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Pandemi sonrası normalleşme, iş yerleri ve eğitim kurumlarının 
yüz yüze faaliyete geçmesi derken, sıra şimdi de maske, mesafe 
ile birlikte etkinliklere geldi. Eylül ayında yavaş yavaş başlayan 
etkinlikler elbette hem sektör hem de uzun zamandır evde olan 
insanlar için çok kıymetli. Bizler de sektör takipçisi olarak bu 
gelişmelerden oldukça heyecanlı ve mutluyuz.

Konsere, tiyatroya, sergiye ve birçok benzer etkinliğe eskiden 
olduğu şekilde dönemesek bile yeni önlemlerle birlikte eskisinden 
daha çok kıymetli bir bekleyiş içinde, hevesle dönüyoruz. Özellikle 
daha önce de sıkça bahsettiğim AVM konser ve etkinliklerine... 
AVM'lerin sağlıklı ve güvenli alışverişin yanında ücretsiz etkinlik 
imkânı sunması, girişlerde alınan önlemlerin başında HES kodu 
uygulamasının devam etmesi kuşkusuz tercih edilebilirliği 
etkileyen başlıca faktörlerden sadece biri.

Geçtiğimiz ay düzenlenen AVM etkinlikleri gerek organizasyonları 
gerekse katılımcı sayısı ile de yakaladığı ivmeyi kaybetmeyecektir.

Sektöre dair makale, özel röportaj ve haberlerimizi ekim sayımızda 
beğeninize sunuyoruz. Yeni bir sayıda tekrar buluşmak üzere iyi 
okumalar diler, bu vesile ile Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlarım.

Kalın sağlıcakla…

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE
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“Şevket Sabancı vizyonuyla ilk fırsat programı 6 
yılda 200 gence ulaştı.”

"Hedefimiz tüm misafirlerimize en mükemmel hizmeti 
sunmak.”

"Değerli arazisi, akıllı telefonun ekranı oldu."

“Carousel'in 26 yıla dayanan köklü tecrübesi 
sektörün gelişmesinde önemli rol oynadı.”

“AVM'lerdeki aydınlatma anlayışı, proje 
geliştirme yaklaşımları açısından uluslararası 
ölçekte farklı bir döneme geçmekte."

“Koç Topluluğu'nun pandemiden önce 97 bin 
olan istihdamı bugün 110 binin üzerine çıktı.”
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ŞEVKET SABANCI VİZYONUYLA İLK FIRSAT PROGRAMI 
6 YILDA 200 GENCE ULAŞTI

Az bilinen devlet üniversitelerinden 
yeni mezun olan gençlere okuldan 
işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği 
sunmayı hedefleyen Şevket Sa-
bancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, 
altıncı yılında 50 gence daha istih-
dam sağlıyor.

Esas Holding’in 5 ana iş kolundan biri olarak 
sosyal yatırımlar yapmak amacıyla kurulan 
Esas Sosyal, eğitimli genç işsizliği sorununa 
ışık tutuyor. Gençlik ve istihdamı odağına 
alan Esas Sosyal, işverenler tarafından az 
bilinen devlet üniversitelerinden yeni me-
zun genç istihdamının artırılması için çözüm 
modeli oluşturmak ve gençlere okuldan 
işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak 
amacıyla 2016 yılında, “Şevket Sabancı Viz-
yonuyla İlk Fırsat Programı”nı başlattı. 
 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Prog-
ramı bugüne kadar 150 gence, Türkiye’nin 
önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 
(STK) istihdam sağladı. 2021 yılında 50 gen-
ce daha ilk fırsatını sunan programın yeni 
dönem katılımcıları eylülün ilk haftası işbaşı 
yaptı. 
 
6 yıl boyunca Türkiye genelindeki 46 fark-
lı devlet üniversitesinden katılımcı kabul 
eden Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı, özellikle Anadolu’dan büyük ilgi 
görüyor. 21 farklı ilden seçilen 2021 katı-
lımcılarının %70’i kadınlardan oluşuyor ve 
%85’i gönüllülük konusunda aktif çalışmalar 
yürütüyor. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerden 
mezun olan katılımcıların büyük çoğunluğu 
hem staj yapmış hem de üniversite kulüp-
lerinde görev yapmış gençler arasından se-
çiliyor.
 
2021 katılımcılarıyla birlikte toplam 200 
gencin hayatına dokunarak, öz güvenli, 
kendinden emin, üretken genç nesiller ye-
tiştirmeyi hedefleyen program, kurumsal 
destekçileri ile birlikte kolektif sosyal fayda 
yaratıyor. Program katılımcılarının maaşları 
Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla 
İlk Fırsat Programı’nın misyonunu paylaşa-
rak gençlere destek olmak isteyen kurumlar 
tarafından karşılanıyor. 2020 yılında 21 ku-
rumdan oluşan ve sayısı her geçen yıl artan 
kurumsal destekçiler, gençlere fırsat eşitliği 
sağlama yolunda el ele vererek, birlikte ha-
reket etmenin önemini gözler önüne seri-
yor.
 
Program kapsamında gençlere STK’ların ku-

rumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan 
kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi tek-
nolojileri ve kaynak geliştirme gibi birimle-
rinde 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı 
iş deneyimi fırsatı sunuluyor.  Gençleri is-
tihdama katmanın yanında sivil toplum ku-
ruluşlarına da nitelikli ve genç iş gücü sağ-
layan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
mezunları, işverenler tarafından da tercih 
ediliyor. Bu da istihdam rakamlarına yansı-
yor. Öyle ki önceki dönemlerde katılımcıla-
rın program bitmeden iş teklifi alma oranı 
%82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam oranı 
ise %100 olarak gerçekleşti. 
 
Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya ih-
tiyaçları doğrultusunda yetkinliklerin güç-
lendirilmesine inanan Esas Sosyal, İlk Fırsat 
Akademisi kapsamında katılımcılara 250 
saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de 
sağlıyor. İngilizce eğitiminin yanı sıra Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri 
olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eği-
time katılan gençler, aynı zamanda önemli 
kurumların yöneticilerinden mentorluk des-
teği alıyorlar. STK’larda iş deneyimi kaza-
nan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, 
söyleşiler vb. etkinliklerde alanında uzman 
kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp, gele-
ceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı 
tamamlıyor. 
 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Prog-
ramı’ndan mezun olan gençlerin başarı 
hikâyeleri ile gururlandıklarını belirten Esas 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emi-

ne Sabancı Kamışlı, "Sevgili babam Şev-
ket Sabancı’nın vizyonu ile başlattığımız 
programımıza her yıl binlerce başvuru 
alıyoruz, bu ilgi bizler için çok kıymet-
li. Rahmetli babam her zaman başarı için 
eğitime güvendiğini ve gençlere fırsat ver-
menin faydasını vurgulardı. Onun izinden 
giderek gençlere fırsat vermeye devam 
edeceğiz. Programımızdan mezun olan 
gençlerle ettiğimiz sohbetler ve aldığı-
mız geri bildirimlerle gelişerek büyümeyi 
hedefliyoruz. Gençler bizim umudumuz, 
yarınımız… Gençlere yaptığımız yatırımın, 
verdiğimiz desteğin hem bugüne hem de 
geleceğe yön vereceğine inanıyoruz. Pan-
demi sebebiyle katılımcılarımızla pek fazla 
yüz yüze gelemesek de duyduğum başarı 
hikâyeleri beni çok duygulandırıyor, daha 
iyisini yapmak için yüreklendiriyor. Bu ve-
sileyle programımızın 5. yıl mezunlarına 
profesyonel hayatlarında başarı dilerken, 
yeni dönem katılımcılarımıza da ailemize 
hoş geldiniz" dedi.
 
Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuy-
la İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı Desteğiyle 
İngilizce Fırsatım Programları çevresinde 
aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, 
katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yö-
neticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenle-
rin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan güçlü bir 
ekosistem geliştirdi. Program mezuniyeti 
sonrasında da Esas Sosyal, ekosistemine 
kattığı gençleri yakinen takip ederek pro-
fesyonel hayatlarında onlara destek oluyor 
ve iletişimini sürdürüyor.

Emine Sabancı KamışlıEmine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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TOBB BAŞKANI 
M. RİFAT 
HİSARCIKLIOĞLU: 
"DÜNYANIN EN 
DEĞERLİ ARAZİSİ, 
AKILLI TELEFONUN 
EKRANI OLDU" 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
tarafından düzenlenen organize gıda pera-
kende sektörünün en büyük buluşması olan 
Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Konferansı 
YZB 2021, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu katılımıyla açıldı. 
 
“YEREL ZİNCİRLER SON YILLARDA ATAK 
İÇİNDE”

Üretim, tedarik ve lojistiğin son ayağı olan 
perakende sektörünün, değer zincirinin 
müşteriyle buluştuğu çok büyük bir orga-
nizasyon olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
"Perakende bu ülkenin ekonomisinin ba-
rometresi, istihdam fabrikası. Yerel, ulusal 
ve uluslararası zincirlerin oluşturduğu bu 
üçlü saç ayağında, yerel perakendecile-
rimiz, yani sizler son yıllarda çok ciddi bir 
atak içindesiniz. Birçok uluslararası firmanın 
da bulunduğu ulusal perakende pastasın-
daki payınızı her geçen sene artırıyorsunuz. 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatı-
sı altında toplanan yerel market zincirleri 
olarak, üretici ve tüketici arasında önemli 
bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Ülke eko-
nomisinin hem ulusal hem de yereldeki 
gelişmesine ciddi oranda katkı sağlıyorsu-
nuz. Bu bağlamda, yerel zincirlerin güçlerini 
birleştirerek dernekleşmiş ve derneklerin 
de federasyon altında birleşmiş olmasını, 
sektörümüzde birlik sağlamak ve ortak se-
simizin daha gür çıkmasını mümkün kılmak 
açısından çok önemsiyorum. Allah birliğini-
zi, dirliğinizi bozmasın" dedi.
 
YEREL ZİNCİRLERİN GELECEĞİ İÇİN 
ÖNEMLİ TAVSİYELER

Tüketicilerin geçmişte alışverişi tek nokta-
dan yaptığını, günümüzde ise yerel zincirle-
rin yanı sıra indirim marketleri, ulusal mar-
ketler, benzin istasyonlarındaki marketler, 
tanzim satışlar, Tarım Kredi Kooperatifleri, 
e-ticaret siteleri ve hızlı teslimat şirketleri-
nin yer aldığını belirten M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu yerel zincirlere şu tavsiyelerde bulun-
du: "Alternatifler çoğalıyor. Bu alternatifler 
içerisinde yerel marketler nasıl ayrışacak 

sorusuna cevap bulmak zorundasınız. Es-
kiden en işlek caddede mağaza, market 
sahibi olmak önemliydi. Şimdi dünyanın 
en değerli arazisi akıllı telefonun ekranı 
oldu. Şirketinin veya ürününün ya mobil 
uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil 
bir uygulamanın içerisinde yer alacaksın. 
Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş ko-
laylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerin-
den şirket veya ürününüze ulaşılıp ulaşıla-
madığı, tüketici tercihlerinde çok ama çok 
önemli. İkincisi; gücünüzün farkında olun 

ve ortaklık yapıp, ortak hareket etme kül-
türü geliştirin. Üçüncüsü yerel markalarla 
iş birliğinizi artırın. Yerel üretici markaları 
ortak paydaşınız olarak kurgulayın. Birlikte 
büyüyün. Dördüncüsü şehirlerin marka-
laşmasına yatırım yapın. Unutmayın, artık 
ülkeler değil, şehirler rekabet ediyor. Şeh-
rin markasının parçası olun. Olun ki, şehrin 
markasıyla birlikte büyüyün. Sonuncusu 
ise akıntıya kürek çekmeyin. TOBB olarak, 
her zaman, sektörümüzün yanında ola-
cak."
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ECE TÜRKİYE AVM’LERİ ENGELLERİ KALDIRIYOR

ECE Türkiye yönetiminde bulunan alışveriş 
merkezleri, ziyaretçilerine sunduğu hiz-
metlere her geçen gün bir yenisini ekliyor. 
Firmanın yönetim portföyünde bulunan 
10 alışveriş merkezinin tamamına omurilik 
felçli ziyaretçilerinin alışveriş deneyimini 
iyileştirmeye yönelik olarak akülü sandalye 
şarj istasyonları kuruldu. Bu alışveriş mer-
kezlerinde ayrıca, omurilik felçlilerine akülü 
sandalye olarak dönen plastik kapak topla-
ma üniteleri de bulunuyor. Kapak toplama 
kampanyasına ECE Türkiye merkez ofis çalı-
şanları da destek sağlıyor. 

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan 
ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Semet Yolaç 
Canlıel, “Yönetimimizde bulunan alışveriş 
merkezlerinde misafirlerimizin ihtiyaçlarına 
yanıt vererek, onların rahat etmelerini, gü-
venli ve sağlıklı bir ortamda keyifli bir alış-
veriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için 
çalışıyoruz. Türkiye Omurilik Felçlileri Der-
neği (TOFD) ile yapmış olduğumuz görüş-
melerde, omurilik felçli vatandaşlarımızın 
alışveriş merkezlerindeki ihtiyaçlarını ken-

Semet Yolaç CanlıelSemet Yolaç Canlıel
ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ECE Türkiye Eş Genel Müdürü 

dilerinden dinleyerek akülü sandalye şarj 
istasyonları kurulması gibi küçük bir adımla 
onlar için büyük bir fark yaratabileceğimizi 
gördük. Temmuz ayı itibarıyla bu hizmeti 
portföyümüzdeki tüm alışveriş merkezle-
rinde etkinleştirdik. 5 Eylül Dünya Omurilik 
Felçlileri Günü vesilesiyle TOFD ile iş birli-
ğimizin kapsamını önümüzdeki aylarda ge-
nişleterek omurilik felçli misafirlerimizin ECE 
Türkiye AVM’lerinde rahatlıkla ve güvenle 
alışveriş yapmalarını sağlayacak yeni proje-
ler geliştirmeye devam edeceğimizi de söy-
lemek istiyorum. Hedefimiz, tüm misafirleri-
mize en mükemmel hizmeti sunmak” dedi.

Engelli bireylerin de iş hayatının ve sosyal 
hayatın içerisinde aktif olarak yer aldıklarını 
söyleyen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Semra Çetinkaya, 
ECE Türkiye bünyesinde yer alan alışveriş 
merkezlerinde akülü sandalye şarj istasyon-
larının kurulmasından mutluluk duydukları-
nı ifade etti. Çetinkaya, “20 yılı aşkın süredir 
Türkiye’de omurilik felçlisi bireylerin hayat-
larını devam ettirebilmelerini sağlayacak 

çalışmaları gerçekleştirirken, ulaşılabilir ve 
erişilebilirlikle ilgili kamuoyunu da bilinçlen-
direcek projeler hayata geçiriyoruz. Atılacak 
her adımın bir omurilik felçlisinin hayata 
katılımını sağlayacağını unutmamalıyız. Bu 
kapsamda ECE Türkiye’ye desteklerinden 
ötürü teşekkürlerimizi iletirken, akülü san-
dalye şarj istasyonları kurulumu desteğinin 
diğer AVM’lere de örnek olmasını arzu edi-
yoruz” dedi. 

ECE Türkiye tarafından yönetilen İstan-
bul’da Marmara Park, Beylikdüzü Migros 
AVM, Aqua Florya, Axis İstanbul; Ankara’da 
ANKAmall, Eskişehir’de Espark, Antalya’da 
TerraCity ve Antalya Migros AVM, Bursa’da 
Sur Yapı Marka ve Afyonkarahisar’daki Park 
Afyon alışveriş merkezlerinde biberon ısı-
tıcı, şarj istasyonları, pet taksi, Whatsapp 
müşteri destek hattı, engelsiz park yerleri, 
3D yol bulucu, çocukların kaybolmasını en-
gellemek amacıyla bilek bandı, vestiyer ve 
emanet dolabının da aralarında yer aldığı 
60 farklı hizmet misafirlere ücretsiz olarak 
sunuluyor.

Semra ÇetinkayaSemra Çetinkaya
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yönetim Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Kurulu Başkanı 
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Elektrik üreten, atık su arıtan yepyeni bir anlayışı getiriyor! 

MAĞAZACILIKTA GELECEĞE DÖNÜŞ: BOYNER CADDE 

Boyner Cadde, çatısındaki elektrik panelle-
riyle elektriğinin bir kısmını üretip yağmur 
suyunu arıtıyor, arıtma suyunu dinlenme 
alanlarında ve arka bahçesinde kurduğu 
dikey tarım alanlarında yeniden değer-
lendiriyor. “Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa” 
mottosuyla Bağdat Caddesi’nde geleceğin 
deneyim mağazacılığı trendlerini bugünden 
hayata geçiren Boyner, perakendede stan-
dartları yeniden tanımlıyor: “Minimum atık, 
minimum israf, maksimum mutluluk!”

1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal’da 
bulunan mağazası ile keyifli alışverişin ve 
Bağdat Caddesi'nin buluşma noktası olan 
Boyner, 3 Eylül itibarıyla Erenköy’deki yeni 
yerinde hizmet vermeye başladı. “Hayatı 
büyük yaşa, cesur yaşa” mottosu ile açılan 
Boyner Cadde yenilikçi konsepti, barındırdı-
ğı ilklerle perakende sektöründe bir dönüm 
noktasına imza atıyor. Toner Mimarlık tara-
fından tasarlanan Boyner Cadde, deneyim 
odaklı mağazacılığı teknoloji, sanat, sürdü-
rülebilirlik ve sporla buluşturuyor.

Koşulsuz müşteri mutluluğu teknolojilerini 
ve müşteri deneyimini odağına koyan Boy-
ner, Erenköy’de açtığı 5 bin metrekare alana 
yayılan, 5 katlı mağazası ile geleceğin dene-
yim mağazacılığını İstanbul’a getiriyor. Beş 
duyumuzun ötesine hitap eden teknolojiyi 
yaratıcılıkla harmanlayan ve tüketici deneyi-
mini yaşam deneyimi haline getiren Boyner 
Cadde, “Minimum atık, minimum israf” ve 
“Maksimum mutluluk” hedefliyor. Müşte-
rilerine sürdürülebilir, doğa dostu, yaratı-
cı, yenilikçi, samimi, doğal bir atmosfer ve 
sporla iç içe yaşam alanı sunuyor. Boyner 
Cadde, Boyner’in hâlihazırda sunduğu dina-
mik ve yenilikçi ürünlerle birlikte bu mağa-
zaya özel yeni marka ve koleksiyonları çok 
özel bir ortamda modaseverlerle buluştu-
ruyor.

SOKAK VE HAYATLA İÇ İÇE BİR DENEYİM 
MERKEZİ

Boyner’in yeni mağazası yaşamın akışı ve 
İstanbul’un dinamizmiyle iç içe bir deneyim 
fırsatı sunuyor. Mağaza ziyaretçilerine so-
kakla, hayatla iç içe, doğal ve hayatın akı-
şıyla uyumlu olduğu gibi sürprizlerle dolu 
bir hareket alanı açıyor. Zamanın ruhuna 
uygun, sıcak bir ortam, konforlu bir alışveriş 
ve yaşam deneyimi vadediyor.

Mağaza “Mükemmel dekore edilmiş ve 
ışıklandırılmış” mağazacılık kalıplarını yı-
kıyor. En doğal haliyle yaşayan, öğrenen 
ve öğrendikçe gelişen, kendini yenileyen, 
üretimin 7/24 devam ettiği bir yaşam alanı 
yaratıyor, kendini gizlemiyor, tüm çıplak-
lığı, doğallığı ve samimiyetiyle dostane bir 
ortam sunuyor. Sunduğu interaktif, orijinal, 
beklenmedik ve güvenilir alışveriş ve yaşam 
deneyimiyle misafirlerini özel ve evinde his-
settirmeyi başaran Boyner Cadde, gündelik 
hayatın küçük detaylarını heyecan verici, 
keyifli, zengin ve unutulmayacak 'anılar' ha-
line getiriyor.

SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM ALANI

Global trendler, tüketicilerin değişen bek-
lenti ve alışveriş alışkanlıkları merkeze alına-
rak tasarlanan Boyner Cadde, aynı zamanda 
sokak sanatçılarına, sporculara, gençlere ve 
foodie’lere kendilerini ifade edebilecekleri 
dev bir platforma dönüşüyor. 

Dış ve iç dizaynında graffiti sanatçılarına 
alan açan mağazada, dış cephede dev bir 
LED ekran, mağaza içinde ise biri 6 metre 
ve diğeri ise 14 metre uzunluğunda iki diji-
tal ekran yer alıyor. Bu ekranlar, yeni medya 
sanatçıları Decol’ün yaşayan enstalasyonla-
rına ev sahipliği yapıyor.

Dış cephesi Mural İstanbul’un graffiti sa-
natçılarına tuval olan mağaza aynı zaman-
da kendini keşfetmek isteyenler için yep-
yeni kapılar aralıyor. Sokakla iç içe olan ve 
sokak sanatını perakendeyle buluşturan 
Boyner Cadde, aynı zamanda Deniz Sağ-
dıç’ın atık denimlerle yaptığı tablo ve otur-
ma grubunu, ünlü ressam Mehmet Sinan 
Kuran’ın muhteşem renk ve detaylar ba-
rındıran eserinin yanında Gürat Öztürk’ün 
maksimal origami tasarımlarını doğal ve 
çabasız bir şekilde bir araya getiriyor. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DOĞA DOSTU BİR 
YAŞAM PRATİĞİ

Doğallığın, samimiyetin ve sürdürülebilir-
liğin ön planda olduğu mağazada doğa 
dostu bir mimari tasarım göze çarpıyor. 
Mağazada eski malzemelerin ileri dönüş-
türüldüğü, atıkların geri dönüştürülerek 
yeniden kullanıldığı, israfın ve karbon ayak 
izinin minimuma düşürüldüğü bir altyapı 
bulunuyor. 
Döngüsel ekonomiyi destekleyen ileri dö-
nüşüm metotlarının yer aldığı yeni mağa-
zada Boyner depolarındaki ticari değerini 
kaybeden denimler Deniz Sağdıç’ın dehası 
ve becerileriyle sanat eserlerine, koltuk, 
lambader, sehpa ve halı gibi fonksiyonel 
enstalasyonlara dönüştürüldü. 

Karbon ayak izini, kullandığı doğal kay-
nakları ve atık miktarını minimuma indir-
meyi amaçlayan mağazada havalandırma 
ve yağmur suları arıtılarak mağaza içindeki 
rezervuarlarda ve kısa bir süre sonra ma-
ğazanın arka bahçesinde hayat bulacak di-
key tarım faaliyetlerinde kullanılacak. Boy-
ner Cadde ayrıca, çatıya yerleştirilen güneş 
panelleri ile kendi elektriğini üretecek.

BOYNER CADDE SPORU DA BÜYÜK YA-
ŞIYOR

“Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa” mottosu 
ile açılan Boyner Cadde sporu da büyük 
yaşamaya davet ediyor. Mental ve fiziksel 
sağlık için sporun önemiyle ilgili farkında-
lık yaratmak isteyen Boyner, Boyner Cad-
de’de düzenleyeceği farklı spor etkinlikleri 
ile Bağdat Caddesi’ne hareket ve enerji 
katacak. Sporu sürdürülebilirlikle de bu-
luşturan mağazada yaşam ve deneyim 
alanlarında pedal çevirdikçe elektrik üreti-
mi yapan iki adet bisiklet bulunuyor. Misa-
firler bu bisikletleri kullanarak bir yandan 
hareket ederken, diğer bir taraftan telefon 
şarj edebilecek.

Eren ÇamurEren Çamur
Boyner Büyük Mağazacılık CEO’suBoyner Büyük Mağazacılık CEO’su
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Adana’nın eğlence, yaşam ve buluşma 
merkezi 01 Burda AVM, MIPIM Ödülleri 
kapsamında “En İyi Alışveriş Merkezi” ka-
tegorisinde ödüle layık görüldü.
 
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım 
şirketlerinden olan Esas Gayrimenkul tara-
fından Adana’da hayata geçirilen ve mima-
ri konsepti dünyaca ünlü JERDE tarafından 
oluşturulan 01 Burda AVM, dünya gayri-
menkul endüstrisinin en seçkin projelerini 
belirleyen MIPIM Ödülleri kapsamında “En 
İyi Alışveriş Merkezi Ödülü”ne layık görüldü. 
01 Burda AVM’nin tek Türk markası olarak 
ülkemizi temsil ettiği 2021 yılı ödüllerinde; 
genel kriterlere ek olarak, yarışan projelerin 
yaşam, alışveriş ve eğlence açısından pan-
demiye nasıl uyum sağladığı da göz önünde 
bulunduruldu.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Esas Gayri-
menkul CEO’su Cem Eriç, “Bu önemli ödüle 
layık görülmek, ülkemiz ve sektörümüz adı-
na bizi çok gururlandırdı. JERDE ekibiyle iş 
birliği içerisinde çalışarak mevcut şehir do-
kusuna uyum sağlayan ve ziyaretçilerimizin 
her zaman keyif alacağı bir alışveriş merkezi 
tasarladık. Emeği geçen herkesi yürekten 
kutluyorum. Daha nice ödüllü projeler ger-
çekleştirmek ve sektörümüzü global arena-
da en iyi şekilde temsil etmek adına var gü-
cümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 
Çukurova Bölgesi’nin yaşam ve alışveriş 
merkezi

01 Burda AVM, Adana ve tüm bölgedeki 
farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap verecek bir 
alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor. Yeni 
nesil bir yaşam merkezi olarak tasarlanan 01 
Burda AVM; benzersiz atmosferi, ziyaretçi-

lerine sunduğu eğlenceli ve kültürel etkin-
liklerle Adana halkının alışveriş alışkanlıkla-
rında değişim ve dönüşüme öncülük ediyor. 
Göz alıcı mimarisi, açık alanları ve dünyaca 
ünlü markalardan oluşan mağaza karmasıy-
la bölgeye yeni standartlar getiren 01 Burda 
AVM, 111 mağazasıyla 60.000 m2 kiralana-
bilir alanda, 1.500 m2 eğlence alanı, 2.750 
m2 hipermarket alanı, 2.000 m2 elektronik 

market alanı, 3.000 m2 yapı market alanı, 
7 salonlu sinema kompleksi ve 2.500 araç 
kapasiteli otopark barındırıyor. Bünyesinde 
yer alan Performans Gösteri Merkezi ile böl-
genin yeni yaşam ve kültür merkezi olarak 
öne çıkan 01 Burda AVM, Çukurova’da bir 
ilk olan FDR Oyun Cumhuriyeti’nin yanı sıra 
ilk kez bölge halkıyla buluşan markalara, 
restoran ve kafelere ev sahipliği yapıyor.

01 BURDA 
AVM’YE 
“EN İYİ AVM 
ÖDÜLÜ” 

Cem EriçCem Eriç
Esas Gayrimenkul CEO’su Esas Gayrimenkul CEO’su 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “TEKNOFEST SAHİP OLDUĞUMUZ KÜRESEL 
POTANSİYELİN İSPATIDIR” 

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda 7’den 70’e herkesi buluşturdu. 
Ayakları yere basmayan festival beşinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Teknoloji yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilere ödüllerini Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile birlikte takdim eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz küresel potansiyelinde 

ispatıdır” dedi. 

Türkiye’nin Yarınlarına Yön Verecek 
İsimler TEKNOFEST’te

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Ha-
vacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNO-
FEST’te bilime, ilime ve araştırmaya gönül 
veren gençleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “TEKNOFEST sadece 
evlatlarımızı dünyanın en modern teknolo-
jileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara 
birlikte iş yapmayı, takım ruhunu ve milli 
duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene, 
TEKNOFEST Teknoloji Yarışma tarihlerinin 
belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kur-
dukları takımlarla; roketten insansız hava 
araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel 
robotlara, biyoteknolojiden çevreye kadar 
birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. 
Burada sergilenen her proje; okuluyla, öğ-
retmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalış-
masının ürünüdür. Burada gençlerimizin 
emeklerinin yanı sıra, Türkiye’nin birikimi, 
ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada 
Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı 
bilim insanları, mühendisleri, teknisyenle-
ri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNO-
FEST’in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 
inşallah 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimar-
ları olacaktır” ifadelerini kullandı. 

TEKNOFEST’in eşsiz bir teknoloji ziyafeti ol-
duğunu belirten ve her geçen yıl gençlerin 
ilgisinin artığını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “2018 yılında TEKNOFEST yolcu-
luğu başladığında 14 teknoloji yarışması, 
20 bin başvuru sahibi vardı. 2021 TEKNO-
FEST’te geldiğimizde ise teknoloji yarışma-
larının sayısı 35’e çıkarken bu yarışmala-
ra başvuran sayısı 10 kat artarak 200 bini 
buldu. Yine 2018’de yarışmacılarımıza iki 
milyon liralık ödül, iki milyon liralık da mad-
di destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 
milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel 
sektörümüz de sağ olsunlar, AR-GE ve ino-
vasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esir-
gemediler. TEKNOFEST’in ilk sene 28 olan 
paydaş sayısı bu yıl 74’e çıkmak suretiyle 
festivalin nüfuz ettiği alanı daha da geniş-
letti. Tabi paydaşların ve desteklerin sayısı 
artıkça, gençlerimizde daha çeşitli alanlarda 
daha fazla yarışma sunabilme imkânı bulu-
yoruz. Gençlerimizi sadece savunma sanayii 
alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri, en 
yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz. Uçan 

araba tasarımından iletişim teknolojileri-
ne, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital 
teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyon-
dan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar 
birçok sivil alanda yarışmalar düzenliyoruz. 
TEKNOFEST çok genç bir organizasyon ol-
masına rağmen şimdiden bölgemizde ve 
dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı. 
88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin 
bu organizasyona katılımı aslında sahip ol-
duğumuz küresel potansiyelinde ispatıdır” 
dedi. 
 
TEKNOFEST Uluslararası Bir Marka Ola-
cak

TEKNOFEST’in dünya medyasının günde-
minde bir numara olması gerektiğini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 
önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i 
uluslararası bir marka haline getirecek, can 
Azerbaycan’dan başlayarak dost ve mütte-
fik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Böylece, 
TEKNOFEST’i sadece ülkemizin değil, küre-
sel çapta bir teknoloji ve inovasyon şöleni-
ne dönüştüreceğiz” müjdesini verdi. Festi-
val alanından gençlere seslenen ve onlara 
tavsiyelerde bulunan Erdoğan, “Size ’yapa-
mazsınız, başaramazsınız’ diye üst perde-
den ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak 
asmayın” dedi.

