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TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

TARKAN ANDER
JLL TÜRKİYE EŞ CEO’SU

“PERAKENDE SEKTÖRÜ, 2021 YILININ 
ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE LOJİSTİK

 PAZARINI CANLANDIRDI.”

DORA ŞAHİNTÜRK
JLL TÜRKİYE EŞ CEO’SU

“AVM SAYISININ 2021’IN ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREĞİNDE 445’E YÜKSELDİĞİ 

GÖRÜLÜYOR.”

GÜLER SABANCI
SABANCI HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKAN
KADININ İŞ HAYATINDA ETKİN 
OLARAK YER ALMASI HER ZAMAN
ÖNCELİĞİMİZ OLDU.

NURİ ŞAPKACI
ECE TÜRKİYE EŞ GENEL MÜDÜRÜ VE CFO’SU
HEM SEKTÖRÜMÜZ HEM DE
ÜLKEMIZ İÇİN KATMA DEĞER 
YARATIYORUZ.

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDING CEO’SU
TÜM SEKTÖRLERDEKİ 
GÜÇLÜ PERFORMANSIMIZI 
DEVAM ETTİRDİK.

TUNCAY ÖZİLHAN
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİKİR ÜRETMEYE, FİKİRLERİMİZİ 
İŞE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜMÜZ 
ÖNCÜ PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ.

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

Güle Güle
2021

Güle Güle
2021

PLAYPARK & BOWLİNGO YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.

ARÇELİK BİRLEŞİK KRALLIK GALLER PRENSİ’NİN TERRA CARTA MÜHRÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.
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Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorum-
luluğu da yazıyı yazana aittir. 

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Değerli Mall&Motto okuyucuları geldik 2021 yılının son sayısına 
bu sayımızda da sizler için hazırladığımız makale haber röportaj 
ve analizler ile karşınızdayız.

2022 Yılında yine değişik konu ve içerikler ile karşınızda 
olmaya hazırlanıyoruz. İnsan odaklı yayınımızda yine sektörün 
önemli oyuncularını kapağımıza taşımaya devam edeceğiz 
bu performansı bizden copy paste eden diğer dergilere başka 
alanlarda da yol gösterici olmaya devam ederken reklam kaygısı 
ile telefon ve e-posta tacizleri ile reklam reklam verin grubu 
dergilerden olmadan yayın hayatımıza devam edeceğiz. Daha 
çok makale daha çok analiz ile faydalı içerik üretmeye devam 
edeceğiz. Bu noktada sizden gelen tüm yapıcı eleştirilere tekrar 
teşekkür ederiz.

 2022 yılı devam eden pandemi ekonomik açıdan döviz kur 
dalgalanmaları yüksek enflasyon yükselen maliyet ve döviz 
artışlarından dolayı yukarı seyreden fiyatlar ile düşen alım gücü 
ile zor bir yıl gibi görünse de biz bu göstergelerin varlığını kabul 
etmekte beraber yine de 2022 de 2021’den daha verimli ve 
performanslı olacağına inanıyoruz.

21 Ocak’ta başlayacak sömestre tatili ve 14 Şubat Sevgililer Günü 
alışverişleri çok önemli birer ayıraç olacak zira yılın başlangıç 
değerleri olarak kapı giriş ve ciroları performans olarak ne kadar 
yüksek olursa morallerde o kadar yüksek olacaktır. Bu bağlamda 
birazda AYD AVM’ler ile ilgili tanıtım ve reklam yaparsa giriş 
sayıları ve cirolar irtifa kazanmaya başlayacaktır.

Ocak 2022 sayımızda görüşmek üzere iyi okumalar dileriz

Sağlıcakla…

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör



“Kadının iş hayatında etkin olarak yer alması her 
zaman önceliğimiz oldu.”

"Hem sektörümüz hem de ülkemiz için katma değer 
yaratıyoruz.”

"Metro Türkiye olarak amacımız, Türk mutfağına 
sahip çıkmak."

“Tüm sektörlerdeki güçlü performansımızı 
devam ettirdik.”

“Fikir üretmeye, fikirlerimizi işe 
dönüştürdüğümüz öncü projelere devam 
edeceğiz."

“Perakende sektörü, 2021 yılının üçüncü 
çeyreğinde lojistik pazarını canlandırdı.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su

Metro Türkiye CEO’su

Koç Holding CEO’su

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Tuncay ÖZİLHAN JLL Türkiye Eş CEO’su

Güler SABANCI

Sinem TÜRÜNG

Nuri ŞAPKACI

Levent ÇAKIROĞLU

Tarkan ANDER
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Dünyanın en itibarlı iş dünyası ve ekono-
mi dergilerinden Forbes’un gerçekleştir-
diği “Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” 
(World’s Top Female Friendly Compa-
nies) araştırması yayınlandı. Buna göre 
Sabancı Holding dünyanın en önde gelen 
şirketlerini geride bırakarak Türkiye’den 
listeye giren ilk ve tek Türk şirketi oldu. 

Araştırmada kadınlara yönelik destekleyi-
ci politikalar, işe alımda fırsat eşitliği, eşit 
işe eşit ücret, çeşitlilik konularının ileti-
şimi, cinsiyetçilik ve yönetim kurulunda 
kadın temsili gibi alanlarda en iyi uygu-
lamalara sahip ilk 300 uluslararası şirket 
belirlendi. Şirketlerin kurumsal sosyal so-
rumluluk yaklaşımı ve toplumun algısı da 
değerlendirme kriterleri içinde yer aldı. 
Sıralama 40 ülkeden 85 bin kadın katılımı 
ile yapılan anket sonucunda belirlendi. 

Güler Sabancı: “Kadının iş hayatında 
etkin olarak yer alması her zaman ön-
celiğimiz oldu”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı, “Kadınların eko-
nomik hayatta güçlenmesi, ülkelerin top-
lumsal kalkınmalarının da en önemli un-
surlarından biri. Daha çağdaş bir gelecek 
için çalışma hayatında mutlaka cinsiyet 
eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Artık bu 
konuda konuşmak, fikir geliştirmek yeter-
li değil. Aksiyon almak, proje geliştirmek 
ve bunları kararlılıkla uygulayarak kadın-
ların iş hayatında hak ettikleri noktaya 
gelmesi her alanda sürdürülebilirliği ilke 
edinmiş şirketlerin birinci görevlerinden. 
Biz, Sabancı Topluluğu olarak insan kay-
naklarından başlayarak tüm iş süreçleri-
mizde kadının iş gücünde etkin olarak var 
olması için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu 
konu benim de yıllardır ajandamın en üst 
sıralarında bulunuyor. Her zaman ‘öncü’ 
ve ‘örnek’ olma misyonuyla hareket eden 
bir Topluluk olarak, böylesine önemli bir 
listede ilk kez bir Türk şirketi olarak yer al-
maktan dolayı büyük memnuniyet duyu-
yorum. Kadınların iş hayatına eşit katılımı 
için yaptığımız öncü çalışmaların dünya 
çapında da görülmesi büyük bir mutluluk. 
Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım” 
ifadelerini kullandı.

Uluslararası 5 ödüle layık görüldü

Son yıllarda hayata geçirdiği öncü insan 
kaynakları uygulamalarıyla Türkiye’de ve 
dünyada ses getiren projelere imza atan 
Sabancı Holding, fırsat eşitliği ve çeşitlilik 
konusunda hayata geçirdiği inisiyatiflerle 

bu yıl uluslararası arenada böylece 5 ödüle 
layık görüldü. Sabancı Holding, yine Forbes 
tarafından geçtiğimiz ay içinde açıklanan 
“Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde de 
dünyada ilk 500 şirket arasında yer almıştı.

SABANCI HOLDİNG “DÜNYANIN EN KADIN DOSTU ŞİRKETLERİ” 
LİSTESİNDEKİ İLK VE TEK TÜRK ŞİRKETİ OLDU

 

Güler SabancıGüler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
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DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER METRO TÜRKİYE SPONSORLUĞUNDA 
BİR KEZ DAHA TÜRKİYE’YE GELİYOR

Gastronomi meraklılarının heyecan-
la beklediği 6. Uluslararası Gastro-
masa Gastronomi Konferansı, bu yıl 
“Tasarım” teması ile Michelin yıldızlı 
dünyaca ünlü şefleri ve yeme içme 
tutkunlarını bir araya getirmeye ha-
zırlanıyor. Türk mutfağına sahip çık-
mak, Türk mutfak kültürünün gerçek 
potansiyelini ortaya çıkarmak ve 
Türk şeflerinin gelişimine katkıda bu-
lunarak dünyada hak ettikleri yere 
gelmelerini sağlamak amacıyla ça-
lışmalarını sürdüren Metro Türkiye, 
ilk yıllarından bu yana desteklediği 
konferansın bu yıl 6. kez ana spon-
sorluğunu üstleniyor.

Dünyaca ünlü şeflerin çalışma atölyeleriyle 
ve özel sunumlarıyla sahne alacağı 6.Ulus-
lararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, 
7 Kasım Pazar günü İstanbul Haliç Kongre 

Merkezi’nde Metro Türkiye’nin ana spon-
sorluğunda gerçekleşecek. Sözen Organi-
zasyon tarafından düzenlenen ve sektörün 
ileri gelenlerini ve gastronomi tutkunlarını 
ağırlamaya hazırlanan Gastromasa, bu yıl 
“Tasarım” temasıyla konuklarına benzersiz 
bir deneyim yaşatacak. Sanatın lezzetle bu-
luştuğu bu özel tema, dünyaca ünlü şeflerin 
ellerinde birer sanat eserine, sunumlarında 
ise ilham verici hikâyelere dönüşecek. Tür-
kiye’nin dünyadaki gastronomi yüzü olan ve 
alanında dünyanın 4’üncü büyük konferansı 

olma özelliği taşıyan Gastromasa yine adın-
dan söz ettirecek. 

Konferansa katılacak dünyaca ünlü şefler 
arasında başta ABD, İspanya ve Almanya’dan 
Mugaritz Restaurant, Bachour Bakery, Di-
verXO, Restaurant La Vie Osnabrück, Disfru-
tar Restaurant gibi ünlü restoranların ödüllü 
şeflerinin yanı sıra The Best Chef Awards 
tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz da 
yer alıyor. İnovatif fikirleriyle dünya gastro-
nomisinde fark yaratan katılımcı 21 başarılı 

şef, 6.Uluslararası Gastromasa Gastronomi 
Konferansı kapsamında etkileyici teknikleri-
ni gösterecek; canlı workshop’lar ve tadım 
etkinlikleri gerçekleştirecek.

Mutfak kültürümüz dünyaca ünlü şeflere 
tanıtılacak 

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, yap-
tığı konuşmada Uluslararası Gastromasa 
Gastronomi Konferansı’nın da tıpkı Metro 
Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Gast-
ronometro platformunda olduğu gibi katı-
lımcıları Türk mutfağı ile buluşturduğuna, 
Türk şefler ile yabancı şefleri bir araya getir-
diğine dikkat çekerek ilk yıllarından bu yana 
konferansa ana sponsor olarak destekledik-
lerini söyleyen Türüng, “Metro Türkiye ola-
rak amacımız, Türk mutfağına sahip çıkmak, 
Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyeli-
ni ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişi-
mine katkıda bulunarak dünyada hak ettik-
leri yere gelmelerini sağlamak. Bu amacımız 
doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda 
şeflerle iş birlikleri yapmaya, onları bilgi ve 
deneyimlerini paylaşabilecekleri platform-
larda bir araya getirmeye önem veriyoruz. 
Bu nedenle yerli ve yabancı birçok şefi ağır-
lama ve mutfak kültürümüzü tanıtma fırsatı 
bulduğumuz Uluslararası Gastromasa Gast-
ronomi Konferansı’na da ilk yıllarından bu 
yana destek veriyoruz. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Michelin yıldızlı şefleri Türkiye’de 
ağırlayan bu özel konferansın gastronomi 
dünyasını bir araya getirecek olmasının he-
yecanını şimdiden yaşıyoruz.” dedi.

Sinem TürüngSinem Türüng
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 



AVM Kiralama

AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

AVM Proje Geliştirme

Kiracı Temsilciliği & Sınır Ötesi

Proje & Geliştirme Hizmetleri

“YATIRIMLARINIZA 
DEĞER KAZANDIRIR”

www.nts-avm.cominfo@nts-avm.com/ntsdanismanlik
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ECE TÜRKİYE’YE ALTIN MARKA ÖDÜLÜ

ECE Türkiye, Türkiye Marka ve Kariyer 
Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde düzen-
lenen 5. Türkiye Altın Marka Ödülleri’n-

de “Yılın Alışveriş Merkezi Yönetim Firması” 
ödülüne layık görüldü. Pandemi koşullarına 
ve kurallarına göre, 19 Kasım Cuma günü 
Zorlu Center Raffles Istanbul Hotel'de ger-
çekleştirilen ödül töreninde, ödülü ECE Tür-
kiye adına ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve 
CFO’su Nuri Şapkacı aldı. 

Ödül töreninde konuşan Şapkacı, “ECE Tür-
kiye, Avrupa sektör lideri olan ve yönetim 

portföyünde 200 alışveriş merkezi bulunan 
Alman ECE grubunun Türkiye iştiraki olarak 
20 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Bir yatı-
rım ve yönetim firması olarak alışveriş mer-
kezleri ile ilgili hizmetlerin tümünü aynı çatı 
altında topluyor hem sektörümüz hem de 
ülkemiz için katma değer yaratıyoruz. Tür-
kiye’de yönetimimiz altındaki 11 alışveriş 
merkezinde 2.500 perakendeci iş otağımızla 
birlikte 20 binden fazla kişiye istihdam sağ-
lıyoruz” dedi.

Türkiye’nin potansiyeline inandıklarının altı-

nı çizen Şapkacı, alışveriş merkezi ziyaretçi-
lerine, kiracılarına ve yatırımcılarına en üst 
düzeyde hizmet verebilmek için portföyle-
rindeki tüm alışveriş merkezlerinin değerini 
yükseltmeye yönelik yatırımlar yaptıklarını 
söyledi. Şapkacı, bu çerçevede pandemi sü-
recinde de AVM’lerin teknik altyapının iyileş-
tirilmesinden mimari düzenlemelere kadar 
birçok konuda yatırım yapmaya devam et-
tiklerini belirtirken geçtiğimiz aylarda yapımı 
devam eden 1,2 milyar TL yatırım hacmine 
sahip V Mall İstanbul alışveriş merkezini de 
yönetim portföyüne kattıklarını ifade etti.

Nuri Şapkacı Nuri Şapkacı 
ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ECE Türkiye Eş Genel Müdürü 
ve CFO’su ve CFO’su 



ECE TÜRKİYE’YE ALTIN MARKA ÖDÜLÜ

S i z i n  Y e r i n i z i  d e  A y ı r d ı k
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www.mallmark.com.trmallmarkconsulting info@mallmark.com.trKoşuyolu Mah. Asmadalı Sk. No:3 Kadıköy/İSTANBUL 0216 545 10 88
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK 9 AYINDA 223,6 MİLYAR TL KONSOLİDE 
GELİR ELDE ETTİ, 11,1 MİLYAR TL KOMBİNE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

KOÇ HOLDİNG CEO’SU 
LEVENT ÇAKIROĞLU:  

 “KOÇ TOPLULUĞU OLARAK SAĞLIKLI Bİ-
LANÇOMUZ, KUVVETLİ LİKİDİTEMİZ, GENİŞ 
TEDARİK ZİNCİRİMİZ VE ARALIKSIZ SÜR-
DÜRDÜĞÜMÜZ YATIRIMLARIMIZIN BİR 
NETİCESİ OLARAK ZORLU DÖNEMLERDE 
DAHİ ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER YARATMAYI 
SÜRDÜRÜYORUZ. İNSAN KAYNAĞIMIZ, Dİ-
JİTAL YETKİNLİKLERİMİZ, ÇEVİK YÖNETİM 
ANLAYIŞIMIZ VE BAYİ TEŞKİLATIMIZDAN 
GÜÇ ALIYORUZ. HER FIRSATTA DİLE GETİR-
DİĞİMİZ ÜZERE; ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE 
GÜVENİYOR, YATIRIMLARIMIZA KARARLI-
LIKLA DEVAM EDİYORUZ. BUNUN BİR GÖS-
TERGESİ OLARAK SON 5 YILDA TOPLAM 
KOMBİNE YATIRIMLARIMIZ 49 MİLYAR 
TL’YE ULAŞTI. YILIN İLK 9 AYINDA FAALİYET 
GÖSTERDİĞİMİZ TÜM SEKTÖRLERDE BAŞA-
RILI SONUÇLAR ELDE ETTİK. ANCAK BAŞA-
RILARIMIZI HİÇBİR ZAMAN SADECE FİNAN-
SAL NETİCELERDEN İBARET GÖRMÜYORUZ. 
KOÇ TOPLULUĞU OLARAK TEKNOLOJİ VE 
İNOVASYON KABİLİYETLERİMİZİ GELİŞ-
TİRMEYE, REKABETÇİLİĞİMİZİ ARTIRMAYA 
ODAKLANIYORUZ. KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM 
PROGRAMIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇA-
SI OLARAK KARBON DÖNÜŞÜM PROGRA-
MI’NI BAŞLATTIK. ÖTE YANDAN ‘FORTUNE 
GLOBAL 500’DE BU YIL DA ÜLKEMİZİ TEM-
SİL EDEN TEK ŞİRKET OLDUK. TÜRKİYE İH-
RACATÇILAR MECLİSİ’NİN GERÇEKLEŞTİR-
DİĞİ ‘TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇISI’ 
LİSTESİNDE 4 ŞİRKETİMİZLE BU YIL DA İLK 
10 İÇİNDE YER ALDIK. AYRICA FORBES’UN 
‘DÜNYANIN EN İYİ İŞVERENLERİ LİSTESİ'N-
DE BU YIL DA TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ OLMA-
NIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ. BAŞA-
RILARIMIZIN HEM ÜLKE ÇAPINDA HEM DE 
KÜRESEL ÖLÇEKTE TAKDİR GÖRMESİNDEN 
GURUR DUYUYOR, BU BAŞARILARI MÜM-

KÜN KILAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA, 
BAYİLERİMİZE VE TEDARİKÇİLERİMİZE ŞÜK-
RANLARIMI SUNUYORUM.”

Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında kon-
solide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir 
elde ederken, 11,1 milyar TL kombine ya-
tırım gerçekleştirdi. Yılın 9 aylık dönemine 
ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç 
Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuv-
vetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve 
aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımızın 
bir neticesi olarak zorlu dönemlerde dahi 
ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz. 
İnsan kaynağımız, dijital yetkinliklerimiz, 
çevik yönetim anlayışımız ve bayi teşkila-
tımızdan güç alıyoruz. Her fırsatta dile ge-
tirdiğimiz üzere; ülkemizin geleceğine gü-
veniyor, yatırımlarımıza kararlılıkla devam 
ediyoruz. Bunun bir göstergesi olarak yılın 
ilk 9 ayında yaptığımız 11,1 milyar TL kom-
bine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırım-
larımız 49 milyar TL’ye ulaştı. Başarılarımızı 
hiçbir zaman sadece finansal neticelerden 
ibaret görmüyoruz. Koç Topluluğu olarak 
teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi ge-
liştirmeye, rekabetçiliğimizi artırmaya odak-
lanıyoruz. Kültürel Dönüşüm Programımızın 
çok önemli bir parçası olarak Karbon Dönü-
şüm Programı’nı başlattık. Sürdürülebilirlik 
her zaman gündemimizdeydi ancak Karbon 
Dönüşüm Programımızla birlikte daha siste-
matik ve daha iddialı hedeflerle bu konuyu 
yöneteceğiz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Tüm sektörlerdeki 
güçlü performansımızı devam ettirdik.”

Topluluk olarak faaliyet gösterdikleri tüm 
sektörlerde güçlü performansını 2021’in 
üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiklerini 
belirten Levent Çakıroğlu, pandemi döne-
minde önemli satın almalar gerçekleştiren 
Arçelik’in yatırım hamlelerinin olumlu yan-
sımalarını almayı sürdürdüğünü söyledi. 
Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Japonya merkezli Hitachi Global Life 
Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hi-
tachi Home Appliances’ı kurmamız ve ABD 
merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un 
Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi 
üretim tesislerini satın alarak yaptığımız ya-
tırımlarımızın etkisini finansal anlamda gör-
meye başladık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Sanayi 
4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerini 
belirlediği ‘Global Lighthouse Network’e 

Arçelik Romanya Çamaşır Makinesi Fabri-
kası’nın ardından Eskişehir Buzdolabı Fab-
rikası’nın da dâhil olmasının mutluluğunu 
yaşadık.”

Küresel tedarik zinciriyle ilgili aksaklıkların 
devam etmesine rağmen üçüncü çeyrekte 
Koç Topluluğu’nun otomotiv şirketlerinin 
üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetle-
rini sürdürdüğünü vurgulayan Levent Ça-
kıroğlu, “Türk otomotiv sanayinin öncü şir-
keti ve ihracat şampiyonu Ford Otosan’ın 58 
milyon euro yatırım ile Türkiye’nin ilk ve tek 
yerli şanzımanını geliştirmesinin gururunu 
yaşıyoruz. Ecotorq şanzıman sayesinde Ford 
Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın 
Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki 
yerlilik oranı %90’lara ulaşırken; Ford Oto-
san, motor, şanzıman ve arka aksın üçünü 
geliştiren ve üreten sayılı global kamyon 
üreticilerinden biri oldu. Bu önemli başarıda 
katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum” dedi.

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketle-
ri’nin yılın ilk 9 ayındaki performanslarına 
ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü: 
“Tofaş, bu dönemde de Fiat markasıyla pa-
zar liderliğini devam ettirirken, Otokar yurt 
içinde ve yurt dışında önemli ihaleleri ka-
zanma başarısı göstermeyi sürdürdü. Türk 
Traktör yurt içi traktör pazarındaki lider-
liğini korudu. Türkiye’nin en büyük rafinaj 
kapasitesine sahip olan Tüpraş 2021 yılının 
üçüncü çeyreğinde üretimine hız vererek 
Türkiye enerji ihtiyacının önemli bir kısmını 
karşılamaya devam etti. Güçlü bilançosunu 
koruyan Tüpraş’ın üçüncü çeyrekteki kapa-
site kullanım oranı %96 oranında gerçekleş-
ti. Aygaz’ın yurt içi satış tonajını artırdığı ve 
pazar liderliğini koruduğu üçüncü çeyrekte 
trading ve ihracat satış hacimleri de yüksel-
di. Bankacılık sektöründe ise Yapı Kredi ülke 
ekonomisine sağladığı katkıyı artırarak sür-
dürüyor. Üçüncü çeyrekte ülkemiz ekonomi-
sine 465 milyar TL katkı sağlayan bankamız, 
dijitalleşme stratejisi kapsamında çalışma-
larına devam ediyor. Bu alanda önemli bir 
adım atan Yapı Kredi, dijital kanallar üzerin-
den oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek 
üzere 100 milyon TL’ye kadar sermaye ile 
finansal teknoloji şirketi kuracağını açıkladı. 
Yapı Kredi ayrıca, 19 ülkeden 38 bankanın 
katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 mil-
yon euro tutarında sendikasyon kredisi sağ-
ladı. Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma 
özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık bu kredi, 
dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.”
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Pandemiye ilişkin kısıtlamaların hafifleme-
siyle artan mobilite, Türkiye dahil 16 ülkede 
faaliyet gösteren Anadolu Efes’in üçüncü 
çeyrekteki hacim performansına olumlu 
yansıdı. Üçüncü çeyreği güçlü bir perfor-
mans ile tamamlayan şirketin, 9 aylık kon-
solide (bira ve meşrubat) net satış gelirleri 
yaklaşık %40 seviyesinde artarak 28,3 milyar 
TL’ye ulaştı. Şirketin net karı ise geçen yıla 
göre neredeyse iki katına çıkarak 1,3 milyar 
TL seviyesine ulaştı.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Plat-
formu’na (KAP) 2021 yılının ilk dokuz aylık 
finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya 
göre; Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi 
ilk dokuz aylık dönemde %11,9 artış ile 92,2 
mhl'ye ulaştı. Aynı dönemde, konsolide net 
satış gelirleri %39,4 oranında artarak 28,3 
milyar TL seviyesine ulaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde pandemi kısıtla-
malarının kalkmasıyla şirketin uluslararası 
bira operasyonlarındaki satış hacmi geçen 
senenin aynı dönemindeki seviyelerini aştı. 
Bira operasyonlarında özellikle Rusya’da 
rekor seviyelerde aylık satış rakamları kay-
dedildi. Türkiye’nin güney illerinde yaşanan 
orman yangınlarının açık satış noktalarına 
ve turizme etkilerine rağmen yılın ilk dokuz 
ayında Türkiye bira satış hacimlerinde bir 
önceki yıla göre %3,6 oranında hacim artışı 
sağlandı. Bira grubunda Rusya ve BDT ül-
keleri operasyonları hacim büyümesini des-
teklerken, meşrubat operasyonları Türkiye, 
Pakistan ve Kazakistan'ın güçlü performansı 
sayesinde çift haneli büyüme kaydetti. KAP 
açıklamasında, şirketin coğrafi ayak izini ge-
nişletme stratejisi doğrultusunda Çin, Beyaz 
Rusya ve ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
bölgelerine yapılan ihracatların çift haneli 
artışlar göstermesinin de bira ihracat ha-
cimlerine önemli katkı sağladığı belirtildi.
 
Şirketin Konsolide FAVÖK (Faiz, Amortis-
man, Vergi Öncesi Kar) rakamı, ilk dokuz 
aylık dönemde %32,3 oranında büyüyerek 
yaklaşık 5,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net 
karı yaklaşık 1,3 milyar TL olurken konsolide 
serbest nakit akımı ise 4,2 milyar TL olarak 

gerçekleşti.  

Bir çeyrekte daha güçlü sonuçlar elde et-
mekten son derece memnun olduğunu 
belirten Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Yılın son çeyreğine girerken, göz önünde 
bulundurduğumuz zorluk ve belirsizlikler 
halen devam ediyor. COVID-19 ve varyant-
ları ileriye dönük çeşitli riskler oluşturmaya 
devam ederken, yüksek enflasyon ortamıyla 
birlikte emtia ve hammadde fiyatlarındaki 
artış eğilimi, ikinci yarının başından itibaren 
finansallarımızı etkilemeye başlamıştı. Eylül 
ayının sonunda Şirketimiz için önemli bir ki-
lometre taşı sayılacak Özbekistan meşrubat 
operasyonlarını satın alma işlemini tamam-

ladık. Güçlü büyüme potansiyeli barındı-
ran Özbekistan operasyonunun önümüz-
deki dönemde büyüme dinamiklerimize 
önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 
Bununla birlikte; yükselen emtia fiyatları, 
kurlardaki değişkenlik ve yüksek enflasyon 
ortamı gibi zorlukların üstesinden gelmek 
için fiyat düzenlemeleri uygulayarak ve ris-
kten korunma araçlarını kullanarak, yılın 
geri kalanı ve 2022 yılındaki marjlar üze-
rindeki etkiyi sınırlandırmak adına aksiyon-
lar almaya başladık. Faaliyet gösterdiğimiz 
pazarlardaki güçlü konumumuz, geniş 
premium marka portföyümüz, kuvvetli fi-
yatlandırma gücümüz ve sıkı gider yöne-
tim kabiliyetlerimiz bu zorlukların üstesin-
den gelebilmemizi sağlayacak en önemli 
etkenler olacak.” dedi.

Can ÇakaCan Çaka
Anadolu Efes CEO’su Anadolu Efes CEO’su 
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             BİRLEŞİK KRALLIK GALLER PRENSİ’NİN
TERRA CARTA MÜHRÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

 
Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Sür-
dürülebilir Piyasalar İnisiyatifi kapsamında 
iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut 
hedeflerle taahhüt eden şirketlere takdim 
ettiği ‘Terra Carta Mührü’ne layık görüldü. 
Dünyada bu ödüle layık görülen 45 şirket-
ten biri olan Arçelik’in CEO’su Hakan Bul-
gurlu, “Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek 
ve bu yönde güçlü hedefler belirlemek en 
önemli önceliğimiz. 2050 yılına kadar tüm 
değer zincirimizde net sıfır emisyon hede-
fine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje 
geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik ala-
nında önemli yatırımları hayata geçiriyo-
ruz. Dünyada Galler Prensi’nin Terra Carta 
ödülüne layık görülen 45 şirket arasında yer 
almak ve Türkiye’den bu mührü alan ilk ve 
tek şirket olmak büyük bir gurur. Bu prestij-
li ödül, bilim temelli sürdürülebilirlik taah-
hütlerimizi işimize doğru yansıttığımızın da 
bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de 
doğa, insan ve gezegen için sürdürülebilir 
sistemler oluşturulması ilkesine bağlı kala-
rak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyo-
nuyla sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdü-
ren Arçelik, hedeflediği net sıfır karbon yol 
haritasıyla Birleşik Krallık Galler Prensi’nin 
Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustai-
nable Markets Initiative – SMI) kapsamın-
da başlattığı ödül programında Terra Carta 
Mührü’ne Türkiye'den layık görülen ilk ve 
tek şirket oldu. Arçelik ayrıca dünyada müh-
rü alan 45 şirket arasında kendi sektöründe-
ki tek şirket olma unvanına sahip oldu. Bu 
yıl ilk kez verilen Terra Carta Mührü, sektör-
lerinde lider konumda bulunan, inovasyona 
yön veren ve 2050 veya daha erken bir ta-
rihte net sıfır hedefine ulaşmak için küresel 
olarak tanınan, bilimsel ölçütlerle destekle-
nen, geçişe ilişkin inandırıcı yol haritalarına 
sahip şirketlere takdim ediliyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ödülle ilgi-
li şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürdürülebilir 
bir gelecek inşa etmek ve bu yönde güçlü 
hedefler belirlemek en önemli önceliğimiz. 
2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde 
net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş 
zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel 
sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları 
hayata geçiriyoruz. Dünyada Galler Pren-
si’nin Terra Carta ödülüne layık görülen 45 
şirket arasında yer almak ve Türkiye’den bu 
mührü alan ilk ve tek şirket olmak büyük bir 
gurur. Bu prestijli ödül, bilim temelli sür-
dürülebilirlik taahhütlerimizi işimize doğru 

yansıttığımızın da bir göstergesi. Önümüz-
deki dönemde de doğa, insan ve gezegen 
için gerçek anlamda sürdürülebilir sistemler 
oluşturulması ilkesine bağlı kalarak çalışma-
larımıza devam edeceğiz.” 

Birleşik Krallık Galler Prensi ise, “Terra Carta 
Mührü, sürdürülebilir bir gelecek için ciddi 
bağlılık gösteren ve işinin merkezine Doğa, 
İnsan ve Gezegeni koyan kurumları ödüllen-
dirmektedir. Çocuklarımız ve torunlarımız 
için gezegeni korumak istiyorsak, hepimiz 
bazı değişiklikler yapmak zorundayız ve bu 
şirketler, hepimiz için bunu daha kolay hale 
getirmeyi taahhüt ediyorlar" dedi.

