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MAHMUT ASMALI
MÜSİAD GENEL BAŞKANI

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İLE
75 BİN MEZUNA İŞ İMKÂNI SAĞLANACAK.

ÖMER M. KOÇ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİJİTALLEŞME, KÜRESEL EKONOMİK BÜ YÜMEYİ
SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ FAKTÖR HALİNE GELDİ.

BURAK BAŞARIR
COCA-COLA İÇECEK CEO’SU

'CCI’IN S&P KREDİ NOTUNUN TÜRKİYE’NİN
ÜLKE NOTUNDAN DÖRT KADEME

ÜZERİNDE OLUŞU ÖNEMLİDİR.

SİNEM TÜRÜNG
METRO TÜRKİYE CEO’SU

TÜRKİYE’DE BİR HAYVAN REFAHI PROGRAMINI
BAŞLATAN VE AKTİF BİR ŞEKİLDE UYGULAYAN

İLK VE TEK PERAKENDE ŞİRKETİYİZ

EĞLENCE SEKTÖRÜ               DE
 BİR ARAYA GELİYOR

2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

GÜLER SABANCI
SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

“HER BİRİMİZ, KENDİ GÜCÜMÜZ YETTİĞİ KADAR 
ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN 

HAREKETE GEÇMELİYİZ.”

TOGG ABD’DE DÜNYA 
SAHNESINE ÇIKTI 
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto Okuyucuları,

 Şubat 2022 sayımız ile tekrar huzurunuza gelmenin heyecanı için-
deyiz. Yeni yılın beklentileri ve heyecanı içindeyken hareketli bir 
ayı yaşayacağız bu ay, her yıl olduğu gibi tekrar Sevgililer Günü’nü 
ağırlıklı olarak fiyat ve alışveriş kampanyaları ile geçireceğiz. Malum 
Covid-19 etkinlik çalışmalarını hemen hemen tamamen durdurmuş 
durumda. Şartlar gelişirse umarım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
süreç böyle işlemez özlenen AVM etkinliklerine tekrar kavuşuruz.

Uzun yıllar sonra yaşanan sert kış şartları ve yeni mutasyon ile gün-
lük vakaların yüz binlere dayanması kapı ve ciro rakamlarını olum-
suz etkilemeye devam ediyor. Hijyen şartları her ne kadar sokak 
mağazacılığından daha iyi olsa da ön yargı ve olayın doğru anlatı-
lamamasından dolayı AVM’lerin daha güvenli olduğu kanaati hala 
oluşmadı.

Şubat ayının bir önemli olayı da Atrax‘22 eğlence fuarı idi, yine bu 
senede uluslararası bazda da sektörün kalbi fuarda attı özellikle 
organizasyonun baş mimarı Nergis Hanım’ı alkışlamak gerekiyor.

Değerli okurlarımız sizlerden gelen dilek ve öneriler ışığı altında 
bir sonra ki sayımızı hazırlamaya başlarken bol cirolu ve kapı girişli 
günleri sağlık ile yaşamanızı ederim.

Sağlıcakla kalın…
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“İstihdam seferberliği ile 75 bin mezuna iş imkânı 
sağlanacak.”

"CCI’ın S&P kredi notunun Türkiye’nin ülke notundan 
dört kademe üzerinde oluşu önemlidir.”

"Dijitalleşme, küresel ekonomik büyümeyi 
sağlayan en önemli faktör haline geldi."

“Berlin’de, alışverişten daha fazlasını sunuyoruz.”

“Her birimiz, kendi gücümüz yettiği kadar 
çözümün bir parçası olmak için harekete 
geçmeliyiz."

“Türkiye’de bir hayvan refahı programını 
başlatan ve aktif bir şekilde uygulayan ilk ve 
tek perakende şirketiyiz.”
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MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI’DAN “İSTİHDAM
 SEFERBERLİĞİ”NE TAM DESTEK

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KOSGEB destekli istihdam seferberliği binlerce gence iş kapısı 

açıyor. Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni istihdam seferberliği ile 75 bin mezuna iş imkânı sağlanacağını vur-

guladı. Asmalı açıklamasında, geri ödemeli sağlanacak desteklerin faizsiz ve teminatsız olduğunu belirtti.

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklanan Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli Mikro 
ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, 
binlerce gence iş kapısı açıyor. Program ile 
hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere 
önemli katkı sağlanırken, 75 bin mezuna 
iş fırsatı sunulması hedefleniyor. Mikro ve 
Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 
kapsamında faizsiz ve teminatsız her çalışan 
için 100 bin TL geri ödemeli destek verilme-
si öngörülüyor.

"Hızlı Destek Programı'nı bir istihdam 
seferberliği olarak görüyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 

(MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
Yeni Ekonomi Modeliyle paralel hâlde su-
nulan devlet desteklerinin önemine vurgu 
yaparak, hayata geçirilen istihdam seferber-
liğinin binlerce gence iş imkânı sağlayaca-
ğını belirtti.

"Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz top-
lantılarda Yeni Ekonomi Modeli'nin üreti-
cilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven 
aşıladığı bir döneme girildiğini belirtmiştik. 
Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapa-
site kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi 
satışlarının artış göstereceği, ihracat potan-
siyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız 
kazanacağı ve inovatif fırsatların değerlen-
dirileceği yepyeni bir seneye yelken açtık. 
Yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı bu 
dönemde, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 

Destek Programı'nı bir istihdam seferberli-
ği olarak görüyoruz. Oluşturulan program 
ile 75 bin gencimize iş kapısı açılacak. Bu 
kapsamda işletmelere de ciddi bir kolaylık 
sağlanıyor. Faizsiz olarak geri ödemeli her 
çalışan için 100 bin TL gibi bir rakamdan söz 
ediyoruz. İstihdamı güçlendirecek bu giri-
şim, üretim ve yatırım normlarıyla birleşti-
ğinde ekonomiye doğrudan olumlu yönde 
etki edecektir. MÜSİAD olarak üyelerimiz ile 
birlikte üstümüze düşen sorumluluğu yeri-
ne getireceğiz. 2022 yılını 2023 hedefleri-
mize ulaşmada önemli bir basamak olarak 
görüyoruz. Ülkemizin güçlü yarınlara ulaş-
ması için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz."

Programa başvuru için son tarih 31 Mart

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı’nın yeni aşaması, genç, yeni me-
zun ve kadın istihdamını hedefliyor. Prog-
ram kapsamında işletmeler, belirlenen sek-
törlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha 
önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 
aydan fazla çalışmamış yeni personeli istih-
dam edebilecek.

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra 
mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri 
istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.
İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir 
personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri 
istenecek. Desteği kullanmak isteyen işlet-
melerde aranacak bir diğer önemli kriter de 
son 12 aydaki ortalama istihdamını koru-
ması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletme-
ler, istihdam edecekleri her bir personel 
için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. 
Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 
personele kadar bu desteği kullanabilecek. 
İşletme sahibinin veya işe alınan personelin 
kadın olması durumunda destek üst limiti 
110 bin liraya çıkacak.

Programa 31 Mart'a kadar başvuru yapı-
labilecek.

Programa ilişkin detaylı bilgi için: https://
www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/de-
tay/7579/proje-ozeti

Mahmut AsmalıMahmut Asmalı
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
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TÜSİAD DİJİTAL TÜRKİYE KONFERANSI’NDA KONUŞAN KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER M. KOÇ:

“Ülkemizin kısıtlı imkânlarıyla yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin istikballerini yurt dışında arama gayretine düştüklerini görmek 
beni hem fevkalade üzüyor, hem de had safhada endişelendiriyor. Gençlerimizi anlamak ve kendileri açısından hiç de 

kolay olmayan bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek gerekiyor.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 
‘Dijital Türkiye Konferansı’na katıldı. ‘İkiz 
Dönüşüm’ oturumunda konuşan Ömer M. 
Koç, “Dijitalleşme, küresel ekonomik bü-
yümeyi sağlayan en önemli faktör haline 
geldi. Dijitalleşme rekabetin oyun sahasını 
da genişletiyor; fikirleri hayata geçirirken ilk 
günden itibaren küresel düşünmek gereki-
yor. Bu değişimin hızına ayak uyduramayan 
şirketler ve profesyoneller için parlak bir ge-
lecek maalesef yok. Dijital dönüşümü kolay-
laştıracak imkânları sağlayamayan ülkeleri 
de farklı bir akıbet beklemiyor. Ülke olarak 
geleceğe hazır olmamız gerekiyor. Dijital ve 
yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil. 
Yeşil ve dijital dönüşümü birbirini tetikle-
yecek ve hızlandıracak iki ana akım olarak 
görmeliyiz. Ülkemizin bu önemli dönüşüm-
lerle şekillenen geleceğe ilerlerken atması 
gereken adımlar bellidir. Kamu idaremizin iş 
örgütlerimizle ve diğer paydaşlarla da isti-
şare ederek içini doldurduğu strateji belge-
lerinde çok kıymetli tespit ve hedefler bulu-
nuyor. Bunları gerçekleştirmek için en temel 
ihtiyacımızın nitelikli insan kaynağı olduğu 
kanaatindeyim. Ülkemizin kısıtlı imkânlarıy-
la yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin gide-
rek artan bir şekilde kazanımlarını ülkemize 
aktarmak yerine istikballerini yurt dışında 
arama gayretine düştüklerini görmek beni 
hem fevkalade üzüyor, hem de had safhada 
endişelendiriyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü aklı-
mızdan çıkarmadan, gençlerimizi anlamak 
ve kendileri açısından hiç de kolay olmayan 
bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde et-
raflıca düşünmek gerekiyor” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Der-
neği (TÜSİAD) tarafından bu yıl ikincisi ger-
çekleştirilen ‘Dijital Türkiye Konferansı’n-
da konuştu. Türkiye’de ve dünyada dijital 
dönüşümün önemi, dijital ticaret ve dijital 
ekonomideki küresel dinamikler gibi konu 
başlıklarının tartışıldığı konferansta önemli 
mesajlar veren Ömer M. Koç, “Dijitalleşme, 
küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en 
önemli faktör haline geldi. Araştırmalara 

göre 2030 yılına kadar potansiyel verimlilik 
artışının yüzde 60’ı dijital teknolojilerden 
kaynaklanacak. Dijitalleşme rekabetin oyun 
sahasını da genişletiyor; fikirleri hayata ge-
çirirken ilk günden itibaren küresel düşün-
mek gerekiyor” dedi. 

Ömer M. Koç: “Sadece iş gücü maliyeti 
avantajıyla katma değeri yüksek yatırım-
ları çekmek artık mümkün değil.”

Dijital rekabetin ülkeler arasında da artarak 
sürdüğünü vurgulayan Ömer M. Koç, “Geç-
mişteki kritik dönüşümleri kaçıranlar, bu sü-
reçte daha düşük maliyetlerle hızla yol alıp 
fark yaratabileceklerini gördüler. Dijital dö-
nüşümün Türkiye’nin de dâhil olduğu ge-
lişmekte olan ülkeleri ilgilendiren en somut 
yansımalarını ise sanayi 4.0 dinamiğinde 
görüyoruz. Batı’nın dijital teknolojilerle ve-
rimlilik artışı sağlayıp sanayi üretimini geri 
çağırdığı bu süreçte, sadece iş gücü maliyeti 
avantajıyla katma değeri yüksek yatırımları 
çekmek artık mümkün değil” diye konuştu. 
Yapılan araştırmaların, 2030 yılında dünya-
da 84 milyon yetişmiş insan kaynağı açığı 
olacağına işaret ettiğine de dikkat çeken 
Ömer M. Koç, Avrupa Birliği’nin 2030 he-
defleri çerçevesinde 20 milyon bilgi ve ile-
tişim teknolojileri uzmanı istihdam etmeyi 
amaçladığını belirtti. Bugün bu rakamın 8 
milyon civarında olduğunu söyleyen Koç, 
“Hedefe ulaşmak için bizim gibi ülkelerin 
yetişmiş insanlarına yöneliyorlar. İşte bu 
nedenle Koç Topluluğu olarak, gerek 2016 
yılında başladığımız dijital dönüşüm progra-
mımızın, gerekse akabinde devreye aldığımız 
inovasyon, çevik yönetim, sıfır bazlı yaklaşım 
ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamam-
layan programlarımızın merkezinde insan 
kaynağımız bulunuyor. Çok ciddi yatırımlar 
yapmak suretiyle, dünyanın en iyi üniversi-
teleri ve danışmanlık firmalarıyla işbirlikleri 
kurarak, her seviyeden çalışma arkadaşımız 
için 350'den fazla eğitim ve gelişim programı 
yürütüyoruz. Arkadaşlarımızın severek çalış-
mak isteyecekleri, şirket içi diyaloğun geliş-
tiği, geleceğin çalışma pratiklerinin benim-
sendiği yeni bir iş yeri kültürü oluşturuyoruz. 
Merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de 
varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ şiârı ile 
hareket eden bir topluluk olarak, bu süreç-
lerdeki öğrenimlerimizi, başta TÜSİAD olmak 
üzere üyesi olduğumuz kuruluşlar aracılı-
ğıyla, tüm paydaşlarımızla ve elbette kamu 
idaremizle paylaşma gayretindeyiz. Çünkü 
biliyoruz ki dijital dönüşüm bir ekosistem 
meselesidir. Ülke olarak geleceğe hazır ol-
mamız gerekiyor” dedi.

Ömer M. Koç: “Dijital ve yeşil dönüşüm 
birbirinden bağımsız değil.” 

Konuşmasına, “Ülkemizin geleceği açısından 
en önemli dinamiklerden birisi de, giderek 
daha somut uluslararası taahhütlerle şekil-
lenen yeşil dönüşüm sürecidir” sözleriyle 
devam eden Ömer M. Koç, “Ancak, dijital ve 
yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil. 
Yeşil dönüşümü mümkün kılacak yenilikle-
rin önemli bölümü dijital teknolojilere bağlı. 
Dolayısıyla, bu süreçleri birbirini tetikleyecek 
ve hızlandıracak iki ana akım olarak görmeli-
yiz. Nitekim en büyük ticaret ortağımız olan 
Avrupa Birliği de yeni büyüme stratejisini 
‘ikiz dönüşüm’ adını verdiği bu dinamikler 
üzerine kuruyor. Rekabetçiliğimizi yakından 
ilgilendiren bu konuda, Brüksel’in kararlılıkla 
yürüttüğü Yeşil Mutabakat ajandasını dikkat-
le izliyoruz. Biz de Koç Topluluğu olarak geç-
tiğimiz sene başladığımız karbon dönüşümü 
programımızla ‘2050 yılında karbon-nötr 
olma’ hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedefe 
ilerlerken, geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerin-
den azami ölçüde istifade edecek, ülkemiz 
için yeni fırsat alanlarında katma değer ya-
ratmaya odaklanacağız” dedi.

Ömer M. Koç: “Gençlerimizi anlamak ve 
kendileri açısından hiç de kolay olmayan 
bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde et-
raflıca düşünmek gerekiyor.”

“Ülkemizin bu önemli dönüşümlerle şekil-
lenen geleceğe ilerlerken atması gereken 
adımlar bellidir” diyerek konuşmasını sürdü-
ren Ömer M. Koç, şöyle devam etti: “Kamu 
idaremizin iş örgütlerimizle ve diğer paydaş-
larla da istişare ederek içini doldurduğu stra-
teji belgelerinde çok kıymetli tespit ve hedef-
ler bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için 
en temel ihtiyacımızın nitelikli insan kaynağı 
olduğu kanaatindeyim. Ancak, sözlerime son 
verirken bilhassa vurgulamak isterim ki, ül-
kemizin kısıtlı imkânlarıyla yetiştirdiği pırıl 
pırıl gençlerimizin giderek artan bir şekilde 
kazanımlarını ülkemize aktarmak yerine is-
tikballerini yurt dışında arama gayretine düş-
tüklerini görmek beni hem fevkalâde üzüyor, 
hem de had safhada endişelendiriyor. Bu 
noktada, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün 
ümidim gençliktedir’ sözünü aklımızdan çı-
karmadan gençlerimizi anlamak ve kendileri 
açısından hiç de kolay olmayan bu yolu ne-
den tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşün-
mek gerekiyor. Kuşkusuz farklı sebepler var. 
Ben bunların hepsinin çözümünün Ulu Ön-
der Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolun-
da saklı olduğunu düşünüyorum.”



TÜSİAD DİJİTAL TÜRKİYE KONFERANSI’NDA KONUŞAN KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER M. KOÇ:
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COCA-COLA İÇECEK’E YATIRIM YAPILABİLİR KREDİ NOTU
 

Standard&Poor’s, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı ilk kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi 
notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviye olan “BBB-” olarak belirledi. CCI, Türkiye’de S&P’nin yatırım yapılabilir seviyede 
kredi notu verdiği iki firmadan biri oldu. Ayrıca Fitch, CCI’ın uzun vadeli kredi notunu, “yatırım yapılabilir” seviye 

olan ‘BBB-‘ olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Standard&Poor’s (S&P), Coca-Cola İçecek 
(CCI) için ilk kez kurumsal kredi derece-
lendirmesinde bulundu. Değerlendirmede 
CCI’ın uzun vadeli kurumsal kredi notu ya-
tırım yapılabilir seviye olan ‘BBB-‘ olarak 
belirlendi. Kredi notu görünümü ise ülke 
notundaki görünüme istinaden “negatif” 
olarak değerlendirildi. 

S&P, CCI’ın ticari riskini ‘makul’; finansal ris-
kini ise ‘düşük’ olarak tanımladı. Kuruluşun 
değerlendirmesinde CCI’ın likiditesi de ‘ye-
terli’ bulundu. S&P, konuya ilişkin yayınla-
dığı raporda, CCI’ın, çok iyi bilinen lisanslı 
markalardan oluşan portföyü ve uzun za-
mandır süregelen kârlı büyüme performan-
sıyla, büyümekte olan pazarlardaki öncü 
pozisyonuna dikkat çekti. S&P, enflasyonun 

yüksek olduğu piyasalarda CCI’ın faaliyet 
gösterme kabiliyeti ve makul düzeydeki 
sermaye harcamaları sayesinde, faaliyetle-
rinden kaynaklanan serbest nakit akışının 
2021’de olduğu gibi 2022'de de pozitif 
olacağı yönünde öngörüde bulundu. S&P 
raporda ayrıca; “Çok düşük kaldıraç oranı 
ve pozitif operasyonel serbest nakit akışı, 
dövizdeki oynaklığa ve ihtiyari harcamala-
ra karşı iyi bir koruma oluştururken, döviz 
oynaklığına rağmen finansal taahhütlere 
uyum kapsamında önemli bir pay bırakıyor” 
görüşüne yer verdi. CCI’ın Anadolu Efes Bi-
racılık ve Malt Sanayii A.Ş. (BBB-/Neg.) ile 
arasındaki güçlü hissedarlık ilişkisi de ra-
porda olumlu bir faktör olarak vurgulandı. 

Ayrıca Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in 
(CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun 

Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu 
ve Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derece-
lendirme Notunu 'BBB-' olarak, görünümü-
nü de ‘Pozitif’ olarak teyit etti. 

Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'nın 
finansal profilinin, Türk Lirası’nın son dö-
nemdeki değer kaybından ve yüksek ham-
madde enflasyonundan sınırlı bir şekilde et-
kilenerek, 2021-22'de güçlü kalmaya devam 
edeceğini belirtti. Ayrıca, CCI’nın güçlenen 
finansal profilini koruması durumunda, şu 
anda kredi profilini kısıtlayan temel faktör-
ler olan, pazarlarındaki zayıf faaliyet ortamı 
ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan 
riskleri azaltacağını, bunun da pozitif gö-
rünüm ile kredi notuna yansıtıldığını ekledi. 
Fitch raporunda, CCI’nın ana pazarlarında 
gerçekleştirdiği başarılı satış performansı, 
iyi yönetilen kur riski, dayanıklı operasyonel 
karlılığı, nakit yaratma kabiliyeti ve ihtiyatlı 
sermaye yapısının altını çizdi.

Türkiye’de yatırım yapılabilir seviyede 
kredi notuna sahip iki firmadan biri 

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, 
S&P ve Fitch’nin değerlendirmeleriyle ilgili 
yaptığı açıklamada, CCI’ın S&P kredi notu-
nun Türkiye’nin ülke notundan dört kade-
me üzerinde olduğunu hatırlatarak “S&P 
değerlendirmesinde Türkiye’de yatırım 
yapılabilir seviyede kredi notuna sahip iki 
firmadan biri olduk. S&P nezdinde şirketi-
mizin ilk notunun bu seviyede olması ve Fit-
ch tarafından da kredi notumuzun bu yıl da 
teyit edilmiş olması bizi gururlandırdı. Yıl-
lardır kaliteli büyümeyi odağımıza alıp sıkı 
finansal politikalar ve iyi Kurumsal Yönetim 
uygulamaları ile sürdürdüğümüz işimizin 
uluslararası kredi derecelendirme şirketleri 
tarafından da teyit edilmesinden mutlu ol-
duk” diye konuştu. 

S&P tarafından ülke notu üzerinde derece-
lendirilmek, CCI’ın hem “Ülke Notu Üzerin-
de Kredi Notu” hem de “Transfer ve Kon-
vertibilite” likidite testlerini başarıyla geçtiği 
anlamına geliyor. S&P metodolojisine göre 
ülke notu ile şirket notu arasında en fazla 
dört kademe olabiliyor. CCI kredi notundaki 
‘negatif’ görünüm ise, Türkiye'nin yabancı 
para cinsinden kredi notu üzerindeki ‘nega-
tif’ görünümü yansıtıyor. 

Burak BaşarırBurak Başarır
Coca-Cola İçecek CEO’su  Coca-Cola İçecek CEO’su  
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ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ

DEFACTO, AVRUPA’NIN EKONOMİ, KÜLTÜR VE 
SANAT BAŞKENTİ BERLİN’DE MAĞAZA AÇTI

Türkiye’nin öncü moda markası DeFacto, globalleşme çalışmalarına hız verdi. Bu yıl 10 ülkede 22 yeni 
mağaza açarak gelişen pazarlarda etkinliğini pekiştiren DeFacto, global marka vizyonunun stratejik 
hamlesini Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptı. DeFacto CEO’su İhsan Ateş “Berlin’de, alışverişten 

daha fazlasını sunuyoruz. Perakende sektörüne öncü olacak bir mağaza deneyimi tasarladık. Alışveriş-
le dijital sanatı buluşturuyoruz” dedi.

Global moda markası DeFacto, Av-
rupa’nın ekonomi, politika, kültür, 
sanat, moda ve alışveriş açısından 
öncü konumunda olan Alman-

ya’nın en büyük şehri ve başkenti Berlin’de 
mağaza açtı. 2021 yılında 10 ülkede 22 yeni 
mağaza açarak globalleşme çalışmalarına 
hız veren DeFacto açısından Berlin mağa-
zası dönüm noktası olma özelliğini taşıyor. 
DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Bugüne kadar 
pek çok ülkede yatırım yaptık. Online ope-
rasyonlarımızla birlikte 93 ülkede müşteri-
lerimize ulaşıyoruz. Berlin mağazamız ise 
şirketimiz açısından dönüm noktası. Berlin 
ile attığımız adım, önümüzdeki dönemde 
gelişen pazarlarla birlikte gelişmiş pazarlar-
da da etkin rol oynayacağımızın habercisi” 
dedi.

Perakende sektörüne öncülük edecek 

DeFacto’nun Berlin mağazası şehrin ‘İstik-
lal Caddesi’ne benzeyen, uluslararası moda 
markalarının mağazalarının bulunduğu en 
ünlü alışveriş caddesi olan Tauentzienst-
raße üzerinde bulunuyor. Berlin, aynı za-
manda Avrupa’nın kültür başkentlerinden 
biri olarak öne çıkıyor. Berlin mağazasında 
perakende sektöründe öncü olacak bir ma-
ğaza deneyimi tasarladıklarını belirten CEO 
İhsan Ateş, “Mağazamızda konumlandır-
dığımız dijital ekranlarda dijital sanat pro-
jelerine yer veriyoruz. Genç tasarımcıların 

eserlerini sergilemek istediği bir platform 
oluşturuyoruz. Çeşitliliklerin, farklılıkların 
şehri Berlin’de yaşayanlar, turist olarak 
şehri ziyaret edenler mağazamızda farklı 
bir deneyim yaşayacaklar. Burası kültürel 
ve sanatsal aktivitelere meraklı insanların 
buluşma noktası olacak” dedi. Pandemi-
nin perakende sektörüne farklı bir bakış 
açısı getirdiğini belirten Ateş, artık sadece 
alışverişin değil, deneyimin de önemli ol-
duğunu, bu nedenle Berlin mağazasındaki 
uygulamalarına benzer yenilikleri önümüz-
deki dönemde müşterilerine sunmaya de-
vam edeceklerinin altını çizdi.

İhsan Ateşİhsan Ateş
DeFacto CEO’su  DeFacto CEO’su  



S i z i n  Y e r i n i z i  d e  A y ı r d ı k

DEFACTO, AVRUPA’NIN EKONOMİ, KÜLTÜR VE 
SANAT BAŞKENTİ BERLİN’DE MAĞAZA AÇTI



16

MALL&MOTTO / Haberler

Dünyaca�ünlü�markaların�sunduğu�kaçırılmayacak�fırsatların�ve�
birbirinden�eğlenceli�etkinliklerin�değişmeyen�adresi�212�Outlet.

Bİ’DÜNYA FIRSAT,
Bİ’DÜNYA ETKİNLİK

212İstanbulOutlet 212Outlet 212Outlet

Lig�Radyo’nun�usta�radyocusu�Cüneyt�Kaşeler’in�
����sunduğu�Gol Yolları Programı�15�günde�bir�

212 Outlet’ten�yapılan�canlı
�����������yayınla�dinleyicileri�ile�buluşuyor.�

212 OUTLET’TE

CANLI RADYO YAYINI

Gol Yolları, maç sohbetlerinde 
hız kesmiyor.

Astroloji�müdavimlerinin�
merakla�beklediği�Filiz 

Özkol ile Burç Yorumları,�
her�Pazar�15:30’da�

212 Outlet�İnstagram�
hesabından�canlı�yayında.�
Filiz�Özkol,�212 Outlet�

takipçileri�için�haftalık�burç�
yorumlarını�yapıyor�ve�
sorularını�cevaplıyor.

Filiz Özkol ile 
Astroloji sohbetleri.

212 Outlet’ten sömestr hediyesi!
212 Outlet’in�öğrencilere�karne�hediyesi�Korkut�

Kitabevi’nden.�Şanslı 5 öğrenci 100 TL’lik hediye 
çeki kazandı,�tatilin�keyfini�ikiye�katladı.�

21�Ocak�Cuma�günü�yapılan�
açılışla�Adidas�yepyeni�
konsepti�ile�yeniden�

212 Outlet’te.�En�son�moda�
spor�koleksiyonları�outlet�
fiyatlarıyla�212 Outlet�

ziyaretçilerinin�beğenisine�
sunuluyor.�

Spor giyimin dünyaca ünlü 
markası Adidas, yenilenmiş 
mağazasıyla hizmetinizde!

212 OUTLET’TE!
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212 OUTLET
ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

MAHMUTBEY METRO İSTASYONU

BAŞLAMIŞTIR.BAŞLAMIŞTIR.
Ücretsiz Müşteri

Servisimiz
Hafta içi

10:00 - 16:00
arasında her saat başı

Mahmutbey Metro 
durağından kalkmaktadır.

212İstanbulOutlet 212Outlet

444 4 212 www.212outlet.com
Atatürk Havalimanı Yolu Mahmutbey Çıkışı
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RAPSEL DÜNYA OPERASYONUNU TÜRKİYE’DEN 
YÖNETME KARARI ALDI 

İtalya’nın önde gelen tasarım odaklı marka-
sı Rapsel, dünya operasyonunu Türkiye’den 
yönetme kararı aldı. Bölgesel konumu gere-
ği Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya 
pazarlarına yakınlaşmak için Türkiye’ye 5 
sene önce yatırım yapan Rapsel, yeni pazar 
ve mağaza açma planlamalarını dünya ça-
pında genişletmeye devam ediyor.  

Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Mü-
dürü Ayşen Uz, son 5 yılda Türkiye’de eko-
nomik yönden pek çok sıkıntı yaşanmasına 
rağmen lüks tüketim sektörünün yükselişte 
olduğunu ve buna bağlı olarak Rapsel mar-
kasıyla büyüme hedeflerini sürdürdüklerini 
söyledi. Ayşen Uz, ihracat kapasitesindeki 
artış ile birlikte yıl sonuna kadar yüzde 100 
büyüme öngördüklerini açıkladı.
 
İç dekorasyon ve mimaride en iyi tasarım-
ların seçkisi İtalya’nın önde gelen tasarım 
odaklı markası Rapsel, dünya operasyo-
nunu Türkiye’den yönetme kararı alarak 
yatırım ve ihracat planlamalarına hız verdi. 
2016 yılında Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler 
ve Rusya pazarlarına yakınlaşmak için Tür-
kiye’ye yatırım yapan Rapsel, ev mobilyası 
için tüm dünya operasyonunu Türkiye’ye 
devretti. Avrupa’da rekabetçi fiyatlara sahip 
olmak için de Düzce'de üretim, operasyon 
ve lojistik üssü kuran Rapsel Türkiye, yeni 
pazarlar ve mağaza planlamalarıyla yıl so-
nuna kadar ihracatını yüzde 100 artırmayı 
hedefliyor.  

Rapsel Türkiye’de operasyon üssü olarak 
kurulmasına rağmen pazarın hareketlen-
mesiyle birlikte 5 senede mağaza sayısını 
7’ye çıkardı ve yurtdışı operasyonlarına da 
hız verdi. Türkiye’deki ilk mağazasını İstan-
bul’da 2016 yılında açan Rapsel; bugün ülke 
çapında 7 mağazası bulunuyor. 

LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜ PANDEMİYE 
RAĞMEN YÜKSELİŞTE

Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel 
Müdürü Ayşen Uz, 5 sene önce Türkiye’nin 
stratejik konumu gereği seçildiğini ve yakın 
bölgelere ihracat hedefiyle operasyon üssü 
planlamasıyla harekete geçtiklerini anlattı. 
Ancak zaman içerisinde gelişen pazar ko-
şullarıyla ve sektörel büyümenin de sonu-
cu olarak dünya operasyonunun Türkiye’ye 
devredildiğini söyleyen Ayşen Uz, dünyada 
olduğu gibi Türkiye ve yakın bölgelerde 
lüks tüketim sektöründe büyümenin devam 
ettiğini iletti. 5 sene içerisinde Türkiye’nin 

ekonomik açıdan pek çok sınav verdiğini ve 
sıkıntılı dönemler geçirdiğine vurgu yapan 
Ayşen Uz, “Bunun en büyük örneği pandemi 
süreci ve kısıtlamalar oldu. Ancak tüm bun-
lara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye 
devam etti. Özellikle lüks tüketim sektö-
rü ekonomik kriz veya dalgalanmalardan 
etkilenmedi. Araştırmalar da lüks tüketim 
sektörünün pandemi sürecinden yüksele-
rek çıktığını gösteriyor. Biz de bu sonuçları 
kendi mobilya sektörümüzde gözlemledik. 
Büyüme öngörülerimizi sürdürerek mağaza 
sayımızdaki artış ve operasyonel genişleme 
hedeflerimizi büyüttük” dedi.

NEW YORK, BELGRAD VE VİYANA’DA 
YENİ MAĞAZALAR AÇILACAK

Halen Türkiye’den Ortadoğu, Rusya ve Tür-
ki Cumhuriyetler’e ihracata devam ettik-
lerini belirten Ayşen Uz, yeni dönemde ise 
pazar arayışlarını artıracaklarını söyledi. Bu 
yıl New York, Belgrad ve Viyana’da mağaza 
açma planlamalarını sürdürdüklerini ileten 
Uz, Türkiye’de ise Gaziantep, Antalya veya 
Adana için mağaza görüşmeleri yaptıkla-
rını açıkladı. Dünyaca ünlü pek çok ismin 
evlerinin bir parçası olan Raspel markasını 
Türk tüketicilerle ulaşılabilir fiyatlarla bu-
luşturmanın gururunu yaşadıklarını belirten 
Ayşen Uz, markanın dünya operasyonunu 

da yönetmenin Türk ekonomisi için büyük 
katkı sağladığını sözlerine ekledi. 

MARKANIN ÜRÜNLERİ DÜNYACA ÜNLÜ 
SANAT MÜZELERİNDE SERGİLENİYOR

1970’lerde Milano’da ünlü tasarımcı Aldo 
Provini tarafında kurulan Rapsel, ismini İtal-
yanca “rappresentanze selezionate” yani 
“en iyi tasarımların seçkisi” söyleminden alı-
yor. Çağdaş tasarım çizgisini, derin malzeme 
bilgisi ve rafine İtalyan estetik gustosu ile 
harmanlayan Rapsel, ; başta Philippe Star-
ck olmak üzere Hariri Hariri, Matteo Thun, 
Andree Putman, Dante Donegani, Giovanni 
Lauda, Shiro Kuramata, Adri Hazebroek gibi 
dünyanın önde gelen çok sayıda tasarım-
cısının imzasını taşıyan koleksiyona sahip. 
Rapsel, dünya çapında tasarım alanının en 
önemli ödüllerini almaya da hak kazanmış 
bir marka. 

Rapsel ürünleri, halen New York Modern 
Sanatlar Müzesi, Milano Prada Müzesi, 
Philadelphia Sanat Müzesi ve Chicago Mi-
marlık ve Tasarım Müzelerinde obje olarak 
sergileniyor. Ayrıca Rapsel ürünleri dünya-
nın ünlü pek çok isminin evini süsleyen bir 
marka. Bunlar arasında Hollywood yıldızları 
ve dünya siyasetinin en önemli isimleri de 
yer alıyor.  

Ayşen UzAyşen Uz
Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı 
ve Genel Müdürüve Genel Müdürü



3-5
ŞUBAT
2022

HAVUZ, SPA, WELLNESS & SU EĞLENCELERİ
OTOMAT TEKNOLOJİLERİ VE SELF SERVİS SİSTEMLERİ

YÜZLERCE FİRMA, BİNLERCE ÜRÜN VE HİZMET
ONBİNLERCE ZİYARETÇİ, SINIRSIZ BAĞLANTI

ULUSLARARASI
FUAR

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”
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METRO TÜRKİYE’YE HAYVAN REFAHI ALANINDA 3 ÖNEMLİ ÖDÜL BİRDEN

30 yılı aşkın süredir benimsediği sorumlu iş modeli kapsamında gıda güvenliği alanında öncü işlere imza atan 
Metro Türkiye, birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri kaynağından rafa en güvenli şekilde müşterilerine ulaştırma-

ya devam ediyor. Müşterilerine sağlıklı, sürdürülebilir ve güvenli gıdaları, doğaya ve hayvan haklarına saygılı bir 
şekilde sunmayı ilke edinen Metro Türkiye, Türk - Alman Üniversitesi’nin hayvan hakları standartlarını yükseltmek 

için gerçekleştirdiği Hayvan Refahı Ödülleri kapsamında “İyi Yumurta”, “İyi Besicilik” ve “İyi Balık” kategorilerinde 3 
ödüle birden layık görüldü.

İklim krizi, doğal kaynakların azalması, de-
ğişen tüketici davranışları gibi küresel zor-
luklara ve taleplere sorumlu bir iş modeliyle 
yanıt vermek üzere sürdürülebilirliği tüm 
işlerinin merkezine alarak öncü projeler ge-
liştiren ve hayvan refahını gözeterek üretim 
yapılmasını destekleyen Metro Türkiye, Türk 
- Alman Üniversitesi’nin düzenlediği Hayvan 
Refahı Ödülleri’nde “İyi Yumurta”, “İyi Besi-
cilik” ve “İyi Balık” kategorilerinde 3 ödül al-
maya hak kazandı. 

Hayvan refahının, insan sağlığı ve kamu sağ-
lığı için büyük önem arz ettiğinin bilinciyle 
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Metro 
Türkiye CEO’su Sinem Türüng ödüllerle il-
gili şöyle konuştu: “Müşterilerimize sağlıklı 
ve güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken 
doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işimizin 
bir parçası olarak görüyoruz. Sorumlu iş mo-
delimiz doğrultusunda hayvanların güvenli 
ve sağlıklı koşullarda yetişmesini önemsiyor, 
standartların ötesinde uygulamalar geliştiri-
yoruz. Hayvan refahı konusunda 2012’den 
bu yana yılda ortalama 130 tedarikçimize 
denetim gerçekleştiriyor ve bu çerçevede 
hayvanların yeterli ve dengeli beslenmesi, 
uygun havalandırma ve barınma şartlarının 
sağlanması, aynı türden hayvanlarla bir ara-
da bulunması ve düzenli veteriner kontrolü 
gibi şartların sağlanmasını garanti altına alı-
yoruz. Türkiye’de bir hayvan refahı progra-
mını başlatan ve aktif bir şekilde uygulayan 
ilk ve tek perakende şirketi olarak, böylesi 
önemli bir organizasyonda 3 ödüle birden 
layık görülmekten gurur duyuyoruz.”

Kafessiz sistemde yetişen tavuklardan 
gelen yumurta: “İyi yumurta”

Metro Türkiye, 2023 yılı sonuna kadar kendi 
markasıyla ürettiği tüm yumurtaların, 2025 
yılı sonuna kadar da raflarında yer verdiği 
tüm yumurtaların “kafessiz” sistemde ye-
tişen tavuklardan elde edileceğini taahhüt 
ediyor. İlk kez 2018 yılında verdiği bu taah-
hüt aynı zamanda Türkiye'de en fazla çift-
lik hayvanını etkileyen refah reformu olma 
özelliği de taşıyor. Tüm tedarikçilerini kafes-
siz yumurta üretim modeli ve hayvan refa-

hı konularında eğitmeye ve denetlemeye 
başlayan ve 2021 yılı itibarıyla kendi markalı 
yumurtalarının %60’dan fazlasını kafessiz 
sistemlerden tedarik eden Metro Türkiye 
ayrıca Türkiye’de kafessiz yumurta standar-
dını kabul eden ilk ve tek perakende şirketi.

Avrupa Birliği’nin uyguladığı hayvan re-
fahı standartları ile “İyi Besicilik”

Çiftliklerdeki büyükbaş ve küçükbaş hay-
vanların refahını artırmak için çeşitli stan-
dartlar getiren ve bu çalışmalara 2012'den 
beri devam eden Metro Türkiye, birlikte 
çalıştığı tüm tedarikçilerinin çiftliklerinde 
“Hayvan Refahı Temel İlkeleri”ni sağlamayı 
taahhüt ediyor. Bu kapsamda hayvanlara 
ağırlıklarına göre global standartlarda be-
lirlenen asgari yaşam alanı metrekarelerini 
sağlıyor. Yem kalitesi ve ilaç kullanımının 
yanı sıra besicilik süreçlerinin tamamını da 
etkin bir şekilde kayda alınıp denetliyor. Bu 
uygulamalarla Metro Türkiye, Avrupa’da 
kabul edilmiş standartları Türkiye'de uy-
gulayan ve kamuya taahhüt eden ilk ve tek 
market zinciri konumunda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik sertifikalı kaynaklardan 
tedarik edilen balık ve deniz ürünleriyle 
“İyi Balık”

Çiftliklerdeki balıkların refahını artırmak 
için de çeşitli standartlar getiren Metro 
Türkiye, bu kapsamda en çok sattığı 12 
tür balık ve deniz ürününü en az %90 
oranında sürdürülebilirlik sertifikalı kay-
naklardan tedarik ediyor ve sürdürülebilir 
balıkçılık çalışmaları doğrultusunda en az 
bir sertifikaya sahip olan tedarikçiler ile 
çalışmayı taahüt ediyor. Aynı zamanda 
2025’e kadar satışını yaptığı tüm kültür 
balığı tedarikçilerinin çiftliklerindeki aza-
mi stok yoğunluklarının çipura, levrek ve 
somon türleri için 20 kg/m3 ve alabalık 
için 25 kg/m3 azami stok yoğunluğu 
standartlarını karşılayacağını taahhüt 
eden Metro Türkiye, su ürünleri yetiştiri-
ciliğinde sürdürülebilir “Çevre Dostu Balık 
Çiftlikleri”ni desteklemek ve bu sistem-
le çalışan tedarikçi sayısını artırmak için 
balık çiftliklerinde düzenli olarak hayvan 
refahı, sürdürülebilir balıkçılık ve gıda gü-
venliği denetimleri gerçekleştiriyor.

Sinem Türüng Sinem Türüng 
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 
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METRO TÜRKİYE’YE HAYVAN REFAHI ALANINDA 3 ÖNEMLİ ÖDÜL BİRDEN
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DOKUZ AYLIK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

 

EREN PERAKENDE TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI MODA OKULU 
İMA İLE ÖZEL BİR PROJEDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Tasarım ve sanat bilinci yüksek moda tasarımcıları yetiştirme vizyonuyla hareket eden İstanbul Moda 
Akademisi, Eren Perakende bünyesinde faaliyet gösteren Fransız moda evi Lacoste ile özel bir iş birliği-

ne imza atıyor.

Lacoste’un ikonik mirası, IMA öğrencilerine yaratıcılıklarını ve vizyonlarını gösterme ve potansiyel olarak 
Eren Perakende bünyesine katılma fırsatı vereceği bu işbirliği ile gençliği tasarımda yönlendirecek.

Eren Perakende, moda sektöründeki ba-
şarısını esas alarak 1969 yılından bu yana, 
farklı yetenekleri tek çatı altında toplayan 
yenilikçi programlara öncülük etmektedir. 
Türk moda sektörünün lider oyuncuların-
dan Eren Perakende, yükselen yetenekleri 
yaratıcılığa teşvik ederken onlara çeşitli ve 
dinamik çalışma alanları sağlıyor. 

Böylece Eren Perakende, 2022 yılında, be-
cerilerini geliştirmek ve profesyonel kariyer-
lerine başlamak isteyen genç tasarımcılara 
benzersiz bir fırsat sunmak için İstanbul 
Moda Akademisi (IMA) ile ortaklık kuruyor. 

Bu ortaklığın bir parçası olan IMA öğrenci-
leri, Türkiye’de Eren Perakende bünyesinde 
faaliyet gösteren tanınmış Fransız moda evi 
olan Lacoste’un kreasyonları üzerinde ça-
lışacaklar. Genç yeteneklerin profesyonel 
entegrasyonuna yönelik onlarca yıllık sos-
yal taahhütlerin ardından Lacoste, program 
boyunca mentorluk yaparken markanın be-
lirlediği çalışmayı yanıtlayacak 45 genç ta-
sarımcı için Türkiye’de benzeri görülmemiş 
bir fırsatın kapılarını aralıyor. 

Lacoste Türkiye Tasarım Müdürü Alize Tok-
lu liderliğindeki bu proje, Ocak-Haziran 
2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Eren 
Holding, program sonunda gelecek vade-
den öğrencilere staj imkanı sağlayacak.

Alize Toklu, projenin tasarımcı adayları için 
kariyerlerinin başındaki önemini şu cümle-
lerle ifade ediyor: “Markanın çizdiği kimlik 
sınırları içinde yeni kreasyonlar tasarlamaya 
çalışmak ve bu kimliği her modele taşıma-
nın zorluğunu öğrenmek ve uygulamak için 
altın bir fırsat. IMA öğrencilerinin iş haya-
tına büyük bir artıyla başladığına inanıyo-
rum. Benzer bir okulda moda tasarımı eği-

timi aldığım için aslında bu iş birliğini hem 
öğrenci hem de marka için çok önemli ve 
faydalı buluyorum. Tasarım eğitiminde ge-
nellikle görsel ağırlıklı eğitim alır, detaylara 
vakit ayırır, illüstrasyonlar için gece gündüz 
çalışırız. Ancak gerçek endüstri böyle bir 
şey değildir ve moda tasarımı öğrencileri 

genellikle okuldan ayrılana kadar bunu 
görmezler. Bu program, profesyonel ta-
sarımcılar olarak onlardan ne beklenece-
ğine dair somut bir bakış açısı sunmanın 
yanı sıra, markayı genç nesillerden gelen 
taze düşünceler ve yeni trendlerle besli-
yor.”



PREMO müstakil evlere rehber olurken onları daha konforlu yaşam alanı haline 
getirecek donanımları da unutmuyor. PREMO COMFORT ZONE özel bölümü’nde 
müstakil hayatlara konfor katacak seçeneklerler renklenecek.

PREFABRİK, MODÜLER, TİNY HOUSE
YAPIM & dekorasyonları fuarı

3 - 5  Ş U B A T  2 0 2 2
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22

MÜSTAKİL EV VE BAHÇE
KONFOR ÜRÜNLERİ

ÖZEL BÖLÜM COMFORTCOMFORT
ZONEZONE • Kış Bahçesi       

• Jakuzi ve Havuzlar 
• Şömine, Barbekü     
• Bahçe Mobilyaları  
• Peyzaj ve Dekorasyon Ürünleri

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”
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THE NORTH FACE TRANS-ANTARCTICA:
GELECEĞE YÖN VEREN KEŞİFLER İÇİN TASARLANAN KOLEKSİYON

 BEYMEN İSTİNYEPARK POP UP BUTİK’TE

55 yılı aşkın geçmişe sahip dünyaca ünlü 
outdoor markası The North Face’in ik-
lim değişikliği ve global ısınma konularına 
dikkat çekmek için özel olarak tasarladı-
ğı Trans-Antarctica (TAE) koleksiyonu, 28 
Ocak’a kadar The North Face Beymen İstin-
yePark Pop Up butiğinde modaseverler ile 
buluşuyor.

The North Face sponsorluğunda 1990 yı-
lında Antartika’da gerçekleştirilen, yaklaşık 
200 gün süren 4.000 mil uzunluğundaki 
keşif gezisinden ilhamla hazırlanan özel ko-
leksiyon, kaşiflerin bu zorlu yolculukta giy-
dikleri orijinal ekipmanlardan ilham alınarak 
tasarlandı. 

En zorlu hava koşullarında bile vücut ısısı-
nı koruyan, nefes alabilir materyaller ile ta-
sarlanan su ve rüzgar geçirmeyen parkalar, 
yıldönümüne özel logo yamaları içerir. Dry-
Vent™ teknolojisi ile üretilen pantolonlar ve 
hareket özgürlüğü sunan polarlardan olu-
şan  The North Face Trans-Antarctica (TAE) 
koleksiyonunu keşfetmek için  28 Ocak ta-
rihine  kadar The North Face BEYMEN İstin-
yePark Pop Up butiğini ziyaret edebilirsiniz.



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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SMG’NİN KENDİ YAZILIMI SAYESİNDE MARKALARA 
ÖZEL MÜZİK YAYINI

Türkiye’de kendi yazılımı üzerinden yayın 
yapan ve sektörde lider konumda bulu-
nan SMG, müzik ve teknolojiyi birleştirdi-
ği hizmetleriyle büyümeye devam ediyor. 
AVM’ler, mağazalar, restoran ve kafeler, 
turistik mekanlar, spor ve sağlık merkezleri 
gibi 35 ülkedeki 900’den fazla firmanın 12 
bini aşkın noktasında dijital müzik yayını 
gerçekleştiren SMG, markalara özel müzik 
listeleri ve anonslar hazırlayarak satışların 
artmasına olumlu katkılar sunuyor, tüketici-
lerin motivasyonunu da artırıyor. SMG şirket 
ortağı Serkan Polat ile SMG hakkında konuş-
tuk.

Şirketinizi tanıtır mısınız? 

2009 yılından beri Türkiye’de ve yurt dı-
şında, halka açık ticari mekanlarda, kapalı 
devrede, yasal müzik ve anons yayın hiz-
meti veriyoruz. Hindistan, Romanya, Katar 
ve Meksiya’ya temsilcilikler verdik. Şu anda 
tüm hakları bizde bulunan, kendi ürettiğimiz 
şarkılardan oluşan Snapmuse kataloğumuz 
ve distribütörü olduğumuz 3 farklı kataloğa 
ait, 1 milyondan fazla eser ile ticari alanlar-
da faal olarak müzik yayın hizmeti veriyoruz. 
Profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanan 
müzik listeleri, o markanın müşteri kitlesi 
ve kurumsal yapısı ile eşleştirildiği gibi yılın 
hatta günün farklı zaman dilimlerine göre de 
şekillendirilebiliyor. Müzik yayını yönetimini 
personelin inisiyatifine bırakmayarak aksi-
liklerin önüne geçiyor, satışların artmasına 
destek oluyoruz. 

İstenilen dilde, kadın ve erkek profesyo-
nel seslendirme sanatçılarımız tarafından 
anonslar seslendiriliyor ve düzenleyerek 
yayına alıyoruz. Belirtilen saatte ve sıklıkta 
noktaya özel olarak anonsları planlıyoruz. 
Seslendirilen anonsların arka planına müzik 
ya da sesler ekleyebiliyoruz ve ayrıca gön-
derilen hazır spotları da yayına ekleyebiliyo-
ruz. Firmaların santralleri için yönlendirme 
anonsları hazırlıyoruz. Kampanya ve tanı-

tımları için TV- radyo spotu, sosyal medya, 
video seslendirmelerini de yapıyoruz. 

Teknik özelliklerinizden bahseder misi-
niz?

İTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezimizde 
geliştirmeye devam ettiğimiz özel yazılı-
mımız sayesinde müzik yayınlarını depola 
- çal yayın yöntemiyle tek merkezden ger-
çekleştiriyoruz. İnternet üzerinden sürekli 
akış yani streaming metoduyla yayın yap-
madığımız için interneti sadece ilk yükleme 
yapılırken ve güncellemeler sırasında kul-
lanıyoruz. Bu nedenle yayınlar internet ke-
sintisinden de etkilenmiyor. Müzik listeleri, 
SMG DJ’lerimiz tarafından hazırlanıp, farklı 
saatlere göre planlanıyor. Öncelikle müşte-
rimize tüm tarzlara ait örnek şarkıların bu-
lunduğu bir link iletiyoruz. Müşterimiz bu 
linkten şarkıları dinleyerek istediği tarzı bize 
söyleyebiliyor ya da tercihi bize bırakıyor. 
Yazılımımız sayesinde, sıkıştırılmış müzik lis-
telerini müşterimizin bilgisayarına uzaktan 
bağlanarak yüklüyoruz ve yazılım yüklenen 
noktada açılarak müzik yayınını iletmeye 
başlıyor. Akıllı yazılımımız sayesinde ma-
ğaza içi müziği kontrol edebiliyor, istenilen 
anons ve jingle’ı istenilen tarih aralığında ve 
frekansta yayınlayabiliyoruz.

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

İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimizde, ARGE 
çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni tekno-
lojilerimiz var. 3S (Smart Speaker System) 
- Akıllı Hoparlör Sistemi bunlardan biri. He-
nüz 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.

Müzik meslek birlikleri ile anlaşması olan 
firmaların, her yıl müzik meslek birliklerine 
bildirmesi gereken raporları, kendi özel ya-
zılımımız sayesinde kolaylıkla verebiliyoruz. 
Hangi şarkı ne zaman, kaç kere çaldı gibi 

bilgileri sistemimiz log tutmakta ve bu bil-
gileri hizmet verdiğimiz firmalara iletmekte-
yiz. Telif bedellerinin tarafımızdan ödendiği 
katalog müziklerimizin yayınlandığı işlet-
melerde, bir tespit olması durumunda, yine 
akıllı yazılımımız sayesinde, tespit saatinde 
yayınlanan müziğin sistemde karşılaştırma-
sını yapıp yasal evrakları hazırlıyoruz.

2017 yılında kabul edildiğimiz İTÜ ARI Tek-
nokent’teki çalışmalarımızın önemli bir bö-
lümünü Harmonik Benzerlik ve SaaS oluş-
turuyor. 2022’de ve önümüzdeki yıllarda 
da bu konulara önem vermeye devam ede-
ceğiz. Harmonik benzerlik, şarkı listelerini 
belli bir düzende çalan, profesyonel DJ’lerin 
oluşturduğu listeleri otomatik dizen bir ya-
zılım. Bu sayede, 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.

Snapmuse müzik platformunuz hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Snapmuse.com royalty free müzik platfor-
mumuz şu anda 200 ülkeden trafik alıyor 
ve 70.000 kayıtlı kullanıcıya ulaştık. Youtu-
berlar, Influencerlar, prodüksiyon ve reklam 
firmaları, yönetmenler, firmalar için müziğin 
kullanılabileceği her alanda royalty-free içe-
rikler üreten markamız Snapmuse’u yepyeni 
bir prodüksiyon şirketi olarak yapılandırdık. 
Sosyal medyada paylaşılan videolarda po-
püler şarkının kullanıldığı durumda, sistem 
içerikleri bloklar veya içeriğin sesini kapatır. 
Telif hakkı yasalarından dolayı bu işlem ne-
redeyse tüm sosyal medya platformların-
da gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı 
“royalty-free” adı verilen telifsiz içeriklerin 
kullanılması gerekir. snapmuse.com plat-
formu üzerinden üye olunarak, şarkılar in-
dirilip dijital platformlarda kullanılabiliyor. 
30 günlük ücretsiz deneme süremizden 
faydalanılabilir. Platformda tüm hakları biz-
de bulunan 11.000'in üzerinde şarkımız + 
6.500 SFX’imiz bulunuyor. Siteye eklenen 
şarkıların tescili ve tüm dijital platformlarda 
koruması yapıldı. Üyelerimiz için aylık sınır-
sız şarkı indirme ve izlenme hakkı, Youtube, 
Facebook, Instagram, Twitch kanallarında 
%100 korumalı kullanım hakkı, ticari kulla-
nım hakkı, içeriklere reklam alabilme gibi 
avantajlar sunuyoruz. 

Serkan Polat Serkan Polat 
SMG Şirket Ortağı SMG Şirket Ortağı 
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Marmara Forum ve Forum Mersin, kapsamlı yenileme çalışmalarından sonra kapılarını açtı. 300 mağazası ve brüt 
135.000 metrekarelik kiralanabilir alanıyla İstanbul’daki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Fo-

rum, 200 mağazası, brüt 72.000 metrekarelik kiralanabilir alanıyla Mersin’in ve Akdeniz’in önemli bir cazibe merke-
zi olan Forum Mersin, yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlıyor.

SAĞLIK TURİZMİNE YEPYENİ BİR SOLUK GELİYOR; MEDİCANY

  Bilindiği üzere Türkiye, özellikle son yıl-
larda, sağlık alanında verdiği hizmetler için 
Avrupa ve Ortadoğu’dan büyük rağbet gö-
rüyor. 2019 yılında sağlık turizmi ve turisti-
ğin sağlığı kapsamında ülkemizde 662.087 
hasta sağlık hizmeti almıştır. Sağlık ve tıbbi 
nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt 
dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler-
den elde edilen turizm geliri 2019 yılında 1 
milyar 65 milyon 105 bin ABD Doları tuta-
rında gerçekleşmiştir.
 
2020 yılında yaşanan küresel salgın sebe-
biyle sağlık turisti sayısında gözle görülür 
bir azalma meydana gelmiştir. 388 bin 150 
hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi 
tercih etmiştir. Sağlık turizmi ve tıbbi ne-
denlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dı-
şında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden 
elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 548 
milyon 882 bin dolara gerilemiştir.
 
2021 yılında 642.444 kişi sağlık hizmeti al-
mış ve buradan elde edilen gelir 1.048.549 
milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir
 
Uluslararası hastaların en çok tercih etti-
ği klinik branşların başında estetik geliyor. 
Devamında ise sırasıyla; Kadın hastalıkları, iç 
hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokim-
ya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve 
travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve ku-
lak-burun-boğaz, şeklindedir.

Tabi bu kritik alanda hizmet vermek için 
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bazı kriter-
lerde akredite olmak çok önemli. Bu koşul-
ların en başında ‘’Sağlık Turizm Yetki Belge-
si’’ geliyor. Bu belge bakanlığın belirlediği 
standartları sağlayan belli başlı firmalara 

veriliyor. Bu firmalar yasal anlamda yurtdı-
şında hasta getirebilme yetkisini, ancak bu 
yolla edinebiliyor. 

    İşte bu yetkili firmalardan biri de Medi-
cany. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasın-
da bir sağlık köprüsü oluşturmayı başaran 
Medicany; Almanya’dan iki Türk yatırımcı-
nın girişimleriyle 2019’da kuruldu. Bülent 
Korkmaz ve Akın Vural bu alanda Türkiye’de 
gelişmiş sağlık sistemi ve yetenekli doktor-
lara olan talebi karşılamak adına 7 farklı dil-
de, görüntülü ve sesli çağrı hizmeti veren 
bu şirket ile, birçok hastane ve doktorla iş 
birliği yaparak bu alanda yeni bir modelde 
hizmet yarattı. Bu model özellikle hastanın 
talebinin başladığı andan tüm operasyo-
nun sonuna kadar görüntülü olarak destek 
alabildiği sağlık turizmi asistanı. Bu asistan 

hastanın operasyon öncesi ve sonrası, ula-
şım, konaklama gibi alanları da kapsayan 
tüm süreçlerinde 7/24 görüntülü de ulaşa-
bildiği bir bilirkişi. 

     Bu model hastaların doğru ve kaliteli hiz-
met alması, özellikle güven duyması ve her 
sorusuna anında cevap alabilmesi açısın-
dan çok yenilikçi bir model. Hastanın talebi 
doğrultusunda; operasyonu gerçekleştire-
cek doktor ile ülkesinden gelmeden önce 
dahi yine görüntülü görüşme yapabileceği 
bu model; güven problemi yaşayan yabancı 
hastalara büyük bir kolaylık tanıyor. 

    Ayrıca hasta talep ederse tüm süreçte ya-
nına bir psikolog, diyetisyen ya da hemşire 
tahsis edilebiliyor. Operasyon öncesi tetkik-
lerini, otelinden çıkmadan, mobil labaratu-
var ile verebiliyor.

   Medicany’nin önümüzdeki yıllarda Avrupa 
ve Orta Doğunun birçok yerinde yerel irti-
bat ofisleri kurmaya devam edecek. Sağlık 
turizmi alanı; Türkiye’nin önemli hizmet 
ihracat kalemlerinden biri olmaya ve büyü-
meye; bu ve bunun gibi öncü şirketler ile 
devam edecek.

Akın VuralAkın Vural Bülent KorkmazBülent Korkmaz
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Marmara Forum ve Forum Mersin, kapsamlı yenileme çalışmalarından sonra kapılarını açtı. 300 mağazası ve brüt 
135.000 metrekarelik kiralanabilir alanıyla İstanbul’daki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Fo-

rum, 200 mağazası, brüt 72.000 metrekarelik kiralanabilir alanıyla Mersin’in ve Akdeniz’in önemli bir cazibe merke-
zi olan Forum Mersin, yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlıyor.

SAĞLIK TURİZMİNE YEPYENİ BİR SOLUK GELİYOR; MEDİCANY
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ECE TÜRKİYE AVM’LERİ 12 ARALIK MAĞAZACILAR GÜNÜ’NÜ 
COŞKUYLA KUTLADI

YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
Aneliya Ivanova

İletişim: 0532 576 10 49

MADAME COCO ÖNCÜ TEKNOLOJİ FİRMASIYLA EL SIKIŞTI

Madame Coco, tüm dünyada perakende optimizasyonu çalışmalarını yazılımın öncü şirketlerinden 
Relex Solutions’a emanet etti

Türkiye’nin lider ev tekstili ve deko-
rasyonu markası Madame Coco; 
operasyon süreçlerini otomatikleş-
tirme ve optimize etme hedefiyle, 

bütünleşik perakende planlama çözümleri 
alanında uzman yazılım firması RELEX Solu-
tions ile anlaştı. RELEX Solutions, Madame 
Coco’ya global arenada çok kanallı tedarik 
zincirlerini yönetme ve gelecekteki büyü-
mesini destekleme konusunda yazılım des-
teği sağlayacak. Türkiye dahil 18 ülkede faa-
liyet gösteren Madame Coco, bu kapsamda 
bir yandan büyümesine devam ederek glo-
bal liderliğe koşarken, bir yandan da sürekli 
değişen piyasa koşullarına çevik bir şekilde 
uyum sağlamayı ve kârlılığını sürdürmeyi 
hedefliyor.