AVM Kiralama
AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

AVM Proje Geliştirme
Kiracı Temsilciliği & Sınır Ötesi
Proje & Geliştirme Hizmetleri

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”
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Proje & Geliştirme Hizmetleri

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”
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MİGROS TÜRKİYE’NİN İLK PERAKENDE MEDYA 
ŞİRKETİNİ KURDU

Dünya çapında önemli başarılara ulaşan 
öncü uygulamalarıyla perakende sektörü-
ne yön veren Migros, pazarlama dünyasın-
da da bir ilke imza atıyor. Migros 67 yıllık 
tecrübesi, yenilikçi vizyonu ve güçlü dijital 
altyapısıyla Türkiye’nin ilk perakende med-
ya şirketi Mimeda’yı kurdu. Data entegreli 
iletişim kanallarına sahip tek pazarlama 
platformu olan Mimeda, markaların doğru 
alanda ve doğru zamanda, doğru hedef kit-
le ile buluşmasını sağlıyor.

Migros, pazarlama alanında bir ilke imza 
atarak Türkiye’nin ilk perakende medya 
şirketi Mimeda’yı kurdu. Tüketicilerin deği-
şen ihtiyaç ve taleplerini keşfederken, farklı 
iletişim kanalları üzerinden paylaşılan rek-
lamların etkisini ölçümlemek amacıyla bir-
çok medya aracını kullanan Migros, Türkiye 
medya sektöründe katma değer yaratacak 
data entegreli yeni pazarlama platformunu 
hayata geçirdi. Data, iletişim kanalları ve 
reklam teknolojisini bir araya getiren Mime-
da, markaları doğru alanda ve doğru hedef 
kitle ile buluşturma hizmetini sunuyor.

Mimeda, Türkiye’nin en büyük sadakat 
programı Money aracılığıyla müşterileri-

nin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını tanıyarak 
iş ortaklarına güvenilir, kaliteli ve onaylı 
datadan türettiği öneri hizmeti sunuyor. 
Mevcut datayı anlama yeteneği ile dikkat 
çeken platformda veriler alanında uzman 
ekipler tarafından analiz edilerek iş ortak-
larıyla yönlendirici iç görüler paylaşılıyor. 
Türkiye’nin offline ve online entegrasyonu 
en güçlü markası Migros tarafından oluş-
turulan alışveriş modellemeleri farklı met-
riklerle birleştirilerek oluşturulan öngörüler 
sayesinde markaların kullanması gereken 
iletişim kanallarının belirlenmesine yardımcı 
olunuyor. 

“Reklam verenler 15 farklı kanal aracılı-
ğıyla doğru hedef kitleye ulaşabilecek”

Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, 
“Mimeda pazarlama platformunun 5 ana 
bölüm ve 15 farklı iletişim kanalı bulunuyor. 
Birlikte çalıştığımız markaların doğru hedef 
kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi 
için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların 
alınmasını sağlıyoruz. Mimeda’nın pazar-
lama platformunda mağaza içi iletişimden 
sosyal medya kanallarına, tematik kanallar-
dan 3 kat daha fazla kişiye erişim sağlayan 

MigrosTV’den Türkiye’nin ilk markalı espor 
platformuna ve 120 binden fazla marka 
elçisine ulaşmak mümkün. Diğer platform-
lardan bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz, 
oluşturulan medya bütçesinin verimli kul-
lanıp kullanılmadığının ölçülmesine olanak 
sağlamamız. Ayrıca çalıştığımız markaların 
sadece online değil fiziksel mağaza satışla-
rına da entegre rapor sunabilen tek yapıyız. 
Böylece markalar reklam harcamalarını en 
doğru şekilde optimize edebilir” dedi. 

İş ortaklarının müşteri sayısının en az 2 
kat artırılması hedefleniyor

Reklam faaliyetlerinin doğru şekilde kul-
lanılmasını destekleyen Mimeda, iş ortak-
larının reklam bütçelerinden maksimum 
ROAS’ı elde etmeleri ve müşteri sayısının 
en az 2 kat artırılmasını hedefliyor. İlerle-
yen dönemde; Türkiye’nin özellikle kaliteli 
içerik üreten yayıncılarıyla iş birliğine gidi-
lerek data entegreli yayınların devreye alın-
masının yanı sıra Migros’un online kanalları 
Sanal Market ve Migros Hemen içerisinde 
kişiselleştirilmiş reklam kanalları aracılığıyla 
yepyeni bir pazarlama deneyimi hizmeti su-
nulması planlanıyor.

Kına DemirelKına Demirel
Mimeda Yönetici DirektörüMimeda Yönetici Direktörü



MİGROS TÜRKİYE’NİN İLK PERAKENDE MEDYA 
ŞİRKETİNİ KURDU .

Astroloji Sohbetleri
Hande Kazanova ile

Astroloji Sohbetleri

16 ve 31 Ekim Saat 14.00
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Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan 
Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG; 
müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada bu-
luşturan bir kurum. Türkiye’nin halka açık 
mekânlarında, kapalı devrede yasal müzik ve 
anons yayını yapan ve bu alanda en büyük 
kurum olan SMG, aynı zamanda Snapmuse 
markası ile sektörde müzik üreticisi olarak 
da hizmet vermektedir. Markaların dönem-
sel ihtiyaçlarına yönelik özel müzik listeleri 
ve anonslar hazırlayarak satışa olumlu kat-
kılar sunan SMG, tüketicilerin motivasyonu-
nu da artırıyor. SMG şirket ortağı Gül Gürer 
Alimgil ile SMG hakkında konuştuk.

Son dönemde yaşanan gelişmeler doğ-
rultusunda sektör ve hizmetleriniz hak-
kında görüşlerinizi alabilir miyiz?

Son dönemde birçok işletme Covid-19’dan 
kaynaklanan ekonomik olumsuz şartlardan 
dolayı kapandı. Büyük yatırımlarla açılan, ta-
nıtımı çok iyi yapılan mekânlar bile dönemin 
bu koşullarından maalesef etkilendiler. Tüm 
sektörler eski dönemdeki çalışmalarına geri 
dönmeye ve satışlarını artırmaya çalışıyor-
lar. Fiziki mağazalaşmanın gerilediği, e-satı-
şın öne çıktığı, firmaların müşterileri mağa-
zada daha fazla tutarak satışlarını artırmaya 
çalıştıkları ve verimlilik kavramının hiç ol-
madığı kadar öne çıktığı bir dönemdeyiz. 
İşletmeler artık eski doluluklarını kaybetmiş 
durumdalar. Tüm olumsuzluklara rağmen 
yine de eski normale dönmeye çalışırken 
müşterilerimize bu anlamda destek olmaya 
çalışıyoruz. Araştırmalara göre doğru mü-
zik, stratejik olarak kullanıldığında mekân 
ile müşteri arasında duygusal bir bağ oluş-
masını sağlıyor. Ve müşterilerin mekânda 
kalma süresini, hatta müşterilerin harcama 
miktarlarını da etkiliyor. Bizim bu anlamda 
markalara olumlu yönde katkımız oluyor.

SMG olarak, müşterilerimize verdiğimiz 
fiyatlar, hizmet kalitemize ve anlayışımı-

za göre oldukça uygun ve ulaşılabilir. Ku-
rumsallık, etiklik ve yasallığa önem vererek 
Türkiye’de her sektördeki öncü firmalara 
hizmet veriyoruz. İTÜ Teknokent’te bulu-
nan merkez ofisimizden, 33 ülkede, 850’den 
fazla firmanın, 11 bini aşkın noktasına yayın 
sağlıyoruz ve büyümeye devam ediyoruz.
SMG’nin en önemli ve ayırt edici özelliği; 
yayınları kendi geliştirdiği yazılımı aracılı-
ğıyla yapması. Lisansı kendimize ait dijital 
yazılımımız ile yayınları, işletmenin kendi 
bilgisayarından veya SMG music-box üze-
rinden depola-çal yöntemiyle gerçekleş-
tiriyoruz. Müzik listeleri, SMG DJ’lerimiz 
tarafından hazırlanıp, farklı saatlere göre 
planlanıyor. Açılış-kapanış anonsları, kam-
panya veya reklam spotları istenilen sıklıkta 
ve istenilen tarihlerde yayınlanacak şekilde 
yayına eklenebiliyor. İnternet üzerinden sü-
rekli akış yani streaming metoduyla yayın 
yapmadığımız için interneti sadece ilk yük-
leme yapılırken ve güncellemeler sırasında 
kullanıyoruz. Bu nedenle yayınlar internet 
kesintisinden de etkilenmiyor. Öncelikle 
müşterimize tüm tarzlara ait örnek şarkıların 

bulunduğu bir link iletiyoruz. Müşterimiz bu 
linkten şarkıları dinleyerek istediği tarzı bize 
söyleyebiliyor ya da tercihi bize bırakıyor. 
Yazılımımız sayesinde, sıkıştırılmış müzik lis-
telerini müşterimizin bilgisayarına uzaktan 
bağlanarak yüklüyoruz ve yazılım yüklenen 
noktada açılarak müzik yayınını iletmeye 
başlıyor.

“ÇAĞIMIZ AKILLI İŞLERE, PRATİK ÇÖ-
ZÜMLERE VE YAZILIM ÜZERİNDEN KO-
NULARIN TAKİP EDİLİP KOLAYCA ÇÖ-
ZÜMLENMESİNE DOĞRU GİDİYOR” 

Bu çağa, hızlı çağ diyorum. Kimsenin ya-
yınlanacak müzikle uğraşacak vakti yok. 
İstiyorlar ki bir firma bu işi tamamen alsın, 
müzik listelerini hazırlasın, teknik alt yapı-
sını çözsün, yayın yönetimini yapsın. Hangi 
bilgisayarlar üzerinden kurulumlar yapıla-
cak, mağazaların içinde hoparlörler nereye 
konulacak ve altyapı denetimi nasıl sağla-
nacak, hoparlör sayısı o mekâna uygun mu, 
hoparlöre uygun amfi seçilmiş mi gibi tüm 
sorularla seve seve ilgileniyoruz.

SMG’NİN
YASAL MÜZİK 
VE ANONS 
YAYIN 
HİZMETİ İLE 
SATIŞLARINIZI 
ARTIRIN

Gül Gürer AlimgilGül Gürer Alimgil
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı
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İLKLERİN VE 
YENİLİKLERİN 
ÖNCÜSÜ 
CAROUSEL 26 
YAŞINDA

İlklerin ve yeniliklerin öncüsü Ca-
rousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
26 yıldır huzurlu, güvenli ve keyifli 
atmosferiyle İstanbul’un en gözde 
buluşma noktası olmaya devam 
ediyor. Bu sene 26. yılını kutlayan 
Carousel, müşterilerinin beklenti ve 
ihtiyaçlarına sürekli kendini yenile-
yerek ve geliştirerek cevap veriyor.

Dinamik ve modern yüzüyle İstanbul’un her 
kesiminden misafirlerini ağırlayan Carousel 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 26. yaşını kut-
lamanın heyecanını yaşıyor. Modern mima-
risi, yenilenen yüzü, ferah terasları, dijital 
yatırımları ve uçtan uca donatılmış teknolo-
jik altyapısıyla Carousel, hazır ofis, sinema, 
spor salonu, fizyoterapi merkezi, kafe, res-
toran ve mağazalar gibi birden fazla farklı 
fonksiyonu barındırarak misafirlerinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Ulusal ve uluslararası 
102 seçkin markasıyla misafirlerini ağırlayan 
Carousel, 26. yaşını tüm yıla yayılan özel 
kampanya ve etkinliklerle kutlayacak. 

26 yıl içerisinde perakende sektörünün en 
önemli aktörlerinden biri haline geldikle-
rini ifade eden Carousel İcra Kurulu Üyesi 
Orhan Demir, “Carousel olarak sektöre ka-
zandırdığımız birçok yenilikle birlikte her 
geçen gün kendimizi misafirlerimizin ta-
lepleri doğrultusunda geliştirmek, bize olan 
güvenlerini pekiştirmek ve onlara keyifli bir 
alışveriş deneyimi yaşatmak üzere çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Carousel’in 26 yıla 
dayanan köklü tecrübesi sektörün gelişme-
sinde önemli bir rol oynadı. Kurulduğumuz 
ilk günden itibaren misafirlerimizin ilgisi ve 
Carousel’e olan inancı da yıllar içerisinde 
katlanarak arttı. Biz de bu güvenlerini hep 
arkamızda hissettik. En büyük motivasyon 
kaynağımızdan biri oldu. Marka karmamızı 
zenginleştiren değerli iş ortaklarımıza, 26 
yıldır yanımızda olan misafirlerimize, pay-
daşlarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Orhan Demir Orhan Demir 
Carousel İcra Kurulu Üyesi Carousel İcra Kurulu Üyesi 
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METRO TÜRKİYE’DEN 2025 YILI TAAHHÜDÜ: RAFLARINDAKİ TÜM 
YUMURTALAR %100 KAFESSİZ OLACAK 

Müşterilerine sağlıklı ve güvenli hayvansal gıdaları, doğaya ve hayvan haklarına saygılı bir şekilde sunmayı ken-
dine ilke edinen Metro Türkiye, hayvan refahı yaklaşımı doğrultusunda standartların ötesinde uygulamalar geliş-
tirmeye devam ediyor. Metro Chef markalı kafessiz tavuk yumurtası ürünlerini ilk kez 2019 yılında raflarında satışa 
sunan Metro Türkiye, kafessiz sisteme geçiş için yeni hedeflerini de “Dünya Yumurta Günü” kapsamında paylaştı. 
Buna göre şirket, 2023 yılı sonuna kadar Metro Chef markalı yumurtalarının, 2025 yılı itibarıyla da raflarındaki tüm 

yumurtaların %100 kafessiz olmasını taahhüt ediyor. Metro Türkiye, ülkemizde bu taahhütte bulunan ilk ve tek 
perakende şirketi olmasıyla da öne çıkıyor. 

30 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilirlik oda-
ğında çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, 
doğaya ve hayvan haklarına karşı saygılı du-
ruşuyla standartların ötesinde uygulamalar 
geliştirmeye devam ederek sağlıklı ve gü-
venli hayvansal gıdaları müşterilerine sunu-
yor. Bu kapsamda tüm hayvanlar için refah 
kriterlerine önem veren Metro Türkiye, yu-
murtanın besleyici değerine dikkat çekmek 
ve insan beslenmesindeki öneminin vurgu-
lanması amacıyla her yıl ekim ayının ikinci 
cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Gü-
nü’nde kafessiz yumurta çalışmalarına bir 
kez daha dikkat çekiyor.  

Kafes sisteminde tavukların dar alandan 
kaynaklanan hareketsizlikleri ve stresle-
ri hem sağlıklarını hem de yumurtalarının 
kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu noktada 
Metro Türkiye, 2012 yılından bu yana tüm 
et tedarikçilerinin hayvan çiftliklerinde uy-
gulamakta olduğu hayvan refahı denetim-

lerinin kapsamını, 2017 itibarıyla yumurta 
tedarikçilerinin yumurta çiftliklerini de ilave 
ederek daha da geliştirdi. Her yıl ortalama 
130 tedarikçisine hayvan refahı konusunda 
denetim gerçekleştiren şirket, ürünlerinin 
kalitesini ve hayvanlar için uygun koşullar 
sağlanmasını güvence altına alarak hayvan 
refahı ilkelerine uygun tesislerden ürün te-
darik ediyor. Bununla birlikte Metro Türkiye, 
sağlıklı ve doğal beslenenler için kafessiz 
yumurtalara ek olarak organik yumurtalara 
da raflarında yer veriyor. 

Türkiye’de yumurta endüstrisi için yetiştiri-
len tavukların kafes sisteminden kurtulması 
için 2018’den beri faaliyet gösteren Kafessiz 
Türkiye’nin 2021 yılı Yumurta Takip Rapo-
ru’na göre kafes sistemlerinden elde edilen 
yumurtaları kullanmamayı taahhüt eden 
markalardan biri de Metro Türkiye. İlk kez 
2019 yılında Metro Chef markalı kafessiz 
tavuk yumurtası ürünlerini raflarında satı-

şa sunan Metro Türkiye, 2021 yılı itibarıyla 
Metro Chef markası altındaki yumurtalarının 
yaklaşık %65’ini, tedarikçi markalı yumurta-
ların ise %10’unu kafessiz sistemlerden te-
darik ediyor. Sektörü de bu konuda bilinç-
lendirmek için çalışmalarını sürdüren şirket, 
%100 Kafessiz Tavuk Yumurtası girişimini 
destekleyerek toplumda pozitif etki yarat-
tığı için Türk Alman Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Hayvan Refahı Ödülleri’nde son 
iki yıldır “İyi Yumurta” kategorisinde ödüle 
de layık görüldü. 

“2025 yılı itibarıyla raflarımızdaki tüm 
yumurtalar %100 kafessiz olacak”

Hayvan refahı ve kafessiz yumurta konu-
sundaki çalışmaları hakkında bilgi veren 
Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü 
Tülay Özel, “Metro Türkiye olarak hayvan-
ların daha iyi koşullarda yetişmesini, hay-
van refahını gözeterek üretim yapılmasını 
destekliyoruz. Müşterilerimize sağlıklı ve 
güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken 
doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işimizin 
bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda 
Metro Türkiye olarak 2023 yılı sonuna kadar 
Metro Chef markalı yumurtalarımızın, 2025 
yılı itibarıyla da raflarımızdaki tüm yumur-
taların kafessiz olmasını taahhüt ediyoruz. 
Türkiye’de bu taahhütte bulunan ilk ve tek 
perakende şirketiyiz. Bu amaca ulaşmak için 
hayvan refahı konusunda standartların öte-
sinde uygulamalar geliştirmeye devam edi-
yoruz. Sektörün önemli bir oyuncusu ola-
rak, satın alma gücümüzü tedarikçilerimizi 
ve sektörü dönüştürmek üzere kullanıyoruz. 
Hayvan refahı konusunda tedarikçilere her 
yıl eğitimler veriyor, gerekli denetimle-
ri bağımsız akredite kuruluşa bağlı uzman 
denetçiler tarafından çiftliklerde gerçekleş-
tiriyoruz. Bu denetimlerde yasal ve hayvan 
refahı kriterleri, tavuk başına düşen yeterli 
alanlar, folluk, tünek, yemlik, suluk gibi de-
taylar, hayvanların sağlık planları, kümesin 
hijyenik şartları gibi birçok konu titizlikle 
inceleniyor. Metro Türkiye olarak sadece 
bu incelemelerden geçen tavuk ve yumur-
ta ürünlerimize raflarımızda yer veriyoruz” 
dedi.

Tülay ÖzelTülay Özel
Metro Türkiye Kalite Güvence Grup MüdürüMetro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü
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VODAFONE TÜRKİYE CEO'SU ENGİN AKSOY: "2025 YILINA KADAR 
TÜM DÜNYADA 1 MİLYAR İNSANIN HAYATINA DOKUNACAĞIZ" 

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 
Ayvalık İş Forumu 2021’de katıldığı ‘Amaç 
Odaklı Şirketler’ panelinde, şirketlerin var 
olma hedeflerini değerlendirirken bir şirke-

ti başarıya götüren stratejiler hakkında da 
önemli açıklamalarda bulundu.
 
İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Busi-

ness, 24-25 Eylül tarihleri arasında gerçek-
leşen Ayvalık İş Forumu 2021’e sponsor 
oldu. İş dünyasının önemli temsilcilerinin 
bir araya geldiği etkinlikte Vodafone Tür-
kiye CEO’su Engin Aksoy, ‘Amaç Odaklı 
Şirketler’ paneline konuşmacı olarak katıl-
dı. Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Ümit Boyner’in moderatörlüğünü gerçek-
leştirdiği oturumda Vodafone Türkiye CE-
O’su Engin Aksoy ile birlikte Boğaziçi Ven-
tures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, 
BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, ETİ CE-
O’su Hakan Polatoğlu ve Pegasus CEO’su 
Mehmet Nane yer aldı.
 
Amaç odaklı şirketlerin önümüzdeki dö-
nemde, kârlılığın maksimizasyonundan 
çok, yaratılan değerin optimizasyonu-
na odaklanmak ve toplumsal sorunlara 
çözüm üretmek durumunda kalacağını 
söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin 
Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu-
gün bir şirket, müşterisi olsun olmasın, 
toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına 
duyarlı olmak ve bu ihtiyaçları karşılaya-
cak çözümler geliştirmek zorunda. Top-
luma hizmet götürmeyi yalnızca devletin 
sorumluluğu olarak görmemek gerekiyor. 
Ürün ve hizmetlerinizi pazarladığınız top-
lumun yalnızca tüketim ihtiyaçlarını değil, 
sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulun-
durmalısınız. Bu konunun çifte sorumluluk 
anlayışıyla değerlendirilmesi gerekiyor. 
Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal 
sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve 
kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket 
etmesi önem taşıyor. Dolayısıyla, biz şuna 
inanıyoruz; eğer bu topraklarda faaliyet 
gösteriyorsak, yasalarda yazmayan sorum-
luluklarımızdan biri de ülkemizin sosyal ih-
tiyaçlarına cevap vermek. Vodafone olarak, 
şirketimizin ekonomi ve toplum içinde üst-
lendiği role geniş bir perspektiften bakıyo-
ruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet 
etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, 
tüm dünyada 'amaç odaklı bir şirket olma' 
hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
doğrultuda tüm dünyaya bir söz de verdik: 
2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına 
dokunacağız ve operasyonlarımızdan kay-
naklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. 
Bunu da 3 alanda somut adımlar atarak 
yapıyoruz; birincisi, toplumun dijitalleş-
mesi için çalışmaya devam etmek, ikincisi, 
herkes için kapsayıcı olmak, toplumda ge-
ride kalanları da göz önünde bulundurarak 
çalışmak, üçüncüsü ise özellikle çevresel 
sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegeni-
mizi korumak.”

Engin AksoyEngin Aksoy
Vodafone Türkiye CEO’suVodafone Türkiye CEO’su
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KOÇ TOPLULUĞU’NUN PANDEMİDEN ÖNCE 97 BİN OLAN
 İSTİHDAMI BUGÜN 110 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI 

KOÇ HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI VE 
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BAŞKANI ÖZGÜR 
BURAK AKKOL, PANDEMİ İLE BİRLİKTE 
YENİDEN ŞEKİLLENEN İŞ DÜNYASINI VE 
KOÇ TOPLULUĞU’NDA HAYATA GEÇİRİ-
LEN UYGULAMALARI ANLATTI
 
Koç Topluluğu’nun kurumsal yayını “Biz-
den Haberler Söyleşileri”ne konuk olan 
Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri 
İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, pan-
demi ile birlikte yeniden şekillenen iş dün-
yası ve Koç Topluluğu’nda hayata geçirilen 
uygulamalar hakkında görüşlerini paylaştı. 
Moderatörlüğünü Koç Holding Kurumsal 
İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü 
Kızıl’ın üstlendiği söyleşide Koç Topluluğu 
çalışanlarının sorularını da yanıtlayan Öz-
gür Burak Akkol: “Türkiye’de ve dünyada 
dev firmaların istihdamı durdurduğu bir 
dönemde, Koç Topluluğu tam tersi bir ka-
rar aldı. 2020 yılı boyunca istihdamı koru-
duk ve her bir çalışma arkadaşımıza tam 
maaş ödedik. Bununla birlikte gururla ifa-
de etmek isterim ki; pandemi başladığında 
97 bin olan istihdamımız bugün hastane-
lerimiz, vakıflarımız ve üniversitelerimizle 
birlikte 110 binin üzerine çıktı” dedi. 
 
Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İliş-
kiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın modera-
törlüğünde gerçekleşen “Bizden Haberler 
Söyleşileri”nin konuğu olan Koç Holding 
İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Baş-
kanı Özgür Burak Akkol, pandemi ile bir-
likte yeniden şekillenen iş dünyası ve Koç 
Topluluğu’nda hayata geçirilen uygula-
malar hakkında görüşlerini paylaştı. Söy-

leşinin başlangıcında Oya Ünlü Kızıl, “As-
lına bakarsanız son 5-10 yıldır ekonomik 
döngünün bazı sonuçları, dijital dönüşüm, 
teknolojik yenilikler, yeni kuşakların farklı-
laşan beklentileri nedeniyle zaten önemli 
bir değişim sürecinden geçmekteydik. Co-
vid-19 ile beraber belki 5-10 seneye yayı-
lacak bir değişim döngüsünü çok kısa bir 
sürede yaşamak zorunda kaldık. Son 1,5 
senedir hep birlikte hem Koç Topluluğu 
üyeleri hem aslında bütün dünya vatan-
daşları olarak çok zorlu bir gündemi yö-
nettik. Buradaki değişimlerin belki de en 
önemlisi çalışma hayatlarımızda yer alan 
değişiklik oldu. Bu nedenle de İnsan Kay-
nakları ve Endüstri İlişkileri Başkanımız Öz-
gür Burak Akkol’dan ikinci kez söyleşimize 
konuk olmasını rica ettik” değerlendirme-
sinde bulundu.  
 
Koç Holding Endüstri İlişkileri ve İnsan 
Kaynakları Başkanı Özgür Burak Akkol da 
konuşmasına sağlık çalışanlarımıza, iş sağ-
lığı ve güvenliği ekiplerimize, Koç Toplulu-
ğu çalışanlarına, ailelerine ve Koç Holding 
Sağlık Kurulu ve Sağlık Danışma Kurulu’na 
teşekkür ederek başlarken, pandemi sü-
recinde Koç Topluluğu’nun istihdam po-
litikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Akkol şöyle devam etti: “Türkiye’de ve 
dünyada dev firmaların istihdamı durdur-
duğu bir dönemde, Koç Topluluğu tam 
tersi bir karar aldı. 2020 yılı boyunca istih-
damı koruduk. Ayrıca gururla ifade etmek 
isterim ki; pandemi başladığında 97 bin 
olan istihdamımız bugün hastanelerimiz, 
vakıflarımız ve üniversitelerimizle birlikte 
110 binin üzerine çıktı” dedi. 

“Pandeminin başlangıcından bu yana Top-
luluk genelinde 130 bin futbol sahası bü-
yüklüğünde bir alanı temizleyecek kadar 
dezenfektan kullandık, 320 bin PCR ve anti-
jen testi yaptık”
 
Söyleşide pandemi döneminde yapılan ça-
lışmalar hakkında detaylı bilgi veren Özgür 
Burak Akkol şöyle devam etti: “Pandeminin 
başlamasından bu yana 130 bin futbol sa-
hası büyüklüğünde bir alanı temizleyecek 
kadar dezenfektan kullandık. Bugüne kadar 
Topluluğumuzda 320 bin PCR ve antijen 
testi yapılmış ve yapılmaya devam ediliyor. 
Çalışan deneyimi uygulamalarımız önemli 
bir diğer konu. Çalışma arkadaşlarımızın ih-
tiyaçları birbirinden çok farklı. Bunun için 30 
farklı 'persona' belirledik ve nabız anketleri 
düzenledik. Ne ihtiyacın var, seni rahatsız 
eden konu var mı, senin için ne yapabiliriz? 
gibi sorular sorduk. Dünyada da örnek gös-
terilen uygulamalardan biri oldu.” 
 
“Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı 
Vakfı, 20 bin çalışma arkadaşımıza 100 
milyon liralık maddi destek sağladı” 
 
Söyleşide Topluluk genelinde yapılan diğer 
çalışmalara da değinen Özgür Burak Akkol 
şu ifadeleri kullandı: “Pandeminin başlan-
gıcından bu yana Koç Holding Emekli ve 
Yardım Sandığı Vakfı 20 bin çalışma arka-
daşımıza 100 milyon liralık maddi destek 
sağladı. Yine pandeminin ilk haftalarında 
kimse hastaneye gitmek istemediği için 
20’den fazla branşta online doktor hiz-
metini anında devreye aldık. Çünkü buna 
hazırdık. Koç Topluluğu Spor Kulübümüz 
1200’den fazla online etkinlik gerçekleştir-
di. Bunlar 3,5 milyon kez izlendi. KoçAilem 
pandeminin ilk günlerinde ücretsiz tesli-
matla kampanyalar yaptı. Ayrıca 30 bin ça-
lışma arkadaşımıza ücretsiz internet hizmeti 
verildi.” 
 
Normalleşme sürecine yönelik açıklamalar-
da da bulunan Özgür Burak Akkol: “Önlem-
lerimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Bazı 
ülkeler ve kurumlar önlemleri gevşetse de 
biz gevşetmedik. Şu anda tek doz aşılama 
oranımız %93, çift doz aşılanma oranımız 
%84. Çift doz aşılamada Türkiye ortalama-
sının %15 üzerindeyiz. Türkiye’de ve dünya-
da bir ilki yaptık ve çalışma arkadaşlarımıza 
gittik, aşı konusundaki çekincelerini sorduk. 
Ne düşünüyorlar, ne istiyorlar, ne hissedi-
yorlar, şirketler daha fazla ne yapabilir… İş 
yeri hekimlerimizle beraber tereddütlü ça-
lışma arkadaşlarımızın tereddütlerini %90 
oranında giderdik” dedi. 
 

 

Oya Ünlü KızılOya Ünlü Kızıl
Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış 

İlişkiler Direktörüİlişkiler Direktörü

Özgür Burak AkkolÖzgür Burak Akkol
Koç Holding İnsan Kaynakları veKoç Holding İnsan Kaynakları ve
Endüstri İlişkileri BaşkanıEndüstri İlişkileri Başkanı
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Sürdürülebilir ve yenileyici büyümesini sürdüren Zorlu Enerji, Türkiye geneline yayılan ve sayısı her geçen 
gün artan "Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağı ZES" ile ikisi uluslararası olmak üzere toplamda üç ödüle layık 

görüldü.

Zorlu Enerji, sürdürebilirlik odaklı yeni nesil 
teknolojileri hayata geçirmek amacıyla kur-
duğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası 
ile ikisi uluslararası olmak üzere toplam üç 
ödül aldı.
 
ZES ilk ödülünü; ABD merkezli Business In-
telligence Group tarafından 2016 yılından 
bu yana her yıl, alanında dünyanın en bü-
yük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen, sür-
dürülebilirliği iş uygulamalarının ayrılmaz 
bir parçası haline getirerek çevre üzerinde-
ki etkiyi azaltmak için faaliyet yürüten her 
büyüklükteki organizasyonun ve girişimin 
ödüllendirildiği Sustainability Awards’ta 
(Sürdürülebilirlik Ödülleri) aldı. Sürdürüle-
bilir bir gelecek için elektrikli araç altyapısı-
nın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı 
amaçlayan ZES ‘Sustainability Awards-Yılın 

Sürdürülebilirlik Ürünü" ödülüne layık gö-
rüldü.
 