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net 
sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, 
dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürüle-
bilirlik performanslarını değerlendiren Dow 
Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 
iki yıl “Dayanıklı Ev Aletleri” kategorisinde 
“Sektör Lideri” seçilerek bu başarıya sahip 
ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Şirke-
tin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 
azaltma hedefleri, Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi (Science Based Target Initiative) ta-
rafından onaylandı. Bu doğrultuda küresel 
ısınmayı 2 derecenin altında tutmak üzere 
Arçelik; 2030’a kadar doğrudan karbon ayak 
izini ifade eden Kapsam 1 ve dolaylı karbon 
ayak izini ifade eden Kapsam 2 emisyonla-
rını 2018 yılındaki seviyeye göre %30, tüke-
ticilerinin satın aldığı ürünlerden kaynaklı 

Kapsam 3 emisyonlarını ise %15 oranında 
azaltmayı hedefliyor. Bu hedefleri daha da 
ileriye götürmek üzere Science Based Tar-
get Initiative’e küresel ısınmayı 1.5 dere-
cede tutmak üzerine daha iddialı yeni he-
deflerle başvuru yaptı. Ayrıca Arçelik, 2019 
ve 2020 yıllarında kendi elde ettiği karbon 
azaltım hakkı ile global üretimde karbon 
nötr hale geldi.

Terra Carta Ödülü, doğaya, insanlara ve 
gezegene değer veren ve sürdürülebilir 
sistemlerin oluşturulmasına katkı gösteren 
şirketlere her yıl verilecek. Ödül programı 
için Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (SMI), 
Arçelik’in de üst sıralarda yer aldığı Global 
100 listesini hazırlayan, sürdürülebilirlik ko-
nusunda çalışan medya ve araştırma şirketi 
Corporate Knights ile iş birliği yaptı.

Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi ise Birleşik 
Krallık Galler Prensi tarafından Ocak 2020'de 
Davos'ta başlatıldı. SMI; doğal, sosyal, insa-
ni ve mali sermayenin dengeli entegrasyo-
nu aracılığıyla uzun vadeli değer üreten ve 
sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için 
birlikte çalışan iş dünyası liderlerini bir araya 
getiren bir ağ.  SMI, karbonsuzlaşma ve net 
sıfır emisyon hedefine ulaşılması, doğa için 
pozitif bir gelecek inşa edilmesi, sürdürüle-
bilir geleceğe güvenli geçişin desteklenmesi 
için sektör ve işletme düzeylerinde sorumlu 
geçiş yollarının geliştirilmesini kolaylaştır-
mayı hedefliyor.
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Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, 2021'in 
dokuz ayında hem Türkiye operasyonları 
hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla 
büyümeye devam etti. Şirket cirosunu yüz-
de 20,7 artışla 8,4 milyar TL’ye ulaştırdı. 

Ülker Bisküvi, 2021 yılı dokuz aylık cirosunu 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
20,7 artışla 8,4 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
gönderdiği açıklamada Faiz Amortisman ve 
Vergi Öncesi Kârı’nın (FAVÖK) 2021 yılının 9 
aylık döneminde 1,5 milyar TL’ye ulaştığını 
duyurdu.  

Şirketin güçlü ve bağımsız finansman ya-
pısıyla ekonomiye ve paydaşlarına katkı 
sağlamaya, sürdürülebilir kârlı büyümesine 
devam ettiğini belirten Ülker CEO’su Mete 
Buyurgan, “Dokuz aylık ciromuz 8,4 milyar 
TL’ye ulaşırken, Türkiye operasyonumuzun 
ciro içindeki payı yüzde 61,2, ihracat ve yurt 
dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı 

ise yüzde 38,8 oldu. Özellikle yurt dışı ope-
rasyonlarla elde edilen operasyonel kârlılık 
önemli bir seviyeye gelerek, toplam kârlı-
lık içinde payı yüzde 43 olarak gerçekleşti. 
Pandemi kısıtlarının azalmasıyla, normale 
dönüşte hizmet ve emtia arzında yaşanan 
global zorluklara rağmen, başarılı strateji-
lerimizle, değişen şartlara uygun planlarla 
sürece hızlı şekilde uyum sağladık ve iş so-
nuçlarına da olumlu yansımalarını gördük” 
diye konuştu. 

Uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleş-
tirilen Yıldız Holding şirketlerinden Önem 
Gıda’yı satın aldıklarını da hatırlatan Buyur-
gan, böylece, çikolata ve unlu mamullerdeki 
tüm üretim sürecinin, uçtan uca şirket bün-
yesinde toplandığını, sürdürülebilir büyüme 
stratejisi kapsamında önemli bir adım daha 
atıldığını vurguladı. 

Buyurgan, Ülker’in liderlikleriyle ilgili ise şu 
bilgileri aktardı: “Türkiye’de bisküvi ve çiko-

latada pazar liderliğimiz güçlü bir şekilde 
devam ediyor. Bölgeye baktığımızda; Mı-
sır’da bisküvi kategorisinde pazar liderliği-
miz sürüyor. Suudi Arabistan, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bölgesinin en büyük pazarı ko-
numunda. Dolayısıyla o pazarda da bisküvi 
kategorisinde pazar liderliğimizi devam et-
tiriyoruz. Kazakistan’da da çikolata katego-
risinde üçüncü sıraya geldik. Toplam Türki-
ye’de atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir 
lider olarak yolumuza devam ediyoruz.”

Ülker, atıştırmalığın en sevilen markası oldu
Ülker’in “Türkiye’nin Lovemark’ları 2021 
Araştırması’’nda “Atıştırmalık’’ kategorisin-
de açık farkla birinci seçildiğini dile getiren 
Buyurgan “MediaCat- Ipsos iş birliğiyle bu 
sene 14.’sü gerçekleştirilen araştırmada 
Türkiye’nin en sevilen atıştırmalık markası 
olarak zirvede yer aldık. Hedefimiz, liderli-
ğin verdiği sorumlulukla her zaman tüketi-
cimizi anlamak ve trendlere öncülük etmek” 
dedi.  

Mete BuyurganMete Buyurgan
Ülker CEO’su Ülker CEO’su 
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Teknoloji ile müziği birleştirdiği hizmetle-
riyle, 35 ülkedeki 850’den fazla firmanın 11 
bini aşkın noktasında, dijital müzik yayını 
hizmeti veren SMG, Türkiye’de daha önce 
uygulanmamış, özel olarak geliştirdiği ve 
yayınları tek merkezden yönettiği bir müzik 
iletim metoduyla, AVM, restoran ve zincir 
mağazalar gibi ticari alanlarda markaya uy-
gun müzik ve anons yayın hizmeti sağlıyor. 
SMG şirketi kurucularından Moris Alhale ile 
2021 yılını ve önümüzdeki yıl hedeflerini 
konuştuk.

2021’i geri bırakmaya az kaldı. Bu yılı 
nasıl değerlendirirsiniz? 

M.A: Pandeminin başladığı günden bu za-
mana, kısıtlama ve kapanmaların gölge-
sinde hizmetlerimize ara vermeden devam 
ettik. Normalleşme adımları ve aşılanmada 
yaşanan ilerleme ile birlikte biraz da olsa 
eski günlerimize geri dönmüş gibi hisse-
diyoruz. 850’den fazla firmanın 11’i aşkın 
noktasında hizmetlerimizi sürdüyoruz. 
SMG’nin mevcut işleyişini ve faaliyetleri-
ni güçlendiren yeni markamız Snapmuse, 
bizim için en heyecan verici gelişme oldu. 
Snapmuse.com royalty free müzik platfor-
mumuz şu anda 200 ülkeden trafik alıyor ve 
70.000 kayıtlı kullanıcıya ulaştık.

Yurt dışına açılma, yeni yatırımcı bulma 
gibi veya başka planlarınız varsa belirtir 
misiniz?

M.A: Büyümemize ivme katmak için yatı-
rımcı görüşmelerimiz şu anda devam edi-
yor. SMG hizmetleri, Türkiye ile birlikte top-
lamda 35 ülkeye ulaştı. Hindistan, Romanya 
ve Meksiya’ya temsilcilikler verdik. Katar’da 
görüşmelerimiz sürüyor. Her kıtaya ve ül-
keye yani tüm dünyaya temsilcilerimiz va-
sıtasıyla müzik yayın hizmetimizi yaymayı 
hedefliyoruz. 

2022’de “yeni” ne yapacaksınız? 

M.A: İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimizde, 
ARGE çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni 
teknolojilerimiz var. 3S (Smart Speaker Sys-
tem) - Akıllı Hoparlör Sistemi bunlardan biri. 
Henüz geliştirme aşamasındayız. Müşteriler, 
raf önünde ya da özel bir alanda bir süre 
geçirdiğinde, 3S cihazı, sensörü ile kişiyi 
algılayıp o alana özel anonsu iletebilecek. 
Yayın akışındaki şarkılar çalarken, ilgili ala-
na özel anons devreye girecek ve anonstan 
sonra yayın akışı kaldığı yerden devam ede-
cek. Artık firmalarımız, istenilen alana özel 
mesajlarını müşterilerine iletebilecek.

2022’ye ilişkin en önemli hedefleriniz ne-
lerdir? 

M.A: Snapmuse markamız altında, ofisi-
mizdeki 6 adet müzik stüdyomuzda, bün-
yemizdeki sanatçılarla müzik üretimi ger-
çekleştiriyoruz. Tüm hakları SMG’ye ait 
bu içeriklerimizle müşterilerimize zengin 
müzik seçkileri sunuyoruz. Müşterileri-
mizin beklentilerine uygun olarak, müzik 
eserlerimizin sayılarını daha da artırıp ka-
taloglarımızı genişletiyoruz. 2017 yılında 
kabul edildiğimiz İTÜ ARI Teknokent’teki 

çalışmalarımızın önemli bir bölümünü har-
monik benzerlik ve SaaS oluşturuyor. 2022 
ve önümüzdeki yıllarda da bu konulara 
önem vermeye devam edeceğiz. Harmonik 
benzerlik, şarkı listelerini belli bir düzende 
çalan, profesyonel DJ’lerin oluşturduğu 
listeleri otomatik dizen bir yazılım. Bu sa-
yede, bir mağazada caz türünde bir şarkı 
çalarken sonrasında gelen şarkı da benzer 
türde oluyor.

SaaS ise geleneksel yazılım satışlarına oran-
la beş kat daha hızlı büyüyen bir model. 
Hedefimiz, hizmetimizin yüzde 85’ini SaaS 
olarak sunmak. Şarkı seçimlerinden ödeme 
yöntemlerine kadar birçok noktada SaaS’a 
geçeceğiz. Bir diğer hedefimiz de, Ar-Ge 
gelir payımızın toplam gelirler içerisindeki 
oranının yüzde 80’e yükselmesi. Bu doğrul-
tuda, Ar - Ge yatırımlarımız sayesinde, bu 
gelirlerin yarısının yurt dışından gelmesini 
planlıyoruz. İç piyasada da büyüyerek lider 
konumumuzu daha da güçlendirmek isti-
yoruz. 2022’de yeni teknolojilerimizi haya-
ta geçirirken, büyümemizi de sürdüreceğiz. 
Yeni dönemde olumlu ve güzel gelişmeleri 
kucaklamayı bekliyoruz.

SMG, YENİ 
TEKNOLOJİLERİNİ 
HAYATA 
GEÇİRİRKEN, 
BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYOR

Moris AlhaleMoris Alhale
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı
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YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
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VODAFONE TÜRKİYE CEO'SU ENGİN AKSOY: "2025 YILINA KADAR 
TÜM DÜNYADA 1 MİLYAR İNSANIN HAYATINA DOKUNACAĞIZ" 

MOSKOVA’NIN TARİHİ BÖLGESİNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ
ANT YAPI İNŞA EDİYOR

Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 
müteahhitten biri olan Ant Yapı, Rusya’nın 
başkenti Moskova’nın tarihi merkezlerinden 
Paveletskaya Meydanı'nda alışveriş merkezi 
inşaatı gerçekleştiriyor.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli 
projeye imza atan, Türkiye’nin önde gelen 
müteahhitlik şirketlerinden Ant Yapı, Rus-
ya’nın başkenti Moskova’nın tarihi merkez-
lerinden Paveletskaya Meydanı’nda yeni bir 
projeyi hayata geçiriyor. Yer altı alışveriş 
merkezi olarak tasarlanan proje sayesinde 
Paveletskaya Tren Garı, Paveletskaya met-
ro istasyonu ve Sodovoe Koltso güzergahı 
üzerindeki yolcu durakları da doğrudan bir-
birine bağlanıyor.  

Hem bölgenin tarihi dokusunu hem de ik-
lim koşullarını gözeterek toplam 73.000 
metrekare alana inşa edilen alışveriş merke-
zi, 190 mağazadan oluşan alışveriş çarşısı-
nın yanı sıra farklı ülke mutfaklarını içeren 
bir gastronomik alana da sahip. Bu sayede 
Paveletskaya Plaza ziyaretçilerine, kültürel 
bir mozaik de sunmayı amaçlıyor.

Yer altı alışveriş merkezi olarak planlanan 
Paveletskaya Plaza’nın en önemli özellikle-
rinden bir tanesi de ışık galerileriyle açık ve 
kapalı alanların doğal şekilde aydınlatılması. 
Bu sayede zeminin altında yer alan mağaza 
katları doğal ışığı doğrudan alarak ziyaretçi-
lerin gökyüzünü görmesine de olanak sağ-
lanıyor. Alışveriş merkezinde şehir parkı ala-
nı, şehir etkinlikleri, festivaller ve konserler 
için belirlenen mekânların yanı sıra toplam 
alanın yaklaşık dörtte biri de restoran, kafe 
ve fast food markalarına ayrıldı. Pavelet-

skaya Plaza’nın yer aldığı meydan, müzikli 
fıskiye, dinlenme alanı, ışıklı salıncaklar ve 
banklar ile dekore edilirken, yaklaşık 350 
iğne yapraklı ve yaprak döken ağaç dikile-
rek 18.000 çalı ve çiçek ile süslendi. Pavelet-
skaya Plaza’nın 2022 yılının başında misafir-
lerini ağırlaması hedefleniyor.

Rusya’da Büyük İşler Yapmaya Devam 
Edeceğiz 

Paveletskaya Plaza’nın Moskova’nın en bü-
yük yeraltı alışveriş merkezlerinden biri ol-
duğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Okay, “Ağustos 2019’da 
yapımına başladığımız ve 110 milyon Euro 
bedel ile hayata geçmesi planladığımız Pa-
veletskaya Plaza’yı taahhüt ettiğimiz gibi 
2022’nin ilk aylarında misafirlerin kullanımı-
na açacağız. Metro ve diğer ulaşım ağlarını 
birbirine bağlayan bir noktada olan alışveriş 
merkezi araç trafiği hariç günlük 140 bin 

tren istasyonu yolcusunun geçiş güzerga-
hında konumlanıyor. 300 araç kapasiteli ka-
palı otoparkı ile ziyaretçilerine rahat alışve-
riş olanağı sağlayan Paveletskaya Plaza’nın 
bölgeye dinamizm katacağına inanıyoruz” 
dedi.

Rusya’nın Ant Yapı için çok önemli bir pazar 
olduğunu vurgulayan Mehmet Okay “Bun-
dan 28 yıl önce ilk yurtdışı operasyonumuz 
Rusya ile başladı. Bugün geldiğimiz noktada 
ise Rusya’nın çeşitli şehirlerinde ve özellikle 
Moskova’da pek çok ilk ve önemli projeye 
imza attık.  Avrupa’nın en yüksek binası 
unvanını alan OKO Towers, Soçi Olimpiyat 
Köyü ve Domodedovo Havaalanı Terminal 
2 binası, Tolmaçevo Havaalanı, IQ Quarter 
Moskova City Terminal Binası, Bvlgari Otel, 
Capital Towers  Mirny Havaalanı’nı projele-

rimizi bunlardan sadece birkaç tanesi. Ant 
Yapı olarak kurulduğumuz günden 30’uncu 
yılımızı kutladığımız 2021 yılına kadar yurt 
içi ve yurt dışında nitelikli işler gerçekleş-
tirdik. Bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz 
ülkelerde toplamda 10 milyon metrekarelik 
projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dö-
nemde Rusya başta olmak üzere yurt içinde 
ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde ni-
telikli işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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DÜNYA ZENGİNLERİNİN EVLERİNİ TASARLIYORLAR 

İç Mimar Merve Aycan’ın kurucusu olduğu  
Billionaire Furniture ve Luxury Stone mar-
kaları, Katar’dan Kazakistan’a, Suudi Ara-
bistan’dan Amerika’ya dünyanın dört bir 
yanında lüks evlerin tasarımını yapıyor. 50 
kişilik salona sahip, kuaför ve masaj odaları-
nın da olduğu devasa büyüklükteki evlerde 
dekorasyonun yanı sıra banyodaki havluya, 
diş fırçasına kadar her şeyi hazırlayan uz-
man ekibin tasarladığı evler, dünya zengin-
leri tarafından büyük ilgi görüyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Billionaire 
Furniture’un Sahibi İç Mimar Merve Aycan, 
“Firmamız 2015 yılında bir araya gelen ta-
sarımcılar, teknisyenler ve ustalardan oluşan 
ortak bir grup. A’dan Z’ye bir eve ait her ta-
sarımı üstleniyoruz. Bazen toplu bir inşaat 
projesi için bazen de bireysel müşterilerimiz 
için hizmet veriyoruz” dedi.

En çok ilgi Araplardan

Özellikle yurt dışından büyük ilgi gördük-
lerini belirten Aycan, “Dünyanın dört bir 
yanından müşterilerimiz var. Kazakistan, 
Katar başta olmak üzere Avrupa’dan, Arap 
Yarımadası’ndan ve ABD’den çok sayıda 
talep alıyoruz. En çok ilgiyi ise Araplardan 
görüyoruz.  Son olarak da Kazakistan’da 2 
projemiz devam ediyor. 8 odalı, 5 banyolu 
evin mobilya ve dekorasyon tasarımını ya-
pacağız.  Anahtar teslim bir ev olacak. Yine 
Katar’da 3 farklı projemiz var. Ünlü ailelerin 
evlerini tasarlıyoruz. Şeyhler, işadamları, sa-
natçılar gibi farklı alanlardan ünlü müşteri-
miz var” diye konuştu.

Diş fırçasına kadar düşünülüyor

Müşterilerinden gelen birçok farklı talebe 
karşılık verdiklerini aktaran Aycan, “Örneğin 
eski bir evi alıp tamamen boşaltıp, duvarla-
rını, yerlerini, elektrik tesisatlarını, tasarımını 
her şeyini baştan yaptırmak istiyorlar. Biz 
de projelendirip mobilyalarını, dolapları-
nı takıp, elektrik tesisatlarını yapıyoruz. En 
sonunda evin mobilyalarının, dekorasyonu-
nun yanı sıra bornozundan diş fırçalarına 
kadar her şeyi tamamlayıp teslim ediyoruz. 
Tamamen doğal ürünler kullanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

50 kişilik yemek odası

Arap Yarımadası’ndaki siparişlerin büyük 
ölçekli olduğunu dile getiren Aycan şunları 
söyledi: “Yaşam alanları çok büyük olduğun-
dan ve çok sayıda kişiyle birlikte yaşadıkları 
için siparişler büyük ölçekli oluyor.  Örneğin 
salonları için 10 kanepe, 10 tekli berjer, 10 
sehpa siparişi alıyoruz.  40- 50 kişilik yemek 
masaları istiyorlar. Bazı evlerde kuaför salo-
nu, masaj odası gibi özel istekler oluyor. Bir 
ev yaklaşık 5 milyon liraya çıkabiliyor. Eğer 
üst segment isteniyorsa 20- 30 milyon liraya 
kadar ulaşabiliyor.”

Pandemide online danışmanlık 

Pandemi nedeniyle online danışmanlık da 
verdiklerini kaydeden Aycan, “Pandemi dö-
neminde yüz yüze gelmeden birçok üretim 
yaptık, proje hazırladık ve üretime geçtik. 
Her şeyi karşı taraftan onaylı bir şekilde 
yürüttük. Kırlentten, mobilya iskeletine her 
şeyi numaralandırıp ihracatını yaptık” dedi.

Merve AycanMerve Aycan
İç Mimarİç Mimar
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MUTLULUĞA 52 MİLYON ADIM
Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü dünya çocuklarının mutluluğuna katkıda bulunarak kutladı

Yıldız Holding, gelenekselleşen Mutlu Et 
Mutlu Ol Günü’nü 18 Kasım’da kutladı. 
Renkli etkinliklerle dolu bu özel günde Yıl-
dız Holding çalışanları sosyal sorumluluk ve 
gönüllülük çalışmalarının coşkusunu pay-
laşmanın yanı sıra, Help Steps uygulamasıy-
la attıkları 52 milyon adımı UNICEF’e bağış-
layarak dünya çocuklarının mutluluğuna da 
katkıda bulundu.

Yıldız Holding’in, kurucusu Sabri Ülker’in 
“Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin 
mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır” 
ilkesinden yola çıkarak her yıl Kasım ayının 
üçüncü perşembe günü kutladığı Mutlu Et 
Mutlu Ol Günü, 2021’de de kurum içi daya-
nışma ve yardımlaşmanın en güzel örnek-
lerine sahne oldu. Tüm dünyada 65 binden 
fazla çalışanın katıldığı Mutlu Et Mutlu Ol 
Günü etkinlikleri bu yıl da online gerçekleşti. 
Radyo programcısı Geveze’nin esprili sunu-
muyla renklendirdiği interaktif buluşmada 
ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de sevilen 
şarkılarını seslendirerek çalışanlara keyifli 
anlar yaşattı. 

Adımlar iyilik için atıldı

Bu sene Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsa-
mında Yıldız Holding çalışanları Help Steps 
uygulaması üzerinden adımlarını dünya 
çocukları için mutluluğa dönüştürdü. Türki-
ye’den Amerika’ya, Çin’den Nijerya’ya tüm 
dünyadan projeye katılan Yıldız Holding 
çalışanları 52 milyon adım atarak dünyanın 
çevresinde bir tam turu tamamlayacak ka-
dar mesafe katetmiş oldu. Çalışanların bu 
adımları uygulama üzerinden UNICEF’e ba-
ğış olarak aktarılacak. 

Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ne özel olarak ça-
lışanların katılımıyla düzenlenen kermesin 
geliri de kız çocuklarının eğitiminde kulla-
nılmak üzere Darüşşafaka’ya bağışlandı.

Tütüncü: “Türkiye’de ve dünyanın her 
yerinde sosyal sorumluluk alanında ör-
nek işlere imza atmayı sürdürüyoruz” 

Sosyal sorumluluğun kurum kültürünün ay-
rılmaz bir bileşeni olduğunu söyleyen Yıldız 
Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Tütüncü şunları ifade 
etti: “Global yapımız sayesinde Türkiye’de 
ve dünyanın her yerinde sosyal sorumluluk 
alanında örnek işlere imza atmayı sürdürü-
yoruz. Mutlu Et Mutlu Ol Günü vesilesiyle 
tüm dünyada 65 bin çalışanımızla birlikte 
bu kapsamlı iyilik hareketinin coşkusunu 

paylaşıyor, hem Holdingimizde hem de 
dünyada mutluluğu artırmayı hedefliyoruz. 
Tüm çalışanlarımız Mutlu Et Mutlu Ol felse-
femiz çerçevesinde yine bir yıl boyunca do-
ğaya, insanlara ve özellikle çocuklara fayda 
sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmalarına 
odaklandı. Başkalarını mutlu ederek mutlu 

olma bilinciyle yaptığımız bu çalışmaları bu 
sene de Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde kutla-
dık; dünyanın dört bir yanındaki çalışanla-
rımızla birlikte binlerce insanın mutluluğu-
na vesile olmanın coşkusunu paylaştık. Bu 
sevinci bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum.” 
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WELTEW 
HOME’’DAN 
İZMİR’DE YENİ 
MAĞAZA AÇILIŞI

Açılışa Özge Ulusoy Sürprizi 

İzmir Karabağlar’da yeni mağazasını hizmete 
açan Weltew Home toplam 111’inci mağaza 
sayısına ulaşmış oldu. 

İnegöl mobilyasının yurt içindeki önemli 
temsilcilerinden biri olan, yurt dışında ise 
bölgenin ihracat rekortmeni konumunda 
yer alan Weltew Home, 2021 yılı bitmeden 
mağaza açılışlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Son iki ay içinde 6 yeni showroom’u 
kullanıcılarının hizmetine sunan marka, son 
olarak İzmir Karabağlar’da mağaza açılışı 
gerçekleştirdi. 

İzmirlilerin sıcak karşılamalarıyla düzenle-
nen organizasyona Özge Ulusoy damgasını 
vurdu. Firmanın ekranlarda yer alan reklam 
filmlerinin de tanıtım yüzü olan Ulusoy, za-
rafeti ve samimiyetiyle ziyaretçilerden bü-
yük övgü aldı. 

“1 yılda yüzde 80 büyüme kaydettik”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Wel-
tew Home Yurt İçi Satış Müdürü Akın Can” 
Bu yılı mobilya sektörünün önünde bitirme 
gayretiyle çalışmalarımıza hızla devam edi-
yoruz. İzmir’de yeni bayiliğimizin açılışını 
gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar 120 ma-
ğazaya ulaşma hedefimiz var. Türkiye ge-
nelinde kurduğumuz güçlü bayilik sistemi 
ile mağazacılık operasyonumuzu eksiksiz 
yürütüyoruz. Franchise çalışmalarımızı ise 
oldukça titizlikle yürütüyoruz” dedi. 

2020 yılını İnegöl’ün ihracat rekoruyla ka-
pattıklarını belirten Akın Can, “Geçtiğimiz 
yıldan beri hem yurt içinde hem de yurt 
dışında showroom sayımızı arttırmakla bir-
likte, üretim bandında da ciddi yatırımlar 
yapıyoruz” diye ifade etti. Can, “Ev tekstili 
alanında da yatak odasına özel tamamlayıcı 
ürün gruplarını da mağazalarımızda satışa 
sunmaya başlıyoruz. 2022 yılında ise bed-
ding konusunda da oldukça iddialı hamleler 
yapacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Bu 
kapsamda uyku grubu ürünlerimizin üreti-
leceği yeni tesisimizin tam kapasite ile faali-
yete geçmesi, 2022’nin markamız adına çok 
yoğun bir yıl olarak geçeceğinin sinyallerini 
veriyor” diyerek sözlerini tamamladı. 
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METRO TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK WEB PORTALI İLE İŞLETMELER DAHA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYAYA ADIM ATACAK

30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetlerinde sürdürülebilirliği işinin mer-
kezine yerleştiren Metro Türkiye,  kendi 
operasyonlarındaki çalışmalarından sonra 
HORECA (otel, restoran, kafe) işletmeleri-
nin de sürdürülebilirlik çalışmalarını des-
teklemeye ve onlara yol göstermeye de-
vam ediyor. Bu kapsamda son olarak kendi 
bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk 
gastronomi keşif platformu Gastronomet-
ro’nun web sayfası üzerinde “Sürdürülebi-
lirlik Web Portalı”nı  hayata geçiren  Metro 
Türkiye, işletmelerin sürdürülebilirliğe han-
gi adımlarla yaklaşacağını ve müşterilerine 
sürdürülebilir ürün ve hizmet sunabilmesini 
sağlayan önemli bilgi ve çözüm önerilerini 
portalda paylaşıyor. Ayrıca portal üzerinden 
ulaşılabilen “Atık Azaltım Menüsü” ile işlet-
meler, kahvaltılıklardan çorbalara, mezeler-
den ana yemeklere kadar atığı azaltılmış ye-
mekler hazırlamak için örnekleriyle birlikte 
reçeteler de bulabiliyor. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarında kendi ope-
rasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, tüm ekosis-
temin sürdürülebilirliği için uzun soluklu 
projeler geliştiren Metro Türkiye, HORECA 
(otel, restoran, kafe) işletmelerinin sürdürü-
lebilirlik çalışmalarını desteklemek ve onlara 
yol göstermek için çalışmalarına aralıksız 
olarak devam ediyor.  

Metro Türkiye bünyesinde faaliyet göste-
ren ülkemizin ilk gastronomi keşif platfor-
mu Gastronometro web sayfası üzerinde 
“Sürdürülebilirlik Web Portalı” yayına alındı. 
Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucunda 
hayata geçirilen portal, Türkiye’de faaliyet 
gösteren yaklaşık 140.000 HORECA işlet-
mesinin erişimine açık olacak. Portalda HO-
RECA sektörünün sürdürülebilirliğe hangi 
adımlarla yaklaşacağını aktaran bilgiler ve 
onların müşterilerine sürdürülebilir ürün ve 
hizmet sunabilmesini sağlayan çözümler 
yer alıyor. Ayrıca yine bu portal üzerinden 
ulaşılabilen “Atık Azaltım Menüsü” ile işlet-
meler, kahvaltılıklardan çorbalara, mezeler-
den ana yemeklere kadar atıksız yemekler 
hazırlamak için örnekleriyle birlikte reçe-
teler de bulabilecek. Bu içerikler sayesinde 
işletmeler sürdürülebilirliği iş yapış biçim-
lerine dahil ederek hem gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarından ödün vermeden üretim ve 
çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlarken 
hem de müşterilerinin bu yöndeki taleple-
rini karşılayabilecek. 

“HORECA sektörüne sürdürülebilirlik ça-
lışmalarında yol gösterecek bir portal”

Hayata geçirdikleri yeni portal hakkında 
açıklamada bulunan Metro Türkiye Kalite 
Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, “Günü-
müzde insanlığın dünya üzerindeki etkile-
rinin giderek belirginleşmeye başlamasıyla 
sürdürülebilirlik kritik derecede önem ka-
zandı. Metro Türkiye olarak bizler, kuru-
luşumuzdan bu yana sürdürülebilirliğin 
öneminin farkındalığı ile hareket ediyoruz. 
Bütünsel bir şekilde ele aldığımız  çalışmala-
rımızı en yakın iş ortağı olarak gördüğümüz 
HORECA işletmelerini de kapsayacak şekil-
de geniş tutuyoruz. Bu nedenle son olarak 
sürdürülebilir iş modelini uygulayabilmeleri 
adına HORECA sektörüne yol gösterecek 
sürdürülebilirlik web portalımızı hayata ge-
çirdik. Yayına almamızın üzerinden henüz 2 
ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen şu 
ana kadar 60.000 kez görüntülenen portalı-
mız tüm sürdürülebilirlik bilgilerinin, trend-
lerin, dünyada ve Türkiye’deki iyi uygulama 
örneklerinin bir arada olduğu ve tamamen 
HORECA sektörüne yönelik Türkiye’nin ilk 
dijital sürdürülebilirlik platformudur. Ayrıca 
34 Metro ülkesi arasında böylesine geniş 
kapsamlı olan ilk sürdürülebilirlik portalı-
dır.” dedi.

Bu portalı sürdürülebilirliğin olmazsa ol-
maz bir kriteri olan atıklarla mücadele ko-
nusunda bir eğitim portalına dönüştürmeyi 
de planladıklarını söyleyen Özel, “Dünyada 
maalesef her yıl üretilen gıdaların 1/3’u israf 
ediliyor. Birleşmiş milletlerin son raporuna 
göre 2019 yılında dünyada yaklaşık 931 mil-
yon ton gıda, kayıp ve israf yoluyla yok oldu 
ve bunun %26’sı yani 242 milyon tonu yeme 
içme sektöründe oluştu. Türkiye özelinde 
baktığımızda ise son Ulusal Envanter rapo-
runa göre 2019 yılında Türkiye'de yaklaşık 
12,8milyon ton gıdanın çöpe gittiğini ve 
bunun 33 milyondan fazla tonunun yeme 
içme sektöründe ortaya çıktığını söyleyebi-
liriz. Bu nedenle portalda da yer verdiğimiz 
‘Gıda Atıkları ile Mücadele Kılavuzu’ oda-
ğında ilerleyen dönemde hem online hem 
de sahada eğitimler vermeyi de amaçlıyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

HORECA için sürdürülebilirlik yolunda 
tüm bilgiler tek bir portalda

“Sürdürülebilirlik Hakkında Genel Bilgiler”, 

“Sürdürülebilir Ürün ve Çözümler” ve “Sür-
dürülebilir Restoran” olmak üzere üç ana 
bölüm altında toplam 12 alt bölümde 22 
konuda önemli bilgilerin yer verildiği por-
talde  ilk başlıkta sürdürülebilirliğin doğru 
bir şekilde tanımı yapılarak işletmelere bu 
konudaki güncel trendler, değişimler, ya-
pılması gerekenler hakkında özel içerikler 
sunuluyor. 
Metro AG’nin 23 ülkede yaklaşık 50 bin 
müşteriye uyguladığı anket ile HORECA 
işletmelerinin yüzde 51’inin müşterilerinin 
artık sürdürülebilir yiyecekler talep ettiğini 
tespit etmesinden yola çıkan Metro Türki-
ye, ikinci başlıkta ise “Sürdürülebilir ürün ve 
çözümler” konusuna yer veriyor. Bu başlık 
altında ise değişime mutfaktan başlamak 
üzere sürdürülebilir ürün çeşitlerini, atık 
yönetimi ve azaltımı önerileri gibi içeriklere 
yer veriyor. 

Son başlıkta yer verilen “sürdürülebilir res-
toran” konusunda ise işletmelere bu dönü-
şümü kendi bünyelerinde başlatabilmeleri 
için gerekli yol haritasını sunuyor. Sürdürü-
lebilir restoran olma kavramına, bunun için 
hangi kriterlerin karşılanması gerektiğine 
yer verdiği başlıkta ayrıca restoranların re-
ferans kaynağı olarak başvurabileceği “HO-
RECA Sürdürülebilirlik El Kitabı”nı da payla-
şıyor.

Restoranlar portaldaki Atık Azaltım Me-
nüsü ile fazladan yemek hazırlamanın 
önüne geçebilecek

Bu portal üzerinden ulaşılabilen “Atık Azal-
tım Menüsü” isimli rehberde ise sürdürü-
lebilir menü oluşturmaya ve sürdürülebilir 
gıda ve yemeklere yönelik kriterlere yer ve-
riliyor. Gıda atığını azaltmaya yönelik örnek 
reçeteler ve atığı azaltılmış menülerin na-
sıl hazırlanacağına dair tavsiyeler bir araya 
getiriliyor. Menüde kahvaltılıklar, çorbalar, 
mezeler ve ara sıcaklar, ana yemek, tatlılar 
ve teknikler olmak üzere altı ana başlık al-
tında pratik bilgilere yer veriliyor. Örneğin, 
et suları ve çorbalarda kullanılabilen man-
tar, ıspanak ve maydanoz saplarının aynı 
zamanda kahvaltılık öğünlerde artan peynir 
parçaları ile değerlendirebileceği; protein 
açısından çok besleyici mercimek ve pırasa 
köküne ilave olarak su oranı oldukça yüksek 
brokoli saplarının rahatlıkla birçok yemek-
te değerlendirme yoluna gidilebileceği gibi 
öneriler yer alıyor. Bunlar gibi daha birçok 
bilginin yer aldığı kitapçıkta sıfır atık ile ala-
kalı birçok farklı öğüne ait reçetenin yanı 
sıra çeşitli tariflerde kullanılabilecek aroma-
tik yağ, bitki saplarından turşu yapımı gibi 
teknikler de paylaşılıyor.

Tülay ÖzelTülay Özel
Metro Türkiye Kalite Güvence Metro Türkiye Kalite Güvence 
Grup Müdürü Grup Müdürü 
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JLL TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE SIFIR KARBON DÖNÜŞÜMÜ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, NET SIFIR DÜNYASIDIR

JLL Türkiye, 2050 yılında karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen “İklimle 
Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü”ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD)" destek 

veren şirketler arasına katıldı. 

Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çev-
resel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele 
aldığını vurgulayan JLL Türkiye, bu doğrul-
tudaki çalışmalarını düşük karbonlu ekono-
miye geçişi hızlandırma sorumluluğuyla ha-
reket edeceğini açıklıyor. JLL Türkiye “Daha 
iyi bir dünya, net sıfır dünyasıdır” stratejisiy-
le, Net Sıfır 2040 taahhüdüne ve müşteri-
lerine karbondan arınma yolculuklarında 
yardımcı oluyor.

Halihazırda net bir sıfır karbon hedefi belir-
lemiş veya belirlemek üzere olan kurumlara 
net sıfır karbona geçiş yolculuğunda eşlik 
eden JLL Türkiye, kapsamlı sürdürülebilirlik 
ve gayrimenkul uzmanlığını birleştirerek uç-
tan uca bir hizmet çözümü sağlıyor. 

JLL, 11 yıldır yayınladığı sürdürülebilirlik 
raporunda gezegenimizin iyileştirilmesini 
teşvik etmede sektörün rolünün ve pay-
daşlarına uzun vadeli değer sunduğunun 
altını çiziyor. Raporda, net sıfır hedefine 
“Tüketilen kadar enerjiyi yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından yerinde sağlaması ve sıfır 
karbon emisyonu-binalar aracılığıyla iklim 
eylemi gerçekleştiriyor ve daha üretken, 
daha sağlıklı mekanlar yaratmak için ilham 
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veriyor” şeklinde dikkat çekiliyor.

JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, “İçin-
de bulunduğumuz kültürel dönüşüm süre-
cinde iklim değişikliği ile ilgili attığımız her 
adımda Topluluğumuzu küresel liderler ara-
sına taşıyacak çalışmaları hayata geçirmeye 
odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Birli-
ği’nin iklim değişikliğiyle mücadelenin mer-
kezine koyduğu, aynı zamanda dijital dönü-

şümü hızlandıracak ve rekabetçi üstünlük 
sağlayacak bir ekonomik büyüme modeli 
olarak konumlandırdığı Yeşil Mutabakat’ı 
yakından takip ediyor, çalışmalarımıza bu 
doğrultuda yön veriyoruz” dedi.

JLL Türkiye Eş CEO’su Tarkan Ander karbon 
dönüşüm yolculuğunun stratejisini “JLL Tür-
kiye olarak iklim değişikliği odağındaki risk 
ve fırsatları dikkate alarak ortaya koyacağı-

mız hedefler İklimle Bağlantılı Finansal Be-
yanlar Görev Gücü (TCFD) oluşturacak. Bu 
süreçte TCFD olarak bilinen ‘İklimle Bağlan-
tılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün belir-
lediği küresel çerçeveyi önemli rehberleri-
mizden biri olarak alacağız. Geliştirdiğimiz 
ürün ve hizmetlerle enerji verimliliği, yeni-
lenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolo-
jilere verdiğimiz desteği artırma konusunda 
oldukça kararlıyız. Sürdürülebilirlik strateji-
mizin önemli bir kısmını, müşterilerimize de 
bu yolculuklarında destek vermek oluşturu-
yor” şeklinde açıklıyor.
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JLL TÜRKİYE 2021 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNİ DEĞERLENDİRDİĞİ 
RAPORUNU YAYINLADI

2024 YILINA KADAR TÜRKIYE’DEKI TOP-
LAM AVM SAYISINDA YAKLAŞIK YÜZDE 
10 ARTIŞ BEKLENIYOR 

JLL Türkiye, 2021 üçüncü çeyreğine ilişkin 
Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimen-
kul Piyasası Verileri Raporu’nu açıkladı. 
Perakende, ofis ve lojistik sektörünün de-
ğerlendirildiği raporda, 2021 yılının üçüncü 
çeyreği baz alınırken 2024 yılına ilişkin de 
çarpıcı öngörüleri yer alıyor.

Ticari gayrimenkul alanında finansal ve 
profesyonel hizmetler veren ve yatırım yö-
netimi danışmanlığı sunan JLL Türkiye’nin 
raporuna göre, üçüncü çeyrekte canlanan 
perakende sektörü ve tüketici harcamaları 
ekonomideki büyümenin süreceğine işaret 
ediyor. 

JLL Türkiye: “2024 yılında Türkiye’deki top-
lam AVM sayısının 482’ye yükselmesi bek-
leniyor”

Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimen-
kul Piyasası Verileri Raporu’nda yer alan pe-
rakende sektörüyle ilgili verileri değerlendi-
ren JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, 
“Rapora göre, pandemi tedbirlerine rağmen 
2020’nin üçüncü çeyreğinde 438 olan AVM 
sayısının 2021’in üçüncü çeyreğinde 445’e 
yükseldiği görülüyor. Türkiye’deki mevcut 
alışveriş merkezi arzının ise yeni açılan 3 
alışveriş merkezinde 100.000 m2 toplam ki-
ralanabilir alanın eklenmesiyle 13,7 milyon 
m2 seviyesine ulaştığı gözlemleniyor” dedi.
Şahintürk 2024 öngörülerini de aktardığı 
yorumuna şu şekilde devam etti: “İstanbul 
yüzde 37 oranıyla mevcut arzın çoğunluğu-
na ev sahipliği yaparken, İstanbul’u sırasıy-
la yüzde 13 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir 
takip ediyor. Mevcutta 37 alışveriş merke-
zinde yaklaşık 1,2 milyon m2 inşaat halinde 
kiralanabilir alan bulunurken, toplam arzın 
2024 sonu itibarıyla 14,9 milyon m2 sevi-
yesine ulaşması beklenmektedir. Paralel 
olarak, 2020 yılının aynı çeyreğinde 161 m2 
olarak kaydedilen perakende yoğunluğu, 
2021 üçüncü çeyreğinde 1.000 kişi başına 
164 m2 olarak kaydedilmiş olup, 2024 yılın-
da inşaat halindeki projelerin tamamlanma-
sıyla yaklaşık yüzde 10 artışla Türkiye’deki 
toplam AVM sayısının 482’ye ve 1.000 kişi 
başına 172 m2 olarak ulaşması bekleniyor”.
“Yeni çalışma düzeniyle A sınıfı ofisler, 2023 
sonu itibarıyla yaklaşık %30 artacak”

Yeni çalışma düzeninin A sınıfı ofislere 
olumlu etkisine değinen JLL Türkiye Eş CE-
O’su Tarkan Ander ise ofis sektörüyle ilgili 
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değerlendirmesinde şunları belirtti: “Yılın 
üçüncü çeyreği itibarıyla İstanbul’da mevcut 
A Sınıfı ofis arzı 5,7 milyon m2 seviyesine 
yükselirken, inşaat halindeki ofis arzı yakla-
şık 1,8 milyon m² olarak gözlemlendi. 2023 
sonu itibarıyla toplam A sınıfı ofis arzının 7,4 
milyon m² seviyesini aşmasıyla yaklaşık yüz-
de 30 artış olması bekleniyor. 

2021’in üçüncü çeyreğinde Asya yakasında 
Ataşehir, MİA’da ise Levent kiralama işlem-
leri bakımından öne çıkan alt pazarlar ol-
muştur. Bilişim ve teknoloji, biyoteknoloji ve 
ilaç ile hazır ofis şirketleri kiralama işlemle-
rinde en aktif şirketler olarak kaydedilmiştir. 
A sınıfı ofis binalarında boşluk oranında dü-
şüş gözlemlenirken, 2021 ikinci çeyreğinde 
%16,9 oranında kaydedilen İstanbul MİA 
bölgesi boşluk oranı, pazara yeni arzın gi-
rişi ile yükselerek 3Ç 2021’de %18,3 olarak 

kaydedilmiştir. 

2021’in ilk çeyreğinde 5,6 milyon metrekare 
olan ofis alanlarının, 2023 yılı sonunda 7,4 
milyon metrekareyi aşması bekleniyor”.

“Perakende sektörü, 2021 yılının üçüncü 
çeyreğinde lojistik pazarını canlandırdı”
JLL Türkiye’nin 2021 yılının üçüncü çeyre-
ğini değerlendirdiği Türkiye’nin Makroeko-
nomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri Ra-
poru’nda, İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını 
kapsayan Marmara Bölgesi’ndeki toplam 
lojistik arzının 2021 üçüncü çeyreği itibarıy-
la 10,52 milyon metrekareye ulaştığı görü-
lüyor. 

Mevcut verilere göre, 2021’in üçüncü çeyre-
ğinde 17.370 m2 lojistik depo kiralama işle-
mi gerçekleşmiş olup, 2021 yılı toplamında 

kiralama işlemleri 221.636 m2 ’ye ulaşmış-
tır. Boşluk oranı ise %11,1 olarak kayıt al-
tına alınmıştır. Lojistik pazarı 2021 üçüncü 
çeyreğinde de Covid-19 krizi sonrasında en 
rağbet gören pazarlardan biri olmaya de-
vam etmiştir. 2021 yılında kiralama işlemle-
rinde en öne çıkan sektörler sırasıyla %37 ve 
%35’lik pay ile perakende ve e-ticaret olur-
ken, 3. Parti Lojistik (3PL) %21 pay ile sırayı 
takip etmiştir.

Pandeminin etkisiyle perakendecilerin çev-
rimiçi satış kanallarına yaptığı yatırımların 
da etkisiyle, pandemi nedenli kısıtlama ka-
rarlarıyla birlikte ortaya çıkan kayda değer 
talebi karşılamak için, perakende lojistik 
süreçlerini iyileştiren marketlerin etkisiyle 
kent lojistiği kavramının gündeme geldiği 
de 2021 yıl sonu beklentileri arasında yer 
alıyor. 
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Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

İsmim Farid Jafarzade, Bakü doğumlu-
yum, Azerbaycanlıyım. Spor tutkusu olan 
biriyim. Lise eğitimimi Bakü’de tamam-
layıp, Ege Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Bölümü’nü okudum. Kariyerimin 
dönüm noktalarından biri Akdeniz Üni-
versitesi İç Mimarlık ile devam etmek 
oldu. Eğitim alırken aynı zamanda pro-
je teklifleri alıyordum ve bu doğrultuda 
mezun olduktan sonra Antalya’ da ofis 
açmaya karar verdim. İç mekan anahtar 
teslim ve projelendirme ile birçok tasa-
rıma imza attım. Yalnızca Türkiye’ de de-
ğil ulusal anlamda proje teklifleri almaya 
başladım tek bir mimar olarak işe koyul-
duğum bu yolda Türkçe, Rusça, İngilizce, 
Azerice dillerine sahip olmam bana bü-
yük avantajlar sağladı hem eğitim haya-
tımda hem iş hayatımda. Jafarzade serü-
veni özetle bu şekilde başladı.

Çalışmalarınızda önem verdiğiniz şey-
ler nelerdir?

Disiplin konusunda çok titizim ve proje-
lerde kaliteli malzemeyi kusursuz işçilik 
ile birleştirmek benim için önemli. Kişiye 
özel tasarımın fonksiyonel ve zaman-
sız olması büyük önem taşıyor. Güven, 
müşterilerin bizimle çalışmasını sağlayan 
kilit değerdir. Karşılıklı olarak bu değer-
leri sağlayan -projeyi zamanında teslim 
etme, gelişmelerden haberdar etme – 
bunu sağlayabilmek adına iş başlangı-
cında sözleşme imzalanır böylelikle hem 
müşteri hakları hem de şirket haklarını 
bu çerçevede koruyarak ilerletmiş olu-
ruz.

Trendleri nasıl takip ediyorsunuz yok-
sa kendi trendinizi mi yaratmak isti-
yorsunuz?

Trendleri takip etmek ilk olarak kendi 
sektörümüz ve farklı sektörlerde neler 
olup bittiğine hakim olmamızı sağlıyor. 
Trendleri takip etmek aynı zamanda 

müşterinizin beklentilerini karşılamak 
konusunda da önemli bir rol üstleniyor. 
Trendlerin hangi tasarıma çözüm olaca-
ğı ve ne gibi fayda sağlayacağı sorusuna 
cevap olarak kullanmamayı tercih ede-
rim. Trendleri 4 unsura göre nitelendire-
bilirim; Makro, Mikro, Tüketici, Endüstri 
trendleri. Trendleri takip ederken dijital 
platformlardan oldukça faydalandığımızı 
söylemek mümkün beraberinde ulusal 
dergiler, makaleler bunlara eşlik etmek-
te. “Trend” kelimesine “eğilim” anlamı 
olarak bakarsak, bunu zaten gerçekleş-
tirmekteyiz. Daha da geniş bir kitle için 
seri üretim gerekir şu an için kişiye özel 
tasarım yapmaktan memnunuz.

Bir evde olmazsa olmaz detaylar ne-
lerdir?

Ev sahiplerine uygun bir yaşam alanı dü-
zenlenmiş olması en olmazsa olmaz kilit 
değerdir. Çünkü her şey buna göre şekil 
alır. Evdeki mobilyalardan, duvar boya-
sına, aydınlatmadan aynalara kadar tüm 
detaylar yaşam alanına sahip bireyler için 
olmalı. Örneğin; biz öğlen uykusunda ışık 
alan bir alanda uyuyamayan bir çocuğun 
veya bireyin odasına ışığı geçirmeyen bir 
perde tercihi yaparsak bu doğru seçim 
önemli bir detay olmuş olur. Kişiye özel 
ve fonksiyonel tüm detaylar olmazsa ol-
mazdır. 

Tasarım aşamasında ilham aldığınız 
kişiler var mıdır?

İç mimari başlıca mekana kişiye özel ta-
sarımın mesleki yansımasıdır. Müşterile-
rin ihtiyaçlarına cevap vermesini öncelikli 
tutarak birebir tasarımları değil de daha 
çok geçmişte yaşamış ve yaşamakta olan 
birçok ünlü mimarın sürdürülebilir ve 
kullanılan malzemenin özellikleri ve kul-
lanılabilirliği açısından tasarımlarını ince-
lemekten keyif alırım. Zaman karşısında 
güncelliğini yitirmeyen eşssiz tasarımlar 
araştırmaktan ve plan yapmaktan geçer 
isim vermek yerine çok değerli ve dünya-

ca bilinen mimarları okumaktan ve tasa-
rımlarını incelemekten keyif alırım.

Müşterilerinizin brieflerini dinlerken 
yarım kalan detayları nasıl tamamlı-
yorsunuz?

Zaten bizlerle iletişime geçen müşterile-
rimiz her şeye hakim ve tam olarak ne 
istediğini bilen bu doğrultuda tasarıma 
ihtiyaç duymuş bir kitle değil. Eğer öyle 
olsaydı her müşterinin mimari  deneyimi 
olması gerekirdi. Müşteriye yaptığımız 
sunumlar doğrultusunda nelerden hoş-
landığını ve ne istediğini bilen müşteri. 
Gerçekleştirdiğimiz sunumlarda pro-
jelerimizi görüp müşteriler bizi seçiyor 
ve beğenip beğenmedikleri detaylar 
üzerinden başlanıyor iyi bir plan, ekip 
çalışması ve deneyimlerimiz sonucunda 
güzel memnun edici tasarımlara başlı-
yoruz.
 
2022 trendleri nelerdir?

Uzun ömürlülüğü ve zamansızlığı ile 
doğal malzemeler arasında olan ahşap 
2022 trend listesinin başında yer almak-
ta, masalarda, sehpalarda, mutfak do-
laplarında… Görmeye devam edeceğiz.

Siyah nesneler ve vurgular, 2022’ de 
göreceğimiz popüler ev trendi. Minima-
list alanlara kenar ve derinlik katmanın 
harika yolu mekanların ana ögeleri için 
nötr renkler trend olup aydınlatmalar, 
sehpalar, tv ünitelerinde siyah ön plan-
da olacak.

Salgın, evi bir sığınak olarak kabullenme 
gerçeği ile yüzleşmemize neden oldu. 
Bir alanı farklı etkinliklere dönüştüre-
bileceğimiz ve şekillendirebilecek çok 
yönlü nesneler alanlara talepler artarak 
devam edip trendliğini koruyacağına 
inanıyorum. Katlanabilir ve alan yeter-
liliğine göre dizayn edilmiş mobilyalar, 
bahçe ve temiz hava alanına dönüşebi-
len alanlar gibi.

Bakır, toprak tonlarında metallle karış-
tırılmış derin ve lüks hisler yaratan ta-
sarımlar sehpalarda, sandalyelerde vb. 
işlenilmiş metalleri 2022 nesnelerinde 
dekorlarında görmek fazlasıyla müm-
kün. Her alanda çağdaş unsur olarak 
kalıcılığını sürdürecektir. 

Cesur, ağır mermerlerin tasarım dünya-
sına girdiğini ve çok uzun süre kaldığını 
görmekteyiz. Kaba, sağlam ve dinamik 
levha halinde mermerler yoğun bir şe-
kilde iç tasarıma dahil edileceğini göz-
lemleyeceğiz ve kullanacağız. Çok fazla 
mermerle asla yanlış olmaz.
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Aksan Sandalye yi tanıyabilir miyiz?

Aksan Sandalye 2018 yılında İstanbul’da ku-
rulmuş bir Showroom olarak  sektöre kapı-
larını açtı. Ekonominin kalbi olan İstanbul’un 
ikitelli semtinde bir mağaza ile müşterilerine 
hizmet vermeye başladı. Otel,Cafe,Resto-
ran,Ofis gibi bir çok alanda ürünlerimiz ile ka-
liteyi yakalamayı hedefledik.

Sandalye üzerine kurmuş olduğumuz firma-
mız, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, 
tasarımları ile bir sandalyeden öte yaşam tarzı 
olmayı hedeflemiştir.

Faaliyette olan kaç mağazanız vardır?

1 Fabrika olmak üzere 4 Mağazamız bulun-
maktadır. 2021 yılının son çeyreğinde açtığı-
mız fabrikamız ile tüm ürünlerimiz kendi ima-
latımızdır.

Üç mağazamızdan biri ise tamamen yapay 
çiçeklerin olduğu MOSCATO adlı mağaza-
mızdır. Moscato mağazamızda yapay çiçekler 
adına tüm ürünlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz

.Ürün gamlarınızdan bahseder misiniz? 
İç mekan sandalyeleri, Dış mekan sandalyele-

ri, Bar sandalyeleri ,Ofis sandalyeleri, Bank ve 
Koltuk setleri, Yapay Çiçek Projeleri, Dış me-
kan setleri, Salıncaklar ve tamamlayıcı ürünler 
ile Türkiye ve Avrupa pazarında oldukça geniş 
ürün yelpazesine sahip bir firmayız.

Hangi sektörlere yönelik ve ağırlıkta çalış-
malar yapıyorsunuz?

Aksan Sandalye ağırlıklı olarak AVM, Cafe, 
Restoran’lara kısacası iş dünyasına hitap et-
mekteyiz.

Yeni açılacak Restoran ya da Cafe’lerle A dan 
Z ye proje bazlı çalışmalar gerçekleştirmek-
teyiz. AVM ortak alanları için ise yapay çiçek-
ler,sandalye,masalar,koltuk ve berjerler geniş 
ürün gamlarımız ile bir çok AVM’ye hizmet 
vermekteyiz.

Türkiye pazarındaki yeriniz nedir?

1 Showroom ile başladığımız sandalye sek-
töründe emin ve istikrarlı adımlar atmaya 
devam etmekteyiz. Aslında sadece Türkiye 
içerisindeki Restoran zincirleri, AVM’ler ile sı-
nırlı kalmayıp yurt dışında da bir çok ülkede 
bir çok firma ile çalışmalarımızı sürdürmeyi 
planlamaktayız. Türkiye’nin çeşitli noktalarına 

hatta dünya genelinde istenilen ülkeye ihra-
cat ederek ulaşım hizmeti de sağlamaktayız. 
İstekler doğrultusunda uçak,tır ve benzeri ula-
şım araçları ile ürünlerimizi istenilen noktaya 
ulaştırıp montajlarını gerçekleştirmekteyiz.

Kalite ve tasarım noktasında öne çıkan 
farklılıklarınız nelerdir?

Yenilikçi çizgisi ile modern üretim ve pazar-
lama anlayışını, inovasyon üzerine kurduğu 
üretim alanını, sektördeki deneyimiyle birlikte 
harmanlayan Aksan sandalye aynı zamanda 
mobilya sektöründe standartları ve alışılabil-
mişliklerin dışına çıkmayı hedeflemektedir.  
Müşterilerimizi anlayıp kişiye özel hizmet im-
kanları sağlamaktayız. 

Kalite ve tasarım konusunda iddialı olduğu-
muzu söyleyebiliriz.

AVM ve Perakende sektörüne yönelik 
ürünlerinizde yenilikleriniz var mı?

AVM ortak alanlarında farklılaşmak adına 
Moscato mağazamızdan da bahsettiğim üze-
re yapay çiçeklerle en şık, en ferah ortamlar 
yaratmaktayız. Mimarlarımızın gerçekleştirdi-
ği  çizimler üzerine yapay çiçekler,ortak alan-
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da kullanacağımız sandalye,masa ve koltukla-
rımızla en özel projelere imzamızı atmaktayız. 
Bildiğiniz üzere Z kuşağının yaşadığı bir dö-
nemdeyiz ve bizde bu noktaya oldukça dikkat 
etmekteyiz.

Karanlık, kasvetli ve koyu renkli mobilyaların 
olmadığı tamamen özel projelerin yer aldığı 
fikir ve sunumlarımızla AVM sektörünün nab-
zını tutmaya geldik diyebiliriz.

Hangi markalarla çalışıyorsunuz?

Happy Moon’s Sayapark AVM,Lagün Cafe,C-
lass Hotel, Noa Garden Restaurant,Balkon 
Cafe Van,Starbucks Erbil, Crıstal Hotel

Eklemek istedikleriniz?

Aksan Sandalye, her alana uygun sandalye 
yapmayı hedefleyerek müşterilerine en gü-
zel anları birlikte yaşatmayı, girdiği her alana 
ağırlığı ve birbirinden güzel yaşam tarzlarını 
pek çok insan ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Kalite, şıklık ve konforu bir arada kullanmak 
istiyorsanız Aksan Sandalye ile buluşmalısınız.
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2021’İN İLK 9 AYINDA YÜZDE 70 BÜYÜYEN VAKKO GRUP
2022 YILINA GÜÇLÜ YATIRIMLARLA GİRİYOR 

Vakko Grubu, 2021 yılının ilk dokuz ayında 
satışlarını yüzde 70 oranında artırarak karlı 
büyüme trendini korudu. 2021 yılı içinde, 47 
milyon TL’si Vakko Tekstil tarafından yapılan 
toplam 110 milyon TL’yi aşkın yatırımı hayata 
geçiren Vakko Grup, 2022 yılında Vakko Ho-
tel&Residence’ın da aralarında bulunduğu 
güçlü yatırım hedeflerini açıkladı.

Pandemi döneminde istikrarını koruyarak 
2021 yılını başarıyla sürdüren Vakko, 2021 
yılı değerlendirmesini ve 2022 yatırımlarını 
açıkladı. 

2021 yılına dair başarılı rakamların, pandemi 
döneminde gerçekleşen ve uygulanan stra-
tejiler doğrultusunda oluştuğunu söyleyen 
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 
“Pandemi dönemi lüks perakende sektö-
ründe değişimi hızlandırdı; hayatta kalan ve 
gelişen şirketler, en hızlı ve doğru kararları 
profesyonel bir ekiple veren, karşılaştıkları 
risklerin değişen doğasını öngören markalar 
oldu. Biz de doğru adımlarla bu süreci yön-
lendirdik. O gün aldığımız kararlar bugünü-
müzü inşa etti ve başarılı bir süreci berabe-
rinde getirdi” dedi. 

Vakko CEO’su Jaklin Güner “86 yıllık bir mar-
ka olarak bugüne kadar elbette birçok za-
manı deneyimledik. Bu ülkenin ve dünyanın 
içinden geçtiği her şartta başarıyla ayakta 
kaldık. Pandemi de bunlardan biriydi. 2020 
yılı daha önce yaşanılan hiçbir dönemle kı-
yaslanamaz; tüm dünyanın ilk kez karşı karşı-
ya kaldığı bir zaman dilimiydi. Lüks, genellik-
le kriz zamanlarında en hızlı etkilenen ancak 
aynı zamanda içinde olduğu krizden en hızlı 
çıkan sektörlerden biridir. Kısıtlamaların sona 

ermesi özlem alışverişine neden oldu ve pan-
demi sonrası lüks perakende genel pazardan 
daha hızlı bir toparlanma gösterdi” diye ko-
nuştu. Güner, “Statista ve Bain’in raporlarına 
göre globalde moda, mücevher ve kozme-
tiği içeren lüks pazarının büyüklüğü 2017 
yılında 254 milyar, 2018 yılında 262 milyar, 
2019 yılında ise 281 milyar Euro’ydu. 2020’ye 
geldiğimizde karşımızda iki senaryo vardı. 
Bunlardan biri 2021 yılında, 2017 rakamları-
nın dahi zor yakalanabileceği, diğeri ise 2019 
rakamlarının hızla yakalanabileceği yönün-
deydi. Biz bütün projeksiyonlarımızı pozitif 
senaryoyu dikkate alarak yaptık ve 2021’e gi-
rerken, 2019’da gösterdiğimiz performansın 
üstüne çıkabileceğimizi öngördük. Böyle ön-
görmemizde etkili olan gelişmeler; Covid’le 
birlikte perakendenin yeniden şekillenmesi, 
dijitalleşmesi, lüks perakendenin pandemi-
nin etkisinden kurtulmaya başlaması, salgın 
sonrasında özlem alışverişi, sosyalleşmesi ve 
seyahatlerinin olmasıydı” sözleriyle pandemi 
dönemindeki projeksiyonlarını belirlerken 
değerlendirdikleri senaryoları paylaştı. 

VAKKO CEO’SU JAKLİN GÜNER: 

2021 YILINDA 100 MİLYONU AŞAN YATI-
RIM HAYATA GEÇİRDİK

2021 yılını iki dönemle özetleyen Jaklin Gü-
ner, aşılanma oranlarının düşük olduğu ve 
kapanmaların devam ettiği ocak-mayıs dö-
nemi ve aşılanma oranlarının hızla arttığı, 
kapanma uygulamalarının artık yapılmadığı 
haziran sonrası dönem olarak bu süreçleri 
anlattı. 2021'in ikinci yarısında aşılanmanın 
etkisiyle, güvenli seyahatin başlaması, lüks 
seyahat ve ev dışında geçirilen zamanın art-
masının sektöre olumlu etkilerinden bah-
seden Güner, “İlk çeyrekte pandemi öncesi 
rakamları yakalamaya başlamıştık ki gelen 
kapanışlar bizi etkiledi ancak açılışlarla birlik-
te hazirandan itibaren çok hızlı bir geri dö-
nüş yaşadık. 2019’a göre mağazalarımızda 
yüzde 80 civarı büyümeler gördük. 2021’de 
toplamda 57 gün kapalı kaldık ama artık 
farklar kapatılmış çok hızlı bir büyüme süre-
cine girilmişti. Biz pandemi ile birlikte online 
satışların ciro içindeki payını iki katına çıkar-
mıştık. Pandemi öncesi markalarımız bazında 
5 ile 8 arasında olan bu oran 8 ile 15 arasında 
bir yere oturdu. Bunu küçük kayıplarla ko-
ruyoruz.  2021 Haziran ayından itibaren reel 
büyümeler başladı son 24 aylık enflasyonu 
32 olarak alırsak bunun üzerindeki büyüme-
ler bizi çok heyecanlandırdı motive etti ne 
kadar doğru kararlar aldığımızı bize gösterdi. 
Mega trendleri takip, koleksiyonlarını ihti-
yaca göre geliştir, satınalma koşullarının ve 

tedarik noktalarının optimizasyonu, kur artışı 
etkisini iyi yönetmek, dijital kanalların verim-
liliğinin arttırılması, giderlerin yeni gerçeklere 
göre tasarlanması vb. pek çok konuda yapı-
lan dikkatli çalışmalar, planlı ve hızlı hareket 
etmek bizi hedeflerimize ulaştırdı. Haziran ve 
sonrası dönemde hızlanan satışların da etkisi 
ile Vakko Grubu olarak 2021 ilk dokuz ayında 
2020 yılına göre satışlarımızı yüzde 70 ora-
nında artırarak karlı büyüme trendimizi ko-
ruduk” dedi. 

Jaklin Güner, “Grubumuzun amiral gemisi 
Vakko Tekstil, 2021 9 aylık sonuçlara göre 
138 milyon TL esas faaliyet karı yarattı. 2020 
yılında pandeminin de etkisi ile 9 ay sonunda 
zarar açıklayan Vakko Tekstil, 2021 yılında ise 
gösterdiği güçlü performans ile 65 milyon TL 
seviyesinde dönem karı yaratmayı başardı. 
Bu sonuçlar ile son beş yıl içerisinde gös-
terdiğimiz en iyi performans olan 2019 yılı 
rakamlarımızı da geçmiş olduk. Grup olarak 
gösterdiğimiz güçlü kar/zarar performansı-
mızın arkasındaki en önemli sebeplerden bir 
tanesi de ülkemize olan güven ile yatırımla-
ra devam etmemiz oldu. 2021 yılı içinde, 47 
milyon TL’si Vakko Tekstil tarafından yapıl-
mış toplam 110 milyon TL’yi aşan tutarda 
yatırımı hayata geçirdik. Bu zorlu dönemde 
Vakko Tekstil yatırımcılarını da unutmadık ve 
2021 yılında ortaklarımıza toplam 83,2 mil-
yon TL brüt nakit kâr payı dağıttık” şeklinde 
konuştu. 

HEPSİ YENİ KONSEPTTE 64 BİN METRE-
KAREDE 192 MAĞAZA

Pandemi dönemi 2014-2019 döneminde 
Vakko’nun hızlı büyümesi markanın mağaza 
portföyünün yeniden değerlendirmesi için de 
fırsat sundu. Jaklin Güner bu dönemde bazı 
mağazaları zamanın getirdiği değişim ve di-
namiklere göre yapılandırdıklarını söyledi ve 
ekledi: “Halihazırda açık olan 192 mağazamız 
arasında eski konseptte mağazamız kalmadı. 
Hepsi yenilendi. 2021 yılı içerisinde 31 yeni 
noktada Vakko Dostları ile buluştuk. Vakko 
Nişantaşı ve şimdi İstinyePark İzmir; Vakko, 
Vakko Couture, Vakko Wedding, Vakko Sho-
es&Bag, Vakko L’Atelier, V2K Designers ve 
Vakkorama markalarıyla Vakko Dostları’yla 
buluşuyor. Çok yakında açılacak olan Gala-
taport ve Downtown Bursa mağazalarımızın 
da açılacağının bilgisini ilk kez vermek iste-
riz. 2021 yılında Nişantaşı, İzmir İstinyePark 
lokasyonlarında yatırımlarımızı tamamladık 
ayrıca bu yıl içerisinde Galataport yatırımı-
mızı da tamamlamış olacağız. Bunlar elbette 
bizi çok heyecanlandıran, onurlandıran güç-
lü yatırımlar. 2021 yılı içerisinde açılan yeni 

Cem HakkoCem Hakko
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Vakko Yönetim Kurulu Başkanı 
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2021’İN İLK 9 AYINDA YÜZDE 70 BÜYÜYEN VAKKO GRUP
2022 YILINA GÜÇLÜ YATIRIMLARLA GİRİYOR 

mağazalarımızla birlikte hizmet verilen alan 
büyüklüğümüz yaklaşık 64 bin metrekareye 
ulaştı” 2021 yaz döneminde Vakko, Vakko 
Mare, Vakko L’Atelier gibi farklı konseptler-
le özellikle Ege ve Akdeniz’deki deneyimin 
alanlarını genişleten marka, Vakko L’Atelier 
lezzetlerini Göcek’te teknelere servis ederek 
sundu ve büyük ilgi gördü. 

2022’NİN ÖNEMLİ YATIRIMI: VAKKO HO-
TEL&RESİDENCE AÇILIYOR

Vakko yaşam anlayışını, hayatın her alanın-
da hissettirmek hedefiyle yeni yatırımın, Ni-
şantaşı’nda 2022 yılının ilk aylarında açılacak 
Vakko Hotel&Residence olduğu toplantıda 
ilk kez açıklandı. Cem Hakko’nun ‘Vakko için 
yeni bir sektör ve bir hayalin gerçekleşmesi’ 
olarak yorumladığu projenin detaylarını Vak-
ko CEO’su Jaklin Güner anlattı. Güner, “Vak-
ko’nun lüks anlayışını ve misafirperverliğini 
konaklamada da hissettireceğimiz Vakko 
Hotel & Residence Nişantaşı, samimi bir de-
neyim sunacak. Rezidans, alışılmış konsept-
ten farklı olarak konforlu ve sıcak, samimi 
bir ev ruhu taşıyan büyük odalarıyla Vakko 
Home ile şıklaşan yaşam alanlarını yansıta-
cak. Vakko L’Atelier’nin Bistrot ve Patisse-
rie’si rezidans misafirlerinin hizmetinde ola-
cak. Toplam 8 katta 32 daire olarak hizmet 
verecek olan Vakko Hotel&Residence 120 
milyon TL yatırım değeriyle hayata geçiyor” 
dedi. 

Vakko’nun 2022 yatırımlarının marka iş bir-
likleriyle de devam edeceğini söyleyen Gü-
ner, Vanilla Rococo markasını satın aldıklarını 
da açıkladı. Vakko CEO’su, “Vakko Gıda’daki 
büyüme planımızı destekleyen bu satın al-
mayla, Vanilla Rococo’nun elegant ve özel 
tasarım lezzetlerini Fransız şıklığı ile Vakko 
L’Atelier lezzetleri arasına katarak, zengin ve 
çok çeşitli bir tat yaratacağız” dedi. 

EKONOMİDE YENİ KAVRAM: ‘PANDEXIT’

2022 yılında lüks perakendenin markalar için 
önemli fırsatları barındırdığını söyleyen Jak-
lin Güner, “Biz bütün bu projeksiyonlarımızı 
daha önce yakaladığımız büyüme trendinin 
2022’de tekrar yakalanarak devam edece-
ğine inanarak şekillendiriyoruz. 7 lokasyon-
da 15 farklı mağaza yatırımı hedefliyoruz. 
Bu mağazaların 4’ü Vakko Gıda, 11’i Vakko 
Tekstil çatısı altında olacak. Vakko Gıda’da 
1574 metrekaresi, Vakko Tekstil’de ise 5183 
metrekare yatırım alanına sahip olacak” diye 
konuştu. 2022 yılı ön görülerini paylaşırken 
ekonomideki ‘pandexit’ kavramından bahse-
den Jaklin Güner, “Herkesin ümitle beklediği 
yeni bir kavram var: Pandexit, yani ‘pandemi-
den çıkış’ Sözcük, Covid 19 pandemisini çok 
geçmeden geride bırakacağımız yönündeki 
iyimser düşünceyi özetliyor. Normal sosyal 
etkileşime geri dönüşün ekonomik açıdan 

başlangıçta pozitif sonuçlar getirmesi kesin 
görünüyor. 2022 yılında güçlü bir toparlan-
ma bekleniyor ama bunun kapsamı enfek-
siyon ve aşı oranlarına göre ülkeden ülkeye 
büyük değişkenlik gösterebilir” diyerek ön-
görülerini aktardı. 

HEM DİJİTAL HEM FİZİKSEL DENEYİM 
NOKTALARI YARATTIK

Pandeminin lüks moda sektörünün odak-
landığı alanları geliştirdiğinden ve dönüş-
türdüğünden bahseden Vakko CEO’su Jak-
lin Güner, bu alanları nesnelerin interneti, 
bulut sistemleri, e-ticaret ve mobil ticaret, 
sanal ve artırılmış gerçeklik, blok zinciri, ya-
pay zeka gibi teknolojik uygulamalar, dijital 
şovlar, fijital (fiziksel+dijital) mağazalar gibi 
dijitalleşme adımları, konfor ve rahatlık su-
nan modanın yeni formu, sürdürülebilirlik 
çalışmaları, kişiselleştirme hizmetleri, marka 
iş birlikleri, yeni satış kanalları, lokalleşme ve 
yeni müşteri profilleri olarak özetledi. Güner, 
“Özellikle teknolojik gelişmeler ve dijitalleş-
me tüm sektörlerde özellikle lüks perakende 
de önemli değişikliklere neden oldu. Sadece 
online deneyimi değil fiziksel mağazaların 
tasarımı ve buradaki fiziksel deneyimin ge-
liştirilmesinde etkili oluyor. Bir yandan diji-
tal gelişmeler devam ederken diğer yandan 
sahip olduğumuz değerleri yansıtabileceği-
miz mağazalarla dinamik ve inovatif bir yapı 
geliştiriyoruz. Çünkü bu süreçle birlikte de 
değişen ihtiyaçlar ve beklentiler, lüks pera-
kende sektörünün hem dijital hem de fiziksel 
temas noktalarını yeniden kurgulamasını ge-
rektiriyor” dedi.

Pandemiyle yaşadığımız süreçte dijital dö-
nüşümünün tüm sektörlerde özellikle lüks 
moda sektöründe hızlandığı ve ivme kazan-
dığı söyleyen Jaklin Güner Vakko’nun online 
gelişmeleri hakkında da bilgi verdi. Güner, 
“Pandemi öncesinde online alışveriş, büyü-
me projeksiyonlarımızda artarak devam edi-
yordu, pandemide planlanandan çok daha 
hızlı bir şekilde büyüdü.” diye konuştu. 

VAKKO SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA İÇİN 
YATIRIM YAPIYOR

Pandemi sonrası tüketici davranışlarında ol-
dukça etkin rol oynayan sürdürülebilir moda 
ve üretim konusunda Vakko olarak uzun bir 
süredir bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik-
lerini söyleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, 
“Doğanın korunması ve sürdürülebilirlik 
Vakko olarak çok uzun yıllardır üzerinde has-
sasiyetle durup çalışmalar yaptığımız konu-
lar. Sezonların ötesinde doğayı düşünen ve 
sürdürülebilir modayı destekliyoruz. Güner, 
“Tüm markalarımızda recycling, upcycling 
ve sürdürebilirlik önemli bir yere sahip. Ko-
leksiyonlarımızda çok sayıda ürün bu üretim 
prensiplerinden yola çıkarak üretiliyor. Vak-

korama, sezon kampanyalarıyla sürdürüle-
bilir moda konusunda farkındalık yaratıyor. 
Vakko Üretim Merkezi’nde öncelikle insanı 
ve doğayı esas alan bir üretim anlayışıyla fa-
aliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri bel-
gesine sahibiz. Eşarp üretiminde harcanan 
elektrik, su, arıtma ve doğalgaz giderlerinin 
azaltılarak verimini arttırmak için Continue 
Yıkama Makinesi yatırım yaptık ve bu yatırım 
sayesinde, yüzde 98 oranında su tasarrufu ve 
yüzde 97,5 oranında kimyasal kullanımının 
azaltılması konusunda çalışmalarımız baş-
ladı. Diğer makine yatırımlarımız ile birlikte, 
üretim merkezine son iki yılda yaptığımız 
yatırım tutarı 10 milyon TL’yi geçti. VAKKO 
Üretim Merkezimizde oluşan atık su dahil 
tüm atıkların yasal olarak belirlenen şekilde 
bertaraf edilmesi, geri kazanımı ve yeniden 
kullanımı düzenli faaliyetlerimiz arasında yer 
alıyor” dedi. 

CEM HAKKO, VİTALİ HAKKO KREATİF 
ENDÜSTRİLER KÜTÜPHANESİ’Nİ ANLAT-
TI 

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralim-
pik Oyunları’nda yarışan Türkiye takımı için 
kıyafet tasarlayan, Cumhurbaşkanlığı Senfo-
ni Orkestrası’nın kıyafet tasarımlarını yapan 
Vakko’nun sosyal sorumluluk bilinciyle haya-
ta geçirdiği çalışmaların sonuncusu da Vitali 
Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin 
Atatürk Kültür Merkezi’ne taşınması oldu. 
Kurucumuz Vitali Hakko’nun vefatının ardın-
dan, onun sanata, kitaplara ve eğitime olan 
ilhamıyla, ismini kuşaklar boyunca yaşatmayı 
hedefleyerek Cem Hakko tarafından oluştu-
rulan kütüphane, bugüne kadar mimarisiyle 
ödüllü Vakko Nakkaştepe Moda Merkezi 
içerisinde bulunuyordu. 10. yaşını kutla-
yan kütüphane, şimdi Vakko’nun başladığı 
yere yani Beyoğlu’na döndü: Atatürk Kültür 
Merkezi’ne taşındı. Moda, mimari, fotoğ-
raf, resim, heykel, sinema gibi sanatın tüm 
başlıklarındaki en güncel ve kapsamlı ko-
leksiyonları içeren kütüphanede; dünyanın 
en prestijli yayınevlerine ait özel edisyonlar, 
kütüphaneye özel imzalı yayınların bulundu-
ğu 15 bin kitap bulunuyor. Vitali Hakko Kre-
atif Endüstriler Kütüphanesi’nin öneminden 
bahseden Cem Hakko, “Bunun bizim için bir 
onur olduğunun altını çizmek isterim. Ata-
türk Kültür Merkezi’nde Vitali Hakko Kreatif 
Endüstriler Kütüphanesi’nin yanı sıra kasım 
ayının sonlarında açılacak olan Vakko Bist-
rot ile de sanatseverlerle buluşacağız. Bu 
bir anlamda bizim için çok değerli olan ve 
markamızın ilk adımlarının atıldığı bir semte 
vefamız olarak çok kıymetli ve bizim için çok 
anlamlı. İlk mağazamızın açıldığı Beyoğlu, 
aynı zamanda Vitali Hakko’nun kurucusu ol-
duğu Beyoğlu Güzelleştirme Koruma Derne-
ği’nde yaptığı çalışmalardan ötürü bizim için 
farklı bir öneme sahip” diye konuştu. 
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GAYRİMENKULDE YABANCININ İLGİSİ DEVAM EDİYOR

TÜİK konut satış istatistiklerine göre, geçen 
yıl genelinde 40 bin 812 adet olan yabancı-
lara konut satışı ocak-ekim döneminde 43 
bin 372'ye yükseldi. Böylelikle yabancıya 
konut satışı 10 ayda 2020'nin tamamını ge-
ride bıraktı. Sektörün 2021 beklentisi ise 50 
bin konut satışı.

İstanbul ilk sırada

Yabancılara konut satışı hakkında bilgi veren 
Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp “Yabancı-
lara en çok konut satışının gerçekleştirildiği 
şehir 20 bin 247 adetle İstanbul oldu. Onu 
8 bin 640 ile Antalya, 2 bin 755 ile Ankara 
takip etti. Mersin'de 1.870, Yalova'da 1.364, 
Bursa'da 1.260, İzmir'de 952, Sakarya'da 
891, Samsun'da 811, Trabzon'da 750 konut 
satışı gerçekleştirildi” dedi.

En çok İranlılar aldı

Ocak-ekim döneminde en çok konutu 7 
bin 188 adetle İranlıların aldığını aktaran 
Alp, “Ayrıca 6 bin 547 konutla Iraklılar, 3 
bin 658 ile Ruslar, 2 bin 277 ile Afganlar da 
Türkiye’yi tercih etti. Öte yandan Almanya 
vatandaşlarına 1.740, Kazakistanlılara 1.530, 
Kuveytlilere 1.343, Azerbaycanlılara 1.140, 
ABD'lilere 1.123, Yemenlilere 1.046, Filistin-
lilere ise 977 konut satıldı” diye konuştu.

Vatandaşlık için geliyorlar

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiş-
tiğine dikkat çeken Alp, “İlk sırada vatan-
daşlık var. Vatandaşlık için Türkiye’de en az 
250 bin dolarlık gayrimenkul alınmalı ve 3 
yıl satılmamalı. Vatandaşlık dışında yatırım, 
kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı amaçlar-
la gayrimenkul alan yabancılar da var. Ür-
dünlüler, Suudi Arabistanlılar ağırlık olarak 
yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise 
oturma izni amacıyla ev alıyor. Çinliler ise 
Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’ya kolay vize 
alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatan-
daşlık almak istiyor” ifadelerini kullandı.

Alp, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul-
lere ilgi göstermesinin en önemli nedeninin 
ise dövizin yükselişi  olduğunu söyledi.

Şule Alp Şule Alp 
Gayrimenkul DanışmanıGayrimenkul Danışmanı
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GAYRİMENKULDE YABANCININ İLGİSİ DEVAM EDİYOR

OSMAN PAMUKOĞLU’NDAN ÜÇ DİKTATÖRÜN HİKAYESİ

Yaşadıkları dönemlerde tüm dünyayı etkileri altına alan ve 
ölümleri üzerinden yıllar geçse de kanlı hatıraları 
hafızalardan silinmeyen üç büyük diktatör: Hitler, Mussolini 
ve Napolyon. Osman Pamukoğlu’nun biyografik üçlemesi 
İnkılâp Kitabevi’nden çıktı.

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, tarihin en 
acımasız diktatörlerinin portrelerini çizdi. Alman Diktatör 
Adolf Hitler, İtalyan Diktatör Benito Mussolini ve Fransız 
Diktatör Napolyon Bonapart’ın hayatını doğumlarından 
itibaren ele alan Pamukoğlu, onları bekleyen acı sonu da 
olayların perde arkasıyla birlikte anlatıyor. Hitler - Führer 
ve Naziler, Mussolini – Duçe ve Faşistler, Napolyon – 
İmparator ve General kitapları İnkılâp Kitabevi etiketiyle 
okurlarını bekliyor.

Resim sanatıyla ilgilenecekken ailesinin baskılarına maruz 
kalan ve okulda hiçbir zaman parlak bir öğrenci olamayan 
Hitler’in hayatı annesinin ölümüyle farklı bir yöne doğru 
gidiyor. Kendini Viyana’da buluyor ve dönemin siyasi 
atmosferinden etkileniyor. Hitler, Yahudilere karşı yapılan 
ayrımcılığa ilk gençlik yıllarında karşı çıkmış olsa da 
okuduğu Yahudi karşıtı yayınlar onu adeta bir canavara 
çeviriyor. Sevgiden yoksun büyüyen, kadınlara her zaman 
mesafeli yaklaşan Hitler’in kusursuz hatipliği milyonlarca 
insanın hayatına mal oluyor. 

Adını bile anarşist ve sosyalist önderlerden alan Benito 
Amilcare Andrea Mussolini, yaşamını demircilikle idame 
ettiren enternasyonalist bir babanın oğlu olarak dünyaya 
geliyor. Üzerinde Karl Marx’ın resmi olan bir madalyonu 
sürekli cebinde taşıyor ve işçi hareketlerine destek veriyor. 
Desteğin yanında hatipliğiyle kitleleri de etkiliyor. Onu bir 
sosyalistten faşiste çeviren şeyse sosyalistlerin eylemsi-
zliği oluyor.  

Bir imparator olacağı daha çocukluğundan belli olan 
Napolyon, okul bahçesinde arkadaşları oyun oynarken 
kendine sınırlar çizip alanına kimseyi sokmuyor ve 
saatlerce kitaplar okuyor. Fransız Devrimi’ni en başından 
beri destekliyor, doğduğu Korsika topraklarına yayılması 
için de mücadele ediyor. Henüz 26 yaşında İtalya seferi 
için hazırlanan Fransız ordusunun komutanlığına 
getirildiğinde büyük bir zaferle adını duyuruyor ve hızla 
Avrupa kıtasının hâkimiyetini ele geçirirken 35 yaşında 
Fransız İmparatoru ilan ediliyor. Ve Napolyon’un sonu da 
her diktatör gibi trajik oluyor. 

Osman Pamukoğlu, tarihi figürlerin hayatlarını eşsiz 
kalemiyle okurlarına roman tadında sunarken keyifli bir 
keşif de sizi bekliyor.   
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Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkı-
lar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf 
sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş 
birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler 
Müzesi’nin yeni sergisi “Denize İnen Yol” 30 
Ekim’de Galataport’ta sanatseverlerle bulu-
şuyor.

Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini 
ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Mü-
zesi’nin yeni sergisi, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Kültür Yolu Projesi aksında 
yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata 
Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal 
Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile 
çevresinden izler barındırıyor. 

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında 
gerçekleştirdiği en büyük projelerinden biri 
olan ve Ara Güler ile iş birliği sonucu kuru-
lan Ara Güler Müzesi’nin Kültür Yolu Projesi 
özelinde hazırladığı sergi ‘Denize İnen Yol’ 
30 Ekim’de Galataport’ta izleyici ile buluşu-
yor. İstanbul’un belleği olma niteliği taşıyan 
sergide, Ara Güler’in Kültür Yolu Projesi 
aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, 
Galata Mevlevihane’si, Galata Kulesi, Tü-
nel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim 
Meydanı ile çevresinde çektiği fotoğraflar 
yer alıyor.

31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak ser-
gide bölgeye ait daha önce yayınlanmamış 
fotoğraflarında bulunduğu 41 eser yer alı-

ARA GÜLER’İN 
ARŞİVİNDEN
‘DENİZE İNEN 
YOL’ 
GÜN YÜZÜNE 
ÇIKIYOR
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yor. Sergide ayrıca Ara Güler’in 1970’li yıl-
larda yapmış olduğu ve Yavuz Zırhlısının 
sökümünü konu alan 17 dakikalık Kahra-
manın Sonu belgeseli de gösterilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı inisiyati-
finde gerçekleşecek olan Beyoğlu Kültür 
Yolu Projesi’ne Doğuş Grubu olarak farklı 
etkinlikler ile katıldıklarını ve destek ol-
duklarını vurgulayan Doğuş Grubu Sanat 
Danışmanı Çağla Saraç, “Doğuş Grubu 
olarak, kültür ve sanatın farklı dallarını 
desteklemek ve geliştirmek bizim için 
büyük öneme sahip. Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Ferit F. Şahenk’in bu konudaki 
vizyonu hepimiz için yol gösterici olmuş-
tur. Kültür-sanat alanında sürdürülebilir 
projeler üretmeye daima özen gösteriyo-
ruz. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi 
ile Ara Güler Müzesini bu felsefeyle 2016 
yılında hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki, 
bu projeleri Ara Güler ustanın sağlığında, 
onun katkısı ve desteğiyle yapabildik. Bu 
iki kıymetli sanat kurumumuz sayesinde 
çok değerli bir kaynak olan Ara Güler arşi-
vinin bütün olarak korunması ve gelecek 
nesillere aktarılmasının yanı sıra fotoğraf 
sanatının bu arşiv üzerinden desteklen-
mesini de sağlıyoruz. Bu yıl Ara Güler’in 
93’üncü yaş gününde T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığımız ile Ara Güler Arşiv ve 
Araştırma Merkezi’nin iş birliğinde büyük 
usta Ara Güler’in eserlerinden oluşan ‘Ara 
Güler Fotoğraf Sergisi’ni İstanbul’un en 
önemli simgelerinden olan Galata Kule-
si’nde ziyarete açtık.  İstanbul ve Beyoğ-
lu deyince tabii ki aklımıza öncelikle Ara 
Güler ve onun hafızalarımıza kazınan çok 
özel fotoğrafları geliyor. Kültür Yolu Pro-
jesi hattında kendisinin ölümsüzleştirdiği 
anlar, yerler, olaylar ve duyguları kapsa-
yan bir seçki Ara Güler Müzesi ve Gala-
taport iş birliğinde sanatseverlerle bulu-
şacak. Sergimizde daha önce gün yüzüne 
çıkmamış Ara Güler fotoğrafları da var. 
Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerin-
den biri olan Ara Güler Arşiv ve Araştırma 
Merkezi olarak büyük ustanın eserlerini 
gelecek nesillerle buluşturabilmek en bü-
yük hedefimiz” dedi. 



Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

ÇALIŞMAK İSTEYENE ZAMAN VE
MEKAN FARK ETMEZ!

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Şaka bir yana sizlerle bu dergide buluşma-
ya başlayalı 1 sene olmak üzere. Bilgilerimi 
sizlerle paylaşmak beni mutlu ediyor. Ayrıca 
sizler için yaptığım hazırlıklar sayesinde yeni 
konuları öğrenme sürecime de katkıda bu-
lunuyorsunuz.

2021 yılını bitirmeye çok az kaldı. Havalar 
soğuyor, nezle ve grip bir yandan, Covid19 
melaneti bir yandan devam ederken, ben ve 
sizler işimizin başında, elimizden geldiğini 
yapmaya çabalıyoruz. Ki inancım şudur: Ça-
lışan başarır, elması kızarır.

Son birkaç aydır bazı mecralarda sürek-
li çok yeni bir durum gibi “esnek” çalışma 
modelini anlatmaya ve açıklamaya çalışıyor-
lar. Uzaktan çalışmanın avantajlarını sürekli 
gündemde tutmaya, adeta çok yeni bir bu-
luş gibi sürekli bu konuyu sevdirmeye çalı-
şıyorlar.

Türkiye’de çalışan, işi gücü olan hemen he-
men herkes esnek çalışma modeline çoktan 
geçti. Yazılan teorik bilgilerin aksine ar-
tık deneyimlenmiş bilgiler var. Bu nedenle 
temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrar tekrar 
gündeme taşımanın pek de anlamlı oldu-
ğunu düşünmüyorum. Atatürk’ün 10. Yıl 
Nutku’unda söylediği gibi “Türk milleti ça-
lışkandır; Türk milleti zekidir!” Yani bizim iş 
dünyası bu duruma uyum sağlayıp, hayatta 
kalmaya devam ediyor.

Gelelim mekan fark etmez konusuna!

Bir insanın içinden çalışmak gelirse o insana 

genellikle hiçbir şey engel olamaz. Çünkü 
içten gelen arzu ve istekle, heyecanla işe 
başladığı zaman ilk önce kendi yaptığı işten 
memnuniyet duyar. Sonra da çevresinde-
kilere bu memnuniyeti yansıtır. Bunun tam 
tersi olduğunda yani kaba tabirle “ittire kak-
tıra” iş yapmaya çalışıyorsa bir insan,  zaten 
ne kendi memnun olur ne de karşısındaki 
insanları memnun eder. 

Şimdi size kadın doğum ve tüp bebek ala-
nında çalışan cerrah bir arkadaşım olan 
Prof. Dr. Gazi Yıldırım’ı örnek vereyim :  Bi-
lime önem veren bir hastanede kadın do-
ğum ve tüp bebek merkezinde evlat sahibi 
olmak isteyen insanlara büyük bir istekle, 
yorulmak nedir bilmeden hizmet veriyor. Bir 
yandan çiftleri evlat sahibi yapmak için ça-
lışmalar yaparken bir yandan da 8-10 saat 
süren cerrahi ameliyatlar yapıyor. Yaptığı 
bir ameliyat sonrasında paylaştığı bir fotoğ-
rafta paçasına kadar sırılsıklam ter içinde 
kaldığı gördüm. Aradım ve konuştuk. Has-
tayı sorduğumda cevap verdi :  Kurtardık! 
dedi. Öyle bir ses tonu ile söyledi ki sanki en 
sevdiği insanı kurtardık der gibiydi. İşte bu 
nedir ? Mesleği sevmek, yaşamayı sevmek, 
kendine ve karşındakine değer vermek mi-
dir? Siz ne düşünürsünüz bu konuda ? 

Şimdi de meslek grubu olarak zıt bir örnekle 
gidelim :  Benim ofisimin olduğu yer Kadı-
köy’ün eski semtlerinden birinde. Sokaklar 
eski, evler eski. Oturan mahalle sakinleri de 
genellikle yaşını başını almış insanlar. Bizim 
mahalleye bakan bir temizlik ekibi var. Bu 
görevliler haftada bir defa mahallenin tüm 
sokaklarını tazyikli suyla yıkıyorlar. Hatta 
arada apartmanların kapılarını da elden ge-
çiriyorlar.

Bu ekip bu işi yaparken çok mutlu. Yüzleri 
gülüyor. Mahalle sakinleri onlara laf atıyor. 
Temizlik ekibi ile mahalle sakinleri arasında 
bir etkileşim var. O ekibi sokakları temiz-
lerken ben de birkaç defa izledim onları. 
Sokakları kıyı köşe tertemiz yıkayıp öyle 
gidiyorlar. Ve onlar da sırılsıklam ter içinde 
kalıyorlar. Peki neden hala yüzleri gülüyor? 
Yaptıkları işi ve kazandıkları parayı seviyor-
lar olsa gerek. Hem kendilerine hem de kar-
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şılarındaki insanlara ve hayvanlara saygıları 
var. 

Şimdi haydi bir pencere daha açalım ko-
numuzla ilgili : Esnek çalışma yaklaşımı.

Görüşme yaptığım yöneticilerden bazıları 
esnek çalışma modelinin verimliliği düşüre-
ceği, ekipler üzerinde kontrol kaybının ola-
cağı, disipline olma konusunda ciddi hasar 
alınacağı gibi bir sürü endişeleri var. Zira 
kendileri de ne yapmaları gerektiği konu-

sunda kararsızlık içindeler. Bu kararsızlık ve 
belirsizlik, beraberinde çalıştıkları ekip arka-
daşlarını istemsiz olarak kaygıyla besleyip, 
sonuçların gerçekten berbat olmasına ne-
den olabilir. Bu ve benzeri nedenlerle esnek 
çalışma veya uzaktan çalışma dinamikleri 
olarak konuyu ele aldığımızda aşağıdaki 5 
maddeye dikkat edin : 
 
1.Çalıştığınız insanların nerede, ne zaman, 
ne yaptıkları ve yapmadıkları ile ilgilenme-
yi azaltıp, gerçekten zaman ve mekan farkı 

gözetmeksizin işlerine odaklanmaları konu-
sunda isteklendirin.

2.Küresel sağlık krizi nedeni ile yüz yüze ya-
pamadığınız toplantıları kamera karşısında 
ve istekli bir şekilde yapın. O toplantılarda-
ki amacınız ekiple birlikte çalışmak olsun, 
kontrol memurluğu yapmak değil.

3.Özellikle sanal ortamda yazışmalarınızı 
yüz yüze olduğunuz zamanlara göre daha 
sert bir dille yazma olasılığınız konunun içe-
riğine bağlı olmakla birlikte, artabilir. Özel-
likle tatsız olan konuları yazılı göndermeden 
önce kamera bağlantısı ile bir görüşme ya-
pıp, sonrasında yazışmalarınızı paylaşın.

4.Kamera karşısında yapacağınız toplantıları 
ve görüşmeleri 25-30 dakika ile sınırlandı-
rın. Sonrasından 10 dakika ara verin ve tek-
rar 25-30 dakikalık bloklarla sürece devam 
edin. Konsantrasyonu daha diri tutarsınız. 

5.Esnek çalışma modelinde en çok hatırlat-
mak istediğim konu ise “Sabırlı olmanız!” 
gerekliliği. Sanal ortamda, fiziki olarak yan 
yana gelemediğiniz durumlarda bazı işler 
normal süresinden daha fazla zaman ala-
bilir. Bu nedenle öfkelenmek yerine sabırlı 
olmayı tekrar hatırlatmak isterim. 

Ve beraberinde bu yazıyı okuyan herkesin 
kendine şu soruyu sormasını istiyorum : 

Ben yaptığım işi gerçekten severek, isteye-
rek mi yapıyorum? 

Cevap eğer evet ise ZAMAN ve MEKAN fark 
etmez. Her yerden en iyi verimle iş yapmak 
mümkün. Eğer cevap hayır ise o halde sa-
rayda da çalışma ortamı sunsanız nafile!

Hepinizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve bol ka-
zançlı güzel bir yıl ile karşılaşmanızı dilerim.

Saygı ve sevgilerimle,
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BAŞKENT’E ‘’VEGA OTONOMİ’’ GELİYOR
   

•‘’Vega Otonomi’’ projesinin imzaları atıldı

•Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük oto-
motiv ticaret ve yaşam merkezi Otono-
mi’nin model olarak alındığı, Sincan’da 
hayata geçecek olan Vega Otonomi için 
NATA Holding ve SİMAS arasında imzalar 
atıldı

NATA Holding ve Sincan Motorlu Araç Sa-
tıcıları Derneği (SİMAS) işbirliğiyle hayata 
geçirilen, Sincan bölgesindeki oto galeri-
leri bir araya getirerek nitelikli ticaret im-
kanı sağlayacak; bölgeyi ve bölge halkını 
rahatlatacak Vega Otonomi’nin imza töre-
ni büyük bir katılımla Tavacı Recep Usta’da 
gerçekleşti.
NATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Namık Tanık ve SİMAS Başkanı Gökhan 
Çalışkan’ın ev sahipliği yaptığı toplantı-
ya, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demi-
rel, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Motorlu Araç Satıcıları 
Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Ay-
dın Erkoç ve motorlu araç satıcıları katılım 
gösterdi.

Programın açış konuşmasını gerçekleş-
tiren Namık Tanık, emeği geçen herkese 
teşekkür ederek proje hakkında bilgiler 
verdi. Tanık, ‘’Sincan’da Ayaş yolu üze-
ri Başer kavşağında hayata geçireceği-
miz Vega Otonomi projesinin imzalarını 
atıyoruz. A Tasarım Mimarlık tarafından 
projelendirilen Vega Otonomi’de 151 oto 
showroom ve 58 ofisin yanı sıra noter, 
banka, ekspertiz, araç stüdyosu, araç ba-
kım ve yıkama alanları ile sosyal alanlar da 
olacak. Böylelikle bölgede dağınık halde 
bulunan oto galeriler bir alanda toplanmış 
olacak. Sincan Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Ercan’a, Etimesgut Belediye Başka-
nımız Sayın Enver Demirel’e, MASFED Ge-
nel Başkanı Sayın Aydın Erkoç’a ve SİMAS 
Başkanı Sayın Gökhan Çalışkan’a destek-
leri için teşekkür ederim. Vega Otonomi 
Başkentimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye 
konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yap-
tığı konuşmada ‘’Öncelikle Ankaramıza 
katma değer sağlayacak, kentimizin kal-
kınmasında önemli bir rol oynayacak bu 
proje herkese hayırlı olsun. Bu iş birlikleri, 
güç birlikteliği yatırıma döner ve insanla-
rımızın yaşam kalitesini yükseltir. Birlikten 
güç doğar’’ değerlendirmelerinde bulun-
du. 

Vega Otonomi’nin bölgede başka yatırımla-
rın da önünü açacağını ifade eden Etimes-
gut Belediye Başkanı Enver Demirel ise ‘’Bu 
proje sadece ilçemizde yaşayan vatandaşla-
rımızı değil, biz yöneticileri de rahatlatacak; 
istihdam ve katma değer sağlayacak’’ dedi.
MASFED ve Otonomi’nin kurucularından 
Başkan Aydın Erkoç ise yaptığı konuşma-
da ‘’2016 yılında hayata geçirdiğimiz Oto-
nomi’nin, gerek teknik alt yapısı, gerekse 
kusursuz işleyişi ile model alınması bizi gu-
rurlandırıyor. Şimdi de Sincan bölgesinde 
hayata geçirilen Vega Otonomi sayesinde 
bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız A’dan 

Z’ye tüm işlemlerini tek bir merkezde ger-
çekleştirerek güvenle alışveriş yapabilecek. 
Ankaramıza hayırlı olsun’’ diye konuştu.

SİMAS Başkanı Gökhan Çalışkan da dernek 
olarak böyle bir projenin içinde yer almak-
tan duydukları memnuniyeti dile getirerek 
‘’Mesleğine yatırım yapan, bizlere inanan, 
hayallerimizin peşinden gelen tüm motor-
lu araç satıcısı esnafımıza teşekkür ederim’’ 
dedi.

Programın sonunda NATA Holding ve Sİ-
MAS arasında işbirliği imzaları atıldı.
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

SEVDIĞIN IŞLE YAPTIĞIN
 IŞ FARKI

Kültürel olarak baktığımızda alışkanlıklar 
,beklentiler , duygu ve düşünceler her top-
lumda birbirinden farklı seyir izler. Bunun 
da asıl kaynağı o toplumun  mirasından ge-
lenek ,görenek ve ortak geçmişinden gelir.
Bu doğrultuda kuşaktan kuşağa geçen 
çocuğu eğitme ve öğretme sistemi de bu 
ortak inançlarla şekillenmiştir. Bireylerin al-
gısı genellikle ; eksik olan şeyi ya da ‘yapı-
lamayan ,öğrenilemeyen  konunun’  üstüne 
giderek öğretme yolunu esas alır. Bu yön-
temin doğruluğu yanlışlığı tartışılır olmakla 
birlikte  bazı farklı kültürlerde de sayılır şe-
kilde aynı sistem uygulanır.

Dikkat çekeceğim konu şu ki; Kuzey Av-
rupa’nın bu doğrultuda izlediği yöntem.. 
Çocuğun ya da öğrenen bireyin zorlandı-
ğı , bazı nedenlerden dolayı öğrenmekte 
direndiği  veyahut kapasitesinin, ilgisinin , 
merakının diğer konular kadar yeterli olma-
dığı durumlarda kişinin ‘zorlandığı konu’ ile 
ilgili baskılanmamasıdır. Tam tersi;  çocu-
ğun neye yeteneği ve ilgisi varsa oraya tam 
kapasite yoğunlaşabilmesidir aynı hevesle 
aynı istekle..

Onaylanmayan yöntemle ilgili örnek vere-
cek olursak ; Çocuk , sosyal bilimlerde kendi 
kapasitesince deneyip bir takım uğraşlara 
rağmen  alamadığı iyi not,  ebeveynleri ya 
da eğitimcileri tarafından izleniyor, neden 
başarılı olamadığı masaya yatırılıyor. Aksi-
yon alınıp özel ders, etüt, destek çalışma-
ları derken çocuk aynı konudan kaçtıkça 
hiçbir isteği olmamasına rağmen yüksek 
not beklentisine maruz bırakılıyor. Sadece 
geçer not alabilmesine ve o dersten sınıfı-
nı geçebilmesine rağmen . Burada ebeveyn 
egoları da devreye girmiyor dersek olmaz. 
Çünkü çocukluğunda sosyal bilimlerde ya 
da sayısal yeteneklerde  yeterli başarıyı 

gösteremeyen ebeveyn en azından çocu-
ğunun bu başarıyı ‘kazanması gerektiğini ‘ 
düşünüyor. Ve sorun da zaten tam burada 
başlıyor ..

Çocuğu bu konuyla ilgili zorlamak, iste-
mediği branş için baskı yapılırken bu du-
rum da fark etmeden çocuğun okuldan 
soğumasına ,sevdiği ve başarılı olduğu 
derslerden uzaklaşmasına neden olabili-
yor.  Çocuk resim çizmekten hoşlanırken; 
ebeveyni tarafından  ‘Onu boşver resim 
karın doyurmaz sen mühendis ol, mühen-
dis olman  için resim çizmene gerek yok’ 
yaklaşımlarına maruz bırakılıyor. Farklı 
yaşlardan çocuklarla çalışabilme imkanım 
olduğu için bir sürü iyi yeteneğin de baş-
lamadan aileler tarafından bitirebildiğini 
görebildim bu süreçte.

İşte tam da bu yüzden ebeveyn olarak 
kendi hedeflerinizi  bir köşeye bırakabil-
mek; çocuğunuzun sahiden neye yeteneği 
olduğuna eğilebilmek , ilgilendiği konuy-
la ilgili  merak ettiği sorulara tatmin edici 
cevaplar verebilmek, bu konuları araştır-
masına zemin hazırlamak , tüm dikkati ve 
ilgisiyle zamanını geçirdiği ders konusuna 
tam kapasitesini vermeye fırsat tanımak-
tan  geçer. İnsan hayal edebildiği mesle-
ği yapabiliyorsa bu büyük bir şanstır tüm 
kültürler için.. Dolayısıyla bunu yakalayabi-
len birey neden sizin çocuğunuz olmasın? 
Ömrü boyunca mutlu olduğu işi yaptığı 
için geleceğine de sağlıkla, umutla ba-
kacaktır. Parayı nasıl mı kazanır? O zaten 
sevdiği işi aşkla yapan her insanın mutlaka 
peşinden gelir.
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NTT DATA BUSİNESS SOLUTİONS TÜRKİYE’DEN 
RETELLERS' 21 ZİRVESİ

   

Oyunun kurallarını değiştiren liderlerle 
perakendenin geleceği konuşuldu

Global yetkinliklerini ve sektörel uzmanlık-
larını, yerel deneyimle birleştiren NTT DATA 
Business Solutions Türkiye tarafından ger-
çekleştirilen RETELLERS’21 zirvesinde pe-
rakende sektörünün bugünü ve geleceğini 
masaya yatırdı. Sektörün önde gelen mar-
kalarından pek çok iş profesyonelinin katıl-
dığı zirvenin açılış konuşmasını NTT DATA 
Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su 
Dr. Abdülbahri Danış gerçekleştirdi. 

NTT DATA Business Solutions Türkiye ve 
MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ko-
nuşmasında, 

“Perakende sektörü bizim için stratejik bir 
öneme sahip.  Perakende sektörünün dijital 
dönüşüm yolculuğuna; mağazacılık başta 
olmak üzere kasa ve sadakat yönetimine 
yönelik geliştirdiğimiz uygulamalarımız, çok 
kanallı e-ticaret ve pazaryeri çözümlerimiz, 
yenilikçi insan kaynakları yaklaşımları ve 
karar verme sürecini destekleyen anlık veri 
analizlerimiz ile destek veriyor, rehberlik 
ediyoruz.  Türkiye’de hayata geçirdiğimiz 
önemli pek çok projenin yanı sıra İngiltere, 
Danimarka, Japonya, Almanya gibi ülkeler-
deki perakende projelerine de önemli ölçü-
de katkı sağlıyoruz.” dedi.

Birçok farklı sektörde kurulumların dijital 
dönüşüm yolculuklarına eşlik eden ve aynı 
zamanda iş uygulamaları alanında dünyanın 
önemli yazılımlarından SAP'nin en büyük 
uluslararası iş ortaklarından biri olan NTT 
DATA Business Solutions Tükiye oldukça 
önemli bir zirveye imza attı. RETELLERS’21 
adı verilen bu özel etkinlikte Türkiye’nin 
önde gelen perakende markalarının liderleri 
deneyimlerini aktarırken, perakendenin ge-
leceği ve sektörün dinamikleri özel oturum-
larda tartışıldı. 

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakende-
ciler Federasyonu (TAMPF) işbirliği ile ger-
çekleştirilen etkinlikte NTT DATA Business 
Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Ab-
dülbahri Danış, SAP Türkiye Genel Müdürü 
Uğur Candan, SAP Türkiye, Bulut & İş Çö-
zümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Bülent Karal,  SAP Türkiye, Stratejik 
Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Elif Ertan, TAMPF Başkanı Alp Önder 
Özpamukçu, TAMPF Genel Müdür Yardım-
cısı Burak Ünaldı, Alkaş Consulting Başkanı 

Avi Alkaş, Konda Araştırma Genel Müdürü 
Bekir Ağırdır, Next Academy Kurucusu ve 
Akademisyen Levent Erden,  Mavi Ceo’su 
Cüneyt Yavuz, LCW  Dijital Dönüşüm ve 
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin 
Özer, Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, 
Gencallar Ceo’su Ahmed Gencal, Midpoint 
Kurucu Ortağı Ayhan Çarıkçılar, Carrefour-
SA İcra Kurulu Üyesi ve GMY’si Bulut Batum, 
Boyner Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz 
Gürer, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı 
Elvan Ünlütürk, ebebek Genel Müdürü Halil 
Erdoğmuş, Sefamerve Kurul Üyesi Mehmet 
Metin Okur, Hepsiburada CCO’su Mut-
lu Erturan, Defacto CFO’su Önder Şenol, 
KlisheTrend Danışmanı ve Influencer Simla 
Canpolat, Styleboom, Dijital İçerik Üreticisi 
Dr. Burçin Akgün Ünaldı, Dijital İçerik Üreti-
cisi Billur Saatçi, NTT DATA Business Soluti-
ons Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Fatih Irak, NTT DATA Business 
Solutions Türkiye, TR & MENA Satış ve Di-
jital Dönüşüm Direktörü Dr. Serhan Yılmaz 
konuşmacı olarak katıldı. 

“Akıllı uygulamalar, ödemesiz mağaza-
lar, müşteri deneyimini destekleyen tek-
nolojiler perakendenin geleceğine yön 
verecek ”

RETELLERS’21 etkinliğinin açılış konuşma-
sında perakende sektörünün kalbinin bu 
etkinlikte attığına dikkat çeken NTT DATA 
Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su 
Dr. Abdülbahri Danış, akıllı uygulamalar, 
ödemesiz mağazalar, müşteri deneyimini 
destekleyen teknolojiler perakendenin ge-
leceğine yön verecek. İşte tüm bu masalı 
gerçeğe dönüştüren ve geleceği şekillen-
direcek olan liderlerle sektörün bugününü 
ve yarını konuşuyoruz. Dünyada rekabet 
eden markalarımızın başarısına ışık tutacak 
fikirleri ortaya koyuyoruz. Çünkü perakende 
sektöründe gelecekte ne olacaksa bu ülke-
de bunu bu salonda bulunan profesyoneller 
gerçekleştirecek” dedi. 

“10 yılda 10 kat büyüdük”

2012 yılında 120 kişiyken bugün 1500 ki-
şilik bir büyüklüğe ulaştıklarını belirten 
NTT DATA Business Solutions Türkiye ve 
MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, her 
yıl cirolarını yaklaşık yüzde 30-40 oranın-
da, hatta bu sene 2020 yılına göre yüzde 
60 büyüttüklerine dikkat çekerek sözlerine 
şöyle devam etti:  “Biz bir Japon şirketiyiz 
ve NTT Group’un üyesiyiz. NTT Group 100 

Milyar dolardan fazla ciro yapan dünyanın 
en büyük 62. şirketi. Teknoloji işinde NTT 
DATA markasıyla 20 Milyar dolardan faz-
la ciro yapan ama en önemlisi her yıl 3.6 
Milyar dolar AR-GE yatırımı gerçekleştiren 
dünyanın pek çok yerinde inovasyon mer-
kezleri bulunan bir grup. Dünyanın en bü-
yük teknoloji şirketlerinden biri olan NTT 
DATA, aynı zamanda SAP’nin, Microsoft’un, 
Amazon’un dünyadaki en büyük ve güçlü 
çözüm ortakları arasında. Bu dev Japon şir-
keti 2000’li yıllarda globalleşme kararı alır-
ken itelligence markasıyla Türkiye’ye giriş 
yaptı ve 1 Nisan 2021’de tüm dünyayla eş 
zamanlı olarak NTT Data markasını teknoloji 
alanında kullanmaya başladı. Biz de 1 Nisan 
itibarıyla hem Türkiye hem de Dubai olmak 
üzere MENA bölgesinin yönetimini Türk 
ekip olarak üstlenerek yepyeni teknolojiler-
le portföyümüzü zenginleştirdik. Türkiye’yi 
bir teknoloji üssü haline getirerek, ülkemiz-
den Türk danışmanlarımızla dünyaya tekno-
loji ihracat etmeyi amaçladık” dedi. 

Oylum Talu’nun sunumu ile gerçekleştiri-
len zirvede “Perakende X.O: Hiç olmadığı 
gibi”, “Perakende Sektöründeki Değişim ve 
İnsan”, “Mağazacılığın Gücü VS Dijital Pe-
rakendeciliğin Yükselişi: Bir Yol Daha Var”, 
“2030’un Müşterisi, Geleceğin Alışveriş Se-
peti”, “Perakendecilikte Akıllı Uygulamalar 
ve İnovasyon”, “Satışın Selfie’si; Influen-
cer’ların Müşteri Deneyimine Etkisi”, “Dün-
den Bugüne Perakende: Kapalıçarşı’dan 
Akıllı Mağazalara” oturumlarında peraken-
de sektörünün tüm dinamikleri tartışıldı. 
Özellikle markaların teknolojiye bakış açısı, 
insansız mağazacılık, Z kuşağının perakende 
sektöründeki gücü, geleceğin müşterilerinin 
satın alma kararlarındaki rolü, influencer 
ekonomisi gibi sektörün en önemli tartışma 
maddeleri üzerinde sektörün kanaat önder-
leri görüşlerini aktardı. Zirvenin kapanışında 
Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağır-
dır  “Kasırga’dan Sonra İlk Çıkış” temalı özel 
bir konuşma gerçekleştirdi. 
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Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Genel MüdürüCeylan Karavil Park AVM Genel Müdürü

NTT DATA BUSİNESS SOLUTİONS TÜRKİYE’DEN 
RETELLERS' 21 ZİRVESİ

   
AVMLERDE 
DÖNÜŞÜM 
DEVAM 
EDİYOR

Bizler alışveriş merkezi yöneticileri olarak 
ziyaretçilerimize sağlıklı ve güvenli alanlar 
oluşturmak için emek veriyoruz. Emekleri-
miz sonucunda oluşturduğumuz bu alan-
larda; tüm ziyaretçilerimizin mutlu diye ta-
bir edebileceğimiz zamanlar geçirmesini ve 
yeni deneyimler kazanmasını hedefliyoruz. 
Bu hedeflerimize ulaşmak için de özellikle 
Mart 2020’den itibaren ülkemizde de etki-
lerini göstermeye başlayan pandeminin de 
getirdiği değişikliklere, tüketici alışkanlıkla-
rına ve teknolojik gelişmelere ayak uydur-
ma konusunda büyük efor harcıyoruz.

Özellikle pandemi dönemi ile ülkemizde de 
tüketicilerin sosyal yaşantı tarzları, tüketim 
alışkanlıkları değişikliklere uğradı. Bu deği-
şiklikler ilk etkilerini gösterdiğinde özellikle 
satış ve dolayısıyla cirolarda görülen nega-
tif değişiklikler bu dönemde yeni kodların 
doğru okunması ile pozitif yöne çevrilmiş-
tir.
Pandeminin doğal sürecinin meydana ge-
tirdiği zorunluluk olarak ana hedefimiz ola-
rak ortaya çıkan ‘’sağlıklı alanlarda güvenli 
alanlar oluşturmak’’ mottosuna yaptığımız 
çalışmalar ile başarılı bir şekilde tüm sek-
tör olarak ulaşmayı başardık. Tüketici satın 
alma davranışlarındaki değişikliklere de 
uyum sağlama konusunda yapmış oldu-
ğumuz çalışmalar sonucunda yeni dönem 
yaşam tarzına uyum sağladık. 2 yıl öncesi 
ile karşılaştırdığımız zaman yapmış olduğu-
muz çalışmaların sonucunda projelerimizde 
sağlık alanlarını çoğalttığımızı, çeşitli eği-
tim kurumlarının projelerimizde yer almaya 
başladığını, kültürel ve sanatsal alanların 
toplam kiralanabilir alanlarımız içerisinde 

daha fazla yer aldığını görmeye başladık. 
Artık tüm toplumda alışveriş merkezleri sa-
dece birer ticari yapı olarak değil, bulundu-
ğu bölgenin yeme-içme, spor, sosyal, kül-
türel merkezleri olarak algılanmaya ve bu 
şekilde hizmet vermeye başlamışlardır. 

Son iki yıllık süreçte yaşamış olduğumuz 
dönüşümde hazırlıklı olan, dönüşüme daha 
fazla uyum sağlayan projeler tarafında po-
zitif sonuçlar görülmeye başlandı. Alışveriş 
merkezlerimizin performansları da bu bağ-

lamda yükseliş trendine girdi. Ziyaretçileri-
miz artık her geçen gün daha da büyüyen 
güven duygusu ile projelerimize geliyor, 
mutlu diye tabir ettiğimiz zamanlarını bu-
ralarda geçiriyorlar.

Tüm bu pozitife doğru ilerleyen süreçler 
yaşanırken alışveriş merkezlerimiz artan 
performans ile daha fazla sayıda istihdama 
katkıda bulunarak bu dönemde önemli bir 
katkıyı da ülke ekonomisi için sağlamakta-
dırlar.
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ANADOLU GRUBU ÇALIŞANLARININ Bİ-FİKİR İLE 7 YILDA 
YARATTIĞI DEĞER 780 MİLYON TL’Yİ AŞTI 

Bİ-FİKİR YEPYENİ FİKİRLERLE BÜYÜYOR  

Anadolu Grubu, inovasyon programı Bi-Fikir 
kapsamında çalışanlarının yenilikçi fikirlerini 
ödüllendirmeye devam ediyor. Programda 
2015 yılından bu yana 5.938 hızlı uygulama 
ve 2.177 proje hayata geçirilirken,  7 yılda 
yaratılan toplam değer 780 milyon TL’yi aştı. 
Dijital Bi-Fikir Festivali’nde konuşan Anado-
lu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özilhan, “Bi-Fikir ile 7 yılda 40 binden fazla 
fikre ulaştık. Her koşulda daha iyisini başar-
mak için çalışmaya, fikir üretmeye ve fikirle-
rimizi işe dönüştürdüğümüz öncü projelere 
imza atmaya devam edeceğiz” dedi. 

Anadolu Grubu’nun, çalışanlarının yaratıcı 
fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle 
tüm Grup şirketlerine katma değer sağla-
dıkları inovasyon platformu Bi-Fikir, tüm 
hızıyla devam ediyor. Anadolu Grubu çalı-
şanları tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu 
pandemi koşullarına rağmen grubun geli-
şimine ve inovasyon çalışmalarına katkıda 
bulunan fikirler üretmeyi bu yıl da sürdürdü. 
Yedincisi gerçekleştirilen Bi-Fikir’de finale 
kalan ekipler, dijital ortamda düzenlenen 
Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıttı.

Bi-Fikir programında, bugüne kadar yaratı-
lan toplam değer 780 milyon TL’yi aştı. Ana-
dolu Grubu’nun kurumsal değerlerinden 
biri olan girişimci bir ruhla yeniliğe öncülük 
etme yaklaşımının en önemli simgesi olan 
Bi-Fikir’de bir kez daha grup çalışanlarının 
fikirleri projelendirildi, yenilikçi birçok ürün 
ve hizmet geliştirildi. Programda bu yıl “Mu-
citler” kategorisinde Akıllı Fabrika projesi ile 
Anadolu Isuzu, “Kaşifler” kategorisinde ise 
1500kelime.com Platformu projesi ile Adel 
Kalemcilik birinci oldu. 

“Fikir üretmeye, fikirlerimizi işe dönüş-
türdüğümüz öncü projelere devam ede-

ceğiz”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özilhan, Dijital Bi-Fikir Festivali’nde 
yaptığı konuşmada, platform ile 7 yılda 40 
binden fazla fikre ulaştıklarını söyledi. Özil-
han sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu 
Grubu olarak önceliğimiz rekabetçiliğimizi, 
katma değerli hizmet derecemizi ve müşte-
ri memnuniyetini artırırken ekosistemimizi 
sürdürülebilir kılacak işlere imza atmak. Son 
birkaç yıldır süregelen, teknolojik dönüşüm, 
e-ticaret, yapay zekâ, siber güvenlik, dijital 
ödeme sistemleri ve perakende teknolojileri, 
omnichannel müşteri deneyimi gibi trendler 
ivmelenerek gelişiyor. Salgın kaynaklı belir-
sizliklerin devam ettiği yüksek istikrarsızlık 
ortamında yenilikçi fikirlerimiz ve uygula-
malarımızla Grubumuzu bu hususlarda re-
kabette öne çıkaracak çözümler bulma oda-
ğımızı yitirmiyoruz. Her koşulda, daha iyisini 
başarmak için çalışmaya, fikir üretmeye ve 
fikirlerimizi işe dönüştürdüğümüz öncü pro-
jelere imza atmaya devam edeceğiz.”
 
“Hepimizin ortak geleceği için çalışıyo-
ruz”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ko-
nuşmasında, Bi-Fikir’in Anadolu Grubu’nun 
girişimci ruhu ve yeniliğe dönük yüzünün 
en önemli simgelerinden biri olduğunu vur-
guladı. Anadolu Grubu’nda yeniliği her za-
man cesurca desteklediklerini belirten Zorlu, 
“Değerlerimizin temelinde, gelişime öncülük 
etmek ve denemekten korkmamak var. Bu 
noktada çalışanlarımızı her zaman değişimi 
kucaklayan fikirler üretmeye teşvik ediyoruz. 
Ürettiğimiz fikir, proje ve değerlerle aslında 
hepimizin ortak geleceği için çalışıyoruz. 
İşimize değer katacak ve bizleri geleceğe 
taşıyacak yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler, 

hizmet modelleri ve iş modelleri hayata ge-
çirmek de en önemli önceliklerimiz arasında. 
Bi-Fikir’in önemi işte tam bu noktada ortaya 
çıkıyor. Ortak aklımıza katılan her fikir, her 
proje değerli. Geleceğimiz için üretmeye ve 
bu konuda birbirimizi, özellikle de gençleri-
mizi teşvik etmeye devam edeceğiz” ifade-
lerini kullandı. 

Anadolu Grubu’nun yurtiçi ve yurtdışın-
daki tüm çalışanlarına ulaştı 

Covid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır dijita-
le taşınan Bi-Fikir Festivali, dijital platform 
üzerinden Anadolu Grubu’nun Türkiye’de 
ve yurtdışında yer alan operasyonlarındaki 
tüm çalışanlarına ulaştı. Eylül ayında yapılan 
Şirket BFF’lerinde dereceye giren, toplam 21 
proje, ilk aşamada yarı finalde sunumlarını 
gerçekleştirdi ve Grup şirketlerinin çeşitli 
fonksiyonlarındaki çalışanlarından oluşan 
bir jüri tarafından değerlendirildi. Şirketle-
rin başarılı bulunan temsilcileri, yarı finalde, 
yeni ürün ve hizmet, sürdürülebilirlik, dijital-
leşme, sosyal sorumluluk, maliyet azaltma, 
verimlilik, satış, pazarlama ve üretim alan-
larında gerçekleştirdikleri projelerini sundu. 
Bu projeler arasından üç Kaşif ve beş Mucit 
olmak üzere toplamda 8 finalist seçildi. Ayrı-
ca, sene içerisinde gösterdikleri performans-
la “fikir, proje ve hızlı uygulama” sayılarında 
öne çıkan şirketler, jürinin oylarıyla “dijital-
leşme” ve “sürdürülebilirlik” ve “önceliğimiz 
insan” kategorilerinde en başarılı seçilen 
projeler ve bu sene çalışmalarıyla Bi-Fikir’de 
en fazla katkı sağlayarak “en inovatif” seçilen 
çalışan da “Başarı Ödülleri” kategorisinde 
değerlendirildi. 

Her beş fikirden biri gerçeğe dönüşüyor

Bi-Fikir’in yedinci yılında toplam 5.938 hız-
lı uygulama ve 2.177 proje hayata geçirildi. 
Anadolu Grubu genelinde Bi-Fikir’e başvu-
ran her beş fikirden bir tanesi gerçeğe dö-
nüşüyor. 2015’te Türkiye’de başlatılan ve 
yurtiçinde tüm Anadolu Grubu şirketlerine 
yayılan çalışmalar, yıllar içerisinde yurtdışı 
operasyonlarının katılımıyla daha da büyü-
dü. Bi-Fikir, 3 yıldır kurum dışında üniversi-
telerde de faaliyetlerini sürdürüyor. Bi-Fikir 
KAP ile öğrencilerin fikirleri hayata geçirilir-
ken, gençlere inovasyona önem veren, tek-
nolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı 
sunuluyor. 3 yılda 165 üniversitenin 1.595 
öğrenciden toplam 763 proje önerisi top-
landı. 

Tuncay ÖzilhanTuncay Özilhan
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
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Engin Yıldırım

KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ

Kuruluşun içine düştüğü, kendi dışında 
oluşmuş herhangi bir krizden, iletişimi doğ-
ru yöneterek kurumsal itibarın güçlendiril-
mesi adına avantaj sağlayarak çıkmasıdır. 
Medya kuruluşları ve basın ile ilişkilerde et-
kili ve sağlıklı iletişimin sağlanması kurumsal 
itibarın tesisi bakımından büyük önem taşır. 
Çünkü medya kurumları, daha fazla insana 
dokunmalarında fayda sağlayacak etkili ile-
tişim kanalıdır. Günümüzde kriz iletişimi ve 
yönetiminde sosyal medya da çok etkilidir.
Kriz sonrası önce hasar tespiti yapılmalı, ha-
sarın boyutu ne ise verilecek yanıtın şiddeti 
de aynı ölçüde olacaktır. İtibar sarsıcı krizler, 
hasarı en tehlikeli ve ağır olanlarıdır. Sonuç-
ları hemen görülmez. Bu her alanda böyle-
dir. Politikada da iş dünyasında da... Yıllarca 
iktidarda kalan partiler zamanla eriyerek 
koalisyon ortağı, sonra da meclis dışında 
kalmıştır. Bir zamanlar zirveye oynayan iş 
adamları suçlandıkları yasa dışı işlerden çok 
krizlerini doğru yönetemedikleri için olması 
gerekenden daha ağır hasarların bedelini 
daha ağır hasarla ödemek zorunda kaldılar.

Kriz Yönetimi

Kuruluşun, kendi üretim ya da yönetim ka-
rarları nedeniyle içine düştüğü bir krizin bü-
tün cepheleriyle yönetilmesidir.

Kriz İçinde Yönetim 

Kurum dışı nedenlerle ülkede ya da yakın 
çevrede oluşan bir kriz ortamının içinde 
kurumun, ilişki, üretim ve iletişim süreçle-
rinin yönetilmesidir. Tabi gerçekten krizin 
oluşup, oluşmadığına doğru karar vermek 
gerekir. Gerçekten kriz varsa kriz planını yü-
rürlüğe koymak lazım.

Kriz Planı (Kriz Öncesi Hazırlık)

Bu tür halkla ilişkiler problemlerinde zaman 

kaybının maliyeti yüksek olacağından önce-
den bir “Kriz planı" yapılmalıdır.

·Kriz ekibinin ve sözcüsünün belirlenmesi, 
kriz ekibinin iş süreçlerinin belirlenmesi, gö-
rev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması. 
(Senaryolara göre dahil edilecek birimler ve 
yetkileri nedir?)

·Kriz ekibine kriz iletişimi ve medya eğitimi 
verilmesi.

·Kriz ekibi ve sözcüsüyle birlikte muhtemel 
kriz senaryolarının saptanması. 

Öncelikle kriz yönetimi için şirket içerisinde 
bir plan oluşturmanız önemlidir. Farklı du-
rumlar için farklı planlarınızın olması gere-
kir. Örneğin;

•Doğal felaketler,
•Ürünle ilgili problemler,
•Sipariş teslimleri ve kargo sorunları,
•Virüs ve salgınlar,
•Tedarik sorunları,
•Sistem ve altyapı sorunları,
•Ekonomik krizler,
•Basınla ilgili sorunlar vs. gibi problemlere 
karşın bir kriz planı oluşturmanız ve bunları 
bir prosedür haline getirmeniz gerekir. 

Her bir sorun için farklı bir yaklaşımınızın 
ve B planınızın olması önemlidir. Bu plan 
içerisinde bu tür krizlerle karşılaşılması du-
rumunda şirket olarak nasıl hareket etme-
niz ve hangi önlemleri almanız gerektiğini 
en başta planlarsanız, krizle yüzleştiğinizde 
prosedürlerinizi uygulayarak en az hasarla 
süreci kapatmaya çalışabilirsiniz.

.Takipçilerinizin desteğini almaya çalışın.
·Kriz yönetim merkezinin saptanması, tek-
nik altyapının oluşturulması. (Bu birimlerin 
aksiyon planları, yetki ve sorumlulukları ne-
lerdir?)

·Kriz yönetimi süreçlerinin iç iletişiminin ya-
pılması.

.Mağdur olanları önceliklendirin.

.Kimseyi suçlamayın.

.Özür dileyin ve çözüm odaklı olun.

Kriz Sırası Planlama 

·Kriz yönetimi yapılması kararını takiben 
kriz ekibinin toplanması.

·Durum değerlendirmesinin/hasar tespi-
tinin yapılması.

Gerçek Dışı Haberlerle Nasıl Başa Çıkılır?

Sakin kalıp, acele etmeden sistemli bir 
şekilde hareket edilmelidir. Aşırı reaksi-
yon gösterip, medyada çokça yer alına-
rak karşı tezler savunulursa farkındalık 
artacağından etki daha negatif olabilir. 
Hiçbir şey yapılmaz ise de satış ve itibar 
kaybı devam edebilir. Neye ne kadar tep-
ki gösterileceği önemlidir. 

·Haberin kime nasıl ulaştığını anlayın.

·Haberi yapan muhabir/yazar ile iletişime 
geçip, haberin içeriği ile ilgili bilgilendi-
rin.

·İnandırıcı ve etkili bir tekzip yazısı yayın-
latın.

·Haber çok yayıldıysa çıkıp savunma ya-
pın.

Olay medyada çok ileri safhada yayılmış 
olabilir. Bu durumda çok iyi hazırlık ya-
pıp, medya karşısına çıkmak ve savunma-
yı yapmak gerekir. Bu tür savunmalar ba-
zen fırsata dönüşebilir. Örneğin, kuş gibi 
probleminde beyaz et sektörüne vurulan 
darbe, aktif politikayla bir fırsata çevril-
miş ve sektör tekrar canlanıp, büyümeye 
devam etmiştir. 

Kriz sırasında stratejinizi belirleyin ve 
sadık kalın. Hızlı yanıt verin ve doğruyu 
söyleyin! Ama her doğruyu söylemeyin. 
İletişim kanalını başkasının doldurması-
na izin vermeyin, erken davranın. Krizden 
etkilenenlerin zararını telafi edin. Kriz 
sonrasında raporun hazırlanması gerek-
mektedir. Ancak ne kadar sorumlu veya 
ne kadar tutarlı davrandığınıza kamuoyu 
karar verecektir.

Son olarak, kurum içi iletişimin yönetil-
mesi, itibar yönetimin kritik başarı fak-
törlerinden biridir. Kendi çalışanlarınca 
itibarlı kabul edilmeyen hiçbir marka ya 
da kurumun toplum nezdinde itibarlı al-
gılanma şansı yoktur.
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SABANCI HOLDİNG KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN 
GÜÇLÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Sabancı Holding, 2021 yılının üçüncü çey-
reğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 
Pandeminin ilk günlerinden itibaren, dina-
mik portföy yapısıyla finansal sürdürülebi-
lirliğe odaklanan Sabancı Holding, bu yılın 
9 aylık döneminde de güçlü performansını 
sürdürdü. Söz konusu dönemde Sabancı 
Holding, tek seferlik gelirler hariç tutuldu-
ğunda 5 milyar 773 milyon TL seviyesinde 
net kâr gerçekleştirdi. Aynı dönemde kon-
solide net satışlarını ise yüzde 38 artırarak 
58 milyar 971 milyon TL’ye yükseltti.

“BANKA DIŞI KOMBİNE GELİRLERDE 
YÜZDE 36 BÜYÜME”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, mev-
cut işlerde dijital dönüşüme önem verdik-
lerini belirterek, son yıllarda hayata geçir-
dikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, 
pandeminin tüm kısıtlarına rağmen güçlü 
büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti: “Sü-
rekli daha iyiyi aramak, süreçleri devamlı 
olarak iyileştirmeye çalışmak Sabancı’nın 
iş kültürünün en önemli unsurları arasında 
yer alıyor. Bu  başarılı sonuçlar da bunun en 
büyük çıktısı. Güçlü finansal risk yönetimi 
yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve 
faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal daya-
nıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dö-
nemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam 
ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık.

9 aylık dönemde, banka dışı kombine ge-
lirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya 
koyduk. Sanayi şirketlerimiz bu dönemde 
güçlenen iç ve global talebi en iyi şekilde 
karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. 
Yapı malzemeleri şirketlerimiz de güçlü 
operasyonel performanslarıyla yüksek se-
viyede üretimlerini sürdürürken, küresel 
tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, 
müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde 
karşılamayı bildi.” 

Sigorta iş kolunda, Aksigorta ve Agesa 
markalarıyla iki sigorta şirketinde yola tek 
ortakla çok daha güçlü bir şekilde devam 
ettiklerini ve yeni yapılanmayla birlikte iki 
şirketi de tam konsolidasyon kapsamına al-
dıklarını ifade eden Cenk Alper, “Aksigorta 
ve Agesa arasında işbirliğini artırmaya yö-
nelik sinerji projeleri başlatıldı. Hedef müş-
terilerin sigorta ihtiyaçlarını bütüncül olarak 
karşılayabilme vizyonu doğrultusunda, iki 

şirket ortak proje geliştirme ve strateji çalış-
malarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

Tüm dünyada artan emtia ve enerji fiyatları 
küresel ekonomide dalgalanma yaratırken, 
enerji iş kolunda Topluluk şirketleri güçlü fi-
nansal yapılarını korudu ve ülkemiz ekono-
misine de ciddi katkılar sundu. Bu dönem-
de de ülkemizde sürekli olarak artan enerji 
talebinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde 
karşılanması enerji şirketlerimizin en büyük 
önceliği oldu.

Bankamız 2021’in ilk 9 ayında ekonomimize 
sağladığı kredi desteğini 330 milyarı nakdi 
olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesi-
ne çıkardı. Perakende iş kolumuz da bu dö-
nemde teknoloji odaklı yatırım, hizmet ve 
projeleriyle Topluluğumuzun sürdürülebilir 
büyümesine önemli katkılarda bulundu” 
şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, yeni ekonomiye odak-
lanan Sabancı Holding, toplululuk vaadi 
doğrultusunda, Philip Morris Türkiye’deki 
hisselerinin tamamının (%25) devir sürecini 
geçtiğimiz ay içinde başlattı. Bu kapsamda, 
Philip Morris International Sabancı Hol-
ding’in Philsa ve PMSA’daki hisselerini alma 
planıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Ku-
rumu’na başvuruda bulundu. 

“İLK GÜNDEN BU YANA SAHADA, VA-
TANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

Ülke genelinde yaz aylarında yaşanan çev-
re felaketlerinin yaralarının sarılması için 

Sabancı Topluluğu’nun bu süreçte, tüm 
imkanlarını seferber ettiğini belirten Cenk 
Alper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji da-
ğıtım işimiz kapsamında, bölgelerimizde 
yaşanan yangın ve sel felaketlerinde bölge 
insanımızın ilk günden bu yana yanında ol-
duk, altyapı hizmetlerini hızlıca hayata geçi-
rerek hayatın önemli seviyede etkilenmesini 
engellemek üzere her türlü önlemi aldık. 
Vatandaşlarımızın elektrik faturalarında 
ötelemeye giderek bir nebze destek olmaya 
çalıştık. Sigorta şirketlerimiz de bölgedeki 
hasarları öncelikli olarak telafi etti.”

SABANCI TOPLULUĞU’NDAN, CUMHU-
RİYET’İN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE TA-
RİHİ SEFERBERLİK

Sabancı Topluluğu’nun, Cumhuriyet’in 
98’inci kuruluş yıl dönümünde tarihi bir se-
ferberlik başlattığını ifade eden Cenk Alper, 
“Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz 
günden itibaren hep sahada, hep insanımı-
zın yanındaydık. Şimdi tüm çalışanlarımızla 
birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu 
topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sa-
bancı’nın bundan 96 yıl önce, bu Toplulu-
ğun tohumlarını atarken söylediği gibi; ‘Bu 
topraklardan kazandığımızı bu toprakların 
insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, ön-
celiğimiz” dedi. 

Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu Ada-
na’da, Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi 
Köyü’nde düzenlenen basın toplantısı ve 
gönüllü etkinliklerle başlatılan “Sabancı 
Cumhuriyet Seferberliği”, Cumhuriyet’in 
Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’a 
kadar devam edecek.

Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet 
gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, 
Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 11 
ilde gerçekleştirilecek.

Cenk AlperCenk Alper
Sabancı Holding CEO’su Sabancı Holding CEO’su 
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Av.Bahar Nalan Danış
Avukat - Arabulucu

DİJİTAL VARLIĞIMIZIN KAÇINILMAZ 
SONU: “DİJİTAL MİRAS” 

Özellikle son 10 yılda dünya çapında bilişim 
teknolojilerinin baş döndüren bir hızla iler-
lemesi neticesinde, internet her alanda ve 
toplumun geneli tarafından kullanılan, vaz-
geçilmez bir araca dönüştü. İnternet; oku-
ma-araştırma, haberleşme ve medya kulla-
nımı alışkanlıklarımızı neredeyse kökünden 
değiştirirken, bankacılık işlemleri gibi eko-
nomik faaliyetlerde de dijital kullanım ciddi 
oranda artmış bulunmakta. Sonuç olarak 
artık çoğu insanın fiziksel dünyadaki kişisel 
ve ekonomik faaliyetlerinin birer dijital izdü-
şümü de oluşmuş durumda.

Bu gelişmeler karşısında, insanların ömrünü 
tamamlayarak dünyadan göçüp giderken 
geride bıraktıkları fiziksel mirasları haricin-
de, artık “Dijital Miras”ları da olur hale geldi
 
Dijital Varlıklar ve Dünyada Dijital Miras 
Kavramı

Online ortamda bulunan video, fotoğraf, 
Blog sayfaları, e-postalar, sosyal medya 
hesapları vs. her türlü elektronik veri “Di-
jital Varlık” kavramına girebilir. Bu verilere 
kişinin ölümünden sonra ne olacağı konusu 
yani Dijital Miras; son günlerde çok tartışı-
lan, üzerinde düşünülen, yazılan-çizilen bir 
konu. Yeni bir kavram olduğundan, üzerin-
de henüz uluslararası bir düzenleme bulun-
madığı gibi ülkelerin uygulamaları da fark-
lılık gösteriyor. 

Google, Yahoo, Facebook, Twitter vs. tara-
fından sitelerine üye olmamız için dayatılan 
Genel İşlem Şartlarında genelde bu hesap-
ların devredilemeyeceği, mirasçılara intikal 
etmeyeceği belirtilir. Ancak özellikle miras 
bırakan tarafından şifrelerin mirasçılara bı-
rakılmadığı hallerde, ölümden sonra sosyal 
medya hesaplarının akıbeti konusunda; ABD 
ve Almanya’da Yahoo ve Facebook aleyhine 

açılan davalar olmuş, ilgili mahkemeler mi-
rasçıların, müteveffanın hesaplarına erişim 
hakkının olması gerektiğine hükmetmiştir.
 
Son olarak Apple iOS 15.2 güncellemesiyle 
iPhone ve iPad’lerde “Legacy Contact” (Mi-
ras Bırakılan Kişi) oluşturmaya imkan tanın-
dı. Bu özellik sayesinde, iPhone ve iPad kul-
lanıcıları ölümlerinden sonra Apple kimliği 
hesaplarına ve iPhone/iPad’de kayıtlı kişisel 
bilgilerine, seçecekleri kişilerin erişimine izin 
vermiş olacak. Apple, ölümden sonra hesa-
ba erişmek isteyen Legacy Contact’tan eri-
şim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kop-
yasını talep edecek.

Şu anda sadece Beta sürümde yer alan bu 
özelliğin sene sonuna kadar tüm kullanıcılar 
için yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Hukukumuzda Durum

Türk Hukuku açısından genel olarak; Me-
deni Kanunumuzun Miras Hukukuna ilişkin 
hükümleri çerçevesinde, Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanunun konuya uygulanabilece-
ğini söyleyebiliriz.

Miras Hukukumuz gereğince miras bıraka-
nın terekesi yani tüm varlığı üzerinde miras-
çıları “külli halef” olmaktadır. Yani mütevef-
fanın varlığı mirasçılarına külliyen, bir bütün 
olarak geçer. Bu noktada; miras bırakanın 
dijital varlığının içeriğine göre, terekeye 
dahil olup olmayacağı sorusunu irdelemek 
gerekir. 

Fikri Haklar bakımından; kişinin internet or-
tamında, örneğin Blog’unda yazmış olduğu 
edebi bir eser veya akademik bir web site-
sinde yayınladığı mesleki bir araştırma kişi-
sel çabasının ürünü olduğu için, fikri hakkın 
konusunu oluşturur, bu nedenle miras yo-
luyla intikalinin mümkün olduğu kabul edil-
melidir.

Konuya Kişisel Verilerin Korunması Mev-
zuatımız açısından bakarsak; bir bilginin 
“kişisel veri” sayılabilmesi için nerede 
bulunduğunun bir önemi bulunmamak-
tadır, dolayısıyla dijital mecrada yer alan 
bir takım bilgiler de kişisel veri sayılabilir.  
Ancak ölmüş kişilere ilişkin veriler kişisel 
veri olarak kabul edilemez çünkü Medeni 
Kanunumuz uyarınca “kişilik” ölümle bir-
likte sona erer. 

Youtuber’lar, Instagram butikleri, sosyal 
medya influencer’ları gibi gelir getirici 
amaçlarla yani ticari amaçla kullanılan 
sosyal medya hesaplarının miras yoluy-
la intikali mümkün olmalıdır, zira ticari 
faaliyetlerin online olarak yürütülmesi 
ve iş sahibinin ölümüyle mirasçılara geç-
mesi hukukumuzda zaten mümkündür. 
Ancak Facebook, Instagram üyeliği gibi 
normal sosyal medya sayfaları ve e-mail 
hesaplarının akıbeti tartışmalıdır. Mev-
cut durumda genel kabul edilen görüş; 
bu hesapların mirasçıların kullanımına 
sunulmasının mümkün olmaması, an-
cak “hesaba erişim”in ayrı bir konu ola-
rak değerlendirilerek, vefatın ardından 
mirasçıların sosyal medya hesaplarına 
erişimlerinin mümkün kılınmasının ge-
rektiğidir.  

Dijital Gelecek, Geleneksel Kavramla-
ra Meydan Okuyor

İnsanlar artık iş ve sosyal yaşamlarının 
büyük kısmını online ortamda geçiriyor. 
Bir çok ticari işlem hatta sosyal aktivi-
te internet üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Hukuk da devletin tüm erkleri gibi ge-
lişmelere ayak uydurması gereken, ya-
şayan bir organizma olduğundan, dijital 
değişime aynı hızda uyum sağlayamayan 
hukuk sistemlerinde birtakım sorunların 
yaşanılması kaçınılmaz. O nedenle ülke-
mizde de konu hakkında hukuki düzen-
leme getirilmesini bekliyoruz. 
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SUWEN 131. MAĞAZASINI GALATAPORT İSTANBUL’DA AÇTI

Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj 
giyim ve çorap (KİEP) sektörünün 
dinamik ve hızlı büyüyen markası 
Suwen mağaza ağını genişletmeye 
devam ediyor. Türkiye’nin 37 ilin-
de mağazalarıyla faaliyet gösteren 
Suwen 131. mağazasını Galataport’ta 
açtı.

İç giyimden ev giyime, çoraptan 
korseye, mayo ve bikini koleksiyon-
larından lohusa gruplarına kadar 
1.400’den fazla ürün çeşidiyle farklı 
yaş ve tarzdaki kadınların her anında 
yanında olmayı hedefleyen Suwen 
yeni mağazalarıyla büyümeye devam 
ediyor. 

Suwen 131. mağazasını dünyanın en 
önemli destinasyon projeleri arasın-
da yer alan Galataport İstanbul’da 
açtı. 

Türkiye’den özgün, kendine güvenen 
Türk kadınını temsil eden bir dünya 
markası çıkartmayı hedefledikleri-
ni belirten Suwen Genel Müdürü Ali 
Bolluk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda yılda 7 milyonu ya-
bancı olmak üzere 25 milyon ziya-
retçiyi ağırlayacak olan Galataport 
İstanbul’da olmak bizim için çok 
önemli. Hem Türkiye hem de yabancı 
ülke vatandaşlarına ürünlerimizi sun-
ma fırsatı bulacağımız için çok mut-
luyuz. Her yıl büyüyen perakendecilik 
operasyonlarımız doğrultusunda yeni 
açacağımız mağazalarla Türkiye’de 
giderek daha geniş bir coğrafi alana 
yayılmayı, bunun yanı sıra yurtdışın-
da da mağaza ağımızı genişletmeyi 
hedefliyoruz.”

Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Genel Müdürü Suwen Genel Müdürü 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Kuru ciltler için peeling

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı ya da bademyağı
2 damla gül yağı
1 yemek kaşığı tozşeker ya da tuz

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Yağları çırparak iyice birbirlerine karışmasını sağlayalalım. Üzerine şeker ya da tuzu 
tercihinize göre ekleyin. Yüzünüze ve boynunuza birkaç dakika dairesel hareketlerle masaj 
yaparak uygulayın. Ilık suyla durulayın. Haftada bir uygulayabilirsiniz.

Soğuk havalarda kullanmak için maske

Malzemeler

1 dilim balkabağı
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı süt kaymağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Balkabağını iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra süzüp püre 
haline getirin. Bal ve kaymağı ekleyip karıştırın. Karışımı gazlı bez üzerine yayıp 
20 dakika cildinizde bekletin. Bu maske ciltteki ödemi ve hassasiyeti alır, cilde 
nem kazandırır. Soğuk kış aylarında hafta da bir uygulayabilrsiniz.

Güllü peeling

Malzemeler

3 yemek kaşığı bademyağı
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.
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COCA-COLA HATIRA ORMANLARI’NDA 50 BİN FİDAN YEŞERECEK

Coca-Cola Hatıra Ormanları’nın ilk fi-
danları Coca-Cola Türkiye Gönüllüleri ve 
Ege Orman Vakfı yetkililerinin katılımıy-
la Bursa’da düzenlenen dikim töreninde 
toprakla buluştu.

Coca-Cola Türkiye’nin sürdürülebilir-
lik yaklaşımı doğrultusunda Ege Orman 
Vakfı’na bağışladığı 50 bin fidanlık hatı-
ra ormanı için Bursa Mudanya ağaçlan-
dırma sahasında fidan dikim töreni dü-
zenlendi. İlk fidanlar Coca-Cola Türkiye 
Gönüllüleri tarafından toprakla buluştu-
ruldu. 

Fidan dikim etkinliği öncesinde Co-
ca-Cola Türkiye ve Ege Orman Vakfı 
arasında bağış protokolü imza töreni 
gerçekleşti. İmza töreninde konuşan 
Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan 
Öztürk “Coca-Cola olarak sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriniz doğrultusunda yü-
rüttüğünüz çalışmalar kapsamında Vak-
fımız iş birliği ile doğaya yaptığınız 50 
bin fidanlık katkı çok kıymetli. Önümüz-
deki süreçte sürdürülebilir olarak birlik-
te yeni ormanlar oluşturmayı diliyoruz. 
Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür edi-
yoruz” dedi.

Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü 
Hasan Ellialtı da konuşmasında “Geçti-
ğimiz yaz tanık olduğumuz orman yan-
gınları hepimizin içini yaktı. Coca – Cola 
İçecek olarak gerek ürünlerimiz gerek 
soğutucularımızla yardım ekiplerinin 
yanında olmaya çalıştık. Bugün de ülke-
mizin yeşil örtüsünü hep beraber büyüt-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile 
ile ülkemizin geleceği için gösterdikleri 
tüm çabalar ve bu proje kapsamındaki 
destekleri için Ege Orman Vakfı’na çok 
teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi. 

Törende Coca-Cola Türkiye Genel Mü-
dürü Başak Karaca ise “Böyle anlamlı ve 
kıymetli bir etkinliğin parçası olmaktan 
çok büyük mutluluk duyuyoruz. Co-
ca-Cola ailesi olarak, daha iyi bir gele-
cek, sürdürülebilir bir doğal yaşam için 
bu önemli günde bizlerle birlikte olan 
sevgili gönüllülerimize, bir kez daha te-
şekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. 

Coca-Cola Türkiye tarafından yapılan 
bağış kapsamında, Bursa’nın yanı sıra 
Adana ve Elazığ bölgelerinde de diki-
lecek fidanlar büyüyerek, 50 bin ağacın 
kök saldığı “Coca-Cola Türkiye Hatıra 
Ormanları”na dönüşecek.
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

KIŞIN VÜCUDUMUZ NE İSTER?

Havaların soğuması, güneşin yüzünü daha 
az gösterip, yerini yağmurlara bırakması, kı-
salan günler..

Havaların soğuması ile kış kapılarımızı çal-
maya hazırlanıyor. Kış depresyonuna dave-
tiye çıkartan çokça olumsuzluk da peşimizi 
bırakmaz. Soğuk havalarda dışarı çıkmak 
yerine evde oturma isteği, gecelerin uzayıp 
gündüzlerin kısalması ile negatif düşünceler 
kişinin istem dışı kilo almasına sebep ola-
bilir. 

Kış aylarında vücut ve metabolizma kendini 
koruma altına alır ve daha yavaş çalışma-
ya başlar. Kışın yeme ihtiyacı artan kişi çok 
fazla karbonhidratlı yiyecekler yeme ihti-
yacı duyar. Terleme de çok az olduğundan 
dolayı metabolizma hızı minimumdur. Bu 
yüzden bu dönemde dikkat edilmezse kilo 
artışı kaçınılmaz hale gelir.

Evde geçirilen zaman uzayıp, güneşi daha 
az görünce kendimizi daha mutsuz, yorgun, 
depresif hissedebiliyoruz ve iştahımız da 
yine bu durumlara paralel artış gösterebilir. 
Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte grip, 
soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok has-
talık pusuda beklemektedir. Vücudumuzu 
sağlam tutmak ve mevsim hastalıklarından 
kendini korumak için yağ yakımını engeller.
Bu durumda kış mevsimini sağlıklı geçirmek 
için bağışıklık sistemini biraz daha güçlen-
dirmek gerekmektedir. Güçlü bir savunma 
mekanizmasının temelinde ise yeterli ve 
dengeli beslenme yer almaktadır. Besinler 
ile alacağımız vitamin, mineral ve antioksi-
danlar bu dönemde en büyük yardımcıları-
mızdır.
 
Kış günlerinde hastalıklardan korunmak için 
güne güçlü bir kahvaltıyla başlamak gerek-
mektedir. Sıkı bir kahvaltı, aynı zamanda 

metabolizmayı da iyi çalışır duruma getirir. 
İyi bir kahvaltıyla güne başlamak, hem so-
ğuk havalarda direncinizi koruyacak hem 
kilo kontrolünde size yardımcı olacak hem 
de metabolizma hızınızın yavaşlamasını en-
gelleyecektir.
 
Bağışıklık sistemi için nar, zerdeçal:

Anti-oksidan kapasitesi oldukça zengin 
olan nar, önemli miktarda potasyum, lif, 
A ve  C vitamini,  niyasin içerir. Zengin vi-
tamin ve mineral içeriğiyle kış mevsiminin 
vazgeçilmezleri arasından yer alır. Ayrıca 
nar, serbest radikaller ile mücadele ederek 
bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor ve 
hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. 100 
ml. nar suyu, 100 ml. kırmızı şaraba veya 
100 ml. yeşil çaya göre 2-3 kat daha fazla 
anti-oksidan taşır. Narın aynı zamanda kan 
yapıcı, idrar söktürücü, enerji verici ve tansi-
yon düşürücü etkisi de var. 

Zerdeçal, içindeki kurkumin etken maddesi 
bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanse-
rojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yük-
seltir.

Cilt güzelliği için kabak çekirdeği:

Yüksek oranda çinko barındıran kabak çe-
kirdeğinin içinde aynı zamanda  içerisinde 
cilt için en önemli vitaminlerden biri olan E 
vitaminini bolca bulundurur. Hücre yenilen-
mesinde ve onarılmasında önemli olan E vi-
tamini içeriği sayesinde kabak çekirdeği, cilt 
sağlığında önemli bir görev üstlenir.

Mutluluk için ıspanak, hindi eti:

Kış aylarının en sağlıklı serotonin. Ispanak 
içerdiği folik asit ve magnezyum sayesinde 
gevşememize ve mutluluk hormonu salgı-
sını uyararak bizi pozitif bir ruh haline so-
kuyor.

Ispanağın içerdiği diğer vitamin ve mineral-
ler ise, A ve K vitamini, klorofil, kalsiyum ve 
iyottur. Ispanağın sahip olduğu bu vitamin 
ve minerallerden tam olarak yararlanabil-
mek için çiğ ve taze olarak tüketilmelidir.

Hindi eti, iyi bir triptofan kaynağıdır ve ka-
liteli proteinlere sahiptir. Kırmızı et ve tavu-
ğa göre zayıflamaya daha çok yardım eder. 
İçerdiği triptofan ile serotonin salınımını 
arttırarak modumuzu yükseltmeye yardımcı 

olur.

Kış depresyonu:

Bazı araştırmalar, depresyon vakalarının 
yüzde 14’ünün kışın ortaya çıktığını göste-
riyor. Güneş ışınlarının azalması, havaların 
soğukluğu süreci hızlandırabilen faktör-
ler. Omega-3 yağ asitlerinin, özellikle de 
DHA’nın (Dokosohekzanoikasit) eksik ol-
ması, sizi depresyona karşı korumasız hale 
getirebilir. Anti-depresan etkili bir beslen-
me planı, bol miktarda balık ve omega-3 
yağ asitleri bakımından zengin diğer be-
sinleri (ceviz, keten tohumu, semizotu) içer-
melidir.
Kış depresyonuna karşı, kahve:

Yapılan araştırmalar da düzenli tüketiminin 
pozitif bir etkiye yol açabileceğini gösteri-
yor. JAMA Tıp Bilimleri dergisinde yayım-
lanan bir araştırma günde iki ile üç bardak 
arasında kahve tüketen kadınların on yıllık 
bir zaman diliminde depresyona yakalan-
ma risklerinin, günde bir bardak ya da daha 
az içenlerle karşılaştırıldıklarında  yüzde 15 
daha az olduğunu ortaya çıkardı. Araştır-
maların birinde ise, sabah tüketilen kahve-
nin enerji, nezaket ve keyif kavramları ile 
sosyal bir ortamda içilen kahvenin sevgi, 
dostluk, memnuniyet ile, boş zamanlarda 
yudumlanan kahvenin ise sakinlik, mutluluk 
ve huzur kavramlarıyla ilişkilendirilebileceği 
söyleniyor.

Sağlıklı kilo için çorba:

Soğuk  günlerde canınızın çikolatalı bir tat-
lı istemesi şaşırtıcı değil çünkü daha fazla 
ısınmak için daha fazla enerji ihtiyacımız 
var gibi gelir. Beyin bir şeyler yiyince vücut 
ısısının yükseleceğini bilir ve yemek yeme-
niz için sinyaller gönderir. Sinyaller almaya 
başladığınızda düşük kalorili, besleyici de-
ğeri ve lif oranı yüksek yiyecekler atıştırmayı 
deneyin. Mesela sıcak bir çorba,  tarçınlı süt 
veya ballı bitki çayı 

Sıvı kaybı için su: 

Beden için yine tehlike çanları çalmaya baş-
lar ve giden suyun yerine ilk fırsatta su de-
polar. Bedenin su depolamasını önlemek 
için bol su içmek gerekir.

Günde 10 -12 bardak suyu gün içine dağıta-
rak için. Su içmek için susamayı beklemeyin.
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ŞOK MARKETLER’İN DOĞRUDAN İSTİHDAMI 
39 BİN KİŞİYE ULAŞTI

   
Doğrudan istihdamı 39 bin kişiyi aşan ŞOK 
Marketler, çiftçiler, küçük ve orta ölçek-
li tedarikçilerle birlikte yüz binlerce kişiye 
ulaşan bir ekosisteme iş imkânı sunuyor. 
2021’in ilk dokuz ayında işe aldığı 3 bin 617 
kişiyle beraber ŞOK Marketler, son beş yılda 
toplam 27 bin kişiye istihdam sağladı. ŞOK 
Marketler aynı dönemde açtığı mağazalar 
ve yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine 2,5 
milyar TL katkı yaptı.

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk 9 aylık finansal 
sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’nda (KAP) açıkladı. Buna göre bu yılın ilk 
dokuz ayında 3 bin 617 kişiyi daha istihdam 
eden ŞOK Marketler, Türkiye’nin 81 ilinde 
39 binden fazla çalışanı ile hizmet vermeye 
devam ediyor. Toplam mağaza sayısı 8 bin 
998’e ulaşan ŞOK Marketler’in son 5 yılda 
yaptığı istihdam 27 bini geçti. 

ŞOK Marketler’in cirosu yılın ilk dokuz ayın-
da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

33 artarak 20,4 milyar TL’ye ulaşırken, son 
beş yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer ya-
tırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladı-
ğı katkı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin 
her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta 
ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli 
ürünleri, en uygun fiyatlarla müşterilerine 
ulaştıran ŞOK Marketler, müşterilerinin eko-
nomisine katkı sağlarken enflasyonla müca-
deleye de destek oldu.

Demirel: “Enflasyonla Mücadeleye Katkı 
Sağlıyoruz”

KAP’a açıkladıkları finansal sonuçları de-
ğerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur 
Demirel şunları söyledi: “ŞOK’un, güveni-
lir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, 
müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak 
üzerine kurulu iş modeli, müşterilerimiz 
nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor. ŞOK 

Marketler’in iç enflasyonu her zaman TÜ-
FE’nin birkaç puan altında olmasıyla enflas-
yonla mücadeleye de önemli bir katkıda bu-
lunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı 
ürünleri ulaştırmak için ‘Tarladan Sofraya 
Doğru Tarım’ gibi projelerle üretici ve çiftçi-
lerimize de destek olmaya devam ediyoruz. 
ŞOK Marketler olarak müşterilerimize 39 
binden fazla çalışanımızın yanı sıra, sürekli 
denetlenip kontrol edilen 1.000’den fazla 
tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden 
oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hiz-
met götürüyoruz.”

 “E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeni-
liklerimize devam edeceğiz”

ŞOK Marketler altyapısını hızla dijitalleşti-
rerek müşterilerinin alışveriş deneyimlerini 
kolaylaştırmaya da devam ediyor. Bu kap-
samda 2020 yılı Mart ayında devreye alı-
nan ve tüm Türkiye’de kullanılabilen online 
alışveriş uygulaması ‘Cepte ŞOK’ ile ilgili 
olarak Uğur Demirel şu bilgileri verdi: “Pan-
demi döneminde, yurtdışında birçok ülkede 
market rafları boşalırken hem sektör hem 
de ŞOK olarak çok iyi bir sınav verdik. Bu 
süreçte çok hızlı bir şekilde hayata geçir-
diğimiz Cepte ŞOK’a olan talep her geçen 
gün artmaya devam ediyor. Müşterilerimiz 
internet sitesi ve mobil uygulamanın yanı 
sıra telefonla da sipariş verebiliyorlar. ŞOK 
Marketler olarak e-ticaret ve dijitalleşme 
alanında yeniliklerimizi sürdüreceğiz.”

Uğur Demirel Uğur Demirel 
ŞOK Marketler CEO’su ŞOK Marketler CEO’su 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

NEDEN C VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALMALIYIZ?
1. C Vitamini, vücudumuz için en gerekli 
vitaminlerden biridir. Vücut, C vitamini 
üretemediği için C vitaminini besinler-
den veya takviyelerden almak gerekir.

2. C vitamini, suda çözünür bir vitamin-
dir, bu nedenle vücudumuzda depo-
lanamaz. Portakal, çilek, kivi, dolmalık 
biber, brokoli, lahana ve ıspanak gibi 
birçok meyve ve sebzede bulunur.

3. C vitamini için önerilen günlük alım 
miktarı kadınlar için 75 mg ve erkekler 
için ise 90 mg'dır.

4. Genellikle gıdalardan C vitamini al-
manız tavsiye edilirken, birçok insan ih-
tiyaçlarını karşılamak için takviyelere de 
yönelir.
 
C Vitamini Takviyesi Almanın Bilimsel 
Olarak Kanıtlanmış 7 Faydası

1. Kronik Hastalık Riskinizi Azaltabilir

C vitamini, vücudunuzun doğal savunmasını 
güçlendirebilen güçlü bir antioksidandır.
Antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlen-
diren moleküllerdir. Bunu, hücreleri serbest 
radikal adı verilen zararlı moleküllerden ko-
ruyarak yaparlar.

Serbest radikaller biriktiğinde, birçok kronik 
hastalıkla bağlantılı olan oksidatif stres olarak 
bilinen bir durumu teşvik edebilirler.

Araştırmalar, daha fazla C vitamini tüketme-
nin kandaki antioksidan seviyenizi %30'a ka-
dar artırabileceğini gösteriyor. Bu, vücudun 
doğal savunmasının iltihapla savaşmasına 
yardımcı olur.

C vitamini, kan antioksidan seviyenizi artıra-

bilen güçlü bir antioksidandır. Bu, kalp has-
talığı gibi kronik hastalık riskini azaltmaya 
yardımcı olabilir.

2. Yüksek Tansiyonun Yönetilmesine Yar-
dımcı Olabilir

Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri yük-
sek tansiyona sahiptir.

Yüksek tansiyon, sizi küresel olarak önde ge-
len ölüm nedeni olan kalp hastalığı riskine 
sokar.

Çalışmalar, C vitamininin hem yüksek tansi-
yonu olan hem de olmayanlarda kan basın-
cını düşürmeye yardımcı olabileceğini gös-
termiştir.

Bir hayvan araştırması, C vitamini takviyesi 
almanın, kalpten kan taşıyan kan damarları-
nı gevşetmeye yardımcı olduğunu ve bu da 
kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı 
olduğunu buldu.

Ayrıca, 29 insan çalışmasının analizi, sağlık-
lı yetişkinlerde C vitamini takviyesi almanın 
sistolik kan basıncını (üst değer) 3,8 mmHg 
ve diyastolik kan basıncını (düşük değer) 1,5 
mmHg azalttığını buldu.

Yüksek tansiyonu olan yetişkinlerde, C vita-
mini takviyeleri ortalama olarak sistolik kan 
basıncını 4,9 mmHg ve diyastolik kan basın-
cını 1,7 mmHg azalttı .

3. Kalp Hastalığı Riskinizi Düşürebilir

Yüksek tansiyon, yüksek trigliserit veya LDL 
(kötü) kolesterol düzeyleri ve düşük HDL (iyi) 
kolesterol düzeyleri gibi birçok faktör kalp 
hastalığı riskini artırır.

C vitamini, kalp hastalığı riskini azaltabilecek 
bu risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabi-
lir. Örneğin, 293.172 katılımcıyla dokuz çalış-
manın analizi, 10 yıl sonra günde en az 700 
mg C vitamini alan kişilerin, C vitamini takvi-
yesi almayanlara göre kalp hastalığı riskinin 
%25 daha düşük olduğunu buldu.

İlginç bir şekilde, 15 çalışmanın bir başka 
analizi, C vitamini takviyeleri değil gıdalardan 
tüketmenin daha düşük kalp hastalığı riski 
ile bağlantılı olduğunu keşfetti. Ancak bilim 
adamları, C vitamini açısından zengin gıdala-
rı tüketen kişilerin ek alan kişilere göre daha 
sağlıklı bir yaşam tarzı izleyip izlemediğinden 
emin değildi. Bu nedenle, farklılıkların C vita-
mininden mi yoksa diyetlerinin diğer yönle-
rinden mi kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

13 çalışmanın bir başka analizi, günde en az 
500 mg C vitamini almanın kan kolesterolü 
ve trigliserit seviyeleri gibi kalp hastalığı risk 

faktörleri üzerindeki etkilerini inceledi. Analiz, 
bir C vitamini takviyesi almanın LDL (kötü) 
kolesterolü yaklaşık 7,9 mg/dL ve kan trig-
liseritlerini 20,1 mg/dL kadar önemli ölçüde 
azalttığını belirledi. Kısacası, günde en az 500 
mg C vitamini almanın veya tüketmenin kalp 
hastalığı riskini azaltabileceği görülüyor. Bu-
nunla birlikte, zaten C vitamini açısından zen-
gin bir diyet tüketiyorsanız, takviyeler ek kalp 
sağlığı yararları sağlamayabilir.

4. Kan Ürik Asit Düzeylerini Düşürebilir Ve 
Gut Ataklarını Önlemeye Yardımcı Olabilir

Gut, Türk yetişkinlerin yaklaşık %3'ünü etkile-
yen bir artrit türüdür. İnanılmaz derecede ağ-
rılıdır ve eklemlerin, özellikle de ayak başpar-
mağının iltihaplanmasını içerir. Gut hastalığı 
olan kişilerde şişlik ve ani, şiddetli ağrı atakları 
görülür. Kanda çok fazla ürik asit olduğunda 
gut belirtileri ortaya çıkar. Ürik asit, vücut 
tarafından üretilen atık bir üründür. Yüksek 
seviyelerde kristalleşebilir ve eklemlerde bi-
rikebilir.

5. Demir Eksikliğini Önlemeye Yardımcı 
Olur

Demir, vücutta çeşitli işlevleri olan önemli bir 
mikro besindir. Kırmızı kan hücreleri yapmak 
ve vücutta oksijen taşımak için gereklidir.

C vitamini takviyeleri, diyetteki demirin emili-
mini iyileştirmeye yardımcı olabilir. C vitamini, 
bitki bazlı demir kaynakları gibi zayıf emilen 
demirin emilmesi daha kolay bir forma dö-
nüştürülmesine yardımcı olur.

6. Bağışıklığı Artırır

İnsanların C vitamini takviyesi almasının ana 
nedenlerinden biri, C vitamini bağışıklık sis-
teminin birçok bölümünde yer aldığından 
bağışıklıklarını güçlendirmektir. İlk olarak, C 
vitamini, vücudu enfeksiyona karşı korumaya 
yardımcı olan lenfositler ve fagositler olarak 
bilinen beyaz kan hücrelerinin üretimini teş-
vik etmeye yardımcı olur. İkincisi, C vitamini, 
bu beyaz kan hücrelerini serbest radikaller 
gibi potansiyel olarak zararlı moleküllerin za-
rarlarından korurken daha etkili çalışmasına 
yardımcı olur.

7. Hafızanızı Korur

Demans, dünya çapında 35 milyondan fazla 
insanı etkiler ve tipik olarak yaşlı yetişkin-
lerde görülür. Çalışmalar, beyin, omurga ve 
sinirlerin (tamamen merkezi sinir sistemi 
olarak bilinir) yakınındaki oksidatif stres ve 
iltihaplanmanın bunama riskini artırabilece-
ğini düşündürmektedir. C vitamini güçlü bir 
antioksidandır. Bu vitaminin düşük seviyeleri, 
düşünme ve hatırlama yeteneğinin bozulma-
sıyla ilişkilendirilmiştir.
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BEYMEN CLUB’DAN ZAMANSIZ
TOPRAK TONLARI

   
2021 Sonbahar Kış sezonunda “Şimdi Ne-
reye?” sloganı ile modaseverleri yepyeni 
bir yolculuğa davet eden BEYMEN Club, 
zamansız toprak tonları ile mevsimin güçlü 
görünümlerine imza atıyor. 

Beymen Club 2021 Sonbahar / Kış Kadın Ko-
leksiyonu’nun toprak tonlardaki ton sür ton 
görünümler, konforlu ve güncel tasarımları, 
dinamik form ve kalıplarıyla Beymen Club 
kadınının güncel çizgisini yansıtıyor. Kahve-
rengi deri, yün ve süet tasarımların modern 
mavi tonları ile tamamlandığı koleksiyonda, 
90’lardan günümüze taşınan kadife dokulu 
jogger pantolonlar, slogan baskılı oversize 
sweatshirt’lerle buluşarak hafta sonu stilli-
ne konfor katıyor. Koleksiyonun asimetrik 
etekleri ise yeni nesil feminen kadın kodları-
nı tanımlıyor. Toprak tonlardaki şapka, çan-
ta ve ayakkabılardan oluşan aksesuar grubu 
kombinlere şıklık katıyor. 

Her yaştan modern kadınlara kendini özgür 
ve yaratıcı ifade etme fırsatı sunan BEYMEN 
Club 2021 Sonbahar / Kış Koleksiyonu, 
BEYMEN Club mağazalarında ve www.bey-
menclub.com adresinde sizleri bekliyor. 
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Altan Kır
Göğüs Cerrahisi Uzmanı 

AKCIĞER KANSERI DÜNYADA VE TÜRKIYE’DE EN SIK GÖRÜLEN 
KANSER TÜRÜ

Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri aynı 
zamanda da en çok ölüme neden olan kanser türü. Akciğer kanserinin bü-
tün kanserler içinde yüzde 21 civarında olduğunu belirten Anadolu Sağ-
lık Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan Kır, “Tütün kullanımının 
yanı sıra pasif içicilik, toprakta bulunan bazı maddeler ve hava kirliliği gibi 
çevresel faktörler akciğer kanseri sebebi. Akciğer kanseri genelde belirti 
vermiyor, genelde bir tarama sırasında ya da kontrol sırasında yakalanıyor. 
Ancak pandemi nedeniyle COVID-19’dan şüphelendiğimiz pek çok kişiye 
tomografi çekildi ve bu sayede pek çok akciğer tümörü erken evrelerde 
yakalanmış oldu” dedi. Prof. Dr. Altan Kır, Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık 
Ayı vesilesyile önemli bilgiler verdi...

Erkeklerde en sık görülen kanser türü akci-
ğer kanseriyken, kadınlarda akciğer kanseri 
5. sırada yer alıyor. Akciğer kanserinin ölü-
me de en çok yol açan kanser türü olduğu-
nu yani 5 kanserli hastadan 1’inin akciğer 
kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğinin 
altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs 
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan Kır, “Akci-
ğer kanserinin en önemli nedeni tütün ve 
tütün ürünlerinin kullanımı. Ancak akciğer 
kanseri sadece tütün ve tütün ürünlerini 
kullananlarda değil, yüzde 10 civarında hiç 
tütün ve tütün ürünü kullanmamış kişiler-
de de görülebiliyor. Çevresel faktörler de 
önemli; özellikle pasif içicilik, toprakta bu-
lunan bazı maddeler ve hava kirliliği gibi 
faktörler akciğer kanserine neden olabili-
yor. Genetik faktörler de önemli; ailesinde 
ve birinci derece yakınlarında akciğer kan-
seri olanlarda risk artıyor” açıklamasında 
bulundu.

Akciğer kanseri genelde belirti vermiyor

Akciğer kanserinin genelde belirti verme-
diğinin altını çizen Göğüs Cerrahisi Uzma-
nı Prof. Dr. Altan Kır, “Bu tümörler genelde 
bir tarama sırasında ya da kontrol sırasında 
yakalanıyor. Ancak günümüzde pandemi 
nedeniyle COVID-19’dan şüphelendiğimiz 
pek çok kişiye tomografi çekildi ve bu sa-
yede pek çok akciğer tümörü erken evre-
lerde yakalandı. Tümör, hava yolları içinde 
veya yakınsa dirençli öksürük, kan tükürme, 
nefes darlığı gibi solunumsal şikayetler gö-
rülebiliyor. Ayrıca ses kısıklığı, göğüs ağrısı 
gibi komşu yapı veya dokuların tutulumuna 
bağlı şikayetler de görülebilir. Bunun yanın-
da zayıflama, iştahsızlık, halsizlik gibi genel 
kanser semptomları ile de hastalar karşımı-
za çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

Akciğer kanseri tanısı için görüntüleme 

yöntemleri uygulanıyor

Akciğer tanısı için şüphelenilen hastalara 
görüntüleme yöntemleri uygulandığını vur-
gulayan Prof. Dr. Altan Kır, “Klasik görüntü-
leme yöntemleri dışında tomografi ve has-
talığın metabolik aktivitesini gösteren bazı 
özel görüntüleme yöntemleri uyguluyoruz. 
Bunların sonucuna bağlı olarak tümörün lo-
kalizasyonuna göre ya endoskopik olarak, 
yani nefes borusuna bronkoskopi dediğimiz 
aletle girerek hava yolundan biyopsi yapı-
yoruz ya da dışarıdan tomografi yardımıy-
la, iğneyle biyopsi yaparak tanı koyuyoruz. 
Kanserin hücre tipini belirliyoruz. Akciğer 
kanserinin genel olarak iki ana hücre tipi 
var. Birisi küçük hücreli akciğer kanseri, di-
ğeri de küçük hücreli dışı akciğer kanseri. 
Küçük hücreli dediğimiz akciğer kanseri, 
tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 
20’sini oluşturuyor” dedi.

Akciğer kanserlerinin yüzde 20’sine cer-
rahi tedavi uygulanabiliyor

Küçük hücreli akciğer kanserinde çok kısa 
bir sürede lenf bezlerinde ve uzak organ-
larda metastaz görülebildiği için genellik-
le bunların tedavisinde cerrahi tedavinin 
önerilmediğini hatırlatan Prof. Dr. Altan Kır, 
“Ancak tümör çok küçük boyutta ve erken 
yakalandığı zaman cerrahi tedavinin yeri 
var. Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 
20’sinde cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Bu 
‘solid organ tümörleri’ dediğimiz akciğer 
tümörü gibi tümörlerde 3 tane temel tedavi 
yöntemi var. Cerrahi tedaviler, kemoterapi-
ler ve radyoterapiler. Cerrahi tedavi erken 
evrelerde en önemli tedavi yöntemidir” 
açıklamasında bulundu.

Robotik cerrahi hastaya daha az travma 
yaşatan bir yöntem

Cerrahi tedavide amacın hastalığı lokal ola-
rak kontrol altına almak ve hastalığın pato-
lojik evresini tam olarak belirlemek oldu-
ğunu hatırlatan Prof. Dr. Altan Kır, “Cerrahi 
işlemde yaptığımız akciğerin ya lobunu veya 
segmentlerini veya bir akciğerin tamamını 
lenf bezleriyle birlikte çıkartmaktır. Bazen 
de akciğer ve lenf bezleriyle birlikte tutul-
muş doku veya yapıları da çıkartmaktayız. 
Açık ve kapalı olarak iki farklı cerrahi yön-
tem mevcut. Açık cerrahi yöntemde yaklaşık 
10-15 cm’lik bir kesiden, kaburgaların ara-
sından girerek ameliyatı gerçekleştiriyoruz. 
Bu tarz ameliyatlarda hastaların ameliyat 
sonrası hem ağrıları daha fazla olmakta 
hem de iyileşme süresi uzun oluyor. Kapalı 
ameliyatlar arasında bir de robotik cerrahi 
var. Robotik cerrahi diğer yandan hastaya 
cerrahi olarak az travma yaşatan bir yöntem 
olduğu için hastanın ameliyat sonrası kon-
foru çok daha iyi oluyor” dedi.
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Uzman Psikolog 
Selin Karabulut

“ÇOCUĞUNUZUN DAVRANIŞLARINDAN MEMNUN DEĞILSENIZ,
 ÖNCE KENDI DAVRANIŞLARINIZI DEĞIŞTIRIN”   

Kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan iniş çıkışlar, bazen farkında olunma-
sa da çocukları etkiler. Bu nedenle özellikle anne-babaların, çocuk-
larına model olmaları önemli. Ebeveynlerin, çocukların hayatında 
önemli bir rol model olduklarını zaman zaman unuttuklarına dikkat 
çeken, sonra da “Nereden öğreniyor bu çocuk bunları” diye hayre-
te düştüklerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog 
Selin Karabulut, “Oysaki çocuklar kadın-erkek olan anne-babalarını 
örnek alırlar, öfkelerinde, sevinçlerinde, düş kırıklıklarında ve başarıla-
rında bu modelleri kullanırlar. Yaşanan her bir olay, çocukta irili ufaklı 
izler bırakır, çocuğun duygulanımını, düşünce yapısını, davranışlarını 
etkiler” açıklamasında bulundu.

Gün içindeki olaylara bağlı olarak anne ya 
da babanın veya her ikisinin de sinirli, ger-
gin, sabırsız, toleransı düşük veya hassas 
oluşunun çocuklarıyla olan ilişkiye yansıdı-
ğını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’n-
den Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Ör-
neğin iş yerinde zor bir gün geçirmiş olan 
babanın yorgun ve sinirli oluşu, çocuğuyla 
oynamak istememesine ve hatta ona bağı-
rıp çağırmasına sebep olabilir. Çocuk tüm 
olanı biteni kendi üstüne alır ve kendini 
reddedilmiş ve değersiz hissedebilir” dedi. 
Karabulut, depresyon, panik bozukluk, öfke 
nöbetleri veya psikotik bozukluklar gibi 
psikiyatrik durumu olan ebeveynin ruhsal 
durumu zaten karmaşık ve gelgitli olaca-
ğından ve hatta bazı durumlarda gerçeği 
değerlendirme yetisi bile bozulmuş olabi-
leceğinden, çocukla olan iletişimin sağlıklı 
olmayabileceğini ve hatta bazı durumlarda 
çocuğun temel bakım ihtiyaçlarının dahi 
karşılanamayabileceğini söyledi. 

İflas, işsizlik, borç, gelir düşüklüğü gibi du-
rumların da aile içi dengeleri bozabildiğini 
hatırlatan Uzman Psikolog Selin Karabulut, 
“Lüks sayılabilecek ihtiyaçlar ve hatta temel 
ihtiyaçlar karşılanamayabilir, çocuk okulun-
dan ayrılmak zorunda kalabilir, sosyal çevre 
dengeleri değişebilir. Böylesi durumlarda 
yapılabilecek en doğru şey bir uzman des-
teği almaktır” şeklinde konuştu.

Uzman Psikolog Selin Karabulut, çocukların 
her türlü davranışı kolaylıkla öğrendiğini 
belirtti.

1.Duygular

Depresif olma eğilimli annenin sahip ol-
duğu karamsar duygular (değersizlik, ye-

tersizlik, başarısızlık, hayatın ve insanların 
kötü oluşu..vs) anneden diğer kişilere ve 
çocuğa sergilendiğinde çocuk bunu alabi-
lir ve benzer duyguları benzer durumlarda 
geliştirebilir.

2.Düşünceler

“Yalan söylemek kötüdür”, “Kısa kollu gi-
yinmek ayıptır” gibi düşüncelere sahip 
olan ebeveynle yetişen çocuk temelde bu 
düşünceleri alacaktır. Ancak zaman içeri-
sinde bu düşünceleri benimseyip benim-
semeyişine bağlı olarak yaşamına yansıta-
bilir veya yansıtmayabilir.

3.Davranışlar

Fırından ekmek aldıktan sonra “Teşekkür 
ederim, hayırlı işler” diyen, yemekten son-
ra ellerini yıkayan, eşiyle saygılı ve seve-
cen tonda konuşan ebeveynin bu olumlu 
davranışları çocuğa model olacak, çocuk 
da benzer davranışları sergileyecektir.

4.Tepkiler

İstenmedik bir durum karşısında bağırıp 
küfreden babayı gören çocuk, babayı 
model alacak, kendisi de böylesi durum-
larda benzer tepkileri verecektir.

5.Alışkanlıklar

Sigara içmek, namaz kılmak, meyve ye-
mek, tatile gitmek, kitap okumak gibi 
alışkanlıklara sahip olan ebeveyn, bu ey-
lemleri yerine getirdiğinde çocuğa mo-
del olur. Çocuk farkında olmadan öğre-
nir ve ileride benzer alışkanlıklara sahip 
olabilir.

6.Korkular

Köpekten korkan anne köpek gördüğün-
de tedirgin olacak, çocuğunu köpekten 
uzak tutmaya çalışacak, “Aman yaklaşma 
ısırır” diyecektir. Böylece köpek korkusu 
anneden çocuğa geçecektir. 
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 Dr. Esra Sönmez
Göğüs Hastalıkları Uzmanı 

KOAH ILE ILGILI 7 SORU
Her yıl kasım ayının üçüncü çarşambası Dünya KOAH Günü olarak anılı-
yor. Önemsenmeyen, doktora gidilmeyen, bazen de astım ile karıştırılan 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH), Dünya Sağlık Örgütü veri-
lerine göre dünyada en fazla ölüme yol açan 5 hastalıktan biri olduğunu 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, 
“Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi şikayetleri yıllar içinde sinsice 
ilerleyen KOAH’lı hastalar hekime başvurmakta gecikiyor ve bu da tedavi 
sürecinin daha zorlu geçmesine neden oluyor. Erken tanı ve uygun tedavi-
lerle ilerlemesini yavaşlatmak mümkün” açıklamasında bulundu.

KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının da-
ralmasına bağlı olarak, nefes alıp verme 
sırasında hava akımının kısıtlanması ile ka-
rakterize bir hastalık. KOAH’ın toplumda 
çok yaygın olsa da yeterince tanınmadığı-
nı söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Oysa 
önemli bir sorun; kalıcı işgücü kayıplarına 
neden oluyor, hastayı başkalarına bağımlı 
hale getirebiliyor” dedi. Dr. Esra Sönmez, 
en sık sigara kullanımının yol açtığı ve dün-
yada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda 
görülen KOAH’ı 7 soruyla özetledi.

Hangi durumlarda KOAH’tan şüphelen-
meliyiz?

Kış aylarında daha belirgin olan öksürük, 
sabah balgam çıkarma, nefes darlığının 
giderek artması, yaşıtlarına göre efor ka-
pasitesinde düşme yaşayan bir kişi risk 
faktörlerini de taşıyorsa KOAH’tan şüphe 
edilmelidir.

Sigara dumanına maruz kalanlarda da 
KOAH gelişebilir mi?

Sürekli pasif olarak sigara dumanına maruz 
kalan kişilerde de KOAH gelişebiliyor. Ayrı-
ca KOAH’ın, kimyasal dumanlara ve organik 
tozlara maruz kalma sonucu da oluşabildi-
ğini belirtelim. 

KOAH tedavi edilmediğinde ya da teda-
visinde geç kalındığında neler yaşanıyor?

Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi 
şikayetler sigaraya bağlı masum değişiklik-
ler olarak algılandığı için hastalığın teşhi-
sinde geç kalınıyor. Tedavi edilmediğinde 
yavaş yavaş ilerleyip orta ve ileri evrede 
alevlenmelerle kendini gösteriyor. Hasta-
nın doktora gidiş sebebi de çoğu kez bu 
alevlenmeler. Hızla kötüleşen çoğu hasta 
ya hastaneye yatıyor ya da yoğun bakıma 

ihtiyaç duyuyor. Solunum fonksiyon testleri, 
akciğer grafisi gibi görüntüleme yöntemleri 
sayesinde hastalığın şiddeti, evresi belirle-
nerek, en uygun tedavi ve takip planı hazır-
lanmalıdır.

Tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?

Eğer hastaya ilk kez tanı konuyorsa ve has-
ta erken evrede ise, yapılabilecek en önemli 
tedavi sigarayı bıraktırmaya yönelik olacak-
tır. Hasta ileri evrede ise, o zaman ilk olarak 
hastayı, hastalığı ve oluşabilecek kompli-
kasyonlar konusunda bilgilendirmek önem-
li. İlaç tedavisi, gerekirse oksijen tedavisi ya 
da solunum desteği, solunum fizyoterapisi, 
beslenme ve diyet, uygulanan tedavi yön-
temlerinin başında geliyor. Tabii bu dönem-
de hastalara, KOAH’ın her evresinde olduğu 
gibi sigarayı bıraktırmak çok önemli.

KOAH hastaları COVID-19’u daha ağır mı 
geçiriyor?

KOAH’ta gerek bronş duvarlarında yer alan 
koruyucu bariyerlerdeki yıkım, gerekse akci-
ğer dokusundaki hasar kişiyi enfeksiyonlara 
daha açık kılıyor ve gelişen enfeksiyonların 
iyileşme süreci de daha uzun oluyor. CO-
VID-19 çalışmalarında, KOAH varlığının CO-
VID-19 enfeksiyonunun daha ağır ve daha 
ölümcül seyri için önemli bir risk faktörü ol-
duğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş üzeri, 
sigara içen KOAH’lı hastalarda KOAH’ın şid-
detiyle orantılı olarak ölüm oranları yüzde 

55-60’a kadar tırmanabiliyor.

KOAH hastaları COVID- 19’dan nasıl ko-
runmalı? 

KOAH hastaları kişilerle güvenli mesafelerini 
korumalı ve en kısa süre içinde en az insanla 
temas ederek eve dönmelidirler. Sigara kul-
lanmaya devam eden KOAH’lı hastaların bir 
an önce sigarayı bırakmaları gerekir. Enfek-
siyonlarla savaşta bağışıklık sisteminin güç-
lü olması çok önemli; bu sebeple bağışıklığı 
artıran sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, 
düzenli ve yeterli uyku gibi temel unsurlara 
da dikkat edilmelidir.

Bir KOAH hastası yaşam kalitesini nasıl yük-
seltebilir?

•Sigara içmeyerek 

•COVID-19, grip ve zatürre aşılarını yaptıra-
rak 

•KOAH ilaçlarını aksatmayarak 

•Düzenli, hafif egzersizler yaparak Sağlıklı 
ve dengeli beslenerek 

•Stresten mümkün olduğunca uzak durarak
 
•Doktor öneriyorsa sürekli oksijen tedavisi 
alarak 

•Atakları azaltıcı önlemler alarak 
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PLAYPARK VE BOWLINGO EĞLENCE İHRACATINA DEVAM EDİYOR
   

Türkiye’de ki eğlence sektörünün lider firmalarından olan 
Playpark firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı  Fatih 
Keçebir şirketin yeni projeleri ve özellikle yurt dışı planları 
hakkında gelişmeleri bizimle paylaştı.

Sektörümüzün  öncü ve lider firmalarından biri olarak Playpark ve Bowlingo markalarını 
sektöre girişimizin 10. Yılında batıdan doğuya, kuzeyden  güneye  Türkiye’nin her noktasına 
taşıdık. Olmaz,  zor, riskli denilen yerlere markamızı heyecanımızı ve hizmetimizi götürdük. 
Artvinden Hatay’a Cizre’den Doğu Bayazıta, Mardin’den Batmana Doğuda ve Ankara’da, 
İstanbulda, Fethiye’de  Adapazarı, Kocaeli ve Türkiye’nin her noktasında ulusal bir marka 
olarak büyümeye devam ediyoruz. 

O zamanın şartları ve gelecek hedeflerimiz doğrultusunda aldığımız bir karar ile 
Türkiye sınırları içindeki  büyümemizi 2015 yılı itibari ile KKTC  lefkoşe’de ki ilk  yurt 
dışı şubemizi açarak farklı bir kulvara taşıdık. Peş peşe hiç hız kemeden; Kazakistan 
Atyrau,  ardından Kosova Prizren,  Irak Kerkük Bağdat, Ukrayna Dnipro, Kosova 
Mitroviça,  Kazakistan Aktau, şubelerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Kasım  ayı 
içerisinde  yine bir ilki gerçekleştirerek aynı hafta iki yurt dışı şubemizi daha hizme-
te soktuk. Makedonya Üsküp’te Üsküb’ün ve ve Balkanların en yeni ve en büyük  
projelerinden biri olan EastGate Mall de kapsamlı bir eğlence merkezi açtık. 

Fatih KeçebirFatih Keçebir
Bowlingo ve Playpark Şirket SahibiBowlingo ve Playpark Şirket Sahibi
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Ve en son açılışını gerçekleştirdiğimiz projemiz Özbekistan An-
dijan’da Navruz alışveriş merkezindeki şubemiz. Sanıyorum ki bu 
proje şu ana kadar yaptıklarımız içerisindeki en kapsamlı proje 
olarak ayrı bir öneme sahip. Toplamda 4.000 m2 kapalı alanda 
bir eğlence merkezinde olması gereken tüm unsurları kapsayan 
bir proje. Son derece modern ve büyük bir softplay oyun alanı,  
her yaşa hitap edebilecek kapasitede bir trambolin alanı, laser-
tag arena, tırmanma duvarları, mini bowling alanları, kum havuzu, 

lego alanları, brick oyun alanı, çarpışan araba  ve akülü araba 
pistleri, yaş günü alanları, kafesi ve 10 larca oyun grubu ile ay-
rıca dış alanda son derece kapsamlı ropcourse advanture oyun 
alanı. 60 metrelik  bir zipline. Büyük bir corousel ,tren ve diğer 
oyun grupları ile çocukların ve gençlerin saatlerce oynamaktan 
eğlenmekten yorulmadan vakit geçirebilecekleri tam kapsamlı 
bir eğlence alanı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz.

Bu kadar kapsamlı  güzel bir projeyi  yapmış ve tamamlamış 
olmak bizleri yormaktan ziyade daha ilerisi için umut ve güç 

verdi motive etti. Bu gün itibari ile 8 ülkede 30 şube ile hizmet 
vermeye ve büyümeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni 
projelere imza atmaya da  devam ediyoruz. 2022 nin ilk çey-
reğinde Kosova’da dördüncü ve Mitroviça da ikinci projemiz 
olan MitrovicaMall   Playpark şubemizi açacağız.

2022 de yurt içi ile birlikte Yurt dışı projelerimizde devam edi-
yor olacak. İnşallah bir sonraki haberlerimizde sizlerle Arna-
vutluk, Romanya ve Fas projelerimizi de paylaşacağımızı umu-
yorum.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 344.692 1 ANKAmall AVM 519.799 1 Mavibahçe AVM 345.812
2 City's Nişantaşı AVM 312.925 2 Forum Ankara Outlet 130.091 2 TerraCity AVM 329.011
3 İstanbul Optimum 251.732 3 ACity Outlet 91.442 3 Espark AVM 127.770
4 Kanyon AVM 226.680 4 Kentpark AVM 69.149 4 Park Afyon AVM 126.424
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 191.224 5 Cepa AVM 67.330 5 Samsun Piazza AVM 121.833
6 İsfanbul AVM 187.710 6 Gordion AVM 62.085 6 Kulesite AVM 112.103
7 Marmara Park AVM 175.297 7 Next Level AVM 52.491 7 Forum Mersin AVM 105.732
8 Emaar Square Mall 146.672 8 Atlantis AVM 47.772 8 Forum Kayseri AVM 104.497
9 Trump AVM 138.284 9 Taurus AVM 47.034 9 Gebze Center 102.228

10 Mall of İstanbul 115.902 10 Nata Vega Outlet 39.901 10 Forum Gaziantep AVM 102.048
11 İstinyePark AVM 108.045 11 One Tower AVM 38.834 11 Forum Bornova AVM 99.517
12 Aqua Florya AVM 102.336 12 Antares AVM 36.900 12 Antalya Migros AVM 91.755
13 Zorlu Center 100.730 13 Podium Ankara AVM 35.920 13 MarkAntalya AVM 91.535
14 Brandium AVYM 99.849 14 Arcadium AVM 33.860 14 Özdilek Bursa AVM 90.252
15 Buyaka AVM 99.779 15 Anatolium Ankara AVM 30.676 15 Forum Trabzon AVM 88.772
16 Maltepe Park AVM 98.468 16 Kızılay AVM 26.129 16 Outlet Center İzmit 86.911
17 Palladium AVM 89.069 17 365 AVM 22.977 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.129
18 Viaport Asia Outlet 87.914 18 Atakule AVM 21.662 18 Point Bornova AVM 76.333
19 Tepe Nautilus AVM 86.136 19 Tepe Prime Avenue 20.207 19 MalatyaPark AVM 74.506
20 Capacity AVM 80.733 20 Armada AVM 16.348 20 Kent Meydanı AVM 58.140

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.309 1 ANKAmall AVM 12.386 1 Özdilek Bursa AVM 28.599
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.194 2 Antares AVYM 6.638 2 TerraCity AVM 6.724
3 Akyaka Park 49.175 3 Kentpark AVM 4.594 3 Park Afyon AVM 6.609
4 Kanyon AVM 47.675 4 Tepe Prime Avenue 4.313 4 Sera Kütahya AVM 5.830
5 Emaar Square Mall 17.858 5 Armada AVM 3.382 5 HighWay Outlet AVM 5.559
6 Capitol AVM 13.937 6 Cepa AVM 3.353 6 Kayseri Park AVYM 5.185
7 Trump AVM 13.678 7 Atlantis AVM 2.756 7 MalatyaPark AVM 4.742
8 Buyaka AVM 12.691 8 Gordion AVM 2.668 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.596
9 İstinyePark AVM 9.765 9 Next Level AVM 1.923 9 Gebze Center 4.091

10 Zorlu Center 7.847 10 Arcadium AVM 1.808 10 Deepo Outlet Center 3.449
11 Astoria AVM 7.541 11 365 AVM 1.674 11 Forum Mersin AVM 3.217
12 Akasya AVM 7.286 12 Forum Ankara Outlet 1.619 12 Korupark AVM 3.217
13 İstanbul Optimum 6.258 13 Bilkent Center AVM 1.610 13 Espark AVM 3.101
14 Sapphire Çarşı 5.232 14 Anatolium Ankara AVM 1.226 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.119 15 One Tower AVM 1.040 15 17 Burda AVM 2.690
16 Marmara Forum AVM 5.062 16 Gimart Outlet 949 16 Outlet Center İzmit 2.422
17 Palladium AVM 4.926 17 Park Vera AVM 547 17 Palladium Antakya AVM 2.258
18 İsfanbul AVM 4.832 18 Kızılay AVM 346 18 Oasis AVM 2.256
19 Kozzy AVM 4.250 19 Metromall AVM 295 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.046
20 Watergarden İstanbul 4.213 20 Atakule AVM 281 20 Sanko Park AVM 2.038

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 84.635 1 ANKAmall AVM 110.191 1 TerraCity AVM 75.722
2 Emaar Square Mall 82.748 2 ACity Outlet 41.354 2 Mavibahçe AVM 71.798
3 Zorlu Center 82.572 3 Antares AVYM 38.030 3 M1 Adana AVM 62.907
4 İstinyePark AVM 59.179 4 Nata Vega Outlet 31.875 4 İstinyePark İzmir 59.180
5 Buyaka AVM 47.905 5 Cepa AVM 29.588 5 İzmir Optimum 46.909
6 Watergarden İstanbul 46.932 6 Gordion AVM 28.638 6 Kulesite AVM 45.101
7 Mall of İstanbul 46.924 7 Armada AVM 26.301 7 41 Burda AVM 44.410
8 Venezia Mega Outlet 46.686 8 Metromall AVM 23.906 8 Park Afyon AVM 43.594
9 212 İstanbul Power Outlet 46.097 9 Kentpark AVM 23.220 9 Özdilek Bursa AVM 38.240

10 Vadistanbul AVM 45.427 10 Podium Ankara AVM 22.913 10 Antalya Migros AVM 37.530
11 Forum İstanbul AVYM 42.257 11 Atlantis AVM 21.896 11 Kumsmall AVM 34.961
12 City's Nişantaşı AVM 41.369 12 Panora AVYM 21.116 12 Westpark Outlet AVM 34.038
13 Akyaka Park AVM 38.464 13 Atakule AVM 19.760 13 Agora İzmir AVM 33.118
14 Marmara Park AVM 37.757 14 Ankara Optimum Outlet 17.424 14 17 Burda AVM 32.665
15 Kanyon AVM 37.130 15 Taurus AVM 17.422 15 Point Bornova AVM 31.099
16 Maltepe Park AVM 35.937 16 Arcadium AVM 16.156 16 10Burda AVM 31.007
17 Hilltown AVM 35.636 17 Forum Ankara Outlet 14.694 17 Forum Bornova AVM 30.297
18 İstanbul Optimum 30.032 18 Bilkent Station AVM 13.874 18 39 Burda AVM 30.237
19 İstanbul Cevahir AVM 28.897 19 One Tower AVM 12.920 19 Agora Antalya AVM 30.152
20 Trump AVM 28.563 20 Kartaltepe AVM 10.858 20 01Burda AVM 29.534
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16 Maltepe Park AVM 98.468 16 Kızılay AVM 26.129 16 Outlet Center İzmit 86.911
17 Palladium AVM 89.069 17 365 AVM 22.977 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.129
18 Viaport Asia Outlet 87.914 18 Atakule AVM 21.662 18 Point Bornova AVM 76.333
19 Tepe Nautilus AVM 86.136 19 Tepe Prime Avenue 20.207 19 MalatyaPark AVM 74.506
20 Capacity AVM 80.733 20 Armada AVM 16.348 20 Kent Meydanı AVM 58.140

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.309 1 ANKAmall AVM 12.386 1 Özdilek Bursa AVM 28.599
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.194 2 Antares AVYM 6.638 2 TerraCity AVM 6.724
3 Akyaka Park 49.175 3 Kentpark AVM 4.594 3 Park Afyon AVM 6.609
4 Kanyon AVM 47.675 4 Tepe Prime Avenue 4.313 4 Sera Kütahya AVM 5.830
5 Emaar Square Mall 17.858 5 Armada AVM 3.382 5 HighWay Outlet AVM 5.559
6 Capitol AVM 13.937 6 Cepa AVM 3.353 6 Kayseri Park AVYM 5.185
7 Trump AVM 13.678 7 Atlantis AVM 2.756 7 MalatyaPark AVM 4.742
8 Buyaka AVM 12.691 8 Gordion AVM 2.668 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.596
9 İstinyePark AVM 9.765 9 Next Level AVM 1.923 9 Gebze Center 4.091

10 Zorlu Center 7.847 10 Arcadium AVM 1.808 10 Deepo Outlet Center 3.449
11 Astoria AVM 7.541 11 365 AVM 1.674 11 Forum Mersin AVM 3.217
12 Akasya AVM 7.286 12 Forum Ankara Outlet 1.619 12 Korupark AVM 3.217
13 İstanbul Optimum 6.258 13 Bilkent Center AVM 1.610 13 Espark AVM 3.101
14 Sapphire Çarşı 5.232 14 Anatolium Ankara AVM 1.226 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.119 15 One Tower AVM 1.040 15 17 Burda AVM 2.690
16 Marmara Forum AVM 5.062 16 Gimart Outlet 949 16 Outlet Center İzmit 2.422
17 Palladium AVM 4.926 17 Park Vera AVM 547 17 Palladium Antakya AVM 2.258
18 İsfanbul AVM 4.832 18 Kızılay AVM 346 18 Oasis AVM 2.256
19 Kozzy AVM 4.250 19 Metromall AVM 295 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.046
20 Watergarden İstanbul 4.213 20 Atakule AVM 281 20 Sanko Park AVM 2.038

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 84.635 1 ANKAmall AVM 110.191 1 TerraCity AVM 75.722
2 Emaar Square Mall 82.748 2 ACity Outlet 41.354 2 Mavibahçe AVM 71.798
3 Zorlu Center 82.572 3 Antares AVYM 38.030 3 M1 Adana AVM 62.907
4 İstinyePark AVM 59.179 4 Nata Vega Outlet 31.875 4 İstinyePark İzmir 59.180
5 Buyaka AVM 47.905 5 Cepa AVM 29.588 5 İzmir Optimum 46.909
6 Watergarden İstanbul 46.932 6 Gordion AVM 28.638 6 Kulesite AVM 45.101
7 Mall of İstanbul 46.924 7 Armada AVM 26.301 7 41 Burda AVM 44.410
8 Venezia Mega Outlet 46.686 8 Metromall AVM 23.906 8 Park Afyon AVM 43.594
9 212 İstanbul Power Outlet 46.097 9 Kentpark AVM 23.220 9 Özdilek Bursa AVM 38.240

10 Vadistanbul AVM 45.427 10 Podium Ankara AVM 22.913 10 Antalya Migros AVM 37.530
11 Forum İstanbul AVYM 42.257 11 Atlantis AVM 21.896 11 Kumsmall AVM 34.961
12 City's Nişantaşı AVM 41.369 12 Panora AVYM 21.116 12 Westpark Outlet AVM 34.038
13 Akyaka Park AVM 38.464 13 Atakule AVM 19.760 13 Agora İzmir AVM 33.118
14 Marmara Park AVM 37.757 14 Ankara Optimum Outlet 17.424 14 17 Burda AVM 32.665
15 Kanyon AVM 37.130 15 Taurus AVM 17.422 15 Point Bornova AVM 31.099
16 Maltepe Park AVM 35.937 16 Arcadium AVM 16.156 16 10Burda AVM 31.007
17 Hilltown AVM 35.636 17 Forum Ankara Outlet 14.694 17 Forum Bornova AVM 30.297
18 İstanbul Optimum 30.032 18 Bilkent Station AVM 13.874 18 39 Burda AVM 30.237
19 İstanbul Cevahir AVM 28.897 19 One Tower AVM 12.920 19 Agora Antalya AVM 30.152
20 Trump AVM 28.563 20 Kartaltepe AVM 10.858 20 01Burda AVM 29.534
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 344.692 1 ANKAmall AVM 519.799 1 Mavibahçe AVM 345.812
2 City's Nişantaşı AVM 312.925 2 Forum Ankara Outlet 130.091 2 TerraCity AVM 329.011
3 İstanbul Optimum 251.732 3 ACity Outlet 91.442 3 Espark AVM 127.770
4 Kanyon AVM 226.680 4 Kentpark AVM 69.149 4 Park Afyon AVM 126.424
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 191.224 5 Cepa AVM 67.330 5 Samsun Piazza AVM 121.833
6 İsfanbul AVM 187.710 6 Gordion AVM 62.085 6 Kulesite AVM 112.103
7 Marmara Park AVM 175.297 7 Next Level AVM 52.491 7 Forum Mersin AVM 105.732
8 Emaar Square Mall 146.672 8 Atlantis AVM 47.772 8 Forum Kayseri AVM 104.497
9 Trump AVM 138.284 9 Taurus AVM 47.034 9 Gebze Center 102.228

10 Mall of İstanbul 115.902 10 Nata Vega Outlet 39.901 10 Forum Gaziantep AVM 102.048
11 İstinyePark AVM 108.045 11 One Tower AVM 38.834 11 Forum Bornova AVM 99.517
12 Aqua Florya AVM 102.336 12 Antares AVM 36.900 12 Antalya Migros AVM 91.755
13 Zorlu Center 100.730 13 Podium Ankara AVM 35.920 13 MarkAntalya AVM 91.535
14 Brandium AVYM 99.849 14 Arcadium AVM 33.860 14 Özdilek Bursa AVM 90.252
15 Buyaka AVM 99.779 15 Anatolium Ankara AVM 30.676 15 Forum Trabzon AVM 88.772
16 Maltepe Park AVM 98.468 16 Kızılay AVM 26.129 16 Outlet Center İzmit 86.911
17 Palladium AVM 89.069 17 365 AVM 22.977 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.129
18 Viaport Asia Outlet 87.914 18 Atakule AVM 21.662 18 Point Bornova AVM 76.333
19 Tepe Nautilus AVM 86.136 19 Tepe Prime Avenue 20.207 19 MalatyaPark AVM 74.506
20 Capacity AVM 80.733 20 Armada AVM 16.348 20 Kent Meydanı AVM 58.140

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.309 1 ANKAmall AVM 12.386 1 Özdilek Bursa AVM 28.599
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.194 2 Antares AVYM 6.638 2 TerraCity AVM 6.724
3 Akyaka Park 49.175 3 Kentpark AVM 4.594 3 Park Afyon AVM 6.609
4 Kanyon AVM 47.675 4 Tepe Prime Avenue 4.313 4 Sera Kütahya AVM 5.830
5 Emaar Square Mall 17.858 5 Armada AVM 3.382 5 HighWay Outlet AVM 5.559
6 Capitol AVM 13.937 6 Cepa AVM 3.353 6 Kayseri Park AVYM 5.185
7 Trump AVM 13.678 7 Atlantis AVM 2.756 7 MalatyaPark AVM 4.742
8 Buyaka AVM 12.691 8 Gordion AVM 2.668 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.596
9 İstinyePark AVM 9.765 9 Next Level AVM 1.923 9 Gebze Center 4.091

10 Zorlu Center 7.847 10 Arcadium AVM 1.808 10 Deepo Outlet Center 3.449
11 Astoria AVM 7.541 11 365 AVM 1.674 11 Forum Mersin AVM 3.217
12 Akasya AVM 7.286 12 Forum Ankara Outlet 1.619 12 Korupark AVM 3.217
13 İstanbul Optimum 6.258 13 Bilkent Center AVM 1.610 13 Espark AVM 3.101
14 Sapphire Çarşı 5.232 14 Anatolium Ankara AVM 1.226 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.119 15 One Tower AVM 1.040 15 17 Burda AVM 2.690
16 Marmara Forum AVM 5.062 16 Gimart Outlet 949 16 Outlet Center İzmit 2.422
17 Palladium AVM 4.926 17 Park Vera AVM 547 17 Palladium Antakya AVM 2.258
18 İsfanbul AVM 4.832 18 Kızılay AVM 346 18 Oasis AVM 2.256
19 Kozzy AVM 4.250 19 Metromall AVM 295 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.046
20 Watergarden İstanbul 4.213 20 Atakule AVM 281 20 Sanko Park AVM 2.038

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 84.635 1 ANKAmall AVM 110.191 1 TerraCity AVM 75.722
2 Emaar Square Mall 82.748 2 ACity Outlet 41.354 2 Mavibahçe AVM 71.798
3 Zorlu Center 82.572 3 Antares AVYM 38.030 3 M1 Adana AVM 62.907
4 İstinyePark AVM 59.179 4 Nata Vega Outlet 31.875 4 İstinyePark İzmir 59.180
5 Buyaka AVM 47.905 5 Cepa AVM 29.588 5 İzmir Optimum 46.909
6 Watergarden İstanbul 46.932 6 Gordion AVM 28.638 6 Kulesite AVM 45.101
7 Mall of İstanbul 46.924 7 Armada AVM 26.301 7 41 Burda AVM 44.410
8 Venezia Mega Outlet 46.686 8 Metromall AVM 23.906 8 Park Afyon AVM 43.594
9 212 İstanbul Power Outlet 46.097 9 Kentpark AVM 23.220 9 Özdilek Bursa AVM 38.240

10 Vadistanbul AVM 45.427 10 Podium Ankara AVM 22.913 10 Antalya Migros AVM 37.530
11 Forum İstanbul AVYM 42.257 11 Atlantis AVM 21.896 11 Kumsmall AVM 34.961
12 City's Nişantaşı AVM 41.369 12 Panora AVYM 21.116 12 Westpark Outlet AVM 34.038
13 Akyaka Park AVM 38.464 13 Atakule AVM 19.760 13 Agora İzmir AVM 33.118
14 Marmara Park AVM 37.757 14 Ankara Optimum Outlet 17.424 14 17 Burda AVM 32.665
15 Kanyon AVM 37.130 15 Taurus AVM 17.422 15 Point Bornova AVM 31.099
16 Maltepe Park AVM 35.937 16 Arcadium AVM 16.156 16 10Burda AVM 31.007
17 Hilltown AVM 35.636 17 Forum Ankara Outlet 14.694 17 Forum Bornova AVM 30.297
18 İstanbul Optimum 30.032 18 Bilkent Station AVM 13.874 18 39 Burda AVM 30.237
19 İstanbul Cevahir AVM 28.897 19 One Tower AVM 12.920 19 Agora Antalya AVM 30.152
20 Trump AVM 28.563 20 Kartaltepe AVM 10.858 20 01Burda AVM 29.534
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   3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü

  11 Aralık 1901 - İlk masa tenisi turnuvası İngiltere'de düzenlendi.

 15 Aralık 1986 - Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, 
Türk vatandaşı oldu.

   10 Aralık İnsan Hakları Günü

  11 Aralık 2004 - İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.

GODIVA’DAN YENİ YILA IŞILTILI BİR KARŞILAMA

GODIVA, heyecanla beklenen yepyeni 
yıla ışıltılı bir başlangıç için 2022 Yeni Yıl 
Koleksiyonunu hazırladı. 

Dünyanın lider premium çikolata markası 
GODIVA, 2022 Yeni Yıl koleksiyonuyla yeni 
yıla ışıltılı bir karşılama yapmaya hazırlanı-
yor. GODIVA’nın özenle hazırlanmış yılbaşı-
na özel koleksiyon seçkisinde GODIVA’nın 
ikonikleşen lezzetleri ve sınırlı sayıda üreti-
len ışıltılı pralinlerinin yanı sıra yeni yıla özel 
tasarlanmış göz kamaştıran kutu ve sepet 
seçenekleri yer alıyor. 

GODIVA’nın yeni yıl koleksiyonunda sezo-

nun ruhunu, lezzetini ve heyecanını yaka-
layan ışıltılı pralinler dikkat çekiyor. Evlerde 
yanıp sönen ışıklar ve süslemeler sayesinde 
sıradan bir günün büyülü bir zamana dö-
nüşmesinden ilham alan koleksiyonda ışık 
saçan tasarımı ve lezzetiyle göz kamaştıran 
birbirinden özel ürünler koleksiyonda çiko-
lata severlerle buluşuyor. Yılbaşı sezonunun 
büyüsünü yansıtan özel hediye seçenekleri 
arasında yer alan trüf, pralin, kare, napoli-
ten, madlen ya da karışık çikolata çeşitlerini 
birleştiren kişiselleştirilebilir çikolata sepet-
leri ve özel tasarımlı kutular farklı hediye se-
çenekleri arayan çikolata severlerin favorisi 
oluyor.

Kişiye özel sepet ve kutular ışıltı saçıyor 

Koleksiyon seçkisinde yeni yıla özel hedi-
ye seçeneklerini GODIVA çikolataları ve 
kahve kombiniyle bir araya getiren ve her 
kutunun yeni yıla özel ışıltılı dokunuşlarla 
tasarlanarak yılbaşı dönemini çağrıştıran 
renklerle süslendiği tasarımlar da şık hedi-
ye alternatifleri arasında öne çıkıyor. Yılba-
şı klasiği kırmızı mumlar, kar küresi, pralin, 
sütlü ve bitter çikolata incileriyle gerçek 
çikolata lezzetini şık gramofon tasarımıyla 
buluşturan hediye kutuları ve sepetler bir-
çok farklı alternatifleriyle ideal bir seçenek 
sunuyor.  



   3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü

 5 Aralık 1934 - Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı 
tanıyan kanun kabul edildi.

  11 Aralık 1901 - İlk masa tenisi turnuvası İngiltere'de düzenlendi.

 15 Aralık 1986 - Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, 
Türk vatandaşı oldu.

 9 Aralık 1995 - Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, 
Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi 

bahçesine yerleştirildi.

   10 Aralık İnsan Hakları Günü

  11 Aralık 2004 - İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.

 
 4 Aralık 1927 - Cumhuriyet döneminin ilk banknotları tedavüle çıkarıldı.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

 1 Aralık 1906 - Dünyanın ilk sinema salonu Paris'te açıldı.

 1 Aralık  1935 - Türk kadınının siyasal haklarını kazanması.

3 Aralık 1967 - İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christiaan 
Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi.

GODIVA’DAN YENİ YILA IŞILTILI BİR KARŞILAMA
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YENİ RANGE ROVER LÜKS SUV SINIFINDA 
STANDARTLARI BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi 
olduğu Land Rover, SUV araç sınıfının en 
lüks modeli Range Rover’ın beşinci nes-
lini 26 Ekim’de Londra’daki Royal Opera 
House’da düzenlenen dünya lansmanıyla 
tanıttı. Bugüne kadar tasarlanan en so-
fistike Range Rover olarak nitelendirilen 
araç, 50 yıllık köklü tarihini yüksek konfor, 
benzersiz kalite ve üstün teknolojik dona-
nımlar ile birleştiriyor. Lüks SUV araç sınıfı-
nın standartlarını belirlemeye devam eden 
Yeni Range Rover, 2022 yılında Türkiye’de 
satışa sunulacak.

Zamansız tasarımı, moda ve trendlere yön 
veren detaylarıyla SUV araç sınıfında lük-
sün sembolü olan Range Rover, beşinci 
nesliyle de lüksü kullanıcılarına yaşatmaya 
devam ediyor. Yeni Range Rover, nefes ke-
sen zarafeti ve öncü teknolojileriyle sınıfın-
da yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. 
 
Yeni Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 
bg güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel 
motoruyla Borusan Otomotiv Yetkili Satı-
cılarında standart ve uzun aks aralığı seçe-
nekleri ile 2022 yılında yerini alacak. HSE 
ve Autobiography’ye ek olarak Yeni Range 
Rover, lansman senesine özel First Edition 
donanım paketi ile de sunulacak. 

Yeni Range Rover’ın Türkiye’deki anahtar 
teslim başlangıç fiyatı ise 5.468.000TL ola-
cak. 

Düşük Sürtünme Katsayısı ile En Aerodi-
namik Lüks SUV

Land Rover’ın modern tasarım felsefesi 
doğrultusunda Yeni Range Rover’da görü-
len sofistike yüzey ve çizgiler; gözü yorma-
yan, yalın ve modern bir görüntü sunarken 
aynı zamanda aracın 0,30 cd’lik sürtünme 
katsayısına da katkıda bulunuyor. Marka-
nın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek 

modüler mimarisi, kullanıcısına daha ge-
niş yaşam alanıyla birlikte daha dinamik 
bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca Land 
Rover'ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi, bu-
güne kadar Land Rover’ın geliştirdiği en 
yetenekli ve teknolojik şasi olma özelliğine 
de sahip.

Birinci Sınıf Malzemelerle Yeniden Ta-
sarlanan İç Mekan

Yeni Range Rover’ın lüks iç mekanı, kulla-
nıcılara sakin ve konforlu bir ortam sun-
mak amacıyla en iyi malzemeler ve en yeni 
teknolojilerle uyumlu olacak şekilde ta-
sarlandı. Türkiye’de satışa sunulacak olan 
Yeni Range Rover’da yumuşak dokulu, üst 
düzey kaliteye ve konfora sahip olan Se-
mi-Aniline deri döşeme standart olarak 
sunulacak. 

Yeni Range Rover, Land Rover'ın ödüllü 
Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisini şimdiye 
kadar sahip olduğu en büyük dokunmatik 
ekranla bir adım ileriye taşıyor. İç mekanın 
mimari hafifliğini somutlaştıran 13,1 inçlik 
kavisli ekran, tüm ana araç fonksiyonları-
nın kontrolünü sağlıyor. Ön koltukların ar-
kasına monte edilmiş ayarlanabilir 11,4 inç 
büyüklüğündeki HD dokunmatik ekranlar 
ile yeni Arka Koltuk Eğlence Sistemi, arka 
koltuklarda yolculuk yapanlar için uzun se-
yahatleri keyifli hale getiriyor. Arka Koltuk 
Eğlence Sistemi, Yeni Range Rover'ın First 
Edition ve Uzun Aks Aralığı (LWB) versi-
yonlarında standart, diğer donanım pa-
ketlerinde ise opsiyonel olarak sunuluyor. 
Bu ekranları ve aracın arka bölümünde yer 
alan birçok özelliği kontrol etmek için 8 inç 
boyutunda Dokunmatik Ekran Kumandası 
da bulunuyor. Autobiography ve First Edi-
tion donanım paketlerinde Executive Sınıf 
Koltuklar ile birlikte standart olarak sunu-
lan bu kumanda paneli, HSE donanımında 
ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.  

Yenilenen araç içi eğlence ve bilgilendirme 
sistemi Kablosuz Apple CarPlay özelliğini 
de kullanıcısına sunuyor. Bu özelliğe ek 
olarak Wireless Şarj ve Head-Up Display 
de Yeni Range Rover’ın öne çıkan standart 
özellikleri arasında yer alıyor. Yeni Range 
Rover’ın modern ve şık tasarımlı iç meka-
nı isteğe göre ayarlanabilen 30 farklı renk 
seçeneğiyle daha ferah bir atmosferi kulla-
nıcısına sunuyor. 

Yeni Range Rover, en iyi ses deneyimini 
yaratmak için Autobiography ve First Edi-
tion donanım paketlerinde 1.600W gü-
cünde Meridian Signature Ses Sistemini 
kullanıyor. Üçüncü nesil Aktif Gürültü Ön-
leme Sistemi, kabine iletilen yol ve motor 
seslerini izler, 35 adet hoparlör aracılığıyla 
yol sesini azaltarak kabin içerisinde daha 
sessiz bir ortam sağlar.

Dijital LED Far Teknolojisi ile Daha İleri 
Görüş

Yeni Range Rover sahip olduğu üst düzey 
konfor ve lüksü, gelişmiş teknolojik dona-
nımlarıyla da destekliyor. Bu donanımlar 
arasında en dikkat çekici olanlardan biri de 
Dijital LED far teknolojisi. Bu teknoloji sa-
yesinde farlar, yaklaşık 500 metrelik alanı 
aydınlatarak daha geniş bir görüş alanını 
kullanıcısına sunuyor. Dijital LED far tek-
nolojisi, milyonlarca mikro aynadan oluşan 
bir filtre kullanarak ışık hüzmesini istenilen 
noktaya yüksek çözünürlükle iletiyor.

En Yenilikçi Hava Temizleme Sistemi

Yeni Range Rover, Kabin Hava Temizle-
me Sistemi Pro ile lüks SUV segmentine 
yenilik getiriyor. Dual-NanoeTM X tekno-
lojisini kullanan sistem, kokuları ve virüs-
leri önemli ölçüde azaltırken, PM2.5 Kabin 
Hava Filtrelemesi ile hava kalitesini de en 
üst seviyeye çıkarıyor.  
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