Relex Solutions ile geliştirilen iş birliği ile, 
tedarik zincirindeki detayları kolaylaştırmak 
ve iş akışını rahatlatarak her zaman doğru 
ürünü, doğru müşteriye, doğru yerde su-
nabilmek mümkün olacak. Relex Solutions, 
Madame Coco’nun Türkiye, Avrupa ve As-
ya’daki mağazalarında, e-ticaret kanalların-
da ve dağıtım merkezlerindeki tüm tedarik 
zinciri planlamalarını yönetecek. 

Madame Coco’nun globalleşme hedefinin 
altını çizen Madame Coco Genel Müdürü 
Cemal Cem Işık; “Vizyonumuz, sektörümüz-
de Türkiye’de olduğu gibi dünyada da en 
çok alışveriş yapılan, en çok tavsiye edilen, 

en çok beğenilen ve akla ilk akla gelen ev 
tekstili ve dekorasyon markası olmak. Sa-
dece on yılda, 350 mağaza ve 18 farklı ülke 
ile tüm dünyada 100 bin metrekarenin üze-
rinde mağaza alanına ulaştık. Ürünlerimiz 
ile müşterilerimizin kalbine dokunurken 
yaptığımız teknoloji yatırımları ile de bu he-
defimizi kuvvetlendiriyoruz. Relex Solutions 
ile ortaklığımız, çağın gereği olan teknoloji 

alanında yaptığımız önemli yatırımlardan 
biri oldu. Bu yatırımın küresel, çok kanal-
lı tedarik zincirimizi daha iyi yönetmeye 
yardımcı olacağına ve gelecekteki büyü-
memizi destekleyeceğine inanıyoruz. Re-
lex Solutions iş birliğimizden büyük mut-
luluk duyuyor ve sektörün tamamı için iyi 
bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz” 
dedi.

Cemal Cem IşıkCemal Cem Işık
Madame Coco Genel MüdürüMadame Coco Genel Müdürü
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KALE OUTLET CENTER’IN YÖNETİMİ ARTIK JLL TÜRKİYE’DE

Ticari gayrimenkul üzerine yönetim ve danışmanlık hizmeti sunan JLL Türkiye, Kale Outlet Center 
Alışveriş Merkezi’nin kiralama ve yönetim hizmetlerini yürütmeye başladı. 

Yerli ve yabancı seçkin markaların "outlet" 
konseptlerinden oluşan toplam 104 ma-
ğazasıyla 2007 yılından beri yılın her günü, 
en kaliteli markaları uygun fiyatlarla İstan-
bul’lularla buluşturan Kale Outlet Center'ın 
yönetim ve kiralama hizmetleri artık JLL 
Türkiye tarafından yürütülecek.

JLL Türkiye olarak Kale Outlet Center 
AVM'nin yönetimini üstlenmekten mut-
luluk duyduklarını belirten JLL Türkiye Eş 
CEO'su Dora Şahintürk, kentin en kalabalık 
semtlerinin kesişim noktasında yer alan ve 
modern bir ortamda alışveriş yapma fırsatı 
sunan Kale Outlet Center’ı bölgenin çekim 
merkezi haline getireceklerini ve ziyaretçi-
lerin sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçası 
olmasını sağlayacaklarını ifade etti. 

JLL Türkiye Eş CEO'su Tarkan Ander, 3 bin 
500 metrekarelik oyun alanında hem ço-
cuklar hem yetişkinler için pek çok aktivite 
alanı olduğunu söyleyerek ekledi: "Yeni dö-
nemde yaşam merkezi haline gelen AVM'ler 
artık tüm sosyal hayatı şekillendiren alanlar 
haline geldi. JLL Türkiye olarak yönetimini 
gerçekleştirdiğimiz tüm AVM'lerde ziyaret-
çilerin bu yöndeki beklentilerini karşılaya-
cak bir deneyim yaşatmak adına eğlence 
alanlarından yemek-içme alanlarına ve et-
kinliklere kadar her alanda gelişimi sürdü-
rüyoruz".

Tarkan AnderTarkan Ander
JLL Türkiye Eş CEO'su JLL Türkiye Eş CEO'su 

Dora ŞahintürkDora Şahintürk
JLL Türkiye Eş CEO'su JLL Türkiye Eş CEO'su 
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AYAKKABI SEKTÖRÜ 2022’YE 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU VE 
YÜZDE 23’LÜK BÜYÜME İLE GİRDİ

Ayakkabı sektörü Ocak – Aralık 2021 tarihleri arasında 1 milyar dolarlık kritik eşiği geçip rekor seviye ulaşırken, 2022 
yılına yüzde 23’lük bir büyüme oranıyla girdi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Berke İçten, 2021 yılında ayakkabı ihracatında çıtayı önceki yıllara göre oldukça yukarı taşıdıklarını ifade eder-
ken, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ilk kez ulaştıklarını kaydetti. 

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde deri ve 
deri mamulleri ürün grupları içerisinde en 
çok ihracat ayakkabı ve aksamları ürünlerin-
de gerçekleşti. Bu ürün grubunda 1 milyar 6 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, ayak-
kabı ve aksamları ihracatında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış 
kaydedildi. Aynı ürün grubunun toplam deri 
ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 
İDMİB verilerine göre 2021 yılı Ocak-Aralık 
döneminde yüzde 58,3 olarak belirtildi. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
TASD Başkanı Berke İçten, “Yıllık; 550 milyon 
çift üretim kapasitesine sahip olan ayakkabı 
sektörümüz, dünyanın 5. büyük ihracat mer-
kezi konumunda bulunurken, Türkiye aynı 
zamanda dünyanın 6. büyük üretim merkezi 
olarak yer alıyor. Biz de dernek olarak sektö-
rümüzün bu bağlamda daha çok kalkınması 
adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

En çok ihracat Rusya’ya gerçekleşti

 “Ayakkabı ürün grubu ihracatımızda, 2021 
yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23 oranında artış kay-
dedilmiş, ihracatımız 818,4 milyon dolardan 
1 milyar 6 milyon dolara çıkmıştır” diye be-
lirten Başkan Berke İçten, 2021 yılı Ocak-A-
ralık döneminde Türkiye tarafından en çok 
ayakkabı ve aksamları ihracatı yapılan ilk 10 
ülke sıralamasında, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 24,5 oranında artış kay-
dedilen Rusya lider konumunda yer alırken, 
bu ülkeye yapılan ihracatımız 82,5 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir” diye ifade etti. 
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde ayakkabı 
ihracatında yüzde 18,8 oranında artış yaşa-
nan Irak ikinci en büyük ihracat pazarı olur-
ken, ihracat değeri 75,5 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Irak’ın toplam ihracat içindeki 
payı yüzde 7,5 oldu. Yine aynı dönemde 
yüzde 16,2 artış yaşanan üçüncü en büyük 
ihracat pazar Almanya’nın payı ise yüzde 
7 ve ihracat değeri 70 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Aralık dönemin-
de İspanya, Romanya, İsrail, Birleşik Krallık, 
İtalya, Libya ve Hollanda’ya yönelik ihracatta 
sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 24,9, yüzde 53,2, 
yüzde 25,3, yüzde 21,7, yüzde 58,8 ve yüzde 
21,3 oranlarında artış kaydedildiği görüldü.

Berke İçten: “Ayakkabı sektörü rekorlara 
doyamayacak”

Ülkemizin 3.5 - 4 saatlik uçuş mesafesinde 
65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ti-
caret hacmi dönmektedir” diye ifade eden 
Başkan Berke İçten, “Sektörümüze daha çok 
katma değer sağlamak üzere, yeni pazar-
larda ticaret gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık ve 
2022 yıl sonu hedefimizi de yeni rekorlar 
kırmak üzere belirledik” dedi. 

TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye şimdi-
lerde yabancı üreticilerin de yeni gözdesi 
konumunda, ülkemiz çok ciddi bir üretim 
potansiyeline sahip bulunuyor. 2021 yılını 
pandemiye rağmen rekorlarla geçiren ayak-
kabı sanayimiz, önümüzdeki yıllarda da re-
korlara doyamayacağımız işlere imza atma-
ya devam edecektir. Sektörümüzün önü çok 

açıktır. Dünyanın 5. büyük ihracat merkezi 
konumunda bulunan ülkemizin ilk 3’te yer 
alması için şevkle çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

“2022’de kendi fuarlarımızı yapacağız”

TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye’nin 
en kapsamlı ayakkabı moda fuarı olan 
AYMOD, 33 yıldır aralıksız olarak yılda iki 
kere olmak üzere Türkiye Ayakkabı Sana-
yicileri Derneği (TASD)’nin de destekleri ile 
düzenleniyordu. Geçtiğimiz Eylül ayı so-
nunda 65. kez organize edilen bu büyük 
organizasyonun Mart ayındaki 66’ncı bu-
luşması içinse geri sayımı başlattık. Ancak 
bu yıl yeni bir oluşuma imza atarak TASD 
Fuarcılık A.Ş’yi kurduk. Böylece fuarın tüm 
organizasyonu TASD Fuarcılık tarafından 
yürütülecek. 30 Mart ve 02 Nisan 2022 ta-
rihleri arasında gerçekleşecek” dedi. 

Berke İçtenBerke İçten
TASD Başkanı  TASD Başkanı  



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

sevincsc@gmail.com+90 553 336 85 10

www.smartiskiyafetleri.com

AYAKKABI SEKTÖRÜ 2022’YE 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU VE 
YÜZDE 23’LÜK BÜYÜME İLE GİRDİ



36

MALL&MOTTO / Haberler

İSTANBUL’UN EN İKONİK İTALYAN RESTORANLARINDAN 
GİNA YENİDEN KANYON’DA

Gina, yepyeni menü ve tasarımıyla Kanyon’da kapılarını açtı

İstanbul’un en iyi İtalyan restoran-
larından Gina, kısa bir aradan sonra 
D.ream çatısı altında yeniden Kan-
yon’da misafirlerini ağırlamaya baş-
ladı. Kanyon’un en ikonik restoran-
larından biri olan Gina eşsiz İtalyan 
lezzetlerini geniş bir şarap menüsü, 
özel kokteylleri ve yepyeni zarif iç 
mekan tasarımıyla harmanlayarak 
misafirleriyle buluştu.
 
Gina Kanyon, 1950'li yıllarda Toska-
na'da yaşamış ve kendi adını taşı-
yan bir aile lokantası işletmiş İtalyan 
kadını Gina'nın hikayesinden alınan 
ilhamla tasarlanan dekorasyonuy-
la da dikkat çekiyor.  Genelde aile 
işletmesi olan ve tarifleri nesilden 
nesile geçen Trattoria’nın sıcaklığı-
nın ve gelenekselliğinin incelikli lüks 
detaylarla birleştirildiği Gina; duvar 
aplikleri, sedir arkası aydınlatmala-
rı, duvarları kaplayan çerçevelerdeki 
İtalyan portreleri, Gina’nın yaşadığı 
bölgeleri tasvir eden İtalyan Rivie-
ra’sı, Venedik ve Toskana’ya ait özel 
görselleri, terracotta saksılardaki 
bitkileriyle Gina’nın 1950’li yıllarda 
başlayan hikayesini günümüze ta-
şıyor. 
 
Gina’nın yenilenen menüsünde; 
“Ton Balığı Tartar”, “Patlıcan, kabak, 
domates ve Stracciatella Peynirli 
Bruschetta”, “Zeytinyağlı Enginar 
ve Tane Hardal Soslu Kuşkonmaz 
Salatası”, “Deniz Mahsullü Risotto”, 
“Manda Burrata ve Cherry Domates 
Soslu Tagliolini”, “Deniz Mahsül-
lü Pizza”, “Povolone Peynir ve Trüf 
Mantarlı Napolitan Pizza”, “Izgara 
Bonfile Dilimleri” ve bir İtalyan kla-
siği olan “Çikolatalı Tiramisu” gibi 
eşsiz lezzetler yer alıyor.  Yemeklere 
klasik kokteyllerle birlikte Gina için 
özel olarak yaratılan PPM, Villa-
ge Beauty, Negroni Berry gibi özel 
Negroniler eşlik ediyor.
 
Geleneksel İtalyan lezzetlerinin ye-
me-içme sektörünün lideri D.re-
am’in uzmanlığıyla harmanlandığı 
Gina Kanyon yemekli iş toplantıları 
için de alternatif sunuyor. Haftanın 
her günü 12:00-24:00 saatleri ara-
sında hizmet veren Gina’nın Galata-
port İstanbul’da yer alacak restoranı 
ise yakında misafirlerini ağırlamaya 
hazır olacak.



www.obidevdukkan.com
Kasaplar Mah. 11004 Sk. 4/B - Altıeylül / BALIKESİR 
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D&R’NIN URLA MAĞAZASININ AÇILIŞ KURDELESİNİ 
PROF. DR. İLBER ORTAYLI KESTİ

 
Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, mağaza yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. D&R’ın 
Türkiye’deki 216. mağazası, 7 Ocak Cuma günü İzmir’in incisi Urla’da kapılarını açtı. D&R mağazasının açılışında; 
tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yer aldı. Açılış etkinliğine dansıyla damga vuran Ortaylı; tarih-
ten kültüre, gastronomiden sanata kadar geniş bir perspektifte Urla üzerine konuklarla keyifli bir sohbet gerçek-

leştirdi.

Herkes için bir keşif dünyası sunan 
D&R, kültür, sanat ve eğlenceyi 
yeni mağazalarla Türkiye’nin dört 
bir yanına taşıyor. D&R’ın yeni 

durağı; doğanın cömertliğine, tarihin eşsiz 
kalıntılarına tanıklık eden ve her köşesinde 
yeni gastronomi keşiflerine olanak tanıyan 
Urla oldu. Bamboo AVM Urla’daki D&R ma-
ğazasının açılışında ünlü tarihçi Prof. Dr. İl-
ber Ortaylı da yer aldı. 7 Ocak Cuma günü 
gerçekleşen açılışta Ortaylı, konuklarla Ur-
la’nın eşsiz özellikleri üzerine keyifli bir soh-
bete imza attı. 

Pandemi sürecinde kitapçıların büyük yara 
aldığını, D&R’ın buna rağmen yeni mağa-
zalar açmasının çok cesur bir adım oldu-
ğunu belirten İlber Ortaylı, “Urla’da ilk defa 
D&R’ın mağaza açmasını takdirle karşıla-

dım. Türkiye’deki yayıncılığın ayakta kalabil-
mesi ve sağlıklı bir şekilde faaliyetine devam 
etmesi için bu yatırımlar çok önemli. Artarak 
devam etmesini diliyorum. Değişen nüfusla 
birlikte, kitap okuma alışkanlığının artacağı-
na da eminim” dedi. 

Doğal güzelliğin ve eşsiz huzurun içinde 
bir keşif dünyası

D&R Bamboo AVM Urla; huzurun ve tarihin 
halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ur-
la’da gerçekleştireceği etkinliklerle kültür ve 
sanatın buluşma noktası olacak, birbirinden 
ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde ko-
nuk edecek. 

Mağazalarına her geçen gün yenilerini ekle-
yen D&R; aynı zamanda dr.com.tr ile kültür 
ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kulla-
nıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği 
ürün ve markaları, Türkiye’nin her yerindeki 
müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş de-
neyimiyle ulaştırıyor.
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MİGROS, ORDU’DA YUMURTA ÜSSÜ KURDU
 

Yerel üreticinin en önemli destekçilerinden Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife 
Alma Projesi (BHA) iş birliğiyle Ordu’da organik yumurta üretimine başladı. Ordu Yumurta Üretici-
leri Birliği’ne sağlanan desteklerle üretilen yumurtalar Türkiye’nin dört bir yanındaki Migros mağa-

zalarında tüketicilerle buluşuyor. 

Çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına 
sahip çıkmaya devam eden Migros; Ordu 
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, 
Beni Hafife Alma Projesi’nin (BHA) katkıla-
rıyla Ordu Yumurta Üreticilerini Birliği tara-
fından üretilen organik yumurtaları ülkenin 
her köşesindeki tüketicilere ulaştırılıyor. 
2021 yılında 35 milyon adet yumurta üre-
timi gerçekleştirilen proje kapsamında, yıllık 
50 milyon adet yumurtanın tüketicilerle bu-
luşturulması hedefleniyor.

Migros’un desteğiyle yerel üretici ürünleri-
nin ulusal pazarda değer görmesinin sağ-
layan iş birliği kapsamında birçok önemli 
atıldı. Altyapı destekleriyle kalite standartla-
rı yükseltilerek, ihraç yapabilir seviyeye geti-
rildi. Üreticilerin kurumsal bir yapıya dönüş-
mesi sağlanırken, kadın üreticilerin sayısı 
artırıldı. Yemde dışa bağımlılığın azaltılması 
amacıyla yem üretim tesisi kuruldu.

“Yıllık yumurta üretim kapasitesi 50 bin-
den 35 milyon adete yükseldi”

Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Pazarlama 
Direktörü İbrahim Sözen,“Türkiye’nin en 
büyük taze gıda alımı yapan perakende şir-
keti olarak, kurulduğumuz günden bu yana 
yerel üreticilerle omuz omuza çalışıyoruz. 
Gerek kooperatiflerle iş birliklerimiz gerekse 
yaptığımız doğrudan alımlarla yerel üretici 
ürünlerinin Türkiye’nin dört bir yanındaki 
mağazalarımızdaki raflarda yer bulmasını 
sağlıyor, müşterilerimizi en taze ve kaliteli 
ürünlerle buluşturuyoruz” dedi.  

İbrahim Sözen şöyle devam etti: “Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Pro-
jesi ile birlikte yürüttüğümüz proje ile Ordu 
Yumurta Üreticileri Birliği’ne kayıtlı üreti-
cilere sağladığımız altyapı ve eğitim des-
tekleriyle üretim kapasitesini ve verimliliği 
önemli ölçüde artırdık. Geçtiğimiz yıllarda 
üretilen yumurta sayısı maksimum 50 bin 
adet iken, bu sayı 2021 yılında 35 milyon 
adete yükseldi. Yıllık 50 milyon adet yumur-
ta üretim kapasitesine ulaşma hedefliyle 
çalışmalar sürüyor. Migros olarak, ülkemizin 
her köşesindeki üreticiye ulaşmaya, dünya 

standartlarında üretim yapmalarını ve sür-
dürülebilir tarımın devamlılığını sağlamaya 
devam edeceğiz.”

Eğitimlerle üreticilerin uluslararası stan-
dartlarda üretim yapmasına destek olu-
nuyor

Migros Aile Kulübü, BHA ve Ortar Gezici 
Tarım Okulu tarafından üreticilere uygula-
malı ve teorik olarak verilen eğitim serisi ile 

üreticilerin uluslararası standartlarda üre-
tim yapması sağlanıyor. Kadın üreticilerin 
güçlenmesi ve üretime daha fazla yer al-
ması amacıyla kadın emekçilere öncelik 
veriliyor. Organik tavukçuluk başta olmak 
üzere yumurtacılık, etli ve damızlık tavuk 
yetiştiriciliğinden organik tarıma, maliyet 
ve pazarlamadankooperatifçiliğe kadar 
pek çok farklı alanda verilen eğitimlerle-
verimli ve sürdürülebilir üretime katkıda 
bulunuluyor.

İbrahim Sözenİbrahim Sözen
Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler 
Pazarlama Direktörü  Pazarlama Direktörü  
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KANYON’UN GENEL MÜDÜRÜ FULYA DURAK OLDU KARNE SEVİNCİ NEXT LEVEL AVM’DE YAŞANDI

Perakende ve alışveriş merkezleri kiralama ve yönetimi alanındaki 20 yılı aşkın deneyimi ile Fulya 
Durak, prestijli Kanyon markasının tepe yönetimini üstlenecek.

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazar-
lama A.Ş.’nin yeni genel müdü-
rü, 1.Ocak.2022 tarihi itibarıyla, 

20 yılı aşkın profesyonel tecrübesini 
perakende ve alışveriş merkezleri kira-
lama ve yönetimi alanında üst düzey 
yönetici, icra kurulu ve yönetim kurulu 
üyesi olarak geçirmiş olan Fulya Durak 
oldu. 
2007- 2018 arasında ECE Project Ma-
nagement Türkiye, Bulgaristan ve 
Yunanistan Kiralama Direktörlüğü 
görevini yürüten Fulya Durak, ayrıca 
ECE-Lamda JV – Yunanistan Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. 
Profesyonel hayatı boyunca 30’a ya-
kın alışveriş merkezinin AVM konsept 
geliştirmeden, fonksiyon tasarımı, 
AVM İşletme yönetimi ve kiralama-
sı ile finansal operasyon yönetimine 
tüm süreçlerde liderlik ve danışmanlık 
yapmıştır.  

2019 yılından itibaren FER Perakende 
Yönetim Danışmanlık kurucu ortağı 
olan Fulya Durak ODTÜ Mühendislik 
Fakültesi mezunudur. Perakende ve 
tüketim ürünleri sektöründeki kadın 
yönetici oranını arttırmak ve onları 
geliştirmek amacı ile kurulan LEAD 
Network Türkiye ve ICSC (Uluslarara-
sı Alışveriş Merkezleri Konseyi) üyesi 
olan Fulya Durak çok iyi derecede İn-
gilizce ve Fransızca bilmektedir.
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KARNE SEVİNCİ NEXT LEVEL AVM’DE YAŞANDI

Okulların ilk dönemini geride bırakarak karnelerine kavuşan minikler Next Level AVM’de Pırıl ve 
arkadaşları ile keyifli dakikalar yaşadı

JLL Türkiye tarafından yönetilen, marka kar-
ması ve ferah alanlarıyla Başkentin en seç-
kin alışveriş merkezlerinden olan Next Level 
AVM, gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş 
grubundan ziyaretçisine hitap etmeye de-
vam ediyor.

Yarı yıl tatiline giren çocuklara sürpriz yapan 
AVM, TRT Çocuk’un en sevilen kahramanla-
rından olan Pırıl ve arkadaşları ile minik zi-
yaretçilere keyifli anlar yaşattı. Pandeminin 

gölgesinde zor bir eğitim dönemi geçiren 
çocuklar, Pırıl’ın eğitici hikayeleri ve eğlen-
celi sahne gösterisiyle tatil dönemine mer-
haba dedi.

22 – 23 Ocak tarihlerinde 14.00, 16.00 ve 
18.00 saatlerinde 3 seans olmak üzere ger-
çekleşen etkinlik miniklerden büyük ilgi 
gördü.

İbi ile Tosi de Miniklerle Buluştu

Çocuklar için sömestir heyecanı önümüzde-
ki hafta da Next Level AVM’de yaşanmaya 
devam edecek. Maceralarıyla TRT Çocuk’un 
en çok takip edilen çizgi filmlerinden olan 
İbi ile Tosi de 29 – 30 Ocak tarihlerinde yine 
aynı saatlerde minik ziyaretçilerle buluştu.
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 GÜLER SABANCI “DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN HAYIRSEVERLİK 
ZAMANI” BAŞLIĞIYLA BİR MEKTUP YAYINLANDI 

Güler sabancı “her birimiz, kendi gücümüz yettiği kadar çözümün bir parçası olmak için harekete 
geçmeliyiz. Unutmamalıyız ki, kendi gücümüzün yettiği ölçüde eşitsizliklerle mücadele için çalışmak ve 

ihtiyacı olana destek olmak hepimize iyi gelecek”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gü-
ler Sabancı, 2022’yi karşıladığımız ilk gün-
lerde vakfın web sitesi aracılığıyla, hayırse-
verlik ile ilgili yıl değerlendirmesi niteliğinde 
olan bir mektup yayınlandı. Pandemi ile ge-
çen iki yıl boyunca yaşadığımız sürecin bir 
değerlendirmesini yapmak ve geleceğe dair 
çıkarılan notları paylaşmak amacıyla yayın-
lanan bu mektup, Türkiye’de ‘ilk’ olma özel-
liğini taşıyor. 

Sabancı Topluluğu’nun 90 yıllık geçmişinde, 
her şeyi devletten beklememe anlayışıyla, 
hayırseverlik ve toplumsal duyarlılığın her 
zaman önemli bir yer tuttuğuna değinen 
Güler Sabancı, mektubunda öncelikle, fi-
lantropinin anlamı ve yaşadığımız süreçte 
daha da artan önemine dikkat çekiyor: “Fi-
lantropinin yani hayırseverliğin özünde in-
san var ve tanımı çok net: Dünyada var olan 
eşitsizlikleri gidermek, fırsatlara ve imkanla-
ra erişimi daha kısıtlı olanlara destek olmak, 
kimseyi geride bırakmamak için el uzatmak, 
harekete geçmektir. Hem gezegenin hem 
de insanlığın geleceğinin tehdit altında ol-
duğu bu dönemde gelir dağılımında, top-
lumsal cinsiyette, aşıya erişimde ve iklim 
acil durumunun tetiklediği gıdaya erişimde 
eşitsizliklere tanık oluyoruz. Pandeminin zor 
kazanılan derslerinin herkes için daha eşit 
bir geleceğe ulaşmak adına önemli bir fırsat 
olduğunun farkına varmalıyız.”

Sabancı, bir değerlendirme niteliğinde olan 
mektupta, “İçinden geçtiğimiz pandemi 
döneminde birbirimizden öğrenmeye ve 
deneyimlerimizi paylaşmaya her zamankin-
den daha fazla imkânımız ve ihtiyacımız var” 
diyerek hayırseverlik konusunda öne çıkan 
toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, eğitim 
hakkı, sivil toplum kuruluşlarının rolü gibi 

önemli başlıklara değiniyor. 

“Eşitsizliklerle mücadelede bir nesil geri-
ye gittik“

Pandemide, her alanda eşitsizliklerin arttı-
ğını ve en çok etkilenen grupların başında 
kadınlar ve kız çocuklarının geldiğini belir-
ten Güler Sabancı, “2019 yılında toplum-
sal cinsiyet uçurumunu kapatmak için 99,5 
yıla ihtiyaç varken, pandemiyle birlikte bu 
süre 135,6 yıla çıktı.  Üzülerek görüyoruz ki, 
eşitsizlikle mücadelede tam bir nesil geri-
ye gitmiş durumdayız. Ekonomik anlamda 
pandemiden en çok kadınların yoğun çalış-
tığı sektörlerin etkilenmesi sebebiyle dünya 
genelinde 47 milyon kadın ve kız çocuğu 
aşırı yoksulluğa sürükleniyor. Kadına yöne-
lik şiddet vakalarında ise küresel çapta yüz-
de 20 oranında artış gözlemleniyor. Bugün 
dünya çapında tam 11 milyon kız çocuğu 
okulu bırakma riskiyle karşı karşıya.  Kız ço-
cuklarının eğitimden kopması erken yaşta 
evlilikler riskini artırıyor. Sağlık risklerinin 
yanında erken yaşta evlenenlerin yarısı şid-
dete maruz kalıyor. Buna rağmen hayırse-
verlik fonlarının maalesef sadece yüzde 8’i 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılıyor. Va-
kıflar olarak, faaliyet alanımız her ne olursa 
olsun programlarımıza toplumsal cinsiyet 
eşitliği merceğiyle bakmamız, kadınları ve 
kız çocuklarını destekleyen ek müdahaleler 
gerçekleştirmemiz gerekiyor.” diyerek top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat 
çekiyor.

“Unutmamalıyız ki iklim acil durumu 
karşısında dünyamız zincirin en zayıf hal-
kası kadar güçlü”

Güler Sabancı’nın mektubunda büyük bir 
hassasiyetle durduğu bir diğer konuda iklim 
krizi… “Dünyamız iklim değişikliği nedeniyle 
geri dönülmesi mümkün olmayan bir nokta-
ya doğru ilerliyor. İşte bu sebeple artık iklim 
değişikliği değil, iklim acil durumu diyoruz. 
Hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun 
ve akademinin dünyamızı korumak için hep 
birlikte aynı amaç doğrultusunda çalışması 
gerekiyor” Tüm bu çalışmalara rağmen iklim 
aciliyetiyle mücadelede tek başına gelişmiş 
ülkelerin taahhüt ve çalışmalarının global 
sorunlarımızı çözmeye yetmeyeceği görü-
lüyor. İklim aciliyetiyle ilgili global sorunla-

ra karşı da devletler ve özel sektör iş birliği 
içinde gelişmekte olan ülkelere filantropi 
anlayışıyla gerekli kaynakları ve imkanları 
sağlamazsak bu mücadeleyi kazanamaya-
cağımızın farkındayız, çünkü biliyoruz ki 
dünyamız aslında ancak en zayıf halkamız 
kadar güçlü. İklim acil durumuyla ilgili, top-
lumsal bir değişim yaratmak için, üçüncü 
sektör olarak adlandırdığımız, filantropi ku-
ruluşlarına sahada çalışan sivil toplum ör-
gütlerini güçlendirme görevi düşüyor. İklim 
acil durumuyla mücadele artık tüm vakıfla-
rın stratejisinin bir parçası olmalı. Çünkü ik-
lim aktivistlerinin de defalarca söylediği gibi 
“bir B gezegeni yok.”