ZES, Birleşik Krallık'ın önde gelen iş ödülleri 
sağlayıcısı olan Awards Intelligence tarafın-
dan verilen Best Business Awards ödülünde 
ise "En İyi Sürdürülebilir Ürün ve Süreç Ka-
tegorisi"nin birincisi seçildi. 
 
ZES’in son aldığı ödül ise Sürdürülebilir Üre-
tim ve Tüketim Derneği’nin (SÜT-D), Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin destekleriyle düzenledi-
ği VII. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında 
tertip edilen "2021 Düşük Karbon Kahra-
manları" kapsamında geldi. ZES, sera gazı 
emisyonlarını azaltıp karbon ayak izini dü-
şürmeye yönelik sosyal ve teknik uygulama-
lar yürüten firmalar ve markalar arasında yer 

alarak ödüllendirildi.
 
Türkiye genelinde en yaygın elektrikli şarj 
istasyon ağına sahip olan ZES bilgi ve tec-
rübe birikimini yurt dışına taşımaya hazırla-
nıyor

ZES, Türkiye’nin dört bir yanına yaydığı 
elektrikli şarj istasyonları ile sürücülere bir 
yandan kesintisiz sürüş keyfi, diğer yandan 
araçların hızlı şarj edilmesi olanağını sağ-
lıyor. Her geçen gün gelişen teknolojilerle 
birlikte endüstrinin yenilikçi alanlarından 
bir tanesi olmaya devam eden elektrikli 
otomobillerin devinimini hızlandırmak için 
çalışmalarını sürdüren ZES, Türkiye’de edin-
diği bilgi ve tecrübe birikimi ile yurt dışında 
da benzer yatırımlar yapmak için çalışmala-
rına devam ediyor. 

ZORLU ENERJİ’NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYON
 AĞI ZES’E ÜÇ ÖDÜL BİRDEN 
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KOÇTAŞ ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERİNİ ‘KOÇTAŞ BASIC’ 
ADIYLA SATIŞA SUNDU

En iyi ürünleri en uygun fiyatlarla tüketiciyle 
buluşturan Koçtaş, bu stratejisi doğrultu-
sunda özel markası Koçtaş Basic’i hayata 
geçirdi. Koçtaş, çeşitli kategorilerde sundu-
ğu ürünlerle tüketicilerin fiyat-performans 
odaklı alışveriş beklentilerini Koçtaş gü-
vencesiyle karşılayacak olan “Koçtaş Basic” 

markasıyla evleri güzelleştirmeye devam 
ediyor. Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kı-
lıçoğlu: “Özellikle pandemi süreci ile birlikte 
tüketiciler daha çok fiyat-performans odaklı 
bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Son bir 
yıldır marka sadakatinin azaldığını ve özel 
markalı (private label) ürünlere bir yönelme 

olduğunu, önümüzdeki süreçte bu ürün-
lerin payının artacağını gözlemliyoruz. Biz 
de Koçtaş olarak özel markalı ürünlerimizi 
hayata geçirmeye başladık. ‘Koçtaş Basic’ 
markamızla yıl sonuna kadar 20 kategoride 
yaklaşık 120 ürünümüzü Koçtaş güvence-
siyle müşterimizle buluşturmayı hedefliyo-
ruz” dedi. 

 Yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adres-
te sunan Koçtaş, özel markası ‘Koçtaş Basic’i 
müşterileriyle buluşturmaya başladı. Koçtaş, 
banyo, batarya, tesisat, aksesuar, ampul, te-
mizlik ürünleri, inşaat kimyasalları gibi top-
lam 6 kategoride 45 ürün sunan ‘Koçtas Ba-
sic’ ile tüketicilerin fiyat-performans odaklı 
alışveriş beklentilerini karşılamaya başladı. 
Koçtaş Basic markalı ürünlere tüm Koçtaş ve 
Koçtaş Fix mağazaları ile internet adresi ve 
Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel 
Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş Basic mar-
kasının en iyi markaları en uygun fiyatlarla 
müşterileri ile buluşturma stratejilerinin bir 
sonucu olduğuna dikkat çekerek, “Koçtaş 
Basic, değişen satın alma güçlerine göre 
herkesin evini güzelleştirme stratejimize 
yönelik bir adım, bir yatırım kararı. Özellikle 
pandemi süreci ile birlikte tüketiciler daha 
çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla 
alışverişe yöneliyor. Özel markalı (private 
label) ürünlere olan bu yönelim, tercihten 
ziyade bir zorunluluk. Önümüzdeki süreçte 
bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyo-
ruz. Biz de Koçtaş olarak Private Label ürün-
lerimizi hayata geçirmeye başladık” dedi.

“Koçtaş Basic markamızın tüm satış kanal-
larımızdaki ciro oranının, %11’in üstünde 
olmasını hedefliyoruz”

Kılıçoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yap-
tığımız araştırmalarda, müşterilerimizin 
Koçtaş markasıyla, güvenle satın alabileceği 
uygun fiyatlı ürün beklentisini tespit ettik. 
Koçtaş Fix yayılımımız ve web satışlarımızın 
da artmasıyla ilk etapta 6 kategoride Koç-
taş kalitesi standartlarında en uygun fiyatlı 
ürünleri müşterilerimize sunmaya başladık. 
Yıl sonuna kadar Koçtaş Basic markamızla 
20 kategoride yaklaşık 120 ürünümüzü Koç-
taş güvencesiyle müşterimizle buluşturmayı 
planlıyoruz. Önümüzdeki yıl için hedefimiz 
ise bu sayıyı 180’e çıkarmak. En uygun fi-
yat skalasında olan Koçtaş Basic markamı-
zın tüm satış kanallarımızdaki ciro oranının, 
%11’in üstünde olmasını hedefliyoruz.”

Devrim KılıçoğluDevrim Kılıçoğlu
Koçtaş Genel MüdürüKoçtaş Genel Müdürü



YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
Aneliya Ivanova

İletişim: 0532 576 10 49



36

MALL&MOTTO / Haberler

St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com

WELTEW HOME’DAN RUSYA ÇIKARTMASI
ST. PETERSBURG VE MOSKOVA’YA İKİ MAĞAZA BİRDEN

Mustafa BalcıMustafa Balcı
Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı 

YURT DIŞI MAĞAZA SAYISINI 66’YA ÇI-
KARDI

İnegöl’ün 2020 yılı ihracat rekortmeni Wel-
tew Home, Rusya’da hem başkent Mosko-
va’da hem de ülkenin ikinci büyük şehri St. 
Petersburg’da en büyük metrekareli yeni 
mağazalarını hizmete açtı. 

Yurt içi şube açılış atağını yurt dışı mağaza 
açılışlarıyla da devam ettiren marka, bu yı-
lın başından itibaren Kuzey Irak’ta, Libya’da, 
Pakistan ve Rusya’da yeni shoowromlar aç-
mıştı.

“İNEGÖL MOBİLYASININ İMZASINI 
DÜNYAYA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Weltew Home’un Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Balcı, iki günde iki yeni açılış ger-
çekleştirdikleri Rusya’da, toplam 26 mağaza 
sayısına ulaştıklarını ifade ederek, “Firma-
mızın Rusya’daki en büyük metrekareli ma-
ğazalarını hizmete açmış olduk. İki büyük 
şehrin merkezlerinde açılan mağazalar artık 
Rus müşterilerimize hizmet verecek. 

İki mağazamız da alışveriş merkezleri içeri-
sinde yer alıyor. Öncelikli olarak St. Peters-
burg’da bulunan Kubatura Alışveriş Merke-
zi, 150 bin metrekarelik dev yapısıyla ev ve 
ofis mobilyası konusunda kullanıcılarına tek 
bir alışveriş kompleksinde ihtiyaç duydukla-
rı her şeyi satın alma fırsatı sunan bir mer-
kez konumunda yer alıyor. Moskova’daki 

mağazamızın yer aldığı AVM’ye ise günlük 
ortalama 12 bin ziyaretçi giriş yapıyor” dedi. 

“RUSYA İLE TİCARET HACMİ BÜYÜYOR, 
4 YENİ MAĞAZA DAHA YOLDA!”

Mustafa Balcı, “İnegöl mobilyasının imzası-

nı dünyaya atmaya devam edeceğiz” diye 
ifade ederken, “Geçtiğimiz yıl 17,5 milyon 
dolarlık ihracat ile sektör bazında İnegöl’ün 
en çok mobilya ihraç eden markası olarak 
birinci olduk. Ancak biz ‘Made in Turkey’ 
etiketiyle dünya pazarında yer almanın gu-
ruyla birlikte İnegöl mobilyasının kalitesini 
kendi mağazalarımızda da sergileyerek yurt 
dışındaki tüketicilerimizin evlerine misafir 
olmak istiyoruz” dedi. 

Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Balcı, Rusya pazarıyla ilgili de bil-
giler paylaşarak, “Rusya Federal Gümrük 
Servisi verilerine göre, Ocak-Temmuz 2021 
döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ti-
caret hacmi 17.854 milyar dolar olduğu gö-
rülüyor. Rusya ile Türkiye her zaman ticari 
ilişkilerin güçlü olduğu iki ülke konumunda 
oldu. Biz de iki ülkenin özellikle mobilya ko-

nusunda daha yakın alışverişte bulunmasını 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda Rusya ile olan 
ilişkilerimiz hem ihracat kanalında hem de 
mağazalaşma konusunda hızla devam ede-
cek. Ekim ve kasım ayında Rusya’da 4 yeni 
mağaza daha açacağız” diyerek sözlerini 
noktaladı. 
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Atlas Real Estate London LTD Kurucusu 
Helin Özçelik Konnolu İngiltere’de emlak 
sektörüne olan ilgiyi, yatırımların değerini, 
ev sahibi olma, kiralama süreci ile mortgage 
sisteminin işleyişini anlattı.

Atlas Real Estate London LTD Kurucusu He-
lin Özçelik Konnolu, İngiltere’de özellikle 
Londra’da emlak sektörüne olan ilgiyi, yatı-
rımların değerini, ev sahibi olma ve kiralama 
süreciyle birlikte mortgage sisteminin işle-
yişini anlattı. Şehrin genel yapısını, yaşam 
şartlarını da anlatan Helin Konnolu, ülkeye 
yerleşecek aileler için okul sistemine ve İn-
giltere vatandaşlığı başvurusuna dair önem-
li bilgiler verdi. Yakın zamanda vatandaşlık 
sisteminin değiştiğini söyleyen Konnolu, 
"İngiltere’de sürekli oturum almak ve İngiliz 
vatandaşı olmak Ankara Antlaşması sebe-
biyle daha kolay ilerlerken yakın zamanda 
sonlanan antlaşma ile yerini ‘Puanlama Sis-
temi’ne bıraktı" dedi. Eğitim süreci için ise 
İngiltere’de eğitim sisteminin Türkiye’den 
oldukça farklı olduğunu, her devlet okulu-
nun o bölge belediyesine bağlı olduğunu, 
İngiliz özel okullarına girişin yazılı ve sözlü 
sınavlarla yapılabileceğini, devlet okulları 
ile özel okul müfredatlarının farklı oldu-
ğunu, ara geçişlerde öğrenciyi hazırlamak 
gerektiğini vurguladı. Ayrıca ikincil öğretim 
zamanı, devlet okullarına da Türkiye’deki 
Anadolu Lisesi ve Fen Liseleri seviyesindeki 
okullara da sınavla girildiğini belirtti. Bunun 
yanı sıra Özel Amerikan okullarına girişte bir 
sınav olmadığını ekledi.

İngiltere’de ev alma ve kiracı olma süreci 
nasıl ilerler?

İngiltere’de ev sahibi olma ve kiracılık süre-
cinin işleyişi nasıl ilerler sorusunu yanıtlayan 
Helin Konnolu, "İngiltere’de yaşıyor ve son 
5 yılda düzenli bir geliriniz varsa bu gelirin 
beş katı oranında mortgage alarak ev sahibi 
olabilirsiniz. Belirli bir resmi süreç ile ilerle-
yen mortgage alımı için eğer yurt dışından 
yatırım yapmak için başvurusu isteniyorsa 
bu konuda bir emlak danışmanı, mortgage 
broker veya avukattan oluşan bir ekip ile ça-
lışılmalı ve yatırım fırsatları değerlendirilme-
lidir. Sürecin doğru takibi için profesyonel 
bir ekiple çalışmak oldukça önemlidir. Yurt 
dışından mortgage çıkartmak zor olsa da 

imkânsız değildir" dedi.

Firmalarının süreci nasıl yürüttüğünü açık-
layan Özçelik Konnolu, "Atlas Real Estate 
London olarak satın alma ve kiralamalarda 
danışmanlık vermekteyiz. Bizler ev kirala-
mak isteyen ailelerin özel bir tercihi yoksa 
öncelikle onların yaşam tarzını öğrenir daha 
sonra da buna göre canlı ev turları düzen-
leyerek müşterilerimize seçenekleri sunarız. 
Ardından seçilen evin bağlı olduğu emlakçı 
ile görüşme süreci başlar. Ev sahiplerinin 
çoğu bir şirkete bağlı olan, düzenli geliri 
olan, daha önce bir yapılaşmada oturmuş 
olan adayları tercih etmektedir. Dolayısıyla 
ev gezmeden önce müşterilerimizin kriter-
lerine uyduğu emlakçılar ile görüşmek daha 
mantıklıdır. Ev beğenildikten sonra hızlı bir 
şekilde teklif verilip süreç başlatılmakta-
dır. Ev ile ilgili bilgi edinmek bu aşamada 
önemlidir. Üzerinde mortgage olan bir evin 
1 yıllık kira ödentisini yapsanız dahi düzen-
li gelir beyanı yapmak şarttır. Eğer düzenli 
gelir veya bir şirket anlaşması yok ise kişiler 
eve giriş tarihinden önce ödentilerinin yap-
malıdır. Bu ödentiler senelik iki taksit olarak 
6 ay + 6 ay şeklinde veya 1 senelik peşin 
ücret şeklinde olmaktadır. Kira ödentileri 
yapıldıktan sonra sözleşme yapılır. Bu süreç 
ülkemizdekinin tersinedir" diye konuştu.

Yapılaşma süreci nasıl ilerliyor?

Türkiye ile kıyaslandığında emlak alanında 
önemli farklar olduğunu ifade eden Helin 
Konnolu, "İngiltere ile karşılaştırdığımızda 
Türkiye’de emlak sektörü gelişmek için ken-
dine daha fazla alan bulabilmekte. Özelikle 
yapılaşma için izin almakta çok zorlanmı-
yorlar. Bu durum maalesef ülkemizde çarpık 
kentleşmeye sebep olabiliyor. Ancak İngil-
tere'de yeni bir bina inşa etmek için firmalar 
sıkı bir denetim ve izin sürecinden geçer. 
Örneğin tren bölgelerine yapılacak binala-
rın ses yalıtım izninden tutun arazi alımına 
kadar birçok konuda firmalar denetime 
tabiidir. İngiltere’de araziler çok değerlidir 
dolaysıyla fiyatları da yüksektir. Çoğunlukla 
kendini kanıtlamış firmaların yeni yapılar et-
mesine izin verilir ancak onlar da bunu çok 
sık yapamamaktadır. İki ülke arasındaki bir 
başka fark da bina tasarımın bakış açısıdır. 
İngiltere daha çok geleneksel yapılara uy-

gun yeni yapılara ağırlık verir" dedi. 

Yatırımların değeri nedir?

Konu yatırım olduğunda kâr etmenin başlıca 
önem taşıdığını anlatan Konnolu, "Dünya-
nın en gözde şehirlerinden biri olan Londra, 
emlak konusunda yeni yapıların inşa edildi-
ği bir şehir olmadığından yatırımınızı kolay-
lıkla kiraya verebilir veya kâr ederek satabi-
lirsiniz. İngiltere nüfusu gittikçe artan ancak 
şehirde yeni konut yapılaşmasına açık değil. 
Nüfus arttıkça ihtiyaç duyulan yeni yapılar 
şehrin merkezindeki çemberin dışına doğru 
ilerliyor. Ancak eski veya renovasyon gör-
müş evler yeni yapılardan çok daha değerli 
ve pahalıdır. Önemli olan yapının lokasyonu 
ve yüz ölçümüdür. Konu yatırım olduğun-
da eski-yeni bakılmaksızın Londra sınırları 
içindeki her yapı çok kıymetlidir ve hepsi 
mutlaka alıcı bulmaktadır. Taşı, toprağı al-
tındır demek yanlış olmaz" açıklamasında 
bulundu. 

İngiltere’yi tercih eden yatırımcıların ter-
cihi nedir?

Yatırımcıların farklı bakış açılarında olduğu-
nu söyleyen Özçelik Konnolu, İngiltere’de 
her çeşit yatırımın alıcısı olduğunu vurgu-
layarak sözlerini şöyle noktaladı: "Son dö-
nemde üç tip yatırımcı görmekteyiz. Birinci 
tip yatırımcılar daha az bütçeli ama şehre 
yakın, merkezi konumda 1+1 veya 2+1 ev-
leri tercih edenlerdir. İkinci grupta ise fiya-
tı ne olursa olsun yeni yapılara yönelen ve 
kendi bakış açılarıyla doğru orantılı müşteri 
bulan yatırımcılardır. Bir diğer yatırımcı tipi 
ise Amerikan tarzı bahçeli ve ailelere hitap 
eden evler tercih edenler. Ancak hepsi bu 
kıymetli şehirde yatırımlarına müşteri bula-
bilmektedir." 

LONDRA’NIN TAŞI TOPRAĞI ALTIN
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Günde binlerce turisti ağırlayan Kapalıçar-
şı’da, “Kapalıçarşı Esnafının Dünden Bugü-
ne Kültür ve Turizme Katkılarının Sosyo-
lojik Tahlili” kapsamlı bir çevrim içi anket 
çalışması gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı 
illerinden göç ederek Kapalıçarşı’da esnaf-
lığa başlayan katılımcıların %27’si 11 yıldan 
fazla süredir İstanbul’da yaşıyor. Büyük ken-
te göçte en önemli etken %24.2 ile ‘geçim 
kaynağı elde etmek’ olarak ön plana çıktı. 
Katılımcıların %38.7’si aile mesleğini sür-
dürdüğünü, %30.6’sı geçim derdi sebebiyle 
çalışıp, para kazanmak için esnaflık yaptığını 
belirtti. Eskisi gibi çırak olmadığı için mes-
leğin sürdürülebilirliği adına geriden gelen 
bir neslin olmadığının ifade edildiği araştır-
mada, esnafa göre Kapalıçarşı’nın hareket-
lenmesi için daha çok reklama ve tanıtıma 
ihtiyaç var. 

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı önderli-
ğinde, ‘Kapalıçarşı Esnafının Dünden Bugü-
ne Kültür ve Turizme Katkılarının Sosyolojik 
Tahlili’ üzerine Avrasya Üniversitesi Sosyal 

Hizmet Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihan 
Kalkandeler’in de aktif görev aldığı araştır-
ma yapıldı.

Çevrim içi oluşturulan ankete 62 Kapalı-
çarşı esnafı katıldı. Araştırma, genel olarak 
Kapalıçarşı’nın kültür ve turizme katkılarını 
saptamak, esnafın yerli ve yabancı turizme 
bakış açısını irdelemek, esnaflık mesleğinin 
bilinmeyen zorluklarına ışık tutmak, pan-
demi sürecinin etki ve sonuçlarını analiz 
etmek, mesleğin geleceğine dair önerileri 
ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.

Farklı kuşakların bakış açıları incelendi

18-60 yaş arasında farklı kuşakların bakış 
açılarının anlaşılmasını sağlayan anket katı-
lımcılarının %90’ını erkek, %10’unu da ka-
dınlar oluşturdu. Katılımcıların %40.3’ünün 
lisans, %22.6’sının lise ve dengi, %12.9’unun 
ön lisans, %9.7’sinin ilkokul ve %4.8’inin li-
sansüstü eğitim düzeyinde olduğu görüldü. 
Oranı düşük olmakla birlikte herhangi bir 
öğretim kurumundan mezun olmayan katı-

lımcılar da araştırmada yer aldı.

Kapalıçarşı’da Türkiye’nin her yerinden 
esnaf var

Kökenlere bakıldığında Ağrı’dan Kırklare-
li’ye ülkenin dört bir yanından göç etmiş 
olan katılımcıların %27.4 oranla 11 yıldan 
fazla süredir İstanbul’da yaşadığı anlaşıldı. 
“İstanbul’a geliş nedeniniz nedir?” sorusuna 
esnafın %24.2’si ‘geçim kaynağı elde etmek 
için’, %21’i ‘kendi isteğimizle ailece göç et-
tik’ ve %17.7’si ‘eğitim sebebiyle’ yanıtını 
verdi. Katılımcıların %45.2’sinin doğma, bü-
yüme İstanbullu olduğu belirlendi.

Esnafın %41.9’u dükkân sahibi

Esnafın %51.6’sı medeni durum ile ilgili 
soruya ‘evliyim’, %38.7’si ‘bekarım’ yanıtını 
verdi. Çalışma durumu analizinde katılımcı-
ların %35.5’inin ücretli çalışan, %41.9’unun 
dükkân sahibi ve %14.5’inin kiracı olduğu 
görüldü. Kapalıçarşı’da hem okuyup hem 
para kazanmak durumunda olan öğrencile-

KAPALIÇARŞI 
ESNAFLIĞI 
BİTİYOR MU?

Prof. Dr. Ebulfez SüleymanlıProf. Dr. Ebulfez Süleymanlı
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü BaşkanıÜsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı
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rin de çok düşük oranla çalıştığı belirlendi.

Faaliyet alanları oldukça geniş

Faaliyet alanı açısından bakıldığında katı-
lımcıların %22.6’sının çanta ve deri ürün-
leri satan, %19.4’ünün kuyumculuk yapan, 
%17.7’sinin ise hediyelik eşya satışı yapan 
esnaflar olarak ön planda yer aldıkları be-
lirlendi. Bunun yanı sıra antik eşyalar, gıda, 
içecek, tütün ürünleri, lokum, deri, turistik 
eşya, el halısı, ayakkabı satışı yapan, ka-
fe-restoran işleten, taş işçiliği yapan ve dö-
viz bürosu olarak Kapalıçarşı'da yerini almış 
esnaflar dikkat çekti. Bu sonuç da faaliyet 
alanlarının geniş bir alana yayıldığının anla-
şılmasını sağladı. Bahsi geçen esnafın %32.3 
oranla 1-5 yıl arası, %19.4 oranla 20 yıl ve 
üzeri, %17.7 oranla 6-10 yıl arası, %12.9 
oranla 1 yıldan az, %11.3 oranla 11-15 yıl 
arası bu mesleği icra ettiği görüldü.

%38.7’si aile mesleğini sürdürüyor

“Neden Kapalıçarşı esnaflığı?” sorusuna 
katılımcıların %38.7’si ‘aile mesleğini sür-
dürüyorum’, %30.6’sı ‘geçim derdi sebe-
biyle çalışıp, para kazanmak için’ yanıtını 
verdi. Birikmiş parasıyla kendi işini kuranlar 
%16.1, Kapalıçarşı'daki sirkülasyon sebe-
biyle müşteri potansiyeline güvenerek işini 
Kapalıçarşı'da kuranlar %14.5, daha önceki 
işinden ayrılıp yeni iş kuranlar %12.9, turist-
lerle konuşup dil öğrenme amacıyla esnaflık 
yapanlar ise %9.7 oranla mesleğini sürdü-
rüyor.

Turistle iletişim kurabilmek önemli

Araştırmada %30.6 yerli turiste, %62.9 ya-
bancı turiste satış yapan esnafın ortak bir 
dil kullanması gerektiği sonucu ortaya çık-
tı. Esnafın sürekli turistle iletişim halinde 
olmasından dolayı yabancı dil bilgisinin, 
anlama ve konuşma yeterliliğinin de tespiti 
önem arz ediyor. Katılımcıların %74.2’sinin 
ağırlıklı olarak İngilizceyi ağırlıklı iletişim dili 
olarak kullandığı görüldü. İngilizceyi %30.6 
ile Arapça, %17.7 oranla Rusça, %9.7 oranla 
Almanca ve İspanyolca, %6.5 oranla Fransız-
ca ve %1.6 oranla Farsça takip etti. Birkaç 
yabancı dili hem anlayıp hem konuşabilen 
esnaf oranının ise %25.6 olduğu görüldü. 

Esnaf pazarlık yapıp satın almayan müş-
teriden şikâyetçi

Esnafın iletişim kurmakta sıkıntı çekmesinin 
nedenleri sorulduğunda; müşteriyi mem-
nun etmenin zorluğunu yaşayanların oranı 
%41.9, yerli turistlerin sürekli pazarlık yapıp 
hiçbir şey satın almadan gitmelerinden do-
layı sıkıntı yaşayan esnafın oranı %21, aynı 
şekilde yabancı turistin de pazarlık yapıp 
hiçbir şey satın almamasından dolayı sıkıntı 

yaşayan esnafın oranı %8.1 ve dil problemi 
yaşayan esnafın oranı ise %14.5 olarak be-
lirlendi. Bu verilerin yanı sıra %22.4 oranla 
esnafın iletişim problemi yaşamadığı sonu-
cuna ulaşıldı.

Daha çok yabancı turistlerin ilgisini çek-
mek istiyorlar

“Yerli turistin mi yoksa yabancı turistin mi 
ilgisini çekmeyi tercih ediyorsunuz?” soru-
suna katılımcıların %75.8’i ‘yabancı turist-
ler’, %12.9’u ise ‘yerli turistler’ yanıtını ver-
di. Hizmet kalitesinin sunumu ve müşteriye 
karşı tutumlar açısından, “Yerli müşteriye de 
yabancı turist gibi ilgi gösteririm” vurgusu 
%69.4 oranına sahip oldu. “Alışveriş yapsa 
da yapmasa da müşteriyi özenle ağırlarım” 
cevabı ise %75.8 oranla sonuçlara yansıdı. 
Bu oranları, müşterinin her anlamda veli-
nimet olduğu algısıyla ve iş ahlakı gereği 
mesleğini severek yapmakla bağdaştırmak 
mümkün.

Yerel kültürü tanıtmayı önemsiyorlar

Araştırmada esnafın kendini geliştirdiği ve 
%75.8 oranla işi işte öğrenip tecrübe ka-
zandıkları görüldü. %22.6 oranla turizm 
alanında eğitimini almış esnafın varlığı da 
sonuçlara yansıdı. “Kültür turizmi mi yok-
sa alışveriş turizmini mi önemsiyorsunuz?” 
sorusuna %58.1 oranla ‘alışveriş turizmi’, 
%32.3 oranla ‘kültür turizmi’ yanıtı verildi. 
“Yerel kültürü tanıtmak mı yoksa popüler 
olanı alıcıya sunmak mı önemli?” sorusuna 
esnafın %59.7’si ‘yerel kültürü sahiplenme-
li ve turiste tanıtmalı’ yanıtını verdi. %30.6 
oranla ise ‘popüler olanı takip edip satma-
lı’ cevabı alındı. İçinde bulunulan döneme 
göre şartlar değiştiğinden ‘her ikisi de ol-
malı’ cevabı %6.4 oranla sonuçlara yansıdı.

%27.4’ü iş saatleri dışında spor yapmayı 
tercih ediyor

“İş saatleriniz dışında yapmaktan hoşlandı-
ğınız aktiviteler nelerdir?” sorusuna esnafın 
%27.4’ü ‘spor yapmak’, %21’i ‘müzik dinle-
mek’, %16.1’i ‘film izlemek’, %8.1’i ise ‘kitap 
okumak’ yanıtını verdi. Ayrıca piknik yap-
mak, manzara izlemek, çocuklarıyla vakit 
geçirmek, bilgisayar oyunu oynamak, gez-
mek ve aile ile vakit geçirmek gibi aktiviteler 
de tercihler arasında yer aldı.

%30.6’sı kitap okumuyor

“Ne tür kitaplar okuyorsunuz?” sorusuna 
katılımcıların %16.1’i bilimsel, %14.5’i ro-
man, %12.9’u dini içerikli kitap, %12.8’i ise 
macera türü yanıtını verdi. Aynı zamanda 
dünya klasikleri, gazete, dergi, tarihi roman, 
polisiye, bilim-kurgu roman ve kişisel geli-
şim kitaplarının da tercihler arasında yer al-

dığı görüldü. Kitap okumadığını belirten ka-
tılımcıların oranı %30.6 oranla dikkat çekti.

Pandemi süreci Kapalıçarşı esnafını etki-
ledi

Araştırma, pandemi sürecinde esnafın mad-
di yönden zarar gördüğünü ve en çok da 
dükkân kiralarını ödeme zorluğu çektiklerini 
gözler önüne serdi. Satış yapamadığı için 
kazanç elde edemeyen ve kiralarını da öde-
yemeyen esnafın kepenk indirdiği, ekono-
mik yönden büyük ölçüde sıkıntı yaşadıkları, 
turist gelmediği için zarar ettikleri, herhan-
gi bir destek alamadıkları ve zor zamanlar 
geçirdikleri anlaşıldı. Hatta sağlık problemi 
yaşayanların, Covid-19’a yakalanmaları ne-
deniyle yaşamını yitirenlerin ve dükkânını 
kapatanların da olduğu gözlemlendi. Psiko-
lojik anlamda kaygı, korku, endişe yaşadık-
larını belirtenler de pandemi sürecinin es-
nafın iş ve özel yaşamında olumsuz etkilere 
sebep olduğunun anlaşılmasını sağladı. 

Pandemi sürecinde iş yapabilen esnaf ise 
Rusya, Azerbaycan, Arabistan, Pakistan, 
Balkan ülkeleri, Polonya’dan gelen turistle-
re satış yapabildiklerini belirtti. Bu durum 
ise yabancı turistin satışlara belli bir ölçüde 
de olsa hareketlilik kattığını gösterdi. Tür-
kiye’den yerli turist ziyaretinin olmaması 
nedeniyle yerli turizmin durma noktasına 
geldiği tespit edildi.

