira süresi ile 
kiracının ve teminat alan kiraya verenlerin 
mali ve hukuki yapılarına en uygun yolun 
seçilmesidir. Teminatların kira süresi boyun-
ca devam etmesi ve ödenmeme ihtimaline 
karşı hem ortak gider hem de kira bedelini 
kira süresince teminat altında tutacak bir 
güvencenin tercih edilmesi kiraya veren için 
oldukça önemlidir.

 İlk olarak; Teminat mektupları, bankala-

rın yurt içinde ya da yurt dışında bulunan 
müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin 
yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi 
konularda muhatap kuruluşlara veya kişi-
lere hitaben verdikleri garanti sözleşmesi 
niteliğindeki belgelerdir. Bu teminat mek-
tupları, süreli, süresiz, geçici, kesin gibi tür-
lere ayrılmaktadır. Teminat mektubunu kira 
sözleşmelerinde tercih ederken birtakım 
kriterler ele alınabilir. Bu kriterlerden bazıla-
rı bu teminat mektubunun kesin ve süresiz 
veya yüksek bedelli ve uzun süreli olması-
dır. Özellikle kesin bir teminat mektubunun 
süresiz olması veya yüksek bedelli bir mek-
tubun uzun süreli olması alacağın güvence-
sini artıracak ve doğabilecek olumsuzlukları 
minimum düzeye indirecektir. Kiraya veren-
lerin yada yetkilendirildikleri yöneticilerin 
kiracılardan alınacak teminat mektuplarının 
süreli ise ; süre bitimlerini takip etmeleri 
mektubun teminatlandırma açısından ge-
çerliliği için çok önem taşımaktadır. 

 Bir diğer teminat çeşidi olan kiracı adayının 
bankadan teminat mektubu temin etme-
sinde yaşayacağı bazı zorluklar nedeniyle 
de en çok tercih edilen husus ise  kiracıdan 
veya kefilinden  alınacak olan teminat se-
nedidir. Teminat senedi alırken AVM mal 
sahibi/yöneticilerinin dikkat etmesi gereken 
hususlar; öncelikle senet üzerine yazılmış 
‘’teminat senedidir’’ ifadesi  tek başına bu 
senedi teminat senedi haline getirmemek-
tedir. Senet üzerine teminatın hangi ilişki-
den kaynaklandığı varsa hangi sözleşme-
den kaynaklandığı açıkça yazılmalıdır. Hatta 
senedin arka yüzüne “sözleşme hükümleri 
yerine getirildiğinde senedin hükümleri ge-
çersizdir” ve “ciro edilemez” yazmakta fayda 
bulunmaktadır. Ayrıca “Teminattır” ibaresi 

yerine “Teminat Senedidir” şeklinde yazılacak 
ibare daha doğru olacaktır. 

 İspat külfeti altında olan taraf iddiasını ya-
zılı delil ile ispat etmek zorundadır. Çünkü 
HMK’da yazılı delile karşı yazılı delille ispat 
kuralı bulunmaktadır. İşbu hüküm gereğin-
ce senedin üzerine teminatın hangi ilişkiden 
kaynaklandığı açık bir şekilde yazılmalı veya 
sözleşme üzerine teminat senedinin vasıf ve 
unsurları belirtilerek açıkça atıf yapılmalıdır. 
Bu konuda AVM sahibi/yöneticileri alacakla-
rının ifasında zorluk çekmemeleri için senette 
net olarak bu teminatın hangi sözleşmeden 
kaynaklandığını ve hangi alacakları teminat 
altına aldığını açıkça göstermeleri gerekmek-
tedir. Teminat senetlerine ilişkin iddiaların 
yazılı delille ispatlanması gerektiğine ilişkin 
Yargıtay ve öğreti arasında görüş birliği bu-
lunmaktadır. Nitekim Yargıtay 19. Hukuk Da-
iresi’nin 2013/11506 E. 2013/15832 K. sayılı 
10.10.2013 tarihli kararında ; “Davaya konu 
çeklerin hatır çeki olarak veya teminat ama-
cıyla verildiği yönündeki iddiaların davacı 
tarafça yazılı delillerle kanıtlanması gerektiği 
ancak davacının buna dair yazılı delil suna-
madığı” şeklinde vermiş olduğu bir kararı da 
bulunmaktadır.
Sonuç olarak; AVM kiralamalarında alacakla-
rın teminatlandırılması ve güvenceye bağlan-
masında alacağın tahsili ve yatırımcıların mali 
açıdan zarar görmemesi açısından büyük ya-
rarları bulunmaktadır.  Özellikle AVM sahibi/
yöneticilerinin kiracılarıyla yaptıkları sözleş-
melere mutlaka Güvence/Teminat başlığı 
altında bir madde eklemeleri ve buna bağlı 
olarak kira süresi boyunca alacaklarının za-
manında ve eksiksiz ödenmemesi ihtimaline 
karşı kendilerini güvence altına almaları son 
derece önem arz etmektedir.
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 AVM  KİRALAMALARINDA 
TEMİNATLANDIRMANIN ÖNEMİ

KIZILAY’DAN “DEPREM BÖLGESİNDE EN YAKIN
 KIZILAY HİZMET NOKTASI NEREDE” UYGULAMASI 

Kızılay, 11 ilde şiddetli olarak hissedilen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmaya devam edi-
yor. Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası 
nerede” uygulamasını başlattı. Afetzedeler Kızılay’ın Whatsapp hattına konumlarını göndererek kendilerine en yakın 

hizmet noktasının konum bilgisine anında ulaşabilecek.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 
ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen dep-
remlerin ardından afet bölgesinde iyileştir-
me çalışmaları devam ediyor. Depreminin 
ardından bölgede beslenme, temel ihtiyaç 
maddeleri ve afetzedelere yönelik psikolojik 
ilk yardım faaliyetleri veren Kızılay, deprem 
bölgesinde çalışan afetzedelerin bu hizmet-
lere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin de 
yollarını geliştiriyor. 

Kızılay’ın “Deprem bölgesinde En Yakın Hiz-
met Noktası Nerede” başlığı ile kullanıma 
aldığı 📲 05521683086 numaralı Whatsapp

hattına konumunu gönderen afetzedeler 
bulunduğu konuma en yakın “Kızılay ve 
diğer beslenme hizmeti veren kurum ve 
kuruluşların noktalar ile çadır kentlerin 
konum bilgilerini” afetzedelere anında 
ulaştıracak. Hat, afetzedelerden gelen 
konum bilgilerine en kısa sürede cevap 
vererek “Kızılay ve diğer hizmet noktala-
rının” 3 adet konum bilgisini gönderecek.

Kızılay bu uygulamaya süreç içerisinde 
gelişecek sosyal marketler, sağlık hizmet-
leri vb. kamu hizmet noktalarını da ekle-
yecek. 
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Engin Yıldırım

GAYRİMENKUL VE AVM'LERDE KONSEPT GELİŞTİRME!

Gayrimenkul geliştirme projelerinde iki 
önemli kriter bulunur. Bunlardan ilki pro-
jenin yapılacağı alanda maksimum faydayı 
elde edecek bir proje geliştirmek; İkincisi 
ise projenin satışı ile doğrudan ilişkili olarak 
projenin konseptinin geliştirilmesidir. Mil-
yon dolarlık ciroları olan konut projelerine 
başlamadan önce cironun yanında oldukça 
küçük bir meblağa mal olacak olan pazar 
araştırmasının mutlaka yapılması gerekir.

Doğru analizlerle birlikte elde edilen sonuç-
lar projelerin verimliliğini arttıracaktır. Arsa 
verimliliği ile konsept verimliliği arasında 
iyi bir denge kurmak gerekir. Projenin farklı 
ve yenilikçi bir yaşam konsepti sunuyor ol-
ması satın alma düşüncesinde büyük önem 
taşır. Yaşam alanı konseptini herhangi bir 
tarihi bölge, şehir ile birleştirmek, doğanın 
gücünü ön plana çıkarmak veya insanların 
gerçekten ilgisini çekebilecek detaylar ile 
konsepti geliştirmek önemlidir. Gayrimen-
kul geliştirme projelerinde önemli olan sa-
tılabilirliği yüksek bir proje geliştirme oldu-
ğundan hedef kitleyi de incelemek gerekir. 
Hedef kitle belirlendikten sonra yapılacak 
olan incelemelerde kitlenin ihtiyaçlarının 
neler olduğu, nasıl bir yerde yaşamak is-
tedikleri, ne tür konutlar tercih ettikleri ve 
ödeme güçlerinin nasıl olduğu sorularının 
cevapları bulunur. 

Alışveriş Merkezinde "konsept geliştirme" 
ise AVM kimliğini oluşturmaktır. Bir Alış-
veriş Merkezinin konsepti; Mimari tasarım 
özellikleri, mağaza karması, hedef kitlesi, 
pazarlama faaliyetleri ile birlikte ortaya çı-
kar. Ulaşmak istediğiniz hedef kitleye göre 
bir konsept geliştirmek Alışveriş Merkezinin 
başarısını doğrudan etkilemektedir.

Projenin gayrimenkul olarak değerinin 
yükseltilmesi için gerekli konsept çalışma-
larının yürütülmesi başlıca esastır. Konsept 
Geliştirme sürecinin başlaması ile birlikte 
mimarinin, projenin bulunduğu bölgeye 

ve dokuya göre şekillendirilmesi, projele-
rin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, 
geliştirilmelerine yönelik çalışmalarda yön-
lendirmelerde bulunmak, perakendecilerin 
ve tüketicilerin beklentilerine göre mevcut 
trendler göz önüne alarak düzenlemek baş-
lıca yapılacak adımlardır. 

Yatırımcılar, mimari öğeleri öne çıkarmakla 
beraber, her projenin tema ve konsept açı-
sından farklılaşmasını hedefliyor.

Aşağıdaki hizmetler konsept geliştirme sü-
recinin birer parçasıdır:

•  Master plan oluşumuna destek verilmesi,

•  Projelerin içerisinde ticari perakende 
alanlarının oluşturulması ve hedef kitleye 
uygunluğuna göre yönlendirilmesi,

•  Konsepte uygun uluslararası örneklerin 
irdelenmesi ve projeye aktarılması,

•  Belirlenen konsepte uygun ticari birim-
lerin ideal metrekare ve birim dağılımının 
oluşturulması,

•  Sektöre özel değerlendirme ve projenin 
gözden geçirilmesi,

•  Ticari alanların fizibilitesinin  oluşturul-
ması.

AVM Projesi için start verildiğinde, yurt dışı 
ve yurt içindeki AVM konseptlerinin in-
celenerek lokasyona, hedef kitleye uygun 
konseptin oluşturulması ve merkez tipinin 
belirlenmesi lazım. Belirlenen konsepte 
uygun bir mimari ile proje hayata geçiril-
meli. AVM’nin konsepti, ‘iç ve dış mimarisi, 
AVM’nin ismi, marka karması, sloganı, ileti-
şim stratejisi, pazarlama aktiviteleri, peyzajı 
vs. ile bir bütün olmalı ve tüm işler konsep-
te göre geliştirilmelidir. Bir Alışveriş Merke-
zinde, ana konsept yanında alt konseptler 
de geliştirilerek çeşitlilik sağlanabilir ancak 
bütün bunların planlama aşamasında dü-
şünülmesi işletme aşamasında sıkıntıların 
doğmasını engelleyecektir. 

Alışveriş merkezinin başarısı için AVM dene-
yimi olan ve sektörel gelişmeleri takip eden 
mimari ekip ile çalışmak gerekiyor. Mimari 
ekip ile yönetim ekibi (in house veya danış-
manlık firmasının ekibi) birlikte çalışmaya 
ne kadar geç başlarsa, işletme safhasında o 
kadar çok sorun yaşanır. Bazı mimari hata-
ları sonradan düzeltmek pahalıya mal ola-

bilir, hatta değiştirilemeyecek yanlışlıklarda 
yapılabilir. Başarılı işletme koşullarını hayata 
geçirmenin yanı sıra, ziyaretçiler ve kiracılar 
içinde kaliteli hizmet koşullarının hayata ge-
çirilmesi lazım. Konsept açısından eksiklikler 
AVM'nin ruh ve kimliğinin müşteriye yeteri 
kadar yansımamasına neden olacaktır.

Son yıllarda içinde AVM’lerin olduğu karma 
projelere ilgi giderek artıyor. Çünkü aynı or-
tamda ofis, rezidans ve otel gibi fonksiyon-
ların bulunması proje sakinlerinin hayatları-
nı kolaylaştırıyor. Aslında eskinin "mahalle 
kültürünün" modernize edilmiş, kullanışlı ve 
sıkıştırılmış modeli karma projelerde yerini 
alıyor. Eskiden de mahallede evden çıktığı-
nızda esnaftan alışveriş yapar, her aradığı-
nızı kısa bir sürede elinizin altında bulabilir-
diniz. Karma projelerde de projenin içinde 
küçük bir mahalle kültürünü yaşama, farklı 
fonksiyonlardan kısa sürede bir arada yarar-
lanma avantajı sunulur. Karma proje içinde 
yer alan AVM, projenin genel konsepti ile 
uyumlu olmalı.

Alışveriş merkezi gibi ticari bir mekanın 
tasarımı, bir tür iletişim stratejisidir. AVM 
mimarisinde bölgesel mimariden esinti-
ler olabilir, hatta inşaatta kullanılan mal-
zemelerin bir kısmı o bölgeden çıkarılan 
taşlardan, mermerden, malzemelerden 
kullanılabilir. Tüketici, nasıl kendisiyle bü-
tünleştirdiği markaları satın alma yolu-
nu izliyorsa, aynı şekilde aidiyet hissettiği 
merkezleri daha fazla ziyaret ediyor. Ora-
lardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bir 
alışveriş merkezinin lokasyonu, kimliğinin 
oluşmasında önemli rol oynuyor. Merke-
zin mimarisi, mağaza karması, konsepti, 
pazarlama stratejisi, varsa teması, o kimlik 
ve ruhun oluşmasında en önemli faktörler-
dir. Konsepte yönelik aktivite, mağaza ve 
markaların nitelikleri, mimari tasarım özel-
likleri, yapı malzemeleri-renk-ışık kullanımı 
vb. nitelikler Reklam ve PR faaliyetleri ile 
desteklenmeli. Konseptin doğru algılanıp 
algılanmadığı, lanse edilen konsept ile al-
gılanan konseptin farklı olup olmadığı de-
ğerlendirilmelidir.

Son Söz: Alışveriş merkezinde sadece yö-
netimsel değil, mimari ve fonksiyonel fark-
lılıklar yaratmak, projenin uzun vadedeki 
yaşam başarılarına, verimliliğine doğrudan 
katkı sağlayacaktır. Gayrimenkul geliştirme 
projelerinde ise, satın alma gücünü zorla-
mayacak konseptlerin mutlaka en verimli 
ve ilgi çekici şekillerde sunulması projeye 
değer katacaktır. 
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YEMEKSEPETİ’NIN ASANSÖR KULLANABILEN YEMEK TESLİMAT ROBOTU
 YEBO, AKMERKEZ’DE 

Geleceğin teslimat modellerini bugünden hayata geçiren Yemeksepeti’nin otonom robotu YEBO, şimdi de Akmer-
kez’de. Yazılım olarak geliştirilen 2.0 versiyonuyla YEBO, asansör kullanabiliyor ve eklenen yeni haznesiyle tek seferde 

daha çok ürün taşıyabiliyor. 