Toplumsal meselelere kalıcı çözümler 
üretmeliyiz

Sabancı, mektubunda eşitsizliklerle mü-
cadelede sahada hak temelli çalışan güçlü 
sivil toplum kuruluşları olmadan toplumsal 
meselelere uzun vadeli ve kalıcı çözümler 
bulunabileceğine inanmadıklarının da al-
tını çiziyor ve Sabancı Vakfı’nın toplumsal 
meselelere kalıcı çözümler bulma yolun-
da hayata geçirdiği çalışmalardan örnekler 
veriyor: “Sabancı Vakfı Hibe Programları’n-
da 2007 yılından bu yana kadın, genç ve 
engellilerin eşit haklara sahip olmaları ve 
topluma aktif katılımlarını sağlamak ama-
cıyla çalışan sivil toplum örgütlerinin hayata 
geçirdiği projelere hibe verirken, kapasite-
lerini güçlendirmeleri ve daha etkin çalış-
maları için destek olduk. Böylece, ilk hibe 
desteğini bizden alan birçok sivil toplum 
kuruluşu, bu deneyimin ardından ulusal ve 
uluslararası farklı fon kaynaklarına erişebilir 
hâle geldi. Yerelde sivil toplum örgütlerinin 
güçlenmesine tanık olduk. İçinde yaşadığı-
mız dünyada sosyal değişim yaratmak için 
bireylerin gücüne ve azmine inanmalı, onla-
rı desteklemeliyiz. Bu kapsamda 2009 yılın-
dan bu yana yaşadıkları çevrede karşılaştık-
ları sorunları çözmek için uğraşan, topluma 
cesaret verenlere ışık tutan Fark Yaratanlar 
Programı’nı gerçekleştiriyoruz. Fark Yara-
tanlarımızdan İhtiyaç Haritası bugün tüm 
Türkiye’de bilinen, afet anlarında öncü ça-
lışmalar yürüten bir kurum hâline geldi.” 

Güler Sabancı mektubunda içinden geçtiği-
miz dönemde önemi iyice artan teknoloji-
nin gücü konusuna da değiniyor. Teknoloji 

Güler SabancıGüler Sabancı
Sabancı Vakfı Mütevelli Sabancı Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Heyeti Başkanı 
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ve dijitalleşmenin tüm dünyayı bir yaptığını 
söyleyen Sabancı, "Gelişen teknoloji saye-
sinde toplumsal sorunlara karşı yenilikçi 
çözümler üretebiliyoruz. Kadına yönelik 
şiddetin önlenmesinde, eğitime erişimde ve 
engellilik alanındaki sorunların çözümünde 
teknolojinin gücünden faydalanmalıyız. Ül-
kemizde, bu alanda geliştirilmiş iyi örnekle-
rimiz var. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, 
geliştirdiği yazılım aracılığıyla Türkçe ve 
işaret dili ile hazırladıkları hikâye kitapları-
nı işitme engelli ve sağır çocukların kulla-
nımına sunarak hem dil gelişimlerini hem 
de eğitime erişimlerini sağlıyor. Görme en-
gelli bireylerin sosyal hayata eşit katılımını 
sağlayan akıllı bir baston olarak öne çıkan 
WeWalk da sosyal girişimcilik alanında dün-
ya çapında iyi bir örnek olarak adından söz 
ettiriyor. E-Bursum platformu, geleneksel 
bir hayırseverlik yöntemi olan bursları diji-
talleştirerek gençlerin eğitime ve istihdama 
erişimini kolaylaştırıyor. Cep telefonlarına 
yüklenen uygulamalar sayesinde şiddet gö-
ren kadınların acil yardım hatlarına ulaşması 
sağlanıyor.” diyerek, gelişen teknolojiler sa-
yesinde, dünyanın neresinde olursa olsun, 
ihtiyacı olana kolayca erişip, destek olabil-
me şansının da altını çiziyor. 

Güler Sabancı’nın “Her birimiz, kendi gü-
cümüz yettiği kadar çözümün bir parçası 
olmak için harekete geçmeliyiz. Unutma-
malıyız ki, kendi gücümüzün yettiği ölçüde 
eşitsizliklerle mücadele için çalışmak ve ih-
tiyacı olana destek olmak hepimize iyi ge-
lecek” diyerek sonlandırdığı mektubun ta-
mamına Sabancı Vakfı web sitesinden ve de 
vakfın Youtube hesabından ulaşılabiliyor.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretim kurumlarının kurulup işletil-
mesi hakkının özel vakıflara da tanınmasıyla 
beraber Türk yükseköğrenim hayatı, bir dö-
nüm noktasına geldi: Artık üniversitelerin 
daha iyi, daha mükemmel, daha kaliteli bir 
eğitim sunabilmek için hem elele verip iş-
birliği yaptıkları, hem de -aynı amaçlar doğ-
rultusunda- yapıcı bir rekabet içine girdikle-
ri bir dönem başlamıştı. Sabancı Topluluğu 
da, Temmuz 1994'te Yönetim Kurulu'nun 
aldığı bir kararla Sabancı Vakfı önderliğin-
de bir üniversite kurmaya karar verdi. Ancak 
bu, dünyada yüksek öğretimde örnek alına-
cak bir üniversite olmalıydı. Kısacası hedef, 
bir "dünya üniversitesi" yaratmaktı.

31 Temmuz 1997’de temel atma töreni ger-
çekleştirilen Sabancı Üniversitesi’nde eğitim 
20 Ekim 1999 tarihindeki açılış töreni ile 
başlamıştır.

1.353.000 m2 arazi üzerine kurulan Saban-
cı Üniversitesi’nde öğretim, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fa-
kültesi olmak üzere toplam üç fakülte bün-
yesinde yürütülmektedir. Tüm fakültelerde 
lisans, yüksek lisans ve doktora programları 
sunulmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Ekim 1998'de, genel 
yapısının ortaya çıkmasının ardından Av-
rupa Kalite Yönetimi Vakfı'na (EFQM) üye 
olmak üzere başvurmuştur. Üniversitemiz, 
Türkiye'den EFQM'e başvuran ve üyeliğe 
kabul edilen ilk üniversitedir.

Tasarım Süreci - "Farklı" Olmaya Giden Yol
Arama Konferansı

Hedef, bir "dünya üniversitesi" yaratmak 
şeklinde belirlenince, "nasıl?" sorusu gün-
deme geldi: Böylesine iddialı bir hedefe 
nasıl varılır? Eğitimde "mükemmel"e nasıl 
ulaşılır?

18-20 Ağustos 1995 tarihlerinde İstanbul'da 
düzenlenen Arama Konferansı, Sabancı 
Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde önemli 
bir kilometre taşıdır. Arama Konferansı'nın 
konusu, "21. yüzyılın ideal üniversitesi na-
sıl olmalı? Nasıl bir eğitim felsefesiyle yola 
çıkmalı?" idi.

Konular, hiçbir kısıt olmaksızın, neredeyse 
"serbest çağrışım" yöntemiyle tartışılıyordu: 
Bütün önyargılardan arınmış şekilde, hiç-
bir hazır reçeteye bakmaksızın, yüzyıllardır 
değişmemiş eğitim yaklaşımlarından etki-
lenmeksizin, araştırma-geliştirme anlayışları 
ve yönetim yapıları ile övünen diğer dünya 
üniversitelerini örnek almaksızın, "sıfır"dan 
"ideal üniversite"yi tanımlamaktı amaç.

Bu konferansa 22 değişik ülkeden ve farklı 
disiplinlerden 50'yi aşkın bilim adamı, araş-
tırmacı, aydın, iş adamı ve öğrenci katıldı. 
Konferansın sonunda, katılımcıların bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanılarak, Türkiye'de 
kurulması planlanan bu dünya üniversite-

sinin "felsefe"sinin ana teması belirlenmişti: 
"Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek".

Neden Farklı?

Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunda "mü-
kemmel" aranırken hiçbir yerli veya yabancı 
üniversite bir şablon olarak alınmadı, taklit 
edilmedi. Buna karşılık yurtiçindeki ve yurt-
dışındaki birçok üniversite incelendi, bunlar 
üzerine tartışıldı, her birinin değişik yönleri 
ele alındı ve sonuçta bir senteze varıldı.

Böyle olunca yaratılanın "farklı" bir üniversi-
te olması, kaçınılmazdı.

Tasarım Komiteleri ve Eğilim Araştırmaları
Arama Konferansı'ndan sonra hazırlık çalış-
maları, daha da hız kazandı.

"Sabancı Üniversitesi Felsefesi, Fakültelerine 
ve Programlarına Nasıl Yansıyacak?" soru-
suna cevap aramak üzere, öğretim üyelerin-
den ve işadamlarından oluşan 30 kişilik bir 
çekirdek kadro kuruldu.

Disiplinlerarası yaklaşımlar çerçevesinde, 
programlar ve dersler üzerinde çalışacak, 
çeşitli alanlarda 13 Tasarım Komitesi oluş-
turuldu. Örnek vermek gerekirse, bunlar 
arasında "Fakülte Tasarım Komiteleri", "Ders 
İnceleme Komitesi" ve "Ders Programları 
Tasarım Komiteleri" sayılabilir.

Bu komitelere yön verebilmek amacıyla, Ni-
san 1996'da bir "Öğrenci Eğilimleri Araştır-
ması" yaptırılıp, öğrencilerin, ailelerinin ve 
dershanelerin, nasıl bir üniversite istedikle-
ri, tanımlanmaya çalışıldı. Aynı doğrultuda 
ikinci bir araştırma üç yıl sonra, 1999 yılında, 
üniversitenin açılışından önce tekrarlandı; 
böylece "hedef kitle" eğilimleri güncellen-
miş ve doğrulanmış oldu.

Akademik program tasarım çalışmaları, bu 
şekilde, 1999 ortalarına kadar sürmüştür.
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 EĞLENCE PARKLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 89 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
EĞLENCE SEKTÖRÜ 5.4 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün olumsuz etkisini derinden hisseden alanların başında gelen eğ-
lence sektörü, normalleşme adımları ile eski günlerine dönmeye çalışıyor. Şehirlerin ekonomisinde de 

önemli bir yeri bulunan 2 buçuk trilyon değerindeki sektör,  küresel çapta 5,4 milyon kişiye de istihdam 
sağlıyor. Sektörün önemli iş kolları arasında yer alan eğlence parklarının büyüklüğünün ise 2023 yılına 

kadar 89,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

Şehirleşme her geçen gün artıyor. Küresel 
olarak, nüfusun yüzde 50'den fazlası bugün 
kentsel alanlarda yaşıyor. 2045 yılına kadar 
ise dünyanın kentsel nüfusunun 1,5 kat arta-
rak 6 milyara ulaşması bekleniyor.  Şehirler 
aynı zamanda büyüme açısından genellikle 
ülkelerin ekonomisinde itici bir güç olarak 
önemli bir rol oynuyor.  Dünya çapındaki 
GSYH’nin yüzde 80'inden fazlası kendi sınır-
ları içinde üretiliyor. Bu durum ‘Mutlu Şehir’ 
temasını ön plana çıkarıyor.  Öyle ki son 35 
yılda yürütülen 20 araştırmayı kapsayan bir 
analiz, kentsel alanlarda yaşayan insanlar 
arasında psikiyatrik bozuklukların yaygınlı-
ğının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu 
söylüyor. Çağın felaketi olarak adlandırılan 
koronavirüs sürecinde oluşan psikolojik 
hasar ile bilirkte yaşam kalitesini, refahı ve 
mutluluğu etkileyen eğlence sektöründeki 
özel ve kamu yatırımları daha da önemli bir 
hale geliyor. Çünkü daha mutlu insanların, 
bir topluma hesaplanamaz sosyal ve ekono-
mik faydalar sağladığı, yapılan araştırmalar 
ile de ortaya konuyor. 

Türkiye’nin Potansiyeli Çok Yüksek

Türkiye’de il ve ilçe belediyelerinde yüzde 
90 oranında planlanan büyük ve küçük eğ-
lence ve rekreasyon projeleri olduğunu dile 
getiren Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel 
Müdürü Nergis Aslan, “ Türkiye’de 81 il ve 
957 ilçe var.  Bu da sektör için çok büyük 
bir potansiyeli teşkil ediyor. Şehir hayatına 
bir nefes olan millet bahçeleri de bu duru-
ma örnek olarak gösterilebilir. Sektörün di-
namik yapısı ülkemizde sürekli bir gelişme 

ve büyüme meydana getiriyor. Milyonlarca 
doların döndüğü bu sektörde gelişmekte 
olan Türkiye, yurt dışı yatırımcılarının da 
dikkatini çekiyor.  Türkiye’nin eğlence sek-
töründeki gelişimi, pazarın geniş ve yatırı-
ma müsait olması, birçok yabancı firmanın 
da bu alana girmesinde önemli rol oynuyor. 
Dünyanın her yerinde yerleşmiş ve sürekli 
geliştirilen eğlence sektörü, ülkemizde ise 
son 10 yıldır adım adım yükseliyor. Ayrıca 
şehirlerin cazibe merkezleri turizm sektörü 
için de önemli bir rol oynuyor” dedi.

Şehirlerin Mutluluğuna Giden Yol İstan-
bul’da

 ‘Mutlu Şehir’ kavramı için büyük önem arz 
eden eğlence sektörünün tüm paydaşları-
nın 3 -5 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da 
bir araya geleceğini belirten Aslan, sözlerine 
şöyle devam etti: “ATRAX fuarı, Türkiye ve 
yakın coğrafyanın eğlence, park ve rekre-
asyon sektöründe yer alan satıcı ve alıcıları 
bir araya getiren uluslararası bir platform 
olacak. Katılımcılar sektördeki son durumu 
yerinde gözlemle fırsatı bulurken,  başa-
rılı uygulamalar ödüllendirilecek, kentsel 
mutluluk için parklar, tasarım ve estetik uz-
manlarının katılımıyla konferanslar düzen-
lenecek. 3 gün boyunca ‘Mutlu Şehircilik’ 
derinlemesine ele alınacak.”

Nergis AslanNergis Aslan
Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü  Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü  
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EKİM 2021 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK 
ENDEKSİNDE ARTIŞ…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
Ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ekim 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile 
karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 60,7 oranında artarak 561 puana yükseldi.

Ekim 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Eylül 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırıl-
madan incelendiğinde de yüzde 16,4 oranında artarak 561 puana yükselmiştir.

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2021’de İstanbul’da 2.774 TL, Anadolu’da 1.715 TL olarak gerçekleşmiştir. Tür-
kiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2021’de 2.139 TL olarak gerçekleşmiştir.
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EKİM 2021 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK 
ENDEKSİNDE ARTIŞ…

Kategoriler bazında metrekare verimliliği…

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 76,8, 
giyim kategorisinde yüzde 77,3, yiyecek-içecek kategorisinde 72,6, AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 52,7, hipermarket kate-
gorisinde yüzde 48,3 ve teknoloji kategorisinde yüzde 16,7’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Ekim 2021 dönemi, Eylül 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde yüzde 26,2, giyim kategorisinde yüzde 20,3, teknoloji 
kategorisinde yüzde 13,1, diğer kategorisinde yüzde 11,8, hipermarket kategorisinde yüzde 11,7 ve yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 
8,9’luk bir artış yaşandığı görülmektedir.

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

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ekim 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 25,0’lik bir artışla 80 puana yükselmiştir.

Ekim 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Eylül 2021 ile karşılaştırıldığında da yüzde 12,7 oranında bir artış olduğu göz-
lemlenmiştir.



48

MALL&MOTTO / Gayrimenkul Motto

TÜRKİYE’DEN MİAMİ’YE GAYRİMENKUL AKINI

Türkiye’de artan gayrimenkul fiyatları, ya-
tırımcıları yurt dışına yönlendirdi. Dövizle 
kira getirisi sağlaması, ucuz fiyatlar ve dü-
şük emlak vergisi gibi avantajları nedeniyle 
özellikle Miami, son dönemde Türkiye’den 
yoğun ilgi görmeye başladı.

Talep yurt dışına kaydı

Yurt dışına artan talep hakkında bilgi veren 
Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Öz-
san “Türkiye’de gayrimenkul ücretleri cid-
di oranda arttı. Bazı bölgelerde geçen yıla 
göre 2-3 katına çıktı. Yeni gayrimenkul alımı 
yatırımcıyı zorlayabiliyor. O nedenle yurt dı-
şında gayrimenkul aramaya başlayan birçok 
yatırımcı var” dedi.

Yüksek kira getirisi sağlıyor

Yurt dışının tercih edilmesinin en önemli 
nedeninin dövizle kira getirisi isteği oldu-
ğunu belirten Özsan, “Artan döviz kuru ne-
deniyle yatırımcılar döviz geliri elde etmek 
istiyor. Bu noktada ise yurt dışından ev alıp 
kiraya vermek çok avantajlı oluyor. Yurt dı-
şından alınan kira geliri Türkiye’den 2-3 da-
irenin getirisinden fazla” diye konuştu.

Sıraya giriyorlar

Özellikle Miami’deki projelerin sıklıkla 
tercih edildiğini aktaran Özsan, “Ame-
rika’nın Florida Eyaleti’nin ikinci büyük 
kenti olan Miami, Türk yatırımcılar tara-
fından çok seviliyor. Biten birçok proje-
den ev almak için sıraya giriliyor” ifade-
lerini kullandı.

300 bin dolardan başlıyor

Özsan Miami’nin avantajları hakkında 
ise şu bilgileri verdi: “Garantili ve yük-
sek kira getirisinin yanı sıra 30 yıla kadar 
morgate, düşük emlak vergisi gibi avan-
tajları var. Miami, Amerika’nın dördüncü 
büyük okullar bölgesi olarak da dikkat 
çekiyor. Ayrıca emlak fiyatları da birçok 
bölgeye göre daha ucuz. Evler ise orta-
lama 300 bin dolardan başlıyor.”

Songül Toprak Özsan  Songül Toprak Özsan  
Gayrimenkul Brokeri Gayrimenkul Brokeri 

ÖMÜR SABUNCUOĞLU’DAN “SİZİN ÖYKÜNÜZ” 
KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE UMUT OLACAK
Okumayan kız çocuğu kalmasın diye bir araya gelen on beş ünlü isim en güzel 
öykülerini onlar için yazdı.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun geliri kız çocuklarının eğitim için kullanılan 
üçüncü kitabı “Sizin Öykünüz” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı. Kitapta Sezen Aksu’nun 
kaleminden dökülen satırlar ve Ebru Şallı’nın bir süre önce kaybettiği oğlu Pars’a 
yazdığı mektup da yer alıyor.

Gazeteci yazar Ömür Sabuncuoğlu’nun maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyama-
yan kız çocuklarına ulaşıyor. Ünlü isimlerin imzasını taşıyan öykülerden derlenen 
ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan Sabuncuoğlu’nun son kitabı Sizin 
Öykünüz’ün satışından elde edilen gelir okuyamayan kız çocuklarının eğitimi için 
kullanılıyor.  

Birbirinden Ünlü İsimlerin Hikayeleri ile Raflarda

Bugüne kadar 300’den fazla çocuğun hayatına dokunan ve ilki 2018, ikincisi 2019 
yılında çıkan Onların Öyküsü ile Bizim Öykümüz’ün ardından pandemi nedeniyle 
bir yıl gecikmeli olarak yayımlanan Sizin Öykünüz’ün hedefi çok daha fazla 
çocuğa ulaşmak. Yine birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kitapta, Azra Akın, 
Berrak Tüzünataç, Burçin Terzioğlu, Caner Erkin, Doğa Rutkay, Ebru Şallı, Ece 
Üner, Gülay Kamaz, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Mehmet Aslantuğ, Metin 
Hara, Pınar Öğün, Sezen Aksu ve Sinem Kobal okurlarını umut dolu öykülerle 
karşılıyor. Kimi çocukluk yıllarına götürüyor, kimi bir kadının hayata tutunma 
mücadelesini anlatıyor, kimi içindeki çocuğa kulak veriyor.

Eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamanın önemine öyküleriyle de dikkat çeken bu 
kitap, okuldan mahrum kalan kız çocuklarının hayallerini gerçek yapmak için 
okurlarını bekliyor.       

Arka kapak

Onların Öyküsü, Bizim Öykümüz ve şu an elinizde tuttuğunuz Sizin Öykünüz… 
Üçüncü kitabımız için de güzel dilekler dileyerek ve kocaman umutlarla yola 
çıktık. Sizin Öykünüz’de de hedefimiz aynı; maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
okuyamayan kız çocuklarımıza ulaşıp, onlara ışık olmak. Aldığınız her kitap, 
onların eğitimi için bir umut olacak. Yaptığımızın, daha fazlasını yapabilmek için 
yola çıktık. İnanıyorum ki, bu kitabımızla da o minicik ve masum yüreklere ulaşıp, 
güzel yüzlerindeki pırıl pırıl gülüşlere birlikte tanıklık edeceğiz.

Aydınlık yarınlara…
Azra Akın / Bir Çocukluk Anısı
Berrak Tüzünataç / Hayali Arkadaşım Clara
Burçin Terzioğlu / Hayat Hanım
Caner Erkin / Canımsın Sen
Doğa Rutkay / Piraye’ye Mektup
Ebru Şallı / Nereden Bilebilirdim ki Ponçiğim
Ece Üner / Güneş’i Doğurmak
Gülay Kamaz / Benim Dostum Olur Musun?
Gonca Vuslateri, Pınar Öğün / İyola ve
Melem Cadısı
Kerem Bürsin / İsmim Kerem… Kerem Gibi
Mehmet Aslantuğ / Şair ve Şiir
Metin Hara / Mavi’nin Öyküsü
Ömür Sabuncuoğlu / Serap Anne
Sezen Aksu / Kardelen
Sinem Kobal / Altın Saçlı Kız
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ÖMÜR SABUNCUOĞLU’DAN “SİZİN ÖYKÜNÜZ” 
KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE UMUT OLACAK
Okumayan kız çocuğu kalmasın diye bir araya gelen on beş ünlü isim en güzel 
öykülerini onlar için yazdı.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun geliri kız çocuklarının eğitim için kullanılan 
üçüncü kitabı “Sizin Öykünüz” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı. Kitapta Sezen Aksu’nun 
kaleminden dökülen satırlar ve Ebru Şallı’nın bir süre önce kaybettiği oğlu Pars’a 
yazdığı mektup da yer alıyor.

Gazeteci yazar Ömür Sabuncuoğlu’nun maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyama-
yan kız çocuklarına ulaşıyor. Ünlü isimlerin imzasını taşıyan öykülerden derlenen 
ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan Sabuncuoğlu’nun son kitabı Sizin 
Öykünüz’ün satışından elde edilen gelir okuyamayan kız çocuklarının eğitimi için 
kullanılıyor.  

Birbirinden Ünlü İsimlerin Hikayeleri ile Raflarda

Bugüne kadar 300’den fazla çocuğun hayatına dokunan ve ilki 2018, ikincisi 2019 
yılında çıkan Onların Öyküsü ile Bizim Öykümüz’ün ardından pandemi nedeniyle 
bir yıl gecikmeli olarak yayımlanan Sizin Öykünüz’ün hedefi çok daha fazla 
çocuğa ulaşmak. Yine birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kitapta, Azra Akın, 
Berrak Tüzünataç, Burçin Terzioğlu, Caner Erkin, Doğa Rutkay, Ebru Şallı, Ece 
Üner, Gülay Kamaz, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Mehmet Aslantuğ, Metin 
Hara, Pınar Öğün, Sezen Aksu ve Sinem Kobal okurlarını umut dolu öykülerle 
karşılıyor. Kimi çocukluk yıllarına götürüyor, kimi bir kadının hayata tutunma 
mücadelesini anlatıyor, kimi içindeki çocuğa kulak veriyor.

Eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamanın önemine öyküleriyle de dikkat çeken bu 
kitap, okuldan mahrum kalan kız çocuklarının hayallerini gerçek yapmak için 
okurlarını bekliyor.       

Arka kapak

Onların Öyküsü, Bizim Öykümüz ve şu an elinizde tuttuğunuz Sizin Öykünüz… 
Üçüncü kitabımız için de güzel dilekler dileyerek ve kocaman umutlarla yola 
çıktık. Sizin Öykünüz’de de hedefimiz aynı; maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
okuyamayan kız çocuklarımıza ulaşıp, onlara ışık olmak. Aldığınız her kitap, 
onların eğitimi için bir umut olacak. Yaptığımızın, daha fazlasını yapabilmek için 
yola çıktık. İnanıyorum ki, bu kitabımızla da o minicik ve masum yüreklere ulaşıp, 
güzel yüzlerindeki pırıl pırıl gülüşlere birlikte tanıklık edeceğiz.

Aydınlık yarınlara…
Azra Akın / Bir Çocukluk Anısı
Berrak Tüzünataç / Hayali Arkadaşım Clara
Burçin Terzioğlu / Hayat Hanım
Caner Erkin / Canımsın Sen
Doğa Rutkay / Piraye’ye Mektup
Ebru Şallı / Nereden Bilebilirdim ki Ponçiğim
Ece Üner / Güneş’i Doğurmak
Gülay Kamaz / Benim Dostum Olur Musun?
Gonca Vuslateri, Pınar Öğün / İyola ve
Melem Cadısı
Kerem Bürsin / İsmim Kerem… Kerem Gibi
Mehmet Aslantuğ / Şair ve Şiir
Metin Hara / Mavi’nin Öyküsü
Ömür Sabuncuoğlu / Serap Anne
Sezen Aksu / Kardelen
Sinem Kobal / Altın Saçlı Kız
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 TÜRK DOKUMALARI SAHNEYE TAŞINDI

Anadolu’nun geleneksel dokumalarının aslına uygun olarak yeniden üretilerek, modern tasarımlarla 
dünyaya tanıtılması amacıyla Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Tür-
kiye Dokuma Atlası’ projesi kapsamında hazırlanan dokumaların kültürümüzdeki yerini anlatan özel bir 

sahne gösterisi hazırlandı. 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliği’nin (İTHİB) ve Millî Eğitim Ba-
kanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür-
lüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi 
Olgunlaşma Enstitüsü destekleriyle yürü-
tülen ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ kap-
samında tiyatral bir gösteriyle geleneksel 

dokumaların günlük hayattaki giyim ve ev 
tekstilindeki kullanım örnekleri izleyicilerin 
beğenisine sunuldu. Koordinatörlüğünü 
Ayşe Dizman ve küratörlüğünü Güneş Gü-
ner’in yaptığı projenin geleneksel sanatları, 
özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla 
buluşturma vizyonuyla hazırlanan Türkiye 

Dokuma Atlası Sahnesi, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki gösterimiyle büyük beğeni 
topladı. Arzu Kaprol, Nedret Taciroğlu, Ece 
Ege, Tuvana Büyükçınar, Dilek Hanif, Simay 
Bülbül, Gülden Bilgili, Gül Ağış ve Aslı Filinta 
gibi ünlü tasarımcıların Türkiye coğrafya-
sındaki yüzyıllık dokumalardan tasarladığı 
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kıyafetler Türkiye Dokuma Atlası Sahnesi’n-
de hayat buldu. Proje kapsamında Üsküdar 
Çatması’nın desen ve renkleri, Denizli Bul-
dan Bezi’nin doğal boyalı dokuması çağdaş 
tasarımlara dönüştü. Antep Kutnu, Ankara 
Sofu, Şal Şapik, Ehram, Beledi gibi dokuma-
lardan hazırlanan örnekler de Türkiye Doku-
ma Atlası Sahnesi’nde sergilendi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, 
“Proje kapsamında bu kıymetli dokumaların 

değerli tasarımcılarımızın elinde hayat bula-
rak bu sahnede dev bir gösteriye dönüştü-
rülmesi bizleri gururlandırıyor. Bu projenin 
paydaşlarından biri olarak; geçmiş ile gele-
cek arasında kurulan bu köprüde rol oyna-
mak ve bu tarihi mirasın küresel ölçekte bi-
linirliğini artırmak, Birliğimiz ve sektörümüz 
adına paha biçilmez öneme sahip. Projemiz 
kapsamında bu yıl itibariyle Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ndeki sergimizi İstanbul’da 
da açmak üzere çalışmalara başladığımızın 
müjdesini paylaşmak istiyorum.” dedi.



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

SÜRATLE DİJİTALLEŞİYORUZ, 
AMAN HA SAKIN ÇAĞIN GERİSİNDE 
KAL-MA-YIN!

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Her yerde sürüsüyle “Dijitalleşme Hikaye-
leri” anlatılıyor. Hatta çok geç kalmışsınız 
anlamında “Şu mecrada dün olmalıydınız!” 
gibi cümlelerle sıkça karşılaşır oldum. Öyle 
ki birinde varsınız diğerinde de olmanız ge-
rekiyor gibi bir hava da estiriliyor. Ve bence 
can sıkıcı bir durum ki bu konuda herkes 
çok iyi uzman olduğunu söylüyor. Şöyle ya-
pın, yok böyle paylaşın gibi akıl verenler de 
cabası. Soruyorum uzmanlığınız bu konuda 
nasıl elde ettiniz diye; muhteşem bir cevap 
geliyor : Ben bütün gün bu mecralardayım; 
diyor.  Durumun bir çoğumuzun alıştığı çok 
bilinmeyenli denklem yerine bu denli çok 
bilenli denklem olmasıyla doğru orantılı 
olarak da insanların akılları karmakarışık. 

Peki dijital mecralarda 

-Herkes olmalı mı?
-Her iş ve sektör için çok gerekli mi?
-Olmasanız neleri kaybedersiniz? 
-Takipçi sayınızın yüksek/düşük olması size 
neler sağlar?
-Ünlü biriyseniz kimleri takip etmelisiniz? 
Yada “Sıradan” birilerini “like” etmeli misi-
niz? 
-Takip ettiklerinize “like” atmamak ne de-
mek? Yoksa bir sitem mi?
-Eğer paylaşımlarınızın altında çok sayıda 
yorum alsanız veya almasanız ne anlam ta-
şır?