Esnaf gelecek beklentisi içinde

Mesleklerinde her daim sirkülasyon olma-
sının bir kesim esnaf için umut vadettiği 
görüldü. Olumsuz düşünceler içinde olan 
esnaf da üretimin zorlaşmasını sebep gös-
terdi. Eskisi gibi çırak olmadığı için mesle-
ğin sürdürülebilirliği adına geriden gelen 
bir neslin olmadığı ifade edildi. Turizmin 
ve Kapalıçarşı’nın sonunun gelmeyeceği 
ancak sektörlerin günün koşullarına göre 
değişebilme ihtimali öne sürülerek ku-
yumculuğun çarşıda giderek azalacağı ifa-
de edildi. Esnaflık mesleğinin geleceğinin 
parlak, önünün açık olduğu yönünde de 
olumlu yorumların varlığından bahsetmek 
mümkün.

Kapalıçarşı’nın tanıtıma ihtiyacı var

“Kapalıçarşı’nın daha hareketlenmesi için 
yetkililer tarafından ne gibi önlemler alın-
malı?” sorusuna daha fazla reklam gerek-
tiği, tanıtımlara ihtiyaç duyulduğu, tadi-
latların hızlıca yapılması gerektiği, ulaşım 
sorununun çözülmesi ve otoparkın düzen-
lenmesi gerektiği, kira yardımı gibi mad-
di desteklere ihtiyaç duyulduğu, güvenlik 
önlemlerinin arttırılması gerektiği, kültürel 
etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği verilen 
cevap ve öneriler arasında öne çıktı.
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Özel 
Röportaj

Ülkemizi ve tüm dünyayı etki altına alan 
Covid-19 sürecinde ne gibi önlemler al-
dınız?

Tüm dünya genelinde yaşanan beklenme-
dik bir salgın sürecinden geçtik, geçmek-
teyiz. Etkilerinin bir süre daha toplumsal 
ve ekonomik ölçekte hissedilir olacağı Co-
vid-19 küresel salgını dolayısıyla MK Türkiye 
olarak biz sağlık ve hijyen bakımından eks-
tra tedbirler aldık, tedbir kararlarının uygu-
lanmasında titizlikle hareket ettik. İnsan de-
ğerini tüm iş süreçlerinde merkezde tutan 
kurumsal yapımızın bir yansıması olarak ça-
lışanlarımızın, mağazamıza gelen misafirle-
rimizin ve evlerine teslimat, montaj işlemleri 
için gittiğimiz müşterilerimizin sağlığını teh-
likeye sokmamak açısından maskeli, düzenli 
HES kodu sorgulamalı, toplu taşımanın as-
gari seviyeye indirildiği, yeniden düzenlen-

miş çalışma saatleri ve ortak alan kullanım 
kurallarının uygulandığı bir kriz yönetimini 
başarıyla yürüttük. Aşılanmanın toplum ba-
ğışıklığı ve hastalıkla mücadelede önemli bir 
araç olduğu fikriyle üst yönetimden alt ka-
deme ekip arkadaşlarımıza varıncaya kadar 
kadromuzun tamamının 100% aşılı olduğu-
nu belirtmek isterim. Pandeminin getirisi 
makro ve mikro ölçekli ekonomik etkenlere 
rağmen gerek istihdam gücümüzde, üretim 
ve teslimat süreçlerimizde gerekse kalite 
anlayışımızda en ufak bir daralmaya, olum-
suz değişime gitmeden, bugünleri geçirdik. 
Bu istikrarlı çizgide, sektörel uzmanlığımız 
kadar ticari tecrübemizin de rolü büyüktür. 

Alışveriş merkezlerinde, kamusal alanlarda; 
otellerde, festival, konser organizasyonla-
rında gerçekleştirilen dönemsel dekorasyon 
projelerinde kalite, ancak bütünlük yakalan-

dığında mümkün. Üstlendiğimiz projelerde 
tasarımdan bütçelemeye, montajdan mon-
taj sonrası hizmet aşamalarına varıncaya ka-
dar tüm etaplarda en yüksek standartlarla 
hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sektö-
rümüzde, çalışma sahamızda öne çıktığı-
mız bu bütüncül kalite anlayışını, pandemi 
koşullarında da kararlılıkla devreye sürdük. 
Karantina süreçlerinde birçok dönemsel 
dekorasyon projesi ertelendi, bazıları iptal 
edildi. Etkinlikler, festivaller gerçekleştirile-
medi ancak iş hacmimizdeki bu küçülmeyi, 
pandemi sonrası ihtiyaç ve beklentilere yö-
nelik hazırlığımızı en ideal şekilde tamamla-
mak için verimlilikle kullandığımızı memnu-
niyetle görüyorum. Şu an hem yurt içi hem 
de yurt dışında ciddi bir talep artışı yaşan-
makta ve biz MK olarak zamanında tedarik 
ve stok hazırlıklarımızı yapmanın avantajıyla 
hemen hemen tüm talepleri zamanında kar-
şılamaktayız.

Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

Aydınlatma, her ortamda olduğu gibi alış-
veriş merkezlerinde de olumlu algıyı pekiş-
tirici, cazibeyi artırıcı etkiye sahip. İçinden 
geçtiğimiz pandemi sürecinde, aydınlatma-
nın ve pozitif dekorasyonun insan psikolo-
jisi üzerindeki tesiri daha da belirgin hâle 
geldi. AVM’lerdeki dekoratif aydınlatma 
anlayışı, proje geliştirme yaklaşımları açısın-
dan uluslararası ölçekte, farklı bir döneme 
geçilmekte. Sanayi Bakanlığı’na bağlı tasa-
rım merkezi statüsünde olan 12 kişilik tasa-
rım ekibimiz, değişen alışveriş deneyimine 
uygun projeler tasarlamak ve ziyaretçilerin 
AVM’lerde olumlu duygularla vakit geçire-
bilmelerini sağlamak için yurt içinde de yurt 
dışında da yenilikçi, yaratıcı ve sıra dışı çalış-
malar yapmakta.

2009 yılında sadece MK Illumination’ın Tür-
kiye ofisi olarak kurulan firmamız, bugün 
itibarıyla Dubai ofisiyle Orta Doğu, Kazakis-

Oktay SürekaOktay Süreka
Ortadoğu CEO'suOrtadoğu CEO'su

Oktay Süreka
“AVM'lerdeki dekoratif aydınlatma anlayışı, 

proje geliştirme yaklaşımları açısından 
uluslararası ölçekte, farklı bir döneme 

geçmekte.”
MK Ortadoğu CEO'su
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tan ofisiyle Kazakistan, Azerbaycan ve Türki 
Cumhuriyetler ve Avusturalya’da projeler 
gerçekleştirmekte.

Bildiğimiz kadarıyla pandemi dönemi 
öncesi yeni bir fabrika ile yatırımlarınızı 
sürdürdünüz. Tüm firmaların küçültme-
ye gittiği bir dönemde siz büyümeye de-
vam ettiniz. Böylesi kritik kararlar alırken 
nelere dikkat ettiniz?

Sorumluluk alanımızın ve proje kapasite-
mizin artmasıyla tedarik zincirinde sorun-
lar yaşamamak ve maliyetleri daha makul 
seviyelere çekmek için vermiş olduğumuz 
kararlar neticesinde, MK Illumination ile 
mevcut yapımıza ek olarak 2017’de MK Il-
lumination Üretim A.Ş. firmamızı kurduk ve 
2019 yılı Aralık ayında, Hadımköy’de kapalı 
alanı 5.000 metrekare olan bir üretim tesi-
sini faaliyete geçirdik. Kendi projelerimize 
ek olarak, 2020 yılında MK’nin faaliyetlerini 
sürdürdüğü 18 ülkeye ihracat gerçekleştir-
dik. Bu sene ise sayıyı daha da genişleterek 
24 ülkeye ihracat yapmış olacağız.

MK Aydınlatma Türkiye, MK Illumination’ın 
sahip olduğu uluslararası bilgi birikimi ve 
pazar hakimiyetiyle yerel deneyimi harman-
layarak; geniş mimari kadrosu ile koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ilkesiyle profesyonel 
hizmet sunuyor. Ürün tasarımcısı, aydınlat-
ma tasarımcısı, endüstri ürünleri tasarımcısı 
gibi farklı yetenek ve yetkinlikte ekip üyele-
rinin yanı sıra derin piyasa ve saha bilgisine 
sahip pazarlama, satış birimi yetkililerinin 
görev yapmakta olduğu şirketimiz; uzman-
lığı, birikimi ve çevik yaklaşımı ile projelerde 
A’dan Z’ye hizmet sunabilmekte. Bu dona-
nım ve böyle değerli bir ekiple bugünkü 
kararlılığınızı, geleceğe olan inancınızı kay-

bedemezsiniz. 

2021 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sizce her şey yoluna girdi mi? 

2021, pandeminin etkileriyle yaşanan ka-
rantina ve kısmi kapanma süreçleriyle özel 
sektörde de kamusal alanda da dönemsel 
dekorasyon ihtiyaçlarının koşullar gereği bi-
raz daha arka planda tutulduğu bir yıl oldu. 
İş hacmimizin, üretkenliğimiz ve potansiye-
limizin gerisinde kaldığı bir yıl geçirdiğimi-
zi hâliyle teslim etmek gerek. 2021 yılının 
ikinci yarısı itibarıyla salgınla mücadelede 
sergilenen kararlı yaklaşımla aşılanmanın 
ve çeşitli tedbirlerin de katkısıyla ekono-
mik göstergelerde bir canlanma yaşanmaya 
başlanmasıyla bizim için de olumlu bir sü-
reç oldu. Şu an için yıl sonuna kadar üretim 
kapasitemizin tamamını doldurmuş bulun-
maktayız. Tabii ki “Her şey yoluna girdi” de-
mek için erken; meseleyi çok farklı boyut-
larıyla analiz ederek bir kanaat belirtilebilir. 

Ancak biz, gelecek günlere gerçekçi, umutlu 
bakıyor; genç, dinamik, uzman ekibimizle, 
öncü kimliğimizle yarınlara hazırlanıyoruz. 

2022 yılı beklenti ve hedefleriniz neler-
dir?

Türkiye’nin uluslararası çapta itibar sahibi 
AVM’lerinin hemen hepsinde gerçekleştir-
diğimiz projelerin yanı sıra Orta Doğu’nun 
ve Türki Cumhuriyetler’in en görkemli 
AVM’lerinde uyguladığımız dönemsel de-
korasyonlar, Dubai Alışveriş Festivali’nde 
yaptığımız çalışmalar, iz bırakanlar arasında 
sayılabilir. Yüzlerce projeyi hayata geçir-
miş, bu alanda Türkiye'de ilklere imza at-
mış şirketimiz, öncü kimliğini günümüzde 
de devam ettiriyor. Türkiye’de ve tabii tüm 
dünyada Covid-19 etkilerinin sona ermesini 
ve hayatın sosyal, ekonomik açıdan canlan-
masını arzu ederken, kısa vadede hedefi-
miz; pandemi dolayısıyla ertelenen projeleri 
başarıyla hayata geçirmek. Hazırladığımız 
konseptlerle alışveriş merkezlerinin yeniden 
ve tam anlamıyla birer çekim merkezi ruhu-
na kavuşmasına ışıkla, aydınlatmayla, etkili 
projelerle profesyonel katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. Ayrıca, MK Aydınlatma Türkiye 
olarak, ülkemizde yine bir ilki gerçekleştirip, 
2022 yılında MK Illumination’ın yeni kon-
septi olan LUMAGICA isimli ışıklı tema parkı 
“light park” açmayı da planlıyoruz. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya va-
tandaşları için pandeminin olumsuz etki-
lerinden kurtulacağımız, huzurlu gelecek 
günlerin yakın olmasını diliyorum. Ekono-
mik koşullar bir biçimde denge bulur; yeni 
fırsatlar, iş birlikleri, umut vadeden projeler 
gelişir kişiler, kurumlar, ülkeler açısından… 
Hayat farklı senaryolarla bambaşka potan-
siyellerin açığa çıkmasına her zaman imkân 
verir. Mühim olan sağlıklı, huzurlu bir top-
lumsal yaşama ve beraberinde üretken can-
lılığa yeniden kavuşmak. 
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GLOBAL 
MARKETING
SUMMIT 2021’DE 
YILDIZLAR
YAĞMURU

DÜNYACA ÜNLÜ KONUŞMACILAR, 
İŞ DÜNYASININ VE MARKALARIN Lİ-
DERLERİ PAZARLAMA SEKTÖRÜNÜN 
GELECEĞİNİ BU ZİRVE’DE TARTIŞIYOR 

19-22 Ekim 2021 tarihlerinde dü-
zenlenecek olan Global Marketing 
Summit 2021’de dünyanın birçok ül-
kesinden 150’den fazla ünlü konuş-
macı, pazarlamanın geleceğine ışık 
tutacak. Ülkemizden de değerli CE-
O’ların, yönetim kurulu başkanları-
nın, üst düzey yöneticilerin, pazarla-
ma sektörü liderlerinin, sektör çalışan 
ve paydaşlarının, akademisyenlerin 
ve fikir önderlerinin katılacağı Zir-
ve’de pandemi ile beraber değişen 
pazarlamada oyunun yeni kuralları 
konuşulacak. Dijital bir platform üze-
rinden canlı olarak gerçekleştirile-
cek olan Global Marketing Summit 
2021’de pazarlama dünyasının du-
ayen ismi, tüm zamanların en etkili 
Pazarlama Gurusu, Northwestern 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Philip Kotler, “Onur Konuşmacısı” 
olarak yer alacak. Zirve’ye dünya-
nın en etkili 100 insanı listesine adı-
nı yazdırmış “Marka Dahisi”, Yazar 
ve Danışman Martin Lindstrom ile 
Pazarlama&İş Geliştirme Stratejisti, 
Yazar, Girişimci ve Danışman Da-
vid Meerman Scott, ünlü Yazar ve 
Danışman Nir Eyal, Pennsylvania 
Üniversitesi Wharton School'da Pa-
zarlama Profesörü çok satan kitap-
ların yazarı Jonah Berger gibi global 
ölçekte pazarlama konusunda en 
etkin ve ses getiren isimler, dünyaca 
ünlü reklam ve medyacılar ile mar-
kaların tepe yöneticileri katılacak. 
Bugüne kadar yapılmış en üst düzey 
katılımlı ve en geniş kapsamlı global 
organizasyonu, toplantı ve etkinlik 
sektörünün lider şirketi KREA M.I.C.E. 
üstleniyor.
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19-22 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlene-
cek olan Global Marketing Summit 2021 
Zirve’sinin bu seneki ana teması “Pazarla-
manın Geleceği” olarak belirlendi. Ulusla-
rarası vizyon, liderlerden yaşanmış başarı 
hikâyeleri ve gelecek öngörülerinin bulu-
şacağı Global Marketing Summit 2021’de 
dünyaca ünlü konuşmacılarla pazarlama-
nın geleceğine ışık tutulurken, pandemi 
ile birlikte değişen ekonomik, sosyolojik, 
psikolojik koşullar değerlendirilerek, pazar-
lamada oyunun yeni kuralları belirlenecek. 
Pazarlamanın en kritik konularının detaylı 
olarak işleneceği, bugüne kadar yapılmış 
en geniş kapsamlı ve en üst düzey katı-
lımlı uluslararası bir platform olacak olan 
Zirve’nin amacı, liderlerden liderlere süzül-
müş bilgiler ile pazarlamanın geleceğine 
ışık tutmak ve sürdürülebilir bir geleceği 
markalar ile birlikte şekillendirmek.

Pazarlamanın duayenleri pazarlamanın 
geleceğine ışık tutacak

Uluslararası arenada başarıları ile konu-
şulan 150’den fazla liderlerin, 85’den faz-
la oturumda konuşmacı olacağı Zirve’de, 
Marketing 5.0, pazarlama dünyasının gele-
ceği, yeni normalde kritik başarı faktörle-
ri, yeni trendler, “Lovemark” olmanın yeni 
kuralları, pazarlama liderlerinin ve ajans 
profesyonellerinin “Yeni gerçekte” değişen 
rolü, müşterilerin satın alma kararlarını na-
sıl daha iyi etkileyebiliriz, dijital gelecekte 
yaratıcı marka olma, nöromarketing, ku-
rumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok 
kilit konuya yer verilecek. 

Ürününe/hizmetine “Gönülden bağlı” her 
marka yöneticisinin, her pazarlama lideri-
nin, her ajans çalışanın; 360 derece Pazar-
lama Planını halen “Camdan cama” yaptığı 
bu ortamda, süzülmüş bilgiye, tecrübeye, 
farklı görüş açısına her zamankinden daha 
fazla ihtiyacı olduğundan yola çıkan Zir-
ve’nin bu seneki Onur Konuşmacısı, pazar-
lama dünyasının duayen ismi, 80’den fazla 
çok satan kitabın yazarı, Northwestern Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi tüm zamanların 
en etkili Pazarlama Gurusu olarak bilinen 
Prof. Dr. Philip Kotler olacak. Time dergisi-
nin “Dünyanın En Etkili 100 İnsanı” listesine 
adını yazdırmış “Marka Dahisi”, Yazar ve 
Danışman Martin Lindstrom ile beraber Pa-
zarlama&İş Geliştirme Stratejisti, Yazar, Gi-
rişimci ve Danışman David Meerman Scott,  
ünlü Yazar ve Danışman Nir Eyal, Pennsy-
lvania Üniversitesi Wharton School'da 
Pazarlama Profesörü çok satan kitapların 
yazarı Jonah Berger gibi global ölçekte pa-
zarlama konusunda en etkin ve ses getiren 
isimlerin konuşmacı olacağı Zirve’de; yerli 
ve yabancı birbirinden değerli konuşmacı-
lar başarılı marka hikâyelerini paylaşacak ve 
pazarlamanın geleceğini ele alacak.
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AĞUSTOS 2021 DÖNEMİNDE AVM PERAKENDE CİRO ENDEKSİ YÜZDE 70,7 ARTTI…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ağustos 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı 
ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 70,7 oranında artarak 497 puana yükseldi.

Ağustos 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Temmuz 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan ince-
lendiğinde ise yüzde 9,1 oranında azalarak 497 puana gerilemiştir.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ağustos 2021’de İstanbul’da 2.276 TL, Anadolu’da 1.644 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2021’de 1.897 TL olarak gerçekleşmiştir.
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Kategoriler Bazında Ciro Endeksi…

Ağustos 2021 dönemindeki kategoriler bazında ciro endeksi geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, yiyecek-içecek 
kategorisi cirolarında yüzde 100,0, ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 86,7, giyim kategorisinde 85,9, AVM’lerdeki diğer alanlar kategori-
sinde yüzde 67,1, hipermarket kategorisinde yüzde 59,3 ve teknoloji kategorisinde yüzde 20,2’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Ağustos 2021 dönemi, Temmuz 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında da teknoloji kategorisinde yüzde 4,8,’lik bir artış yaşanırken, yiyecek-i-
çecek kategorisinde yüzde 0,2, hipermarket kategorisinde yüzde 3,6, AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 4,6, ayakkabı-çanta 
kategorisinde yüzde 13,0 ve giyim kategorisinde yüzde 15,2’lik bir azalış yaşandığı görülmektedir.

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi 
ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ağustos 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 25,4’lük bir artış ile 74 puana yükselmiştir.

Ağustos 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Temmuz 2021 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 7,5 oranında bir azalış olduğu 
gözlemlenmiştir.
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Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye 
teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin 
öncü markası Teknosa’nın Genel Müdürlü-
ğü görevine Sitare Sezgin atandı. Sabancı 
Topluluğu bünyesinde farklı pozisyonlarda 
üst düzey sorumluluklar da üstlenen Sezgin, 
Teknosa’nın ilk kadın Genel Müdürü oldu.

“Herkes için Teknoloji” felsefesiyle 21 yıldır 
sektöründe öncü adımlar atan Teknosa’da 
gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Mü-
dürlük görevine Sitare Sezgin getirildi. 1 Ey-
lül itibarıyla yeni görevine başlayan Sezgin, 
Sabancı Topluluğu bünyesinde farklı pozis-
yonlarda üst düzey sorumluluklar da üstle-
nen deneyimli bir isim.
 
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Timur, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Sabancı Topluluğu bünyesinde önemli so-
rumluluklar üstlenen ve özellikle elektronik 
perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve 

yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsa-
yan finansal hizmetler sektörlerindeki de-
neyimleri ile Sitare Sezgin’in Genel Müdür 
olarak atanmasından büyük memnuniyet 
duyuyorum. Kendisinin bu güçlü deneyim 
ile Teknosa’nın vizyonu ve yol planında çok 
önemli katkıları olacağına ve şirketimizin 
önündeki fırsatları büyük başarılara dönüş-
türeceğine yürekten inanıyorum. Stratejik 
yol haritamızda yer alan uçtan uça en iyi 
müşteri deneyimi, dijitalleşme ve veri ana-
litiği, sürdürülebilirlik ve çalışanlarla birlikte 
işin geleceğine uyum konularıyla ilgili ya-
tırımlarımız, bundan sonra Sitare Sezgin’in 
liderliğinde tüm paydaşlarımız için değere 
dönüşmeye devam edecek” dedi.

Sitare Sezgin Hakkında

İzmir Amerikan Koleji’nin ardından 1997 yı-
lında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’n-
den mezun olan ve yüksek lisans eğitimini 

Manchester Üniversitesi’nde finans ağırlıklı 
tamamlayan Sezgin, iş yaşamına 1999 yılın-
da Bain&Company şirketinde başladı. 2001-
2004 yılları arasında The Boston Consulting 
Group’ta Kıdemli Danışman olarak görev 
yapan Sitare Sezgin, 2004 yılında Saban-
cı Topluluğu’na katıldı. Sezgin, 2004-2009 
yılları arasında Sabancı Holding Peraken-
de Grup Başkanlığı’nda Strateji ve İş Geliş-
tirme Müdürü, 2010-2011 yılları arasında 
Akbank'ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme 
biriminde Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 
Ağustos 2011-2018 yılları arasında Boyner 
Grup’a bağlı Back-Up ve Bofis Turizm şirket-
lerinin Genel Müdürlüğü görevini üstlenen 
Sezgin, Mart 2016-2018 yılları arasında Car-
refoursa ve Avivasa’da Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Sitare 
Sezgin, Şubat 2018’den bu yana Akbank 
iştiraki AkÖde şirketinin Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor-
du.

TEKNOSA’NIN 
YENİ GENEL 
MÜDÜRÜ 
SİTARE 
SEZGİN 
OLDU

Cennette Kahvaltı Vakti
Yazar: Yavuz Güler
Yayınevi: KIRMIZIKEDİ

2014 yılıydı. Mark Antalya AVM 
müdürüydüm. Yıllar sonra on yedi 
yaşıma kadar yaşadığım şehre geri 
dönmüştüm. Bir gün, öylesine, 
“Kendime bir kitap yazayım” diye 
başladım bu kitabı yazmaya. Başta 
yayımlanması gibi bir amacım 
yoktu. Ancak yazdığımı bilen bazı 
arkadaşlar okumak istedi ve okuyan 
herkes yayımlatmam konusunda 
ısrar etti. Böylece 2016 yılında 
“Gidesim Var” adıyla yayımlandı. 
Hani yeni doğum yapmış annelere 
derler ya “Sakın emzirmeyi bırak-
ma, sütün kesilir” diye, bana da 
“Sakın yazmayı bırakma, tekrar 
yazamazsın sonra” dediler. Kitabın 
devamını da yazdım. Niyetim ikinci 
kitap olarak yayımlanmasıydı. Ama 
yayımlanması gecikince, aradan 
onca zaman geçtikten sonra ikinci 
kitap anlamsız olacaktı ve bir 
yayıncının önerisini de dikkate 
alarak (ilk kitabı biraz kısaltıp) iki 
kitabı birleştirdim ve “Cennette 
Kahvaltı Vakti” böyle doğdu.
Kitabın konusuna gelince, kitabın 
kahramanı hayatını sorgulamaya 
başladıktan sonra her şey alt üst 
olur ve kendini çok farklı bir iş 
yaparken bulur. Kendini sorgu-
laması devam eder ve bir gün 
hayatına ‘bir şey’ dokunur. Son-
rasında hayatı bambaşka bir hal alır. 
Tekrar çalışır, tekrar sever-sevilir, 
tekrar üzülür, tekrar sevinir. Tekrar 
dolu dolu yaşar kısacası. Ama bu 
defa hayatına başka bir açıdan 
bakıyordur ve eskiden olduğu gibi 
değildir artık. 

Bu kitap bolca iyimserlik, “Yok 
canım bu kadar da olmaz!” denecek 
cinsten şeyler, yanında bolca 
romantizm, arada biraz heyecan ve 
yine bolca hayal gücü barındırıyor. 
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Cennette Kahvaltı Vakti
Yazar: Yavuz Güler
Yayınevi: KIRMIZIKEDİ

2014 yılıydı. Mark Antalya AVM 
müdürüydüm. Yıllar sonra on yedi 
yaşıma kadar yaşadığım şehre geri 
dönmüştüm. Bir gün, öylesine, 
“Kendime bir kitap yazayım” diye 
başladım bu kitabı yazmaya. Başta 
yayımlanması gibi bir amacım 
yoktu. Ancak yazdığımı bilen bazı 
arkadaşlar okumak istedi ve okuyan 
herkes yayımlatmam konusunda 
ısrar etti. Böylece 2016 yılında 
“Gidesim Var” adıyla yayımlandı. 
Hani yeni doğum yapmış annelere 
derler ya “Sakın emzirmeyi bırak-
ma, sütün kesilir” diye, bana da 
“Sakın yazmayı bırakma, tekrar 
yazamazsın sonra” dediler. Kitabın 
devamını da yazdım. Niyetim ikinci 
kitap olarak yayımlanmasıydı. Ama 
yayımlanması gecikince, aradan 
onca zaman geçtikten sonra ikinci 
kitap anlamsız olacaktı ve bir 
yayıncının önerisini de dikkate 
alarak (ilk kitabı biraz kısaltıp) iki 
kitabı birleştirdim ve “Cennette 
Kahvaltı Vakti” böyle doğdu.
Kitabın konusuna gelince, kitabın 
kahramanı hayatını sorgulamaya 
başladıktan sonra her şey alt üst 
olur ve kendini çok farklı bir iş 
yaparken bulur. Kendini sorgu-
laması devam eder ve bir gün 
hayatına ‘bir şey’ dokunur. Son-
rasında hayatı bambaşka bir hal alır. 
Tekrar çalışır, tekrar sever-sevilir, 
tekrar üzülür, tekrar sevinir. Tekrar 
dolu dolu yaşar kısacası. Ama bu 
defa hayatına başka bir açıdan 
bakıyordur ve eskiden olduğu gibi 
değildir artık. 

Bu kitap bolca iyimserlik, “Yok 
canım bu kadar da olmaz!” denecek 
cinsten şeyler, yanında bolca 
romantizm, arada biraz heyecan ve 
yine bolca hayal gücü barındırıyor. 
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Kültür-sanat mekânlarının inşasında, artık deneyime odaklı yepyeni bir uzmanlık alanı var, “Kültürel mimari tasarımcılığı”

YENİ AKM’DE SANATSEVERLERİ DAHA İYİ BİR 
DENEYİM BEKLİYOR 

Bir tiyatro salonu en fazla kaç koltuk kapa-
siteli olmalı? Bir opera salonunun akustiği 
nasıl düşünülmeli? Bir kongre merkezinde 
farklı etkinlik deneyimleri yaşatılabilir mi? 
Mimari tasarımda, aklımıza bu soruları ge-
tiren yeni bir uzmanlık alanı aralandı, “Kül-
türel mimarlık” ya da daha geniş tanımıyla 
“Performatif mekân tasarımı.” Ülkemizde bu 
konuya odaklanan çok fazla isim ve firma 
yok; bildiğimiz ya da deneyimlediğimiz pek 
çok kültür merkezinin tasarım danışmanı 
olan Desmus bize kültür merkezi inşasında 
bambaşka bir boyut olduğuna işaret ediyor.  

Şehirlerin dokusunda, ülkelerin toplumsal 
gelişiminde büyük rol oynayan ve geleceğe 
ışık tutan kültür mekânları nasıl tasarlanma-
lı? İstanbul’un kültürel mirasında önemli bir 
rolü olan AKM’nin tüm performans alanları-
nın yeniden canlanmasında tasarım danış-
manı rolünü alan ve pek çok kültür ve sanat 
merkezini tasarlayan Desmus sahadan da 

gelen tecrübesiyle deneyimsel, teknolojik, 
çevresel ve ekonomik faktörleri bütünsel 
olarak ele alıyor. 

Desmus Kurucu Ortağı George Andreou, 
şehrin sabırsızlıkla yeniden açılmasını bek-
lediği Atatürk Kültür Merkezi’ndeki çalışma-
larıyla ilgili şunları söyledi: "AKM ile yaklaşık 
4 yıldır çalışıyoruz. Ana mimar firma, Taban-
lıoğlu Mimarlık. Kültürel mimarlık kapsa-
mında; opera, tiyatro, çok amaçlı salonlar, 
prova odaları, sergi alanları gibi performans 
alanları tasarımında birlikte çalıştık ve bura-
ya kadar muhteşem bir proje getirdik. Oriji-
nal bina projesini çok değiştirmeden, daha 
iyi ve yeni bir AKM oluşturduk.” 

Dünyanın en estetik ve teknolojik per-
formans mekânını inşa etmek yetmiyor

Andreou, kültürel mimari uzmanlığını bir 
örnekle şöyle açıklıyor: "Yatırımcının hayal 

ettiği yapının, bitene kadar çok ciddi ve 
düzgün şekilde, hizmet edeceği kitleye 
göre tasarlanması gerekir. Mesela birisi di-
yor ki, 'Ben buranın 3-4 bin kişilik olmasını 
istiyorum.' 'Peki, müzikal mi, tiyatro mu, 
yoksa opera mı; hangi gösterilerin yapıl-
ması planlanıyor?' 'Her şeyi yapacağım' 
diyor. Böyle cevapların arkasındaki detay-
lara bakıldığında, küçük küçük düşünül-
mesi gereken pek çok konu var. Gerçekten 
burada 3 bin kişilik bilet satabilir miyiz? 
Bunun için kaç metrekareye ihtiyacımız 
olacak? Bu kişi sayısı için yangın yönetme-
liğine uygun giriş-çıkışları oluşturabiliyor 
muyuz? Koltuklar 55 mi, 60 santimetre mi 
olacak? Koridor genişliği 120 cm mi, 100 
cm mi olacak? Muhtemelen elimizdeki 
metrekareye bu koşullarda sığmayacak. 3 
bin bilet satamayacağınızı öngördüğünüz 
bir yerde, maliyetler nedeniyle çok pahalı 
prodüksiyonlara ev sahipliği yapamazsı-
nız."