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemekse-
peti, daha önce Caddebostan’da ve son-
rasında Akasya’da iç mekan versiyonunu 
hayata geçirdiği YEBO’yu, Etiler’in seçkin 
alışveriş merkezlerinden Akmerkez’de hiz-
mete sundu. Akmerkez’deki anlaşmalı res-
toranlara verilen siparişleri teslim alan oto-
nom robot YEBO, kapıdan saha çalışanına 
teslim etme görevini üstleniyor.  

Yeni yazılımıyla YEBO artık çok daha 
akıllı

Saha Robotik işbirliğiyle hayata geçirilen 
proje ile Yemeksepeti’nin doğa dostu ve 
yenilikçi teslimat robotu YEBO, 2.0 versiyo-
nuyla becerileri daha da artırılmış biçimde 
alışveriş merkezlerindeki restoranlara hiz-
met veriyor. Akmerkez’deki yemek katının 
bekleme alanında duran YEBO, Yemekse-
peti üzerinden anlaşmalı restoranlarda si-
pariş oluştuğunda restoranın önüne gide-
rek orada bekliyor. 

Robotta bulunan iki hazne sayesinde YEBO, 
tek seferde çok daha fazla paket taşıyabi-
liyor. PIN kodunu giren restoran görevlisi 
siparişi YEBO’ya yükledikten sonra YEBO, 
asansörü kullanarak Akmerkez’in yemek 
katından giriş katına iniyor. Kapıda bekle-
yen Yemeksepeti saha elemanı, ekranda 
restoranın adını seçerek kendisine özel ta-
nımlanmış PIN’i giriyor ve hazneyi açarak si-
parişi teslim alıyor. Böylece AVM içine girip 
sipariş teslim almakla zaman kaybetmiyor. 

Otonom robot asansör kullanabiliyor

En son donanım ve yazılım teknolojileriyle 
donatılan YEBO, gelişmiş sensörleri saye-
sinde önüne bir cisim veya canlı çıktığında 
duruyor ve yolunu kolayca buluyor. Asan-
sör kullanması gerektiğinde ise bulunduğu 
kat bilgisini, Saha Robotik’in geliştirip asan-
sör kabinine entegre ettiği elektronik karta 
göndererek, asansöre çağrı sinyali iletiyor. 
Asansör kartı aracılığıyla asansörün hangi 
katta olduğunu, doluluk oranını ve kapısı-
nın açılma-kapanma anı gibi bilgileri oku-
yabiliyor. Asansörle sürekli haberleşerek 
bulunduğu kata geldiğinde biniyor ve gide-
ceği kata gelince de inerek hedef konuma 
ilerliyor. YEBO Akmerkez tanıtım videosunu 
izlemek için https://youtu.be/AEfIBfKmiFk 
adresi ziyaret edilebilir. 
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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdul-
kadir Konukoğlu, Türkiye’nin önünün açık 
olduğunu belirterek, “Türkiye’ye her zaman 
olduğu gibi güveniyoruz. Yatırımlarımızı 
aksatmıyoruz. Türkiye’nin sıçrama yapması 
gereken dönemdeyiz” dedi.

Konukoğlu, Turkuvaz Medya Grubu tarafın-
dan Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenle-
nen Yeni Yüz Yılın Sanayisi konulu panele 
katıldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feri-
de Cem’in yönettiği panelde, Doğanlar Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan 
ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu da görüşlerini paylaştı. 

Konuşmasına, sanayileşmenin dününü an-
latarak başlayan Konukoğlu, bir makinada 
arıza olduğunda arızalı parçanın tamir edi-
lerek kullanıldığı bir dönemden, her şeyin 
bilgisayarla yönetildiği üretim süreçlerine 
geçildiğini söyleyerek başladı. 

Türkiye’nin sanayileşmede çok önemli yol 
kat ettiğine dikkat çeken Konukoğlu, Gazi-
antep’i Türkiye’nin bire bir kalkınma modeli 
olarak tanımladı.

Gaziantep’te sanayiciliğin temelinde doku-
macılığın bulunduğunu anlatan Konukoğlu, 
kentte sanayi odasının kurulması sonrasın-
da sanayileşmede çok önemi yol alındığını 
ve ürün gamının çeşitlilik kazanmakla kal-
mayarak, ülke ve dünya ölçeğinde üretimler 
gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin önünün açık olduğu görüşünü 
yineleyen Konukoğlu, ülkenin geleceğinden 
korkmadığının altını çizdi.

Sanayide otomasyonun istihdam üzerin-
de olumsuz etkilerinden korktuğuna işaret 
eden Konukoğlu, “Türkiye’de istihdam so-
rununa çözüm emek yoğun sektörlerden 
geçiyor ama bu durumda da dünya ile reka-
bet konusu karşımıza çıkıyor” değerlendir-
mesini yaptı. 

Türk sanayisinin dünya ile rekabet edebildi-
ğini bildiren Konukoğlu, “Bir dönem ‘Japon 
malı, tapon malı’ denirdi, şimdi Japonların 
sanayileşmede geldiği nokta ortada. Biz de 
dünden çok iyiyiz, yarın çok daha iyi olmak 
için çaba göstermeliyiz. Aynı makinaları kul-
lanıyoruz. Ar-Ge ve İnovasyonda çabamızı 
artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ KOMŞU İNSANI MAL SAHİBİ YAPAR

Teknolojiyi daha verimli kullanabilmemiz 
gerektiğini anımsatan Konukoğlu, “İstersek 
yapabiliyoruz. Uçak vermediler uçak yaptık, 
tank vermediler tank yaptık. İHA, SİHA tek-
nolojisini geliştirdik, örnek olduk. Bilgimiz, 
görgümüz yetişmiş insan gücümüz diğer 
ülkelerden daha iyi fakat teknolojide takipçi 
değil, öncü olmalıyız” diye konuştu. 

Seçime odaklanmamak gerektiğini, devletin 
yaşadığını ve yaşayacağını kaydeden Konu-
koğlu, şöyle devam etti:

“Hepimiz elbirliğiyle çalışıp ülkemizi ileriye 
taşımalıyız. Kötüyü dayatarak insan bir yere 
gelemez. İyiye yönelip hedefe o şekilde yü-
rümeliyiz. Türkiye’nin geleceğinden hiçbir 
şüphem yok. İşte bundan dolayı yurt dışın-
da yatırımım yok. Sadece Afrika’da çimento 
satmak için işletmemiz var. Onun dışında 
yok. Türkiye’de bu kadar işsiz varken elimiz-
deki parayı yabancı ülkelere yatırım yapmak 
içime sinmiyor.

Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep ilke-
siyle yatırım yapıyoruz. Gaziantep’te olmu-
yorsa Gaziantep’in çevre illerine bakıyoruz. 
O da olmazsa Türkiye’nin herhangi bir ken-
tinde yatırım yapıyoruz. Yatırımları yapar-
ken her girişimci buna göre hareket etmeli. 

SANKO Holding olarak çeşitli sektörlerde 
üretim yapıyoruz. Şirketlerimizin tamamı-
nın merkezi Gaziantep’te. Bunun iki nedeni 
var. Birincisi parayı Gaziantep’te kazandık, 
Gaziantepli ile başardık, yine onlarla var 
olacağız. İkincisi ise vergi gelirlerinden be-
lediyelere aktarılan paranın Gaziantep Bele-
diyesine aktarılması için.”

Son yıllarda teknoloji kullanımında önemli 
gelişmeler olduğunu anlatan Konukoğlu, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim ülke olarak öğrenme kabiliyetimiz 
çok iyi. Pandemi dönemini dahi öğrenerek 
yaşadık. 10-15 yılda alacağımız yolu, pan-
demi sürecinde aldık. Pandemi koşullarında 
her türlü önlemi alarak üretimi sürdürdük, 
üretimden taviz vermedik.” 

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR 
KONUKOĞLU:

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK, TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ, 
YATIRIMLARIMIZI HİÇ AKSATMADAN YAPIYORUZ. ARTIK 

SIÇRAMA YAPMA DÖNEMİ GELDİ”

“SANAYİDE OTOMASYONUN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ 
OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORKUYORUM. İSTİHDAMA 

ÇÖZÜM OLAN EMEK YOĞUN SEKTÖRLER İSE DÜNYA İLE 
REKABETTE GÜCÜMÜZÜ AZALTIYOR”
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TEPE HOME’DAN DEPREMZEDELERİN İSTİHDAMINA DESTEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden et-
kilenen vatandaşlarımıza ilk 24 saat içinde 
destek vermeye başlayan Bilkent Holding 
ve grup şirketleri, belirlenen ihtiyaçlara yö-
nelik yardımlarını sürdürüyor. Bilkent Hol-
ding grup şirketlerinden biri olarak yardım 
çalışmalarına devam eden Tepe Home afet-
ten etkilenerek şehir değiştirmek zorunda 
kalan vatandaşlar için istihdam sağlamak 
üzere kadrosunu genişletme kararı aldı.  
 
Türkiye, Kahramanmaraş merkezde meyda-
na gelen ve 10 ilde etkili olan yıkıcı deprem-
lerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken 
bölgede yaşayan depremzede vatandaşlar 
için yardım seferberlikleri devam ediyor. 
Deprem bölgelerine ilk günden beri des-
tekte bulunan Tepe Home, afetten etkile-

nerek Ankara’ya gelen vatandaşların yeni 
hayatlarına entegre olabilmeleri için önemli 
bir adım attı.  Birçok afetzedenin Ankara’ya 
göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Tepe 
Home Genel Müdürü Levent Çapan, “Bu-
raya gelen vatandaşlarımızın uzun süreli 
olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri için 
ne yapabiliriz bakış açısıyla fabrikamızda 
depremzedelere özel olarak işe alım baş-
lattık. Ülkemiz olarak geçtiğimiz bu zorlu 
zamanlarda elimizden geldiği kadar yara-
larımızı sarmak istiyoruz” sözlerini söyledi. 
Ankara Bilkent’te mobilya üretim tesisi yer 
alan Tepe Home; döşeme, masif, metal, pa-
nel, cila, lojistik vb. birimlerinde çalıştırılmak 
üzere, depremzede vatandaşlar için özel 
olarak açılan, 50 kişilik mavi yaka kadrosu 
kapsamında işe alım süreçlerini başlattık-

larını duyurdu. Sosyal medya mecralarında 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Üzüntüsünü kalbimizde derinden hissetti-
ğimiz bu zorlu günlerde, Tepe Home ailesi 
olarak, depremzede vatandaşlarımıza des-
tek olmaya devam ediyoruz. Zor zamanla-
rın üstesinden birlik olarak gelebileceğimiz 
inancıyla, depremden etkilenen ve Anka-
ra’da ikamet etmek üzere şehir değiştiren 
vatandaşlarımız için istihdam sağlamak 
adına kadromuzu genişletiyoruz. Ankara 
Bilkent’te yer alan mobilya üretim tesisi-
mizde özel olarak açılan 50 kişilik mavi yaka 
kadrosu kapsamında işe alım süreçlerimizi 
başlatmış bulunuyoruz. Tepe Home olarak 
yaralarımızı birlikte sarabilmek gayesiyle 
çıktığımız bu yolda, depremzede vatandaş-
larımızın başvurularını bekliyoruz.”
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Türk Kahvesi Vücut Peelingi

Malzemeler

1 kahve fincanı Türk Kahvesi
1 çorba kaşığı deniz suyu
2 çorba kaşığı çiçek yağı veya susam yağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

2 çorba kaşığı yağda kahve ve deniz tuzunu ısıtın. Nemli vücuda ovarak sürün. 
Cildinizin pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

Cildi Canlandırmak İçin

Hazırlanışı ve Kullanılışı

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

Şişen Gözler için

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Salatalık suyunu buz kalıplarına koyarak dondurun. Göz çevresinde 
dolaştırarak masajla uygulayın. 
Birkaç dakika sonra göz çevrenizin canlandığını hissedeceksiniz.
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DEPREM BÖLGESİ İÇİN “BİR OYUNCAK BİR MEKTUP” HAREKETİ 
BAŞLATILDII

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık 
ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 
ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardın-
dan Eyüpsultan Belediyesi “Bir Oyuncak Bir 
Mektup” kampanyası başlattı.
Deprem bölgesine bugüne kadar 33 tır 
yardım gönderen Eyüpsultan Belediyesi, 
bölgedeki gönüllü ve personelinden olu-
şan 120 kişilik ekiple yardımlarını köy köy 
ulaştırıyor.

Bölgeye gönüllü olarak giden ve köy köy 
dolaşarak yardımların dağıtılmasına yar-
dımcı olan Eyüpsultan Belediyesi personeli 
Mehmet Kapan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Kapan, “Gaziantep İslahiye’de lojistik 
merkezi kuruldu. Eyüpsultan’dan yola çıkan 
yardım tırları buraya boşaltılıyor ve küçük 
araçlarla köylere ulaşıyoruz. Bugün sabah-
tan itibaren Gaziantep İslahiye’de 7 köye 
ulaştık. Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağzı-
lar, Arpalı, Çerçili ve Kabaklar köylerinde 
yağ, şeker, tüp, battaniye, çadır gibi temel 
ihtiyaçları depremzedelere teslim ederken 
oyuncak ihtiyacı olduğunu da gördük” dedi. 
“BİR OYUNCAK BİR MEKTUP HAREKETİ 
BAŞLATIYORUZ”

Oyuncak ihtiyacının olması üzerine Eyüp-
sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bir 
Oyuncak Bir Mektup” kampanyası başlatıl-
dığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bir oyuncak 
bir mektup kardeşliği hareketi başlatıyoruz. 
Deprem bölgesinde köy köy ellerimizle tes-
lim ettiğimiz ihtiyaçların yanında oyuncak 
ve Eyüpsultanlı çocuklarımızın mektubunu 
da ulaştıracağız. Pazartesi günü gün boyu 
sadece oyuncak yardımlarınızı bekliyoruz, 
tırı hemen doldurup bir an önce bölgeye 
uğurlamak istiyoruz” dedi.

4 NOKTADAN TOPLANACAK

Deprem bölgesine oyuncak göndermek is-
teyen vatandaşların White Hill AVM, Eyüp-
sultan Kültür Sanat Merkezi, Göktürk Kültür 
Merkezi ve Eyüpsultan Belediyesi Beyaz 
Masa’da bulunan toplama noktalarına, te-
miz ve hiç kullanılmamış oyuncakları ulaş-
tırması gerekiyor.
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

HÜCRESEL GÜÇ BESİNLERDE SAKLI

Sağlığımızın korunması daha uzun daha ve-
rimli bir yaşam için DNA mızı korumalı ha-
sarını en az düzeye düşürmek ve buna bağlı 
olarak kanser ve oluşumundan korunmak 
için bilmemiz gerekenler;

 Deoksiribo Nükleik veya kısaca DNA, tüm 
organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlev-
leri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan 
genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. 
DNA’nın başlıca rolü bilginin uzun sürekli 
saklanmasıdır.

Kanser, hücrelerde DNA’nın sonucu hüc-
relerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde 
büyümesi ve çoğalmasıdır.

DNA Hasarı ve Tamiri

Vitaminler Dna’nın bütünlük ve istikrarını 
korumada önemli rol oynar. Beta- Karoten 
gibi karotenoidler genomik istikrarı kesin 
anlamda koruyan antioksidanlar olarak gö-
rülmektedir. B3 vitamini, B9( Folat), ve B12 
(Kobalamin) de DNA metabolizması için 
gerekli maddelerdendir. D vitamini de DNA 
yapısını korumaktadır.

Yapılan çalışmalarda DNA hasarını onarma-
da beslenmenin ne kadar önemli işlevi ol-
duğu ortaya çıkmaktadır.

DNA Hasarına karşı kalkan oluşturan besin-
ler:

Bal Kabağı

Bal kabağı çok güçlü bir antioksidan olan 
beta-karoten içerdiğinden dolayı kansere 
karşı koruyucu özellik taşır.

Domates

Domatesin içinde bol miktarda bulunan li-
kopen, DNA hasarını engelleyerek kanser 
riskini azaltmaktadır.

Sarımsak

33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, 
flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, 
Avitamini, B ve C vitaminleri içermektedir. 
Sarımsak tümör hücre çoğalmasını baskıla-
yan enzimlerin etkinliğini artırarak kansere 
karşı korur. 

Turpgiller(Brokoli- Karnabahar- Lahana)

Turpgiller grubundan oluşan Brokoli, karna-
bahar, lahana gibi kış sebzeleri, birçok anti 
kanserojen bileşikler içerir. Bu besinler DNA 
hücre hasarının önlenmesine yardımcı olur. 
Özellikle mevsiminde tüketildiğinde kanser-
den korur.

Yulaf Ezmesi

Yulaf çözünebilir bir posa olan beta-glukan 
içerir.      Yulaf ezmesinin içerdiği fitokimya-

sallar ( bitkisel kimyasallar) sayesinde kan-
sere karşı koruyucu özellik taşımaktadır.

Çörek otu

Çörek otu vücutta mikrop veya tümörle mü-
cadele eden hücrelerin sayısını arttırmakta-
dır. Kansere karşı koruyucudur.

Greyfurt

Greyfurt C vitamininden zengin bir meyve-
dir. C vitamini vücuda zarar veren serbest 
radikallerle savaşan çok güçlü bir antioksi-
dan özelliğe sahiptir.  Yapılan çalışmalarda 
çeşitli kanser türlerinin önlenmesinde rol 
aldığını gösteriyor.

Yeşil çay

İçeriğindeki kateşinler antioksidan etkiye 
sahiptir.

Yapılan çalışmalar yeşil çayın içeriğindeki 
kateşinler sayesinde kanser riskini azalttığı-
nı ortaya koymaktadır.



63

 Haberler / MALL&MOTTO

HÜCRESEL GÜÇ BESİNLERDE SAKLI Depremden etkilenen çocuklarla duygu ve düşünceler hakkında şeffaf ve korkutucu olmayan bir dille iletişim kurmanın 
önemine değinen Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, çocukların boyama, yazı yazma gibi faaliyetlerle kaybettikleri aile birey-
lerine dair yeni anılar oluşturmalarının iyileştirici etkisinin altını çizdi. Buradan harekete geçen Sabri Ülker Vakfı, T.C. Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan refakatsiz çocukların iyileşme süreçlerine destek olmak 

amacıyla oyuncak ve etkinlik malzemeleri gönderdi.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK VE 
OYUNLARLA YENİ ANILAR OLUŞTURULABİLİR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 
ilde hissedilen depremden etkilenen ço-
cukların hayata yeniden uyumlanması sü-
recinde yetişkinlerin çocuklarla kuracağı 
iletişim ve yönlendirmeler büyük önem ta-
şıyor. Depremde yakınlarını kaybeden veya 
depremi yaşayan çocuklarda travma sonrası 
stres bozukluğu görüldüğünü belirten Ak-
deniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve 
Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği 
Travma Komisyon Başkanı Doç. Dr. Serhat 
Nasıroğlu, bu süreçte çocukların gelişim 
davranışlarında geriye dönme, dikkat bo-
zukluğu, başarının olumsuz etkilenmesi gibi 
sonuçlarla karşılaşıldığını vurguladı.

“Çocuklarla depreme dair duygularınızı 
paylaşın”

Depremi yaşayan çocukların duygu, düşün-
ce ve korkularını söylemekten çekinebildik-
lerine değinen Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, 
kimi ailelerin çocukların yanında üzüntü ve 
endişelerini göstermemek için duygularını 
bastırdıklarını ancak bunun çoğunlukla fay-
da göstermediğini belirtiyor. 

Serhat Nasıroğlu bu süreçte yapılabilecek 
konuşmaları şöyle özetliyor: “Çocuğu kar-
şınıza alıp, olayla ilgili ne düşündüğünüzü 
konuşmanızda fayda var. Korkuyor musu-
nuz, öfkeli misiniz, kaygılarınız mı var? Bu 
hislerinizi çocuğunuzla şeffaf ancak korku-
tucu olmayan bir şekilde konuşun. Konuş-
ma sonrasında çocuğunuzun da kendi duy-
gularını anlatmasına fırsat verin. Deprem 
anında ne oldu, o anda neler hissetti? Tüm 
bu süreçle ilgili çocuğun hissettiği duygu ve 
düşünceleri sizinle paylaşmasına müsaade 
edin. Çocuklara duygularımızı anlatırken de 
bunun kötü bir şey olmadığını, deprem gibi 
olaylarda öfke, korku, endişe gibi hislerin 
çok doğal tepkiler olduğunu aktarmamız 
önemli.”

“Boyama-yazı etkinlikleri ile yeni anılar 
oluşturulmalı”

Ailelerini veya yakınlarını kaybeden çocuk-
ların travma ile baş edebilmeleri için yapı-
labileceklerine değinen Nasıroğlu, “Bazı 
bireyler evlerinden hiçbir şey alamadılar. 
Geçmişle ilgili anıları barındıran tüm nesne-
ler dışarıda kaldı. Örneğin, babanızı kaybet-
tiniz ve babanızla ilgili tek bir fotoğraf kare-
si bile elinizde kalmadı. Gerçekten zorlu bir 
süreç. Bu süreçle başa çıkmak için yapılabi-
leceklerden biri yeni anılar oluşturmaktır. 
Bir boyama kalemi verilen çocuğa, babanla 
ilgili anını yazar mısın ya da çizer misin de-
nilebilir. Okuma yazma bilen çocuklardan 
depremde kaybettiği ebeveynine veya yakı-
nına bir veda mektubu yazması veya onunla 
ilgili en güzel anısını yazması istenebilir. Bu 
süreçte anıları yok etmek veya bastırmak 
faydalı olmuyor. Bunun yerine elimizde anı-
larımıza dair hiçbir nesne yokken yeni nes-
neler üretmeye başlıyoruz” dedi.

Refakatsiz çocuklar için 2.000 etkinlik 
kutusu

Boyama, yazma ve oyun oynama gibi et-
kinliklerin çocukların travma sonrası iyi-
leşme süreçlerine destek olmasından yola 
çıkan Sabri Ülker Vakfı, depremde ailele-
rini kaybeden çocuklara iletilmek üzere 
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
aktivite malzemelerinden oluşan etkinlik 
kiti gönderdi.
Koruma altına alınan 2.000 refakatsiz 
çocuğa iletilmek üzere oyuncak ayı, bo-
yama kitabı, boya kalemi, yüz boyası ve 
hamur seti, el kitabı ve deprem özel bis-
küvisinden oluşan etkinlik malzemeleri 
ileten Sabri Ülker Vakfı’nın bu çalışması; 
bakanlığın yönlendirmesi ile önümüzdeki 
dönemde depremden etkilenen tüm re-
fakatsiz çocukları kapsayacak. 

Doç. Dr. Serhat NasıroğluDoç. Dr. Serhat Nasıroğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı 
Başkanı ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Başkanı ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği 
Travma Komisyon Başkanı Travma Komisyon Başkanı 
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek genel-
likle inanılmaz derecede karmaşık görünür. 
Etrafınızdaki reklamlar ve uzmanlar çelişkili 
tavsiyeler veriyor gibi görünüyor olabilir. 
Ancak sağlıklı bir yaşam sürmenin karmaşık 
olması gerekmez.

Optimal sağlığa kavuşmak, kilo vermek ve 
her gün daha iyi hissetmek için yapmanız 
gereken tek şey bu 5 basit kurala uymak.

1-Vücudunuza Zehirli Şeyler Almayın

İnsanların bedenlerine aldıkları  birçok şey 
düpedüz toksiktir. Sigara, alkol ve kötüye 
kullanılan uyuşturucular gibi bazıları da son 
derece bağımlılık yapar, bu da insanların 
onlardan vazgeçmesini veya onlardan ka-
çınmasını zorlaştırır.

Bu maddelerden biriyle sorununuz varsa, o 
zaman diyet ve egzersiz yapmak  endişele-
riniz arasında en az olanıdır.

Alkol, buna tahammül edebilenler için ölçü-
lü olarak iyi olsa da, tütün ve kötüye kullanı-
lan uyuşturucular herkes için kötüdür.

Ancak bugün daha da yaygın bir sorun, 
sağlıksız, hastalıkları teşvik eden abur cubur 
yemektir. Optimal sağlığa kavuşmak isti-
yorsanız, bu yiyecekleri tüketmenizi en aza 
indirmelisiniz.

Muhtemelen diyetinizi iyileştirmek için ya-
pabileceğiniz en etkili değişiklik, işlenmiş, 
paketlenmiş yiyecekleri azaltmaktır.

Bu zor olabilir çünkü bu yiyeceklerin çoğu 
son derece lezzetli ve direnmesi çok zor 
olacak şekilde tasarlanmıştır .

Belirli içerikler söz konusu olduğunda, ekle-
nen şekerler en kötüler arasındadır. Bunla-
ra sükroz ve yüksek fruktozlu mısır şurubu 

dahildir.

Her ikisi de aşırı tüketildiğinde metaboliz-
manıza zarar verebilir, ancak bazı insanlar 
makul miktarları tolere edebilir

Ek olarak, bazı margarin türlerinde ve pa-
ketlenmiş fırınlanmış yiyeceklerde bulunan 
tüm trans yağlardan kaçınmak iyi bir fikirdir.

2. Ağırlık  Kaldırın ve Hareket Edin

Optimal sağlık için kaslarınızı kullanmak son 
derece önemlidir.

Ağırlık kaldırmak ve egzersiz yapmak kesin-
likle daha iyi görünmenize yardımcı olabilir-
ken, görünümünüzü iyileştirmek gerçekten 
buzdağının görünen kısmıdır.

Ayrıca vücudunuzun, beyninizin ve hor-
monlarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağ-
lamak için egzersiz yapmanız gerekir.

Ek olarak, egzersiz, özellikle sağlıklı bir di-
yetle birlikte yağ kaybetmenize yardımcı 
olabilir. Sadece kalori yakmaz, aynı zaman-
da hormon seviyenizi ve genel vücut fonk-
siyonunuzu iyileştirir.

Neyse ki egzersiz yapmanın birçok yolu 
var. Spor salonuna gitmenize veya pahalı 
egzersiz ekipmanlarına sahip olmanıza ge-
rek yok.

Ücretsiz olarak ve kendi evinizin rahatlığın-
da egzersiz yapmak mümkündür. Örneğin, 
Google'da veya YouTube'da "vücut ağırlığı 
antrenmanları" veya "jimnastik" için bir ara-
ma yapın.

Doğa yürüyüşü yapmak veya yürüyüş yap-
mak için dışarı çıkmak, yapmanız gereken 
bir diğer önemli şeydir, özellikle de ora-
dayken biraz güneş alabiliyorsanız (doğal 
bir D vitamini kaynağı için). Yürümek iyi bir 
seçimdir ve fazlasıyla önemsenmeyen bir 
egzersiz şeklidir.

Anahtar, zevk aldığınız ve uzun vadede 
bağlı kalabileceğiniz bir şey seçmektir.

Tamamen formunuz bozuksa veya tıbbi 
problemleriniz varsa, yeni bir eğitim prog-
ramına başlamadan önce doktorunuzla 
veya kalifiye bir sağlık uzmanıyla konuşmak 
iyi bir fikirdir.

3. Bir Bebek Gibi Uyuyun

Uyku, genel sağlık için çok önemlidir ve 
araştırmalar, uykusuzluğun obezite ve kalp 
hastalığı da dahil olmak üzere birçok has-
talıkla ilişkili olduğunu göstermektedir

İyi ve kaliteli bir uyku için zaman ayırmanız 
şiddetle tavsiye edilir.

Düzgün uyuyamıyorsanız, onu iyileştirme-
nin birkaç yolu vardır:

Günün geç saatlerinde kahve içmeyin.

Her gün benzer saatlerde yatmaya ve 
uyanmaya çalışın.

Yapay aydınlatma olmadan tamamen ka-
ranlıkta uyuyun.

Yatmadan birkaç saat önce evinizdeki ışık-
ları kısın.

Doktorunuzu görmek de iyi bir fikir olabi-
lir. Uyku apnesi gibi uyku bozuklukları çok 
yaygındır ve çoğu durumda kolayca tedavi 
edilebilir.

4. Aşırı Stresi Önleyin

Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir diyet, 
kaliteli uyku ve düzenli egzersiz içerir.

Ama nasıl hissettiğiniz ve nasıl düşündü-
ğünüz de çok önemlidir. Sürekli stresli ol-
mak felaket için bir reçetedir.

Aşırı stres, kortizol seviyelerini yükseltebilir 
ve metabolizmanızı ciddi şekilde bozabilir. 
Abur cubur yeme isteğini, mide bölgeniz-
deki yağı artırabilir ve çeşitli hastalık riski-
nizi artırabilir.

5. Vücudunuzu Gerçek Yiyeceklerle Bes-
leyin

Sağlıklı beslenmenin en basit ve en etkili 
yolu gerçek yiyeceklere odaklanmaktır.

Doğada neye benzediklerini bildiginiz iş-
lenmemiş, bütün yiyecekleri seçin.

Hayvanların ve bitkilerin (et, balık, yumurta, 
sebze, meyve, kuruyemiş, tohum, sağlıklı 
yağlar, sıvı yağlar ve yüksek yağlı süt ürün-
leri) bir arada kullanılması en iyisidir.

MÜKEMMEL SAĞLIK İÇİN
 5 BASİT KURAL

DEPREM SONRASI OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN 
AİLELERE ÖNERİLER
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DEPREM SONRASI OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN 
AİLELERE ÖNERİLER

Çocuklar ve ergenler deprem gibi doğal afetlerden yetişkinlere göre psikolojik açıdan daha fazla etkilenebilmektedir. 
Beklenmedik aniden ortaya çıkan deprem gibi afet olaylarında yetişkinler gibi çocuklarda da bazı fizyolojik ve psikolo-
jik belirtiler tetiklenebilmekte ya da önceden var olan semptomlar artabilmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastane-
si’nden Uzm. Kln. Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan çocukların deprem sonrası okula başlama süreçleriyle ilgili önemli 

bilgilendirmelerde bulundu.

Deprem sonrasında normalleşmenin en 
önemli adımlarından okula başlama süre-
cinde çocukları ve yetişkinleri nelerin bek-
lediği hakkında bilgi sahibi olmamız ve sü-
recin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına 
son derece önemli olduğunu söyleyen Leb-
lebicioğlu, çocuklar ve ergenlerin deprem 
gibi doğal afetlerden yetişkinlere göre daha 
çok etkilendiğini belirtti. 

Bu etkilerin önemine vurgu yapan Leblebi-
cioğlu, “Ancak bu etki düzeyi afete doğru-
dan ya da dolaylı olarak ne şekilde maruz 
kalındığı, yaşı, bakım verenin tutumları ve 
sosyal medyaya maruz kalma oranı gibi fak-
törlere göre değişebilmektedir. Her ne ka-
dar doğal afetlerin çocuk ve ergen bireyler 
üzerindeki psikolojik etkisi Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu ‘TSSB’ gibi düşünülsede, 
her çocuğun afet sonrası aynı sorunu yaşa-
yacağının düşünülmesi yanlış bir düşünce 
yapısı olacaktır. Çocuğun yaşadığı ona fazla 
gelen, taşıyamadığı her şey travma olarak 
adlandırılabilir. Travma sonrasında TSS-
B’nin yanı sıra; depresyon, uyum sorunları, 
öfke problemi, sürekli ağlama, okula gitme 
korkusu, ayrılık anksiyetesi, kazanılan be-
cerilerin gerilemesi, fobiler ve patolojik yas 
afetlerden sonra çocuk ve ergenlerden son-
ra en sık görülen psikolojik etkiler olduğu 
söylenebilir“diye konuştu.

Uzmandan Ailelere Tavsiyeler

•İlk adım okula başlayacak olan çocuğu, 
deprem hakkında bilgilendirmektir. Yapılan 
en büyük hatalardan biri çocuğa bir şey ol-
mamış gibi davranmaya çalışmak, deprem 
kavramını açıklamamak olacaktır. Bu çocuk-
ların okula başladıklarında çevresindekiler 
tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
var olan gerçekliğe bir anda savunmasız bir 
şekilde maruz kalmalarına neden olabilir. 
Çocuğun güven duyduğu kişiden ilk olarak 
mevcut duruma dair bilgi edinmesi son de-
rece önemlidir. Çocuğun yaşına ve gelişim 
düzeyine uygun yapılan somutlaştırmalar, 
çocuğun travmatik olayı işlemesini kolay-
laştırır. 
•Travmanın işlenebilmesinde rutinler bü-
yük rol oynamaktadır. Çocuk için bu rutin-
lerin en önemli parçalarından biri okuldur. 
Deprem sonrası kaygılı çocuk okula gitmek 

istemeyebilir. Bu noktada hem ebeveynler 
hem de öğretmenler çocuğun duygularını 
görebilmeli, kaygısını giderecek somutlaş-
tırma ve güvendesin mesajlarıyla duygula-
rıyla baş edebilmesine yardımcı olan bir rol 
üstlenmelidir. 
•Okula başlayacak olan çocuk bu süreçte ai-
lesiyle birlikte uyumak isteyebilir. Aile çocu-
ğun ihtiyacını akut dönemde reddetmeden 
şu şekilde giderebilir; ‘’ Şu anda korkuyor 
olabilirsin bu sebeple birlikte uyumak istiyor 
olabilirsin. Bir süre birlikte uyuyabiliriz.’’ gibi 
geri bildirimlerle ancak sonrasında yavaş 
yavaş ayrışma sağlanarak çocuğun kendisini 
güvende hissetmesine yardımcı olunabilir. 
•Çocuğun güven duygusunun yeniden 
oluşturabilmesi için ‘’Afet anında evde ve 
okulda ne yapılmalı? Güvenli alanlar nere-
si?’’ çocukla paylaşılmalı ve gösterilmelidir. 
Bu noktada ‘’şu anda güvendesin ve bura-
sı güvenli’’ mesajının verilmesi son derece 
önemli.
•Aile içerisinde duyguların rahatlıkla ifade 
edilebiliyor olması son derece önemli.  Ev 
içerisinde duygularını ifade eden çocuk, 
okulda da ifade edebilen çocuğa dönüşe-
cektir. Korkusunu ve kaygısını dile getir-
mekte güçlük yaşayan çocuk okula baş-
ladığında huzursuz olabilir, okula gitmek 
istemeyebilir ya da konsantrasyonda güçlük 
yaşabilir. Duygu ifadesi çocuğun travmayı 
işleyebilmesini kolaylaştırır. Tam tersi olan 

‘’ Erkek adam korkmaz. ‘’Kocaman adam 
oldun ağlıyorsun.’’ ‘’Sen ablasın.’’ gibi ifa-
delerden kaçınılmalıdır. Bu ifadeler çocuğu 
anlaşılmamış hissettirerek çocuğun duy-
gularını bastırmasına ve travmayı işlemede 
zorlanmasına neden olacaktır. 
•Çocuğunun okula gitmesi konusunda kay-
gı duyan ebeveynlerin çocukları da okula 
gitmekte zorlanabilir. Çünkü duygular bula-
şıcıdır. Dolayısıyla ebeveynlerin bu süreçte 
kendi duygularını düzenleyebiliyor olması 
oldukça önemlidir. Ebeveynin kendisi içinde 
zorlu olan bu süreçte mümkün olduğunca 
korku, kaygı ve panik gibi duygusal dağıl-
maların çocuğun yanında gerçekleştirme-
melidir. 
•Duyguların bulaşıcılığı sadece ebeveyn ço-
cuk ilişkisinde değil, okul-çocuk ilişkisinde 
de mevcuttur. Sınıf içerisinde yapılan grup 
çalışmaları örneğin; çocukların depremze-
delere mektup yazması, yardım kolileri ha-
zırlaması, birlikte resim yapmaları tüm sınıf 
içerisindeki çocukların aidiyet hissini, birlik, 
beraberlik ve güvenlik hissini yeniden yapı-
landırarak grup içi duygularını düzenleme-
sine yardımcı olacaktır.
•Travma sonrası akut dönemde gösteri-
len tepkiler beklendik ve normaldir. Ancak 
belirtilerin düzeyi giderek artıyorsa ve ço-
cuğun işlevselliğini bozmaya başladıysa bu 
noktada ruh sağlığı uzmanına başvurmanız 
doğru olacaktır. 

Müge Leblebicioğlu ArslanMüge Leblebicioğlu Arslan
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Kln. Psikolog İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Kln. Psikolog 
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DISNEY X GIVENCHY KAPSÜL KOLEKSİYONU 
BEYMEN İSTİNYEPARK’TA 

Givenchy ve Disney’in Ay Yeni Yılı ve Dis-
ney'in 100. yılı kutlamaları için tasarladığı, 
Şanslı Tavşan Oswald'in başrolde olduğu, 
sınırlı sayıda üretilen Disney x Givenchy 
Kapsül Koleksiyonu, Beymen İstinyepark’ta 
exclusive olarak modaseverlerle buluşuyor.

Walt Disney Company’nin 100. kuruluş yıl-
dönümünü kutladığı 2023 yılında, Şanslı 
Tavşan Oswald, Tavşan Yılı öncesinde za-
manın pop kültürüne yeniden dahil olmak 
üzere Disney arşivlerinden çıkıyor. Walt Dis-
ney ve stüdyosundaki sanatçılar tarafından 
yaratılan ve Mickey Mouse’un zeki ve eğlen-
celi öncüsü olarak bilinen Oswald, karakter 
animasyonu tarihinde bir ilk olma özelliğini 
taşıyor. Walt Disney Animasyon Stüdyoları, 
yaklaşık 95 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz Aralık 
ayı başlarında yepyeni bir Oswald kısa filmi 
yayınladı.

Givenchy Kreatif Direktörü Matthew M. Wil-
liams, koleksiyon için New York, Paris, Los 
Angeles, Şanghay, Tokyo gibi dünyanın dört 
bir köşesinden ilham aldı. İş birliği için Dis-
ney ile birlikte çalışan Williams, Oswald'ın 
muzip, yüksek enerjili mizacını, kendisinin 
Givenchy'ye yön veren estetik anlayışıyla 
harmanlayarak macera ruhunu yansıtan, 
koleksiyonluk parçalardan oluşan kapsül 
koleksiyon ile "türünün tek örneği bir dünya 
turu" yarattı. Kampanya ve Oswald'ın dünya 
turu, Walt Disney Animasyon Stüdyoları ile 
sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Julian Klin-
cewicz'in iş birliğiyle hazırlanan bir karma 
gerçeklik kısa filminde hayat buluyor. Bu 
yenı̇ kısa filmde, dünyaca ünlü yetenekler 
Madeleine Petsch, Amber Liu ve Alton Ma-
son da Şanslı Tavşan'la beraber maceranın 
tadını çıkarıyor. Los Angeles'taki El Capitan 
tiyatrosundan başlayan yolculuk, Şanghay, 
New York ve Tokyo'ya uzanacak ve Paris'te-
ki Givenchy Modaevi’nde son erecek.

Koleksiyonun temel ürünleri arasında spor 
ceketler, oversize gömlekler, tişörtler şort 
takımlar, denim parçalar, sweatshirt ve 
eşofman takımları yer alıyor. Disney x Gi-
venchy’nin neşeli tasarımlardan oluşan ko-
leksiyonluk aksesuarları; tenis ayakkabıla-
rından tote çantalara ve küçük boy çapraz 
çantalara, kart taşıyıcılardan telefon kılıfla-
rına, kulaklık kutularına ve şapkalara kadar 
uzanan geniş bir yelpazede sunuluyor.

Hayranları, Snapchat üzerinden Oswald 
World Painter AR lensi ile dijital bir yolculuk 
yaparak bu kutlamaya katılabiliyor. Bu lens 

kullanıcıların gökyüzünü boya, stensiller ve 
Oswald'un Givenchy turunda seyahat ettiği 
beş şehri vurgulayan pasaport damgalarıy-
la renklendirmelerine olanak tanıyor. Lens, 
kullanıcıları kapsül koleksı̇yon hakkında 

daha fazla bilgı̇ edinmek üzere Givenchy sı̇-
tesı̇ne yönlendı̇riyor. 

Disney x Givenchy Kapsül Koleksiyonu’nu, 
Beymen İstinyepark’ta keşfedebilirsiniz.
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TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN 10 BİN MADENCİMİZİN 
ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ

Türkiye’nin kalbi, 6 Şubat 2023 Pazartesi 
günü saat 04:17’den beri Kahramanmaraş 
merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depre-
min yıktığı 10 ilde atıyor. 

Dünyanın dört bir tarafından arama kurtar-
ma uzmanları deprem bölgesinde enkaz al-
tında kalan canları kurtarmak için insan üstü 
bir emek veriyorlar.

Türkiye’de bugüne kadar yaşanan tüm 
doğal afetlerde yaraları sarmak için en ön 
safta yer alan Türk madencilik sektörü, bu 
depremde de çok sayıda mucizeye imza 
attı. Madencilerin doğal arama kurtarmacı 
olduğu, doğal afetlerde zaman yitirmeden 
hemen bölgeye intikal etmeleri gerektiği 
yaptıkları çalışmalar sonrasında daha net bir 
şekilde anlaşıldı. 

Cumhurbaşkanlığına ait TC-TUR uçağıyla 
deprem bölgesine giden, ömürleri yer altın-
da geçen madenciler, termal kameraları ve 
teçhizatlarıyla “domuz damı” adını verdikle-
ri yöntemle 10 ilde yüzlerce vatandaşımızı 
enkaz altından çıkarmayı, bu vatandaşları-
mızı ikinci kez hayata tutundurmayı başardı.  

Depremin ilk gününden itibaren dört kol-
dan yaraları sarmak için çırpınan Türk ma-
dencilik sektörü başkanları, kamu yönetici-
leri, deprem uzmanları, gazeteciler, sosyal 
medya kullanıcıları, canları pahasına kendi-
lerini enkazın altına atan, on binlerce canı 
kurtaran koca yürekli madencilerle gurur 
duyan paylaşımlar yaptı. 

Kahraman Madencilerimiz sosyal medyada 
da gündem oldu;

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9 
Şubat’ta “Adıyaman’dan 90. saatte bir güzel 
haber daha. Gün ışığının değerini en iyi bi-
len madencilerimiz, Tarık’a aydınlık dolu bir 
geleceğin kapılarını araladı.” şeklinde payla-
şım yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise “An 
itibarıyla 9782 kahraman madenci deprem 
bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 
aktif görev alıyor. Allah hepsinden razı ol-
sun.” şeklinde bilgi verdi. 

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise “Sevgili 
madenciler hakkınız ödenmez. Kendi canı-
nı düşünmeden tehlikeye atan, gönüllülük 
esasına dayalı şekilde (bazılarının "yıllık iz-
nini" kullandığı söyleniyor) her zaman “yar-
dım” çığlığına koşan muhteşem insanlarsı-
nız. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan 
herkese minnettarız.” Yorumunda bulundu.  

Gazeteci Sedef Kabaş ise “Madencilerimiz 
arama kurtarma çalışmalarında büyük fark 
yarattılar; çok can kurtardılar. Sizler yerin al-
tında yaşamaya değil, başımızın üstünde ta-
şınmaya layıksınız.” Şeklinde paylaşım yaptı. 

Gazeteci Şirin Payzın da tweetinde “So-
ma’dan gelen kahraman madenciler” notu-
nu düştü.

Türkiye’nin dört bir yerinden geldiler, 
canları enkazdan kurtardılar

Zonguldaklı madencilerimiz, Adıyaman’da 
8 metre derinliğe inerek 17 yaşındaki Gül-
süm Yeşilkaya’nın hayatını kurtarırken, Ha-
tay’da depremin yıktığı enkazda çalışan 
madenciler 88 saat sonra 10 saatlik bir 
çalışma sonrasında İbrahim Halil ve Ayla 
Halil çiftini enkaz altından sağ çıkarmayı 
başardı. Adıyaman’da 7 yaşındaki Solin de 
madenciler sayesinde hayata tutunan bir 
başka depremzede oldu. Somalı madenci-
ler, Samandağ’da enkazdan 15 vatandaşı-
mızı sağ olarak çıkardı. Madencilerimiz 11 
yaşındaki Lena ve annesini 10 saatlik çalış-
mayla depremden 160 saat sonra enkazdan 
çıkarırken Gaziantep'te madencilerimiz 6 
günün sonunda İkranur'a ulaştı. Hatay’da 
madencilerimiz 110 saat sonra bir anne ve 
bebeğini enkazdan kurtardı. Adıyaman'da 
152’inci saatin sonunda arama kurtarma ve 
madenciler biri kadın, biri çocuk, iki karde-
şi sağ olarak çıkardı. Elbistan’da 4 kişi sağ 
olarak Somalı madenciler tarafından kur-
tarıldı, Rize’den katılan madenciler Kahra-
manmaraş’ta biri bebek 11 kişiyi kurtardı. 
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İzmirli madenciler, 107 ve 127 saat boyunca 
enkaz altında kalan iki kişiyi kurtararak, bir 
mucizeyi gerçekleştirmiş oldu. Bu örnekler 
sadece birkaçı…

ÇETİNKAYA; “Madencilik sektörü olarak 
tek yürek olduk”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden 
Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracat-
çıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinka-
ya, “Türkiye’yi derinden yaralayan deprem 
felaketinin ardından maden sektörü olarak 
hemen harekete geçtik. Türkiye’nin dört bir 
yanında çalışan madencilerin bölgeye hare-
ket etmesi için organize olduk. Madencilik 
şirketleri de enkazlarda kullanılabilecek tüm 
iş makinelerini bölgeye göndermek için se-
ferber oldu. Bu büyük felaketin ardından 
tüm Türkiye nasıl tek yürek olduysa maden-
cilik sektörü olarak biz de tek yürek olduk. 
Gözünü kırpmadan bölgeye giden maden-
cilerimizin canla başla verdiği mücadele hala 
devam ediyor. Madencilerimizin enkazlarda 
verdiği mücadeleye minnettarız, haklarını 
ödeyemeyiz. Bundan sonrası için de maden 
sektörü olarak elimizden gelen tüm desteği 
vermeye devam edeceğiz.” dedi. 

ALİMOĞLU; “Ocaklarımızı kapattık iş 
makinalarımızla sahadayız”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “İlk günden 
beri tek gündemimiz deprem oldu, ocakla-
rımızı kapattık iş makinalarımızla sahadayız. 
Bazı madencilerimiz yeni aldıkları iş makine-
lerinin ilk kez marşına depremde arama kur-
tarma çalışmalarında bastı. Madencilerimiz 
geçmişte orman yangınlarında bütün doğal 
afetlerde hepsinde öncü oldu, yine her ko-
şulda halkımızın yanındalar. Madencilerimiz 
göçüğü en iyi bilendir, en hızlı çözüm üre-
tendir. Deprem bölgesine ulaştıkları andan 
itibaren canla başla özverili bir şekilde çalı-
şarak birçok insanın kurtulmasına vesile ol-
dular, birçok kez ölümü göze alarak yıkıla-
cak denilen binaya girip aileleri, birçok canı 
güneşe çıkardılar. Kamu yöneticilerimiz, 
Gazeteciler ve Vatandaşlarımız tarafından 
medyada ve sosyal medyada madencileri-

mizin çalışmalarıyla ilgili yapılan paylaşım-
lara ne kadar teşekkür etsek az. Bizlerde, 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 10 bin 
madencimizin ellerinden öpüyoruz.  Kozlu, 
Soma, Armutçuk, Amasra, İzmir, Zonguldak 
başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanın-
dan gelen madencilerimiz Türkiye size min-
nettar” diyerek görüşlerini özetledi.

EMİROĞLU; “Hiç vakit kaybetmeden bir 
‘Kriz Masası’ oluşturduk”

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali 
Emiroğlu, “Son yüzyılın en büyük felaketini 
yaşadık maalesef. Gerçekten yüreğimdeki 
üzüntüyü anlatacak kelimeleri bulamıyo-
rum. Depremde hayatlarını kaybeden can-
larımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa-
lar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş 
olsun diyorum. Maden arama-kurtarma 
ekiplerimizin liderleri bu tür afetleri haber 
alır almaz talimat gelmesini beklemeden 
ekiplerini hazır hale getirir. Depremin he-
men ardından Derneğimizin İSG Komitesi, 
üye şirketlerimiz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve AFAD arasında koordinasyon 
sağladı. Biz de TMD olarak arama-kurtarma 
ekiplerimizin liderlerinin de içinde yer aldığı 
İSG Komitemizle birlikte hiç vakit kaybet-
meden bir ‘Kriz Masası’ oluşturduk. Dep-
rem bölgelerinde kamu ve özel sektörden 
toplam 10 binden fazla madenci görev aldı. 
Gözlerini kırpmadan kendi hayatlarını riske 
atarak, insanüstü bir çabayla sayısız canımı-
zı enkaz altından kurtaran madencilerimize 
ne kadar teşekkür etsek azdır. Öte yandan 

üye şirketlerimiz, bünyelerindeki profes-
yonel arama-kurtarma ekiplerini bölgeye 
göndermelerinin yanı sıra makina, yiyecek, 
giysi, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi 
birçok malzemeyi de deprem bölgesine 
ulaştırdı, ulaştırmaya devam ediyor. Şimdi 
bir taraftan kayıplarımızın yasını tutarken, 
diğer taraftan da yaralarımızı sarmak için 
gece gündüz çalışacağız. Bizleri bekleyen 
zor günleri ancak ve ancak dayanışma ile 
aşabiliriz. Madencilik sektörü olarak yara-
ları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber 
ediyoruz, üzerimize düşen ne görev varsa 
yerine getirmeye hazırız” diye konuştu. 

ŞİMŞEK; “Madencilerimizin yıkılan tüm 
bina enkazlarından canlar kurtardı”

Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üre-
ticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanifi 
Şimşek, “6 Şubat günü 10 ilimizde can ka-
yıplarına ve büyük bir yıkıma neden olan 
depremin acısını hem birey olarak hem de 
sektör olarak büyük bir üzüntü ile yaşıyo-
ruz. Depremin ilk gününden itibaren kur-
tarılacak canlar, enkazlara müdahale ede-
bilmek için birliğimiz, bölge derneklerimiz, 
firmalarımız elimizden ne gelir ise canla 
başla çabaladık. Mermer sektörünün elin-
deki imkânları deprem bölgesine kanalize 
edebilmenin yollarını aradık ve ilk günden 
itibaren elimizdeki ekiplerle birlikte kepçe, 
dozer, loder, tır, lovbed, vinç ne varsa böl-
geye yönlendirmeye çalıştık. İnsani yardım 
niteliğinde birçok malzemeyi imkânlarımız 
dâhilindeki tırlar ile bölgeye ulaştırdık. 
Mermer sektörünün de içinde yer aldığı 
madencilik sektörünün bölgeye sevk et-
tiği maden kurtarma ekiplerinin hemen 
hemen tüm yıkılan bina enkazlarından 
kurtardığı canları gördükçe her insanın 
yaşadığı duyguları yaşadık. Maden kur-
tarma ekiplerimize minnettarız, elleri dert 
görmesin, ayaklarına taş değmesin hiçbi-
rinin. Sektörümüzden Allah razı olsun. Üç 
gündür bölgedeydim, anlık gelişmeleri, 
ihtiyaçları elimizden geldiğince sektörü-
müzle çözmeye çalıştık. Bundan sonra da 
elimizden geleni yapmalıyız. Allah’tan ül-
kemizi bu tür büyük afetlerden ve acılar-
dan korumasını diliyorum.” dedi. 
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Doç. Dr. İlker Tinay
Üroonkoloji Merkezi Direktörü 

OBEZITE BÖBREK KANSERI RISKINI ARTIRIYOR 
Ağırlıklı olarak erkeklerde görülen böbrek kanserinin görülme sıklığı kadın-
larda da artmış durumda. Ürolojik kanserler arasında en sık görülen ilk 3 
kanser arasında yer alan böbrek kanseri gelişiminde özellikle tütün kullanı-
mının önemli bir etken olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Üro-
onkoloji Merkezi Direktörü Doç. Dr. İlker Tinay, “Son yıllarda yapılan çalış-
malara göre obezite de böbrek kanserine neden oluyor. Ayrıca ailesinde 
böbrek kanseri hikayesi olanlar ve kronik böbrek yetmezliği nedeniyle rutin 
hemodiyaliz tedavisi alan hastalar da böbrek kanseri gelişimi açısından risk 
altında” açıklamasında bulundu.

Düzenli yapılan sağlık kontrolleriyle erken 
dönemde fark edilen böbrek kanserlerinde 
tedavi başarısı oldukça yüksek. Robot yar-
dımlı cerrahinin ise hasta ve cerrah dostu 
bir tedavi seçeneği olarak bu başarıdaki 
rolünü her geçen gün daha da kuvvetlen-
dirdiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Üroonkoloji Merkezi Direktörü Doç. Dr. 
İlker Tinay, “Böbrek kanserinin cerrahi te-
davisinde hem böbrek koruyucu ameliyat-
larda hem de böbreğin tamamen çıkarıldığı 
ameliyatlarda laparoskopik cerrahi ve robot 
yardımlı cerrahi başarıyla uygulanıyor” diye 
konuştu.

Genellikle sessiz ilerliyor 

Böbrek kanseri tanısı alan hastaların büyük 
bir bölümünde hiçbir belirti ve şikâyet ol-
madığının altını çizen Doç. Dr. İlker Tinay, 
“Çoğunlukla başka rahatsızlık ve şikayetler 
nedeniyle çekilen ultrasonografi, MR ve 
tomografi sonucunda tesadüfen saptanan 
kitleler, genellikle erken evrede ve küçük 
böbrek kitleleri olarak ortaya çıkıyor. Daha 
ileri evrede başvuran hastalarda ise ağırlıklı 
olarak idrarda kanama, kilo kaybı, yorgunluk 
ve kemik ağrıları gibi şikayetler görülüyor” 
dedi. Tanı için hekim tarafından hastanın 
genel sağlık durumu için fiziki inceleme ya-
pıldığını, ardından da hastanın genel sağlık 
durumunu değerlendirmek amacıyla kan ve 
idrar örnekleri alındığını söyleyen Doç. Dr. 
İlker Tinay, “Ayrıca böbrek ve çevre organ-
ların değerlendirilmesi için ultrasonografi 
ile IVP gibi radyolojik tetkikler de yapılabilir. 
Böbrek kanseri ön tanısı konduktan sonra 
hekim tarafından hastalığın yayılım derece-
sini anlamak için ek incelemelere de ihtiyaç 

duyulabilir” şeklinde konuştu.

Böbrek kanserinden korunmanın yolları

Böbrek kanserinden korunmak için başta 
sigara olmak üzere tüm tütün ürünlerinden 
uzak durulması gerektiğini söyleyen Üroon-
koloji Merkezi Direktörü Doç. Dr. İlker Tinay, 
“Obeziteden kaçınılmalı, dengeli beslenil-
meli ve düzenli egzersiz yapılmalı. Hemodi-
yaliz hastaları olası bir böbrek kitlesi açısın-
dan belirli aralıklarla tıbbi görüntülemelerini 
yaptırmalı” hatırlatmasında bulundu.

Tedavi hastalığın seyrine göre planlanı-
yor

Tedavi aşamasında doğru bir planlama için 
hastalığın evresinin önemli bir faktör oldu-

ğunu belirten Doç. Dr. İlker Tinay, “Herhangi 
bir metastaz saptanmayan ve sadece böbrek 
kitlesi ile başvuran hastalarda kitlenin yerine 
ve boyutuna göre sadece kitlenin çıkarılma-
sı ya da böbreğin tamamen alınması kararı 
verilebilir. Metastaz saptanan hastaların ise, 
metastaz yoğunluğuna ve hastanın genel 
durumuna göre yine böbreğin ameliyatla 
alınması ve beraberinde metastazlara yöne-
lik akıllı ilaç tedavisiyle tedavi planlaması uy-
gun olur” dedi. Özellikle metastatik hastalık 
tedavisinde son yıllarda tedavi seçenekleri-
nin de arttığının altını çizen Doç. Dr. Tinay, 
“Hedefe yönelik tedavi prensibiyle geliştiri-
len ilaçlar ve son olarak bağışıklık sistemini 
düzenleyen ilaçların kullanımı günlük uygu-
lamalarda yer buluyor. Üstelik tüm bu geliş-
meler hastalığın tedavisinde yüz güldürücü 
sonuçlar getiriyor” açıklamasında bulundu.
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Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog 

DEPREM ÇOCUKLARA NASIL ANLATILMALI?
Deprem hem çocuklar hem de yetişkinler için kaygıya neden olabilir. Ebe-
veynlerin çocuklarına deprem kavramını geçiştirip hiç anlatmadıklarını 
veya hatalı anlatımlarla çocukta yoğun kaygı ve strese sebep olabilecek-
lerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, 
“İki durum da çocuklar için sakıncalıdır. Çocuklara gerektiği kadar ve doğ-
ru kelimelerle açıklama yapılmalı. Tıpkı ölüm ve diğer doğal afetlerde oldu-
ğu gibi deprem ile ilgili açıklama yaparken çocuğun gelişimsel özellikleri ve 
yaşı mutlaka dikkate alınmalı” dedi.

Özellikle depremden etkilenen afetzede 
çocuklarla iletişimde çok dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Mer-
kezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, 
“Acıma, suçlama, ölüm, yaralanma gibi ko-
nuları gündemde tutmamaya özen gösteril-
meli” uyarısında bulundu.

Depremden doğrudan etkilenmeyen ço-
cukların konuyu yalnızca genel hatlarıyla 
bilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Psiko-
log Ezgi Dokuzlu, “Afete maruz kalan ço-
cukların güvende olduklarını bilmeleri ve 
yaşadıkları durum sonrasında destek alabi-
leceklerini bilmeleri gerekir. Ailelerini kay-
beden çocukların yakınlarının, akrabaları-
nın, tanıdık kişilerin yanlarında bulunmaları 
güvende hissetmelerini sağlar” dedi.

Konu çocuğa basit, açık ve net bir şekilde 
açıklanmalı

Çocukların sıklıkla “Neden?” sorusunu sora-
bileceğini vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi 
Dokuzlu, “Konu çocuğa olabildiğince basit, 
net ve açık bir şekilde anlatılmalı. Konuyu 
gerekmedikçe detaylandırmamaya özen 
göstermeli. Çocuklara asla yalan söylenme-
meli, anlatılması güç konularda genel, basit 
dille, anlaşılır biçimde açıklama yapılmalı” 
diye konuştu.

Çocukların yaşanan olayı anlamaları za-
man alabilir

Çocukların soyut düşünme becerilerinin 
tam olarak gelişmemiş olabileceğini, bu ne-
denle çocuğa konunun somut örnekler ve-
rerek açıklanması gerektiğini söyleyen Ezgi 
Dokuzlu, “Belki de çocukların birçoğu daha 
önce depremi deneyimlememişti. Yabancı 
oldukları bu duruma anlam verememeleri 
ve hiç tanışmadıkları bu durumun hayatla-
rına, yaşadıkları çevreye, ailelerine, evlerine 
zarar vermesi ise ciddi travmalarla müca-
dele etmeleri anlamına gelir. Yaşadıkları bu 
olayı tam anlamıyla anlamaları zaman ala-
caktır. Sabırlı ve şefkatli bir tutumda olmalı-

sınız” açıklamasında bulundu.

Çocuklara güvende oldukları anlatılmalı 

Çocukla konuştuktan sonra anlamadığının 
veya dinlemediğinin düşünülmesinin nor-
mal olduğunu dile getiren Ezgi Dokuzlu, 
“Konuşmanız sonunda sizden duymak is-
tedikleri şey güvende olup olmadıklarını 
öğrenmektir. Ailesini kaybeden çocuklar ise 
ebeveynlerinin nerede olduğunu, ne zaman 
geleceğini, korktuklarını söyleyeceklerdir. 
Israrlı, şiddetli ağlamaları, öfkeleri, yoğun 
kaygı ve korkuları olabilir. Mümkün oldu-

ğunca sabırla güvende olduğunu, tehlike-
nin devam etmediğini, yanında olduğunuzu 
ve onu bırakmayacağınızı anlatın. Depremin 
tahmin edilebilir olmadığını mutlaka açıkla-
malısınız. Nasıl şimşek aniden çakıyorsa ve 
bazen ürkütüyorsa doğada bu tarz olayların 
da aniden olmasının olağan olduğunu fakat 
biz insanların bu olaylar öncesinde önlemler 
alarak korunabildiğimizi bilmeleri gerekir” 
dedi.
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İstanbul Ticaret Odası'nın 21'inci dönem başkanlığına ikinci kez Şekib Avdagiç seçildi.

Derya Eren
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

KRONIK YORGUNLUK MAGNEZYUM EKSIKLIĞI BELIRTISI 
İnsan vücudunda en çok bulunan hayati öneme sahip dördüncü mikro 
element olan magnezyum, 300’den fazla enzimin çalışması için önemli bir 
role sahip. Magnezyumun hem hücreler arası hem de hücreler içi sinyaller 
ilettiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Der-
ya Eren, “Magnezyumun DNA sentezi, protein sentezi, kas kasılması, insülin 
mekanizması, kan basıncı, üreme gibi birçok mekanizmaya etkisi vardır. Bu 
element, kas ve sinir uyarılarına karşı duyarlılığı düzenler. Bu sayede fiziksel 
ve zihinsel olarak sakinleştirir. Magnezyum eksikliği hareket kabiliyetini boza-
rak fiziksel performansı düşürür” açıklamasında bulundu.

Vücuttaki magnezyum düzeyinin düşme-
sinin nedenlerini paylaşan Anadolu Sağlık 
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya 
Eren, “Toprağın magnezyum içeriğinin düş-
mesiyle sebze ve meyvelerin yetersiz mag-
nezyum içermesi, günlük beslenmede ye-
terli sebze ve meyve tüketilmemesi, rafine 
karbonhidrat tüketiminin artması, aşırı kah-
ve tüketimi, bağırsak hastalıkları sebebiyle 
emilim yetersizliği, gazlı içecekler ve işlen-
miş etlerde bulunan fosfatın magnezyum 
emilimini engellemesi, D vitamini eksikliği, 
ishal ve aşırı terle vücutta sıvı kaybının fazla 
olması magnezyum eksikliğinin önemli se-
bepleridir” dedi.

Magnezyum eksikliği yorgunluk, stres ve 
migren sebebi

Magnezyum eksikliğinin kronik yorgunluk, 
kramplar, stres ve anksiyete, migren, diya-
bet, osteoporoz, konsantrasyon bozukluğu, 
fibromiyalji, kalp ritminde bozulmalar gibi 
önemli sorunlara sebep olabildiğini vur-
gulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya 
Eren, “Vücudumuzda magnezyum seviyesi 
yeterli olduğunda kendimizi daha enerjik 
hissederiz. Kan şekeri dengelenir, uyku kali-
tesi yükselir, kan basıncı düzenlenir, migren 
ataklarında azalmalar görülür, depresyona 
iyi gelir ve adet öncesi sendromları azaltır” 
şeklinde konuştu.  

Magnezyum kaynağı 9 besin: 
Kabak çekirdeği
Pazı
Avokado
Ispanak
Badem
Muz
İncir
Tam tahıllar
Mineralli sular 
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ATRAX 2023 FUAR SONUÇ RAPORU
Degerli katılımcılar, ziyaretçiler ve 
destekçilerimiz,

12-14 Ocak 2023 tarihlerinde Istan-
bul’da ATRAX Fuarı ve fuar kapsamında 
yer alan VENDEX, FENS ve AQUAFUN 
organizasyonlarımızda sizlerle buluştu-
gumuz için mutluyuz. Uzun süredir ha-
zırlandıgımız ve her ayrıntısını titizlikle 
planladıgımız organizasyonumuz, yük-
sek ziyaretçi ilgisi ile hepimiz için başa-
rıyla taçlandı.

6330 yabancı ziyaretçi olmak üzere top-
lamda 22605 profesyonel ziyaretçi, 196 
tedarikçi ve marka tarafından sergilenen 
ürün ve hizmetleri görmek, baglantı kur-
mak ve iş fırsatlarını degerlendirmek için 
Istanbul’da buluştu.

Fuar hem basında hem de sektörde büyük 
yankı uyandırdı. Öncesinde ve sonrasında 
çok sayıda uluslararası ve ulusal yayında 
yer aldı. Rekor düzeyde yurtdışı ilgisi ve 
büyük iş baglantıları ile sektöründe dünya-

daki önemli fuarlar arasındaki konumunu 
güçlendirdi. Kamu ve yerel yönetimlerin 
yogun ilgisi de katılımcıları memnun etti.

Başarımızı her yıl katlamaya ve yeniliklerle 
karşınıza çıkmaya devam edecegiz.

Bizimle birlikte olup, bize deger katan tüm 
katılımcı, ziyaretçi ve destekçilerimize te-
şekkür ediyoruz. 11-13 Ocak 2024 tarihle-
rindeki bir sonraki fuarda görüşmek dile-
giyle!
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 340.999 1 ANKAmall AVM 509.000 1 Mavibahçe AVM 340.373
2 City's Nişantaşı AVM 308B 2 Forum Ankara Outlet 128.096 2 Espark AVM 128.576
3 İstanbul Optimum 247B 3 Kentpark AVM 69B 3 Park Afyon AVM 124.293
4 Kanyon AVM 222.028 4 Cepa AVM 66B 4 Samsun Piazza AVM 119.825
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.635 5 Gordion AVM 60B 5 Kulesite AVM 110B
6 Marmara Park AVM 173B 6 Next Level AVM 51.749 6 Forum Mersin AVM 104.292
7 Emaar Square Mall 144.182 7 Atlantis AVM 47B 7 Forum Kayseri AVM 102B
8 Trump AVM 136.876 8 Taurus AVM 46B 8 Gebze Center 100.588
9 Mall of İstanbul 118.171 9 Nata Vega Outlet 39B 9 Forum Gaziantep AVM 99.954

10 İstinyePark AVM 108.759 10 One Tower AVM 38.063 10 Forum Bornova AVM 98B
11 Aqua Florya AVM 101B 11 Antares AVM 36B 11 Outlet Center İzmit 93.895
12 Zorlu Center 100.942 12 Podium Ankara AVM 35B 12 Özdilek Bursa AVM 90.692
13 Brandium AVYM 98B 13 Arcadium AVM 34B 13 Antalya Migros AVM 90B
14 Buyaka AVM 97B 14 Kızılay AVM 25.708 14 MarkAntalya AVM 90B
15 Maltepe Park AVM 96B 15 Panora AVYM 25B 15 Forum Trabzon AVM 88.222
16 Torium AVM 92B 16 365 AVM 22.754 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.261
17 Palladium AVM 87B 17 Atakule AVM 21.934 17 Point Bornova AVM 75B
18 Tepe Nautilus AVM 85B 18 Tepe Prime Avenue 19B 18 MalatyaPark AVM 73B
19 Capacity AVM 79.107 19 Armada AVM 16B 19 Kent Meydanı AVM 57B
20 Beylikdüzü Migros AVM 77B Bilkent Station 12B 20 Deepo Outlet Center 56.827

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.254 1 ANKAmall AVM 12.060 1 Özdilek Bursa AVM 28.279
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.064 2 Antares AVYM 6.439 2 TerraCity AVM 6.408
3 Akyaka Park 47.974 3 Kentpark AVM 4.469 3 Park Afyon AVM 6.161
4 Kanyon AVM 46.747 4 Tepe Prime Avenue 4.179 4 Sera Kütahya AVM 5.760
5 Emaar Square Mall 17.532 5 Armada AVM 3.351 5 HighWay Outlet AVM 5.512
6 Capitol AVM 13.659 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.119
7 Trump AVM 13.353 7 Atlantis AVM 2.654 7 MalatyaPark AVM 4.720
8 Buyaka AVM 12.552 8 Gordion AVM 2.628 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.547
9 İstinyePark AVM 9.749 9 Next Level AVM 1.919 9 Gebze Center 4.015

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.804 10 Deepo Outlet Center 3.376
11 Astoria AVM 7.444 11 365 AVM 1.652 11 Forum Mersin AVM 3.307
12 Akasya AVM 7.205 12 Forum Ankara Outlet 1.593 12 Korupark AVM 3.178
13 İstanbul Optimum 6.151 13 Bilkent Center AVM 1.582 13 Espark AVM 3.016
14 ArenaPark AVYM 5.044 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.835 15 One Tower AVM 978 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.790 16 Gimart Outlet 928 16 Outlet Center İzmit 2.470
17 Marmara Forum AVM 4.770 17 Park Vera AVM 532 17 Oasis AVM 2.373
18 Kozzy AVM 4.187 18 Panora AVYM 521 18 Palladium Antakya AVM 2.262
19 Watergarden İstanbul 4.120 19 Kızılay AVM 345 19 Sanko Park AVM 2.112
20 Galleria Ataköy AVM 4.001 20 Metromall AVM 317 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 95.465 1 ANKAmall AVM 111.035 1 Özdilek Bursa AVM 79.740
2 Emaar Square Mall 88.686 2 Antares AVYM 39.249 2 TerraCity AVM 78.228
3 İstinyePark AVM 67.162 3 Nata Vega Outlet 31.398 3 Mavibahçe AVM 76.454
4 212  Outlet 54.173 4 Cepa AVM 29.993 4 M1 Adana AVM 70.831
5 Mall of İstanbul 53.841 5 Gordion AVM 28.351 5 İzmir Optimum 49.992
6 Watergarden İstanbul 49.572 6 Armada AVM 28.019 6 Kulesite AVM 49.904
7 Venezia Mega Outlet 49.166 7 Atlantis AVM 27.578 7 Park Afyon AVM 48.380
8 Vadistanbul AVM 48.789 8 Atakule AVM 27.247 8 Kumsmall AVM 47.469
9 Buyaka AVM 47.592 9 Podium Ankara AVM 26.012 9 41 Burda AVM 46.224

10 Forum İstanbul AVYM 45.589 10 Metromall AVM 25.980 10 Agora İzmir AVM 39.573
11 Marmara Park AVM 41.476 11 Kentpark AVM 24.307 11 Antalya Migros AVM 38.911
12 City's Nişantaşı AVM 39.882 12 Panora AVYM 21.222 12 Westpark Outlet AVM 38.006
13 Kanyon AVM 39.876 13 Ankara Optimum Outlet 20.651 13 Agora Antalya AVM 35.212
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16 Hilltown AVM 36.800 16 One Tower AVM 15.744 16 01Burda AVM 34.060
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19 Meydan İstanbul AVM 31.101 19 Next Level AVM 12.135 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.287
20 Istmarina AVM 30.873 20 Kartaltepe AVM 10.006 20 17 Burda AVM 32.736
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3 İstanbul Optimum 247B 3 Kentpark AVM 69B 3 Park Afyon AVM 124.293
4 Kanyon AVM 222.028 4 Cepa AVM 66B 4 Samsun Piazza AVM 119.825
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.635 5 Gordion AVM 60B 5 Kulesite AVM 110B
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1 City's Nişantaşı AVM 54.254 1 ANKAmall AVM 12.060 1 Özdilek Bursa AVM 28.279
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9 Buyaka AVM 47.592 9 Podium Ankara AVM 26.012 9 41 Burda AVM 46.224

10 Forum İstanbul AVYM 45.589 10 Metromall AVM 25.980 10 Agora İzmir AVM 39.573
11 Marmara Park AVM 41.476 11 Kentpark AVM 24.307 11 Antalya Migros AVM 38.911
12 City's Nişantaşı AVM 39.882 12 Panora AVYM 21.222 12 Westpark Outlet AVM 38.006
13 Kanyon AVM 39.876 13 Ankara Optimum Outlet 20.651 13 Agora Antalya AVM 35.212
14 Akyaka Park AVM 39.506 14 Taurus AVM 20.122 14 10Burda AVM 34.756
15 Maltepe Park AVM 37.152 15 Arcadium AVM 17.970 15 Kent Meydanı AVM 34.219
16 Hilltown AVM 36.800 16 One Tower AVM 15.744 16 01Burda AVM 34.060
17 İstanbul Optimum 33.983 17 Forum Ankara Outlet 15.302 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.845
18 Trump AVM 32.418 18 Bilkent Station AVM 14.272 18 Forum Mersin AVM 33.583
19 Meydan İstanbul AVM 31.101 19 Next Level AVM 12.135 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.287
20 Istmarina AVM 30.873 20 Kartaltepe AVM 10.006 20 17 Burda AVM 32.736

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

*Rakamlar resmi web sitelerinden alınmştır.



77

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 340.999 1 ANKAmall AVM 509.000 1 Mavibahçe AVM 340.373
2 City's Nişantaşı AVM 308B 2 Forum Ankara Outlet 128.096 2 Espark AVM 128.576
3 İstanbul Optimum 247B 3 Kentpark AVM 69B 3 Park Afyon AVM 124.293
4 Kanyon AVM 222.028 4 Cepa AVM 66B 4 Samsun Piazza AVM 119.825
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.635 5 Gordion AVM 60B 5 Kulesite AVM 110B
6 Marmara Park AVM 173B 6 Next Level AVM 51.749 6 Forum Mersin AVM 104.292
7 Emaar Square Mall 144.182 7 Atlantis AVM 47B 7 Forum Kayseri AVM 102B
8 Trump AVM 136.876 8 Taurus AVM 46B 8 Gebze Center 100.588
9 Mall of İstanbul 118.171 9 Nata Vega Outlet 39B 9 Forum Gaziantep AVM 99.954

10 İstinyePark AVM 108.759 10 One Tower AVM 38.063 10 Forum Bornova AVM 98B
11 Aqua Florya AVM 101B 11 Antares AVM 36B 11 Outlet Center İzmit 93.895
12 Zorlu Center 100.942 12 Podium Ankara AVM 35B 12 Özdilek Bursa AVM 90.692
13 Brandium AVYM 98B 13 Arcadium AVM 34B 13 Antalya Migros AVM 90B
14 Buyaka AVM 97B 14 Kızılay AVM 25.708 14 MarkAntalya AVM 90B
15 Maltepe Park AVM 96B 15 Panora AVYM 25B 15 Forum Trabzon AVM 88.222
16 Torium AVM 92B 16 365 AVM 22.754 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.261
17 Palladium AVM 87B 17 Atakule AVM 21.934 17 Point Bornova AVM 75B
18 Tepe Nautilus AVM 85B 18 Tepe Prime Avenue 19B 18 MalatyaPark AVM 73B
19 Capacity AVM 79.107 19 Armada AVM 16B 19 Kent Meydanı AVM 57B
20 Beylikdüzü Migros AVM 77B Bilkent Station 12B 20 Deepo Outlet Center 56.827

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.254 1 ANKAmall AVM 12.060 1 Özdilek Bursa AVM 28.279
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.064 2 Antares AVYM 6.439 2 TerraCity AVM 6.408
3 Akyaka Park 47.974 3 Kentpark AVM 4.469 3 Park Afyon AVM 6.161
4 Kanyon AVM 46.747 4 Tepe Prime Avenue 4.179 4 Sera Kütahya AVM 5.760
5 Emaar Square Mall 17.532 5 Armada AVM 3.351 5 HighWay Outlet AVM 5.512
6 Capitol AVM 13.659 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.119
7 Trump AVM 13.353 7 Atlantis AVM 2.654 7 MalatyaPark AVM 4.720
8 Buyaka AVM 12.552 8 Gordion AVM 2.628 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.547
9 İstinyePark AVM 9.749 9 Next Level AVM 1.919 9 Gebze Center 4.015

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.804 10 Deepo Outlet Center 3.376
11 Astoria AVM 7.444 11 365 AVM 1.652 11 Forum Mersin AVM 3.307
12 Akasya AVM 7.205 12 Forum Ankara Outlet 1.593 12 Korupark AVM 3.178
13 İstanbul Optimum 6.151 13 Bilkent Center AVM 1.582 13 Espark AVM 3.016
14 ArenaPark AVYM 5.044 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.835 15 One Tower AVM 978 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.790 16 Gimart Outlet 928 16 Outlet Center İzmit 2.470
17 Marmara Forum AVM 4.770 17 Park Vera AVM 532 17 Oasis AVM 2.373
18 Kozzy AVM 4.187 18 Panora AVYM 521 18 Palladium Antakya AVM 2.262
19 Watergarden İstanbul 4.120 19 Kızılay AVM 345 19 Sanko Park AVM 2.112
20 Galleria Ataköy AVM 4.001 20 Metromall AVM 317 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 95.465 1 ANKAmall AVM 111.035 1 Özdilek Bursa AVM 79.740
2 Emaar Square Mall 88.686 2 Antares AVYM 39.249 2 TerraCity AVM 78.228
3 İstinyePark AVM 67.162 3 Nata Vega Outlet 31.398 3 Mavibahçe AVM 76.454
4 212  Outlet 54.173 4 Cepa AVM 29.993 4 M1 Adana AVM 70.831
5 Mall of İstanbul 53.841 5 Gordion AVM 28.351 5 İzmir Optimum 49.992
6 Watergarden İstanbul 49.572 6 Armada AVM 28.019 6 Kulesite AVM 49.904
7 Venezia Mega Outlet 49.166 7 Atlantis AVM 27.578 7 Park Afyon AVM 48.380
8 Vadistanbul AVM 48.789 8 Atakule AVM 27.247 8 Kumsmall AVM 47.469
9 Buyaka AVM 47.592 9 Podium Ankara AVM 26.012 9 41 Burda AVM 46.224

10 Forum İstanbul AVYM 45.589 10 Metromall AVM 25.980 10 Agora İzmir AVM 39.573
11 Marmara Park AVM 41.476 11 Kentpark AVM 24.307 11 Antalya Migros AVM 38.911
12 City's Nişantaşı AVM 39.882 12 Panora AVYM 21.222 12 Westpark Outlet AVM 38.006
13 Kanyon AVM 39.876 13 Ankara Optimum Outlet 20.651 13 Agora Antalya AVM 35.212
14 Akyaka Park AVM 39.506 14 Taurus AVM 20.122 14 10Burda AVM 34.756
15 Maltepe Park AVM 37.152 15 Arcadium AVM 17.970 15 Kent Meydanı AVM 34.219
16 Hilltown AVM 36.800 16 One Tower AVM 15.744 16 01Burda AVM 34.060
17 İstanbul Optimum 33.983 17 Forum Ankara Outlet 15.302 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.845
18 Trump AVM 32.418 18 Bilkent Station AVM 14.272 18 Forum Mersin AVM 33.583
19 Meydan İstanbul AVM 31.101 19 Next Level AVM 12.135 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.287
20 Istmarina AVM 30.873 20 Kartaltepe AVM 10.006 20 17 Burda AVM 32.736

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 340.999 1 ANKAmall AVM 509.000 1 Mavibahçe AVM 340.373
2 City's Nişantaşı AVM 308B 2 Forum Ankara Outlet 128.096 2 Espark AVM 128.576
3 İstanbul Optimum 247B 3 Kentpark AVM 69B 3 Park Afyon AVM 124.293
4 Kanyon AVM 222.028 4 Cepa AVM 66B 4 Samsun Piazza AVM 119.825
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.635 5 Gordion AVM 60B 5 Kulesite AVM 110B
6 Marmara Park AVM 173B 6 Next Level AVM 51.749 6 Forum Mersin AVM 104.292
7 Emaar Square Mall 144.182 7 Atlantis AVM 47B 7 Forum Kayseri AVM 102B
8 Trump AVM 136.876 8 Taurus AVM 46B 8 Gebze Center 100.588
9 Mall of İstanbul 118.171 9 Nata Vega Outlet 39B 9 Forum Gaziantep AVM 99.954

10 İstinyePark AVM 108.759 10 One Tower AVM 38.063 10 Forum Bornova AVM 98B
11 Aqua Florya AVM 101B 11 Antares AVM 36B 11 Outlet Center İzmit 93.895
12 Zorlu Center 100.942 12 Podium Ankara AVM 35B 12 Özdilek Bursa AVM 90.692
13 Brandium AVYM 98B 13 Arcadium AVM 34B 13 Antalya Migros AVM 90B
14 Buyaka AVM 97B 14 Kızılay AVM 25.708 14 MarkAntalya AVM 90B
15 Maltepe Park AVM 96B 15 Panora AVYM 25B 15 Forum Trabzon AVM 88.222
16 Torium AVM 92B 16 365 AVM 22.754 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.261
17 Palladium AVM 87B 17 Atakule AVM 21.934 17 Point Bornova AVM 75B
18 Tepe Nautilus AVM 85B 18 Tepe Prime Avenue 19B 18 MalatyaPark AVM 73B
19 Capacity AVM 79.107 19 Armada AVM 16B 19 Kent Meydanı AVM 57B
20 Beylikdüzü Migros AVM 77B Bilkent Station 12B 20 Deepo Outlet Center 56.827

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.254 1 ANKAmall AVM 12.060 1 Özdilek Bursa AVM 28.279
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.064 2 Antares AVYM 6.439 2 TerraCity AVM 6.408
3 Akyaka Park 47.974 3 Kentpark AVM 4.469 3 Park Afyon AVM 6.161
4 Kanyon AVM 46.747 4 Tepe Prime Avenue 4.179 4 Sera Kütahya AVM 5.760
5 Emaar Square Mall 17.532 5 Armada AVM 3.351 5 HighWay Outlet AVM 5.512
6 Capitol AVM 13.659 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.119
7 Trump AVM 13.353 7 Atlantis AVM 2.654 7 MalatyaPark AVM 4.720
8 Buyaka AVM 12.552 8 Gordion AVM 2.628 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.547
9 İstinyePark AVM 9.749 9 Next Level AVM 1.919 9 Gebze Center 4.015

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.804 10 Deepo Outlet Center 3.376
11 Astoria AVM 7.444 11 365 AVM 1.652 11 Forum Mersin AVM 3.307
12 Akasya AVM 7.205 12 Forum Ankara Outlet 1.593 12 Korupark AVM 3.178
13 İstanbul Optimum 6.151 13 Bilkent Center AVM 1.582 13 Espark AVM 3.016
14 ArenaPark AVYM 5.044 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.835 15 One Tower AVM 978 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.790 16 Gimart Outlet 928 16 Outlet Center İzmit 2.470
17 Marmara Forum AVM 4.770 17 Park Vera AVM 532 17 Oasis AVM 2.373
18 Kozzy AVM 4.187 18 Panora AVYM 521 18 Palladium Antakya AVM 2.262
19 Watergarden İstanbul 4.120 19 Kızılay AVM 345 19 Sanko Park AVM 2.112
20 Galleria Ataköy AVM 4.001 20 Metromall AVM 317 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 95.465 1 ANKAmall AVM 111.035 1 Özdilek Bursa AVM 79.740
2 Emaar Square Mall 88.686 2 Antares AVYM 39.249 2 TerraCity AVM 78.228
3 İstinyePark AVM 67.162 3 Nata Vega Outlet 31.398 3 Mavibahçe AVM 76.454
4 212  Outlet 54.173 4 Cepa AVM 29.993 4 M1 Adana AVM 70.831
5 Mall of İstanbul 53.841 5 Gordion AVM 28.351 5 İzmir Optimum 49.992
6 Watergarden İstanbul 49.572 6 Armada AVM 28.019 6 Kulesite AVM 49.904
7 Venezia Mega Outlet 49.166 7 Atlantis AVM 27.578 7 Park Afyon AVM 48.380
8 Vadistanbul AVM 48.789 8 Atakule AVM 27.247 8 Kumsmall AVM 47.469
9 Buyaka AVM 47.592 9 Podium Ankara AVM 26.012 9 41 Burda AVM 46.224

10 Forum İstanbul AVYM 45.589 10 Metromall AVM 25.980 10 Agora İzmir AVM 39.573
11 Marmara Park AVM 41.476 11 Kentpark AVM 24.307 11 Antalya Migros AVM 38.911
12 City's Nişantaşı AVM 39.882 12 Panora AVYM 21.222 12 Westpark Outlet AVM 38.006
13 Kanyon AVM 39.876 13 Ankara Optimum Outlet 20.651 13 Agora Antalya AVM 35.212
14 Akyaka Park AVM 39.506 14 Taurus AVM 20.122 14 10Burda AVM 34.756
15 Maltepe Park AVM 37.152 15 Arcadium AVM 17.970 15 Kent Meydanı AVM 34.219
16 Hilltown AVM 36.800 16 One Tower AVM 15.744 16 01Burda AVM 34.060
17 İstanbul Optimum 33.983 17 Forum Ankara Outlet 15.302 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.845
18 Trump AVM 32.418 18 Bilkent Station AVM 14.272 18 Forum Mersin AVM 33.583
19 Meydan İstanbul AVM 31.101 19 Next Level AVM 12.135 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.287
20 Istmarina AVM 30.873 20 Kartaltepe AVM 10.006 20 17 Burda AVM 32.736

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 340.999 1 ANKAmall AVM 509.000 1 Mavibahçe AVM 340.373
2 City's Nişantaşı AVM 308B 2 Forum Ankara Outlet 128.096 2 Espark AVM 128.576
3 İstanbul Optimum 247B 3 Kentpark AVM 69B 3 Park Afyon AVM 124.293
4 Kanyon AVM 222.028 4 Cepa AVM 66B 4 Samsun Piazza AVM 119.825
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.635 5 Gordion AVM 60B 5 Kulesite AVM 110B
6 Marmara Park AVM 173B 6 Next Level AVM 51.749 6 Forum Mersin AVM 104.292
7 Emaar Square Mall 144.182 7 Atlantis AVM 47B 7 Forum Kayseri AVM 102B
8 Trump AVM 136.876 8 Taurus AVM 46B 8 Gebze Center 100.588
9 Mall of İstanbul 118.171 9 Nata Vega Outlet 39B 9 Forum Gaziantep AVM 99.954

10 İstinyePark AVM 108.759 10 One Tower AVM 38.063 10 Forum Bornova AVM 98B
11 Aqua Florya AVM 101B 11 Antares AVM 36B 11 Outlet Center İzmit 93.895
12 Zorlu Center 100.942 12 Podium Ankara AVM 35B 12 Özdilek Bursa AVM 90.692
13 Brandium AVYM 98B 13 Arcadium AVM 34B 13 Antalya Migros AVM 90B
14 Buyaka AVM 97B 14 Kızılay AVM 25.708 14 MarkAntalya AVM 90B
15 Maltepe Park AVM 96B 15 Panora AVYM 25B 15 Forum Trabzon AVM 88.222
16 Torium AVM 92B 16 365 AVM 22.754 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.261
17 Palladium AVM 87B 17 Atakule AVM 21.934 17 Point Bornova AVM 75B
18 Tepe Nautilus AVM 85B 18 Tepe Prime Avenue 19B 18 MalatyaPark AVM 73B
19 Capacity AVM 79.107 19 Armada AVM 16B 19 Kent Meydanı AVM 57B
20 Beylikdüzü Migros AVM 77B Bilkent Station 12B 20 Deepo Outlet Center 56.827

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.254 1 ANKAmall AVM 12.060 1 Özdilek Bursa AVM 28.279
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.064 2 Antares AVYM 6.439 2 TerraCity AVM 6.408
3 Akyaka Park 47.974 3 Kentpark AVM 4.469 3 Park Afyon AVM 6.161
4 Kanyon AVM 46.747 4 Tepe Prime Avenue 4.179 4 Sera Kütahya AVM 5.760
5 Emaar Square Mall 17.532 5 Armada AVM 3.351 5 HighWay Outlet AVM 5.512
6 Capitol AVM 13.659 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.119
7 Trump AVM 13.353 7 Atlantis AVM 2.654 7 MalatyaPark AVM 4.720
8 Buyaka AVM 12.552 8 Gordion AVM 2.628 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.547
9 İstinyePark AVM 9.749 9 Next Level AVM 1.919 9 Gebze Center 4.015

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.804 10 Deepo Outlet Center 3.376
11 Astoria AVM 7.444 11 365 AVM 1.652 11 Forum Mersin AVM 3.307
12 Akasya AVM 7.205 12 Forum Ankara Outlet 1.593 12 Korupark AVM 3.178
13 İstanbul Optimum 6.151 13 Bilkent Center AVM 1.582 13 Espark AVM 3.016
14 ArenaPark AVYM 5.044 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.835 15 One Tower AVM 978 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.790 16 Gimart Outlet 928 16 Outlet Center İzmit 2.470
17 Marmara Forum AVM 4.770 17 Park Vera AVM 532 17 Oasis AVM 2.373
18 Kozzy AVM 4.187 18 Panora AVYM 521 18 Palladium Antakya AVM 2.262
19 Watergarden İstanbul 4.120 19 Kızılay AVM 345 19 Sanko Park AVM 2.112
20 Galleria Ataköy AVM 4.001 20 Metromall AVM 317 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 95.465 1 ANKAmall AVM 111.035 1 Özdilek Bursa AVM 79.740
2 Emaar Square Mall 88.686 2 Antares AVYM 39.249 2 TerraCity AVM 78.228
3 İstinyePark AVM 67.162 3 Nata Vega Outlet 31.398 3 Mavibahçe AVM 76.454
4 212  Outlet 54.173 4 Cepa AVM 29.993 4 M1 Adana AVM 70.831
5 Mall of İstanbul 53.841 5 Gordion AVM 28.351 5 İzmir Optimum 49.992
6 Watergarden İstanbul 49.572 6 Armada AVM 28.019 6 Kulesite AVM 49.904
7 Venezia Mega Outlet 49.166 7 Atlantis AVM 27.578 7 Park Afyon AVM 48.380
8 Vadistanbul AVM 48.789 8 Atakule AVM 27.247 8 Kumsmall AVM 47.469
9 Buyaka AVM 47.592 9 Podium Ankara AVM 26.012 9 41 Burda AVM 46.224

10 Forum İstanbul AVYM 45.589 10 Metromall AVM 25.980 10 Agora İzmir AVM 39.573
11 Marmara Park AVM 41.476 11 Kentpark AVM 24.307 11 Antalya Migros AVM 38.911
12 City's Nişantaşı AVM 39.882 12 Panora AVYM 21.222 12 Westpark Outlet AVM 38.006
13 Kanyon AVM 39.876 13 Ankara Optimum Outlet 20.651 13 Agora Antalya AVM 35.212
14 Akyaka Park AVM 39.506 14 Taurus AVM 20.122 14 10Burda AVM 34.756
15 Maltepe Park AVM 37.152 15 Arcadium AVM 17.970 15 Kent Meydanı AVM 34.219
16 Hilltown AVM 36.800 16 One Tower AVM 15.744 16 01Burda AVM 34.060
17 İstanbul Optimum 33.983 17 Forum Ankara Outlet 15.302 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.845
18 Trump AVM 32.418 18 Bilkent Station AVM 14.272 18 Forum Mersin AVM 33.583
19 Meydan İstanbul AVM 31.101 19 Next Level AVM 12.135 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.287
20 Istmarina AVM 30.873 20 Kartaltepe AVM 10.006 20 17 Burda AVM 32.736

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 340.999 1 ANKAmall AVM 509.000 1 Mavibahçe AVM 340.373
2 City's Nişantaşı AVM 308B 2 Forum Ankara Outlet 128.096 2 Espark AVM 128.576
3 İstanbul Optimum 247B 3 Kentpark AVM 69B 3 Park Afyon AVM 124.293
4 Kanyon AVM 222.028 4 Cepa AVM 66B 4 Samsun Piazza AVM 119.825
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.635 5 Gordion AVM 60B 5 Kulesite AVM 110B
6 Marmara Park AVM 173B 6 Next Level AVM 51.749 6 Forum Mersin AVM 104.292
7 Emaar Square Mall 144.182 7 Atlantis AVM 47B 7 Forum Kayseri AVM 102B
8 Trump AVM 136.876 8 Taurus AVM 46B 8 Gebze Center 100.588
9 Mall of İstanbul 118.171 9 Nata Vega Outlet 39B 9 Forum Gaziantep AVM 99.954

10 İstinyePark AVM 108.759 10 One Tower AVM 38.063 10 Forum Bornova AVM 98B
11 Aqua Florya AVM 101B 11 Antares AVM 36B 11 Outlet Center İzmit 93.895
12 Zorlu Center 100.942 12 Podium Ankara AVM 35B 12 Özdilek Bursa AVM 90.692
13 Brandium AVYM 98B 13 Arcadium AVM 34B 13 Antalya Migros AVM 90B
14 Buyaka AVM 97B 14 Kızılay AVM 25.708 14 MarkAntalya AVM 90B
15 Maltepe Park AVM 96B 15 Panora AVYM 25B 15 Forum Trabzon AVM 88.222
16 Torium AVM 92B 16 365 AVM 22.754 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.261
17 Palladium AVM 87B 17 Atakule AVM 21.934 17 Point Bornova AVM 75B
18 Tepe Nautilus AVM 85B 18 Tepe Prime Avenue 19B 18 MalatyaPark AVM 73B
19 Capacity AVM 79.107 19 Armada AVM 16B 19 Kent Meydanı AVM 57B
20 Beylikdüzü Migros AVM 77B Bilkent Station 12B 20 Deepo Outlet Center 56.827

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.254 1 ANKAmall AVM 12.060 1 Özdilek Bursa AVM 28.279
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.064 2 Antares AVYM 6.439 2 TerraCity AVM 6.408
3 Akyaka Park 47.974 3 Kentpark AVM 4.469 3 Park Afyon AVM 6.161
4 Kanyon AVM 46.747 4 Tepe Prime Avenue 4.179 4 Sera Kütahya AVM 5.760
5 Emaar Square Mall 17.532 5 Armada AVM 3.351 5 HighWay Outlet AVM 5.512
6 Capitol AVM 13.659 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.119
7 Trump AVM 13.353 7 Atlantis AVM 2.654 7 MalatyaPark AVM 4.720
8 Buyaka AVM 12.552 8 Gordion AVM 2.628 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.547
9 İstinyePark AVM 9.749 9 Next Level AVM 1.919 9 Gebze Center 4.015

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.804 10 Deepo Outlet Center 3.376
11 Astoria AVM 7.444 11 365 AVM 1.652 11 Forum Mersin AVM 3.307
12 Akasya AVM 7.205 12 Forum Ankara Outlet 1.593 12 Korupark AVM 3.178
13 İstanbul Optimum 6.151 13 Bilkent Center AVM 1.582 13 Espark AVM 3.016
14 ArenaPark AVYM 5.044 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.835 15 One Tower AVM 978 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.790 16 Gimart Outlet 928 16 Outlet Center İzmit 2.470
17 Marmara Forum AVM 4.770 17 Park Vera AVM 532 17 Oasis AVM 2.373
18 Kozzy AVM 4.187 18 Panora AVYM 521 18 Palladium Antakya AVM 2.262
19 Watergarden İstanbul 4.120 19 Kızılay AVM 345 19 Sanko Park AVM 2.112
20 Galleria Ataköy AVM 4.001 20 Metromall AVM 317 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 95.465 1 ANKAmall AVM 111.035 1 Özdilek Bursa AVM 79.740
2 Emaar Square Mall 88.686 2 Antares AVYM 39.249 2 TerraCity AVM 78.228
3 İstinyePark AVM 67.162 3 Nata Vega Outlet 31.398 3 Mavibahçe AVM 76.454
4 212  Outlet 54.173 4 Cepa AVM 29.993 4 M1 Adana AVM 70.831
5 Mall of İstanbul 53.841 5 Gordion AVM 28.351 5 İzmir Optimum 49.992
6 Watergarden İstanbul 49.572 6 Armada AVM 28.019 6 Kulesite AVM 49.904
7 Venezia Mega Outlet 49.166 7 Atlantis AVM 27.578 7 Park Afyon AVM 48.380
8 Vadistanbul AVM 48.789 8 Atakule AVM 27.247 8 Kumsmall AVM 47.469
9 Buyaka AVM 47.592 9 Podium Ankara AVM 26.012 9 41 Burda AVM 46.224

10 Forum İstanbul AVYM 45.589 10 Metromall AVM 25.980 10 Agora İzmir AVM 39.573
11 Marmara Park AVM 41.476 11 Kentpark AVM 24.307 11 Antalya Migros AVM 38.911
12 City's Nişantaşı AVM 39.882 12 Panora AVYM 21.222 12 Westpark Outlet AVM 38.006
13 Kanyon AVM 39.876 13 Ankara Optimum Outlet 20.651 13 Agora Antalya AVM 35.212
14 Akyaka Park AVM 39.506 14 Taurus AVM 20.122 14 10Burda AVM 34.756
15 Maltepe Park AVM 37.152 15 Arcadium AVM 17.970 15 Kent Meydanı AVM 34.219
16 Hilltown AVM 36.800 16 One Tower AVM 15.744 16 01Burda AVM 34.060
17 İstanbul Optimum 33.983 17 Forum Ankara Outlet 15.302 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.845
18 Trump AVM 32.418 18 Bilkent Station AVM 14.272 18 Forum Mersin AVM 33.583
19 Meydan İstanbul AVM 31.101 19 Next Level AVM 12.135 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.287
20 Istmarina AVM 30.873 20 Kartaltepe AVM 10.006 20 17 Burda AVM 32.736
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Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

80

8 Mart Dünya Kadınlar  

13 Mart 1430 Selanik'in Fethi.

16 Mart 1948 Öğretmen Okullarının Kuruluşu.

29 Mart 1931 Türk Çocuklarının, İlk Eğitimlerini Türk Okullarında 
Yapmalarını Mecbur Kılan Kanunun Kabulü.

14 Mart Tıp Bayramı.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi.

22 Mart 2001 Atatürk'ün Manevi Kızı ve Dünyanın İlk Kadın Savaş Pilotu 
Sabiha Gökçen, İstanbul'da Yaşamını Yitirdi.

30 Mart 1432 Fatih Sultan Mehmet'in Doğumu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü.

30 Mart 1921 II. İnönü Zaferi.

12 Mart 1921’de İstiklal Marşı TBMM’de “Milli Marş” olarak kabul edildi.

1 Mart 1921 Türk-Afgan Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması.

3 Mart 1934 Ankara Radyosu'nun Yayına Başlaması.

10 Mart 1876 Telefon'un İcadı ve İlk Denemesinin Yapılması.

İngilizlerin ve Fransızların mühim deniz kuvvetleri ile Çanakkale Boğazı’nı geçmeye teşebbüsleri, Türk’ün zaferi ve düş-
manların önemli zaiyat vererek geri çekilmeleri ile sonuçlanmıştı. Çanakkale’yi denizden geçemeyen düşman karadan 
zorlamaya karar vermiş ve kara harpleri yapılmıştı. Bunun sonucu da malumdur. Yine Türk’ün zaferiyle bitmiştir.

21 Mart 1973 Aşık Veysel'in Ölümü.
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22 Mart 2001 Atatürk'ün Manevi Kızı ve Dünyanın İlk Kadın Savaş Pilotu 
Sabiha Gökçen, İstanbul'da Yaşamını Yitirdi.
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PORSCHE’DEN 75. YILA ÖZEL MODEL: PORSCHE VISION 357
Porsche 75. yılını çok özel bir otomobil ile kutluyor. Porsche Vision 357, 1948 yılında üretilen Porsche 356’nın mirasını günü-

müze taşıyor ve gelecekteki tasarım felsefesini ortaya koyuyor. 

Ferry Porsche’nin spor otomobil hayalini 
gerçekleştirmek amacıyla 1948 yılında, eki-
biyle birlikte, Porsche 356 ‘No. 1’ Roadster’ı 
üretmesinin ve efsanevi Porsche markasının 
temellerinin atılmasının üzerinden tam 75 
yıl geçti. 

75. Yıldönümü için 2023 yılında dünya ça-
pında etkinliklere imza atacak Porsche, özel 
bir model ile kutlamalara başlıyor: Porsche 
Vision 357.

Kutlamalara Vision 357’nin gösterimiyle 
başlanıyor

Porsche’nin 75 yılının tutkuyu ve hayalle-
ri temsil ettiğini söyleyen Porsche AG Yö-
netim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “75. 
yılımızı hayallerden ilham alan insanlar-
la kutluyoruz” dedi. Kutlamalar 27 Ocak 
günü Berlin’deki DRIVE Volkswagen Group 
Forum’da açılacak ve 10 Eylül 2023 tarihi-
ne kadar devam edecek olan ‘Driven by 
Dreams. Porsche spor otomobillerin 75 yılı’ 
başlıklı özel sergiyle başlayacak. Ziyaretçi-
ler, Porsche’nin başarı öyküsünü oluşturan 
vizyon ve girişimlere yakından bakma fırsatı 
yakalayacaklar. 

‘Driven by Dreams’ ifadesi markanın özünü 
tanımlıyor. Ayrıca, bu slogan, Porsche’nin 
arkasındaki insanların her gün dünyanın 
dört bir yanındaki müşterilerin hayallerini 
gerçekleştirmek için çalışırken benimsedik-
leri yaklaşımın da bir yansıması niteliğinde. 
Blume, “Mirasımızla gurur duyuyoruz. Bu 
miras, başarılı bir geleceğin temeli. Mirası-
mızı yenilik ve ilerleme ile ilişkilendiriyor ve 
benzersiz Porsche hikayesine sürekli olarak 
olağanüstü yeni anlar ekliyoruz” dedi. 

Ferry Porsche bugün aramızda olsaydı 
nasıl bir otomobil hayal ederdi? Porsche 
Vision 357

75. Yıla özel olarak üretilen ve 356’ya saygı 
duruşu niteliğindeki Porsche Vision 357 de 
ilk defa Berlin’de sergileniyor. Style Porsche 
ekibi, Porsche Vision 357 ile geçmişi günü-
müze taşıyor ve geleceğe ait tasarım felse-
fesinin ipuçlarını sergiliyor: Bunun en çarpıcı 
örneği ise geleceğe işaret eden, hem ilerici 
hem de vizyoner ışık imzasındaki geliştirme. 
Temel konsept, gelenek ve yenilik arasında-
ki etkileşimi yansıtıyor.

Style Porsche Başkan Yardımcısı Michael 
Mauer, “Porsche Vision 357 ile çok özel bir 
doğum günü hediyesi yarattık. Bu otomobil, 

bizim 365’te temellenen tasarım DNA’mızın 
ne denli önemli olduğunun altını çiziyor. Bu 
çalışma geçmişi, bugünü ve geleceği tutarlı 
bir şekilde bir araya getirmeye yönelik bir 
girişim. Otomobilin oranları tarihi modeli 
anımsatırken, detaylar geleceğe bakışımızı 
sergiliyor” diye konuştu. 368 kW (500 PS) 
gücündeki 718 Cayman GT4 RS platformu 
üzerine inşa edilen Porsche Vision 357, ola-
ğanüstü spor otomobil performansını tem-
sil ediyor. 

Yaratıcı özgürlük önemli

Tasarım, en başından beri Porsche efsane-
sinin temel bir bileşeni oldu. Vizyoner ça-
lışmalar ve konsept otomobiller, kusursuz 
ve yenilikçi tasarımın temelini oluşturuyor. 
Gelecek hakkında yaratıcı bir şekilde dü-
şünmenin, Style Porsche’nin temel sorum-
luluklarından biri olduğunu söyleyen Mauer 
“Konsept çalışmaları, yarının tasarımını bes-
leyen bir fikir havuzu niteliğinde. Mobilite-
nin geleceğine doğru sürekli bir kavramsal 
yolculuk halindeyiz. Markanın tarihi bize her 
daim ilham veriyor. Geleneğimizi geleceğin 
konsept otomobiliyle anmak, gözüktüğü 
kadar paradoksal değil. Yaratıcı özgürlük de 
önemli: Tutarlı tasarım felsefemizi yenilikçi 
ve daha önce denenmemiş şekillerde hayal 
etmemizi sağlayan değerli fikirler ancak bu 
sayede ortaya çıkabilir.” 

75. Yıla özel etkinlikler

Porsche, yıldönümü kutlamalarına Stutt-
gart’ın hemen dışındaki Retro Classics’te 
devam edecek. Klasik otomobil kültürünün 
önde gelen fuarı, 23-26 Şubat tarihleri ara-
sında gerçekleşecek. 9 Haziran günü Zuf-
fenhausen, Stuttgart’taki Porsche Müzesi’n-
de kapsamlı bir özel sergi açılacak. Porsche 
Almanya, 10 ve 11 Haziran günlerinde Ho-
ckenheimring’deki ‘Düşler Festivali’nde 
yıldönümünü ön plana çıkaran etkinlikler 
düzenleyecek. Spor otomobil üreticisi, bu-
radaki Porsche Deneyim Merkezi’nde mar-
kanın geçmişini, bugününü ve geleceğini 
sergileyecek. Porsche meraklıları, Porsche 
kulübü üyeleri, otomobil toplulukları ve her 
yaştan hayranlar ve müşteriler için araç ser-
gileri, ‘Rüya Sohbetleri’, canlı performanslar, 
çeşitli temalarda deneyimler ve daha birçok 
önemli ve büyüleyici deneyim sunulacak. 
Küçük ziyaretçiler ‘Çocuk Dünyası’ alanında 
özel etkinlikler yapılacak. ‘Düşler Festivali’n-
de ayrıca özel olarak ayrılmış bir ‘karavan’ 
alanıyla konaklama seçenekleri de sunula-
cak. Motor sporları da etkinliklerde önemli 

bir rol oynayacak: Canlı yayınlanacak Le 
Mans 24 Saat Yarışlarına ek olarak, Por-
sche Carrera Cup Deutschland, Porsche 
Carrera Cup Benelux ve ADAC GT Masters 
da katılımcılarla buluşacak.

Dünya çapında roadshow ve sergiler 

‘Porsche Spor Otomobillerinin 75 Yılı’nın 
başarı öyküsü, Los Angeles’taki Petersen 
Otomotiv Müzesi’nde, Grossglockner’da 
bulunan dünyanın en yüksek rakımlı oto-
mobil sergisinde ve Lucerne’deki İsviçre 
Ulaşım Müzesi’nde de kutlanacak. Ayrı-
ca, ‘Driven by Dreams’ sergi materyalle-
ri, yıldönümü için özel olarak tasarlanan 
bir ‘Heritage Truck’ ile Avrupa ve ABD’de 
60’tan fazla noktaya götürülecek. Dünya 
çapındaki etkinlikler, 28 Eylül-1 Ekim ta-
rihleri arasında Kaliforniya’da düzenlene-
cek olan ‘Rennsport Reunion’ otomobil 
festivalinde son bulacak.

911’in 60, Le Mans’ın 100 yılı

‘Porsche Spor Otomobillerinin 75 yılı’ 
kapsamında kutlanacak iki büyük yıl-
dönümü daha var: 911’in 60., Le Mans 
24 Saat Yarışlarının 100 yılı. 911, Eylül 
1963’te Uluslararası Otomobil Fuarı’nda 
(IAA) tanıtıldığı günden bu yana göz ka-
maştırdı ve ikonik tasarımı ve eşsiz sürüş 
deneyimiyle dünyanın dört bir yanındaki 
spor otomobil hayranlarının ortak ha-
fızasında yer etti. Dünyanın en ünlü da-
yanıklılık yarışının organizatörlerinin de 
kutlama yapmak için sebepleri var: 10 
ve 11 Haziran’da Sarthe’de Le Mans 24 
Saat Yarışlarının yüzüncü yıldönümünü 
kutlayacaklar. Her spor otomobil üreticisi 
Circuit des 24 Heures du Mans’da başarı-
lı olmanın hayalini kurar. Porsche’nin de 
bu Fransız dayanıklılık klasiği ile özellikle 
yakın bir ilişkisi var: Marka, Le Mans’ın en 
başarılı markası olmanın yanı sıra 1951 
yılından bu yana 24 saatlik yarışta kesin-
tisiz temsil edilen tek katılımcı. Bu süre 
zarfında şirket 110 sınıf zaferi ve 19 genel 
zafere imza attı.
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