Gibi birçok soru aklınıza gelebilir. Ancak 
benim daha çok ilgimi çeken bir konu var 
: 

-Hesapları çalmak, ele geçirmek, hesaplar-
da sahtekarlık yoluyla dolandırıcılık yapmak 
nasıl bu kadar mümkün?
-Hesaplar çalındığında karşılığında talep 
edilen paralar hesap sahipleri gerçekten bu 

kadar kabul edip ödeyebiliyorlar mı?
-Organize halde çalışan dijital medya çete-
leri yurtiçi ve yurtdışında nasıl bu kadar ra-
hat hareket edebiliyorlar?
-Peki ülkelerdeki siber suçlarla ilgilenen 
emniyet güçleri her gün binlerce kez yaşa-
nan bu olaylarla nasıl başediyorlar? 
-Ve bence daha hassas olanı ise tacize veya 
dolandırıcılığa maruz kalan insanların psi-
kolojilerini nasıl normal hale getiriliyor?

Bunlar gibi onlarca soru aklımı kurcalarken 
bir de bu işi etkin yönetmek, yönetmemek 
veya yönetememek durumu var. 

Değerli arkadaşım Dr. Bora Küçükyazıcı ile 
yaptığımız sohbetlerden birinde şunu söy-
ledi :  Pandemiden önce Türkiye’de sosyal 
mecralarda günlük 2.5 – 3 saat civarı zaman 
harcayan insanlar şimdilerde bu süreyi 9.5-
10 saatlere çıkarmış durumdalar. Hatta te-
lefon ve sosyal medya bağımlılığının bir de 
adı var : Phubbing!” 

Peki şimdi sorum sizlere :  

-Siz günlük olarak ne kadar vaktinizi bu 
mecralarda geçiriyorsunuz? 
-Acaba burada geçirdiğiniz ve harcadığı-
nız zamanın hesabını yaptınız mı? Mesela 
günde 4 saat olarak hesaplasak, haftada 28 
saat, ayda tahminen 120 saat yapar. Yani 
ortalama 5 gün bu alanda harcamak yeri-
ne neler yapılabilir? Veya ne yapsanız size 
maddi ve manevi açıdan fayda sağlar? Hay-
di bir düşünün! 

Belki de içinizden şöyle söyleniyorsunuz 
bana :  

-Aman Fırat Bey, bir keyfimiz bu var. Ona da 
siz mi göz diktiniz? Git işine! 

Farkında olarak veya farkında olmadan ba-
ğımlı bir hale geldiyseniz, işiniz zor. Çünkü 
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katma değer üreten işler yapmak için zihni-
niz sürekli bu alanda meşgul oluyor. Diğer 
yandan asıl yapmanız gereken işleri yapa-
maz hale geliyor olabilirsiniz. 

Şimdi bir de bu konunun üzerine tuz-biber 
ekeyim : Mağazada çalışan profesyoneller 
bana biraz söylenecekler diye düşünüyo-
rum. Aslında onların yapmaları gereken iş-
leri de engelliyor bu bağımlılık.

Mağaza ziyaretlerimden birinde bir satış 
danışmanından yardım istedim. Elinde tele-
fon, ekrana kilitlenmiş. İlk seslenişimde de-
ğil ama ikinci seslenişimde hemen benimle 
göz teması kurdu. Bir ürün sordum, yerin-
den dahi kalkmadan “orada varsa vardır, 
yoksa yoktur” dedi ama güleryüzü de ihmal 
etmedi. Sonra ben tekrar yanına gittim ve 
depoya baktınız da mı yok dediniz yoksa 
bakmadan mı? diye sorunca bu defa 

-Gizli müşteri misiniz siz ?  dedi. 

-Hayır, dedim. 

-Bir dakika oyunu kapatayım bir bakayım 
dedi. 

Neyse ki kibar bir davranış da sergiliyor 
ama aradığım bu değil. Neyse baktı de-
poya, ürün yoktu. Çıktım mağazadan ve 
başka mağazalara da şöyle bir baktım. 
Mağaza içindeki danışmanlar genellikle 
mağazanın bir köşesine konuşlanmış, bir 
yandan telefon diğer yandan müşterileri 
takip etmeye çalışıyor. Ancak gördüğüm 
ve aslında çözülmesini gerektiği düşün-
düğüm problem ise henüz mağazalardan 
canlı alış-veriş yapan müşterilerin var ol-
duğu ve ilgisizlikten kaçan satışların da 
marka, çalışan ve patronlara büyük kayıp-
lara neden olduğudur. 

Kıssadan hisse nedir? diye sorarsanız 
eğer şunu söylerim : 

Dijitalleşme çok güzel ve gerekli bir değişim 
olmakla beraber hazır olmayan milyonlar-
ca insanın, şirketin ve markanın son derece 
bilinçsiz kullanımı, fırsatçıların ise yeni bir 
haksız kazanç mecrası haline getirdikleri 
maddi ve manevi can sıkıcı bir ortama dö-
nüşmeye yüz tutmasıdır. 

Bu yazımı okuyan herkesin şapkayı çıkarıp 
önüne koyup, bu konuyu enine boyuna dü-
şünüp, etkili ve verimli bir eylem planı ile 
uygulamaya almasıdır. Ama yine de aklımı 
en çok kurcalayan konu ise “Güvenlik, tehdit 
ve şantaj!” 

Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
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 KALE OUTLET CENTER AVM’NİN DÖNÜŞÜMÜNE ALİ GALİP
 DEDEOĞLU LİDERLİK EDECEK

Gayrimenkul alanında köklü geçmişinden gelen güven ve kalite anlayışını imza attığı projelere yansı-
tan 3S Kale Holding’in bünyesinde bulunan Kale Outlet Center AVM Müdürlüğü görevine, sektörde 27 
yılı aşkın deneyime sahip Ali Galip Dedeoğlu atandı. Dedeoğlu, yeni dönemde AVM’nin dönüşümüne 

liderlik edecek.

2007 yılından bu yana, yerli ve ya-
bancı seçkin markaların ‘outlet’ kon-
septlerinden oluşan mağazalarıyla 
hizmet veren Kale Outlet Center AVM 
yönetimine atanan deneyimli isim Ali 
Galip Dedeoğlu, yeni dönemde AVM 
dönüşümüne liderlik edecek. 

Perakende Operasyonları Yönetimi, 
Bayi Yönetimi, Kiralama ve Alışveriş 
Merkezi Yönetimi konularında uzun 
yıllar deneyimi olan Dedeoğlu, pera-
kende şirketlerinin ve AVM yatırımcı 
şirketlerinin dinamiklerine hakimiye-
tiyle birçok şirkette görev yaptı. De-
deoğlu, Kanada’da Toronto İşletme 
Okulu’nda Pazarlama alanında ön 
lisans eğitimini tamamladı. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Phoenix Üni-
versitesi, Perakende Yönetimi lisans 
derecesine sahip.

Planlanan yeni dönemde; ticari gay-
rimenkul üzerine yönetim ve danış-
manlık hizmeti sunan JLL Türkiye, 
Kale Outlet Center Alışveriş Merke-
zi’nin kiralama ve yönetim hizmet-
lerini yürütecek, AVM’nin yeni yüzü 
için çalışmalara danışmanlık edecek.

Ali Galip Dedeoğlu Ali Galip Dedeoğlu 
Kale Outlet Center AVM MüdürüKale Outlet Center AVM Müdürü
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti
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Bazen her şey sadece bir seçimle  başlar 
bazen de adı tam bir vazgeçiştir o seçimin..
Karar verirken  yoran , sonuçlarıyla sınayan 
bu düşünceler de  işte böyle zamanlarda 
gelir  ve  konuşur  içinizdeki çocuk.. Tam 
da şimdi neredesin?  Yolun hangi aşaması-
na geçmek istiyorsun diye sorar? Seçiminin 
seni nereye götüreceğini hatırlatır.. Belki de 
hiçbir yere götürmeyeceğini içten içe bilir 
de dışarı vurmaz.. Ama kesinlikle bir şeyler 
öğreteceğini hem o bilir hem de sen..

Büyüdüğünü sanan kişi  şunu anlar bazen.: 
‘Akıl  mı danışıyorum ben sana  çocuk ! Ne 
zaman  büyüdün de bu noktaya geldik?  
Benim bildiğimden farklı ne bilebilirsin ki 
bunca yıl  beraberken üstelik.. Sormuyorum 
sana en iyi ben bilirim zaten’

Sorar sorar da bildiği cevapları alabilir sa-
dece .. Büyüdüğünü bilmek , zamanın için-
den ‘Ben de geçtim ‘ diyebilmek için iki yol 
arasında öylece kalır.

Yıllar önce  verdiğiniz kararı sorgulayıp so-
nuçlarını kabullenemediğiniz olmuş mu-
dur? Sırtında o sorumluluğu ne kadar da  
yorucudur taşıyan bilir. Keşke böyle yap-
masaydım demek, nasıl da bu noktaya gel-
dim diye sorgulamak, diğer yoldan gitsem 
neler farklı olurdu diye düşünmek insanın 
ruhunu öyle bir yıpratır ki.. Bu duygula-
ra kendini kaptırdığını fark ettiğinde  ise ; 
Nefes alamayacak noktaya getirir insanı.. 
Neden? Seni bu noktaya getiren şeyin, bu-
radan sonrasına götürebileceğinden ne ka-
dar eminsin diye kurcalar durur seni..

Peki içindeki çocuk ne der? ‘Devam et 
mi?’ yoksa  ‘Yeter yanlış yoldasın mı?’

Dönüşüm geçirdiğin tam da bu yerde al-
dığın kararın sorumluluğunu alabilecek mi-
sin? Yoksa yine dönüp o masum çocuktan 

mı alacaksın hıncını? Yapma desen bu 
sefer kendine..

Bilseydi yapmaz mıydı? Şimdinin donanımı 
onda var mıydı ? Bunca acımasız yüklen-
meyi hak ettiğini sana düşündüren ne ? Bak 
bakalım tekrar adil şekilde.. Şimdiki yaşın-
la aldığın kararlara .. O içindeki çocuk tüm 
bunların neresinde? Hangi önemli kararının 
mimarı O ya da hangi vazgeçilmez gördü-
ğün vazgeçişinin? Bir düşün elbet bulursun..
O çocuğa yüklenince acın hafifleyecek ken-

dini rahatlatacaksın sanıyorsun ya işte ‘Bu-
rada dur ve arkana bakıp söyle’:

‘Sorumluluğu sadece o an , o yaştaki se-
ninle, o yaştaki tecrübelerinle sarıp sarma-
ladığında , dışarıda ya da içeride herhangi 
bir yerde aramadığında ,sadece ve sadece 
kendi sırtında taşıdığında HAFİFLEYECEK-
SİN’ Bunu bilseydin zaten yapmazdın. Ar-
tık biliyorsun içindeki çocuğu yorma artık.. 
Bırak yaşasın duygularını ,seçimlerini ve en 
sonunda da KENDİNİ..



56

MALL&MOTTO / Haberler

 BIGCHEFS’TEN ÇOCUKLARA ÖZEL BİR KİTAPÇIK: ‘DÜNYA’NIN
 BANA İHTİYACI VAR!’

Sıcak atmosferi, misafirlerini evinde hissettiren servis anlayışı ve damaklarda iz bırakan lezzetleriyle kısa 
sürede Türkiye’nin önde gelen restoran zinciri markası haline gelen BigChefs, sosyal duyarlılığı olan 

projelerine bir yenisi daha ekledi. Abm Yayınları iş birliğiyle minik misafirlerine özel bir rehber kitapçık 
tasarlayan BigChefs, çocuklara geri dönüşümün ve sıfır atıkla yaşamın önemini eğlenceli oyunlarla 

anlatarak, gelecek nesillerin farkındalığına katkı sağlıyor. ‘Dünya’nın Bana İhtiyacı Var’ adı ile tüm Big-
Chefs’lerde ücretsiz olarak yer alacak kitapçığı çocuklarınızla beraber okumayı ve içindeki eğlenceli, 

düşündürücü oyunlara ortak olmayı unutmayın. Çünkü dünyanın size de ihtiyacı var!

Türkiye’nin önde gelen cafe/
brasserie zincir markası Bi-
gChefs, iklim krizine dikkat 

çekmek, dünyamızı iyileştirmek ve 
gelecek nesillere daha yaşanır bir 
gezegen bırakmak için bugünün ço-
cuklarında farkındalık yaratacak bir 
projeyi hayata geçirdi. Amb yayınları 
iş birliğiyle minik misafirlere özel ha-
zırlanan aktivite kitapçığı ‘Dünya’nın 
Bana İhtiyacı Var’, biyoçeşitliliğin, 
geri dönüşümün ve sıfır atıkla yaşa-
mın önemini eğlenceli, düşündürücü 
oyunlarla anlatıyor.

Farkında çocuk farkında nesil 

Farkında çocuk farkında nesil anla-
yışıyla hayata geçen ve içerisinde 16 
ayrı etkinlik yer alan aktivite kitapçığı 
ile BigChefs’in minik misafirleri, dün-
yamız ve mavi gezen, geri dönüşüm, 
ileri dönüşüm, doğaya ve dünyaya 
saygı, sıfır atık ile yaşam konuların-
da faydalı ve eğlenceli bir yolculuğa 
çıkacak. 4-7 yaş arasında çocukların 
doğaya ve çevreye saygı ile ilgili far-
kındalık düzeylerini artırmayı hedef-
leyen kitapçık, aileler ile birlikte ya-
pılacak birbirinden güzel aktiviteler 
barındırıyor. Çocukların anlayacağı 
bir dilde, bir ağacın nasıl yetiştiği, 
kompostun ne olduğu gibi konuları 
işleyen ‘Dünya’nın Bana İhtiyacı Var’, 
tüm BigChef’lerde ücretsiz olarak yer 
alacak. Dileyen misafirlerin evlerine 
de götürebileceği bu rehber kitapçı-
ğı BigChefs ziyaretlerinizde istemeyi 
unutmayın!
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BIWG DATADAN, YAPAY ZEKAYA …
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Özellikle son yıllarda etkisini eskisinden çok 
daha fazla hissettiğimiz teknolojik olarak 
yaşanan gelişmelerin devamlı hızlanan bir 
ivme ile ilerlemesi, hepimizi her sabah diji-
talleşme konusunda neler yapabileceğimiz 
konusunda daha fazla düşünmeye zorluyor. 
Her gün teknolojik alanda ortaya çıkan ye-
nilikleri görüyor, takip ediyor ve bu alanda 
gerçekleşen gelişmeleri gördükçe heyecan-
lanıyoruz. Ardından gelecek her yeni günü 
de bu heyecan içerisinde beklemeye devam 
ediyoruz. Tüketici teknolojik alanda yaşa-
nan   değişimi gördükçe bu konuda daha 
fazla deneyim sahibi olmak istiyor ve biz-
lerden de bu beklentisini karşılamak için 
hamlelerimizi bekliyor. Zaman son derece 
hızlı bir şekilde ilerliyor. Tüketici tarafında 
da değişimler bu hızla doğru orantılı olarak 
gerçekleşiyor. Tüketiciler artık tek kanaldan 
alışveriş yapmak yerine çoklu kanaldan alış-
verişlerini gerçekleştirmeye başladılar.

Daha önceki açıklamalarımda da dile getir-
diğim gibi tüketici kuşaklarının değişimi, y 
kuşağının iş hayatına girmesi ve harcama 
yapan bir kuşak olarak karşımıza çıkması, Z 
kuşağının da önümüzdeki birkaç yıl içinde iş 
hayatına başlayacak olması ve bu iki kuşa-
ğın teknolojik gelişmelere son derece ilgili 
olmaları ve dolayısıyla  teknolojik gelişme-
lerden maksimum derecede faydalanma is-
temleri perakende sektöründe dijitalleşme-
yi ve teknolojik gelişmeleri  yakından takip 
etmeyi, kullanmayı zorunlu hale getirmiştir.

 Aslında bizler yeni kuşakların iş hayatına 
girmesi ve harcama yapmaya başlamalarını 
ilk olarak big data kavramı üzerine çalışma-
lar yaparak karşılaşmıştık. Tüketicilerin eği-
limlerini ve bu eğilimlerinden doğan tüm 
istatistiki verilerini Big data ile topladık. Gü-
nümüzde bu verileri kullanmamız daha da 
fazla önem kazandı. Big data ile başlayan 
yolculukta yapay zekâ kavramını artık daha 

net olarak konuşmaya başladık.
 
 Yazılım tarafında bugüne kadar verilen 
büyük emeğin sonucunda tüm sektör son 
zamanlarda gündemde olan kişileştirme ve 
yapay zekâ kullanımında çok büyük başa-
rılara ulaşacaktır. Artık tüketicimizde bunu 
deneyimlemek istiyor.  Bu deneyimleme 
isteğini de bir şekilde artık karşılanmaya 
başladık. Tabi ki bu gelişmelerin de pek çok 
aşamadan oluşacağı ve her biten aşamadan 
sonra yeni bir aşamaya geçilecek olması da 
bu konuda yapılacak yatırım bedellerinin 
yükselmesine neden olacaktır. Yüksek yatı-
rım maliyetleri ve bazı altyapı eksikleri de ilk 
aşamalardan sonra sürecin biraz yavaşlaya-
cağı izlenimini veriyor.

2022 yılı içerisinde big data ve yapay zekâ 
konusunda gelişmeleri takip ederek ziyaret-
çilerimizi temsil ettikleri kuşaklar üzerinden 
keşfetme konusunda yapmış olduğumuz 
çalışmalara daha fazla önem vererek; birbi-
rinden farklı geliştireceğimiz bakış açıları ile 
daha farklı stratejileri geliştireceğiz. Geliştir-
diğimiz stratejiler ile de hedeflerimize ulaş-
mak için tüm enerjimizle çalışmaya devam 
edeceğiz.
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BEYMEN CAMPUS DÜNYANIN EN İYİ OFİSLERİ ARASINDA

Beymen Grup’un Vadistanbul’daki yeni 
merkez ofisi Beymen Campus, global ofis 
projelerinin tanıtıldığı dünyanın en prestijli 
ve popüler ofis tasarım platformu olan Offi-
ce Snapshots’ın “2021’in En Popüler Ofisle-
ri” listesinde 4. sırada yer aldı. 

Ofis tasarımında dünya çapında son trend-
leri konu alan Kaliforniya merkezli Office 
Snapshots'ın her yıl düzenli olarak yayınla-
dığı en iyi 25 ofis listesinin 2021 sonuçları 
açıklandı. Geçtiğimiz yıl Office Snapshots’da 
yayınlanan 900 ofis arasından belirlenen 
“2021’in En Popüler Ofisleri” listesinde 4. sı-
rada yer alan Beymen Campus, Yalın Tan & 
Partners tarafından projelendirildi. 

Vadistanbul’da 10 katlı müstakil bir binada 
yer alan Beymen Campus, Beymen Grup 
bünyesinde bulunan Beymen, Beymen Club, 
NetWork ve Divarese markaları, ürün, satış, 
pazarlama, IK, IT ve e-ticaret departmanları 
dahil olmak üzere çalışanlarının gün boyu 
farklı ihtiyaçlarına cevap verecek pragmatik 
çözümler referans alınarak tasarlandı.  

Beymen Campus’ün dünyanın en iyi ofisleri 
listesine seçilmesinden mutluluk duydukla-
rını söyleyen Beymen Grup Mimari Projeler 
Direktorü Y.Mimar Gül Okten, “Şirketlerin iç 
dinamiklerinin ve iş yapış biçimlerinin, çalış-
ma mekanlarının projelendirilmesi ve nihai 
başarısında en önemli etkenler olduğunu 
düşünüyorum. Beymen Grup olarak biz, 
birlikte çalışmayı, birbirimizden yeni şeyler 
öğrenmeyi, birbirimizi geliştirmeyi seven ve 
bunu önemseyen bir ekibiz. Beymen Cam-
pus, yaratıcı ve yenilikçi çözümleriyle bizim 
için sadece bir ofis değil, aynı zamanda 
sosyalleştiğimiz, dostluk kurduğumuz ve  
başarılarımızı da kutladığımız bir yaşam ala-
nı.  Yalın Tan & Partners ile birlikte hayata 
geçirdiğimiz ofis projemizin dünyanın önde 
gelen iddialı birçok projeyi geride bıraka-
rak ‘2021’in En Popüler Ofisleri’ listesinde 
4. sırada girmesinden büyük gurur duyduk” 
dedi. 
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METAVERSE VE NFT NEDİR ? & SANAL 

ALIŞVERİŞ DÜNYASINA GİRİŞ
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Türkçe'ye 'sanal evren' olarak çevrilebilecek 
olan 'metaverse' kullanıcıların internet üze-
rinde var olan bir dünyaya bağlanmasını 
sağlıyor. Sanal gerçeklik teknolojisinin geliş-
tirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgu-
sal evren olarak da tarif ediliyor. Metaverse 
kelimesi, "meta" (normalin ötesinde olan) ve 
"evren" kelimelerinin birleşimiyle meydana 
gelmiştir. 

Metaverse'te insanların alışveriş yapabilece-
ği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaş-
larıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabi-
leceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel 
zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleş-
tirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam 
sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan 
ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin 
veriyor. Örneğin, kullanıcılar kendilerini bir 
hologram şeklinde başka yerlere yansıtabili-
yor. Metaverse, kişinin sadece bakmak yerine 
içine girebildiği somutlaştırılmış bir internet 
gibi hayal edilebileceği belirtiliyor.

Metaverse sağlayıcılar, kullanıcılarının kon-
serler, konferanslar ve iş toplantıları gibi 
sanal dünya gezileri veya arkadaşlarıyla ça-
lışmasını, oyun oynamasını ve hep bağlantı-
da kalacağını öngörüyorlar. Gerçeğe dayalı 
olacak metaverse'in, önceden oluşturulmuş 
sanal dünyalardaki karikatürize avatarların 
aksine kullanıcıların gerçek fiziksel çevrelerini 
dijitalleştirerek, birbirleriyle gerçek insan gö-
rüntüleriyle etkileşime girebilmelerine imkan 
sağlayacağı kaydediliyor. 

Fiziki dünyayı sanal ortama taşıyan Metaver-
se, son günlerin en çok konuşulan konuları 
arasında yerini aldı. Metaverse evreninden 
arsa alınması ise artık çok popüler. Alınan 
metaverse arsasının değerinin artması ya da 
düşmesi bu ürünleri çıkaran platformların ve 
onlarla ilişkili altcoin’lerin performansı ile iliş-
kili. Metaverse’te arsanın ya da herhangi bir 
gayrimenkulün gerçek anlamda değerinin 
oluşması için kullanılmak ya da kiralanmak 

suretiyle fayda sağlıyor olması gerekiyor. 
Mevcut dünyada 24 ay süren bir gayrimen-
kul  projesinin Metaverse’te 4 saatlik bir ça-
lışmayla Onbinde bir maliyetle tamamlanıyor 
ve çok daha yüksek karla satılabiliyor.

Metaverse'e girdiğini açıklayan marka sayısı 
artıyor. Moda, perakende ve gıda markaları 
metaverse’de mağaza açmaya başladı. Türk 
perakende sektöründe pek çok marka me-
taverse teknoloji üzerinde araştırma yapıyor. 
Warner Bros., Hyundai ve Gucci gibi markalar 
kendi sanal dünyalarını kurdular; Coca-Cola, 
Anheuser-Busch ve Crockpot, kendi NFT’leri-
ni satarak Metaverse’e ayak basıyorlar. Dün-
ya devleri Adidas, Nike, Zara, H&M gibi ünlü 
hazır giyim markaları metaverse platformla-
rında mağaza açtığını duyurdu. Adidas, Bo-
red Ape Yacht Club, PUNKS Comic ve gmo-
ney olmak üzere üç önemli NFT oyuncusuyla 
bir araya gelerek metaverse dünyasına adım 
attı. Şirket bu kapsamda ‘Into the Metaverse’ 
adlı bir NFT serisi başlatıyor. Sosyal medya 
devi Facebook ise önümüzdeki beş yıl için-
de bir Metaverse şirketi olmak için 10 milyar 
dolar harcamayı planlıyor. Hatta Metaverse 
evreninden ilham alınarak Facebook'ta isim 
değişikliği yapıldı ve uygulamanın adı 'Meta' 
olarak değiştirildi.

Metaverse evrenlerinin şimdiden para bi-
rimleri kripto borsalarında alım satıma açıl-
dı bile. Bu denli büyüklükteki firmaların bu 
denli büyük yatırımlarının en büyük sebebi 
ise erişilebilirlik. Metaverse evreninde verilen 
herhangi bir reklam, geri kalan tüm reklam-
cılık alanlarından çok daha fazla kişiye hitap 
edebiliyor. Metaverse markalar ve tüketicile-
rin tekil olarak bağ kurma potansiyelini, ortak 
deneyimler üreterek yaratıcı-yatırımcı ilişki-
lerini çok daha güçlendirecek. Tüketicilerin 
markalardan beklediği hem insani, hem de 
kahramanvari duruşları aynı anda gösterebi-
lecekler. Ürün/fayda eksenindeki değerlen-
dirmelerden sıyrılarak deneyim/potansiyel 
bazlı bir ilişki türü inşaa edebilecekler.

Sanal evrenin meraklıları konunun uzmanla-
rından dersler almaya başladı bile. 3 boyutlu 
karakter tasarlama, kripto para sahibi olma, 
sanal cüzdan güvenliği, NFT dünyasına giriş, 
metaverse eğitimi, artırılmış gerçeklik dene-
yimleri gibi birçok konuda eğitim alıyor.

Seul, geleceğin interneti olarak anılan meta-
verse'e dahil olan ilk kent olacağını duyurdu. 
Oturduğunuz yerden, sadece bir adet sanal 
gerçeklik gözlüğünün yardımıyla kenti gez-
menin ya da belediye binasına gitmenin 
mümkün olacağı projenin, 2022'sonuna ka-
dar hazır olması bekleniyor.

NFT Nedir?

NFT’nin açılımı Non Fungible Token’dir. Türk-

çe karşılığı ile “Değiştirilemeyen Token”  ya da 
“Değişmesi mümkün olmayan para” olarak 
tercüme edilebilir. NFT, aslında bir kripto para 
birimidir. Fakat bu tanımda söz konusu para, 
bildiğimiz tanımların dışında değerli olan her-
hangi bir varlık olabilir. Yani NFT, bir değere 
sahip olan ve tahsil edilebilen dijital bir var-
lıktır. NFT sayılabilecek varlıklar; Herhangi bir 
sanat eseri, video, tweet, bir internet sayfası, 
görseller, sosyal medyada oluşturduğunuz 
hikâyeler ve daha pek çoğu olabilir. Tüm bu 
dijital varlıklar, gerekli şartları sağladıkların-
da birer NFT olma özelliği taşıyabilir. NFT’nin 
dijital para birimlerinden farkı, tüm NFT’lerin 
birbirinden farklı şekilde tasarlanıyor olması-
dır. Bu özellik, onları özgün ve değiştirilemez 
kılar. Örneğin, Mona Lisa tablosunun inter-
nette veya basılı ortamlarda milyonlarca kop-
yası var, ancak orijinalinin her zaman tek bir 
sahibi olacaktır. NFT'ye dönüştürülmüş dijital 
sanat eserleri için de aynı durum geçerlidir.

NFT Ne İşe Yarar?

NFT’ler, diğer kripto para birimlerinde olduğu 
gibi blok zinciri (blockchain) üzerinde bulu-
nur. NFT’leri şu şekilde düşünebilirsiniz: Nasıl 
kripto paraların ya da Bitcoin’in bir para kar-
şılığı var ise NFT’lerin de dijital ortamda oluş-
turulan birtakım karşılıkları vardır. Bunlar bir 
sanat formu, fotoğraf, edebi bir yazı ve daha 
pek çok nitelikte eser olabilir. NFT’nin değeri, 
eşsiz olmasından gelir. Yani bir NFT aldığınız 
zaman başka hiç kimsede olmayan dijital bir 
varlığa sahip olmuş olursunuz. NFT sahibi ol-
mayı, kendinize dijital ortamda orijinal bir kod 
edinmek gibi düşünebilirsiniz.

NFT Nasıl Kullanılır?

NFT sahibi olmak için bir cüzdana ihtiyacınız 
var, nasıl bankada para tutabilmek ve işlem 
yapabilmek için bir banka hesabı açıyorsak, 
bir kripto cüzdanı açmamız gerekiyor. NFT’ni-
zi muhafaza etmek ve koleksiyon oluşturmak 
istediğinizde Trust Wallet gibi cüzdan uygu-
lamalarını kullanabilirsiniz. Böylece kullan-
dığınız diğer blockchain tokenlar ile NFT’niz 
de belirli bir adres üzerinde yer alır. Ayrıca 
NFT’ler, sahibinin izni dışında kopyalanamaz 
ya da transferi yapılamaz. Şu an için meta-
mask cüzdanı ihtiyacımızı karşıyacaktır.

Metaverse Hayatımıza Ne Zaman Girer?

Yeni adıyla Meta eski adıyla Facebook olan 
şirketin kurucu CEO’su Mark Zuckerberg, Me-
taverse temel özelliklerinin yaygınlaşmasının 
beş ila on yıl sürebileceğini tahmin ettiklerini 
söylüyor. Ancak Metaverse bazı yönleriyle şu 
anda bile aktif olarak kullanılabiliyor. Herkes 
tarafından erişilebilir olmasa da ultra yüksek 
geniş bant hızları, sanal gerçeklik başlıkları 
(VR) ve sürekli açık çevrimiçi dünyalar haliha-
zırda çalışır durumdadır. 
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ÇIRAĞAN PALACE SHOP’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL ROMANTİK
VE LEZİZ HEDİYELER

Çırağan Sarayı’nın online alışveriş 
sitesi Çırağan Palace Shop, Şubat 
ayını aşk ayı ilan ediyor ve sevgili-
sini romantik ve leziz hediyelerle 
şımartmak isteyenlere özel birbirin-
den aşk dolu lezzetlerle öne çıkıyor. 

Şubat ayında Sevgililer Günü’ne 
özel hediye seçenekleri ile roman-
tizm ve lezzeti birleştiren Çırağan 
Palace Shop, sevgilisini Çırağan 
Sarayı’nın ihtişamlı lezzetleriyle şı-
martmak isteyenlere özel el yapımı 
lezzetler sunuyor. 