51

Sanat Motto / MALL&MOTTO 

Bir kültür sanat kompleksinin olmazsa 
olmazları neler?  

“Tasarlanan komplekslerin, tam olarak han-
gi kullanım amaçları için yapıldığını çok net 
belirlenmeli” diyen Andreou sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Sinema, tiyatro, konser ya 
da opera-bale sahnesi… Bunların her birinin 
farklı ihtiyaçları, ‘olmazsa olmazları’ var. Do-
layısıyla içeriğe uygun projeler ve ekipman 
tercihleri yapılması gerekiyor. Bunun için de 
bu konuda uzmanlaşmak şart. Bir mekânın 
sahnesinden, seyirci koltuk düzenine, iklim-
lendirmesine kadar özen gösterilmesi ve 
planlanması gereken birçok farklı dinamik 
var. Bir yandan şunu unutmamak gerekiyor; 
kültür-sanat yatırımları bugünden yarına 
sonuç verecek işler değiller. Bugünkü yatı-
rımlar uzun vadede çok daha iyi olacaktır. 
Bunun bilinciyle çalışarak, mekânın 5-6 ay 
işletmesini yapıp, o şekilde danışanımıza 
teslim etmeyi tercih ediyoruz.” 

“Topluma değer kattığımızın bilincinde-
yiz” 

Desmus Yönetici Ortağı Ersin Çetinel, yap-
tıkları işin toplumsal açıdan değer katan 
bir uzmanlık dalı olduğuna dikkat çekiyor: 
“Kültürel mimarlık bulunduğu şehrin ve ül-
kenin kültürel geleceğine de ışık tutuyor. Bu 

nedenle tasarlanan sadece bir 'bina' olmak-
tan çıkıp, o toplumun kültürüne katkı sağla-
yacak bir içerik üretimhanesi haline geliyor. 
Desmus tasarım ekibi, bunun bilinciyle ça-
lışmalarını sürdürüyor.” 

2022 yılı için ciro hedefi ise yüzde yüz 
artış 

 Faaliyetlerine 2015 yılında başlayan Demus, 
2021 yılı itibarıyla mimar ve mühendislerden 
oluşan 10 kişilik ana tasarım ekibiyle çalış-
malarına devam ediyor. Alanında uzman, 
yurt dışından özel danışmanlar da proje 
bazlı tasarım ekibine katılıyor. Son yıllarda 
ülkemizde kültür-sanat alanında gerçekleş-
tiren projelerin başında gelen Atatürk Kül-
tür Merkezi (AKM) projesinde, Tabanlıoğlu 
Mimarlık’la birikte müellif mimar görevini 
üstlenen Desmus, 2021 yılı itibarıyla Nige-
ria Logos’da bulunan National Arts Theatre 
restorasyon projesi ile yurt dışı çalışmaları-
na da ağırlık vermeye başladı. 

Yanı sıra çeşitli yerel yönetimlerin kongre 
ve kültür merkezlerinin tasarım projelerinde 
yer alan Desmus 2020 yılı ve 2021 yılı ilk 6 
ay toplam cirosunda, 2019 yılına göre %400 
ciro artışı sağladı. 2022 yılı ciro bazında bü-
yüme hedefi ise bir önceki yıla göre %100 
olarak tahmin ediliyor. Devam eden projele-

rinin arasında İstanbul’da yeni yapılacak bir 
spor kompleksi de bulunan Desmus, orta 
vadedeki öncelikli hedeflerini, kültür-sanat 
ortamının oluşturulması ve genişletilmesine 
katkı sağlayabilmek olarak açıklıyor. Andre-
ou yakın dönem planları için şunları ekliyor: 
“Yurt dışı açılımı olarak da bizim geçmişte 
burada deneyimlediğimiz mekânsal prob-
lemleri yaşayan yakın coğrafyadaki ülkele-
re işletmeci firmaların malzeme, zaman ve 
para kaybını engellemeye odaklı hizmet 
yapımızı götürmek gibi bir hedefimiz var.” 

George AndreouGeorge Andreou
Desmus Kurucu OrtağıDesmus Kurucu Ortağı



Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

Çok değerli Mall and Motto Dergisi okuyu-
cuları,

Bu ayki yazımda sizlerle iki bölüm halinde 
satış konusunda davranışlarınızı ve uygula-
malarınızı pekiştirecek bir konuyu paylaş-
mak istiyorum.

1.Bölüm

Telefon veya bilgisayar ekranınızda bir şeyi 
incelerken birdenbire karşınıza çıkan bir 
reklam ve bu reklamın belirli aralıklarla tek-
rar tekrar karşınıza çıktığına ne sıklıkta denk 
geldiniz?

Ayakkabı, çanta, telefon, bilgisayar, tab-
let, boya kalemleri veya tatil programı gibi 
birçok ürün/hizmet arka planda hazırlanan 
özel bir yazılım ile sizlerin karşısına sıkça 
çıkmaya başlıyor. Belirli bir sıklıktan sonra 
bu ürün/hizmeti incelemeye başlıyorsanız 
eğer, o ürün veya hizmeti satın almanıza az 
kaldı diyebiliriz.  

Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor: 
Ekranda öncelikle ilginizi çekmek, sonra göz 
aşinalığı ve beraberinde beyninizdeki satın 
alma tuşuna o hassas dokunuş gerçekleşi-
yor. Siz de ihtiyacınız olup olmamasından 
bağımsız olarak beyindeki haz/ödül bölgesi 
hareketlendiği için satın alma eylemini ger-
çekleştiriyorsunuz.

Yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yapılan araştırmalarda, insanların kazandık-
ları parayı nakit olarak harcadıklarında daha 
dikkatli oldukları, hatta içlerinde acıma his-
sinin belirdiği, bunu önlemek için ise kredi 
kartlarının geliştirilerek cüzdanlarımızda yer 

aldığını, alışverişlerin kredi kartı ile yapıldı-
ğında bu acı hissinin yerini hazza bıraktı-
ğı belirlenmiş. Hatta bazı kredi kartlarının 
limitlerine ve müşteri tiplerine göre daha 
janjanlı olması bu hazzı iyice arttırmış. 
Günümüzde ise dijital yöntemlerle veya 
göz bebeğinizin okuyucu cihaz ile tarana-
rak ödeme yapılması da alışveriş eylemini 
bambaşka bir boyuta taşımaya devam et-
mektedir.

Diğer yandan “Kadın Beyni” ve “Erkek Bey-
ni” adlı kitapların yazarı olan Dr. Louann 
Brizendine yaptığı araştırmalarda her iki-
sinin arasındaki benzerlikleri ve zıtlıkları 
çarpıcı örneklerle ortaya koymuştur. 

Kendi başımdan geçen bir olayı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bilinçaltı teknikle-
ri ile ilgili bir eğitim hazırladım. Dünyaca 
ünlü markalardan biri ile Türkiye turne-
sindeyiz. İl il gezip, otellerde konaklayıp, 
programları tamamlıyoruz. Yemekleri ve 
sıcak kanlı insanları ile çok sevdiğim Ada-
na’da yaptığımız bir eğitimde, katılımcılar 
arasında yer alan bir beyefendiye: “Kalp! 

Desem aklınıza ilk gelen 3 şey nedir?” diye 
sordum. İlk cevap geldi: “Hocam vallahi 
sakatat, kekikle güzel gider.” Aynı soruyu 
bir başka beyefendiye sordum. İkinci ce-
vap da şöyleydi: “Fırat hocam kalp, organ-
dır.” Bu defa bir hanımefendiye sordum 
aynı soruyu ve cevap: “Fırat Bey kalp, sev-
gidir, aşktır, romantizmdir” dedi.

John Grey’in kaleme aldığı “Erkekler 
Mars’tan Kadınlar Venüs’ten” adlı kitabı 
sizlere önereceğim. 

Bu işi eğer subliminal konusu ile ilişkilen-
dirirsek işte o zaman daha da başka bir 
durum ortaya çıkıyor: Bilinçaltını etkilemek 
için kadın ve erkekler için daha detaylı ça-
lışmalar yapan uzmanlara göre renkler, şe-
killer, boyutlar ve daha birçok parametre-
nin kadın ve erkek beyni etkileşiminde çok 
önemli olduğunu vurguluyor. 
Yıllar öncesinde aşağıdaki fotoğrafı tüm 
mecralarda görmüştük. Herkes o fotoğ-
rafın Körfez Savaşı’ndan kalma olduğuna 
inanmıştı. Ancak araştırma yaptığım kay-
naklardan birinde o fotoğrafın 1980’li yıl-

SATIŞIN DERİNLİĞİ 
“subliminal”
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larda İskoçya taraflarında petrol sızdırarak 
batan bir gemiye ait olduğunu doğrulamıştı. 

Diğer yandan yıllarca pazarlama ve satış 
alanında çalışmalar yapan uzmanlar, klasik-
leşmiş müşteri portföyü ve pazar payını bü-
yütme çalışmalarından daha etkili bir şeyler 
yapılması gerektiği konusunda anlaştılar. 
Bunun üzerinde ucu bucağı belli olmayan, 
insanların ilgisini çekmeyi son derece başa-
ran, davranış bilimlerinin faydalarını en iyi 
şekilde kullanmak üzere kurgulanan “Sub-
liminal” yani eşik altı, yani halk arasında bi-
linen tabiri ile “Bilinçaltı”, bilim insanlarının 
kullandığı terim olarak da “Bilinçdışı”nı ha-
rekete geçiren, insanların beyninde bir ta-
kım eylemlerin ölçümlendiği, hatta beyinde 
bulunan ödül bölgesinin harekete geçtiği 
anları tespit ederek diğer satış yöntemlerine 
göre daha çok etkili, yeni ve sürekli gelişti-
rilebilir bir kavramı iş dünyasına kazandır-
dılar.

2.Bölüm

Bu iş yapılırken tabi ki müşteri merkez nok-
tasında kalıyor ve hemen yelpaze açılıyor.

Bilinçdışını uyaran çalışmaların tümü temel-
de bu sıralama ile giderken, diğer yandan 
belki de en etkili şifre çözülüyor. 

•Yapılan çalışmalarda insan beyninin 3 me-
sajı unutmadığı ortaya konuyor: 

oÖlüm 
oSeks
oKorku

1957 yılında Amerika’da James Vicary ta-
rafından yapılan çalışma ise şöyle gerçek-
leşiyor: 

-Kim Novak ve William Holden’ın baş rol-
de yer aldığı “Picnic” aldı filmde içecek ve 
patlamış mısır satışlarını artırmak için film 
oynarken 5 saniyede 1 defa ekranda belli 
belirsiz görünecek şekilde “Acıktıysan mısır 
ye! Susadıysan xxx iç!” mesajlarını yayınlı-
yorlar. Sonuç olarak bu uygulamadan son-
ra mısır satışları %58, içecek satışları %18 
artış gösteriyor. 

İşte bu çalışma neredeyse mihenk taşı ola-
rak kabul görüyor ve beraberinde hemen 
hemen tüm sektörlerde benzeri çalışmalar 
denenmeye başlıyor.

Sizlere böyle bir ön bilgi verdikten sonra 
ürün ve hizmetlerinizi bu yollarla satmak 
isterseniz neler yapmalısınız? 
1.Satış konusundaki teknik eğitimleri ta-
mamladıktan sonra davranış bilimleri ko-
nularında,

a.Psikoloji,

b.Sosyoloji,
c.Antropoloji,

d.Halkla ilişkiler ve benzeri alanlarda eği-
timler için önce bütçe ayırmalı ve berabe-
rinde eğitimleri alarak konuları derinleme-
sine öğrenmelisiniz.

2.Müşteri ile görüşme yaparken, giydiğiniz 
kıyafetlerin renkleri, kullandığınız ekip-
manlar, kalem ve not defteriniz veya table-

tiniz dahil olmak üzere tüm aksesuarların 
seçimine bir de “Subliminal” gözlükleri ile 
bakmalısınız.

3.Yazılı olarak verdiğiniz tekliflerde kul-
landığınız yazı karakteri, kullandığınız 
tablolama tarzı, seçtiğiniz renkler, attığı-
nız imzanın da bu kurallara göre düzen-
lenmesi gerekli. 

4.Hipnotik dil kalıplarını kullanmayı öğ-
renmek gerekli. Hipnotik, yani karşınız-
daki insanın duygu ve davranış durumu-
nu dikkate alarak, içinde varsayımlardan 
oluşan cümlelerle onları istediğiniz yöne 
çekme çabası olarak tanımlanabilir. Her 
kelimeyi seçerek, kurgulayarak kullanma-
lısınız. Bu liste uzayıp gider…

Hepimiz dışarıdan gelen girdilere bir 
şekilde yanıt veririz. Çoğu zaman gelen 
mesajın bilinçli olarak farkında olmayız. 
Ancak bilinçaltımız bu mesajı tabiri caiz 
ise havada kapar ve kendi bildiğini bize 
yaptırır.
 
Bilinçdışı mesajları bize 5 ayrı şekilde 
kodlanır: 

•Thachistoscopic Görüntüler – Ekrana ge-
len anlık görüntülerdir. Göz yakalayamaz.

•Görsel Gizlenmişler – Görüntülerin ara-
sında gizlenmiş semboller ve yazılar.

•Fona Gizlenmişler – Müzik veya konuş-
maların altına gizlenmiş sözler.

•Duyumaltı – İnsan beyninin ses eşiği al-
tındaki ses ve mesajlar.

•Hızlandırılmış – Beynin ilk anda çözeme-
yeceği mesajlardır. 

Peki o hâlde size birkaç soru: 

-Hiper marketlerde yer seramikleri neden 
küçük ölçülerde seçilir?

-Bir araba alırken ve ev kiralarken satıcı 
olan kişi anahtarı neden size verir ve ka-
pıyı açtırır?

-Havalimanlarında ürün satılan “Fre-
e-Shop” mağazalarında neden tatlı şeyler 
ikram edilir?

Buraya kadar ben düşünüp yazdım, şimdi 
sıra sizde!

Değerli okuyucular, hepinize sağlıklı ve 
bol kazançlı nice güzel günler dilerim.

Sevgilerimle,
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YENİ AÇILAN DOUBLETREE BY HİLTON İSTANBUL ATAŞEHİR OTEL & KONFERANS MERKEZİ’NDE 
HEM İŞ ORTAMINIZI HEM KENDİNİZİ YENİLEMEYE HAZIR MISINIZ?

1955 yılından bu yana Türkiye’deki en uzun 
süreli konaklama hizmeti sunan otel zinciri 
Hilton, DoubleTree by Hilton markası bün-
yesindeki en yeni otelini Ataşehir’de açıyor. 
Ataşehir’in merkezi konumunda bulunan, 
altmış beşi executive, yirmi beşi süit olmak 
üzere toplam 316 odası bulunan ve Anado-
lu Yakası’nın en büyük konferans salonuna 
sahip, DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşe-
hir Otel & Konferans Merkezi’nde kendinizi 
ve iş ortamınızı yenilemeye hazır olun! 

DoubleTree by Hilton'un, İstanbul Ataşe-
hir’deki yeni oteli 1 Eylül itibarıyla kapıla-
rını açtı. Ataşehir'in merkezinde yer alan 
316 odalı otel, Hilton'un 18 markasından 
biri olan ve büyüyen DoubleTree by Hilton 
portföyüne en son eklenen oteldir.

Ataşehir’in en çok tercih edilen AVM’lerin-
den Brandium AVM’nin yanında ve bölge-
deki diğer AVM’lerin de çok yakınında yer 
alan DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşe-
hir, otelin lobi alanının, restoranının ve tüm 
odalarının yenilenmesiyle Hilton standartla-
rında şık ve modern bir konsepte kavuştu. İş 
ve şehir oteli olmasının yanında SPA merke-
zi, açık ve kapalı havuz alanlarıyla misafirle-
re keyifli anlar yaşatırken, panoramik deniz 
veya şehir manzarası ile bütünleşen odala-
rındaki özel çalışma alanları rahat bir çalış-
ma ortamı vadediyor. Sabiha Gökçen Hava-
limanı’na 30 dakika mesafede olmasıyla da 
dikkat geçen DoubleTree by Hilton İstanbul 
Ataşehir Otel & Konferans Merkezi’nin bir-
birinden lezzetli menüsü ile yenilenmiş ana 
restoranı Brasserie A la Turca ve Spica 15 
Lobi Bar gün boyunca sosyal etkinliklere ev 
sahipliği yapabileceğiniz bir ortam sunuyor. 

DoubleTree by Hilton Istanbul Ataşehir 
Otel & Konferans Merkezi Genel Müdürü 
Cemal Hoşgül, “İstanbul’un Anadolu Yaka-
sı’nda yükselen değeri Ataşehir’de bu özel 
oteli açmaktan mutluluk duyuyoruz. Baş-
tan sona yenilediğimiz genel alanlarımız, 
restoranımız ve lobi barımızla Anadolu Ya-
kası’nın en büyük konferans salonuna sahi-
biz. Ataşehir’deki bu özel otelimizin Hilton 
standartlarında sunacağı hizmetlerle hem iş 
dünyasına hem de seyahat severlere yenilik 
getireceğine inanıyoruz” dedi.

ANADOLU YAKASI’NIN EN BÜYÜK TOP-
LANTI OLANAKLARI

DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Otel 
& Konferans Merkezi, küçük samimi top-
lantılardan büyük kurumsal toplantılara, 
düğünlere ve sosyal etkinliklere kadar tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için İstanbul Ana-
dolu Yakası'nın en büyük toplantı olanakla-
rına sahiptir. 15 toplantı salonunun yanı sıra 
biri Anadolu Yakası'nın en büyüğü olan 2 
balo salonuna sahip olan otel, toplantı sa-
lonları ile tek seferde 30 ile 1700 arası misa-
fir ağırlayabilmektedir. 14 ila 1584 m2 ara-
sında değişen tüm toplantı salonları en yeni 
teknik ve ses ekipmanlarıyla donatılmıştır.

HİLTON CLEANSTAY İLE EVENTREADY

DoubleTree by Hilton Istanbul Ataşehir Otel 
& Konferans Merkezi, Hilton markasının bir 
parçası olarak, toplantı ve etkinlik alanla-
rında Hilton CleanStay güvencesiyle Hilton 
EventReady programını sunuyor. Temiz, 
esnek, güvenli ve sosyal sorumluluğa sahip 
etkinlik deneyimleri oluşturmak için tasarla-

nan Hilton EventReady, yeniden tasarlanmış 
etkinlik alanlarından yenilikçi teknoloji kay-
naklarına ve ilham veren yiyecek ve içecek 
seçeneklerine kadar etkinlik planlama süre-
cinizin her adımı için özel olarak hazırlanmış 
çözümler sunar. 

AÇILIŞA ÖZEL MİSAFİRLERE 1.000 HİL-
TON HONORS PUANI KAZANMA FIRSA-
TI

Hilton’un ödül sahibi misafir sadakat prog-
ramı Hilton Honors’ın bir parçası olan 
DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir’de 
misafirler, dünyadaki tüm diğer Hilton 
otellerinde olduğu gibi rezervasyonlarının 
neredeyse tümünü puanla ya da puan ve 
para kombinasyonu olarak seçim yapma 
imkânına sahip olacaklar. 13 Eylül 2021-13 
Mart 2022 tarihleri arasında DoubleTree by 
Hilton İstanbul Ataşehir’de konaklayan mi-
safirler, gerçekleştirdikleri her konaklama 
başına ilave 1.000 puan kazanma fırsatı elde 
edecek. Misafirler, özel üye indirimi, ücretsiz 
standart Wi-Fi ve Hilton Honors cep telefo-
nu uygulaması da dahil olmak üzere çeşitli 
fırsatlara da erişebilecekler. 

DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir hak-
kında ayrıntılı bilgi ve rezervasyon talepleri 
için https://www.hilton.com/en/hotels/ist-
dadi-doubletree-istanbul-atasehir/ adresini 
ziyaret edebilir veya +90-216-5707000 nu-
maralı telefonu arayabilirsiniz.

Üst sınıf segmentindeki otel, Türkiye'deki 
25, dünyadaki 615 DoubleTree by Hilton te-
sisinin arasına katıldı. 

Cemal HoşgülCemal Hoşgül
DoubleTree by Hilton Istanbul Ataşehir Otel & Konferans DoubleTree by Hilton Istanbul Ataşehir Otel & Konferans 
Merkezi Genel Müdürü Merkezi Genel Müdürü 
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

GÜVENLİ BAĞLANMA

Duygusal ve sosyal ilişkilerinde sıklıkla so-
run yaşayan insanlar hakkında ne düşünü-
yorsunuz? Yoksa onlardan biri olabilir mi-
siniz?

O zaman doğduğunuz günden 6 yaşınıza 
gelen sürece kadar annenizle güvenli duy-
gusal bağ kuramamış olabilirsiniz. Bebek-
likte fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına du-
yarsız kalınan, ihtiyaçları annesi tarafından 
görmezden gelinen varlığın yetişkinliğinde 
sosyal ve duygusal ilişkilerinde diğer birey-
lerle duygusal alışveriş söz konusu oldu-
ğunda o da diğerlerinin duygularına karşı 
duyarsız davranabilme eğiliminde olur.

Bir örnekle açıklamak gerekirse “Hareket-
siz Yüz Deneyi” adlı çalışmada bir bebek 
annesiyle duygusal bağın aracı olan yüz 
mimikleriyle iletişim kuruyor. Annenin gü-
lümseyen yüzüne bakarak o da ona karşılık 
gülümsüyor ve pozitif tepkiler alıyor. Daha 
sonra deney gereği, çocuk biraz önceki 
davranışın etkisiyle ve duygusal ihtiyacını 
karşılayan yegâne varlık olarak gördüğü 
annesinden bir sonraki aşamadaki gülüm-
semesinden karşılık alamıyor. Defalarca de-
nemesine rağmen anne tepkisiz bir yüzle 
ona bakmaya devam ediyor ya da baktığı 
yönde bulunmuyor fiziksel olarak yakın bir 
noktada bulunmalarına rağmen. Bebek bir-
kaç deneme sonrasında ağlamaya başlıyor. 
Çünkü annesi dünyaya kısa süre önce katıl-
mış minik bireyin hayatla güvenli bağ kura-
cağı bir köprü... Dolayısıyla dünyayı ‘güvenli 
bir yer’ olarak isimlendireceği yer de tıpkı 
bu alandan çıkarım yapacağı duygularına 
vereceği anlam her şeyi belirleyecek.

Sadece duygusal olarak mimiklere dayalı 
değil tabi burada konunun ana başlığı. Eğer 
bebek doğduğu andan itibaren tepkisiz 

davranışlara maruz kaldıysa fiziksel ya da 
duygusal ihtiyaçları görmezden gelindiy-
se ya da geç karşılandıysa çocuk yetişkin 
olduğunda bununla ilgili yakın çevresinde 
duygusal alışveriş yaşayacağı kişilere bunu 
hissettirecektir. Özel hayatında, evliliğin-
de karşı taraf olarak gördüğü bireye karşı 
tepkisiz davranmaya ya da ‘ona yapıldığı 
şekliyle’ karşılık verir. Çünkü ona göre de 
bu doğal sürecin bir parçasıdır. Hayatında 
tecrübe ettiği konu budur. En açık şekliyle 
başka türlüsünü bilmiyordur.

Karşı tarafa güvenmekte her zaman kuşku 
duyar. Herkes günün birinde gitmeye mü-
sait potansiyeldedir. O kişi kimse ona gü-
venerek duygularını boşa harcamayı uygun 
görmez. Varsa yoksa insanın kendidir. Baş-
kasına güvenmek kendini riske atmaktır bir 
nevi... Ondan ilgi ya da sevgi beklentisi içi-

ne girenleri anlayamaz. Çünkü eğer insan 
kendini güvende hissetmek istiyorsa bu 
sadece insanın kendine güvendiğinde olur. 
İşini pardon duygularını şansa bırakmaz!

Çok yorucudur yaşam çok... Hep bir yük 
biner kişinin üstüne… Üstelik kimsenin 
ağırlığını taşımamasına karşın... Sorsalar 
hayat zor der. Ama bilmez ki ona bebek-
liğinde layık görülmemiş olanı, başkasının 
verdiğiyle versiyon değiştiremez... Zaten 
buna mecali de yoktur. Olan enerjisini de 
karşı taraftan gol yememeye, kendini aciz 
göstermemeye, kötüyüm dememek için 
çaba göstermeye harcar. Hâlbuki yardım 
alabilmeye niyetli olsa kendini açsa hayat 
ona kolay yönden gösterir yüzünü… Ona 
sorsan hayat zordur zor. Kim mi zorlaştırır 
bu derece hayatı? Peki sizce bunu yapan 
kimdir?
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FABER-CASTELL 
HER ÇOCUĞUN 
EŞİT ŞARTLARDA 
EĞİTİMİ İÇİN UNICEF’İ 
DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDİYOR 

Faber-Castell, her çocuğun eğitim hak-
kını gerçekleştirebilmesi ve eşit şartlarda 
eğitim alabilmesi için UNICEF Türkiye ile 
#HerÇocukİçinEğitim projesini bu yıl da 
sürdürüyor.

Toplumun kalkınması ve daha eğitimli nesillerin 
gelişimi için her çocuğun eşit koşullarda eğitim al-
ması gerektiğine inanan Faber-Castell, çocukların 
yanında olmaya devam ediyor. Bu değerle hareket 
eden marka, pandemi döneminde UNICEF’i des-
tekleyerek hayata geçirdiği #HerÇocukİçinEğitim 
projesiyle çocukların eşit şartlarda eğitim görebil-

mesini amaçlıyor. 

UNICEF tarafından pandemi sürecinde açık-
lanan rapora göre, dünya genelinde okul 
öncesi çağdaki en az 40 milyon çocuk er-
ken çocukluk eğitiminden mahrum kaldı. 
Yine bu dönemde, çocuk işçilerin sayısında 
son 20 yılda ilk kez artış görüldü. 2022 yılı-
nın sonuna kadar 9 milyon çocuğun daha, 
çocuk işçiliğine itilme riskiyle karşı karşıya 
olduğu UNICEF ve Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün ortak raporunda yer alıyor.

Faber-Castell ürünleriyle çocukların eği-
tim hayallerine ortak olun

Türkiye’nin güvenilir kırtasiye markası Fa-
ber-Castell, uzun aradan sonra okulların 
açılmasıyla Her Çocuk İçin Eğitim projesine 
herkesi davet ediyor. Siz de Faber-Castell’in 
ergonomik ve çocuk gelişimini destekleyen 
ürünlerinden yapacağınız okul alışverişiniz 
ile #HerÇocukİçinEğitim projesinin bir par-
çası olabilirsiniz.

250 yılı aşkın süredir gelenekle yenilikçiliği 
başarıyla birleştiren dünya markası, “Fa-
ber-Castell hayal gücünü destekler” motto-
suyla hayallerini yazmak, silip yeniden ya-
ratmak ve kalemini yeniden açmak isteyen 
tüm çocukların her zaman yanında.
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Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Genel MüdürüCeylan Karavil Park AVM Genel Müdürü

2020 yılının mart ayında etkisini göster-
meye başlayan pandemi döneminde sek-
tör olarak büyük tecrübeler kazandık. Bu 
dönemde sadece alışveriş alışkanlıklarında 
değil, sosyal hayatımızda ve yaşantımızda 
da değişimler meydana geldi ve hep bir-
likte bu değişimlere hızlı bir şekilde uyum 
sağladık ve süreç içerisinde de sağlamaya 
devam edeceğiz. Bu uyumu sağlarken de 
hem iş yapış şekillerimizi hem de standart-
larımızı geliştirdik ve bu gelişimle orantılı 
olarak değiştirdik. Ancak bu uyum gelişim 
süreci bitti, artık gelişim ve değişim süreçleri 
tamamlanmıştır şeklinde bir yanılgıya düş-
mememiz gerekiyor. Uyumlanma ve gelişim 
ve devamlı hayatımızda olmaya devam ede-
cek. İçerisinden geçmeye devam ettiğimiz 
pandemi döneminde gerek sektörel bazda 
gerekse sosyal hayatta yaşanan değişimle-
rin kodlarını iyi okumamız, analiz etmemiz 
ve bu kodlara göre değişimleri yapmamız 
ve uyumlanmamız son derece önem kazan-
mıştır.

Değişimin kodlarını doğru okuyarak 
enerji ve emek harcayacağız

Bizler alışveriş merkezleri olarak değişen 
rekabet koşulları ve tüketici alışkanlıklarını 
yakından takip ederek, değişimlerin kodla-
rını doğru okuyarak, yatırımlarımızın değe-
rini koruyarak, her geçen gün koruduğumuz 
değerin üzerine değeri artırmak için her za-
mankinden daha fazla enerji ve emek harca-
mak zorundayız.

Alışveriş merkezlerimiz ile ziyaretçileri-
miz arasındaki bağı güçlendireceğiz

Bu dönemde üzerinde en çok duracağımız 
konulardan biri alışveriş merkezlerimiz ile 
ziyaretçilerimiz arasında kuracağımız bağ 
ve bu bağın güçlendirilmesi konusunda 
yapacağımız çalışmalar olacaktır. Bu bağı 
kurarken de ziyaretçilerimize yaşatacağımız 
deneyimler ve bu deneyimlerin yönetimi 
konusunda her zamankinden çok daha faz-
la çalışacağız. Bu çalışmalarımız esnasında 
ziyaretçilerimizin değişen alışveriş alışkan-
lıklarını, beklentilerini, ihtiyaçlarını çok iyi 

analiz edip, tüm bu konularda tatmin edici 
cevaplar verecek yöntemler ve uygulamalar 
geliştireceğiz. Bu yöntemler ve uygulamalar 
için üzerinde çalışılmış ciddi yatırımlarda 
yapmamız gerekecektir. Bu çalışmalar so-
nucunda önümüzdeki günlerde ziyaretçile-
rimizi kişileştirdiğimiz ve ödüllendirdiğimiz 
pek çok projeyi de daha fazla göreceğimizi 
düşünüyorum.

Güvenli ve sağlıklı alanlar oluşturma ko-
nusunda da çalışmalar devam edecek

Tüm bu çalışmaların yanında günümüzün 
artık gerekliliği olan güvenli ve sağlıklı alan-

lar oluşturma konusunda da çalışmalar bu-
güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 
bu konuda göstermiş olduğumuz hassasi-
yetten hiç ödün vermeden aynı tempoda ve 
aynı özveride devam edecektir.

Ve günün sonunda alışveriş merkezlerimizin 
net operasyon gelirinin korunması ve artırıl-
ması yönünde inovatif çözümler oluşturarak 
projelerimizin mali açıdan da başarısı için 
çalışmaya devam edecektir. Bu çalışmalarda 
öncelikle ortak giderlerin minimize olarak 
devam ettirilmesi, gelirlerimizin ise maksi-
mum seviyeye çıkarılması konusunda has-
sas değerlendirmeler yapılacaktır.

PANDEMİ 
DÖNEMİNDE 
KODLARI DOĞRU 
OKUYARAK BÜYÜK 
TECRÜBELER 
KAZANDIK
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COCA-COLA YENİ GLOBAL MARKA PLATFORMU
 “GERÇEK MUCİZE”Yİ TANITTI

Coca-Cola Yeni Global Marka Platformu 
Gerçek Mucize ile birlikte, ikonik Coca-Co-
la logosunu yeni bakış açısıyla yorumlayan 
“Sarılma” logosunun da tanıtımını gerçek-
leştirdi. Yeni global marka platformu, “Bir-
birimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız” adlı 
kampanyayla başlayacak. Yeni kampanya, 
insanları birleştiren mucizevi anların, ayıran-
lardan daha büyük olduğu inancını vurgu-
luyor.

Coca-Cola tüm dünyaya kutlamaya değer 
“Gerçek Mucize”nin kendi içimizde olduğu-
nu hatırlattığı, yeni global marka felsefesi 
ve platformunu tanıttı. Platform, Coca-Co-
la’nın dünyanın her yerinde insanları günlük 
yaşamlarında bir araya getirme ve mutlulu-
ğa kucak açma vaadini, bugün yaşadığımız 
dünya ile uyumlu şekilde yeniliyor. Gerçek 
Mucize, son 18 aydan bu yana hayattan 
çıkarttığımız dersler üzerine inşa edildi. 
Günlük hayatımızı sıra dışı bir hale çeviren 
beklenmedik durumlar karşısında, bir araya 
geldiğimizde mucizelerin gerçekleşebilece-
ğinin altını çiziyor.
 
Coca-Cola’yı mütevazı ama ikonik, oriji-
nal ama gizli, gerçek ama mucizevi olarak 
yorumlayan Coca-Cola Pazarlamadan So-
rumlu Başkan Yardımcısı Manolo Arroyo, 
“Gerçek Mucize felsefesinin temelinde, iki-
lemlerin dünyayı daha ilginç bir yer haline 
getirebileceği inancı yatıyor; bu, olağanüstü 
insanların, beklenmeyen fırsatların ve muh-
teşem anların bulunduğu bir dünya. Ger-
çek Mucize salt bir reklam sloganı veya tek 
seferlik bir kampanyadan ibaret değil. Co-
ca-Cola genelindeki pazarlama ve iletişim 

çalışmalarına yön verecek bir marka felsefe-
si ve inanç” şeklinde konuştu.
 
Coca-Cola’nın 2016 yılından beri hayata ge-
çirdiği ilk global marka platformu olan Ger-
çek Mucize, Coca-Cola’nın yenilenen görsel 
kimliğinin yanı sıra markanın tüm pazarla-
ma çalışmalarında yer alacak Coca-Cola lo-
gosunu yeni bir bakış açısıyla birlikte hayata 
geçiriyor. Coca-Cola’nın ikonik logosunu 
“Sarılma” olarak yorumlayan yeni yakla-
şım, tüm ürünlerin üzerinde kullanılıyor. 
Coca-Cola’nın tüm iletişimlerinde mucizevi 
anları kucaklayıp çerçeveleyecek bir görsel 
imza sağlıyor. 

Coca-Cola, Gerçek Mucize konseptini “Sa-
rılma” logosu ile hayata geçirmek üzere 
fotoğrafçılar ve çizerlerle iş birliğine gitti. 
Tasarım ortakları arasında, Wieden+Ken-
nedy London, KnownUnknown ve Kenyon 
Weston’un da bulunduğu bu ekip kendi 
özel ve filtresiz gözlükleriyle yaşamın gün-
lük mucizevi anlarına etkileyici şekillerde 
hayat veriyorlar. 
 
“Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakı-
nız”

Gerçek Mucize platformu, Coca Cola’nın 
yeni kampanyası “Birbirimize Bir Coca-Co-
la Kadar Yakınız” ile birlikte hayata geçiyor. 
Gerçek ve sanal dünyaları harmanlayan “Bir-
birimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız”, bizi 
birleştiren anların, ayıranlardan daha büyük 
olduğu inancına değiniyor. Kampanyada 
Coca-Cola içmek için bir araya gelmek gibi 
basit bir buluşmanın, insanlığımızı kutlayan 
bir metafor olduğu fikrinden yola çıkılıyor. 

Tüm dünyada dijital ortamda 27 Eylül’de 
yayınlanan film, “Birlikteliğin sembolü 
olan Coca-Cola birbirinden farklı evrenler 
arasında bir köprü kurarak Gerçek Mucize 
yaratsa nasıl olurdu?” sorusunu soruyor. 
Filmde, aynı zamanda ünlü üç gamer; 
DJ Alan Walker, Team Liquid’den Aerial 
Powers ve Average Jonas da rol alıyor. 

Coca-Cola, “Birbirimize Bir Coca-Cola 
Kadar Yakınız” kampanyasını yaratmak 
üzere, BETC London reklam ajansının yanı 
sıra önde gelen film yönetmeni Daniel 
Wolfe, oyun ve CGI uzman prodüksiyon 
ortağı Mathematic ile de iş birliği yaptı.

Coca-Cola sosyal ve dijital uygulamalara 
da yer verdiği platformda, 11 Ekim’den 
itibaren başlatacağı kod avı ile ünlü oyun-
cularla oyun oynama oturumlarını da 
içeren ödüller kazanmaya imkân tanıyan 
deneyimler sunacak. Bu deneyim interak-
tif canlı yayın servisi Twitch’deki Brand 
Partnership Studio ile yapılan ortaklıkla 
hayata geçecek.

'Gerçek Mucize platformu sayesinde, in-
sanlarla benzersiz deneyimlerden oluşan 
bir ekosistem üzerinden temas kurmak 
istiyoruz şeklinde' konuşan Arroyo, “'Bir-
birimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız' 
kampanyası, Coca-Cola’dan beklenenden 
daha fazlasını talep eden bir topluluk için 
yine bu topluluk ile birlikte oluşturuldu. 
Bu kampanyayı geliştirirken, bugüne ka-
dar bildiklerimize hiç benzemeyen bir 
gerçeklikteki yerimizi bulmak için en iyi 
oyuncular, Twitch ve fikir liderleri ile iş 
birliğine gittik” dedi.
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Engin Yıldırım

YENİ NESİL 
MÜZELER
VE AVM'LERİN
SİNERJİSİ
Müze, kültürel değer taşıyan unsurlardan 
oluşan bir bütünü türlü biçimlerde koru-
mak, incelemek, değerlendirmek, sergile-
mek amacıyla toplum yararına sürekli yö-
netilen kurumdur. Günümüzde müzelerin 
insan oluşumuna kültürel olduğu kadar 
toplumsal katkıları da mercek altına alına-
rak; müzelerin pedagojik, sosyolojik, psiko-
lojik, eğitim ve ekonomik açılardan taşıdığı 
önem de vurgulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizdeki müze olgusu her geçtiğimiz 
gün farklılaşmakta ve gelişmektedir. Bu 
nedenle her geçen gün konusunda uz-
man müze çalışanlarına daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. Müzelerimiz artık modern 
yönetim tekniklerini iyi bilen yöneticilere, 
koleksiyon yönetimini üst düzeyde sağlaya-
bilecek sanat tarihçilerine, bilişim ve dijital 
ortamı gerektiği gibi kullanacak bilişim uz-
manlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı 
karşılamak için üniversitelerimizdeki eğitim 
birimlerinin de her geçen gün arttığını göz-
lemlemekteyiz. 

Müzeye girecek eserlerin seçimi, bakımları, 
onarımları, saklama ve sergileme koşulları, 
yöntemleri, ayrıca tanıtımları konusunda 
araştırmalar yapılmakta ve her gün gelişen 

metotlar uygulanmaktadır. Günümüz mo-
dern müzeciliğinde dört önemli yaklaşım 
bulunmaktadır, bunlar: 

1.Sanal Müze

Günümüz modern müzeciliğinde müzeler 
çağın modern iletişim araçlarına yönel-
mekte sahip oldukları koleksiyonları, özel 
sergileri ve tanıtımlarını modern iletişim 
araçlarıyla izleyicilere sunmaktadırlar. Bu 
anlamda modern müze, ziyaretçi bekleyen 
ya da çeken değil, sahip oldukları modern 
iletişim teknikleri ile müzeyi insanların aya-
ğına götüren “Mobil müzecilik” anlayışına 
yönelmektedir.

2.Dokunulabilir Müzecilik

Modern müzeciliğin günümüzdeki önemli 
yaklaşımlarından biridir. Bu konuda ‘Phila-
delphia Lütfen Dokun’ müzesi önemli bir 
örnektir. Bu müze çocuklar için sergiler dü-
zenleyerek kentin varoşlarındaki gruplara 
ulaşmış, seyyar sandıklarda taşınan müze 
kopyalarıyla oyun oynarken, çocukları ve ai-
leleri eğitip, bilgilendirmişlerdir. 

3.Vakıf Müzeciliği

Günümüz modern müzeciliğinde “Vakıf 
Müzeciliği” anlayışı da önem kazanmak-
tadır. Bunun en iyi örneği ‘Smithsonian 
Institute’dür. 1846’da Smithson ailesinin 
bağışıyla kurulan bu müze günümüzde 
değişik alanları içeren 16 müze, araştırma 
merkezleri, kütüphanesi ve televizyon kana-
lıyla yılda 25 milyon insan tarafından ziyaret 
edilmektedir.

4.Mobil Müze

Modern müzecilikte müze, 'Kütüphane ve 
toplantı salonları, laboratuvar ve eğitim 
bölümleri' ile bir ‘kültür ünitesi’ olarak dü-
şünülmelidir. Modern müzecilikte müzeler 
etkinliklerini toplumun değişik kesimlerini 
dikkate alarak yapmaktadırlar. Sürekli sergi-
lerin yanı sıra geçici sergiler, rehberli geziler, 
dia-film gösterileri, söyleşiler, seminerler ve 
atölye eğitimleri, modern müze etkinlikleri-
nin başında gelmektedir. Böylece müze içe-
risinde eğitim gerçekleşirken, diğer yandan 
da müzeye gelmeyi aklının ucundan bile 
geçirmeyen kamunun ayağına bu tür etkin-
liklerle gidilmektedir. Bu da “Mobil Müze” 
anlayışının bir sonucudur.

Müzelerin toplumda ciddi görevler üstlen-
mesi gerekliliği fikirlerinin arttığı 21. yüzyıl-
da, dönüşen toplumsal parametrelere pa-
ralel, değer üreten, iletişim odaklı, referans 
kurumları gibi tasavvur edilmesi ve müze-
lere daha geniş bir perspektiften bakılma-
sı anlayışı oluşmuştur. Sayıca çoğalmaları, 

yeniden yapılanmaları, daha donanımlı ol-
maları vb. reaksiyonlar daha profesyonel 
örgütlenme ve organizasyon ihtiyaçlarını 
doğurmuştur. Müzelerde personel sayıla-
rının niceliksel artışı niteliksel olarak da bir 
gelişim göstermeyi gerekli kılmaktadır. Bu 
doğrultuda planlama, sistem, kurgu gibi 
kavramlar fonksiyonellik adına önemlidir. 
Müzelerin ayakta kalması, büyümesi, fayda 
sağlaması adına, iyi yönetilmesi zorunludur. 
Günümüzde daha çok insana ulaşmak, di-
ğer ünitelerle (AVM, Marina, Ofis, Plaza, 
Konut vs.) sinerji oluşturmak amacıyla bazı 
karma projelerde müzelere de yer veril-
mektedir. Bu minvalde müzeler ve AVM'ler 
ses getiren bazı kültür-sanat aktivitelerini 
hayata geçirebilirler. Müzenin ziyaretçileri 
ve tüm paydaşları arasında ilişkinin doğru 
kurulmasına dayalı bir tanıtım ve pazarlama 
süreci yeni müzecilik anlayışı çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir.

Eğitim müzenin en önemli işlevidir. Müze-
ler sadece eserlerin depolandığı veya ser-
gilendiği mekânlar değil, toplumu eğiten, 
bilgilendiren kurumlardır. Müzeler eğitimin 
çocuklar için örgün eğitimle bağlantılı ola-
rak ve ayrıca okul dışında, yetişkinler için 
de okul sonrasında devam etmesini sağlar. 
Eğitim departmanları, birimleri, yöneticileri 
ve elemanları müzelerin olmazsa olmaz un-
surlarıdır.

Müzecilik alanında en büyük eksik, uygula-
ma ile teorik verilerin birleştirilememesidir. 
Müzelerin temel işlevlerini yerine getirme-
leri açısından en önemli ilke bilgiye erişimi 
sağlamalarıdır. Müzeler ellerinde bulunan 
koleksiyonlarla ilgili bilgiyi araştırmacılarla 
olduğu kadar sergiler ve yayınlar aracılı-
ğıyla izleyicilerle paylaşmak zorundadır. Bu 
nedenle günümüz müzeleri için veri tabanı 
oluşturmak ve envanter yazılımları kullan-
mak kaçınılmaz bir görevdir.

İnternetin getirdiği bir başka uygulama da 
dünyanın herhangi bir yerinde bulunan 
nesneler kullanılarak ‘sanal sergiler’ üretile-
bilmesidir. Bu şekilde insanlığın mirası tüm 
insanlıkla paylaşılabilmektedir. Sanal müze 
sergi küratörlüğü yeni bir meslek olarak 
ortaya çıkmıştır. Pandemi döneminde evde 
çok vakit geçiren insanlar müzeleri, sergileri 
sanal ortamda daha çok ziyaret etmiştir. 

Müzeler entelektüel zekânın artmasında ve 
kültür endüstrisinin gelişmesinde rol alan 
saygın eğitim kurumları olarak gelecekte de 
yaşantımızı şekillendirmeye devam edecek-
tir. Müze gezmek insanın varoluşuna anlam 
yükleyen kişisel bir ihtiyaçtır. Müzeler insan-
ların görsel algısında büyük değişimler ya-
ratır. Bugünden geçmişe kurulan anlamsal 
bağlar, geleceğin şekillenmesinde de yar-
dımcı olur.

COCA-COLA YENİ GLOBAL MARKA PLATFORMU
 “GERÇEK MUCİZE”Yİ TANITTI
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DHL EXPRESS TÜRKİYE YENİ HİZMET MERKEZLERİ 
İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 

DHL Express Türkiye, yeni hizmet merkezleri ile Türkiye’deki yatırımlarını artırıyor. Dört yeni hizmet noktası 
açarak servis kalitesini yükseltiyor.

Türkiye’de hızlı hava taşımacılığının ku-
rucusu DHL Express Türkiye, 100 milyon 
euroya varan yeni hizmet merkezi yatı-
rımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. 1 Ekim’de 
açılan ve 233 bin euroluk yatırımla hayata 
geçirilen Beylikdüzü hizmet noktası, çevre 
bölgelerdeki DHL Express müşterilerinin 
uluslararası hızlı hava taşımacılık talepleri-
ni karşılayacak. Sekiz kişinin çalışacağı hiz-
met noktası sadece gönderi teslim noktası 
olarak değil, ofis olarak da kullanacak yeni 
bir konseptte tasarlandı. 
 
Türkiye’nin lider lojistik şirketi önümüz-

deki süreçte ise İstanbul’da Nişantaşı ve 
Yenibosna’da, Malatya ve Kahramanma-
raş’ta da yeni hizmet merkezleri açacak. 
DHL Express, Sabiha Gökçen Havalima-
nı’ndaki hizmet merkezi için de HEAŞ ile 
sözleşme görüşmelerine devam ediyor. 
 
Mevcut hizmet merkezlerini de büyü-
tüyor

DHL Express ayrıca artan taleplere daha 
iyi karşılık sunabilmek üzere Kayseri’de-
ki ve Gaziantep’teki hizmet merkezle-
rini, yeni ofislerine taşıdı. Kayseri’deki 

yeni DHL Express Hizmet Merkezi 420 
bin euroluk yatırımla, Gaziantep’teki 
DHL Express Hizmet Merkezi ise 490 bin 
euroluk yatırımla yeni ofislerine taşını-
yor. Kayseri Hizmet Merkezi’nde ope-
rasyon alanı beş kat, Gaziantep Hizmet 
Merkezi’nde ise iki kat büyütüldü. Her 
iki yeni merkez de 2026’ya kadar gön-
deri hacimlerinde öngörülen büyümeyi 
karşılayacak şekilde tasarlandı. Denizli ve 
Bursa’da da hizmet merkezlerini büyüten 
DHL Express, Türkiye’yi dünyaya bağla-
mak üzere yatırım planlarını hız kesme-
den uygulamaya devam ediyor. 
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Av.Bahar Nalan Danış
Avukat-Arabulucu

UNUT, UNUT BENİ: BİR HAK 
OLARAK “UNUTULMAK”

Unutmak istediğiniz anılarınız var mı? Yö-
netmen Michel Gondry’nin unutulmaz filmi 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind’daki 
gibi hiç bunları zihninizden sildirebilmeyi 
istediniz mi? Günümüz teknolojisinde bu 
henüz mümkün olmadığından, unutma-
ya çalışmak dışında şu anda elimizden bir 
şey gelmiyor. Ancak bu hoşnut olunmayan 
geçmiş yaşantılar, internet gibi çok sayıda 
kişinin erişebildiği ortamlara sirayet etti-
ğinde insanların peşini ölene kadar bırak-
mayan bir lanete dönüşebiliyor. Teknolojik 
gelişmelerin beraberinde getirdiği, bireyle-
rin özel hayatına, huzuruna zarar veren bu 
gibi durumlar yeni hukuki terimler ve yasal 
koruma yolları doğuruyor. 

Modern devletlerin ana işlevi, bireylerin 
huzur ve güven ortamında yaşamını sür-
dürmelerini ve hukuk düzenleri vasıtasıyla 
“Kişilik Hakları”nın korunmasını sağlamaktır. 
Herkesin erişimine açık bir ortamda, “Kamu 
Yararı” bulunmayan içeriklerin kaldırılmasını 
veya engellenmesini istemek de kişilik hak-
larının kapsamına girer. 

Kavramın Ortaya Çıkış Serüveni

Unutulma hakkının bir kavram olarak tartı-
şıldığı ilk dava; 2014 yılında Avrupa Birliği 
Adalet Divanı tarafından verilen “Costeja 
González v. Google Inc, Google İspanya” 
kararıdır. Karara konu olayda Costeja Gon-
zález isimli bir İspanyol avukat; Google ara-
ma motoruna ismi yazıldığında borçlarının 
iyileştirilmesi için mülkünü satmak zorunda 
kaldığına ilişkin La Vanguardia gazetesinin 
1998 tarihli haberlerinin çıktığı gerekçesiyle, 
bu gazete ile Google İspanya ve Google Inc. 

hakkında İspanya Veri Koruma Kurumu’na 
şikâyette bulunmuştur. Costeja González, 
ilk olarak şikâyetinde La Vanguardia gaze-
tesinin söz konusu haberi kaldırmasını veya 
kendisine ait kişisel verilerin görülemeye-
ceği bir şekilde haberin düzeltilmesini veya 
arama motorları tarafından tanınan imkân-
ları kullanarak verilerinin korunması adına 
belirli araçların kullanılmasını talep etmiş-
tir. Google İspanya ve Google Inc.’den ise 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin kaldırılması 
veya gizlenmesini, arama sonuçları arasın-
da çıkmamasını ve La Vanguardia gazetesi 
ile bağlantılı sayfalarda görülmemesini talep 
etmiştir. Costeja González, haberlerde bah-
sedilen işlemlerin yıllar önce sonuçlandığını 
ve bunlara yapılan her türlü atfın artık ge-
çersiz olduğunu iddia etmiştir. Google İs-
panya ve Google Inc., İspanya Veri Koruma 
Kurulu’nun kararını İspanya mahkemelerine 
taşımış ve ilgili mahkeme görüş bildirmesi 
için Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvur-
muştur. 

Divan; kişisel verilerin tutulması tarihi, ista-
tistiksel veya bilimsel amaçlar bakımından 
gerekmediği müddetçe ve olayda “Kamu 
Yararı” da söz konusu değilse veri ve arama 
sonuçlarında yer alan bağlantıların silinmesi 
gerektiği sonucuna varmış, bireylerin kişisel 
verilerini içeren bağlantıların arama sonuç-
larından çıkarılmasını, arama motorlarından 
talep etme hakkına sahip olduğuna karar 
vermiştir. Böylelikle Unutulma Hakkı, “Right 
to be Forgotten (RTBF)” ya da “Right to Era-
sure” şeklinde modern bir hukuk terimi ola-
rak kabul görmüştür.

Bu karar Google hakkında verilmiş olsa da 
diğer tüm arama motorları için geçerlidir. 
Karar neticesinde arama motorları, “Unu-
tulma Hakkı” kapsamında talepte bulunul-
masını sağlamak amacıyla form hazırlayarak 
bireysel başvuruları kabul etmeye başlamış-
lardır. 

Kavramın Türkiye’deki Gelişimi ve Mev-
cut Uygulama

Anayasamızın 5. maddesinde, “Devletin te-
mel amaç ve görevleri … kişilerin ve toplu-
mun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hu-
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşma-
yacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi 
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamaya çalışmaktır” denilmek-
tedir.

Diğer yandan 20. maddede, “Herkes, özel 
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilme-
sini isteme hakkına sahiptir” denilerek “Özel 
Hayatın Gizliliği” Anayasal bir hak olarak dü-
zenlenmiştir.

Unutulma Hakkı’nın ülkemizdeki hukuki da-
yanakları bu hükümler olmakla birlikte, bir 
kavram olarak tartışılmaya başlanması yuka-
rıda değindiğimiz Google kararının ardından 
başlamıştır. İlk olarak Yargıtay içtihatlarında 
tartışılan Unutulma Hakkı, Anayasa Mahke-
mesi tarafından verilen kararlarla artık huku-
kumuzda da genel kabul gören bir kavram 
haline gelmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 17/6/2015 
tarihli kararında Unutulma Hakkı kavramını 
kullanarak, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
yukarıdaki kararına atıfta bulunarak kavra-
mı, “Üstün bir kamu yararı olmadığı sürece, 
dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan 
olumsuz olayların bir süre sonra unutulma-
sını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel 
verilerin silinmesini ve yayılmasının önleme-
sini isteme hakkı” olarak tanımlamıştır. 

Akabinde Anayasa Mahkemesi, 03/03/2016 
tarih ve 2013/5653 başvuru numaralı kara-
rında Unutulma Hakkı’nı, “Bireyin geçmişte 
haber yapılmış ve gerçeğe aykırılığı ileri sü-
rülmemiş davranışlarının artık hatırlanması-
nın engellenmesi, internet haber arşivlerin-
deki kişisel verilere erişimin engellenerek 
kişilerin yaptıklarının unutulması sağlamak” 
olarak nitelendirmiştir.

2017 yılında ise Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında “Kişisel Verilerin Silin-
mesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Geti-
rilmesi Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. 
Yönetmelik’in 8. maddesinde kişisel verilerin 
silinmesi, verilerin ilgili kullanıcılar için erişi-
lemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 
işlemi olarak tanımlanmış ve veri sorumlu-
sunun bunu sağlamak için gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü 
olduğu belirtilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan 
Önemli Bir Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23/06/2020 
tarih ve 2020/481 sayılı kararında; arama 
motorlarının “Veri sorumlusu” olarak kabul 
edilmesi gerektiği, o nedenle faaliyetlerinin 
“Kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değer-
lendirileceğini açıkladı. Bunun üzerine bazı 
kişilerce Kurula başvurularak, çeşitli online 
mecralarda yer alan haberlerde geçen isim-
lerinin ya da haberlerinin silinmesi talep edil-
meye başlandı. Unutulma Hakkı kapsamında 
değerlendirilmesi talep edilen bu başvuruları 
ele alan Kurul; talepler için öncelikle arama 
motorlarına başvuruda bulunulması gerekti-
ğine karar verdi. 

İlgili arama motorunun talebi reddi veya ses-
siz kalması halinde ise kişilerce Kurula şikâ-
yette bulunulabilecek, aynı zamanda doğru-
dan dava yoluna da başvurulabilecektir.
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KAHVE KOKAN KONSERLER FESTİVALDE

Uzun bir aradan sonra 5. kez kapılarını Bil-
kent Center’da açacak olan Ankara Coffee 
Festival, birbirinden ünlü isimleri de sahne-
sinde ağırlayacak.

Birbirinden nitelikli kahve lezzetleri, kahve 
dükkânları ve dünyaca ünlü kahve markala-
rını, kahve tutkunları ile buluşturan Ankara 
Coffee Festival, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Bil-
kent Center ana sponsorluğunda kapıları-
nı açıyor. 24 canlı konserin gerçekleşeceği 
Ankara Coffee Festival’de sevilen isimler 
şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. 
Festivalin açılışını, Deeperise ile birlikte kay-
dettikleri 'Raf' ve 'Unuttum Derdimi' gibi 
single'larla elektronik müzikteki başarısını 
ortaya koyan Jabbar ile canlı sahne perfor-
manslarıyla dinleyicilerine enerjisi hiç bit-
meyen bir konser deneyimi sunan Bedük 1 
Ekim’de yapacak. 

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo 2 
Ekim’de, listelere zirveden giren disco funk 
şarkılarıyla Gökhan Türkmen ise 3 Ekim’de 
sahnede olacak. Aynı zamanda sahneyi 

genç yeteneklerin de paylaşacağı festival-
de; kahve tadında dolu dolu 3 gün yaşa-
nacak. 
Ankara Coffee Festival Konser Programı

1 Ekim Cuma
 
Boyalı Kuş, Arubaluba, Sattas, Gipsy Pavilli-
on, Sinağrit Baba, Jabbar ve Bedük.

2 Ekim Cumartesi 

Wu Wei Trio, Slugs Band, Ege Çubukçu, 
De Lejos, Goril Reggea Band, Tuğçe Doğu 
feat. No Spoon ve Can Bonomo.

3 Ekim Pazar 

Depo Flamenco, Kara Ejderha, Melis Fiş, 
Demirabi, No Spoon, Ikaru ve Gökhan 
Türkmen

Festival biletleri [http://www.dsmbilet.
com'da]www.dsmbilet.com’da satışa su-
nuldu.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Cildi Nemlendirme

Malzemeler

2 tatlı kaşığı badem yağı,
2 tatlı kaşığı bal,
6 damla gül yağı.

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri benmari usulü ısıtarak birbirine karıştırın. Ilıkken karışımı 
parmak uçlarıyla tüm yüzünüze ve dekoltenize uygulayın. 20 dakika bekletip, 
ılık suyla durulayın. Akşam yatmadan önce sürdüğünüzde yıkamadan da 
cildinizde kalabilir.

Güllü Peeling

Malzemeler

3 yemek kaşığı badem yağı,
2 damla gül yağı,
1 yemek kaşığı esmer şeker,
1 çay kaşığı tarçın.

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Önce yağları karıştırın. Tarçınla şekeri ayrı yerde karıştırdıktan sonra 
yağlarla birleştirin. Hazırladığınız karışımı yüzünüzü ovarak uygula-
yın. Ilık suyla durulayın.

Kansızlık için

500 gr kuru öküzgözü üzümü ve 250 gr kınakınayı, 2 litre suda kaynatıp soğu-
tun. Sabah, akşam birer çorba kaşığı, hazırladığınız karışım bitene kadar için. 
Soğuk yerde saklayın.
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Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. çatısı 
altında Türkiye’ye iddialı bir şekilde geri dö-
nen Wrangler ve Lee markaları, Adana’daki 
ikinci mağazasını Adana Optimum Alışveriş 
Merkezi’nde açıyor. 
 
Denim tarihinin en köklü markalarından 
Lee ve Wrangler, Adana Optimum Alışve-
riş Merkezi’nin 1. katında 357 metrekarelik 
geniş bir mağazada müşterilerine hizmet 
verecek.
 
Lee

Amerikan denim ve casual giyimin efsane 
markası Lee, 130 yıldır rahatlık ve konforu 
bir arada sunuyor. Lee; mükemmel fitleri 
ile adından söz ettirirken, logosu kadar cep 
şekli ile de kendini ayrıştırmış ve uzaktan 
bile görülse tanınır hale gelmiş bir marka.
 
Wrangler

Denimin, 1950'lerde gençlik hareketi-
nin üniforması olarak adapte edildiğinde, 
gençlik tavrıyla eş anlamlı hale gelen ikonik 
marka Wrangler; çalışan, eğlenen ve cesur 
bireyselliği tanıyanların ruhuna hitap eden 
bir Amerikan simgesi. Muhteşem kesim ve 
fitleri ile her vücut tipi ve her yaşa uygun-
luğuyla öne çıkan Wrangler, kaliteden asla 
ödün vermeyen rahat kalıplarıyla Adanalılar 
ile buluşuyor. 
 

LEE VE WRANGLER MARKALARI ADANA 
OPTIMUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE   
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

HAYATI SİNDİREREK YAŞA

Sindirim sistemi, katı ve sıvı besinlerin ağız-
dan alınmasından itibaren sindirim kana-
lında ilerlemesi esnasında su, vitamin ve 
mineraller ile birlikte protein, karbonhidrat 
ve yağların emilerek kan dolaşımına geçe-
bileceği küçük yapı taşlarına parçalandığı 
önemli sistemlerimizden biridir. Sağlıklı ya-
şamın sürdürülmesinde yeterli ve dengeli 
beslenme esastır. Bunun sağlanmasında 
sağlıklı bir sindirim sistemine ihtiyaç olduğu 
gibi sağlıklı sindirim sistemi için de beslen-
me büyük önem taşımaktadır. 

Kabızlık (Konstipasyon), toplumda oldukça 
sık görülen bir sindirim problemidir. Mo-
dern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik 
ve kötü beslenme gibi faktörler kabızlık ora-
nında artışa yol açmaktadır. Kabızlık kendisi 
bir hastalık değildir; altta yatan başka bir 
durum ya da hastalığın sonucu ortaya çı-
kan bir şikâyettir. Çoğu kişi tarafından fazla 
dillendirilmese de kabızlık, hayat kalitesini 
etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağır-
sak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya 
çıkan, dışkının sertleşmesi durumudur.
 
Kabızlık sorunu; özellikle sağlıksız beslen-
memizle, hareketsiz yaşam biçimimizle, 
öğün atlamalarımızla alakalı... Çareyi ilaç-
larda aramadan önce çok kolay ulaşabilece-
ğimiz, üstelik yerken ya da içerken zevk de 
alabileceğimiz besinlerden yardım almalıyız.

KURU ERİK

Kuru erik yoğun miktarda sorbitol içermek-
tedir. Kabızlığa en iyi gelen besinler ve mey-
veler arasında yer alan kuru erik, sindirim 
kanalına oldukça iyi gelmektedir. Sindirim 
kanalındaki sıvı artışına katkıda bulunmak-
tadır. 

ELMA

Elma yapısı gereği yüksek oranda lif içer-
mektedir. Yüksek lif içerdiğinden dolayı 
elma kabızlığa çok iyi gelmektedir. Elma 
aynı zamanda pektin içermektedir. Bağır-
saklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını 
sağlayan elma böylece sindirim sistemi-
ne önemli fayda sağlar. Elma bağırsakların 
daha iyi çalışmasını ve sindirim kanalının 
geçiş hızını arttırır. 

ARMUT

Yüksek lifli meyvelerden olan armut da sin-
dirim sistemine en faydalı olan meyveler-
den bir tanesidir. Armut yoğun miktarda 
sorbitol içeren meyvelerdendir. Dolayısıyla 
insan bağırsağına oldukça fayda sağlayan 
armut kolay bir şekilde bağırsaklarda emilir. 
Dışkı kıvamının da düzelmesini sağlar. 

KİVİ

Kivi meyvesi yoğun miktarda lif içermekte-
dir. Sindirim sistemine olumlu katkı sağla-
yan kivi, şiddetli kabızlığı olanların tercihidir. 
Kivi aynı zamanda astinidain içermektedir. 
Bağırsaklardaki yararlı enzimlerin salgılan-
masını sağlayan kivi sindirime yardımcı olur.

İNCİR

İncir meyvesi de sindirim sistemine faydalı 
olan gıdalardan bir diğeridir. Yoğun miktar-

da lif içermektedir. İncir meyvesi fikain içer-
mektedir. Fikain maddesi de sindirim kana-
lının daha iyi çalışmasına ve gerekli sindirim 
enzimlerinin salgılanmasını sağlar. 

ISPANAK

Ispanak en kolay sindirilen besinler arasında 
yer almaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler ara-
sında ıspanak yüksek miktarda lif içermek-
tedir. 

KARAHİNDİBA

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi olan 
karahindiba bitkisi çay olarak içildiğinde vü-
cuttaki sindirimi sağlayan bakterilerin uya-
rılmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır ve 
iştahı açar. Ayrıca sindirimi kolaylaştırdığı 
için kabızlık ve gaz konusunda da faydalıdır.

SALATALIK

Yüksek lif ve su içermektedir. Vitamin ve mi-
neral bakımından zengin olan salatalık, ba-
ğırsak hareketlerini yumuşatmaya yardımcı 
olur. 

AYVA

Kalorisi düşük, lif oranı çok yüksek olan ayva 
sindirimi kolay bir yiyecektir. Diğer mevsim-
lere göre daha az hareket ettiğimiz kış mev-
siminde ayva kilo vermeye yardımcı, mide 
ve bağırsak sistemine dost bir besindir.
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GÖKÇE OFLU’NUN BEKLENEN SERGİSİ ‘RETROSPEKTİF’ 
METROPOL İSTANBUL’DA 

Alışveriş ve eğlencenin Ataşehir’deki göz-
de noktası Metropol İstanbul ziyaretçile-
rini ilgiyle karşılanan sanat etkinlikleriyle 
buluşturmaya devam ediyor. Metropol İs-
tanbul’da bu kez çağdaş sanatın genç ve 
önemli isimlerinden Gökçe Oflu’nun bek-
lenen sergisi Retrospektif kapılarını açtı. 10 
Ekim'e kadar ziyarete açık olan sergi eko-
lojik sanatı destekleyen önemli bir proje 
olarak yorumlanıyor. 
 
Gerçekleştirdiği sanat etkinlikleriyle adın-
dan söz ettiren Metropol İstanbul kapıla-
rını bu kez ekolojik sanatın en iyi örnekle-
rinden biri olarak yorumlanan Retrospektif 
sergisi için açıyor. Çağdaş sanatın genç 
ve başarılı ismi Gökçe Oflu’nun eserleriyle 
hayat bulan sergi 10 Ekim'e kadar tüm sa-
natseverleri bekliyor. Geri dönüşümü sağ-
lanabilir atık malzemeleri çalışmalarında 
kullanarak sanata farklı bir yorum getiren 
genç sanatçı Gökçe Oflu’nun son projesi 
olan Retrospektif sergisi, insanların atık 
malzemelere karşı olan mevcut algısını ve 
bu maddelere plastik bir değer kazandıra-
rak değiştirmeyi amaçlıyor. 
 
Dünyayı güzelleştirmek geri dönüşümle 
mümkün 

Çağdaş Batı Sanatı’ndan yerel kültürlere 
uzanan renkli bir geçmişi gözler önüne 
seren Retrospektif sergisinin ana teması 

geri dönüşüm. Eğitim kariyerinde bitir-
me tezini, Günümüz Sanatında Geri Dö-
nüşüm Malzemelerinin Kullanımı adlı tez 
çalışmasıyla gerçekleştiren Gökçe Oflu, 
endüstriyel atıkları kullanmaya devam 
ederek toplumsal farkındalık yaratma 
amacını bu kez Retrospektif sergisiyle ha-
yata geçiriyor. Sanatçı son sergisi Retros-
pektif’de dijital baskı, keçe, kolaj, tipog-

rafi ve başka karışık tekniklerle, kumaş ve 
tuvalet kağıdı gibi gündelik, dönüştürü-
lebilir, sürdürülebilir malzemelerle, hikâ-
yesini dışavurumsal bir perspektiften gö-
rünür kılmayı hedefliyor. 10 Ekim'e kadar 
ücretsiz gezilebilecek bu heyecan verici 
sergi daha güzel bir dünya için geri dönü-
şümün önemini yakından görmek isteyen 
tüm ziyaretçileri bekliyor. 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

 SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı beslenme; uygulaması zor sınırla-
malar, gerçekçi olmayan kilo verme hedef-
leri, zayıflamak veya sevdiğiniz gıdalardan 
kendinizi mahrum bırakmak değildir. Daha 
ziyade fiziken harika hissetmek, daha fazla 
enerjiye sahip olmak, ruh halinizi iyileştir-
mekle ilgilidir.

Sağlıklı beslenmenin aşırı derecede karma-
şık olması gerekmez. Bazı belirli yiyecekle-
rin veya besinlerin ruh hali üzerinde yararlı 
bir etkisi olduğu bilinse de en önemli olan 
genel beslenme düzeninizdir. Sağlıklı bir 
diyetin temel taşı, mümkün olduğu kadar 
işlenmemiş gıda ile beslenmeyi sürdüre-
bilmektir. Doğanın yarattığı şekle mümkün 
olduğunca yakın yiyecekler yemek, düşün-
me, görme ve hissetme şeklinizde büyük 
bir fark yaratabilir. Vücudunuz için olduğu 
kadar zihniniz için de iyi olan lezzetli, çeşitli 
ve besleyici, size özel bir diyetin nasıl oluş-
turulacağını ve buna bağlı kalmayı öğrene-
bilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMELLERİ

Sağlıklı bir vücudu sürdürmek için diyetle-
rimizde hepimizin protein, yağ, karbonhid-
rat, lif, vitamin ve mineral dengesine ihti-
yacı vardır.

Diyetinizden belirli yiyecek kategorilerini 
çıkarmanız gerekmez, bunun yerine her ka-
tegoriden en sağlıklı seçenekleri seçmeniz 
gerekir.

PROTEİNLER

Protein size günü yaşamanız için enerji ve-
rirken, aynı zamanda ruh halini ve bilişsel 
işlevi de destekler. Çok fazla protein böb-
rek hastalığı olan insanlar için zararlı ola-
bilir, ancak son araştırmalar çoğumuzun 
özellikle yaşlandıkça daha yüksek kaliteli 
proteine ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. 

Bu, daha fazla hayvansal ürün yemeniz 
gerektiği anlamına gelmez; her gün çeşitli 
bitki bazlı protein kaynakları, vücudunu-
zun ihtiyaç duyduğu tüm temel proteini 
almasını sağlayabilir. 

KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar vücudunuzun ana enerji 
kaynaklarından biridir. Ancak çoğu şeker 
ve rafine karbonhidratlardan ziyade kar-
maşık, rafine edilmemiş karbonhidrat-
lardan (sebzeler, tam tahıllar, meyveler) 
gelmelidir. Beyaz ekmeği, hamur işlerini, 
nişastaları ve şekeri kesmek, kan şekerin-
de ani artışları, ruh hali ve enerjide dalga-
lanmaları ve özellikle bel çevrenizde yağ 
birikmesini önleyebilir.

LİFLER

Diyet lifi yüksek yiyecekler (tahıllar, mey-
veler, sebzeler, kuruyemişler ve fasulye) 
yemek, kalp hastalığı, felç ve diyabet ris-
kinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca 
cildinizi iyileştirebilir ve hatta kilo verme-

nize yardımcı olabilir. 

KALSİYUM

Diyetinizde yeterince kalsiyum almamak, 
anksiyete, depresyon ve uykusuzluğa ne-
den olabilir. Yaşınız veya cinsiyetiniz ne 
olursa olsun, diyetinize kalsiyum yönünden 
zengin yiyecekleri dahil etmek, kalsiyum 
tüketenleri sınırlandırmak ve kalsiyumun 
işini yapmasına yardımcı olmak için yeter-
li magnezyum, D ve K vitaminlerini almak 
çok önemlidir.

YAĞLAR

Tüm yağlar aynı değildir. Kötü yağlar diye-
tinizi bozabilir ve bazı hastalıklara yakalan-
ma riskinizi artırabilirken, iyi yağlar beyni-
nizi ve kalbinizi korur. Aslında, omega-3'ler 
gibi sağlıklı yağlar, fiziksel ve duygusal 
sağlığınız için hayati öneme sahiptir. Diye-
tinize daha sağlıklı yağ eklemek, ruh hali-
nizi iyileştirmenize, sağlığınızı artırmanıza 
ve bedensel görünümünüzü düzeltmenize 
yardımcı olabilir.
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BEYMEN 
COLLECTION’DAN 
RAHAT GİYİME 
LÜKS VE ZARİF 
YORUM
BEYMEN Collection 2021-2022 Sonbahar/
Kış Koleksiyonu, şıklığından ve konforundan 
ödün vermeyen modern kadınlar için haya-
tın her anına, günün her saatine uygun se-
çenekler sunuyor. Hibrit tasarımlar, sofistike 
detaylar ve couture silüetler ile zenginleşen 
koleksiyon, son yılların vazgeçilmez trendi 
rahat giyime lüks bir yorum katıyor.

Dingin formların, feminen ve zarif tasarım-
ların öne çıktığı BEYMEN Collection 2021-
2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, hâkî ve 
siyahın ağırlıkta olduğu Militer grubuyla 
sezonu karşılıyor. Leopar desenin enerjisini 
hâkî tonlarla dengeleyen tema, militarizmin 
maskulen tavrını romantik detaylarla buluş-
turarak sakin ve güncel bir anlatım yakalı-
yor. Kokoon silüetli leopar kaşe blazer, le-
opar desen ipek gömleklerle kombinlenen 
deri pantolon ve beli vurgulayan denim ce-
ketler konforlu seçenekler sunuyor.

Koleksiyonun Country grubunda, sakin bej 
tonlarındaki piton desen ve rahat giyimi 
günlük şıklıkla buluşturan tasarımlar öne çı-
kıyor. Maskulen süet kapitone mont, saç ör-
gülü kazak ve denim pantolonla sofistike bir 
tarz yaratırken; piton desenli volanlı bluz ve 
süet pantolonun hırka hissiyatındaki ekose 
blazer ile birlikteliği koleksiyonun elegan 
tavrını simgeliyor. 

Soğuk kış aylarıyla birlikte sıcak dokular ve 
triko takımların öne çıktığı Comfort tema-
sı, kırık beyaz, acı kahve ve konyak tonları, 
monokrom anlatımlar, ikat ve argyle desen-
le ev stiline lüks bir dokunuş katıyor. Basic 
dik yaka kazakla kombinlenen askılı saten 
elbise ise konfor duygusuna yeni bir boyut 
getiriyor.  

Kış mevsiminin olmazsa olmazı Win-
tersports temasında, kar kazaklarının yeni 
elbise formları, jakarlı ve püsküllü kazaklar, 
füzo taytlar dikkat çekiyor. Kırmızı rugan 
hibrit triko ceket, maskulen pilili bol pan-
tolonla göz alıcı bir stil sunarken, jersey gri 
melanj klasik blazer ve cigarette pantolon 
birlikteliği asil bir görünüm vadediyor. 

Beyazın yanı sıra sezon trendi fuşya ve tu-
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runcu tonlardaki Block Colours grubundaki 
rugan yelek, saten pantolon ve kaşmir ka-
zaklar, monokrom anlatımlarıyla casual gi-
yime damga vuruyor.  

Sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde; triko 
garnili yağmurluklar, zamansız şıklığı vur-
gulayan kaşe kabanlar, shearling dış giyim-
ler, overshirt ceketler, geniş model ve renk 
alternatiflerindeki puf mont ve yelekler yer 
alıyor. 

Beymen Collection 2021-2022 Sonbahar/
Kış Kadın Koleksiyonu, özgün ve zarif tasa-
rımları ile BEYMEN’lerde ve www.beymen.
com adresinde sizleri bekliyor.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Doç. Dr. Ziya Saltürk
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

AĞIZ KANSERLERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ SİGARA 
Ağız boşluğu kanserleri, baş-boyun bölgesinde ülkemizde gırtlak kan-
serinden sonra ikinci, gelişmiş ülkelerde ise gırtlak kanserinin önünde, 
ilk sırada yer alıyor. Ağız kanserlerine neden olan ilk faktörün sigara 
kullanımı olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, “Ağız içinde uzun sü-
reli lezyon ve sigara kullanımı kanser riskini arttırır. Kanser riskini azalt-
mak için sigara kullanılmamalı” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de baş boyun bölgesinde ağız kan-
seri ikinci sırada görülürken, gelişmiş ülke-
lerde gırtlak kanserinin önünde, ilk sırada 
yer alıyor. En sık karşılaşılan türünün yassı 
epitel hücreli karsinom olduğunu ve olu-
şumunda en önemli etkenlerden birinin 
de sigara kullanımı olduğunu vurgulayan 
Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, 
“Örneğin Güneydoğu Asya’da yaygın ola-
rak betel nut isimli keyif verici bir madde-
nin çiğnenmesi, Hindistan ve çevresinde de 
ağız kanserlerinin sık görülmesine neden 
oluyor” dedi.

Dildeki tümörün erken fark edilmesi te-
davi için önemli

Ağız boşluğu kanserlerinin premalin lez-
yonlar adı verilen oluşumlar ile başlayabil-
diğini belirten Kulak Burun Boğaz Hasta-
lıkları Uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, “Bunlar 
içerisinde en sık karşılaşılan lökoplaki adı 
verilen beyaz renkli plaklardır. Özellikle dil 
ve ağız tabanında daha yüksek olmak üzere 
ortalama %1 kadar kanser gelişme riski var-
dır. Eritoplakiler kırmızı kadifemsi premalin 
lezyonlardır ve kanser gelişim riski daha 
yüksektir. Liken planus ve oral submuköz 
fibrosis denilen lezyonlar da risk taşıyabilir” 
şeklinde konuştu. Hastaların dil lezyonları 
dışında genellikle lokal ileri evre olarak baş-
vurduklarını söyleyen Doç. Dr. Ziya Saltürk, 
“Dildeki değişikliler, yaralar genellikle erken 
farkına varılıyor ve insanlar erken evrelerde 
başvuruyorlar. Bu da tedavide başarı oranını 
yükseltiyor. Ağız tabanı gibi diğer bölgeler-
deki tümörler ise ilerlemiş olarak karşımıza 
çıkıyor” şeklinde konuştu.

Ağız tabanı kanserlerinde tam bir kulak 
burun boğaz muayenesi yapılmalı

Ağız tabanı kanserlerinde öncellikle tam bir 
kulak burun boğaz muayenesi yapılmasının 
önemli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ziya 
Saltürk, “Boyun MRI ve boyun BT (bilgisa-
yarlı tomografi) tanıda ve evrelemede ol-
dukça önemli. Ayrıca patolojik olarak tanı 

konulması tedaviye başlayabilmek için de 
zorunludur. PET CT ileri evre hastalıklarda 
tercih edilmesi gerekli bir tetkiktir. Tedavi 
cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olup ge-
nellikle cerrahi, radyoterapi/radyokemote-
rapi yöntemlerine başvuruluyor” dedi.
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Üroonkoloji Merkezi Direktörü 

HER YIL 1.4 MİLYON ERKEĞE PROSTAT KANSERİ TANISI KONUYOR
Prostat kanseri, erkeklerde en sık rastlanan ikinci kanser. Prostat kanserinin Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 2020’de güncellediği ve dünya kanser verilerini içeren GLOBO-
CAN raporunda erkeklerde en sık rastlanan ikinci kanser olarak saptandığını belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi Üroonkoloji Merkezi Direktörü Doç. Dr. İlker Tinay, “Aile-
de, özellikle babada veya erkek kardeşlerde prostat kanseri tanısı var ise o kişide 
prostat kanseri görülme ihtimali normal kişilere göre 3-5 kat daha fazla. Kadınlarda 
meme kanserine neden olan BRCA1 ve BRCA2’deki mutasyonlar, erkeklerde de 
prostat kanserine neden oluyor. Dolayısıyla aile öyküsüne bakıldığında kişinin sade-
ce babasındaki prostat kanseri değil, annesindeki meme kanseri de risk oluşturuyor. 
Ailesinde bu tarz kanser öyküsü olanlar prostat taramalarına 40’lı yaşlarda başla-
malı. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020’de gün-
cellediği ve dünya kanser verilerini içeren 
GLOBOCAN 2020 sonuçlarında prostat 
kanserinin erkeklerde en sık rastlanan ikinci 
kanser olduğunu, erkeklerde yeni tanı alan 
kanserlerin %14,1’ini oluşturduğunu ve tüm 
dünyada her yıl 1.4 milyon erkeğe, yani yak-
laşık 1 buçuk milyon erkeğe prostat kanseri 
tanısı konduğunu bildirdi. Bu verilere göre 
dünyada her yıl 375 bin erkek prostat kan-
seri nedeniyle hayatını kaybediyor ve pros-
tat kanseri erkeklerde ölüme neden olan 
kanserler arasında 5. sırada yer alıyor. Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün GLOBOCAN raporuna 
göre 2020 yılında Türkiye’de ise 19 bin 444 
erkeğe prostat kanseri tanısı konmuş.

Prostat kanseri taramasında, üroloji uzma-
nının prostat muayenesi yapması ve kan-
da PSA düzeyinin belirlenmesi olduğunu 
hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji 
Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü 
Doç. Dr. İlker Tinay, “Eğer ailevi bir riskiniz 
varsa bu taramaları 40 yaşında başlatmayı 
öneriyoruz. Ailesel bir riskiniz yoksa genel-
likle 50’li yaşlarda ürolojik değerlendirme ve 
beraberinde kan PSA düzeyinin belirlenme-
si ve de bu değerlendirme sonucunda bir 
olumsuzluk saptanmaması durumunda da 
60 yaşından sonra düzenli tarama yapılma-
lı. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da prostat 
kanseri tarama programlarının başladığı 
90’lı yılların ortalarındaki ölüm oranları ile 
günümüzdeki prostat kanserine bağlı ölüm 
oranları karşılaştırıldığında izlenen belirgin 
düşüşün sebebinin hem erken tanı koymak 
amaçlı tarama programlarının (fizik muaye-
ne ve PSA kontrolü) yaygınlaşması hem de 
tedavi seçeneklerindeki gelişmeler olduğu 
bildirilmektedir” dedi. 

Yapılan prostat muayenesinde bir anor-
mallik saptanması ve/veya kanda ölçülen 
PSA değerinde yükseklik olduğu taktirde 
tanıya yönelik işlemlere geçildiğini anlatan 
Doç. Dr. İlker Tinay, “Eskiden direkt prostat 
biyopsisi yapıyorduk, günümüzde prostat 
biyopsisi sırasında bize yol göstermesi ama-
cıyla biyopsi öncesinde artık prostat MR’ı 

çekiyoruz. Daha sonra MR görüntüleme-
sinin bize sağladığı bulgular rehberliğinde 
prostat biyopsisi işlemini gerçekleştiriyoruz. 
Prostat MR Füzyon biyopsi yöntemi ile eski-
ye oranla daha yüksek doğruluk oranları ile 
prostat kanseri tanısı koyabiliyoruz. Biyopsi 
örneklemesinden sonra kanser tanısı ko-
nan hastalarda hastalığın evrelendirilmesi 
amacıyla tüm vücut görüntülemeleri yapılı-
yor. Bundan sonra da tümörün yerleşimine, 
derecesine ve yaygınlığına göre tedaviler 
planlanıyor” şeklinde konuştu.

Erken tanı başarılı tedavi ve daha uzun 
sağkalım açısından önemli

Seneler geçtikçe toplumdaki bilinçlenmenin 
de arttığına dikkat çeken Doç. Dr. İlker Ti-
nay, “Bu kadar sık rastlanan bir kanserde ta-
rama programları artık yerini buldu. Tarama 
amaçlı olarak ürolojik muayene ve PSA de-
ğerleri önemli. Erken tanı koymak daha ba-
şarılı tedaviler, o da daha uzun bir sağkalım 
anlamına geliyor. O yüzden bence en de-
ğerli şey insanların bilinçli olması ve düzenli 
kontrollere gelerek taramalarının yapılması. 
Bu sayede erken tanı alan kişilerin sonuçları 
da daha başarılı oluyor. Son 20 yılda hem 
cerrahların kullandığı başta robotik cerrahi 
olmak üzere cerrahi yöntemler hem rad-
yasyon onkologlarının kullandığı cihazlar ve 
protokoller hem de nükleer tıp uzmanları-
nın uyguladığı radyonüklid tedaviler umut 
vadediyor. Ayrıca henüz sınırlı veri olsa da, 
bağışıklık sistemi tedavileri olarak da bilinen 
immünoterapi gibi medikal onkologların 
kullandığı akıllı ilaçlar da hastalara büyük 
avantajlar sağlıyor. 20 yıl önce elimizde kı-
sıtlı tedaviler vardı. Şu anda hastalığın farklı 
evrelerinde kullanabileceğimiz tedavi seçe-
neklerimiz gerçekten fazlasıyla artmış du-
rumda” dedi.

Yalnızca prostat kanserinde değil tüm kan-
serlerde kişiye özel tedavilerin uygulan-
dığını hatırlatan Doç. Dr. İlker Tinay, “Tüm 
tedaviler kişiye özgü uygulanmaya başladı. 
Bu da zaten teknolojinin ve artan bilginin 
beraberinde getirdiği bir sonuç” şeklinde 

konuştu. 

Kültürel nedenlerle prostat muayenesin-
den kaçınmak yanlış

Doç. Dr. İlker Tinay, “Erken tanı çok önemli. 
Özellikle ükemizde ve doğu toplumlarının 
çoğunda ne yazık ki kültürel olarak prostat 
muayenesinin yapılma şeklinden kaynaklı 
ayıplama, korkma, çekinme gibi durumlar 
söz konusu. Oysa bu kadar sık görülen bir 
kanserden korunmak için bu kadar basit 
bir muayeneden kaçınmanın hiçbir mantığı 
yok. Hastaya prostat muayenesi yapılmalı, 
PSA testine bakılmalı ve bunların ışığında 
hastanın prostat kanseri açısından değer-
lendirilmesi sağlanmalı. Hele ki ailesinde 
prostat veya meme kanseri hikâyesi olan 
kişilerin 40’lı yaşlarda ilk muayenelerini yap-
tırmaları şart” dedi.

Prostat kanserinin belirtisi yok

Prostat kanserinin pek belirtisinin olmadı-
ğını dile getiren Doç. Dr. İlker Tinay, “Pros-
tat kanseri hiçbir belirti vermeyebilir çün-
kü prostat zaten var olan ve 50’li yaşlarda 
doğası gereği büyüme eğiliminde olan bir 
organ. Genellikle bu büyümeye bağlı işeme 
şikayetleriyle kontrole geliniyor. İleri evre 
prostat kanserinde ise genellikle idrarda 
kan şikayeti ile başvurular oluyor. Prostat 
kanseri ilk olarak bel omurlarına ve omurga-
ya sıçrama yaptığı için bel ve sırt ağrılarıyla 
da hastalar doktora başvurabiliyor” şeklin-
de konuştu. İdrarın kesik kesik yapılmasının 
genellikle prostatın büyümesiyle bağlan-
tılı olduğunu anlatan Doç. Dr. İlker Tinay, 
“Prostat iyi huylu da büyüyebilir, kansere 
bağlı olarak da büyüyebilir. Kansere özgü 
bir bulgu olmasa da üroloji muayenesine 
gidilmesini önemli” açıklamasında bulundu.
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAĞIŞIKLIĞI 
GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Sonbaharı karşılarken fiziksel aktiviteler azalıyor, havaların da 
serinlemesiyle enfeksiyon riski artıyor. Tatillerin sonuna gelin-
mesi, okulların açılması, iş yoğunluklarının artması ve yeni bir 
düzen kurma stresi ve devam eden COVID-19 faktörü de göz 
önüne alındığında bu dönemde bağışıklık sisteminin gözden 
geçirilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bağışıklık sistemimizi 
baskılayan ve zayıf düşüren faktörler; hatalı beslenme alış-
kanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres 
gibi özünde yaşam tarzımızla ilgili unsurlardır. Bunların varlığı 
halen devam ederken, bağışıklık güçlendiren takviyeler tek 
başına hiçbir işe yaramaz. Ancak yaşam tarzınızda sağlıklı 
yaşama dair değişiklikler kalıcı olarak yapılandırıldığında, 
doğru kişiye doğru takviyeler bağışıklık gücünü katlayıcı etki-
ler gösterir” açıklamasında bulundu.

Bağışıklık sistemi kabaca vücuda giren has-
talık yapıcı mikropları ortadan kaldırmak 
için savaşan bir işleyiş düzeni olarak ta-
nımlanabilir. Bağışıklığın zaman zaman çe-
şitli faktörlerden etkilenerek zayıf duruma 
düşebildiğini ve buna bağlı olarak da bazı 
hastalıkların ağır veya tekrar tekrar yaşana-
bildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
özellikle mevsim geçişleri ve sonbaharda 
bağışıklığı güçlendirmenin yollarını paylaş-
tı:
•Bağışıklık güçlendirici beslenme, önce 
dengeli beslenme kavramı ile başlar. İlk 
olarak şeker ve şeker eklenmiş yiyecek-
ler-içecekler, hamur işleri, kızartmalar, katkı 
maddesi içeren hazır yiyecekler, işlenmiş 
etler ve katı yağ ile yapılmış yiyeceklerden 
uzak durmak gerekir. Bundan sonraki ku-
ral, dört besin grubundan yeterli derecede 
beslenmektir. Bunlar süt ve süt ürünleri, et 
grubu, sebze/meyve grubu ve tahıllardır. Bu 
gruplar içerisinde enfeksiyon ile baş etme 
konusunda çok başarılı besinler mevcuttur. 
Özellikle sebze ve meyveler farklı renk özel-
liklerine göre sahip oldukları farklı antiok-
sidan ve lif içerikleri nedeniyle son derece 
kıymetlidir. Soğan, sarımsak, lahanagiller, 
turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado 
başta olmak üzere tüm sebze ve meyvelere 
beslenme programında yer verilmeli. Sebze 
ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı 
bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına 
yardımcı olması özelliği de savunma siste-
mimize ekstra güç katar. Probiyotik sayı-
mızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke 
gibi fermente ürünlerden faydalanacağımız 
gibi doktor ve diyetisyen önerisi ile probi-
yotik/prebiyotik takviyeler de kullanılabilir.

•Karbonhidrat olarak basit şekere -yani sof-
ra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere-ih-

tiyacımız olmadığı gibi bu tüketim tarzı 
bağışıklık sistemimizi de zayıflatır. Dola-
yısıyla tam buğday ekmeği, karabuğday, 
yulaf, bulgur vs. gibi kompleks karbon-
hidratlar -yani rafine edilmemiş, kepekli, 
kabuklu tahıllar- tercih edilmeli.

•Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikor-
lar protein yapıdadır. Protein alımı yeterli 
düzeyde tutulmalı ve ihmal edilmemelidir. 
Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, süt 
ve süt ürünleri, bakliyatlar protein içeren 
besinlerdir. Ayrıca bu grupta çinko mine-
rali de direncimizi arttırmamızda yardımcı 
olur.

•Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık siste-
mimizi güçlendirmede önemli rol oynar-
lar. Başta balık olmak üzere semizotu ve 
cevizde de omega 3 bulunur. Balık tüke-
timi haftada 3 porsiyon şeklinde ızgara 
veya fırında olmalıdır. Şayet tüketilemi-
yorsa yine doktor veya diyetisyen öneri-
siyle balık yağı takviyesi olarak alınabilir. 

•Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en 
çok çalışma yapılan bitkilerden birisidir. 
Bağışıklık sistemini pozitif anlamda tetik-
lediği bilinmektedir. Baharat olarak da ka-
rabiberle birlikte çorbalarda kullanılabilir. 
Doktor veya diyetisyen kontrolünde besin 
takviyesi olarak da alınabilir.

•Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve bade-
min içermiş oldukları E vitamini, bitkisel 
yağ asitleri ve çeşitli mineral içerikleri ba-
ğışıklığı desteklemek açısından son dere-
ce faydalıdır. Yağ çeşidi olarak da özellikle 
zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, çörekotu 
yağı ve avokado yağını güçlü antioksidan-
lar olarak sayabiliriz.

•Vücut direncini arttıracak örnek bitki çayı 
olarak; yeşil çay, adaçayı, 1 çay kaşığı do-
ğal bal karıştırarak günde 2 fincan tüketi-
lebilir. Ihlamur, rezene, zencefil ve kuşbur-
nu çayları da önerilen çaylar arasındadır.

•Arıların kovanlarının hijyenini sağlamak 
için ürettiği propolisin de bağışıklığı art-
tırdığına dair yapılmış çalışmalar mev-
cuttur. Üretim koşullarının güvenirliği ve 
kişiye alerjik etkisi riskleri nedeniyle yine 
doktor veya diyetisyen görüşü çerçeve-
sinde alınmalıdır.

•Vücuttaki D vitamini düzeyini arttırmak 
için en temel öneri güneşten yararlan-
maktır. Gerekiyorsa doktor önerisiyle tak-
viyelerin kullanılması gerekir.

•Yukarıda bahsedilenlere ek olarak bol su 
tüketimi de vücuttaki toksinlerden arın-
mak ve metabolizmayı canlandırmak için 
en temel unsurlardan birisidir.
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EDİS MUHTEŞEM PERFORMANSIYLA 
VEGA AVM'DE RÜZGÂR GİBİ ESTİ

Pandemi döneminin ardından AVM 
etkinlik ve konserleri, büyük bir ilgiyle 
başladı. Vega İstanbul AVM ise Far-
kındalık Stüdyosu organizasyonuyla 
düzenlediği Edis konserinde binlerce 
müziksevere eğlenceli saatler yaşattı.

Sevilen şarkıcı Edis, hayranlarıyla ke-
yifli bir eylül akşamında buluştu. Per-
formansının yanı sıra sahne şovlarıyla 
da sevenlerinin büyük beğenisini top-
layan Edis, yaklaşık 15 bin hayranıyla 
bir araya geldi.

Unutulmayacak anların yaşandığı kon-
serde müzikseverler, Vega AVM'de 
şarkıları hep bir ağızdan söyledi, eğ-
lencenin tadını doyasıya çıkardı.

EDİS'TEN "ARIYORUM" SÜRPRİZİ

Konserde hayranlarına bir de sürpriz 
yapan Edis, piyasaya çıkaracağı yeni 
şarkısı 'Arıyorum'u ilk kez o gece hay-
ranları için seslendirdi. Yeni şarkısı 
hayranlarından tam not aldı.
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BASINA 
YANSIYANLAR
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 345.756 1 ANKAmall AVM 521.942 1 Mavibahçe AVM 346.740
2 City's Nişantaşı AVM 313.538 2 Forum Ankara Outlet 130.532 2 TerraCity AVM 330.016
3 İstanbul Optimum 252.003 3 ACity Outlet 91.839 3 Espark AVM 128.123
4 Kanyon AVM 227.479 4 Kentpark AVM 69.269 4 Park Afyon AVM 126.878
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 191.783 5 Cepa AVM 67.600 5 Samsun Piazza AVM 121.771
6 İsfanbul AVM 188.216 6 Gordion AVM 62.320 6 Kulesite AVM 112.452
7 Marmara Park AVM 175.923 7 Next Level AVM 52.707 7 Forum Mersin AVM 105.988
8 Emaar Square Mall 147.108 8 Atlantis AVM 47.952 8 Forum Kayseri AVM 104.827
9 Trump AVM 138.550 9 Taurus AVM 47.228 9 Gebze Center 102.549

10 Mall of İstanbul 115.165 10 Nata Vega Outlet 40.046 10 Forum Gaziantep AVM 102.405
11 İstinyePark AVM 107.916 11 One Tower AVM 38.992 11 Forum Bornova AVM 99.809
12 Aqua Florya AVM 102.265 12 Antares AVM 36.972 12 MarkAntalya AVM 91.725
13 Zorlu Center 100.743 13 Podium Ankara AVM 36.091 13 Antalya Migros AVM 90.562
14 Brandium AVYM 100.150 14 Arcadium AVM 33.891 14 Özdilek Bursa AVM 90.405
15 Buyaka AVM 100.063 15 Anatolium Ankara AVM 30.772 15 Forum Trabzon AVM 89.024
16 Maltepe Park AVM 98.269 16 Kızılay AVM 26.237 16 Outlet Center İzmit 86.065
17 Torium AVM 93.358 17 Panora AVYM 25.472 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.469
18 Palladium AVM 89.337 18 365 AVM 23.069 18 Point Bornova AVM 76.597
19 Viaport Asia Outlet 87.943 19 Atakule AVM 21.731 19 MalatyaPark AVM 74.746
20 Tepe Nautilus AVM 86.253 20 Tepe Prime Avenue 20.294 20 Kent Meydanı AVM 58.302

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.496 1 ANKAmall AVM 12.424 1 Özdilek Bursa AVM 28.665
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.356 2 Antares AVYM 6.660 2 TerraCity AVM 6.755
3 Akyaka Park 49.386 3 Kentpark AVM 4.608 3 Park Afyon AVM 6.694
4 Kanyon AVM 47.824 4 Tepe Prime Avenue 4.331 4 Sera Kütahya AVM 5.847
5 Emaar Square Mall 17.912 5 Armada AVM 3.398 5 HighWay Outlet AVM 5.571
6 Capitol AVM 13.988 6 Cepa AVM 3.365 6 Kayseri Park AVYM 5.202
7 Trump AVM 13.732 7 Atlantis AVM 2.786 7 MalatyaPark AVM 4.745
8 Buyaka AVM 12.714 8 Gordion AVM 2.665 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.612
9 İstinyePark AVM 9.782 9 Next Level AVM 1.933 9 Gebze Center 4.110

10 Zorlu Center 7.859 10 Arcadium AVM 1.818 10 Deepo Outlet Center 3.454
11 Astoria AVM 7.565 11 365 AVM 1.679 11 Korupark AVM 3.222
12 Akasya AVM 7.300 12 Forum Ankara Outlet 1.621 12 Forum Mersin AVM 3.210
13 İstanbul Optimum 6.270 13 Bilkent Center AVM 1.604 13 Espark AVM 3.102
14 Sapphire Çarşı 5.246 14 Anatolium Ankara AVM 1.230 14 Antalya Migros AVM 2.748
15 ArenaPark AVYM 5.133 15 One Tower AVM 1.045 15 17 Burda AVM 2.680
16 Palladium AVM 4.938 16 Gimart Outlet 955 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.839 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.259
18 Marmara Forum AVM 4.787 18 Kızılay AVM 348 18 Oasis AVM 2.229
19 Kozzy AVM 4.262 19 Metromall AVM 290 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.047
20 Watergarden İstanbul 4.220 20 Atakule AVM 277 20 Sanko Park AVM 2.032

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.208 1 ANKAmall AVM 110.579 1 TerraCity AVM 76.165
2 İsfanbul AVM 82.159 2 ACity Outlet 39.544 2 Mavibahçe AVM 71.152
3 Zorlu Center 80.635 3 Antares AVYM 37.992 3 M1 Adana AVM 61.134
4 İstinyePark AVM 56.733 4 Cepa AVM 29.656 4 İzmir Optimum 45.488
5 Buyaka AVM 47.736 5 Gordion AVM 28.712 5 Kulesite AVM 45.326
6 Watergarden İstanbul 46.773 6 Nata Vega Outlet 27.444 6 41 Burda AVM 43.947
7 Mall of İstanbul 46.337 7 Armada AVM 26.213 7 Park Afyon AVM 42.910
8 212 İstanbul Power Outlet 45.281 8 Metromall AVM 23.511 8 Antalya Migros AVM 37.067
9 Vadistanbul AVM 43.434 9 Kentpark AVM 23.158 9 Özdilek Bursa AVM 34.137

10 Forum İstanbul AVYM 42.009 10 Podium Ankara AVM 21.732 10 Westpark Outlet AVM 33.286
11 Venezia Mega Outlet 41.668 11 Atlantis AVM 21.692 11 Agora İzmir AVM 32.212
12 City's Nişantaşı AVM 41.636 12 Panora AVYM 20.907 12 17 Burda AVM 30.708
13 Akyaka Park AVM 38.144 13 Atakule AVM 19.638 13 Point Bornova AVM 30.641
14 Marmara Park AVM 37.425 14 Taurus AVM 17.490 14 Forum Bornova AVM 30.164
15 Kanyon AVM 36.959 15 Ankara Optimum Outlet 16.221 15 39 Burda AVM 29.911
16 Maltepe Park AVM 35.460 16 Arcadium AVM 15.231 16 Agora Antalya AVM 29.695
17 Hilltown AVM 35.015 17 Forum Ankara Outlet 14.603 17 Forum Mersin AVM 28.279
18 İstanbul Optimum 28.925 18 Bilkent Station AVM 13.235 18 Mall of Antalya AVM 28.104
19 İstanbul Cevahir AVM 28.638 19 One Tower AVM 12.851 19 10Burda AVM 27.924
20 Trump AVM 28.112 20 Kartaltepe AVM 11.264 20 01Burda AVM 27.351
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 345.756 1 ANKAmall AVM 521.942 1 Mavibahçe AVM 346.740
2 City's Nişantaşı AVM 313.538 2 Forum Ankara Outlet 130.532 2 TerraCity AVM 330.016
3 İstanbul Optimum 252.003 3 ACity Outlet 91.839 3 Espark AVM 128.123
4 Kanyon AVM 227.479 4 Kentpark AVM 69.269 4 Park Afyon AVM 126.878
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 191.783 5 Cepa AVM 67.600 5 Samsun Piazza AVM 121.771
6 İsfanbul AVM 188.216 6 Gordion AVM 62.320 6 Kulesite AVM 112.452
7 Marmara Park AVM 175.923 7 Next Level AVM 52.707 7 Forum Mersin AVM 105.988
8 Emaar Square Mall 147.108 8 Atlantis AVM 47.952 8 Forum Kayseri AVM 104.827
9 Trump AVM 138.550 9 Taurus AVM 47.228 9 Gebze Center 102.549

10 Mall of İstanbul 115.165 10 Nata Vega Outlet 40.046 10 Forum Gaziantep AVM 102.405
11 İstinyePark AVM 107.916 11 One Tower AVM 38.992 11 Forum Bornova AVM 99.809
12 Aqua Florya AVM 102.265 12 Antares AVM 36.972 12 MarkAntalya AVM 91.725
13 Zorlu Center 100.743 13 Podium Ankara AVM 36.091 13 Antalya Migros AVM 90.562
14 Brandium AVYM 100.150 14 Arcadium AVM 33.891 14 Özdilek Bursa AVM 90.405
15 Buyaka AVM 100.063 15 Anatolium Ankara AVM 30.772 15 Forum Trabzon AVM 89.024
16 Maltepe Park AVM 98.269 16 Kızılay AVM 26.237 16 Outlet Center İzmit 86.065
17 Torium AVM 93.358 17 Panora AVYM 25.472 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.469
18 Palladium AVM 89.337 18 365 AVM 23.069 18 Point Bornova AVM 76.597
19 Viaport Asia Outlet 87.943 19 Atakule AVM 21.731 19 MalatyaPark AVM 74.746
20 Tepe Nautilus AVM 86.253 20 Tepe Prime Avenue 20.294 20 Kent Meydanı AVM 58.302

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.496 1 ANKAmall AVM 12.424 1 Özdilek Bursa AVM 28.665
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.356 2 Antares AVYM 6.660 2 TerraCity AVM 6.755
3 Akyaka Park 49.386 3 Kentpark AVM 4.608 3 Park Afyon AVM 6.694
4 Kanyon AVM 47.824 4 Tepe Prime Avenue 4.331 4 Sera Kütahya AVM 5.847
5 Emaar Square Mall 17.912 5 Armada AVM 3.398 5 HighWay Outlet AVM 5.571
6 Capitol AVM 13.988 6 Cepa AVM 3.365 6 Kayseri Park AVYM 5.202
7 Trump AVM 13.732 7 Atlantis AVM 2.786 7 MalatyaPark AVM 4.745
8 Buyaka AVM 12.714 8 Gordion AVM 2.665 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.612
9 İstinyePark AVM 9.782 9 Next Level AVM 1.933 9 Gebze Center 4.110

10 Zorlu Center 7.859 10 Arcadium AVM 1.818 10 Deepo Outlet Center 3.454
11 Astoria AVM 7.565 11 365 AVM 1.679 11 Korupark AVM 3.222
12 Akasya AVM 7.300 12 Forum Ankara Outlet 1.621 12 Forum Mersin AVM 3.210
13 İstanbul Optimum 6.270 13 Bilkent Center AVM 1.604 13 Espark AVM 3.102
14 Sapphire Çarşı 5.246 14 Anatolium Ankara AVM 1.230 14 Antalya Migros AVM 2.748
15 ArenaPark AVYM 5.133 15 One Tower AVM 1.045 15 17 Burda AVM 2.680
16 Palladium AVM 4.938 16 Gimart Outlet 955 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.839 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.259
18 Marmara Forum AVM 4.787 18 Kızılay AVM 348 18 Oasis AVM 2.229
19 Kozzy AVM 4.262 19 Metromall AVM 290 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.047
20 Watergarden İstanbul 4.220 20 Atakule AVM 277 20 Sanko Park AVM 2.032

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.208 1 ANKAmall AVM 110.579 1 TerraCity AVM 76.165
2 İsfanbul AVM 82.159 2 ACity Outlet 39.544 2 Mavibahçe AVM 71.152
3 Zorlu Center 80.635 3 Antares AVYM 37.992 3 M1 Adana AVM 61.134
4 İstinyePark AVM 56.733 4 Cepa AVM 29.656 4 İzmir Optimum 45.488
5 Buyaka AVM 47.736 5 Gordion AVM 28.712 5 Kulesite AVM 45.326
6 Watergarden İstanbul 46.773 6 Nata Vega Outlet 27.444 6 41 Burda AVM 43.947
7 Mall of İstanbul 46.337 7 Armada AVM 26.213 7 Park Afyon AVM 42.910
8 212 İstanbul Power Outlet 45.281 8 Metromall AVM 23.511 8 Antalya Migros AVM 37.067
9 Vadistanbul AVM 43.434 9 Kentpark AVM 23.158 9 Özdilek Bursa AVM 34.137

10 Forum İstanbul AVYM 42.009 10 Podium Ankara AVM 21.732 10 Westpark Outlet AVM 33.286
11 Venezia Mega Outlet 41.668 11 Atlantis AVM 21.692 11 Agora İzmir AVM 32.212
12 City's Nişantaşı AVM 41.636 12 Panora AVYM 20.907 12 17 Burda AVM 30.708
13 Akyaka Park AVM 38.144 13 Atakule AVM 19.638 13 Point Bornova AVM 30.641
14 Marmara Park AVM 37.425 14 Taurus AVM 17.490 14 Forum Bornova AVM 30.164
15 Kanyon AVM 36.959 15 Ankara Optimum Outlet 16.221 15 39 Burda AVM 29.911
16 Maltepe Park AVM 35.460 16 Arcadium AVM 15.231 16 Agora Antalya AVM 29.695
17 Hilltown AVM 35.015 17 Forum Ankara Outlet 14.603 17 Forum Mersin AVM 28.279
18 İstanbul Optimum 28.925 18 Bilkent Station AVM 13.235 18 Mall of Antalya AVM 28.104
19 İstanbul Cevahir AVM 28.638 19 One Tower AVM 12.851 19 10Burda AVM 27.924
20 Trump AVM 28.112 20 Kartaltepe AVM 11.264 20 01Burda AVM 27.351
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17 Torium AVM 93.358 17 Panora AVYM 25.472 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.469
18 Palladium AVM 89.337 18 365 AVM 23.069 18 Point Bornova AVM 76.597
19 Viaport Asia Outlet 87.943 19 Atakule AVM 21.731 19 MalatyaPark AVM 74.746
20 Tepe Nautilus AVM 86.253 20 Tepe Prime Avenue 20.294 20 Kent Meydanı AVM 58.302

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.496 1 ANKAmall AVM 12.424 1 Özdilek Bursa AVM 28.665
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.356 2 Antares AVYM 6.660 2 TerraCity AVM 6.755
3 Akyaka Park 49.386 3 Kentpark AVM 4.608 3 Park Afyon AVM 6.694
4 Kanyon AVM 47.824 4 Tepe Prime Avenue 4.331 4 Sera Kütahya AVM 5.847
5 Emaar Square Mall 17.912 5 Armada AVM 3.398 5 HighWay Outlet AVM 5.571
6 Capitol AVM 13.988 6 Cepa AVM 3.365 6 Kayseri Park AVYM 5.202
7 Trump AVM 13.732 7 Atlantis AVM 2.786 7 MalatyaPark AVM 4.745
8 Buyaka AVM 12.714 8 Gordion AVM 2.665 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.612
9 İstinyePark AVM 9.782 9 Next Level AVM 1.933 9 Gebze Center 4.110

10 Zorlu Center 7.859 10 Arcadium AVM 1.818 10 Deepo Outlet Center 3.454
11 Astoria AVM 7.565 11 365 AVM 1.679 11 Korupark AVM 3.222
12 Akasya AVM 7.300 12 Forum Ankara Outlet 1.621 12 Forum Mersin AVM 3.210
13 İstanbul Optimum 6.270 13 Bilkent Center AVM 1.604 13 Espark AVM 3.102
14 Sapphire Çarşı 5.246 14 Anatolium Ankara AVM 1.230 14 Antalya Migros AVM 2.748
15 ArenaPark AVYM 5.133 15 One Tower AVM 1.045 15 17 Burda AVM 2.680
16 Palladium AVM 4.938 16 Gimart Outlet 955 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.839 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.259
18 Marmara Forum AVM 4.787 18 Kızılay AVM 348 18 Oasis AVM 2.229
19 Kozzy AVM 4.262 19 Metromall AVM 290 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.047
20 Watergarden İstanbul 4.220 20 Atakule AVM 277 20 Sanko Park AVM 2.032

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.208 1 ANKAmall AVM 110.579 1 TerraCity AVM 76.165
2 İsfanbul AVM 82.159 2 ACity Outlet 39.544 2 Mavibahçe AVM 71.152
3 Zorlu Center 80.635 3 Antares AVYM 37.992 3 M1 Adana AVM 61.134
4 İstinyePark AVM 56.733 4 Cepa AVM 29.656 4 İzmir Optimum 45.488
5 Buyaka AVM 47.736 5 Gordion AVM 28.712 5 Kulesite AVM 45.326
6 Watergarden İstanbul 46.773 6 Nata Vega Outlet 27.444 6 41 Burda AVM 43.947
7 Mall of İstanbul 46.337 7 Armada AVM 26.213 7 Park Afyon AVM 42.910
8 212 İstanbul Power Outlet 45.281 8 Metromall AVM 23.511 8 Antalya Migros AVM 37.067
9 Vadistanbul AVM 43.434 9 Kentpark AVM 23.158 9 Özdilek Bursa AVM 34.137

10 Forum İstanbul AVYM 42.009 10 Podium Ankara AVM 21.732 10 Westpark Outlet AVM 33.286
11 Venezia Mega Outlet 41.668 11 Atlantis AVM 21.692 11 Agora İzmir AVM 32.212
12 City's Nişantaşı AVM 41.636 12 Panora AVYM 20.907 12 17 Burda AVM 30.708
13 Akyaka Park AVM 38.144 13 Atakule AVM 19.638 13 Point Bornova AVM 30.641
14 Marmara Park AVM 37.425 14 Taurus AVM 17.490 14 Forum Bornova AVM 30.164
15 Kanyon AVM 36.959 15 Ankara Optimum Outlet 16.221 15 39 Burda AVM 29.911
16 Maltepe Park AVM 35.460 16 Arcadium AVM 15.231 16 Agora Antalya AVM 29.695
17 Hilltown AVM 35.015 17 Forum Ankara Outlet 14.603 17 Forum Mersin AVM 28.279
18 İstanbul Optimum 28.925 18 Bilkent Station AVM 13.235 18 Mall of Antalya AVM 28.104
19 İstanbul Cevahir AVM 28.638 19 One Tower AVM 12.851 19 10Burda AVM 27.924
20 Trump AVM 28.112 20 Kartaltepe AVM 11.264 20 01Burda AVM 27.351

FACEBOOK

TIWITTER

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

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

  29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı.

FORMULA 1 2021 YARIŞ TAKVİMİ KESİNLEŞTİ:

FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2021
8-9-10 EKİM’DE GERÇEKLEŞECEK

Intercity İstanbul Park’ta, T.C. Cumhurbaş-
kanlığı himayelerinde 1-2-3 Ekim tarihle-
rinde gerçekleştirilmesi planlanan Formula 
1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin 
tarihi, takvimdeki Japonya yarışının iptal 
edilmesi sebebiyle güncellendi ve son halini 
aldı. Kesinleşen yeni takvime göre, dünya-
nın en önemli motor sporları organizasyo-
nu Formula 1 TM etkinliği, 8-9-10 Ekim’de 
Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.  

Formula 1TM yönetimi, 2021 yarış takvimini 
yeniden güncelledi ve kesinleşen son hali-
ni açıkladı. Kesinleşen takvime göre Inter-
city İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan 
Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021, bir 
hafta ileri alınarak 8-9-10 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirilecek.

“Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 
Heyecanı Tam Gaz Devam Ediyor”

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi 
Hezber, konuyla ilgili şu değerlendirmeler-
de bulundu: “Tüm dünyada pandeminin se-
bep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezon-
ki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler 
oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreç-
te de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta 
bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm 
önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneği-
mizi sergileyerek güncellenen takvimdeki 

yerimizi koruduk. Kesinleşen takvime göre 
8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İs-
tanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta ola-
cak. Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm 
hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini 
almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapması-
na gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en 
iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye’ye yaşat-
tığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar 
edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını 
kaçırmak istemeyenlere zaman kaybetme-
den biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz.”

Sadi HezberSadi Hezber
Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Intercity İstanbul Park Genel Müdürü 



 7 Ekim 1966 - İlk Türk otomobiline Anadol adı verildi.

16 Ekim 1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

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

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

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

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

  29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı.

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

ilk Türk oldu.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

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

6 Ekim 1889 - Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

12 Ekim 1992 - TEMA Vakfı kuruldu.
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Roadster bir model olan yeni konsept, Au-
di’nin gelecekteki tasarımının işaretlerini ba-
rındırıyor. Elektrikli, iki kapılı bu convertible 
modelin iç mekânı, sağladığı etkileşimli ala-
nıyla adeta bir deneyim merkezi haline geli-
yor ve markanın lüks segmentteki geleceğini 
simgeliyor. 

Audi skysphere konsept, meselenin sadece 
sürüş dinamiklerinde ulaşılan nokta olmadığı-
nı, asıl hedefin yolculara, yolculukları sırasında 
birinci sınıf ve eşsiz deneyimlemeler sunabil-
me olduğunu gösteriyor. 

Yolculara maksimum özgürlük sağlamak 
amacıyla konsept model, değişken dingil 
mesafesi sayesinde, Grand Touring ve Sports 
olmak üzere iki farklı sürüş moduyla tasarlan-
mış. Elektrik motorları, birbiri içine geçebilen 
gövde yapısı ve çerçeve bileşenlerini içeren 
sofistike bir mekanizma, dingil mesafesini ve 
otomobilin dış uzunluğunu 250 milimetre 
değiştirmeye olanak tanıyor. Aynı zamanda, 
konforu ve sürüş dinamiklerini artırmak için 
aracın yerden yüksekliğinde de 10 milimetre-
ye kadar ayarlama imkânı bulunuyor.

Bir düğmeyle iki farklı sürüş modu arasında 
seçim yapmak mümkün. Sürücü ister 4,94 
metre uzunluğundaki e-roadster aracını azal-
tılmış dingil mesafesiyle "Sports" modunda, 
çevik bir sürüşle kullanabiliyor, isterse de gök-
yüzünü ve manzarayı seyrederken, kusursuz 
bir şekilde entegre edilmiş dijital ekosistemin 
sunduğu hizmetlerin tadını çıkarırken, oto-
nom “Grand Touring” sürüş modunda, 5,19 
metrelik bir GT'de yolculuk yapmayı seçebili-
yor. GT modunda, direksiyon simidi ve pedal-
lar görünmez bir alana hareket ediyor. Audi 
skysphere, sensör sistemiyle otomatik olarak 
yola ve trafiğe dikkat ediyor ve yolcuları gü-
venli bir şekilde varış yerlerine götürüyor.

Lüksün yeni ve çağdaş bir yorumunun sunul-
duğu iç tasarımda dijital ekosistem, aracın 
yolcuları için benzeri görülmemiş özgürlük 
ve deneyim dünyası sunuyor. Audi'nin kendi 
hizmetlerinin yanı sıra farklı dijital hizmetleri 
de entegre ettiği modelde neredeyse sonsuz 
sayıda deneyim mevcut. Yolcular, yoldaki iz-
lenimlerini, iç mekân ve çevre görüntüleriyle 
birlikte sosyal medya aracılığıyla paylaşabili-
yor. Konsept model, sürüşün ötesine geçen 
günlük görevleri de üstleniyor. Otonom Audi 
skysphere konsepti, yolcularını varış noktasıy-
la ilgili bilgiler alarak alıyor, park etmeyi ve şarj 

işlemlerini de kendisi gerçekleştiriyor.

Audi skysphere'in aktif süspansiyonu, ara-
cın yol tutuş özelliklerinin çok yönlülüğünde 
önemli bir rol oynuyor. Seyir halindeyken, yol 
yüzeyindeki pürüzleri ve dalgalanmaları telafi 
etmek için tekerlekler tek tek seçilerek, kaldı-
rılıyor veya indiriliyor. 

Retro taklidi yapmadan, efsaneyle bağ ku-
ruyor

Audi skysphere’in iz genişliği, efsanevi Horch 
853 Cabrio’yu anımsatıyor. Efsane modelin 
5,23 m uzunluk ve 1,85 m genişliğine karşı, 
5,19 m uzunluk ve 2,00 m genişlik. Ancak, yük-
seklik değerlerinde ciddi bir fark bulunuyor. 
İkonik tasarımıyla efsanevi Horch, 1,77 m‘ye 
kadar yükselirken, otonom Audi skysphere 
daha çok yola doğru eğilmiş durumda. Spor 
modunda, optimize edilmiş ağırlık merkezi ve 
aerodinamik ile birlikte yüksekliği 1,23 m olu-
yor. Konsept otomobil, retro modeli taklit et-
meden, efsane klasik modelle bir bağ kuruyor.

Tasarımda, boyutların yanı sıra asıl farkı ya-
ratan çizgiler. Markaya özgü geniş kavisli ve 
geniş çamurluklarıyla skysphere, dinamik ye-
teneklerinin bir göstergesi olan iz genişliğini 
vurguluyor. Yandan bakıldığında, orantıları 
uzun bir kaput ve kısa bir arka çıkıntıyla son 
derece etkileyici olan skysphere’in çamurluk-
larının ve ön kaputun yüzeyleri kavisli. Rüzgâr 
tünelinde geliştirilen arka kısım geleneksel 
modern bir speedster tasarımını andırıyor. 

Aracın ön ucunda yer alan, artık radyatör ız-
garası olarak hizmet etmese de markanın 
tipik Tek Çerçevesi, üç boyutlu olarak tasar-
lanmış, ışıklı logoyu içeriyor. Tüm çerçeve ve 
ayrıca yanlardaki bitişik yüzeyler, görsel efekt-
ler için tam anlamıyla bir sahne işlevi gören 
beyaz LED öğeleriyle tasarlanmış. Bunlar hem 
işlevsel efektler hem de araç açılıp kapatıldı-
ğında hareketli karşılama sekansları sunuyor. 
Arka uçta ayrıca aracın tüm genişliği boyun-
ca uzanan dijital olarak kontrol edilen bir LED 
yüzey hakim. Sayısız kırmızı LED, dikey arka 
yüzey boyunca yakut gibi dağılmış durumda. 
Dingil mesafesi ve dolayısıyla çalışma modu 
GT'den Sport'a değiştirildiğinde, ışık imzası da 
değişiyor ve özellikle Tek Çerçeve çevresinde-

ki alanda Audi skysphere konseptinin değişen 
karakterinin net bir göstergesi yer alıyor.

Bir iç mekân, iki farklı alan

Audi, önümüzdeki dönemin üç konsept mo-
deli; Audi skysphere, Audi grandsphere ve 
Audi urbansphere’de, yolcuları çevreleyen 
ve onlar için bir deneyim alanı haline gelen 
‘Sphere-Küre’yi yani iç mekânı, yolculuğun 
merkezine alıyor. 

4. seviye otonom sürüş için tasarlanan her üç 
konsept model de belirli yol ve trafik durum-
larında sürücünün tüm sorumluluğunu alabi-
len ve artık müdahale etmesine gerek olma-
yan modeller.

Sonuç olarak, direksiyon simidi ve pedallar 
gibi kontrol elemanları, görünmez bir ko-
numa döndürülebiliyor ve ön sol koltuktaki 
yolcu da dahil olmak üzere yolcular yeni bir 
özgürlüğün tadını çıkarabiliyorlar: Dinlenme, 
manzaranın keyfini çıkarma veya internet 
bağlantısı sayesinde internet ve dünya ile et-
kileşim kurma. 

Kontrollerden arındırılmış iç mekân, Art De-
co‘dan ilham alan aydınlık, ferah bir ortam 
olarak dikkat çekiyor. Tasarım mobilyaların 
görsel zarafetine sahip konforlu koltuklar, sü-
rüş modunda bir araç koltuğunun işlevlerini 
de eksiksiz yerine getiriyor. 

Audi skysphere, sürücü kontrollü modda kul-
lanıldığında, iç mekân ergonomik olarak mü-
kemmel bir sürüş makinesi kokpitine dönüşü-
yor. Şasi ve gövde ile birlikte orta konsoldaki 
gösterge paneli ve monitör paneli de arkaya 
doğru hareket ediyor. Sürücü, direksiyon si-
midi ve pedallar dahil tüm kontrolleri kendile-
rine en uygun konumda buluyor.

Gösterge panelinde ve orta konsolun üst kıs-
mında 1415 mm genişliğinde, 180 mm yük-
sekliğinde geniş dokunmatik ekran yüzeyleri, 
araç ve bilgi-eğlence sistemlerini çalıştırmak 
için kullanılıyor. Grand Touring modunda ek-
ran, internet, video konferans veya film içerik-
leri için de kullanılabiliyor. Kapılarda bulunan 
küçük dokunmatik paneller, klimayı çalıştırı-
yor.

 

AUDİ SKYSPHERE KONSEPT 
MODELİNİ TANITTI 
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www. m a l l a n d m o t t o . c o m

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

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

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