Kalp şeklinde birbirinden leziz çi-
kolatalar, frambuazlı makaronlar, 
kurabiyeler, ekmekler ve Çırağan 
Sarayı’nın baklava odasında ha-
zırlanan pespembe kalpli bakla-
valar bunlardan sadece bazıları. 
Romantik lezzetlerle dolu Sevgi-
liler Günü’ne özel hazırlanan beş 
çayı ve hem göze hem de dama-
ğa hitap eden çekiçli çikolata ise 
öne çıkan özel hediye seçenekleri 
arasında. 
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İŞYERİ RUHSATINDA YENİ KRİTER- AŞI! 
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ÇIRAĞAN PALACE SHOP’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL ROMANTİK
VE LEZİZ HEDİYELER

Dünyamız son iki yılını Covid-19 salgınının 
gölgesinde geçirdi. Tam da artık yavaş ya-
vaş salgının etkisinden kurtulmaya başladı-
ğımızı düşündüğümüz her an yeni bir konu 
gündemimize geliyor. Tüm süreç boyunca 
en çok tartışılan konunun ise aşı ve PCR tes-
ti olduğu şüphe götürmeyen tek gerçek.

Covid-19 aşısı yasal olarak zorunlu değil. 
Fakat yaşanılanlar kapsamında İçişleri Ba-
kanlığı tarafından, adına zorunlu denmese 
de, aşı ve PCR testi ile ilgili çeşitli düzen-
lemeler getiren “genelgeler” yayınlanarak 
kamu sağlığı korunmaya çalışıldı. Ancak 
konu böyle hassas olunca getirilen kısıtla-
malar doğal olarak akıllarda soru işaretleri 
bırakmakta. Zira kısıtlamaların gizli sonucu 
esasında yasaklar. Ve bu da seyahat, et-
kinlik, çalışma hakkı gibi temel özgürlük 
alanlarımız ile çakışmakta. Genelge’nin yasa 
hükmünde olmadığı konusundaki hukuki 
tartışmalara hiç değinmiyoruz bile… 

20 Ağustos 2021 tarihinde, akabinde 31 
Ağustos 2021’de bir öncekinin devamı ni-
teliğinde ve daha sonra 28 Ekim 2021 tari-
hinde yayınlanan genelgelerle birbirini takip 
eden çeşitli kısıtlamalar getirildi. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bazı kamu ku-
ruluşları tarafından da rehber niteliğinde 
hazırlanan çeşitli belgelerde bu genelgelere 
dayanılarak kısıtlamalara gidildi.

Covid-19 aşısı olmayan; kişilerin konser, si-
nema, tiyatro gibi kalabalık kişi gruplarının 
bir araya gelebildiği faaliyetlere katılabilme-
si, özel araç harici tren, uçak, otobüs veya 
diğer toplu taşıma araçları ile şehirlerarası 
seyahat edebilmeleri, öğrencilerle bir araya 
gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğret-
men ve okul çalışanları, öğrenci servislerinin 
şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle 
bir araya gelecek kişiler/görevliler için birta-
kım şartlar öngörüldü. 

Buna göre ya kişilerin Covid-19 aşısı olma-
sı, ya önceden Covid-19 geçirmiş ve bilim-
sel olarak bağışık kabul edilen süre içinde 
olması ya da azami 48 saat önce yapılan 
PCR testi sonucunun negatif olması şart. 

Özetle söz konusu genelgeler ile kişilere 
ya aşı olun ya da negatif PCR testi getirin 
denildi. 

Dolayısıyla 6 Eylül 2021’den itibaren kon-
ser, sinema, tiyatro gibi bir etkinliğe katıl-
mak isteyen ve Covid-19 geçirmemiş ise 
fakat aşılı olmayan veya negatif sonuçlu 
PCR testi bulunmayan kişilerin bu etkin-
liklere katılımına ya da tren, uçak, otobüs 
veya diğer toplu taşıma araçları ile şehir-
lerarası seyahat edebilmelerine izin veril-
meyeceği sonucu ortaya çıktı. Yani dolaylı 
olarak aşısız ya da PCR testsiz kişiler için 
bu alanlarda hareket etmek yasaklandı. 

Sadece ülkemizde değil Dünya’da çeşitli 
ülkeler de benzer kısıtlamalara gitmekte, 
halen sınırlarını kapalı tutan ülkeler bulun-
makta ve ülkeler arası seyahatler de etki-
lenmeye devam etmekte. Yani hala tüm 
Dünya genelinde salgın hastalıkla müca-
dele kapsamında en etkili yöntem olarak 
kısıtlamaların ön planda olduğu aşikar.

Ancak kısıtlama ve yasaklı alanların kap-
samları öyle yerlere varmakta ki, artık tek 
başına yerel yönetimlerin de kısıtlamala-
ra gittiğini görmekteyiz. Örneğin Kocaeli 
Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan 
kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma 
ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde 
aşı zorunluluğu aranması şartı getirildi. 
Yani Karamürsel Belediyesi’ne bağlı işyeri 
çalışma ve açılış ruhsatı sahibi olmak iste-
yen tüm işyeri sahiplerinin 2022 yılından 
itibaren aşı zorunluluğuna uyması gereke-
cek. Aşı olmayan işyerinin sahibi de ola-
mayacak…

Seyahat etmek, sinemaya gitmek, öğ-
rencilerin ile bir arada olmak, dükkanının 
başında olmak istiyorsan öncelikle aşı ola-
caksın. Aslında oldukça karmaşık ve için-
den çıkılamayan sonuçlar doğuracak bir 
kısıtlamalar zincirinin tam ortasında oldu-

ğumuz düşüncesine kapılmamak müm-
kün değil!

Kişilerin bir haktan yararlanabilmek için 
bir başka hakkından vazgeçmesi, daha 
doğrusu zorunlu olarak bu haktan vaz-
geçmeye zorlanması esasında en yalın 
hali ile hakkaniyete aykırılık oluşturmakta.  

Aşı ve PCR testinin en temelinde insan vü-
cuduna yapılan bir müdahale olduğu ve 
hukuki olarak da kişinin vücut bütünlü-
ğüne müdahale anlamına geldiği bir ger-
çek. Anayasamızın 17. Maddesi’ne göre 
ise tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı 
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz.

Biryandan Anayasal güvence ile teminat 
altına aldığımız vücut bütünlüğümüz ve 
temel haklarımız olan seyahat, etkinlik, 
çalışma haklarımız diğer yandan sadece 
genelge ve rehber niteliğindeki metin-
lerle dolaylı olarak bizleri bu haklardan 
vazgeçmemiz yönünde etkilemekte. Ve 
maalesef bu konuda dünyada temel ki-
şisel haklar açısından halen yerleşik bir 
fikir birliğine varıldığını söylemek müm-
kün değil. 

Bir diğer yandan en son İçişleri Bakanlığı 
tarafından 15 Ocak 2022 tarihinde ya-
yınlanan bir başka genelge ile yukarıda 
saydığımız bazı alanlarda PCR testi ile ta-
rama zorunluluğunun kaldırıldığı bildiril-
di. Yani yaklaşık 5 ay önce zorunlu kılınan 
bir konu artık uygulama alanını yitirdi. 
Bu esnada kısıtlamalardan etkilenmemek 
için mecburen PCR testi olanlar ise şuan 
sadece birer vakadan ibaret.  

Aradan geçen sürelerin çok da uzun ol-
madığı göz önünde bulundurulduğunda 
bir zorunlu bir serbest kalan kısıtlama-
ların sonunun ne olacağı ve daha başka 
hangi alanlara sıçrayacağı sanırım herkes 
için ayrı bir merak konusu.  Ancak her 
ne olursa olsun, verilecek tüm kararlar-
da kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
zedelenmemesi ilkesinden yola çıkmak, 
bizden sonraki nesiller için emsal oluştu-
racağından son derece önemli olacaktır. 
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Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Genel Müdürü Suwen Genel Müdürü 

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL KAYAK TATİLİ ROTALARI

Geçtiğimiz günlerde yılın en güzel ve en beyaz manzaralarına şahit olduğumuz kış mevsimi herkesi 
büyüledi. Seyahat bileti satış platformu Obilet.com, okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte karlı 
beyaz manzaraların tadına doyamayanlar ve alternatif tatil arayışı olanlar için Türkiye’nin en güzel tatil 
rotalarını sıraladı.

Uzun bir süredir alışkın olmadığımız yoğun 
kar yağışı ile yılın en güzel ve en beyaz man-
zaraları 7’den 70’e herkesi büyüledi. Yoğun 
kar yağışının heyecanının yaşandığı bu 
günlerde okulların sömestr tatiline girmesi 
ile birlikte akıllarda kayak tatili yapma fikri 
belirmeye başladı. İşte sevdikleriniz ile bir-
likte müthiş kar manzaralarının keyfini çıka-
rabileceğiniz, Türkiye’nin birbirinden güzel 
kayak rotaları.

Uludağ, Bursa

Kış ve kayak tatilinden bahsedince akla ilk 
gelen yer şüphesiz Uludağ oluyor. Aynı za-
manda Uludağ, eğlence merkezi ve konak-
lama imkanlarıyla da tatilcilerin tercihleri 
arasında yer alıyor. 2.543 metre yüksekliği 
ile Batı Anadolu’nun en büyük dağı olarak 
konumlanan Uludağ, yerli ve yabancı tatilci-
ler için en ideal noktalardan biri olarak tüm 
ihtişamı ile ziyaretçilerini bekliyor.

Erciyes, Kayseri

Kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden 
biri olan diğer rota ise Erciyes Dağı. 3.916 
metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek 
beşinci dağı olan Erciyes Dağı, Kayseri’ye 25 
kilometre uzaklıkta yer alan Erciyes Kayak 
Merkezi ile kış sporlarına uygun imkanlar 
sunuyor. Çeşitli zorluk derecelerine göre 
tasarlanan 32 pist ile Erciyes Kayak Merke-
zi kayak severleri içtenlikle ağırlıyor. Erciyes 
Dağı’nda kaymanın keyfini yaşayan tatilci-
ler, snowboard ve kar voleybolu gibi farklı 
kış sporlarını da yapabiliyorlar.

Kartepe, Kocaeli

Konumu gereği ile İstanbullu kayakçıla-
rın hem en uğrak adresi hem de gözdesi 
olan Kartepe, her yıl binlerce kayakseveri 
ağırlayan bir cazibe merkezi olarak konum-
lanıyor. Kartepe’de benzersiz doğal güzel-
liklerin arasında tatil yapma imkânı bulan 
kayak severler, Samanlı Dağı’ndan Sapanca 
Gölü’nün ve İzmit Körfezi’nin manzarasının 
tadını çıkartıyor. Kartepe’de aralık ayında 
başlayan tatil sezonu mart ayının sonuna 
kadar devam ediyor. Tatilciler dilerse ko-
naklayabiliyor dilerlerse de günübirlik tatil 
yapma imkânı bulabiliyorlar.

Kartalkaya, Bolu

Kış mevsimin büyüleyici bir atmosfere sa-
hip olduğu rotalardan biri olan Kartalka-
ya da tatilciler çam ağaçlarının arasında 
kayak yapmanın zevkine varıyor. Ayrıca 
buraya kadar gelen vatandaşlar Abant 
Gölü’nün etrafında da bol oksijenli bir 
yürüyüş yapma, faytona binme ve gölün 
etrafında bisiklet sürme imkanına sahip 
oluyor.

Sarıkamış, Kars 

En ilgi çekici olan son rota ise Kars’ta bu-
lunan Sarıkamış Kayak Merkezi oluyor. 
Dünyada yalnızca Alp Dağlarında görülen 
‘‘Kristal Kar’’ Sarıkamış’ı diğer kayak ro-
talarından ayıran en önemli özellik. Şehir 
merkezine 55 kilometrelik uzaklıkta ko-
numlanan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 
düşük nem oranı ile buzlanma olmuyor. 
Bu sayede de ‘‘Kristal Kar’’ taneleri çok 
uzun zaman korunuyor. ‘‘Kristal Kar’’ üze-
rinde kayak yapmanın ayrıcalığını yaşa-
mak isteyen tatil severler Sarıkamış Kayak 
Merkezi’ne büyük ilgi gösteriyor.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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 uygulayabilirsiniz.

Çiğ Badem Peelingi

Malzemeler

1 çorba kaşığı öğütülmüş çiğ badem
1 çorba kaşığı bademyağı
4 çorba kaşığı çiçek balı
1 çay kaşığı lavanta yağı
1 çorba kaşığı esmer tozşeker

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri cam kavanozda iyice karıştırarak peelinginizi hazır hale geti-
rin. Haftada bir vücudunuza ve yüzünüze uygulayabilirsiniz. Serin yerde 7 gün 
muhafaza edebilirsiniz.

Boğaz Ağrısı için Bitkisel Destek

Malzemeler

1 parça zencefil
2 dilim limon
2 su bardağı su
Bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

2 su bardağı suya zencefil ve limonu ekleyerek 5 dakika kaynatarak 
demleyin. Ilıkken balla tatlandırıp içebilirsiniz.

Makale / MALL&MOTTO 
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TAMAMEN YERLİ ÜRETİM DEPOZİTO MAKİNESİYLE PİLOT ÇALIŞMA 

Migros, Coca-Cola İçecek (CCI) iş birliği ile atık içecek ambalajlarının geri dönüşümüne destek veren 
pilot bir uygulamayı hayata geçirdi. Migros, Teknowatt Start-Up firmasının tamamen yerli üretim olan 
depozito iade makinesini Ataşehir MMM mağazasında denemeye aldı. Migros müşterileri metal, cam 
ve plastik içecek ambalaj atıklarını geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdıkça Money puan kazanı-

yor ve doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

Migros, Coca-Cola İçecek iş birliğinde içe-
ceklerin ambalaj atıklarının geri dönüşümü 
konusunda pilot bir uygulama başlattı. Er-
zurum Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent 
bünyesinde faaliyet gösteren Teknowatt 

Start-Up firmasının ürettiği depozito iade 
makinesini Ataşehir MMM mağazasında 
denemeye alan Migros, aynı zamanda gi-
rişimcilik ekosisteminin gelişimine de des-
tek verdi. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan 

ve 0,1 litreden 3 litreye kadarki içeceklerin 
cam, metal ve pet ambalaj atıklarının kabul 
edildiği sistemde her 10 içecek ambalajına 
karşılık Coca-Cola İçecek desteğiyle 1 Mo-
ney puan hediye ediliyor. Migros müşterileri 
içecek ambalaj atıklarını depozito iade ma-
kinelerine bırakarak doğaya, geri dönüşüme 
ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken, 
kazandıkları Moneyleri de alışverişlerinde 
kullanabiliyor. 

Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerinde 
rehber edindiklerini belirten Migros Ticaret 
A.Ş. Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. 
Hülya Günay, “2010 yılından bu yana ma-
ğazalarımızda müşterilerimizin getirdikleri 
ambalaj atıklarını topluyor ve geri dönüşü-
me kazandırıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 
operasyonlarımız doğrultusunda topladığı-
mız 17.000 tona yakın cam, plastik, metal ve 
kağıttan oluşan ambalaj atığının geri dönü-
şümüne katkı sağladık. Coca-Cola İçecek iş 
birliğinde başlattığımız pilot uygulama ile 
Ataşehir MMM mağazamıza konumlandır-
dığımız depozito iade makinesini müşteri-
lerimizin kullanımına sunduk. Bu makine, 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent 
bünyesinde faaliyet gösteren Teknowatt 
Start-Up firmasının ürettiği, tamamen yer-
li üretim bir cihaz olması açısından da çok 
önemli. Müşterilerimizin katılımıyla etki ala-
nı daha da genişleyecek olan bu uygulama 
ile müşterilerimiz geri dönüşüme ve ekono-
miye kazandırdıkları içecek ambalajı kadar 
Money kazanırken doğanın korunmasına 
da destek olacak” dedi. 

Depozito iade makinesi yapay zeka tek-
nolojisiyle çalışıyor

Denemeye başlanan depozito iade makine-
sinin sanal ekranına cep telefon numarası 
girilip, açılan hazneye atıklar bırakılıyor. Gö-
rüntü işleme, yapay zeka ve ağırlık kontro-
lü ile ambalaj atıklarını kabul eden makine, 
sahip olduğu teknoloji sayesinde içi su dolu 
bir şişe ya da tanımsız bir cismi sisteme 
kabul etmeyerek, hata olasılığını sıfırlıyor. 
Migros müşterileri, geri dönüşüme kazan-
dırdıkları her 10 şişede 1 Money kazanıyor. 
Kazanılan Money’ler bir sonraki ayın ilk üç 
gününde, Migros müşterilerinin cep tele-
fon numaralarıyla eşleşen Money Kart’larına 
yükleniyor.



65

Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

HORMONARIN VÜCUDUMUZDAKİ DANSI

Makale / MALL&MOTTO 

Hormonlar, vücudumuzun nasıl işlediğini ve 
her organımızın özel bir görevden sorumlu 
olmasında büyük bir rol oynar. Bu hormon-
ların biri bizi aç hissettirirken, diğeri tam 
tersi tok hissettirir. Biri beynimize, sadece 
vücutta yağ depolaması gerektiğini söyler-
ken, bir başkası yarın yokmuş gibi yakmaya 
başlamasını söyleyebilir. İşin püf noktası, 
istediğimiz hormonları nasıl çalıştırabilece-
ğimizi ve istemediklerimizi nasıl kapataca-
ğımızı öğrenmek. 

Kısacası vücudumuzdaki hormonları ahenk-
le dans etmesini sağlamak, beslenmemize 
dikkat etmemize doğru orantılıdır.

Adiponektin Hormonu

Adiponektin, vücuda yağ yakmasını söyle-
yen anahtar hormonlardan biridir. Yağ hüc-
releri tarafından salgılanan bu hormonun 
görevi, şeker seviyelerini düzenlemek ve 
yağ asitlerini yıkmaktır. Bazı insanlar gene-
tik olarak yağ yakıcı bu hormonu yeterince 
üretemediğinde ya da vücuttaki seviyeleri 
bir şekilde azaldığında yağ birikimi artar. 
Yağ dokusu ile sinir sistemi arasında iletişim 
vardır. Adiponektin, bu iletişimde kimyasal 
bir mesajcı olarak görev alan hormonlardan 
biridir ve kilo alımını önler. Araştırmalar, bir 
kişide dolaşımdaki adiponektin seviyeleri ne 
kadar yüksekse, kilo verme potansiyelinin 
de o kadar yüksek olduğunu göstermekte-
dir.

Yağ yakmak ve kilo vermek için mücadele 
ediyorsanız, vücudunuzun yeterince adipo-
nektin hormonu üretmesi gereklidir. 

Yapılan çalışmalar magnezyum içeren besin 
tüketiminin adiponektin sentezinde olumlu 
gelişme gösterdiğini açıklamaktadır. Koyu 
yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, ba-
dem, fıstık gibi kabuklu kuru yemişler, ka-
bak çekirdeği ve kuru meyveler iyi magnez-
yum kaynaklarıdır, adiponektin sentezini bu 

besinler ile destekleyebilirsiniz.

İnsülin:

İnsülin, kan şekerinin seviyesini normal-
leştirmeye yardımcı olmak için pankreas 
tarafından salgılanır ve çeşitli doku ve or-
ganlarda karbonhidratların, lipitlerin ve pro-
teinlerin metabolizmasını yönetir. 

Ne zaman glikoz veya daha basitçe herhan-
gi karbonhidratı yerseniz, pankreasınız tara-
fından salgılanacaktır. Egzersiz sonrası kas 
yapımı için ise, insülin anabolik olarak görev 
alır. Bu hormon besinlerin kaslara ulaşması-
nı tetikler. Fakat kaslar eğer “doymuşsa, alı-
nan glikoz direk yağ olarak vücutta saklanır. 
Ve yağ yakımın da durdurur. İnsülinin kas 
yapımına yardımcı ve yağ yıkımını hızlan-
dırıcı olması için “insülin tepkisinin” düşük 
olması gerekir. Bunu da karbonhidratla be-
raber protein alarak sağlayabilirsiniz.
 
Leptin:

Bu hormon vücudumuzdaki yağ hücreleri 
tarafindan salgılanır ve beyine doyduğu-
nuzun sinyallerini gönderir. Leptin eksikliği, 
adiponektin hormonunun azalmasına ne-
den olabilir ve sonuç olarak yağ dokusunu 
artırabilir. Kişi ne kadar çok vücut yağına sa-
hipse, yağ dokusu o kadar fazla enflamas-
yon ve leptin üretecektir.

Ne kadar yağınız varsa, o kadar leptin salgı-
lanır.  Yağ dokunuzun çok fazla olması kan-
da daha çok leptin miktarına sahip olmanız 
anlamına gelir. 

Bu da beyninizin leptin sinyaline karşı du-
yarsızlaşmasına sebep olacaktır. Bu da sizin 
“doyma hissine” karşı duyarsız olmanıza se-
bep olacaktır. Yüksek leptin oranına, meta-
bolizmanıza çeki düzen vermekle başlayın! 
Düzenli bir diyet planı takip edin.

Ghrelin:

Bağırsak-beyin bağlantısında yer alır, bey-
nimize açlık sinyali gönderir. Ghrelin meta-
bolizmanın düzenlenmesinde rol oynayan 
önemli bir hormondur.

Mideniz bosken, beyine açlık sinyalleri gön-
derir. Eğer kilo vermek istiyorsanız, daha 
az gherlin istiyorsunuz demektir böylelikle 
acıkmazsınız.  Diyetteyken bu açlık hormo-
nu bir türlü kaybolmaz. Vücudunuz devamlı 
“ben açım !” sinyali gönderir. Bu da kilo ver-
menizi zorlaştırır. Eğer bu hormonu kontrol 

altına almak istiyorsanız, egzersize başlayın! 

Glukagon: 

Pankreasımız ayni zamanda kan şekeri se-
viyesini belirleyebilmek için bu peptin hor-
monunu salgılar. İnsülinin tam tersi bir gö-
rev alır. İnsülin karbonhidratların yağ olarak 
saklanmasında görev alırken; glukagon ise 
saklanmış yağların parçalanmasını hızlandı-
rır. Çok fazla karbonhidrat yemek bu hor-
monun salgılanmasını engeller. Glukagon 
salınımını arttırmak yüksek protein düşük 
karbonhidratlı bir diyet takip ederek sağla-
yabilirsiniz.

Kortizol (stres hormonu) 

Kronik stres, kan dolaşımındaki yüksek se-
viyelerde kortizol oluşumu ile sonuçlanır 
bu da iştah ve kilo alımını kontrol eden 
hormonları engeller. Kortizol gibi stres hor-
monlarının aşırı üretimi, yorgunluk semp-
tomlarına ve kan şekeri dengesizliklerine 
neden olur ve sonuç olarak merkezi sinir 
sisteminde işlev bozukluğu yaratır. Bu da 
daha fazla sağlıksız, bağımlılık yaratan yiye-
cek arzusunu tetikler. 

Kortizol Aynı zamanda serotonin norot-
ransmitter maddesini de azaltır. Bu da size 
açlık hissinizi geri kazanmanız için ve vücu-
dun kendisini onarması için derin bir uyku 
çekmenizi sağlar. Eğer bu hormonu kontrol 
altına almak istiyorsanız. Her gece 7-8 saat 
deliksiz uyuduğunuzdan ve kafanızı hiç bir 
şeye takmadığınızdan   emin olun.

Norepinephrine:

Yağ yakımı bakımından en önemli hormon-
dur.

Noradrenalin, adrenalin ile birlikte vücu-
dumuzun otonom sinir sistemini çalıştıran 
maddedir. Otonom sinir sistemi, çeşitli du-
rumlarda hem noradrenalini hem de adre-
nalini kullanarak vücudu korur.

Yağ metabolizmasının en önemli düzenle-
yici elemanıdır. Salgıladığı anda yağ hücre-
lerindeki alfa ve beta reseptörleri açılır, yağ 
hücreleri seferberlik anına geçer ve ani bir 
şekilde yağ yakımını yükseltir. Bu hormonu 
arttırmanın en önemli yolu egzersiz sırasın-
da adrenalinizi yüksek tutmaktır. Diğer bir 
yol ise yeşil çay ve kahve içmektir. Yapılan 
bilimsel çalışmalar bu iki yolu kombine et-
menin en etkili yol olduğunu göstermekte-
dir.
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TURİZM SEKTÖRÜ EMITT’TE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25’inci kez ağırlamak için hazırlıklarını tüm hızıyla 

sürdürüyor.

Düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce ya-
bancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir ara-
ya getiren Hyve Group, 9 – 12 Şubat 2022 
tarihleri arasında turizm profesyonelleri ile 
tatil tüketicilerini 25’inci kez EMITT Fuarı’n-
da ağırlayacak. 25. EMITT – Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bu yıl 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın 
kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklı-
ğında düzenleniyor.  

EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün 
gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda 
sağlarken ülkemizde tatil anlayışının, erken 
rezervasyon avantajlarının benimsenmesin-
de de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar 
hem de tüketiciler için sektörel bir okul ni-
teliği taşıyan EMITT bu sene de tüm katılım-
cılar için değer yaratacak, birbirinden faydalı 
içerik ve iş birlikleri ile sektöre öncülük ede-
cek. 

EMITT’in sadece Türk turizm sektörünün de-
ğil, dünya turizm sektörünün de en büyük 
buluşma noktalarından birisi olduğuna dik-
kat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Ay-
dın, “Katılımcı olarak fuarımızda yer alacak 
ülkeler bu yıl da renkli etkinlikler ile ülkele-
rini tanıtmaya çalışacak. EMITT Türkiye’nin 
tüm bölgelerinin kültürel zenginliklerinin de 
tanıtıldığı bir platform. Biz de kendi yörele-
rimize özgü etkinliklerle ülkemizin tüm böl-
gelerini Dünya’ya bir kez daha tanıtacağız.” 
dedi.  

2022 yılına daha iyimser bakıyoruz

EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, 2022 
yılındaki turizm beklentilerine değinerek 

“Tüm zamanların rekorunu 2019’da kırarak 
45 milyon turist ağırlayan ve 34,5 milyar 
döviz girdisi sağlayan ülkemiz, 2020 yılında 
pandemi nedeniyle turist sayısında yüzde 
69,14, turizm gelirinde de yüzde 65,1 ora-
nında düşüş yaşamış ve 12 milyar 59 milyon 
dolar gelir elde etmişti. Turizm sezonunu 
2021 yılı haziran ayında açan Türkiye, kısa 
sürede hem turist sayısında hem de turizm 
gelirinde önemli ataklar gerçekleştirdi. Sal-
gının etkilerine rağmen 2021 yılını, 29 mil-
yon turist sayısı ve 24 milyar doları aşan bir 
turizm geliriyle kapattık. Turizmde önceki 
yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, 
gelirde yüzde 100'lük bir artış sağlandığını 
görüyoruz. 2022 yılında ülke genelinde 40 
milyon turist sayısının üzerinde bir sonuç 
alacağımızı ve bununla beraber 35 milyar 
dolar civarında turizm geliri öngörümüz 
bulunuyor. Son olarak, kurumsal seyahat 
trendleri fuarlar için önemli saç ayakların-
dan bir tanesi olarak yer almaktır. Genel 
olarak fuar turizminin pozitif yönde dönü-
şümü için bazı kriterlerin sağlanması ge-
rekiyor. 2019 yılındaki fuar turizmi rakam-
larının yakalanabilmesi için, ülkelerin aşı 
seviyelerini yükseltmesi, kapanmadan sonra 
ülkelerin verdiği seyahat izinlerinin açılmış 
olması ve yeniden çalışılan bütçe yapılarının 
olumlu olması gerekiyor. İki yıllık belirsizlik 
ortamından sonra, seyahatin geleceğinin 
nasıl göründüğü konusunda hala %100 
net olamayız, ancak ufukta daha fazla ışık 
görebiliriz. Seyahat gereksinimleri, sağlık 
ve temizlik protokolleri, güvenlik önlemleri 
ve sürdürülebilirlik 2022'de sürekli konular 
olmaya devam edecek. Tatil severler, uzun 
mesafeli seyahatler ve özlenen tatiller hak-
kında tekrar plan yapmaya başladılar, ancak 
yine de açık hava planları ile oluşturulmuş 
etkinlikler ve sosyal mesafeli destinasyonlar 
da ön planda olacak.” diye ifade etti.

“Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Baş-
kanı Oya Doğan, EMITT – Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 
ilişkin düşüncelerini paylaştı. “Ülkemiz tu-
rizminin yurt içi ve yurt dışı boyutlarına 25 
yıldır istikrarlı başarısıyla EMITT’in yaptığı 
katkı ve yarattığı katma değerin diğer pay-
daşlarımızla birlikte parçası olmak bizler için 
kıvanç vesilesidir.” 

Doğan sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye 
Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) olarak 

2018 ve 2019’da çok daha güçlü şekilde 
EMITT’e katkı yapmak için gayret göster-
dik. 2020’de ise ülkemizde uzun yıllardır 
eksik olan Turizm Yatırımları Forumu’nun 
EMITT’in hemen öncesinde gerçekleştirerek 
EMITT’in marka değerine katkıda bulunduk. 
EMITT’in, her yıl biraz daha büyüyerek ülke-
miz turizmini büyük hedeflerine biraz daha 
yakınlaştıran bir uluslararası turizm feno-
meni haline gelmesi için çalışmaya devam 
edeceğiz.”

25. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Tu-
rizm ve Seyahat Fuarı ‘nın önemli katılımcı 
firması olarak yer alan Odamax ETS “Turizm 
profesyonellerini bir araya getiren önemli 
platformlardan biri olan EMITT, sektörün 
gelişmesi ve büyümesi açısından pek çok 
fırsat sunan, önemli bir organizasyon. Hem 
Türkiye’den hem de yurt dışından çok sayı-
da ziyaretçi ağırlayan fuar, bizim açımızdan 
da tek bir çatı altında pek çok iş ortağı ile 
görüşme olanağı sağladığı için önem taşı-
yor.” 

Katılımcıların iş hacimlerini arttırma olana-
ğı bulduğu fuarda; ülke pavilyonları, tatil 
destinasyonları, kış turizmi ve outdoor özel 
bölümleri, oteller, otel destek ürünleri, tur 
operatörleri ile acenteler yer alıyor. EMITT 
ziyaretçileri ise fuarda seçtikleri tatil desti-
nasyonlarını inceleyebilecek ve erken re-
zervasyon fırsatları sayesinde bütçelerine 
uygun olan tatil seçeneklerine karar vere-
bilecek.

EMITT İlk Kez Sağlık Turizmine Ev Sahip-
liği Yapacak 

25. EMITT Fuarı, bu yıl ilk kez sağlık turizmi 
profesyonellerine yer verecek. Yabancı alıcı-
lara ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve 
iş birliği imkanlarını çeşitlendiren EMITT Fu-
arı, Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya 
açılan kapısı olmayı hedefliyor.

2022 yılında ise sağlık turizminde yeniden 
hızlı bir büyüme hedefi ve beklentisi bulu-
nuyor. Önümüzdeki yıl Türkiye turizminde 
genel hedefler gelen turist sayısının 21,8 
milyondan 32 milyona çıkması, turizm ge-
lirlerinin ise 17 milyar dolardan 25 milyar 
dolara yükselmesi şeklinde ön görülüyor. 
Sağlık turizminde ise 600 bin hasta ve 750 
milyon dolar gelir hedefiyle ilerleniyor.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

İŞLENMİŞ BESİNLERİ HAYATIMIZDAN NASIL ÇIKARIRIZ?

Paketli gıda yemeyin...!!! Herkesin dilinde 
bu söz var. Beslenmeyi bilsin bilmesin iş-
lenmiş gıdanın zararıyla ilgili bir ön bilgiye 
sahip ki hemen bu uyarıyı konu beslenme 
olunca lafın arasına sokuveriyor...

İşte daha az işlenmiş gıda yemenize yar-
dımcı olacak 10 basit, sürdürülebilir ve ger-
çekçi strateji

1.Elinizin altında sağlıklı atıştırmalıklar 
bulundurun

Zamanınız kısıtlıysa, kapıdan çıkarken pa-
ketlenmiş bir atıştırmalık almak cazip gele-
bilir. Bununla birlikte, mutfağınızı bol mik-
tarda portatif, besleyici atıştırmalıkla dolu 
tutmak, hareket halindeyken sağlıklı seçim-
ler yapmayı çok daha kolaylaştırabilir. En 
sevdiğim sağlıklı atıştırmalıklardan bazıları 
taze-kuru meyve, karışık kuruyemiş, haş-
lanmış baharatlı nohut ve salatalık/ havuç/ 
marul yapraklarıdır.

2. Rafine edilmiş tahılları tam tahıllarla 
değiştirin

İşlenmiş gıda alımınızı azaltmanın en basit 
yollarından biri, bunları daha sağlıklı tam gı-
dalarla takas etmeye başlamaktır. Özellikle 
beyaz makarna, pirinç, ekmek ve lavaş gibi 
rafine tahılları, kahverengi pirinç ve tam ta-
hıllı makarna, ekmek ve lavaş gibi tam tahıllı 
alternatiflerle değiştirebilirsiniz. Tam tahıl-
lar sadece lif gibi önemli besinler açısından 
daha yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda 
kalp hastalığı, diyabet ve belirli kanser türle-
ri gibi durumlara karşı da vucudumuza ko-
ruma sağladığı gösterilmiştir .

3. Mutfakta yaratıcı olun

Kendinizi mutfagınızda yaratıcı hissediyor-
sanız, en sevdiğiniz işlenmiş yiyecekleri ye-
niden oluşturarak sağlıklı bir dokunuş katın. 

Bu, yaratıcılık yeni malzemelerle denemeler 
yapmanıza izin verirken, tabağınıza ne koy-
duğunuzu tam olarak kontrol etmenizi de 
sağlar. Örneğin, tatlı patates, kabak, pancar 
veya havuç dilimlerini biraz zeytinyağı ve 
tuzla fırınlayıp çıtır çıtır olana kadar pişire-
rek sebzeli cips yapabilirsiniz.

4. Daha fazla su için

Gazlı içecekler,şekerli ıce-tea, meyve suyu 
ve enerji içecekleri gibi şekerli içecekler, 
şeker ve kalori bakımından yüksek, ancak 
temel besin maddeleri açısından düşüktür.

Bu içecekleri gün boyunca kademeli olarak 
su ile takas etmek, işlenmiş gıda alımını-
zı azaltmanın ve genel diyet kalitenizi iyi-
leştirmenin harika bir yoludur. Sade su en 
sevdiğiniz içecek değilse, madensuyu veya 
aromalı su iki harika seçenektir. Alternatif 
olarak, ilave bir lezzet için suya taze meyve 
veya otlar eklemeyi deneyebilirsiniz.

5. Yemek hazırlamayı deneyin

Yemekleri haftada bir veya iki kez büyük 
partiler halinde hazırlamak, yemek yap-
mak için çok meşgul olduğunuzda bile 
buzdolabınızda bol miktarda besleyici ye-
mek bulundurmanızı sağlar. Ayrıca, işten 
eve dönerken zaman sıkıntısı çektiğinizde 
dondurulmuş hazır yemeklerinizi çok daha 
az cazip hale getirebilir. Başlamak için, her 
hafta yapacağınız birkaç tarif seçin ve ye-
meklerinizi hazırlamak için belirli bir zaman 
ayırın. Mesela ben aynı zamanda benzer 
malzemeleri paylaşan birkaç tarif bulmayı 
tercih ederim, böylece tekrardan kaçınmak 
için hafta boyunca birkaç öğün arasında ge-
çiş yapabilirim.

6. Daha fazla sebze yiyin

Evde yemek hazırlarken, sağlıklı, işlenmemiş 
gıda alımınızı artırmak için en az bir porsi-
yon sebze ekleyin. Bu, çırpılmış yumurta-
larınıza ıspanak eklemek, basit bir garnitür 
için brokoli sote etmek veya çorba veya gü-
veçlere havuç veya karnabahar atmak kadar 
kolay olabilir. Sebzeler son derece besleyici 
ve harika lif kaynaklarıdır, bu da iştahınızı 
azaltmanıza ve iştahınızı kesmenize yardım-
cı olmak için tok hissetmenizi sağlayan hari-
ka bir seçenektir.

7. Alışveriş rutininizi değiştirin

Elinizde yoksa işlenmiş gıda alımınızı sınır-
lamak çok daha kolaydır. Bir dahaki sefere 
markete gittiğinizde, sepetinizi meyveler, 
sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi 

sağlıklı, minimum düzeyde işlenmiş mal-
zemelerle doldurun. Alışveriş yaparken en 
sevdiğiniz gıda ürünlerinin etiketlerini oku-
duğunuzdan emin olun. Mümkün olduğun-
da, bol miktarda sodyum, trans yağ veya 
ilave şeker içeren yiyeceklerden uzak durun.

8. Bazı basit yiyecek degişimlerini dene-
yin

İşlenmiş birçok ürün için sayısız sağlıklı de-
gişim vardır. İşte favorilerimden birkaçı: Şe-
kerli kahvaltılık gevreklerinizi bir kase taze 
meyveli yulaf ezmesiyle değiştirin. Mikro-
dalga patlamış mısır yerine ocakta kendi 
patlamış mısırınızı patlatın. İşlenmiş soslar 
yerine salataların üzerine gezdirmek için 
zeytinyağı ve sirke,limon ile ev yapımı salata 
sosu çırpın. Mağazadan satın alınan çeşitle-
re sağlıklı bir alternatif için fındık, yaglı to-
hum ve kuru meyve kullanarak pestil yapın. 
Salatalarınızı kruton yerine fındık veya yaglı 
tohum koyun.

9. Daha az işlenmiş et yiyin

Pastırma, sosis, jambon gibi işlenmiş etler 
çeşitli dezavantajlarla ilişkilendirilir ve hatta 
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ta-
rafından kanserojen olarak sınıflandırılır.

İşlenmiş eti azaltmanın birçok kolay yolu 
olduğunu duymaktan memnun olacaksınız. 
Yeni başlayanlar için, bu yiyecekleri taze ta-
vuk, somon veya hindi gibi daha az işlenmiş 
et çeşitleriyle değiştirebilirsiniz. Paketlenmiş 
öğle yemeği etlerini ton balıklı salata, tavuk 
göğsü veya haşlanmış yumurta gibi diğer 
sandviç çeşitleriyle değiştirebilirsiniz. Al-
ternatif olarak fasulye, mercimek, tofu veya 
barbunya gibi bitki bazlı proteinleri daha 
fazla yiyebilirsiniz.

10. Değişiklikleri yavaş yapın

İşlenmiş gıdaları diyetinizden bir kerede ta-
mamen çıkarmanıza gerek yok. Aslında, de-
ğişiklikleri yavaş yapmak uzun vadede ge-
nellikle daha etkili ve sürdürülebilirdir. Bazı 
araştırmalar, küçük yaşam tarzı değişiklik-
lerinin uzun süreli alışkanlıklar oluşturmaya 
ve başlangıçta zor olan eylemleri zamanla 
çok daha kolay hale getirmeye yardımcı ol-
duğunu öne sürüyor .

Her hafta, yukarıda listelenen stratejilerden 
bir veya iki tanesini denemeyi deneyin, ar-
dından yavaş yavaş daha fazlasını uygula-
yın. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir par-
çası olarak, dışarıda yemek yemenin veya 
işlenmiş gıdaları ölçülü bir şekilde yemenin 
tadını çıkarabileceğinizi unutmayın.

Makale / MALL&MOTTO 
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MALL&MOTTO / Moda Motto

VICTORIA’S SECRET VERY SEXY KOLEKSİYONU’NA FROZEN 
FLOWER İLE ÇİÇEKSİ BİR DOKUNUŞ YAPIYOR!

Victoria’a Secret kesimleri, kumaş seçenekleri, dantel çeşitleri ve tüm detaylarıyla en seksi koleksiyonu olan Very 
Sexy’nin yepyeni Frozen Flower ürünlerini sunuyor. Çiçek esintili sütyenler, külotlar, teddies ve daha fazlası yeni 

yılda buzlu bir parıltı sergiliyor. 

Bu yıl da Victoria’s Secret birbirin-
den seksi iç çamaşırlarıyla kalbi-
mizi fethetmeye devam ediyor. 

Very Sexy koleksiyonunda çiçeklerden 
ilham alan dantel ve minik taş detaylı 
sütyenler, külotlar, sabahlıklar ve ge-
celikler içeren Frozen Flower, adeta 
üzerinizde bir buz kadar parlak görü-
necek…

Frozen Flower ürünlerini sergilemek için 
model olarak ise göz kamaştıran Adut Ake-
ch, Hailey Bieber ve Paloma Elsesser yer 
alıyor. 2022’nin en seksi ve ihtişamlı görü-
nümünü elde edebilmeniz için Victoria’s 

Secret Very Sexy koleksiyonundan Frozen 
Flower 13 Ocak’ta sizlerle buluşuyor.

En iddialı ürün seçenekleri için Victoria’s 
Secret’ı takip edin, en yakın mağazaya uğ-

rayın ya da www.victoriassecret.com.tr 
adresini ziyaret ederek alışveriş yapma-
ya başlayın! Hem kendinizi hem de sev-
diklerinizi eşsiz Victoria’s Secret ürünleri 
ile şımartın!



69

Moda Motto / MALL&MOTTO

VICTORIA’S SECRET VERY SEXY KOLEKSİYONU’NA FROZEN 
FLOWER İLE ÇİÇEKSİ BİR DOKUNUŞ YAPIYOR!
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MALL&MOTTO / Haberler

Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Doç. Dr. Elif Hakko
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

COVID-19’U GRİPTEN AYIRT ETMEK İÇİN TEST ŞART! 

Kış mevsimiyle beraber COVID-19 vakalarına ek olarak grip vakaları da 
hızla yayılmaya başladı. Bir zamanlar gripten farklı seyreden COVID-19’un 
belirtilerini ise artık gripten ayırmak çok zor. Belirtilerin neredeyse aynı ol-
duğunu, grip ile COVID-19’u ayırt edebilmek içinse test yaptırmanın şart 
olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Elif Hakko, her iki hastalığa da yakalanmamak için önlem almaya 
devam etmek gerektiğine, maske, mesafe ve hijyen kurallarını gevşetme-
mek gerektiğine, kapalı ve kalabalık alanlarda ise hiç bulunmamak gerek-
tiğine dikkat çekiyor. Omicron’un diğer COVID-19 varyantlarına göre çok 
daha bulaşıcı olduğunu ve şu sıralar özellikle çocuk ve gençlerde oldukça 
yaygın olduğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Dolayısıyla ailelere de artık 
COVID-19 çok daha kolay bulaşıyor. Aşılı veya daha önceden COVID-19’u 
geçirmiş olmak, hasta olmak için engel değil ancak hastalığı hafif geçirme-
ye faydası var. Omicron’un şimdilik daha hafif seyirli olması, daha çok ço-
cuklarda ve gençlerde olmasına bağlı veya aşıların etkisiyle olabilir. Ancak 
bağışıklığı baskılanmış insanlar, kronik hastalığı olanlar, ileri yaş grubu hala 
risk altında ve Omicron’u da ağır geçirme riskleri yüksek. Hafif seyrediyor 
diye rahatlamak ve önlemleri gevşetmek yanlış, ağır bir tablo da oluştura-
bilir” açıklamasında bulundu.

COVID-19 ve grip belirtileri arasında artık 
pek bir fark kalmadığını, iki hastalığı ayırt 
etmek için mutlaka test yapılması gerek-
tiğini vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Her 
iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, 
nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun 
akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve 
baş ağrısı. Bir zamanlar COVID-19’da grip-
ten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, 
koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozuk-
luğu ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler de 
görülüyordu, ancak artık bunlara, özellikle 
de aşı olmuş kişilerde çok az rastlanıyor. Bu 
nedenle evde tanı koymak yerine, PCR testi 
yaptırıp hangi hastalığa yakalandığınızı net-
leştirmeniz önemili” dedi.

Omicron varyantı nedeniyle maske ve 
koruyucu önlemlere daha sıkı uyulmalı

Grip virüslerinin de COVID-19 gibi damla-
cık yoluyla bulaştığını hatırlatan Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu 
damlacıklar insanların ağız ve burunların-
dan çıkan damlacıklarla, yani hapşırma, 
öksürme, sümkürme hatta konuşma yo-
luyla bulaşabilir. Özellikle son doz aşıdan 
3 ay geçmişse Omicron varyantı çok daha 
kolay bulaşabilir. Bu nedenle maske ve me-
safe kurallarına daha sıkı uymalıyız. Kapalı 
ortamlarda bulunmamaya özen göstermeli 
ve maskesiz kimseyle temas etmemeliyiz. 
Tanımlandığında ise aşı olmayı ihmal etme-
meliyiz. Bizi bu salgından kurtaracak tek şey 
aşı” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Elif Hakko hem grip virüslerinden 
hem de COVID-19’dan korunmak ve yayıl-
malarını engellemek için şu önerilerde bu-
lundu:

•Evden dışarı çıktığınızda maskenizi burnu-

nuzu ve çenenizi örtecek şekilde takın. 
•Sık sık el yıkayın.

•Her ortamda sosyal mesafeyi koruyun, 
insanlarla aranızda en az 3-4 adım mesafe 
olsun.

•Ellerinizle ağzınıza, yüzünüze, gözünüze ve 
burnunuza dokunmayın. 

•Kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün 

olduğu kadar bulunmayın, hasta kişilerden 
uzak durun, temas etmeyin. 

•Temas ettiğiniz yüzeyleri düzenli olarak de-
zenfekte edin.

•Elinize hapşırıp öksürmeyin. Kolunuzun iç 
kısmına veya bir peçeteye hapşırın veya ök-
sürün. 

•Hastaysanız evde oturun.
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Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN 12 İPUCU 
Sağlıklı yaşam için düzenli ve yeterli uyku oldukça önemli. Kaliteli bir 
uykunun zihinsel sağlığı, fiziksel sağlığı ve hayat kalitesini korumaya 
destek olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psi-
kolog Ezgi Dokuzlu, “Sağlık problemleri de zaman zaman uykunun 
düzen ve kalitesini bozar veya uyku düzenindeki bozulmalar sağlık 
ve günlük yaşam üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Yetersiz veya 
kalitesiz uyku motivasyon ve konsantrasyon güçlüklerine, çabuk öf-
kelenmeye, tolerans kaybına, yorgunluğa ve tükenmiş hissetmeye, 
ruhsal ve bedensel çökkünlüğe sebep olabilir” açıklamasında bu-
lundu. Peki uyku bozuklukları psikolojiyi nasıl etkiler? Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu, konuyla ilgili önemli bilgiler verip sağlıklı uyku için 12 
öneride bulundu.

Günlük uyku ihtiyacının kişiden kişiye değiş-
tiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden 
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Ortalama 
insan ömrünün üçte birinin uykuda geçtiği 
söylenebilir ki, bu süre azımsanmayacak bir 
süredir. Yetişkinler için 7-9 saat uyku yeterli 
olurken, yaşamın ilk yıllarında ise uyku ihti-
yacı yaklaşık 12-18 saattir. Uyku ihtiyacı 12-
35 ay arası çocuklarda 12-14 saat, okul ön-
cesi dönemdeki ve 6 yaşındaki çocuklar için 
11-13 saat, ilkokul çağındaki çocuklar için 
10-11 saat, ergenlik dönemindeki gençler 
için 7-8 saat, erişkin dönemdeki kişiler için 
ise 6-7 saattir” dedi.

Yaşamın ilk yıllarında zamanın çoğunun uy-
kuda geçtiğini hatırlatan Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu, “Yaş ilerledikçe uyku gerek-
sinimi azalır. Uyku süresi, 45 yaşından sonra 
yaşla beraber azalma eğilimi gösterdiğin-
den, 6,5 saate inebilir. Uykuya dalma süresi 
de yaşlanmayla birlikte artar” şeklinde ko-
nuştu.

Yetersiz uyuyan çocuk hırçın veya huzur-
suz olabilir

Yeterli uyku ve dinlenmenin olmamasının 
bazı fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabildi-
ğini ve kişinin yaşam kalitesini bozabildiğini 
vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, 
“Kişi güne yorgun başlar, dikkat ve kon-
santrasyonda bozulmalar ve verimde azal-
ma görülür. Uyku düzeninde ve süresindeki 
bozulmalar obezite ile de ilişkilidir. Yapılan 
araştırmalara göre yeterli uyumayan kişile-
rin vücutlarında yüksek düzeyde açlık duy-
gusuyla bağlantılı grelin hormonu salgılanır 
ve obezite riski artar. Çocukların yetişkinlere 
göre daha fazla uykuya ihtiyaçları olduğun-
dan yetersiz uyku çocukların gün içerisinde-
ki davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Ye-
terli uyumayan çocuk hırçın veya huzursuz 
olabilir” dedi.

Psikolojik, çevresel, bedensel faktörler ve 
yaşam biçimi uyku bozukluğuna yol açabilir
Uyku bozukluğunun psikolojik, çevresel, 

bedensel ve yaşam biçimiyle ilgili birçok 
nedeninin olabileceğinin altını çizen Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Stres, kaygı, bazı 
ruhsal hastalıklar gibi psikolojik faktörler; 
gereğinden fazla kafein alımı, bazı ilaçlar, 
çalışma saatleri, vardiyalı çalışma, geç saatte 
yemek yeme ve kötü beslenme gibi yaşam 
biçimleri; ışık, ses, ortam sıcaklığı ve ortamın 
güvenli olup olmaması gibi çevresel faktör-
ler; ağrı, çok sık tuvalete gitme ihtiyacı ve 
solunum sorunları gibi bedensel hastalıklar 
uyku bozukluğuna yol açabilir. Ayrıca 7-9. 
aylardaki bebeklerde görülen, anneden ay-
rılmaya bağlı yaşanan endişe de uyku dü-
zenini bozabilir. Bu durum çalışan annelerin 
bebeklerinde de görülebilir. Gün boyunca 
annesinden ayrı kalan bebek, uyku dönemi-
ni ikinci bir ayrılma olarak algılayabilir. Son 
olarak sigaranın içerdiği nikotin uyarıcı bir 
etkiye sahiptir, bu etkiye bağlı olarak kişi 
uykuya dalmada zorluk yaşayabilir” açıkla-
masında bulundu.

Depresif hastaların yüzde 85’i uykusuz-
luktan şikayetçi

Psikozlar (şizofreni, şizofreniform bozukluk-
lar, şizoaffektif bozukluklar), bipolar bozuk-
luk, depresyon, anksiyete, madde kullanımı 
gibi durumlarda da uyku bozukluğunun 
görülebildiğini belirten Ezgi Dokuzlu, “Psi-
kiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan 
bazı ilaçlar da uykusuzluğa neden olabilir. 
Major depresif bozukluk veya yaygın anksi-
yete bozukluğunda uykuya dalmada güçlük 
ve gece uyanmalar ciddi ölçüde uykusuzluk 
sorunlarına ve gündüz uykululuğuna neden 
olabilir. Depresif hastaların yüzde 80-85'i 
uykusuzluktan yakınmaktadır. Anksiyete 
bozukluklarında ise uyku sorunları çoğun-
lukla uykuyu başlatma ve sürdürme güç-
lüğü olarak ortaya çıkar. Panik bozukluğu 
olan hastaların da birçoğunda uykuya dal-
ma güçlüğü olduğu biliniyor” dedi.

Daha iyi bir uyku için 12 öneri

•Akşamları hafif yemekleri tercih edin ve 

uyku ile yemek saati arasında en az 4 saat 
bırakın.
•Yatak odasının ısısının çok sıcak ya da so-
ğuk olmamasına dikkat edin ve yatacağınız 
odayı uyku öncesinde havalandırın.
•Uyuduğunuz odanın loş, rahat ve sessiz ol-
masına dikkat edin. Gerekirse kulak tıkacı ve 
göz maskesi kullanın.
•Vücudun biyolojik saatinin düzeni için her 
gün aynı saatte yatmaya ve uyanmaya ça-
lışın. 
•Uykuya geçişte size neyin iyi geldiğini de-
neyerek öğrenin. Bazı insanlar uyumak için 
sessiz bir ortamı tercih ederken bazıları ise 
hafif bir müzik sesiyle veya belirli seslerle 
daha kolay uyurlar.
•Yatak odasında televizyon bulundurmayın. 
Yatmadan 90 dakika önce cep telefonlarını-
zı bırakarak "dijital detoks" yapın.
•Haftada en az üç gün hafif egzersizler yap-
maya çalışın. Egzersiz vücut ısısını yükseltir. 
Egzersizden 2-4 saat sonra ise vücut ısısı 
düşer. Dolayısıyla uykuya dalma ve uykuyu 
sürdürme kolaylaşır. Kişinin yorgun olması 
uyumayı kolaylaştırırken, stresli ve olumsuz 
geçen bir gün sonunda aşırı yorgunluk sanı-
lanın aksine uykuya dalmayı güçleştirebilir.
•Eğer uykulu hissetmiyorsanız ve 20-25 
dakika içinde uykuya dalamazsanız, yatak 
odanızdan dışarı çıkın ve başka bir yerde 
sessiz bir aktiviteye başlayın. Yatak odanıza 
sadece, ama sadece, uykulu hissettiğinizde 
geri dönün. 
•Gün içinde şekerleme yapmaktan kaçının. 
Eğer karşı koyamıyorsanız, şekerleme sü-
resini günde bire ve bir saatten aza indirin. 
Saat 15.00’ten sonra şekerleme yapmayın.
•Tatil günlerinizde ve hafta sonlarında da 
düzenli bir uyuma uyanma saatini sürdürün.
•Öğleden sonra kafein tüketmeyin gün için-
deki kafein tüketiminizi sınırlandırın.
•Yatmadan biraz önce derin nefes alma, 
yoga, meditasyon gibi gevşeme ve rahatla-
ma tekniklerinden yararlanın.
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 Başak İnsel Aydın
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

DİYETTE VAZGEÇİLMEMESİ GEREKEN 10 BESİN
Diyet yaparken yiyeceklerin besin değerlerinin yanı sıra besin çeşitliliğine 
de özen gösterilmeli. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin beslenmede her be-
sin grubundan yeterli ve dengeli miktarda alınmasının önemli olduğunu 
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel 
Aydın, diyette vazgeçilmez 10 besin çeşidini ve vücuda etkilerini anlattı:

Kivi

Kivi içerisinde bol miktarda vitamini bulun-
durur. C vitamini antioksidan bir maddedir 
ve vücudumuzu koruduğu kanıtlanmıştır.

Düzenli tüketildiğinde kardiyovasküler has-
talıklardan kansere ve obeziteye karşı pek 
çok sorunda etkili olduğu görülmüştür. Asla 
es geçilmemesi gereken kivinin en önem-
li yararı, yüksek lif içeriği özelliği sayesinde 
kabızlığa karşı etkili olmasıdır. Bu yüzden za-
yıflamak isteyenler ve kabızlık problemi ya-
şayanlar beslenme programında muhakkak 
kiviyi bulundurmalıdırlar.

Ara öğünlerinizde tatlı isteğinizi karşılamak 
amacıyla 2 adet orta boy kivi tüketebilirsiniz.

Sarımsak 

Sarımsakta bulunan allık sülfiritler bağışıklık 
sistemini güçlendirir, tümör hücre çoğalma-
sını baskılayan enzimleri uyarır ve kandaki 
kolesterol düzeylerini azaltır.

Sarımsağın en iyi bilinen etkisi kolesterol 
düşürücü etkisidir. Sarımsakta bulunan se-
lenyum kalp için koruyucudur ve antioksi-
danların yapısına girmektedir. Günlük bes-
lenmenizde bulundurmayı unutmamalısınız.

Biberiye

Biberiye ekstreleri, gıda ürünlerinin muhafa-
zası için kullanılır. Ayrıca cilt, akciğer, mide, 
meme, yumurtalık, rahim ve kolon kanserle-
riyle lösemi riskini düşürdüğü, çalışmalarda 
gösterilmiştir.

Bağırsaktaki yağı emmeden atması özelli-
ğiyle zayıflamaya olumlu etkisi vardır. Ayrıca 
iyi bir kolesterol düşürücüdür.

Etlerinizin üzerine serperek ya da iki tatlı ka-

şığı çekilmiş biberiye yaprağını demliğe ko-
yup üzerine 400 ml su ekleyerek 10 dakika 
bekledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Keten Tohumu

Yüksek lif, omega 3, B-kompleks vitaminleri 
ve E vitamini içerir. Keten tohumunun mü-
silaj etkisi sayesinde kabızlığa karşı önemli 
derecede olumlu etkisi vardır. Dolayısıyla 
keten tohumu tüketerek kilo verme sürecini 
hızlandırabilirsiniz. Göbek ve basen bölge-
sindeki yağların kısa süre içinde yakılmasına 
yardımcı olur. Ayrıca birçok hastalığın teda-
visinde kullanılan şifalı bir tohumdur. 

Keten tohumunu 1 bardak suyun veya 1 
kâse yoğurdun içine taze öğütülmüş bir şe-
kilde ekleyip 30 dakika beklettikten sonra 
tüketebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt kalsiyumun başlıca kaynaklarından 
olmasının yanı sıra probiyotik içeriği zengin 
bir besindir. Bağırsak sağlığını korur, yağ 
yakımına destek olur, tansiyonu düzenler, 
bağışıklık sistemini güçlendirir, diş ve kemik 
sağlığını destekler, kolesterolü düzenler ve 
tatlı isteğinin önüne geçmenize yardımcı 
olur.

Yoğurdunuzu evde mayalayıp özellikle pro-
tein bulunmayan öğünlerinizde yemeklerin 
yanında 1’er kâse tüketebilirsiniz. Bu sayede 
kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntılarınızın 
önüne geçebilir ve tokluk sürenizi de uzata-
bilirsiniz.

Mercimek

İçeriğinde zengin nişasta ve bitkisel prote-
inler barındırır. Potasyum içeriği sayesinde 
hipertansiyonu düşürücü etki gösterir, kalp 
hastalığı riskini azaltır. Zengin lif içeriği sa-
yesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur.
Mercimeğin yemeğini, çorbasını yapabilir ya 
da haşlayıp salatalara katarak tüketebilirsi-
niz.

Kabak

Kabak; az kalorisi, yüksek lif içeriği ve bağır-
sak çalıştırıcı özelliği ile zayıflamak isteyen-
lerin vazgeçmekçilmez besinidir. Zararlı tok-
sinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Kabak; zeytinyağlı yemek olarak, fırında pi-

şirilerek ya da çiğ olarak salataların içinde 
tüketebilir. Miktar sınırlaması olmadan öz-
gürce yenilebilir.

Balık

Balık Omega-3 deposudur. Özellikle mev-
siminde tüketilen balık, içerdiği yağ asitleri 
sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendi-
rilmesi için son derece gerekli bir besindir. 
Bağışıklık sistemini korur, zeka gelişimine 
faydası vardır, kalp sağlığını ve kemikleri 
güçlendirir, hücreleri onarır, diyabet riski-
ni azaltır. Bu nedenle özellikle mevsiminde 
haftada 2 kez tüketilmelidir. En ideal pişir-
me yöntemi ise fırında olanıdır.

Yulaf

Yulaf lezzetli, hazırlaması pratik ve vücudu-
muzu gün içinde ihtiyaç duyacağı birçok 
besin maddesine (A vitamini, B1, Demir, 
çinko, folat) sahip bir besleyicidir. Lif içeriği 
oldukça yüksektir. Kolesterol düşürücü et-
kisi vardır. Bağırsakta şişkinlik yaparak uzun 
süre tok tutucu özelliğinden faydalanmak 
diyettekiler için önemlidir. Yoğurda ya da 
süte katarak tüketebilirsiniz.

Yeşil çay

Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden 
olan yeşil çayın birçok faydası vardır. Yeşil 
çay antioksidan değeri sayesinde kanser 
riskini düşürür, vücut direncini yükseltir, 
Parkinson ve Alzheimer riskini düşürür, kalp 
sağlığını korur, yağ hücrelerini harekete ge-
çirerek yağ yakımına da yardımcı olur.

Hamileler, böbrek ve hipertansiyon hastala-
rı hariç, gönül rahatlığı ile gün içinde yeşil 
çayı bal, limon veya tarçın ile tatlandırarak 
tüketebilirsiniz.

Su

Vücudun temel besin ihtiyacı olan su be-
den ve ruh sağlığının kaynağıdır. Düzenli 
ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok prob-
lemin aşılmasına katkı sağladığı gibi sağlıklı 
ve zinde yaşamın temel kaynağıdır. Yeterli 
tüketilmediğinde vücut yorgunluğuna, zi-
hinsel fonksiyonların gerilemesine neden 
olmaktadır. Yağ yakımında da kas yapımın-
da da su tüketimi olmazsa olmazdır. Kişilere 
günlük su ihtiyacı, kg başına 30 ml olarak 
önerilir. 
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Türkiye’nin mobilite alanında hizmet ve-
ren küresel teknoloji markası Togg, dün-
yanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı 
CES 2022’de (Consumer Electronics Show) 
yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla 
paylaştı. Küresel olarak tescil ettirdiği farklı-
laştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility® kavra-
mı ile ‘Veri Bazlı İş Modelleri’ ‘Yeni Mobilite 
Servisleri’, ‘Akıllı Yaşam’ ve ‘Akıllı Şarj’ gibi 
teknolojik çözümlerini paylaşan Togg, ge-
leceğe bakışını vurgulayan ‘Transition Con-
cept Smart Device’ adını verdiği konsept 
otomobilini de tanıttı.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, klasik bir 
otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, 
“Doğu ile Batı’nın, akıl ve duygunun bu-
luştuğu bir coğrafyada kurulmuş, mobilite 
alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şir-
ketiyiz. Otomotiv endüstrisinin hızla mobi-
lite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada 
kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak, mo-
bilite çözümleri üretiyoruz” dedi.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türki-
ye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak 
ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini 
oluşturmak amacıyla kurulan Togg, tek-
noloji dünyasının önemli buluşma noktası 
CES 2022’de dünya marka lansmanını ger-
çekleştirdi. ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 
Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES’e 
vizyon otomobiliyle katılan Togg, yenilikle-
rini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya 
kamuoyuna duyurdu. 

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, klasik bir 
otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, 
“Kendimizi bir teknoloji şirket olarak ta-
nımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son 
yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan 
CES’teyiz” dedi. Otomotiv endüstrisinin 

büyük bir hızla mobilite ekosistemine dö-
nüştüğünü belirten Karakaş, “Değişen kul-
lanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda 
yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde ya-
şanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil 
daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kulla-
nıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. 
Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu 
yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantaj-
lıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk” 
diye konuştu.

Use-Case Mobility® kavramını tescil et-
tirdik

Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yak-
laşımla oluşturduklarını vurgulayan Gürcan 
Karakaş, şunları söyledi:

“Akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı (user-cent-
ric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağ-
lantılı (connected), otonom (autonomous), 
paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) 
olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün 
geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu 
özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobi-
lity® kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil 
ettirdik. 350’den fazla use-case (kullanıcı 
senaryosu) çalışarak 40’ın üzerinde yenilik-
çi konsept belirledik. 2000’den fazla kişinin 
katıldığı kantitatif araştırma, 30’un üzerinde 
focus grup ile birebir görüşme yaptık. Ön-
celiklendirdiğimiz konseptlere bağlı olarak 

bir ‘Kullanıcı Yolculuğu Haritası’ çıkardık.”

Konforlu bir mobilite deneyimi vaat edi-
yoruz

Karakaş, “Togg Akıllı Yaşam” adını verdikleri 
hizmetlerle bütünüyle bağlantılı bir otomo-
bilden çok daha fazlasını sunduklarını belir-
terek, şöyle devam etti: 

“Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yakla-
şımla oluşturuyoruz. Geliştirdiğiniz bir ürün 
gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün 
ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı 
odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiği-
miz iş modelimizle mobilite çözümleri üre-
tiyoruz. Akıllı cihazımızın etrafında oluşan 
ekosistemle konforlu bir mobilite deneyimi 
yaşatacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. 
Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı 
yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmet-
leri geliştiriyoruz. Farasis Energy ortaklığıyla 
kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Çö-
zümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz üre-
teceğiz. İş planımız içinde batarya Ar-Ge’si 
yapıp, kimya geliştirmek de var. Mevcut 
ve geliştirilecek olan batarya ürün gamı ile 
hem her tür elektrikli araç için batarya temin 
etmeyi hem de otomotiv dışı sektörlerde de 
önemli bir batarya, enerji depolama sistem-
leri sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz.”

Dualite teması Doğu ve Batı arasında bir 

TOGG CEO’SU M. GÜRCAN KARAKAŞ
“DOĞU VE BATI’NIN KESİŞİM NOKTASINDA 

TOGG VAR”
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denge yaratıyor

Togg logosunun seçim sürecine de değinen 
Karakaş, global bir marka oluştururken do-
ğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hare-
ket ettiklerini belirterek, “Logo tasarımında 
iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluştura-
cak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir 
araya gelmesini simgeliyor. Markamız “duy-
gusal” Doğu ve “rasyonel” Batı kültürlerinin 
harmanlanmasını temsil ediyor; Doğu ve 
Batı’nın kesişim noktasında Togg var. Logo-
muzdaki dualite teması hem dış hem de iç 
tasarımda Doğu ve Batı arasında rasyonel 
ve duygusal bir denge yaratma fikrini besli-
yor. Logomuz aynı zamanda Togg’un yaşa-
mı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesin-

de teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının 
kesişim noktasında bir araya getiren bir 
teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor” dedi.

Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u
2030’a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon 
adet araç üretmeyi planladıklarını belirten 
Gürcan Karakaş, “2022 sonunda ilk seri 
üretim aracımızı banttan indireceğiz. Ho-
mologasyon testlerinin tamamlanmasının 
ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C 
segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıka-
cak. Otomobilimiz piyasaya çıktığında, Av-
rupa kıtasında geleneksel olmayan bir üreti-
ci tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli 
SUV olacak. Ardından da yine C segmentin-
deki Sedan ve Hatchback modelleri üretim 
sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV 
ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı 
DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün 
gamımız tamamlanacak” diye konuştu.

Togg’un vizyon otomobili dinamik ve 
yenilikçi bir fastbac

Togg’un CES 2022’de dünyaya tanıttığı 
Transition Concept Smart Device olarak 

isimlendirilen vizyon otomobili, Murat Gü-
nak liderliğinde Pininfarina stratejik ortak-
lığıyla tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla 
ABD’ye getirildi. Ziyaretçilerin büyük ilgi 
gösterdiği otomobil, Togg DNA’sında bu-
lunan stilistik özelliklerin korunduğu, dina-
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ön farlardan başlayıp aracın profilini güç-
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oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan 
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tı’nın birlikteliğini simgeliyor. 
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dar geri dönüşüme verdiği önemi de sanatla 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 343.756 1 ANKAmall AVM 517.581 1 Mavibahçe AVM 344.476
2 City's Nişantaşı AVM 312.101 2 Forum Ankara Outlet 129.693 2 TerraCity AVM 327.519
3 İstanbul Optimum 251.135 3 Kentpark AVM 68.993 3 Espark AVM 127.298
4 Kanyon AVM 225.860 4 Cepa AVM 67.088 4 Park Afyon AVM 125.976
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.608 5 Gordion AVM 61.905 5 Samsun Piazza AVM 121.662
6 İsfanbul AVM 187.072 6 Next Level AVM 52.272 6 Kulesite AVM 111.797
7 Marmara Park AVM 174.826 7 Atlantis AVM 47.601 7 Forum Mersin AVM 105.419
8 Emaar Square Mall 146.164 8 Taurus AVM 46.878 8 Forum Kayseri AVM 104.180
9 Trump AVM 138.001 9 Nata Vega Outlet 39.781 9 Gebze Center 101.879

10 Mall of İstanbul 116.381 10 One Tower AVM 38.689 10 Forum Gaziantep AVM 101.752
11 İstinyePark AVM 108.328 11 Antares AVM 36.850 11 Forum Bornova AVM 99.216
12 Aqua Florya AVM 102.253 12 Podium Ankara AVM 35.761 12 Antalya Migros AVM 91.656
13 Zorlu Center 101.026 13 Arcadium AVM 33.853 13 MarkAntalya AVM 91.286
14 Brandium AVYM 99.573 14 Anatolium Ankara AVM 30.557 14 Özdilek Bursa AVM 90.139
15 Buyaka AVM 99.427 15 Kızılay AVM 26.012 15 Forum Trabzon AVM 88.623
16 Maltepe Park AVM 98.410 16 365 AVM 23.021 16 Outlet Center İzmit 87.594
17 Palladium AVM 88.802 17 Atakule AVM 21.589 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.841
18 Viaport Asia Outlet 87.784 18 Tepe Prime Avenue 20.126 18 Point Bornova AVM 76.043
19 Tepe Nautilus AVM 86.027 19 Armada AVM 16.354 19 MalatyaPark AVM 74.226
20 Capacity AVM 80.485 20 Bilkent Station 13.086 20 Kent Meydanı AVM 57.960

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.145 1 ANKAmall AVM 12.323 1 Özdilek Bursa AVM 28.550
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.025 2 Antares AVYM 6.606 2 TerraCity AVM 6.681
3 Akyaka Park 48.962 3 Kentpark AVM 4.569 3 Park Afyon AVM 6.531
4 Kanyon AVM 47.552 4 Tepe Prime Avenue 4.290 4 Sera Kütahya AVM 5.821
5 Emaar Square Mall 17.841 5 Armada AVM 3.369 5 HighWay Outlet AVM 5.564
6 Capitol AVM 13.904 6 Cepa AVM 3.341 6 Kayseri Park AVYM 5.178
7 Trump AVM 13.628 7 Atlantis AVM 2.771 7 MalatyaPark AVM 4.730
8 Buyaka AVM 12.688 8 Gordion AVM 2.655 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.578
9 İstinyePark AVM 9.745 9 Next Level AVM 1.915 9 Gebze Center 4.087

10 Zorlu Center 7.840 10 Arcadium AVM 1.799 10 Deepo Outlet Center 3.436
11 Astoria AVM 7.521 11 365 AVM 1.668 11 Forum Mersin AVM 3.248
12 Akasya AVM 7.275 12 Forum Ankara Outlet 1.611 12 Korupark AVM 3.215
13 İstanbul Optimum 6.239 13 Bilkent Center AVM 1.596 13 Espark AVM 3.089
14 Sapphire Çarşı 5.219 14 Anatolium Ankara AVM 1.222 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.097 15 One Tower AVM 1.031 15 17 Burda AVM 2.691
16 Marmara Forum AVM 4.973 16 Gimart Outlet 947 16 Outlet Center İzmit 2.421
17 Palladium AVM 4.899 17 Park Vera AVM 544 17 Oasis AVM 2.264
18 İsfanbul AVM 4.828 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.260
19 Kozzy AVM 4.239 19 Metromall AVM 301 19 Sanko Park AVM 2.061
20 Watergarden İstanbul 4.196 20 Atakule AVM 280 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.045

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 85.555 1 ANKAmall AVM 109.646 1 TerraCity AVM 76.063
2 Zorlu Center 85.282 2 Antares AVYM 38.272 2 Mavibahçe AVM 72.482
3 Emaar Square Mall 82.490 3 Nata Vega Outlet 31.255 3 M1 Adana AVM 65.946
4 İstinyePark AVM 60.965 4 Cepa AVM 29.567 4 İstinyePark İzmir 60.965
5 Buyaka AVM 47.840 5 Gordion AVM 28.805 5 İzmir Optimum 47.598
6 Mall of İstanbul 47.720 6 Armada AVM 26.391 6 Kulesite AVM 45.105
7 Watergarden İstanbul 47.251 7 Metromall AVM 23.996 7 Park Afyon AVM 44.352
8 212 İstanbul Power Outlet 47.055 8 Kentpark AVM 23.375 8 41 Burda AVM 44.195
9 Venezia Mega Outlet 46.373 9 Podium Ankara AVM 23.294 9 Özdilek Bursa AVM 39.644

10 Vadistanbul AVM 45.484 10 Atlantis AVM 22.861 10 Antalya Migros AVM 38.711
11 Forum İstanbul AVYM 42.700 11 Panora AVYM 21.229 11 Kumsmall AVM 37.958
12 City's Nişantaşı AVM 41.188 12 Atakule AVM 19.965 12 Agora İzmir AVM 35.904
13 Marmara Park AVM 39.367 13 Ankara Optimum Outlet 18.071 13 Westpark Outlet AVM 34.321
14 Akyaka Park AVM 38.802 14 Taurus AVM 17.394 14 17 Burda AVM 32.421
15 Kanyon AVM 38.754 15 Arcadium AVM 16.903 15 Agora Antalya AVM 31.191
16 Maltepe Park AVM 36.185 16 Forum Ankara Outlet 14.736 16 10Burda AVM 31.154
17 Hilltown AVM 36.066 17 Bilkent Station AVM 13.732 17 Point Bornova AVM 31.085
18 İstanbul Optimum 30.537 18 One Tower AVM 12.868 18 01Burda AVM 30.544
19 İstanbul Cevahir AVM 29.291 19 Kartaltepe AVM 10.577 19 39 Burda AVM 30.479
20 Trump AVM 28.917 20 Next Level AVM 10.332 20 Forum Bornova AVM 30.245
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6 Capitol AVM 13.904 6 Cepa AVM 3.341 6 Kayseri Park AVYM 5.178
7 Trump AVM 13.628 7 Atlantis AVM 2.771 7 MalatyaPark AVM 4.730
8 Buyaka AVM 12.688 8 Gordion AVM 2.655 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.578
9 İstinyePark AVM 9.745 9 Next Level AVM 1.915 9 Gebze Center 4.087

10 Zorlu Center 7.840 10 Arcadium AVM 1.799 10 Deepo Outlet Center 3.436
11 Astoria AVM 7.521 11 365 AVM 1.668 11 Forum Mersin AVM 3.248
12 Akasya AVM 7.275 12 Forum Ankara Outlet 1.611 12 Korupark AVM 3.215
13 İstanbul Optimum 6.239 13 Bilkent Center AVM 1.596 13 Espark AVM 3.089
14 Sapphire Çarşı 5.219 14 Anatolium Ankara AVM 1.222 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.097 15 One Tower AVM 1.031 15 17 Burda AVM 2.691
16 Marmara Forum AVM 4.973 16 Gimart Outlet 947 16 Outlet Center İzmit 2.421
17 Palladium AVM 4.899 17 Park Vera AVM 544 17 Oasis AVM 2.264
18 İsfanbul AVM 4.828 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.260
19 Kozzy AVM 4.239 19 Metromall AVM 301 19 Sanko Park AVM 2.061
20 Watergarden İstanbul 4.196 20 Atakule AVM 280 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.045

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 85.555 1 ANKAmall AVM 109.646 1 TerraCity AVM 76.063
2 Zorlu Center 85.282 2 Antares AVYM 38.272 2 Mavibahçe AVM 72.482
3 Emaar Square Mall 82.490 3 Nata Vega Outlet 31.255 3 M1 Adana AVM 65.946
4 İstinyePark AVM 60.965 4 Cepa AVM 29.567 4 İstinyePark İzmir 60.965
5 Buyaka AVM 47.840 5 Gordion AVM 28.805 5 İzmir Optimum 47.598
6 Mall of İstanbul 47.720 6 Armada AVM 26.391 6 Kulesite AVM 45.105
7 Watergarden İstanbul 47.251 7 Metromall AVM 23.996 7 Park Afyon AVM 44.352
8 212 İstanbul Power Outlet 47.055 8 Kentpark AVM 23.375 8 41 Burda AVM 44.195
9 Venezia Mega Outlet 46.373 9 Podium Ankara AVM 23.294 9 Özdilek Bursa AVM 39.644

10 Vadistanbul AVM 45.484 10 Atlantis AVM 22.861 10 Antalya Migros AVM 38.711
11 Forum İstanbul AVYM 42.700 11 Panora AVYM 21.229 11 Kumsmall AVM 37.958
12 City's Nişantaşı AVM 41.188 12 Atakule AVM 19.965 12 Agora İzmir AVM 35.904
13 Marmara Park AVM 39.367 13 Ankara Optimum Outlet 18.071 13 Westpark Outlet AVM 34.321
14 Akyaka Park AVM 38.802 14 Taurus AVM 17.394 14 17 Burda AVM 32.421
15 Kanyon AVM 38.754 15 Arcadium AVM 16.903 15 Agora Antalya AVM 31.191
16 Maltepe Park AVM 36.185 16 Forum Ankara Outlet 14.736 16 10Burda AVM 31.154
17 Hilltown AVM 36.066 17 Bilkent Station AVM 13.732 17 Point Bornova AVM 31.085
18 İstanbul Optimum 30.537 18 One Tower AVM 12.868 18 01Burda AVM 30.544
19 İstanbul Cevahir AVM 29.291 19 Kartaltepe AVM 10.577 19 39 Burda AVM 30.479
20 Trump AVM 28.917 20 Next Level AVM 10.332 20 Forum Bornova AVM 30.245
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 343.756 1 ANKAmall AVM 517.581 1 Mavibahçe AVM 344.476
2 City's Nişantaşı AVM 312.101 2 Forum Ankara Outlet 129.693 2 TerraCity AVM 327.519
3 İstanbul Optimum 251.135 3 Kentpark AVM 68.993 3 Espark AVM 127.298
4 Kanyon AVM 225.860 4 Cepa AVM 67.088 4 Park Afyon AVM 125.976
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.608 5 Gordion AVM 61.905 5 Samsun Piazza AVM 121.662
6 İsfanbul AVM 187.072 6 Next Level AVM 52.272 6 Kulesite AVM 111.797
7 Marmara Park AVM 174.826 7 Atlantis AVM 47.601 7 Forum Mersin AVM 105.419
8 Emaar Square Mall 146.164 8 Taurus AVM 46.878 8 Forum Kayseri AVM 104.180
9 Trump AVM 138.001 9 Nata Vega Outlet 39.781 9 Gebze Center 101.879

10 Mall of İstanbul 116.381 10 One Tower AVM 38.689 10 Forum Gaziantep AVM 101.752
11 İstinyePark AVM 108.328 11 Antares AVM 36.850 11 Forum Bornova AVM 99.216
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13 Zorlu Center 101.026 13 Arcadium AVM 33.853 13 MarkAntalya AVM 91.286
14 Brandium AVYM 99.573 14 Anatolium Ankara AVM 30.557 14 Özdilek Bursa AVM 90.139
15 Buyaka AVM 99.427 15 Kızılay AVM 26.012 15 Forum Trabzon AVM 88.623
16 Maltepe Park AVM 98.410 16 365 AVM 23.021 16 Outlet Center İzmit 87.594
17 Palladium AVM 88.802 17 Atakule AVM 21.589 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.841
18 Viaport Asia Outlet 87.784 18 Tepe Prime Avenue 20.126 18 Point Bornova AVM 76.043
19 Tepe Nautilus AVM 86.027 19 Armada AVM 16.354 19 MalatyaPark AVM 74.226
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MALL&MOTTO / Haberler

ŞENAY LAMBAOĞLU'NDAN ALBÜMÜN İKİNCİ KLİBİ: 
''YORDUN BENİ DÜNYA'' YAYINDA!

DAHA CESUR VE ÖZGÜR! 

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay 
Lambaoğlu’nun geçtiğimiz Mayıs ayın-
da yayınlanan beşinci stüdyo albümü 
Hayat Defteri’nde yer alan ''Yordun 
Beni Dünya'' şarkısı kliplendi.  

Albümün ikinci video klibini izleyicilerin 
beğenisine sunan başarılı sanatçı, 
Gökçe Yağmur yönetmenliğinde ve 
Burhan Cem Dursun görüntü yönet-
menliğinde kamera karşısına geçti. 

Pandemi dönemi hislerini Hayat Defteri 
albümüne döken sanatçı, Yordun Beni 
Dünya şarkısında da: ''Sürekli başa sar-
maya gerek var mı şu zamanda. Yarın 
çıkarsa sabaha, umut vardır unutma.'' 
sözleri ile de pandemi sürecinde anı ya-
şamanın önemini vurgularken, bu sü-
reçle beraber hayatın kıymetinin daha 
da anlaşıldığını ve yaşadığımız her yeni 
günün yeni umutlar doğurduğunun al-
tını çiziyor. 

Her albümünde yeni bir sound ve yak-
laşım yakalamaya özen gösteren sa-
natçı,  herhangi bir janr arayışındansa 
progresif bir bakış açısıyla hem kendi-
sini hem de müziğini yenileyerek, al-
bümde çalıştığı müzisyen dostları ile 
beraber daha cesur, özgür ve açık bir 
sound yakaladı. 

Şenay Lambaoğlu'nun Hayat Defteri al-
bümünde yer alan Yordun Beni Dünya 
klibi, tüm platformlarda yayında!  

Yordun Beni Dünya / Künye
Sanatçı: Şenay Lambaoğlu
Şarkı:Yordun Beni Dünya
Albüm: Hayat Defteri
Söz-Müzik: Şenay Lambaoğlu
Düzenleme: Hakan Kurşun
Yönetmen: Gökçe Yağmur
Görüntü yönetmeni: Burhan Cem Dur-
sun

Yapım: Ada Müzik  
Bas Gitar: Eylem Pelit
Davul: Volkan Öktem
Gitarlar: Hakan Kurşun
Mix, Mastering: Hakan Kurşun
Kurgu: Erbay Aras
Makyaj: Mine Boğaz



Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değin-
mek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi. Bu 
kapsamda her yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü farklı temalarla kutlanıyor.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına 
dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

14 Şubat Sevgililer Günü

19 Şubat  1878 Thomas Edison, fonografın patentini aldı.

25 Şubat 1945 Türkiye, Almanya'ya savaş ilan etti.

27 Şubat 1863  Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, Osmanlı padişahı 
Abdülaziz'in de desteğiyle İstanbul'da açıldı.

18 Şabat 1451  Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.

19 Şubat 1915 I. Dünya Savaşı: Çanakkale Savaşı başladı.

26 Şubat 1926 Televizyon icat edildi.

28 Şubat 1856 Osmanlı Devleti'nde Islahat Fermanı ilan edildi.

13 Şubat Dünya Radyo Günü

1 Şubat 1935 Türkiye'de Ayasofya müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

2 Şubat 1918  Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı'na girdi.

3 Şubat 1451 Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tahta geçti.

Her yıl Kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan 
kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanıyor.

4 Şubat Dünya Kanser Günü 
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YENİ BMW MOTORRAD K 1600 SERİSİ 
YÜKSEK PERFORMANS VE KONFORU BİR ARADA SUNUYOR

 
Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilciliğini üstlendiği BMW Motorrad, lüks touring motosikleti segmentinde dikkatleri 
üzerine çeken Yeni K 1600 modellerini tanıttı. Çığır açan teknolojilerle donatılan ve yüksek performanslı 6 silindirli 
motora sahip K 1600 GT, K 1600 GTL, K 1600 Bagger ve K 1600 Grand America modelleri, 2022 yılının Mart ayın-

dan itibaren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında yerini alacak.

Yeni BMW Motorrad K 1600 modelleri, kul-
lanıcısının her türlü ihtiyacını karşılamak 
için yeniden tasarlandı. Benzersiz konfor ve 
performans anlayışıyla birlikte kusursuz bir 
seyahat tecrübesi kullanıcısına sunan Yeni K 
1600 Serisi, beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 
Yeni K 1600 modelleri, daha rafine bir sürüş 
deneyimine kavuşmak için yapılan teknik 
iyileştirmeler sayesinde daha da çekici hale 
geliyor. K 1600 GT, serinin çevik ve dinamik 
modelini temsil ederken, K 1600 GTL kon-
forlu ergonomisi ve standart arka çantası 
ile daha keyifli bir sürüş tecrübesi sunu-
yor. K 1600 Bagger alçak kuyruk kesitiyle 
iki tekerlekli zarafet, güç ve lüksün öncüsü 
olarak öne çıkıyor. “Uzun Yolların Ruhu” il-
kesini benimseyen K 1600 Bagger, sürücü-
sünün her yolu, seyahati ve anı yoğun bir 
şekilde deneyimlemesini sağlıyor. K 1600 
Bagger'dan yola çıkarak tasarlanan K 1600 
Grand America ise sıralı altı silindirli moto-
run üstün performansını, uzun mesafeli yol-
culukları büyüleyici olduğu kadar konforlu 
bir deneyim haline getiren özel donanımla-
rıyla birleştiriyor.

Rakipsiz Altı Silindirli Motor

Sıralı altı silindirli motorlar her zaman BMW 
Motorrad’ın öne çıkan modellerinin oda-
ğında yer almıştır. BMW Motorrad, K 1600 
modelleriyle bu geleneği devam ettiriyor. 
Yeni K 1600 GT, GTL, Bagger ve Grand Ame-
rica'da kullanılan ilham verici motor, mev-
cut EU-5 yönetmeliklerine göre uyarlandı. 

BMS-O motor kontrolü, iki vuruntu sensö-
rü ve iki ek geniş bant lambda sondası, altı 
silindirli motoru istenilen emisyon oranları-
na kolaylıkla ulaştırıyor. Vuruntu sensörleri 
RON 95'in altında kalitede yakıt kullanımına 
izin veriyor ve motosikletin üstün seyahat 
özelliklerini pekiştiriyor. Yapılan değişik-
likler, iyileştirilen emisyon değerlerine ek 
olarak, altı silindirli motorun performansına 
da katkı sağlıyor. 160 bg güç ve 180 Nm 
tork üreten motor maksimum güç değeri-
ne, önceki nesle kıyasla 1000 d/d daha er-
ken ulaşırken, maksimum tork değerine ise 
5250 d/d motor devrinde ulaşıyor. Sıralı altı 
silindirli motor, 555 mm genişlik ve 102,6 
kg ağırlık ile motosiklet seri üretimindeki 
en dar motor olma özelliğine sahip. Daha 
üstün çekiş gücü ve doğrusal hızlanma, yeni 
nesil motorun göze çarpan özellikleri ara-
sında yer alıyor. Ayrıca motor tork kontrolü 
(MSR), hızlı vites küçültme esnasında arka 
tekerleğin kilitlenerek kaymasını önlemek 
için ani yüklemeleri serbest bırakarak (coas-
ting mode) sürüşü daha da güvenilir kılıyor. 

Gelecek Nesil Elektronik Süspansiyon

Yeni K 1600 GT, GTL, Bagger ve Grand Ame-
rica'da kullanılan BMW Motorrad Dynamic 
ESA (Elektronik Süspansiyon Ayarı), sürüş 
güvenliği, performans ve konforu yeni bo-
yutlara taşıyor. BMW Motorrad Dynamic 
ESA sistemi, sönümleme oranlarını sürüş 
koşullarına ve manevralara göre otomatik 
olarak uyarlarken, sürüş pozisyonunu da 

farklı yük durumlarına göre otomatik olarak 
değiştiriyor. Yeni 6 eksenli sensör kutusun-
dan ve ön ve arka taraftaki iki yer değiştir-
me sensöründen gelen sinyaller, en hassas 
ayarlamaları mümkün kılarak motosikleti 
milisaniyeler içinde tüm sürüş koşullarına 
uygun hale getiriyor. Yenilikçi süspansiyon 
sistemi, kullanıcısına bir düğmeye basarak 
“Yol” veya “Dinamik” sönümleme seçenek-
leri arasında geçiş yapma olanağı tanıyor.

Yeni Modern LED Işık Ünitesi 

BMW Motorrad, motosiklet güvenliği konu-
sunda onlarca yıldır öncü konumda bulunu-
yor. Bu doğrultuda yeni K 1600 GT, GTL, Ba-
gger ve Grand America, standart olarak son 
teknoloji modern LED ışık üniteleri ile sunu-
luyor. LED lens teknolojisine sahip yeni tam 
LED far ve ikonik gündüz farları, yolu ben-
zersiz parlaklıkla ve net bir ışıkla aydınlatı-
yor. Yeni K 1600 modellerinde motosikletin 
hareketine göre yolu aydınlatan "adaptif 
far" işlevi de standart olarak mevcut. 

Sınıfında Öncü 10,25 İnç TFT Renkli Ekran
Yeni serinin öne çıkan donanımları arasın-
da standart olarak sunulan entegre harita 
navigasyonu ve bağlantı özelliklerine sa-
hip yeni 10,25 inç TFT renkli ekran dikkat 
çekiyor. Mükemmel okunabilirlik, anlaşılır 
menü navigasyonu ve son derece entegre 
bir işletim konsepti sayesinde 10,25 inç ek-
ran, motosiklet segmentinin en iyisi olarak 
değerlendiriliyor. Yeni K 1600 GT ve Bag-
ger modellerinde opsiyonel, GTL ve Grand 
America modellerinde ise standart olarak 
sunulan ses sistemi 2.0, etkileyici bir ses de-
neyimi sağlıyor.

Ayrıcalıklı Renk Seçenekleri

Yeni K 1600 modelleri Dynamic, Style ve 
Option 719 olmak üzere birbirinden çekici 
üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Yalnız-
ca K 1600 Bagger ve K 1600 Grand America 
için mevcut olan option 719 “Midnight” se-
çeneği, takdire değer olarak nitelendiriliyor. 
Option 719 “Midnight” seçeneği, su transfer 
baskı yöntemi kullanılarak tasvir edilen “Ga-
laxy” temalı Metalik Meteoric Dust II ren-
giyle kullanıcıların karşısına emsalsiz bir stil 
seçeneği olarak çıkıyor.



83

Yemek & Motto / MALL&MOTTO

www. m a l l a n d m o t t o . c o m

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

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

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



84

MALL&MOTTO/ Oto Motto

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

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon


