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HULUSİ BELGÜ
MULTI TURKEY CEO'SU

MULTI’YE GERİ DÖNMEK VE
 MULTI TURKEY'İN YÖNETİMİNE
GEÇMEK BENİM İÇİN BİR ONUR.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI
ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HER ZAMAN SÜRDÜRÜLEBİLİR
 ETKİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ.

HAKAN TİMUR
TEKNOSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YATIRIMDA GÜÇLÜ, DÖNÜŞÜMDE
 ÖNCÜ OLACAĞIZ.

OYA ÜNLÜ KIZIL
KOÇ HOLDİNG DIŞ İLİŞKİLER VE

KURUMSAL İLETİŞİ--M DİREKTÖRÜ
KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

 VE ENGELLERİN AŞILMASINDA ÖZEL
SEKTÖR KİLİT ROL OYNUYOR.

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

MEHTAP YILDIZ
ARZUM PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRMEDEN

 SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“ARZUM OLARAK İNOVASYON VE TASARIMI 
ODAĞINA ALAN BİR ŞİRKETİZ.”

8 YAŞINDA!

SİVAS’IN SEMBOL İSMİ ŞEMSEDDİN SİVASİ’NİN
 HAYATI “LÂL” İLE SAHNEYE TAŞINDI

AVM’LERİNDE
 61 BİN KİŞİ AŞILANDI
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KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto okuyucuları,

 Yeni sayımız ile tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Hareketli günlerin yaşandığı şubat ayını takiben yine konjonktü-
rün getirdiği aksiyon dolu bir aya giriyoruz. Gıda fiyatları oynaklığı 
konut ve iş yeri kiralarının yukarı doğru irtifa kazanma sürecinin 
devamı 3. Dünya savaşına evrilir mi acaba denen Rusya-Ukrayna 
savaşı uzantısında hemen başlayan yağ fiyatlarının günlük değişi-
mini getirmesi ve buğday da beklenen sıkıntı niye mi?

 Dünyada tüketilen her 4 ekmekten 1 tanesinin buğdayı Rusya ya 
da Ukrayna da üretiliyor olması. Omicron varyantının son durumu 
derken çift rakamlı yüksek bir enflasyon da derken mart’ın kapıdan 
baktıracağı kesin.

Özelikle elektrik maliyetlerinin ve insan kaynağı fiyatlarının asgari 
ücret ve yeni vergiler ile yükselmesi ortak gider rakamlarında ciddi 
bir yükselişe neden oldu. Ekonomik ayarsızlık alım gücünün düş-
mesi vs… AVM cirolarında olumsuz ve beklenmeyen gelişmeler 
AVM kiracılarına yansımasının sonuçları direkt olarak yatırımcılara 
da yansımıştır. 

Dünya ekonomisinde yaşanan global krizler sektörü direkt etkile-
meye devam edecek gibi görünüyor ham petrolün varili 150 doları 
bulunca tabiatıyla mazot 25 TL doğru yürümekte önümüzdeki ay 
Ramazan, öngörü olarak değerlendirirsek sektör zor bir süreçten 
geçek belli.

Bu sayımızda da sizlere farklı konular ve içerikler hazırladık umarız 
beğenirsiniz

Sağlıcakla ile iyi okumalar dileriz.



Genel Direktör



“Multi’ye geri dönmek ve Multi Turkey'in 
yönetimine geçmek benim için bir onur.”

"Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü olacağız.”

"Her zaman sürdürülebilir etki yaratmayı 
hedefliyoruz."

“Kadınların karşılaştığı zorluklar ve engellerin 
aşılmasında özel sektör kilit rol oynuyor.”

“Beymen’in yarım asırı geride bırakmış olmasının 
gururunu sizlerle paylaşıyor olmak bizim için çok 
anlamlı.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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MULTI TURKEY, PINAR YALÇINKAYA'NIN GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI 
VE YERİNE HULUSİ BELGÜ'NÜN ATANDIĞINI DUYURDU

Avrupa genelinde faaliyet gösteren Multi Corporation bünyesinde yer alan, Türkiye'nin lider perakende varlıklarının 
sahibi ve yöneticisi olan Multi Turkey, Pınar Yalçınkaya'nın 1 Nisan 2022 itibariyle CEO'luk görevinden ayrılacağını du-
yurdu. 2018 yılında göreve gelen Pınar Yalçınkaya, üç yılı aşkın süredir Multi bünyesinde çalıştıktan sonra görevinden 

ayrılma kararı aldı. Yalçınkaya'nın yerine, CEO'luk görevine Multi Turkey eski CEO'su ve Türkiye perakende gayrimenkul 
sektörünün önemli isimlerinden Hulusi Belgü atandı.

Multi Corporation Yönetim Kurulu Üye-
si Steven Poelman, konu hakkında şunları 
söyledi: "Multi Turkey ve Multi Grubu’nun 
tamamı adına, Multi'ye verdiği hizmetler ve 
görev süresi boyunca sağladığı mükemmel 
yönetim için Pınar Yalçınkaya’ya teşekkür-
lerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yalçın-
kaya’ya gelecekteki görevlerinde başarılar 
diliyor, sektörümüzün önemli isimlerinden 
olan Hulusi Belgü'ye hoş geldin diyoruz. 
Kendisiyle, yeniden birlikte çalışmanın mut-
luluğunu taşıyoruz." 

Pınar Yalçınkaya ise şu ifadelerde bulundu: 
"Geçtiğimiz yıllarda Multi Grubu ve yöne-
tim ekibinin bir parçası olmak ve özellikle 
de Türkiye ekibiyle çalışmak benim için bü-
yük bir ayrıcalık oldu. Bu zorlu zamanlarda 
müşterilerimiz için birlikte başardıklarımızla 
gurur duyuyorum." 

Hulusi Belgü ise, "Multi’ye geri dönmek ve 
Multi Turkey'in yönetimine geçmek benim 
için bir onur. Türkiye organizasyonuna tek-
rar liderlik etmeyi, perakendeciler, bankalar 
ve müşterilerimizle kurduğumuz iş birliğini 
daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyo-
rum" dedi.

Hulusi Belgü Hulusi Belgü 
Multi Turkey CEO'su Multi Turkey CEO'su 
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ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  EMİNE SABANCI KAMIŞLI 
BİR KEZ DAHA “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ 50” LİSTESİNDE!

 
Esas Sosyal’in liderliğini üstlenen Emine Sabancı Kamışlı, Fast Company Dergisi’nin global jüri oyları ile seçtiği 

“Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesinde bu yıl da ön sıralarda yer aldı.

Esas Holding’in değerlerini, merhum Şev-
ket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme 
vizyonu ile birleştirerek gençlere fırsat eşit-
liği yaratmayı hedefleyen Holding’in sosyal 
yatırım birimi Esas Sosyal’in liderliğini üstle-
nen Emine Sabancı Kamışlı; sürdürülebilir ve 
ölçülebilir çalışmalarla gençlik ve istihdam, 
kadın girişimciliği gibi alanlarda öncülük 
ediyor.

Fast Company Dergisi tarafından 2 yıldır 
gerçekleştirilen ve global jüri tarafından 
değerlendirilen “Sürdürülebilirlik Liderleri 

50” listesinde Emine Sabancı Kamışlı bu yıl 
da ön sıralarda yer aldı. 3 ay süren başvuru 
süresince aday gösterilen 142 lider arasın-
dan, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden 
iş liderleri ile uzmanların yer aldığı büyük 
jürinin yaptığı değerlendirme ile ilk 50 isim 
belirlendi. Geçtiğimiz yıl da listeye giren 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Emine Sabancı Kamışlı,  bu yıl 7. sırada yer 
aldı. 

Esas Sosyal, Birleşmiş Milletler Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 

“Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” misyo-
nuyla gerçekleştirdiği sosyal yatırım prog-
ramları ile gençlik ve istihdam konusunda 
kalıcı çözüm modelleri oluştururken, Esas 
Holding çevresel, sosyal ve kurumsal yö-
netişim (ESG) ve toplumsal cinsiyet den-
gesini önceliklendiren pek çok çalışma yü-
rütüyor. Bu yaklaşımın bir neticesi olarak 
Esas Holding, geçtiğimiz aylarda 8.Sürdü-
rülebilir İş Ödülleri’nin Çeşitlilik ve Kap-
sayıcılık kategorisinde birincilik ödülüne 
layık görüldü.

Esas Holding ve Esas Sosyal olarak çalış-
malarında her daim sürdürülebilirliği ön 
planda tuttuklarını belirten Esas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sa-
bancı Kamışlı; “Hayata geçirdiğimiz sosyal 
yatırım programları ile her zaman sür-
dürülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz. 
Konu gençler olduğunda, onlara sadece 
yatırım yapmak yeterli değil. Gençleri ta-
kip etmeli, neredeler, hayatlarında neler 
oluyor bilmeli ve onları desteklemeliyiz. 
Sürdürülebilirliği çok önemseyen bir ekip 
olarak bugüne kadar dokunduğumuz tüm 
gençleri, Esas Sosyal ailemize kattığımız 
için çok mutluyuz.  Toplumsal sorunlara 
kalıcı çözüm modelleri üretmek için çıktı-
ğımız bu yolda yarattığımız sosyal etkinin 
değerli kurumlar tarafından fark edilmesi, 
ödüle layık görülmemiz, değerli yayınların 
listelerine dâhil olmak gurur verici. Ama-
cımız her geçen gün daha fazla sosyal 
etki yaratarak, gençlerin hayatında fark 
yaratmak… Fast Company tarafından bu 
yıl ikinci kez açıklanan “Sürdürülebilirlik Li-
derleri” sıralaması için üst üste 2 kez aday 
gösterilmekten ve global jürinin çok de-
ğerli oyları ile listede yer almaktan büyük 
mutluluk duyuyorum” dedi.

Okuldan işe geçişte fırsat eşitsizlikleriyle 
karşılaşan gençler için sürdürülebilir çö-
züm modelleri sunmayı hedefleyen Esas 
Sosyal, 2016 yılında başlattığı “Şevket 
Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı” 
ile gençlerin istihdamına destek verirken, 
2021 yılında hayata geçirdiği “Hayırlı Sa-
bancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Prog-
ramı” ile yabancı dil eğitimi imkânıyla 
buluşturduğu üniversiteli gençlerin, daha 
kendinden emin, bilinçli ve donanımlı bi-
reyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlı-
yor. 
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STRATEJİK HATALARLA BİR YOKOLUŞ HİKAYESİ ; YAHOO

90’lı yılların büyük internet devi Yahoo, ar-
darda yaptığı stratejik hatalarının kurbanı 
oldu.

Verdiği talihsiz kararlar ve yaptığı hatalar 
ile başarısızlığa giden dev şirketler listesine 
adını yazdıran Yahoo’nun ilk hatası; henüz 
yeni yeni ortaya çıkan bir arama motoru 
olan Google’ı emekleme döneminde satın 
alma imkanı varken almaması oldu. Ken-
disini daha büyük bir arama motoru ve bir 
portal olarak gören Yahoo, küçümsediği 
Google ile ne yazık ki mücadele edemedi.

Geçen yıllar içinde Yahoo’nun kullanıcı sayı-
sı ve gelirleri azaldı. Google karşısında varlık 
gösteremeyen Yahoo, gitgide küçüldü ve 
sonunda böyle bir internet devi için çok kü-
çük sayılabilecek bir rakama, yani 4.8 milyar 
dolara satıldı.

Yahoo Yaklaşık 5 yıl sonra Google’ı yeniden 
satın alabilecekken, verdiği düşük miktar-

lı teklifle bu fırsatı da kaçırdı. 2008 yılında 
Microsoft, Yahoo’ya 44.6 milyar dolar öner-
di. Ardından, Microsoft’tan gelen satın alma 
teklifini de az buldu ve hatalarına bir yeni-
sini daha eklerken, kendi mezarının taşlarını 
dizmeye ustalıkla devam etti.

 Flickr ve Tumblr gibi bugün hala kullanılan 
platformları satın almasına rağmen, kullanı-
cılarına hitap etmeyi ve inovatif düşünmeyi 
bir türlü hayata geçiremediği için bu ham-
leler de bir internet devini ayakta tutmaya 
yetmedi. Aslında Yahoo tamamen kendi 
kibrine yenik düştü.

Bu kadar kötü kararlar veren dünya marka-
larının yanında, büyüme stratejilerini doğru 
yöneten firmalar yok mu? Tabii var.  Örne-
ğin Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 
Yunanistan'ın en büyük dondurulmuş balık 
üreticisi G. Kallimanis S.A.'yi satın aldı ve 
Avrupa pazarına büyük bir adım attı. Yine 
dünya çapında 20’den fazla saat markasının 

Türkiye distribütörlüğünü yürüten Saat&-
Saat, yıllardır çekişmeli bir rekabet içinde 
olduğu Günsal Saat’i dostça satın aldı. 
Uber ve Getir’in rakiplerini satın aldığı iyi 
stratejilerini de unutmamak gerek. Uber, 
rakibi Careem'i 3,1 milyar dolara satın 
aldı. Avrupa'da yatırımlarına devam eden 
Getir, İspanya pazarındaki hızlı market 
teslimatı uygulaması BLOK'un tamamını 
satın aldı.

İşte büyük marka olmanın tek başına 
yeterli olmadığı digital dünyada; yenilik-
çi fikirler geliştiremiyor, doğru zamanda 
doğru adımı atamıyor, kibrinize ve hırs-
larınıza yeniliyor, etik ve yerinde rekabet 
yapamıyor ve dahası geleceğin dünyasın-
da markanızı en iyi konuma getirmek için 
rakiplerinizle doğru iletişimler kuramıyor-
sanız, sektör devi olsanız bile, unutulma-
ya, yok olmaya mahkum olursunuz. 

Sevgilerle.

Radiorder Ekibi Sizler için hazırladı;
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ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ

TAV 45 MİLYON AVRO NET KÂR AÇIKLADI

TAV Havalimanları, pandemi nedeniyle zararla kapattığı 2020’nin ardından 2021’de yeniden kâra geçti. Seyahat 
yasaklarının gevşemesiyle yolcu trafiği önceki yıla göre yüzde 92 artarken şirketin cirosu da yüzde 73 artışla 522 milyon 

avro oldu.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin 
dünyadaki lider markası TAV Havalimanla-
rı, 2021’de 52 milyon yolcuya hizmet verdi. 
Şirket dış hatlarda 28,4 milyon, iç hatlarda 
da 23,5 milyon yolcu ağırladı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani 
Şener “2021 yılı içerisinde yolcumuzda pan-
demiyle yaşanan kayıpları büyük oranda 
telafi ettik, portföyümüzü önemli miktarda 
genişlettik ve hissedarlarımız için değer ya-
ratan işlemlere imza attık. 

Havacılık sektörü, pandeminin başından 
beri yolcu telafisinin iki farklı hızda gelişme-
sini ve en hızlı toparlanmanın kısa mesafeli 
tatil destinasyonlarında yaşanmasını bekli-
yor. Bu beklentilere uygun bir şekilde hava-
limanı portföyümüz, emsallerimizin gene-
linden çok daha hızlı bir şekilde, yılın ikinci 
yarısında 2019 yolcu seviyelerine yaklaştı.

Son iki çeyrektir COVİD-19 aşı belgesinin 
genelde uluslararası seyahat için yeter-
li olmaya başladığı bir tedrici normalleş-
me dönemi içerisindeyiz. Her ne kadar bu 
durumun hala birçok istisnası olsa da bu 
istisnalar da zaman geçtikçe azalıyor. Nor-
malleşme ile birlikte üçüncü çeyrekte pan-
deminin başından beri yakalanan en yüksek 
yolcu seviyelerine ulaştık. Uluslararası mo-
bilitenin artmaya devam etmesiyle birlikte, 
dördüncü çeyrekte toparlanma daha da 
hızlandı. 

Giderek hızlanan normalleşme ve Almatı’nın 
da katkısıyla çeyreklik ciromuz yılın dör-

düncü çeyreğinde 2019’un yüzde 100’üne 
ulaştı.  Yılın ikinci yarısındaki ciromuz ise 
2019’un yüzde 89’u seviyesine kadar geldi.
Devletimizin de çok önemli destekleri sa-
yesinde faaliyet giderlerimizde büyük ta-
sarruflar yapmayı başardık ve Almatı hariç 
faaliyet giderlerimiz(*) 2019’un yüzde 37 
altında gerçekleşti. Böylece, son 2 senede 
Almatı hariç giderlerimizde yapılan tasarruf 
363 milyon avroya ulaştı.

Dış hat yolcusunda normalleşmenin hızlan-
ması, gider tasarrufları ve Almatı’nın da kat-
kısıyla yılın ikinci yarısında FAVÖK 2019’un  
yüzde 77’si seviyesine kadar çıktı. Yani, se-
nenin ikinci yarısında finansal olarak da ol-
dukça kuvvetli bir normalleşme yaşadık.

FAVÖK’teki önemli iyileşme ve Tunus borç 
yapılandırması kaynaklı bir defaya mahsus 
gelirin de katkısıyla seneyi 45 milyon avro 
net kârla kapamayı başardık.

2021 yılı ayrıca inorganik büyüme açısından 
da bir dönüm noktası oldu. Portföyümüzü 
önemli miktarda genişlettik ve ortalama iş-
letme süresini ciddi oranda uzattık.

Mayıs ayında portföyümüze eklediğimiz 
Almatı sekiz ayda konsolide FAVÖK’ün(**) 
yüzde 19’unu yarattı ve 2019 FAVÖK’ünün 
yüzde 68’i seviyesine kadar ulaştı. Almatı’yı 
dünyaya daha iyi bağlamak ve burdaki ope-
rasyonların verimliliğini artırmak için gece 
gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Alma-
tı’nın finansmanını da 2022’nin ilk çeyre-
ğinde kapadık ve IFC ve EBRD’den krediyi 
kullanmaya başladık.

Ayrıca sene içinde portföyümüze Antal-
ya’nın 25 yıllık yeni işletme imtiyazını da 
ekledik. Mevcut işletme imtiyazımız 2026 
yılında sona erdikten sonra  Antalya Hava-
limanı’nı 2051 yılına kadar yeni imtiyaz ile 
işletmeye devam edeceğiz. Yeni imtiyaz için 
ödeyeceğimiz yıllık kira daha yüksek olacak 
ancak bunun karşılığında elde edeceğimiz 
gelir de daha yüksek olacak. Ayrıca, termi-
nal alanındaki büyük artıştan ticari gelirlerin 
çok olumlu etkilenmesini bekliyoruz.

Türk turizm sektörünün dinamosu görevi-
ni gören Antalya, yüksek hizmet kalitesiyle 
dünya çapında bir turizm değeri haline gel-
di. Kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir turizm 
fırsatı sunan Antalya’da dış hat yolcusu yılın 

dördüncü çeyreğinde 2019’un yüzde 92’si 
seviyesine kadar ulaştı. TÜRSAB’a göre ül-
kemizin turizmde 2019 yılını yakalaması 
beklenen 2022 yılında Antalya da oldukça 
kuvvetli bir sezona hazırlanıyor. Pandemi 
öncesi dönemde dış hatta senelik ortalama 
yüzde 8 büyüyen (***)  Antalya uzun vade 
için de çok yüksek bir turizm potansiyeli ba-
rındırıyor.

Bütün bu olumlu gelişmelere ek olarak, 
2021 yılında ayrıca hissedarlarımız için de-
ğer yaratan birçok işleme de imza attık. 
Mücbir sebep başvurularımız sonucunda 
Türkiye’deki havalimanlarımızın işletme 
süreleri ikişer sene uzadı ve 2022 kiraları 
2024’e ertelendi. Medine Havalimanı’nda 
da yolcudaki toparlanma hızına bağlı olarak 
sekiz seneye kadar çıkabilecek bir ek işlet-
me süresi aldık. Ayrıca Tunus’ta yaptığımız 
borç yapılandırması sayesinde sene içinde 
109 milyon avroluk bir gelir elde ettik.

Böylece, 2020 sonunda 8 sene olan FAVÖK’e 
göre ağırlıklandırılmış işletme süremiz inor-
ganik büyüme ve süre uzatımları sayesinde 
2021 sonunda 30 seneye çıktı. 

Özellikle senenin ikinci yarısında yaşadığı-
mız toparlanma, sene boyunca gerçekleş-
tirilen organik büyüme ve yıl içinde imza 
attığımız değer yaratan işlemler sonucunda 
2021 yılı içerisinde TAV’ı geleceğe taşıya-
cak olan portföyü ortaya çıkarmayı başar-
dık. Önümüzdeki uzun bir dönem boyunca 
mevcut portföyümüz tüm paydaşlarımız 
için değer yaratmaya devam edecek.

Pandemi boyunca birinci önceliğimiz her 
zaman için çalışanlarımızın ve yolcularımı-
zın sağlığını korumak oldu. Havalimanları-
mızda aldığımız alanının en iyi uygulaması 
olan sağlık tedbirlerimizle ve evden çalışma 
uygulamalarımızla bu önceliğimizi yerine 
getirdiğimizi düşünüyorum. TAV markasını 
emekleri ve destekleri ile bugüne getiren 
çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve tüm iş 
ortaklarımıza ölçülemez katkıları için teşek-
kür ediyorum” dedi.

Sani Şener Sani Şener 
TAV HavalimanlarıTAV Havalimanları

İcra Kurulu Başkanı İcra Kurulu Başkanı 
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TÜRK TELEKOM’DAN 2021’DE 5,8 MİLYAR TL NET KÂR
 

Türk Telekom, 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan 
Türk Telekom’un yıllık konsolide geliri 34,3 milyar TL’ye, net kârı ise 5,8 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılı yatırım harcama-
larını 8,8 milyar TL olarak açıklayan Türk Telekom’un, 1,5 milyon net abone kazanımı ile abone sayısı ise 51,8 mil-
yonu aştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Herkesi değerli hissettirmek için çıktığımız yolda başarılı bir yılı geride 

bıraktık.’’

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojile-
ri şirketi Türk Telekom, 2021 yılının finansal 
ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’de 
34,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yıllık 
yüzde 21,2’lik artış ile gelir büyümesini de-
vam ettirdi. Faiz, amortisman ve vergi önce-
si kârı (FAVÖK) 16,4 milyar TL’ye ulaşan Türk 
Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 ola-
rak açıkladı. Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
öncülük eden şirketin yatırım harcamaları 
ise 8,8 milyar TL’ye yükseldi.  Türk Tele-
kom’un 2022 yatırım ön görüsü 12,5 milyar 
TL olarak belirlendi. 

‘’Her alanda güçlü performansın görül-
düğü bir yıl geçirdik’’

Yıl değerlendirmesinde bulunan Türk Te-
lekom CEO’su Ümit Önal şöyle konuştu: 
“2021 yılı, bizlere yenilik yapma, kendimizi 
geliştirme ve azimle çalışma fırsatları sun-
du. Türkiye'nin lider telekom şirketi olarak, 
‘Herkesi değerli hissettirmek’ için çıktığımız 
yolda, finansal ve operasyonel performan-
sımızı ve paydaşlarımıza olan sorumlulu-
ğumuzu gözetirken, müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunmaya odaklandık. 2021 yılında 
birçok uluslararası iş birliğine imza attık. 
Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Ju-
niper Networks ve Net Insight ile yaptığımız 
güç birliğiyle hizmet ve ürünlerimizi dünya 
pazarına sunuyoruz. Bunun yanı sıra dün-
yanın en büyük girişim ve inovasyon plat-
formlarından Plug and Play ile yaptığımız iş 
birliği ile ülkemizdeki girişim ekosisteminin 
gücünü de küresel arenaya taşımayı hedef-
liyoruz. Ayrıca, 2021 yılı içinde TT Ventures 
ile 4 yeni yapay zekâ girişimine yaptığımız 
yatırımla portföyümüzü ikiye katladık. He-
defimiz; ülkemizden başarılarını global are-

naya taşıma potansiyeli olan ‘unicorn’lar çı-
karmak. 2022 yılında da şirketimizin finansal 
gücünü korumaya, değer yaratmaya, eko-
sistemimizi genişletmeye ve yeni girişimler 
keşfetmeye devam edeceğiz’’ dedi.

“Tüketici davranışları değişti”

Pandemi boyunca değişen tüketici davra-
nışlarının kalıcı hâle geldiğini belirten Önal, 
sözlerine şöyle devam etti: “Artan dijitalleş-
me, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve deği-
şen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye 
olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbant-
ta veri tüketimi, 2021’de yüzde 48’den fazla 
artış gösterdi. Pandemi başından bu yana 
sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız 
ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik. 
Benzer bir eğilim, faturalıya ve Premium pa-
ketlere (veya üst paketlere) geçişteki ivme-
lenmeyle mobil tarafta da devam etti. 2021'i 
çevikliğimiz, yüksek verimliliğimiz, müşteri 
odaklı stratejilerimiz ve sağlam performan-
sımızla gurur duyarak kapattık. 2022 yılında 
da her bir abonemizi ve paydaşımızı değer-
li hissettirmek için büyük bir motivasyonla 
yolumuza devam edeceğiz.”

“Yaygın fiber ağ, teknolojik dönüşüme 
öncülük edecek”

Önal şunu söyledi: “Fiber ağ, yeni ve gele-
cek teknolojilerin kilometre taşı konumun-
da. Sektör lideri olarak, ülke genelindeki 
bağlantı talebini karşılamak için Türkiye'nin 
81 ilinde fiber şebekeyi yaygınlaştırmayı 
sürdürdük. Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçiş-
te etkin bir avantaj olacak. Bu bağlamda yıl 
sonu itibarıyla fiber ağımızı 366 bin km'ye 
çıkardık. 2020 itibarıyla 26,8 milyon haneyi 
geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30,2 mil-
yondan fazla haneyi kapsıyor.”

“Elektrik tüketimini azaltan dünyanın az 
sayıda telekom operatöründen biriyiz”

Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına 
ve karbon emisyonlarının sistematik olarak 
azaltılmasına yönelik projeler yürüttükleri-
nin altını çizen Önal, şunu ifade etti: ‘’Top-
lam müşteri sayısı ve bant genişliğindeki 
önemli artışlara rağmen son yıllarda elektrik 
tüketimini azaltan dünyadaki az sayıda te-
lekom operatöründen biriyiz. Toplam enerji 

tüketimimiz son 5 yılda yüzde 3 azaldı. 3 
binden fazla baz istasyonumuzu daha az 
enerji tüketen verimli ekipmanlarla yenile-
dik. Beş yıl içerisinde yıllık 31 milyon kWh 
enerji tasarrufu sağlayarak ortalama 15 bin 
ton karbon salınımını engellediğimizi pay-
laşmaktan gurur duyuyoruz.” 

“Kültür ve sanatın kalbindeyiz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom 
arasında imzalanan anlaşmayla ilgili Önal: 
“Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları bir-
leştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu bir-
leştirici etkiden hareketle, sahip olduğumuz 
teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini 
kültür-sanat alanına aktarmayı amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda AKM’nin ana destekçisi olur-
ken bu değerli yapının ‘kalbi’, büyük opera 
salonuna da ‘Türk Telekom Opera Salonu’ 
olarak 7 yıllığına ismimizi verdik” dedi.

“2021 öngörülerimizi aşan bir sonuç”

Önal, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimiz 
yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlar-
la tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte 
yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka 
arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. 
Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 
artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüz-
de 19,5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edil-
miş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı 
için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir 
büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 
milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 
milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz.”

Toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı 

2021’de 1,5 milyon net abone kazanan Türk 
Telekom’un toplam abone sayısı 51,8 mil-
yona ulaştı. Sabit genişbant internet abo-
neleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit 
internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan 
toplam fiber abone sayısı, 2021’de yüzde 
54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı. Fiyatlama, 
yeni abone kazanımları ve üst pakete ge-
çişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU 
büyümesi 2021’de yıllık yüzde 14,2’ye eriş-
ti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız 
segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 
milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 
13,8 büyüdü.

Ümit Önal Ümit Önal 
Türk Telekom CEO’su Türk Telekom CEO’su 
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METRO TÜRKİYE’YE HAYVAN REFAHI ALANINDA 3 ÖNEMLİ ÖDÜL BİRDEN

İNEGÖL AVM ÜÇÜNCÜ FAZ RENOVASYONA BAŞLADI
Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM, 3. Faz renovasyon çalışmalarına 

başlandı. Ortak alana bakan mevcut bina cephelerinin yenilemesinin yapılacağı bu dönemde yenilikler ve etkinlikler 
hız kesmeden devam edecek.  Geçtiğimiz günlerde İnegöl AVM marka karmasına Özgen Cafe, Yataş ve Lufian ma-

ğazaları eklenmiş,  Atasun Optik ve LC Waikiki’de mağazalarını yenilemişti.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş dene-
yimi sunan İnegöl AVM, 3. faz renovasyon 
çalışmalarına başlıyor. Yeni renovasyonlar 
kapsamında ortak alana bakan mevcut bina 
cephelerinin yenilemesi yapılacak.

Ziyaretçilerine daha yüksek standartlarda 
alışveriş merkezi hizmeti sunmak için çalış-
malarına devam eden İnegöl AVM’nin ta-
mamlanan ikinci faz renovasyon çalışmaları 
ile açık havadaki alışveriş deneyimi gelişti-
rilirken, yeni açılan yerli ve yabancı mağa-
zalar ve özel tasarlanan ferah teras alanları 
ile daha keyifli bir alışveriş ortamı hazırlandı. 
İnegöl AVM, bu dönemde sorumlu marka 
anlayışı ile sektöründe örnek olacak pek 
çok çalışmaya imza attı. Sürdürülebilir bir 
dünya ve gelecek için çalışan İnegöl AVM, 
gerçekleştirdiği Su Tasarrufu Projesi ile bir 
yılda, yüzde 30 oranında su tasarrufu sağla-
mayı başardı. Ayrıca Dönüşüm Hikayesi adlı 
bir projeyi de hayata geçiren İnegöl AVM, 
renovasyon çalışmaları sırasında çatıdan 
sökülen ahşap blokları dönüştürerek, AVM 
içerisinde yeniden kullanıma sundu. Yakla-
şık 2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap mal-
zemelerin özenle sökümünü yapan İnegöl 
AVM, alanında uzman bir ahşap firması ile 
anlaşarak geri dönüşüm işlemlerini başlattı. 

Bu geri dönüşüm çalışmasıyla toplamda 80 
ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Yenilenen ve yenilenmeye devam eden 
İnegöl AVM’nin marka karmasına ise; Bur-
sa’nın köklü markalarından, zengin menü ve 
içerikleriyle misafirlerini karşılayan Özgen 
Kahve, uyku ürünlerinde konfor ve kalite-
yi buluşturan Yataş, erkek giyiminin öncü 
markası Lufian mağazası eklendi. Atasun 
Optik ve Türkiye’nin en büyük metrekare-
deki Modest mağazası olma özelliğini taşı-
yan LCW Modest mağazası ise yenilenerek, 
yepyeni yüzü ve daha geniş alanıyla İnegöl-
lüleri ağırlamaya başladı. 

Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Yurdaer Kahraman, bölge halkına sunduğu 
sağlıklı ve kaliteli alışveriş deneyimini daha 
da iyi noktalara taşımak için faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirterek “Çalışmalarına hız 
kesmeden başladığımız üçüncü faz inşaatı 
ile marka karmamızı, güçlü iş birliklerimiz-
le daha da genişletecek olmaktan dolayı 

heyecanlı ve mutluyuz. Renovasyonların 
branş kira miksini güçlendirmesiyle son üç 
yılda katlanarak artan ciro ve giriş sayılarına 
ulaştık. Çalışmalarımızı, perakendecilerimiz 
de büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar, 
kendilerinden satış ve müşteri sayılarında 

önemli artışlar olduğu, verimliliklerinin art-
tığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Tüm 
bunları duymak mutluluğumuzu daha da 
çoğaltıyor. Türkiye ekonomisi için önem-
li bir model olan İnegöl’ün tek AVM’si ile 
bölgenin ve Bursa’nın ekonomisine, sosyal 
yaşamına katma değer yaratmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hiz-
met veren İnegöl AVM, açık hava AVM’si ol-
masının getirdiği ferah yapısıyla ve sorumlu 
marka anlayışı ile faaliyetlerine devam edi-
yor. İnegöl AVM, uyguladığı hijyen kuralları 
ve uygulamaları ile de güvenli ve keyifli bir 
alışveriş deneyimi sağlıyor. Alışveriş Mer-
kezi, uygulamaya aldığı önlemlerle geçti-
ğimiz günlerde gerçekleşen denetimlerin 
ardından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hiz-
met Belgesi’ni yenileyerek, güvenli alışveriş 
hizmetini tescilledi. 

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 

yatırımcılarından Fiba Commercial Proper-
ties (Fiba CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile 
ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.
tr, Fiba Commercial Properties hakkında 
detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.  

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
Fiba CP CEO’su ve YönetimFiba CP CEO’su ve Yönetim
Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 



21

 Haberler / MALL&MOTTO

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



22

MALL&MOTTO / Haberler

TEKNOSA, YATIRIMLARINI KATLAYARAK BÜYÜYECEK
Teknoloji alanında uzmanlaşmış, Türkiye’de kendi sektöründe ilk olan pazaryeri dönüşümüyle öncü bir girişime imza 

atan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021 yılında 7,5 milyar TL ciroya ve 131,5 milyon TL net kâra ulaştı. Fiziksel 
lokasyonları olan dijital bir platforma dönüşme stratejisini pazaryeri ile güçlendiren Teknosa, bu yıl 169 milyon TL’lik yatırı-

mı hayata geçirecek.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ti-
caretin öncü markası Teknosa, Yeni Neslin 
Teknosa’sı vizyonuyla dijitalleşme ve tüm 
kanallarda mükemmel müşteri deneyimi 
konusundaki atılımları sonucu, 2021 yılında 
başarılı bir performansa ulaştı. Müşterilerin 
teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi de-
neyimle sunmak için pek çok yeniliği hayata 
geçiren Teknosa, her çeyrekte istikrarlı bü-
yümesini sürdürdü. Teknosa yıl sonu itiba-
rıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 34’lük 
büyüme ile 7,5 milyar TL’ye, net kârını da 
131,5 milyon TL’ye çıkardı. Böylece Tekno-
sa, 2021 yılında da sektörün üzerinde bir 
büyümeyi yakaladı. 2021 yılında e-ticarette 
de 1,1 milyar TL seviyesinde ciro elde edildi, 
online satışların perakende cirosu içindeki 
payı da yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üzerinde çalışmaya başladığı, tek-
noloji uzmanlığı ve sunacağı bütünsel de-
neyim ile Türkiye’de kendi sektöründe ilk 
olan pazaryerini Şubat 2022’de tüketicilerle 
buluşturan Teknosa, bu yıl 169 milyon TL’lik 
güçlü yatırım planıyla istikrarlı büyümesini 
sürdürecek. 

“Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü ola-
cağız” 

Şirketin finansal performansını değerlendi-
ren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Timur, dijitalleşme ve dönüşüm hamleleriy-
le kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline 
sahip bir Teknosa yarattıklarını belirterek, 
şunları söyledi: 

“Çevik organizasyon yapımız, güçlü çoklu 
kanal modelimiz ve veri analitiği kabiliyetle-
rimizle başarı grafiğimizi istikrarlı bir biçim-
de yükseltiyoruz. Yatırımlarda hız kesmedi-
ğimiz 2021 yılında da sağlıklı büyümemizi 
sürdürdük. Türkiye’nin teknoloji adresi ol-
mamızı sağlayan çalışanlarımıza, paydaşla-
rımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılında da 
mevcut işlerimizi geliştirerek, etki alanımızı 
genişleterek ve işimizi dönüştürerek sürdü-
rülebilir büyümeye odaklanacak, yatırımları-
mızı buna göre şekillendireceğiz. Bu yıl, ge-
çen yıl gerçekleştirdiğimiz 70 milyon TL’lik 
yatırımın yaklaşık 2,5 katı seviyesinde 169 
milyon TL’lik güçlü bir yatırım planlıyoruz. 

Şirketimizin mevcut performansını maksi-
mize ederken, gelecekte işimize değer ka-
tacak dönüşüm projelerine, teknolojiye ve 
insan kaynağına dönük yatırımlara ağırlık 
vereceğiz. Mağazalarımızda ve online ka-
nallarımızda fijital deneyim sunma strate-
jimizin bir parçası olarak tüketicilerimizle 
buluşturduğumuz, kendi sektöründe ilk 
olan pazaryerimizde, teknoloji ekosiste-
mindeki tüm ürün ve hizmetleri Teknosa 
güvencesiyle müşterilerimize sunmayı he-
defliyoruz. ‘Yatırımda güçlü, dönüşümde 
öncü’ olup, Teknosa’yı ileriye taşıyacak 
adımları kararlılıkla atmaya devam edece-
ğiz.”

“Mağazaları olan dijital bir platforma 
dönüşüyoruz”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin 
de tüm kanallarda bütünsel ve güçlü bir 
müşteri deneyimi anlayışıyla dijitalleşme 
yatırımlarına ağırlık verdikleri 2021 yılın-
da hem istikrarlı bir performans yakala-
dıklarını hem de müşteri memnuniyetinde 
önemli bir yol kat ettiklerini belirtti. Sezgin, 
şöyle konuştu:

“Stratejik yol haritamızın temelinde müş-
teri deneyimi, dijitalleşme ve sürdürüle-
bilirlik var. Bu çerçevede 2021 yılında tü-
keticilerimize yenilikçi hizmetler sunarak, 
mağaza, websitesi ve mobil uygulamada 
online-offline kanal ayrımı olmaksızın 
mükemmel müşteri deneyimini artıracak 
geliştirmelerimize devam ettik. Veri ana-
litiği yetkinliklerimizle müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını anlama, deneyim haritalarını 
çıkarma ve müşteri ilişkileri yönetiminde 
fark yaratmaya odaklandık. Bu çerçevede 
tasarladığımız yeni sadakat programımız 
TeknoClub’ı lanse ettik ve sisteme üye olan 
müşterilerimize alışveriş eğilimlerine göre 
ayrıcalıklar sunduk. Yeni Neslin Teknosa’sı 
vizyonuyla mağazaları olan, insan kayna-
ğı ile güçlü dijital bir platforma dönüşüm 
konusunda güçlü bir adım atıyoruz. Pazar 
yerimizi, Teknosa’nın uzmanlığına para-
lel olarak teknoloji alanında uzmanlaşmış, 
tüketicilerin tüm teknoloji ihtiyaçlarını en 
kapsamlı şekilde adresleyecek şekilde ta-
sarladık. Pazaryeri dönüşümü, servis geli-
şimi ve tüm kanallarda müşteri deneyimi-
ni daha da güçlendirmek için atacağımız 
adımlarla, başta müşterilerimiz ve tüm eko-
sistemimiz için daha fazla değer yaratmayı 
sürdüreceğiz.”

Hakan TimurHakan Timur
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı 

Sitare Sezgin Sitare Sezgin 
Teknosa Genel Müdürü Teknosa Genel Müdürü 
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KOÇ HOLDİNG KADIN TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİNİ DESTEKLEYECEK
“Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” dolayısıyla düzenlenen küresel etkinlikte konuşan Koç Holding Dış 

ilişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, kadınların yönettiği teknoloji girişimlerine yönelik yeni bir destek prog-
ramını hayata geçirdiklerini açıkladı. Oya Ünlü Kızıl, “İlerleme kaydetmeye yönelik tüm çabalara rağmen kadınlar hala 
zorluklar ve engellerle karşılaşıyor. Özel sektör bu sorunların çözümünde kilit rol oynuyor. Büyük çaplı sosyal değişimler, 

sektörler arası geniş bir koordinasyon gerektiriyor. Farklı paydaşlar ile aynı sorunun çözümü üzerine iş birliği yapıldığında 
kolektif etkinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak üzere kadın-
ların liderlik ettiği girişimleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Koç Üniversitesi Girişimcilik 
Araştırma Merkezi (KWORKS) ile ortak çaba göstermemiz, bu alandaki iş birliklerinin güzel bir örneği. ‘BOOST: Kadın 
Teknoloji Girişimcileri Programı’ adını verdiğimiz yeni programımızı geçtiğimiz günlerde duyurduk. Tüm sektörlerden, 

kadınlar tarafından yönetilen; bilim, teknoloji ve inovasyona dayalı girişimlere çağrıda bulunacağız. Liderlik, iş geliştirme 
ve girişim mentörlüğü ile birlikte anlam yaratma ve davranışsal içgörü eğitimleri de sunarak fikirlerinin etki gücünü en 

üst seviyeye çıkaracağız. Kadınların liderliğinde geliştirilen daha fazla inovasyon fikrinin, fikir aşamasından somut ürüne 
dönüşmesi ve gelir elde edilebilen yeni bir iş modeline dönüşmesi amacıyla iş ortaklarımız ile birlikte kaynaklarımızı en 

üst düzeyde kullanacağız” dedi.

OYA ÜNLÜ KIZIL: “KADINLARIN 
KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE 
ENGELLERİN AŞILMASINDA ÖZEL 
SEKTÖR KİLİT ROL OYNUYOR.”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin Nesiller 
Boyu Eşitlik Forumu kapsamında faaliyet-
lerini sürdüren Teknoloji ve İnovasyonda 
Eylem Grubu, 11 Şubat Uluslararası Bilimde 
Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla çev-
rimiçi bir etkinlik düzenledi. 

Cartier Kadın İnisiyatifi Küresel Program Di-
rektörü Wingee Sampaio’nun moderatörlü-
ğünü yaptığı panelin özel sektör ve kamu 
arasındaki diyalog bölümüne; Koç Holding 
Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktö-
rü Oya Ünlü Kızıl ile Finlandiya Endüstriyel 
Ortaklık Fonu Finnfund’ın Etki ve Sürdürü-
lebilirlik Direktörü Kaisa Alavuotunki katıldı. 
Panelde, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, 
Matematik) eğitimi almaktan, teknoloji ve 
inovasyon alanlarında çalışmaya, girişim-
ci olmaya ve liderlik üstlenmeye kadar her 
aşamada kadınların ve kız çocuklarının kar-
şılaştığı engeller ve çıktıkları yolda devam 
etmeleri için atılması gereken adımlar ko-
nuşuldu. 

“İlerleme kaydetmeye yönelik tüm çabalara 
rağmen kadınlar hala zorluklar ve engellerle 
karşılaşıyor. STEM eğitimi alan kız çocukla-
rı ve kadınlar; kariyerlerine STEM alanında 
devam edenler, liderlik pozisyonlarına ge-
lenler ve hatta bu alanda kendi işlerini ku-
ranlar… Yükselen her bir basamakta kadın 
sayısı daha da azalıyor” diyen Oya Ünlü Kı-
zıl, özel sektörün bu konuda oynadığı kilit 
rolü 3 başlıkta şöyle anlattı: “İlk olarak, ku-
rum kültürü son derece önem taşıyor. Türki-
ye’nin en büyük şirketler Topluluğu olarak, 
enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans 

gibi toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargı-
ların yer aldığı erkek egemen sektörlerde 
faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla kalıp yar-
gıları hedef almak bizim için her zaman çok 
önemli oldu. Çalışma arkadaşlarımız, bayi-
lerimiz ve tedarikçilerimize yönelik geliştir-
diğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri 
ile bugüne kadar 100 binden fazla kişiye 
ulaştık, kurum kültürünün eşitlikçi bir yapı-
ya kavuşması için birçok faaliyeti aynı anda 
hayata geçirdik. Bununla birlikte, ekosiste-
mimizdeki kadınların güçlenmesi amacıyla 
destek mekanizmalarına yatırım yapıyor, 
mühendislik ve teknoloji alanlarında çalışan 
kadınlara yönelik mentörlük programlarını 
hayata geçiriyoruz.” 

Bu alanda hedef belirlemenin önemine dik-
kat çeken Oya Ünlü Kızıl, sözlerine şöyle 
devam etti: “Geçtiğimiz yıl başlayan Nesiller 
Boyu Eşitlik Forumu yolculuğumuz doğrul-
tusunda, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına, iç ve 
dış paydaşlara yönelik özgün hedefler üze-
rinde çalıştık. Kurum içinde, şirketlerimizin 
STEM alanlarında çalışan kadın oranlarına 
baktık. Sorunları tanımlamak ve bu oranla-
rı artırmak üzere yeni stratejiler geliştirdik. 
Önümüzdeki günlerde Topluluk Şirketleri-
miz ile birlikte kadınların ve kız çocuklarının, 
inovasyon ve teknoloji alanında güçlenmesi 
için ölçülebilir ve rakamsal hedefler ile kap-

sayıcı şekilde taahhütlerde bulunmaya ha-
zırlanıyoruz. Eşzamanlı olarak Topluluk içi 
belirlediğimiz hedefler ve kapsamlı toplum-
sal programlar ile bütüncül bir yaklaşımla 
ilerliyor; sivil toplum ve kamu kuruluşları 
ile birlikte çalışarak özel programlar tasar-
lıyoruz. Bu programlar ile kız çocuklarına ve 
kadınlara ulaşarak onları bilim, teknoloji ve 
inovasyon alanındaki yolculuklarında cesa-
retlendirmeyi ve desteklemeyi hedefliyo-
ruz.”   

Özel sektör ve kamu iş birliğinin bilimde ka-
dın ve kız çocuklarına nasıl yeni fırsatlar ya-
ratabileceğinin sorulması üzerine Oya Ünlü 
Kızıl şöyle yanıt verdi: “Son 15 yıl Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte mesleki eğitimin öne-
mine yönelik Meslek Lisesi Memleket Mese-
lesidir diyerek savunuculuk yaptık. Son ola-
rak, kız ve erkek çocuklarının 21’inci yüzyıl 
becerilerine sahip olması amacıyla kapsamlı 
bir programı hayata geçirdik. Farklı şehirler-
de 17 laboratuvar açtık, 3.500 kız çocuğuna 
burs verdik, sektör liderleri ile mentörlük 
programları düzenledik ve öğrencilerin yüz-
de 75’inden fazlasını staj programlarımıza 
kaydettik. Teknik mesleklerde toplumsal 
cinsiyete dayalı kalıp yargıların ortadan kal-
dırılmasının önemine dikkat çektik ve kız 
çocuklarını STEM alanlarını seçerek teknis-
yen olmaları için motive ettik.” 

Oya Ünlü KızılOya Ünlü Kızıl
Koç Holding Dış İlişkiler veKoç Holding Dış İlişkiler ve

 Kurumsal İletişim Direktörü Kurumsal İletişim Direktörü
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SMG’DEN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL MÜZİK LİSTELERİ

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 
13 bine yakın noktada hizmet vermeye de-
vam ediyor. Türkiye’de başladığı müzik yol-
culuğunu teknolojiyle birleştirerek, anons 
ve reklam yayını faaliyetlerini sürdürüyor. 

SMG kurucu ortaklarından Gül Gürer Alim-
gil ile Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir rö-
portaj gerçekleştirdik.

-Firmanızı özetle anlatabilir misiniz? 

Halka açık ticari alanlarda müzik ve anons 
yayını yapan bir kurum olarak, alışveriş 
merkezleri, oteller, mağazalar, restoranlar 
gibi geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz. 
Yayınları, Türkiye’de daha önce uygulan-
mamış, özel olarak geliştirdiğimiz depo-
la-çal müzik iletim metoduyla tek merkez-
den yönetiyoruz. İnternet üzerinden sürekli 
akış, yani streaming metoduyla yayın yap-
madığımız için yayın; internet kotalarını 
harcamıyor, kasa işlemlerini yavaşlatmıyor, 
günlük iş akışına engel olmuyor. İTÜ Tek-
nokent’teki ofisimizde yazılımımıza yeni 
özellikler eklemeye devam ediyoruz. SMG 
Player’ı müşterimizin kendi bilgisayarına ya 
da music-box’lara yüklüyoruz. 

1 milyondan fazla eserle, müzik listeleri DJ’ 
lerimiz tarafından markalara özel hazırlanı-
yor, farklı saatlere göre planlanıyor. Anons 
seslendirmeleri yapılıyor, istenilen tarihler-
de ve sıklıkta yayına ekleniyor.

Ofisimizde bulunan 6 adet müzik stüdyo-
muzda kendi şarkılarımızı üretiyoruz. İrlan-
da’da kurduğumuz SMG music adlı şirketi-
miz üzerinden lisanslanan bu şarkıların tüm 
hakları bize aittir. Tüm sosyal medya payla-
şımları için, 10 binden fazla eseri snapmu-
se.com platformumuzdan üyelik modeliyle 
kullanıma sunuyoruz. 

Video, radyo spotu, reklam filmi, oyun, 
santral çalışması için en uygun tarzda ve 
bütçede müziklere platformumuzdan ulaş-
mak mümkün.

İhtiyaçlara yönelik ve markaya uygun özel 
üretim şarkı/jingle da yapıyoruz.

-Kendi özgeçmişinizden ve firmanızın 
kuruluş hikayesinden bahsedebilir misi-
niz? 

Mimar Sinan Üniversitesi’nde iç mimarlık 

bölümünden mezun oldum ve aynı alanda 
yüksek lisans yaptım. Lise yıllarında iş ha-
yatına atıldım ve uzun yıllar kendi mobilya 
mağazamı ve mimarlık ofisimi yönettim. Ye-
ditepe Üniversitesi’nde 10 seneye yakın iç 
mimarlık proje derslerinde öğretim görevlisi 
olarak çalıştım. Yatırım danışmanlığı döne-
mi ve sonraki senelerde de teknoloji sektö-
ründeki girişimlerim neticesinde, Türkiye'de 
müzik meslek birliklerinin kurumlara ulaşma 
şekli, halka açık mekanlara müzik iletiminde 
yasal altyapı eksikleri, büyük bir ihtiyaç olan 
dijital müzik iletimindeki önemi fark edip, 
2009 senesinde Moris Alhale ve Serkan Po-
lat ile birlikte SMG şirketini kurduk.

-Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir çalış-
manız var mı?

Müzik departmanımız diğer özel günlerde 
olduğu gibi, Dünya Kadınlar Günü için de 
yepyeni bir liste hazırladı. Bu müzikler, alış-
verişi ya da bir kafedeki kahve buluşmasını 
daha keyifli hale getirecek. Markalar tara-
fından baktığımızda ise araştırmalar, müzik 
çalan mağazalarda müşterilerin daha uzun 

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 13 bine yakın noktada hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’de başladığı 
müzik yolculuğunu teknolojiyle birleştirerek, anons ve reklam yayını faaliyetlerini sürdürüyor. 

SMG kurucu ortaklarından Gül Gürer Alimgil ile Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir röportaj gerçekleştirdik.

süre kaldığını ve daha çok alışveriş yaptığını 
gösteriyor. Üstelik listelerimiz satışları art-
masına yardımcı olurken, bu özel günlerde 
yoğun bir tempo yaşayan çalışanların moti-
vasyonunu da yükseltiyor.

-Dünya Kadınlar Günü kapsamında genç 
kadın girişimcilere ne söylemek istersi-
niz?

Öncelikle girişimlerinin uzun vadede ken-
dilerine keyif verecek, ilk günkü heyecan 
ve mutlulukla senelerce çalışabilecekleri bir 
konuda mı olduğunu düşünmelerini tavsiye 
ederim. Yapılacak işin iyi planlanması, fizi-
bilitelerin doğru yapılması ve sürdürülebilir 
bir model olması, işin ne kadar yaratıcı ve 
öncü bir fikir olduğu, konsantre çalışma ve 
doğru ekip yeni bir girişimin en kritik ana 
başlıkları olarak sayılabilir. Bütün bu unsur-
larla birlikte yeterli donanıma sahip olduğu-
nu düşünen girişimcinin biraz da cesaret ve 
kendine güvenerek hızlıca aksiyon almasını, 
detaylarla oyalanmamasını da önerebilirim.

Tüm kadın girişimcilerin yolu açık olsun.

Gül Gürer Alimgil Gül Gürer Alimgil 
SMG Kurucu Ortağı SMG Kurucu Ortağı 
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SABANCI HOLDİNG YENİ EKONOMİ ODAĞIYLA YATIRIMLARINI İKİYE 
KATLAYACAK 

 
2021 yılında kombine satışlarını yüzde 46 artışla 152 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding, yıllık konsolide net kârını 

da 12 milyar TL’ye taşıdı. Son 5 yılda kombine olarak yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Sabancı Holding 
CEO’su Cenk Alper, “Bizim için önemli olan yeni normale adapte olmak değil; yeni normalin oyun kurucularından biri olmak. 
Bu yüzden de önümüzdeki 5 yıllık dönemde yolumuza, geçtiğimiz 5 yıla oranla, neredeyse iki kat yatırım planlayarak devam 

ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızda sürdürülebilirliği pusula kabul ederken, teknolojinin gücüyle Topluluk şirketlerimizin dünyada-
ki konumlarını da güçlendireceğiz. ‘Yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital 

teknolojilerde, küresel ölçekte ses getirecek proje ve uygulamaların öncülüğünü yapacağız” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Pan-
deminin tüm zorlu koşullarına rağmen, sağ-
lam ve sürekli güçlenen finansal performan-
sımızı 2021’de de devam ettirmeyi başardık. 
Gittikçe yükselen kârlılık kalitemiz ve banka 
dışı özkaynak kârlılığımızla nakit pozisyonu-
muzu ve temettü ödemelerimizi artırırken, 
net finansal borçluluk oranlarımızı son 5 
yılda önemli ölçüde azalttık. Tüm bu ge-
lişmeler gerek Holdingimizin gerekse Top-
luluk şirketlerimizin bilanço yönetimindeki 
finansal mükemmeliyet yaklaşımını en net 
biçimde ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, sahip 
olduğumuz portföyü her türlü krize ve ola-
ğanüstü gelişmelere karşı korurken, bizleri 
en sıkıntılı zamanlarda bile gelecek fırsatlara 
bakabilir hale getiriyor. Başta çalışanlarımız 
olmak üzere bu başarılı sonuçlar için tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“FAALİYETLERİMİZİ TOPLULUK VAADİ-
MİZ ŞEKİLLENDİRİYOR”

Pandeminin ilk aylarında, “Sürdürülebilir 
bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile 
dünyayı birleştiririz” şeklinde yeniden ele 
aldıkları Topluluk Vaadi’nin, Sabancı Top-
luluğu’nun 2021 yılındaki faaliyetlerine yön 
verdiğini ifade eden Cenk Alper, şunları 
kaydetti: “Tüm Topluluk şirketlerimiz, onla-
ra çizdiğimiz yolda, sürdürülebilirlik ve tek-
nolojiyi odaklarına alarak kendi alanlarında 
fark yaratmaya devam etti. 

Enerji ve iklim teknolojileri odak alanımız 
kapsamında, Enerji iş kolumuz bir yandan 
ülkemizdeki arz güvenliğinin sağlanmasına 
katkı sunarken bir yandan da yenilenebilir 
enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü. 

Bu hedefle, Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen te-
sisini kurmak üzere çalışmalar da başladı. 
Öte yandan, sürdürülebilirlik ve teknoloji 
stratejimizin en önemli örneklerinden biri 
olan Temsa Elektrikli otobüsleri, Avrupa’da 
ticari başarılara imza atarken, dünya tekno-
loji devlerine ev sahipliği yapan Silikon Va-
disi'nde test sürüşlerine devam ediyor.

Malzeme teknolojileri odak alanımız kapsa-
mında, Yapı Malzemeleri’nde, İspanya’daki 
Buñol beyaz çimento fabrikasının satın alın-
ması ile katma değerli yapı malzemeleri de-
ğer zincirinde önemli bir küresel adım attık. 
Lastik güçlendirme, kompozit ve inşaat ala-
nında geliştirdiği sürüdürülebilir malzeme 
teknolojilerini tüm dünyaya transfer eden 
Kordsa, 3. defa Türkiye’nin en iyi Ar-Ge 
Merkezi seçildi.

Dijital teknolojileri odak alanımıza alarak 
hem dijital işlerimizi büyüttük hem de ana 
işlerimizin dönüşümüne hızla devam ettik. 
Finansal Hizmetlerde, Aksigorta ve Agesa 
markalarıyla iki sigorta şirketinde yola tek 
ortakla çok daha güçlü bir şekilde devam 
ederken, yeni yapılanmayla birlikte iki şir-
ketimizi de tam konsolidasyon kapsamına 
aldık. Aksigorta Next dijital sigortacılık plat-
formu, ve Teknosa’nın yeni Teknoloji Pazar-
yeri platformu teknosa.com Sabancı ekosis-
teminin dijitalden değer yaratma gücünün 
önemli göstergeleri oldu. Arvento Araç Ta-
kip Sistemlerinin yüzde 89 hissesinin satın 
alınmasında sona geldik. Bu satın almayla 
birlikte Brisa’yı bir lastik üreticisinden, mo-
bilite çözümleri oyuncusuna dönüştürmek 
için çok önemli bir adım daha atmış olaca-
ğız.

Bankacılık iş kolumuz, yüzde 21,1 düzeyine 
ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik 
oranı ile, sektöründeki en sağlam sermaye 
yapılarından birine sahip oldu. Bu yapıdan 
aldığı güçle, reel sektörün gelişimine, şir-
ketlere sağladığı kredilerle katkı yapmaya 
devam etti. 2021 yılında ekonomimize sağ-
ladığı kredi desteğini de 397 milyar TL’si 
nakdi olmak üzere toplam 485 milyar TL 
seviyesine çıkardı.

Öte yandan, bu dönemde PHILSA ve PM-
SA'daki hisselerimizin tamamını, 30 yıllık iş 

ortağımız Philip Morris’e devrederek, bu 
sektördeki faaliyetlerimizi sonlandırdık.”

“5 YILDA 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM 
YAPTIK”

Sabancı Topluluğu’nun önümüzdeki dö-
nemde de yatırımlarına hız kesmeden de-
vam edeceğinin altını çizen Cenk Alper, “Bi-
zim için önemli olan yeni ekonominin oyun 
kurucularından biri olmak, geleceği tasarla-
mak. Bu kapsamda geçtiğimiz 5 yılda yap-
mış olduğumuz yaklaşık 5 milyar dolarlık 
yatırımı,  iki kata yakın büyüterek yolumuza 
devam edeceğiz. Banka dışı yatırımlarımızın 
yüzde 25’lik bölümü mevcut iş kollarımıza 
yönelik olurken, yüzde 75’i ise ‘yeni ekono-
mi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolo-
jileri, malzeme teknolojileri ve dijital tekno-
lojiler alanlarında olacak. 

Ayrıca, önümüzdeki dönemde dijital tek-
nolojilerde özellikle siber güvenlik, dijital 
pazarlama, ileri veri analitiği ve nesnelerin 
interneti konularına odaklanacağız” ifadele-
rini kullandı. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE FARK YARATI-
YORUZ”

Sabancı Holding olarak, 2050 yılına kadar 
sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviye-
sine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden 
Cenk Alper, “Şirketlerimiz 1,5 derece senar-
yosuna uyum sağlamak için şimdiden ara 
hedeflerini belirlemeye başladı. Kısa süre 
önce, Sanayi Grubu şirketlerinden Brisa, bi-
lime dayalı hedef girişiminden onay alarak 
Türkiye'de ve kendi sektörü için dünyada bir 
ilke imza attı. Kordsa, CDP Su Programı De-
ğerlemesi’nde Global A Listesi’nde yer alır-
ken, Çimsa ise CDP kapsamında Türkiye’de 
sektöründe en yüksek su skorunu elde eden 
şirket oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği sür-
dürülebilirlikte öncelikli konularımızdan biri 
olup, bugüne kadar aldığımız aksiyonlar 
neticesinde Bloomberg Cinsiyet Eşitliği En-
deksi’ne Türkiye’den girmeye hak kazanan 
ilk ve tek holding olduk. Bunun yanı sıra 
Forbes Dergisi tarafından gerçekleştirilen 
‘Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri’ listesi-
ne de giren yine ilk ve tek Türk şirketi olduk” 
şeklinde konuştu.

Cenk AlperCenk Alper
Sabancı Holding CEO’su  Sabancı Holding CEO’su  
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ECE TÜRKİYE AVM’LERİ 12 ARALIK MAĞAZACILAR GÜNÜ’NÜ 
COŞKUYLA KUTLADI

METRO TÜRKİYE’NİN ‘TABAĞINDA NE VAR?’ HAREKETİNE ‘PANDEMİ 
DÖNEMİ EN İYİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİ’ ÖDÜLÜ

Gıda güvenliğini sağlama amacıyla izlenebilirlik konusunda gerçekleştirdiği ilklerle sektörde öncü işlere imza atan 
Metro Türkiye, et, balık ve baldan sonra tüm meyve sebze ürünlerini de izlenebilirlik kapsamına dahil ederek ürünlerin 

tarladan sofraya olan yolculuğunu paylaşmak üzere başlattığı “Tabağında Ne Var?” projesi ile, Mutfak Dostları Derne-
ği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’nde "Pandemi Dönemi En İyi Sürdürülebilirlik 

Projesi" ödülüne layık görüldü.

30 yılı aşkın süredir benimsediği sorumlu iş 
modeli kapsamında hayata geçirdiği yeni-
liklerle sektöre öncülük eden Metro Türkiye, 
gıda güvenliğini sağlama amacıyla başlattı-
ğı “Tabağında Ne Var?” projesi ile 3. Altın 
Kaşık Gastronomi Ödülleri'nde "Pandemi 
Dönemi En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödü-
lünü almaya hak kazandı. 

Pandemi ile birlikte artan gıda güvenliği ta-
lebine yönelik olarak başlattığı “Tabağında 
Ne Var?” projesi ile Metro Türkiye, toplam 
8.500 adet ürünü kapsayan, 430 taze sebze 
ve meyve çeşidinin tarladan sofraya uzanan 
hayat hikayesini, 15 farklı kriterdeki izlene-
bilirlik bilgilerini kendi geliştirdiği dijital iz-
lenebilirlik sistemiyle sunarak müşterilerinin 
tükettikleri gıdalarla ilgili olası tüm soruları-
nı yanıtlıyor. 

“Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen”

Tüketiciler, Metro Türkiye mağazalarında 
yer alan meyve ve sebzelerin tarladan sof-

raya gelene kadar geçirdiği tüm süreçlerin 
bilgisine ürünlerin üzerindeki QR kodu akıllı 
telefonlarının kameralarına okutarak erişe-
biliyor. Hem profesyonel müşteriler hem de 
son tüketiciler, ürünün etiketinde yer alan 
QR kodu okuttuğunda, hangi çiftçinin ürü-
nü hangi tarlada ne zaman hasat ettiğinden, 
ürünün pestisit ve ağır metal analizlerine, 
hasat edildiği tarladan, paketlendiği tesisle-
rin gıda güvenliği ve adil çalışma koşulları-
na uyumluluk denetimlerine, organik ürün 
sertifikasından, besin değeri analizlerine 
kadar tüm hikayesini görebiliyor ve güvenle 
tüketebiliyor. Yüzde 100 gıda güvenliği he-
defiyle 30 yılda 1.550 tarlayı yerinde kontrol 
eden, 189 bin analiz gerçekleştiren Metro 
Türkiye, tedarikçilerin hem tesislerini hem 
de ürünlerini belli periyotlarda denetliyor. 
Başta pestisit (tarım ilacı) ve ağır metal ana-
lizleri olmak üzere 530 parametrede analiz 
gerçekleştirerek  yalnızca bu testleri geçen, 
güvenilir ürünlere raflarında yer veriyor. Ay-
rıca 2022 yılında tüm kendi markalı organik 
ürünlerini de izlenebilirlik sistemlerine da-

hil ederek bu ürünlerin analiz ve denetim 
sonuçları, besin öğeleri ambalaj özellikleri, 
nerede ne zaman hasat edildiği ve organik 
ürün sertifikası gibi bilgileri tüketicilere diji-
tal olarak sunmayı hedefliyor. 

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng ‘’Taba-
ğında Ne Var?’’ hareketi ile aldıkları ‘’Pande-
mi Dönemi En İyi Sürdürülebilirlik Projesi’’ 
ödülüne ilişkin yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti: “Pandemi sürecinde tüketicilerde 
güvenli ürün seçiminde oluşan farkındalıkla 
birlikte gıda ürünlerinde kontrolsüz, bilinçsiz 
pestisit kullanımı, sağlığa uygun ve hijyenik 
satış koşulları gibi konular gıda güvenliği ile 
ilgili endişeleri beraberinde getirdi. Bugün, 
gıdamızın güvenliği adına en kritik bilgilere, 
örneğin gıdanın hangi tarlada yetiştirildiği-
ni, hangi çalışma koşulları altında, hangi de-
netim ve analizlerden geçerek tabağımıza 
kadar geldiğini ürün etiketlerinden öğrene-
miyoruz. Oysa ki, gıdamızın asıl hikâyesi ve 
yolculuğu burada başlıyor. Bu doğrultuda 
Metro Türkiye olarak 30 yılı aşkın süredir 
gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin mer-
kezine sürdürülebilirliği yerleştirmeyi ken-
dimize ilke edinmenin verdiği sorumlulukla 
Türkiye’de ilk kez 2014 yılında kırmızı ette 
başlattığımız izlenebilirlik çalışmalarımızın 
kapsamını bu yıl “Tabağında ne var?” hare-
keti ile daha da genişlettik. Tüketicilere “Gı-
daların izini sür, bilgiyle beslen” diyerek et, 
balık ve baldan sonra tüm meyve ve sebze 
ürünlerimizi de izlenebilirlik çalışmalarımıza 
ekledik. Yaklaşık 200 tedarikçimizle birlikte 
1.550 tarla ve binlerce dönümlük üretim 
alanını sistemimize dâhil ederek 430 meyve 
sebze çeşidinde kendi geliştirdiğimiz dijital 
izlenebilirlik sistemi sayesinde %100 izle-
nebilirlik sağladık ve tüketicileri bilgiyle de 
beslemek üzere gıda ürünlerinin tarladan 
sofraya olan hikayesini şeffaflıkla paylaştık. 
“Tabağında Ne Var?" hareketimizin kıymet-
li Mutfak Dostları Derneği Jürisi tarafından 
yapılan değerlendirmede bu yıl "Pandemi 
Dönemi En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödü-
lüne layık görülmesinden mutluluk ve gurur 
duyuyoruz. Bu değerli ödül, "Tabağında Ne 
Var?" hareketimizle ne kadar doğru yolda 
ilerlediğimizi bizlere bir kez daha  göstermiş 
oldu.”

Sinem Türüng Sinem Türüng 
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MODA MAĞAZASI 
BEYMEN ZORLU CENTER YÜZDE 20 DAHA BÜYÜDÜ

Türkiye’nin en büyük moda mağazası Bey-
men Zorlu Center, çıtayı daha da yukarı taşı-
yor. 2013 yılının Eylül ayında hizmete giren 
ve 10 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en 
büyük moda mağazası olan Beymen Zorlu 
Center, 1.750 metrekare daha büyüdü. 

Önümüzdeki yıl 10. yılını kutlamaya hazır-
lanan Beymen Zorlu Center, yeni deneyim 
alanları, genişleyen marka-ürün seçkisi ve 
yenilikçi kimliğiyle Beymen’in Koşulsuz 
Müşteri Mutluluğu ilkesini ve ilham veren, 
ayrıcalıklı bütünsel lüks anlayışını daha da 
pekiştiriyor. 

40 Milyon TL’ye yaklaşan yatırım ile ger-
çekleştirilen büyüme sonrası Beymen Zorlu 
Center’ın 2500 metrekareye yaklaşan ayak-
kabı ve çanta alanları, genişleyen yeni yüz-
leriyle Beymen dostlarını selamlıyor. 900’ü 
aşkın markayı modaseverlerle buluşturan 
Beymen Zorlu Center, designer markalara 
ayrılan alanlarıyla daha geniş bir ürün seç-
kisi sunarken, İstanbul Morini’nin yanı sıra 
yakında hizmete girecek olan yeni restora-
nıyla İstanbul’u yepyeni buluşma noktasıyla 
tanıştırmaya hazırlanıyor.

Moda ile sanatın yaratıcı dünyalarını ayrıca-
lıklı Beymen deneyimi kapsamında birarada 
sunmak üzere hayat bulan Beymen Grup 
Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Beymen Zorlu 

Center büyüme projesi dahilinde genişle-
meye devam ediyor. Kişisel Stil Danışman-
lığı servisine ayrılan Beymen Privé VIP alan-
larına ve mağaza geneline konumlandırılan 
yerel ve global sanatçıların eserleri, çağdaş 
lüks anlayışını yansıtan Beymen Zorlu Cen-
ter’a yeni boyut ve yeni keşif alanları kazan-
dırıyor. 

2022 yılı boyunca yatırımlara devam ede-
ceklerini söyleyen BEYMEN Grup CEO’su 
Elif Çapçı, “Lüks moda pazarındaki lider 
konumumuzu daha da ileriye taşımak için 
2022 yılı boyunca yeni mağaza açılışları-
mızın yanı sıra zamanın ruhunu yansıtan 
sosyal yaşam alanları olarak konumlandır-
dığımız mevcut mağazalarımızdaki büyüme 

ve yenileme çalışmalarımıza da devam 
ediyor olacağız. Yıla en büyük, en iddialı 
ve en yüksek cirolu mağazamız olan Bey-
men Zorlu Center’ın büyüme projesi ile 
başladık. 2023’te 10. yılını kutlayacak olan 
Beymen Zorlu Center, bu proje ile yüzde 
20 daha büyüyerek Türkiye’nin en büyük 
moda mağazası kimliğini pekiştirirken, 
Beymen DNA’sındaki deneyim odaklı 
mağazacılık yaklaşımı ve restoranları ile 
lüks alışverişin ötesinde bir yaşam biçimi 
sunuyor. Değişmeye ve evrilmeye devam 
edecek Beymen Zorlu Center dünyasına 
dair yenilikleri, Beymen’in yarım asırı ge-
ride bırakmış olmasının gururuyla sizlerle 
paylaşıyor olmak bizim için çok anlamlı” 
dedi.

Elif ÇapçıElif Çapçı
BEYMEN Grup CEO’su BEYMEN Grup CEO’su 
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AYAKKABI SEKTÖRÜ 2022’YE 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU VE 
YÜZDE 23’LÜK BÜYÜME İLE GİRDİ

MEDIAMARKT TÜRKİYE’NİN YENİ MAĞAZASININ AÇILIŞI 
İZMİTLİLERİN BÜYÜK İLGİSİ İLE GERÇEKLEŞTİ

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 1.500 metrekarelik yeni mağazasını 41 Burda 
AVM’de açtı. On binlerce ürünün yer aldığı mağazada açılışa özel fırsatlar büyük ilgi çekti.

Açılışa katılan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar “Açtığımız her yeni 
mağaza ile müşteri deneyimini daha da üst seviyeye çıkartmak ve tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek 

için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz. 41 Burda AVM’deki yeni 
mağazamızda da İzmitli teknolojiseverlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Müşterilerimizi merkeze alan, hem satış 

öncesi hem de sonrasında en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımla-
rımızı sürdüreceğiz” dedi.

Avrupa’nın açık ara en büyük elekt-
ronik perakendecisi MediaMarkt, 
Türkiye’de büyümeye devam edi-
yor. Bugün 3 bin çalışanı ve 200 

bin metrekarenin üzerinde satış alanıyla 
Türkiye’nin en geniş mağaza ağına sahip 
elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2022 
yılında da mağaza açılışlarını sürdürüyor. İz-
mit’te yer alan 41 Burda AVM’de 1.500 met-
rekarelik mağaza açan MediaMarkt, yakla-
şık 25 kişilik bir istihdam da sağlayacak.

Bugün İzmit’te 2 mağazası bulunan Medi-
aMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı 41 
Burda AVM’deki yeni mağazasında açılışa 
özel kampanyasını gerçekleştirdi. İzmitli 
teknolojiseverler, fırsatlarla dolu açılışa yo-
ğun ilgi gösterdi.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan So-
rumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi 
Acar “Açtığımız her yeni mağaza ile tüke-
ticilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti 
vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla 

tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve is-
tihdam yaratıyoruz. 41 Burda AVM’deki 
yeni mağazamızda da İzmitli teknolojise-
verlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. 
Müşterilerimizi merkeze alan, hem satış 
öncesi hem de sonrasında en iyi deneyimi 
sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, tekno-
lojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Müşterilerimiz bizim için çok 
önemli, teknolojiseverlerin, Türkiye’nin her 
köşesindeki mağazalarımızda binlerce ürü-
nü fiyat, marka veya model fark etmeksizin 
yakından inceleme, deneyimleme ve ürünle 
ilgili bir uzmanla konuşma fırsatı bulmasını 
sağlıyor ve bu doğrultuda mevcut mağaza-
larımızı yenilerken her geçen gün mağaza 
ağımızı da genişletmeye devam ediyoruz.” 
diye konuştu.
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HAPPY MOON’S ŞUBE SAYISINI 39’A ÇIKARDI! HAPPY MOON’S BANDIRMA’DA!

Türkiye’nin en büyük zincir restoranlarını çatısı altında bulunduran Happy Moon’s Grup, büyüme atağına bu yıl da 
devam ediyor. “Happy Moon’s”, “İkon” ve “Bob’s” markaları ile üç ayrı segmentte faaliyet gösteren grup; toplamda 
46’ncı, Happy Moon’s’un ise 39’uncu şubesinin kapılarını Bandırma Sahil’de açtı. Konu hakkında açıklamalarda bu-
lunan Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Happy Moon’s markamız bizim ilk göz ağrımız. 
Öncelikle; ilk günden bu yana sunduğumuz zengin menü ve erişilebilir fiyat avantajlarıyla ülke genelinde daha fazla 

şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bandırma’da açtığımız yeni restoranımız da bizi bu hedefimize bir adım daha yaklaştır-
dı” dedi. 

Kaliteli restoran anlayışı, zengin menüsü 
ve erişilebilir fiyat avantajlarıyla “ulaşıla-
bilir lüks” kavramını restoran ve kafe iş-
letmeciliğine uygulayan Happy Moon’s, 
ülke geneline yayılan şubelerine bir ye-
nisini daha ekledi. Kuruluşunun ardın-
dan 23 yılı geride bırakan Happy Mo-
on’s, Bandırma Sahil’de açtığı restoran 
ile şube sayısını 39’a çıkarttı. Bu kapsam-
da; “Happy Moon’s”, “İkon” ve “Bob’s” 
markaları ile üç ayrı segmentte faaliyet 
gösteren Happy Moon’s Grup’un top-
lam şube sayısı ise 46’ya ulaştı.

“Konuklarımızın vazgeçilmez adresi 
olmayı hedefliyoruz”

Yatırımlarına bu yıl da ara vermeden 
devam edeceklerini vurgulayan Happy 
Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Aymutlu, “Happy Moon’s mar-
kamız bizim ilk göz ağrımız. Öncelikle; 
ilk günden bu yana sunduğumuz zengin 
menü ve erişilebilir fiyat avantajlarıyla 
ülke genelinde daha fazla şubeye ulaş-
mayı hedefliyoruz.  Bandırma’da açtığı-
mız restoranımız bizi bu hedefimize bir 
adım daha yaklaştırdı. 39’uncu şubemiz 
olan Bandırma Sahil Happy Moon’s res-
toranımız ile konuklarımızın vazgeçil-
mez adresi olmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
gerek kendi yatırımlarımız gerekse fran-
chisee’lerimizle büyümeye devam ede-
ceğiz” diye konuştu. 

Happy Moon’s restoranları 13 farklı ilde!
Türkiye’de Bandırma’nın haricinde İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Çorum, Gaziantep 
gibi 13 ilde restoranları bulunan Happy 
Moon’s’un ayrıca bir de Bakü’de resto-
ranı bulunuyor. 

Hüseyin Aymutlu Hüseyin Aymutlu 
Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
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DARÜŞŞAFAKA SINAVI  
29 MAYIS’TA

ORTAOKULDAN ÜNİVERSİTEYE 
ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN

Detaylı Bilgi İçin: 0212 276 55 33  -  darussafaka.k12.tr

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları  yetersiz 
4. sınıf öğrencilerinin sınava girmesini sağlayın,  

 üniversiteye kadar tam burslu eğitim almalarına vesile olun.
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PAULMARK, KREMPARK - DÜZCE’DE AÇILDI

Kiralaması NTS DANIŞMANLIK, yatırımı ve 
İnşaatı KREM ŞİRKETLER Grubu tarafından 
gerçekleştirilen Düzce KREMPARK AVM’de 
PAULMARK açıldı. 

Düzce’nin ilk ve tek alışveriş merkezi olma 
özelliğine sahip KREMPARK AVM 34500 
metrekare kapalı alana sahip Ankara, İstan-
bul ve Zonguldak gibi önemli illerimizin yol 
güzergâhı üzerinde olup şehir merkezinin 
de tam kalbinde konumlanmaktadır.

KREMPARK AVM, düzenli olarak yapmış 
olduğu sergiler, galalar ve etkinlik prog-
ramları ile Düzce’ye yepyeni bir alış veriş 
anlayışı getirerek yılda yaklaşık 7.5 Milyon 
ziyaretçisine hizmet verip çalışmalarına ba-
şarı ile devam etmektedir.

31 Mart 2012 tarihinde kapılarını ziya-
retçilerine açan ve bünyesinde; LCW, 
DEFACTO, FLO, DEICHMAN, MAVİ, CO-
LINS, KİĞILI, DAMAT, ALTINYILDIZ, TU-
DORS, ATASUN, VATAN, D&R, EURONET 
PARK, IN STREET, HUMMEL, PENTİ, LTB, 
ASİL KUYUMCU, CAZADOR, BERNARDO, 
ENGLISH HOME, MADEME COCO, MI-
ZALLE, TOYZZ SHOP, ADDAX, MUSTANG, 
WATSONS, BURGER KING, KFC, BEREKET 
DÖNER, TAVADA TAVUK, PİDEM, DEM-
LİK, CINEMAPINK gibi  64 seçkin ve güçlü 
markaları bulunduran KREMPARK AVM, 
Türkiye’de ve yurt dışında birçok mağaza-
sı bulunan PAULMARK’ın yeni mağazası-
na ev sahipliği yapıyor.

Modern tekstil anlayışı ile kurulduğu gün-
den itibaren hızlı bir büyüme grafiği çizen, 
kadın, erkek, çocuk ve spor giyimindeki 
koleksiyonlarındaki geniş ürün yelpazesi 
ile her yaşa hitap eden PAULMARK, Türki-
ye’nin birçok yerinde hizmet vermektedir.

PAULMARK, ilk olarak 1991 yılında Anka-
ra’da açılan mağazası ile tekstil sektörüne 
giriş yapmıştır. Giyim Mağazalar zinciri-
ni oluşturan PAULMARK, Kayatürk ailesi 
tarafından 1992 yılında kurularak tekstil 
sektöründe hayatına ilk adımını attı. Ma-
ğazalarında satılan ürünlerin tamamını 
“üreticiden tüketiciye” anlayışı ile sunan 
PAULMARK Mağazaları, tasarımlarında 
zarif ve evrensel bir tutum benimsemiş ve 
yurtdışında bulunan şubeleri ile de Türk 
tekstilinin yaygınlaşmasına imkan sağla-
mıştır.
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ECE TÜRKİYE AVM’LERİNDE 61 BİN KİŞİ AŞILANDI

•ECE Türkiye ve yönetimindeki alışveriş 
merkezleri, AVM’lerde kurulan aşılama 
noktaları ile Sağlık Bakanlığı tarafından 
Covid-19 ile mücadele kapsamında 
başlatılan aşılama kampanyasına tam 
destek veriyor. 

•Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ve pandemi hastanesi ekip-
leri tarafından kurulan aşı noktalarında 
bugüne kadar 61 binden fazla kişi aşı-
landı.

ECE Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan Covid-19 ile mücadele kapsamında 
başlatılan aşılama kampanyasına destek 
vermeye devam ediyor. Şirketin yöne-
tim portföyünde bulunan alışveriş mer-
kezlerinde Temmuz 2021 tarihinden bu 
yana 61 binden fazla kişi aşılandı. ECE 
Türkiye AVM’lerinde aşılama çalışmala-
rı, kurulan aşı çadırları ve aşı odalarında 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ve pandemi hastanesi ekip-
leri tarafından gerçekleştirildi.

Şu anda ECE Türkiye’nin yönettiği Eski-
şehir’deki Espark ve Afyonkarahisar’da-
ki Park Afyon’da aşılama çalışmaları 
devam ediyor. Espark ve Park Afyon’u 
ziyaret edenler ve AVM çalışanları hızlı 
bir şekilde aşılarını yaptırabiliyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede 
bulunan ECE Türkiye Pazarlama ve 
Dönemsel Kiralamalar Müdürü Selma 
Birinci, “Türkiye’nin COVID-19 ile mü-
cadelesinde aşılama çok büyük önem 
taşıyor. Biz de portföyümüzde bulunan 
tüm alışveriş merkezlerimizle bu kam-
panyaya destek verdik. Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı yetkili mercilerden talep gel-
dikçe alışveriş merkezlerimizde aşılama 
noktalarını hayata geçirmeye devam 
ediyoruz. Aşılama çalışmaları, ECE’nin 
Almanya ve diğer ülkelerdeki AVM’le-
rinde de devam ediyor. Bugüne kadar 
ECE AVM’lerinde 500 binden fazla kişi 
aşılandı. COVID-19 ile mücadele kapsa-
mında herkesi aşı olmaya davet ediyo-
ruz” dedi.Selma BirinciSelma Birinci

ECE Türkiye Pazarlama ve Dönemsel ECE Türkiye Pazarlama ve Dönemsel 
Kiralamalar Müdürü Kiralamalar Müdürü 
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ 
GENEL KURULUNDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ MESAJI 

Genel Kurul açılış konuşmasını yapan AYD 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sözlerine 
oldukça zor süreçlerden geçilen böylesi bir 
dönemde destek ve çalışmaları için Yönetim 
Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm AYD 
üyelerine teşekkürlerini sunarak başladı. 

2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hak-
kında bilgi veren ve düşüncelerini paylaşan 
Altaş şunları söyledi; “Oldukça zor bir dö-
nemden geçiyoruz. Maalesef hep daha da 
zorlaşıyor. Bundan 2 yıl kadar önce pan-
demiyle tanıştık. Bu mücadelenin altından 
AVM’ler olarak iyi kalktığımıza inanıyorum. 
Pandemiden önce biliyorsunuz 2018 yılında 

yürürlüğe giren dövizle kiralama yasağı ve 
ortak alan gideri uyuşmazlıkları gibi savun-
malarımız var. 150 milyar dolarlık fiili yatırım 
değerine sahip AVM sektörü ülke ekonomi-
mizin lokomotif sektörlerinden biri ancak 
çok önemli sorunlarımız var.

Tüm yaşadığımız sorunlara ve mevcut eko-
nomik duruma ek Ukrayna-Rusya arasında 
son birkaç gündür yaşanan çatışmalar da 
yakından takip ettiğimiz bir diğer konu. 
Ama karamsar olmayalım. Biz sektör ve 
dernek olarak tüm sorunlarımızın çözüme 
kavuşması için tüm gayretimizle çalışmaya 
devam ediyoruz. Yaşadığımız tüm bu so-

runlara rağmen pandemi döneminde kapalı 
kalınan sürelerde kira alınmaması, imkanlar 
ölçüsünde her türlü desteğin kiracıya su-
nulması gibi uygulamalarımıza da devam 
ettik. AVM’lerin bu destekleri sayesinde-
dir ki dünyada örneğine çok rastladığımız 
pandemi nedenli perakende marka iflasları 
ülkemizde yaşanmamıştır. Dövizle kiralama 
yasağının yanı sıra kira artış oranlarının 12 
aylık TÜFE ortalamasıyla arttırılması şeklin-
deki uygulama da  kira gelirlerinin çok cid-
di oranda düşmesine eden olmuştur. Tüm 
bunlara rağmen perakendecimiz maalesef 
bu süreçte sunduğumuz birçok desteği ve 
fedakârlıklarımızı görmezden gelmiştir. 

Kira gelirlerimiz düştü ve düşmeye devam 
ediyor, işletme giderleri konusunda da gün-
demde önemli maddeler var. Biz AVM yatı-
rımcıları olarak ortak alanlardan gelir elde 
etmediğimizi çok net bir şekilde ifade edi-
yoruz. Ancak biz de artık daha fazla işletme 
giderini sübvanse edebilecek güçte değiliz. 
Bunlarla ilgili Ankara’da ilgili Bakanlık ve ku-
ramlar nezdinde görüşmelerimiz sürüyor. 
Umuyoruz olumlu ve sektörün yararına so-
nuçlar alacağız. 

İlgili kurumlarla, basınla, sektöre ve kamuo-
yuyla çalışmalarımızı sürdürürken yatırımcı-
larımız güçlü bir şekilde bizi her zaman des-
tekledi, çözüm önerilerini sundu ve işbirliği 
içinde oldu. Bu işbirliği ve destekten aldı-
ğımız güçle önümüzdeki dönemde Ticari 
Gayrimenkul Kiralama hukuku başta olmak 
üzere sektörümüzün ve ekonomimizin ya-
rarına birçok yararlı projeyi hayata geçire-
ceğiz. Önümüzdeki dönemde pandeminin 
ve Ukrayna-Rusya arasında yaşanan çatış-
maların sonra ermesi, ekonomik güçlük-
lerin aşılması sektörümüz adına en önemli 
temennilerimiz ”

Alışveriş merkezleri sektörüne sorumlu liderlik yapma ve sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunma 
misyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) 14. 
Olağan Genel Kurulu Aqua Florya AVM ev sahipliğinde Crowne Plaza Florya Otel’de gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Hüseyin AltaşProf. Dr. Hüseyin Altaş
AYD Başkanı AYD Başkanı 
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Anadolu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında me-
zun oldum. 1997-1998 yılları arasında, Saws-
ton HallCollege/Cambridge’de eğitimime 
devam ettim. 2015-2016 yılları arasında ise 
İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programı’nı 
tamamladım. Meslek hayatımın ilk yarısında; 
büyük bir kısmı Türkiye’nin en büyük elekt-
rikli ev aletleri üreticilerinden EKSEN A.Ş’de 
olmak üzere, ürün geliştirme ve üretim yö-
netimi konularında her kademede yönetici 
olarak görev aldım. 2009 yılında yeni bir kü-
çük ev aletleri markası kurmak üzere Index 
Grup’a katıldım. 2 yıllık çok yoğun bir marka 
kimliği ve tasarım kimliği netleştirme, ARGE 
çalışmaları, tedarik zinciri yapısının netleşti-
rilmesi, satış sonrası hizmetlerin kurulması 
gibi çalışmaların ardından 2011 yılında HO-
MEND markasının lansmanını gerçekleştir-
dim. 2014 yılında Ar-Ge ve Tedarik Zinciri 
Direktörü olarak Arzum’da çalışmaya başla-
dım. Halen de Pazarlama ve Ürün Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime 
devam ediyorum. Uzmanlığı pazarlama ve 
pazarlama iletişimi olan bir ekibi Türkiye’de 
ve globalde yönetiyorum.

Arzum markanız hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Hikâyesi, 1930'lu yıllarda müthiş bir girişim-
cilik örneği olarak Konya'da çok katlı bir ma-
ğaza ile başlayan, bugün 43 ülkeye ihracat 
yapan ve Türkiye’nin lider Küçük Ev Aletleri 
markalarından biri haline gelen Arzum mar-
kamızın temelleri, 1950’li yılların başlarında 
Kazım Kolbaşı, Kemal Kolbaşı ve İbrahim Kol-
başı tarafından kurulan bir şahıs şirketine da-
yanıyor. Markamız kısa sürede, paydaşlarına 
en fazla değeri yaratmayı hedefleyen, ödül-
lerle ve ilklerle özdeşleşmiş, inovasyon, tek-
noloji ve tasarımı önceliğine almış, samimi, 
güvenilir bir marka oldu. Tecrübesiyle müşte-
rilerine en iyi teknolojiyi ve ürünleri sunmayı 
ilke edindi. Biz her dönem Arzum’un marka 
değerine değer katmayı hedefledik. Her yıl 
başarılarımıza başarı kattık. Şirketi ilgilendi-
ren hangi konu varsa hepsinde gelişmeyi, 
büyümeyi hedefledik. Kurumsallaşmadan di-
jital yatırımlara, AR-GE’den hizmet yapımıza, 
sağlam stratejilere, ekip motivasyonuna ve 
daha birçok konuya aynı anda, aynı özenle 
odaklandık. Hayallerimizi gerçekleştirebil-
mek için marka ve AR-GE yatırımlarımıza hiç 
ara vermedik. Bununla birlikte verimliliği hep 
artırdık. Bir aile şirketi olsak da aile ve şirket 
içindeki lider ayırımını başarıyla yürüten mar-
kalardan biri olduk. Sürdürülebilir olmak için 
bu dengenin korunmasına hep dikkat ettik, 
hissedar yapısı ve profesyonel yönetici po-
zisyonlarını birbirinden bağımsız ilerlettik. 
2020 sonunda gerçekleştirdiğimiz ve rekor 
talep gören halka arzımız ile Arzum olarak 

gücümüze güç kattık Globalleşme, bizim en 
temel hedeflerimizden biri. Gıda hazırlama, 
pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, 
temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 
ürün kategorisindeki ürünlerimizle dünyanın 
43 ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz

Küçük ev aletlerinde ürün geliştirme süre-
ci nasıl işliyor?

Küçük ev aletlerinde ürün geliştirme süreci 
çok önemli. Bu süreci çok büyük bir titizlikle 
yürütüyoruz. Arzum’da yaptığımız çalışma-
lara uçtan uca yaklaştık. Bu noktada benim 
rolüm spesifik. Şöyle ki; ürün geliştirme ve 
pazarlamayı bir arada yönetiyorum. Çünkü 
bir yerde fikirden rafa kadar olan süreç, bir 
yerde raftan tüketici deneyimine kadar olan 
süreç var. Fikirden rafa dediğimiz süreçte 
fikir her yerden gelebiliyor. Bize inovasyon 
şampiyonluğu da getiren bir fikir atölyemiz 
var. Fikrini ürünleştirdiğimiz arkadaşlarımızın 
5 yıl boyunca kârdan yüzde 1.5 pay aldığı 
bir sistemi yürütüyoruz. Bu, herkese açık bir 
platform. Fikirler buradan, tüketiciden veya 
pazar araştırmalarından gelebiliyor. Bu fikir-
lerin hepsinin ürün haline gelip dönüşmesi 
çok uzun bir yolculuk. Ben burada AR-GE, 
kalite ve satın alma fonksiyonlarıyla beraber 
bu fikirleri ürünleştirme sürecini de yönetiyo-
rum. Biz şuna inanıyoruz; tüketici içgörülerini 
almanızla onu ürün veya hizmete dönüştür-
meniz arasındaki yol ne kadar pürüzsüz olur-
sa o kadar hızlı ilerliyorsunuz. Tüketicinizi 
çabuk duyup çabuk aksiyona geçiyorsunuz. 
Sektördeki farkımız da tüketiciyi merkeze 
koyarak tüm süreci tek çatı altında çevik bir 
şekilde yönetmemizden geliyor.

İnovasyon ve tasarımın Arzum tarafında 
önemi nedir?

Arzum olarak inovasyon ve tasarımı odağına 
alan bir şirketiz. Küçük Ev Aletleri sektörünün 
öncü markalarından biri olarak müşterileriniz 
için değer yaratan ürünler geliştirebilmek, 
bunu sürekli yapabilmek için yüksek yenilen-
me ve inovasyon kapasitesine sahip olmak 
çok önemli kriterler. Biz, tüm bu kriterlere sa-
hibiz. Trendlerin, müşteri profilinin ve tercih-
lerinin hızlı değişimine bizler de aynı şekilde 
uyum sağlıyoruz. Özellikle son yıllarda tü-
keticilerin gizli ihtiyaçlarını tespit edebilmek 
daha da önemli hale geldi. Henüz onlar bile 
bu ihtiyacın farkında değilken bu ürünleri 
onlara sunup ilklere imza atmak Arzum için 
çok kıymetli. 

Sürdürülebilir konusundaki çalışmalarınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sürdürülebilirlik tüm dünyada bugünün ve 
geleceğin en önemli konularından biri. Dai-
mi olma yeteneği anlamına gelen “sürdürü-
lebilirlik” kavramı arama motoru Google’ın 

bir araştırmasına göre son yıllarda rekor 
seviyelerde aranıyor. Yeni dönemde kaynak-
ların doğru kullanımı geleceğimiz açısından 
büyük önem taşıyor. Biz de Arzum olarak 
sürdürülebilirliğin çevre, toplum ve ekono-
mi boyutunu ayrı ayrı ele alıyoruz ve daha 
sağlıklı bir toplum, daha çevreci bir üretim ile  
kalkınmayı desteklemek üzere sürdürülebi-
lirlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Şimdi olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da 
çalışmalarımıza tasarım ve inovasyonun yanı 
sıra sürdürülebilirlik odağı ile devam etmek 
en büyük hedefimiz. Bu dönemde yaşanan 
değişimlerle birlikte, tüketim alışkanlıkları 
daha çok sorgulanmaya başladı. Fayda sağ-
lama ihtiyacı hem markalar hem de insanlar 
için ihtiyaca dönüştü. Markalarda anlam ara-
yışı arttı. Tüketiciler artık sadece ürünlerinin 
faydaları ile kendilerine dokunan markalar is-
temiyor. İçinde bulunduğu toplumun konu-
larına yakın ve taşın altına elini koyan marka-
ları tercih ediyor. Biz de bu markalardan biri 
olmaya, elimizi taşın altına koymaya devam 
edeceğiz. İş dünyasının sürdürülebilir bir ge-
lecek için harekete geçmesi, sosyal fayda ya-
ratmaya odaklanması çok önemli. Var oldu-
ğumuz coğrafyalarda, doğaya ve doğadaki 
tüm canlılara karşı sorumlu bir marka misyo-
nuyla faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik 
odağımız çerçevesinde döngüsel ekonomi 
modelini organizasyon yapımıza başarıyla 
entegre ederek bu konuda önemli bir yol 
kat ettik. Bu doğrultuda ürünlerin uzun süreli 
kullanımı için sektörümüzde standart olarak 
uygulanan 2 yıl garanti süresine 2 yıl da biz 
ekleyerek 4 yıl garanti fırsatı sunuyoruz. Kay-
dı tamamlanan 3 yıl garantili tüm ürünlerde 
Arzum olarak artı 1 yıllık ek garanti veriyoruz. 
Böylece müşterilerimizin ürünlerimizi kesin-
tisiz ve uzun süre kullanmalarını sağlıyoruz. 
Bundan sonra da bu ve benzeri sürdürülebi-
lirliği destekleyen ürün, hizmet ve projeleri-
mizi sık sık duyacaksınız.

Bu yılın trend ürünleri nelerdir? Yeni 
ürünleriniz olacak mı?

Günümüzde akıllı ürünler pazarı büyüme 
trendinde. Burada çok farklı yeni mecra ile 
karşı karşıyayız. Ürün üzerinden alınan bilgi-
lerle tüketicinin davranış ve ihtiyaçlarını tes-
pit etme, kişiye özel öneriler getirme fırsatı, 
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akıllı ürün pazarı büyüdükçe çok daha fazla 
önem kazanıyor. Arzum olarak biz de tüm 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Arzum 
OKKA Ailesi’nin en yeni üyesi Arzum OKKA 
Rich Spin M ile Türk kahvesi keyfini yeniden 
yorumladık. Bağımsız bir araştırma şirketinin 
yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de bir ilk olan; 
karıştırarak sütlü Türk kahvesi pişirme özelliği-
ne sahip Arzum OKKA Rich Spin M ile klasik, 
sert, sütlü ve közde Türk kahvesi pişirme se-
çenekleriyle her damak zevkine uygun tatlar 
sunuyoruz. Yeni robot süpürgemiz Robotek 
de son dönemde pazara sunduğumuz ve 
tüketicilerimizden yoğun ilgi gören robot sü-
pürgelerden biri. IoT teknolojisine sahip Ro-
botek, Türkçe konuşma özelliği ve uygulaması 
yardımıyla kolayca kontrol edilebiliyor. GYRO 
teknolojisi sayesinde akıllı navigasyon ve ge-
çici haritalama özelliğiyle belli bir yol izleyerek 
temizliği yapıyor. Temizlenen yerlerden sade-
ce bir kez geçerek işlerin çok daha kısa sürede 
tamamlanmasını sağlıyor. Şarjlı mutfak ürün-
lerinde de sektörün öncü markalarından biri-
yiz. Şarjlı mutfak ürünleri  serimizde yer alan; 
Freestick Şarjlı El Blender Set, Freechopp Cam 
Hazneli Şarjlı Doğrayıcı ve Freeshake Şarjlı 
Kişisel blenderımzla birçok tarif aynı lezzette 
ev dışında da hazırlanabiliyor. Şarjlı kullanım 
özelliğiyle üç ürünümüz de 2.5 saat kablosuz 
olarak kullanılabiliyor. Bundan sonra da tüke-
ticilerimizin ihtiyaçlarını önceden görüp on-
lar için  yenilikçi ürünler geliştirmeye devam 
edeceğiz. Ayrıca, yakın zamanda detaylarını 
paylaşmaktan büyük keyif alacağım, sürdürü-
lebilir, inovatif bir ürünümüzü de tüketicimizle 
buluşturacağız.

Satış kanalı planları ve hedefleriniz hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Öncelikle pandeminin, iş dünyasının dina-
miklerini baştan sona değiştirdiğini söylemek 
isterim. Tüketiciler hızla e-ticarete yöneldi. 
E-ticaret Bilgi Platformu’na göre; 2020 yılında 
e-ticaret hacmi 136 milyar TL’den 226 milyar 
TL’ye çıktı. Perakendenin e-ticaret içindeki 
payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu büyüme-
den pay almanın yolunun e-ticaret kanalların-
da da doğru ürün, doğru fiyat ve hedef kitleye 
doğru iletişim olduğu bir gerçek. Bu kanal de-
ğişikliği trendinin 2022’de de e-ticaret lehine 
olmasını bekliyoruz. Bu dönem şirketler için 
bir fırsat. Çünkü teknoloji ve tasarıma yatırım 
yapan firmalar önümüzdeki dönemde daha 
çok ayakta kalacak. Tüketicisi neredeyse ileti-
şim ve kampanyalarıyla orada olan, müşterile-
rine samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi 
yaşatan Arzum gibi markalar rekabette daha 
da öne çıkacak. Buna karşın kullanıcıları ile 
aralarında duygusal bağı ve ortak amacı yara-
tamamış markaların ise cazibesi azalacak. 

Yeni dönemde hayatımızın iyice içine giren 
kavramlardan biri de metaverse denen kurgu-
sal evren. Araştırmalar, 2023’te dijital gerçek-

lik pazarının 18 milyar doları aşacağını, dünya 
nüfusunun yüzde 25’inin artırılmış gerçeklik 
kullanıcısı olacağını gösteriyor. Binlerce hatta 
milyonlarca yeni değer üretme potansiyeline 
sahip, fütüristik bir teknoloji ekosistemi vade-
den metaverse evrende artırılmış gerçeklik, 
sanal gerçeklik ve karma gerçeklik ürün ve 
hizmetlerine dayanan teknolojiler Arzum’un 
gelecek vizyonunun bir parçası olacak. Gü-
nümüzde metaverse’ün yanı sıra NFT de çok 
popüler. Non-Fungible Token’in kısaltması 
olan NFT (Değiştirilmesi mümkün olmayan 
dijital varlık) günümüzde pazarlama projele-
rinde daha fazla kullanılmaya başlandı. Gele-
cekte tüm dünyada olduğu gibi Arzum’da da 
NFT’nin kullanılacağını söyleyebilirim.

Global ve Türkiye özelinde perakende 
planlarınız nelerdir?

Önümüzdeki dönemde istikrarlı büyümeyi 
merkezimize aldık. Globalde büyümemizi 
sürdürmeyi, teknoloji, tasarım ve inovasyon 
odağımızı korumayı, yıllardır sürdürdüğümüz 
Türk kahvesini dünyaya yayma misyonunu-
muzu sürdürmeyi, e-ticaret ve dijitalleşme 
yatırımlarına devam etmeyi ve tüketicimizle 
aramızdaki bağı daha da güçlendirmeyi he-
defliyoruz. Sektördeki adetsel liderliğimizin 
sürmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk-
lerle ve ödüllerle özdeşleşen Arzum olarak, 
2022’de de ilklere, ödüllere hak kazanacak 
yenilikçi yaklaşımımıza devam edeceğiz. 
Müşteri deneyimlerini sürekli iyileştirmeye, 
sürdürülebilirlik alanında daha da hızlanma-
ya, dijital dönüşüm yatırımlarımıza yenilerini 
eklemeye ve çalışan deneyimlerimizi en üst 
seviyelere taşımaya devam edeceğiz. Haya-
ta geçirdiğimiz yeniliklerle tüketicilerimizin 
memnuniyetini daha üst seviyelere taşımayı 
sürdüreceğiz. Sosyal medya üzerinden canlı 
yayınlarla yapılacak pazarlama ve satış faa-
liyetleri gelecek dönemde daha da artacak. 
Bu mecraların kullanımı arttıkça tüketici ile 
gerçek zamanlı iletişimin kalitesi de ayrışma 
açısından belirleyici bir unsur olacak. Biz de 
kendimizi buna göre konumluyor çalışmala-
rımızı bu yönde sürdürüyoruz. 

Arzum olarak 14 yıldır ara vermeden Arzum 
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası spon-
sorluğuna devam ediyoruz ve bu destekle; 
‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanların-
da’ diyoruz. Hem kadın sporcu anlamında 
hem de genel olarak satrançta daha ileri bir 
noktaya erişebilmek için Türkiye Satranç Fe-
derasyonu ile el ele çalışmayı bundan sonra 
da sürdüreceğiz. Galatasaray Spor Kulübü 
ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Kadın 
Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Gala-
tasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın 
forma kol sponsoru olduk. Sponsorlukla; ‘Her 
alanda biz de varız’ diyen cesur ve azimli ka-
dınların yanında olduğumuzu göstermek is-
tedik. Türk kadın futbolunun, uluslararası are-

nada bugün bulunduğu noktadan çok daha 
iyi yerlere gelmesi için elimizden ne geliyorsa 
bundan sonra da yapacağız. 

Geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde çok özel, iz-
leyenlerin yüreğine dokunan bir reklam filmi 
hazırladık. Reklamımızda  ‘Annelik bazen zoru 
seçmektir’ dedik. Ayrıca koruma altındaki ço-
cuk ve gençlerle, korumadan ayrılan bireylerle 
çalışan Hayat Sende Derneği’ne bağışta bu-
lunduk. Yaptığımız bu bağışla koruma altında 
yetişen çocuklarımızın hayatına dokunmayı, 
onların geleceğine katkı sunmayı hedefledik. 
Arzum olarak sosyal sorumluluk projelerine 
büyük önem veriyoruz. Bundan sonra da farklı 
projelerle insanların hayatına dokunmaya, kat-
kıda bulunmaya, ihtiyaç duydukları anda onla-
rın yanında olmaya devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz ay özelinde malum 8 
Mart Kadınlar Günü kutlanacak. Türkiye’de 
kadınların çalışma hayatında ki yeri hak-
kında görüşleriniz nelerdir? Nasıl bir mesaj 
vermek istersiniz?

Toplumsal fırsat eşitliğini benimseyen bir mar-
kayız. Şirket genelinde yüzde 40 olan kadın 
çalışan oranımızın icra kurulunda yüzde 33 ol-
duğunun altını çizmek isterim. Türk toplumu 
olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde ne yazı ki 
çok gerideyiz. Bunun iki boyutu var: Biri, kadın-
la ilişkilendirilen roller, gelenekler ve inanç sis-
teminin yarattığı bariyerler. Diğeri ise kadının 
kendisini bu sistemin içinde görüp cesaretini 
ve kendine olan inancını zayıflatması. İlk bo-
yutuna etki etmek çok kolay değil. İnsanların 
inançlarını, yargılarını değiştirmekten bahsedi-
yorum ama ikincisi, kadının etki alanında olan 
bir konu. Değer yargılarını ve kendisine biçilen 
rolleri kabul etmeyerek aslında kendisini fırsat-
lara daha fazla açmasının mümkün olacağını 
düşünüyorum. Bu söylediğimin tam tanımı; 
kendine güven ve cesaret. Yapabileceklerinin 
farkında olmak, bir rol için ön plana çıkmak-
tan korkmamak, ‘Yapabilir miyim?’ endişesinin 
kendisini geride bırakmasına izin vermemek 
çok önemli. Kadınların dış etkenlerden bağım-
sız olarak içlerindeki güce odaklanmaları, ken-
di korkularını bir kenara bırakarak gerekli azim 
ve mücadele ruhunu ortaya koyduklarında 
şartların eşit olduğuna inanmaları çok önemli. 
İş dünyasının asıl gündeminin değer yaratmak 
olduğundan hareketle, kadınlar değer yarat-
maya ve cesaretle varlıklarını görünür hale 
getirmeye odaklanmalılar. Her başarılı erkeğin 
arkasında bir kadın olduğu söylemi aslında 
başarılı kadın için de geçerli. Kadın yönetici 
adaylarına; hayatı eşit bölüşecek, kendileri-
ni her koşulda destekleyecek ve başarılarıyla 
gurur duyacak bir hayat arkadaşı bulmalarını 
da özellikle tavsiye ediyorum. Ev işleri, çocuk 
yetiştirme ve ev ekonomisi tek bir tarafın so-
rumluluğunda olmadığında, o evlilikten eşit 
şartlarda kariyerinde başarılı olan kadın ve er-
kek çıkıyor. 
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BOYNER VIAPORT MAĞAZASI AÇILDI
 

 GEBZE CENTER SIFIR ATIK ORMANINA BAĞIŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI

 Gebze Center AVM, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması v e gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırak-
mak için ‘Sıfır Atık’ ilkesi ile faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılında Sıfır Atık Belgesi ve Atık Getirme Merkezi Belgesi 
alan AVM, başlattığı “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Atık Getirme Merkezi kurarak yedi kategoride aylık 25 ton atığın dönüştürül-
mesini sağlamıştı. Şimdi ise elektronik atıklarını getirenler ile Gebze’de  “Türkiye’nin İlk Sıfır Atık Ormanı” yeşertilecek.

Gebze Belediyesi öncülüğünde başlatılan 
Elektronik Atıklarınız Ormana Dönüşsün 
Projesinin paydaşı olan Gebze Center AVM, 
tüm çalışanları ve ziyaretçilerini elektronik 
atıklarını Danışma noktasında kurulan atık 
noktasına getirerek projeye katkı sağlama-
ya davet ediyor. Elektronik atıklarını getire-
rek katkı sağlayacak her ziyaretçisine, atık-
ların teslimi esnasında Kahve Dünyası’ndan 
bir paket Türk Kahvesi hediye edecek olan 
AVM ayrıca katkı sağlayan her ziyaretçisi 
için Sıfır Atık Ormanı'na fidan bağışlayacak. 
Kampanya kapsamında temin edilecek fi-
danların Gebze sınırları içinde tahsis edilen 
orman alanına dikimi 5 Haziran Dünya Çev-
re Günü yapılacak.

Proje’nin lansmanı, 23 Şubat’ta Gebze ve 
bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi 
haline gelen Gebze Center AVM’de ger-
çekleştirildi. Lansmana Gebze Kaymaka-
mı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı  
Zinnur Büyükgöz, Bilişim Vadisi İş Güvenliği 
Uzmanı Berra Arık, Exitcom Recycling Genel 
Müdürü Murat Ilgar ve Gebze Center AVM 
Müdürü Tamer Yılmaz katılarak Proje hak-
kında görüşlerini paylaştı. 

Güvenli ve doğa dostu bir alışveriş…

Uyguladığı hijyen kuralları ile güvenli ve 
keyifli alışveriş deneyimi sunan Gebze Cen-

ter AVM, sorumlu marka anlayışı ile çevreci 
uygulamaları hayata geçiriyor. Daha temiz 
bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya için fa-
aliyetlerini sürdüren AVM, 2019 yılında Sıfır 
Atık Yönetim Sistemini kurarak T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır 
Atık Belgesi ve Atık Getirme Merkezi Belge-
si’ni almaya da hak kazanmıştı. Gebze Cen-
ter AVM, uygulamaya aldığı TSE - COVID-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Bel-
gelendirme Programı kapsamında güvenli 
hizmet belgesi almıştı. TSE yetkilileri tara-
fından yeniden denetlenmesi sonrasında 
bütün hijyen önlemlerinin alındığı ve eksik-
siz uygulandığı tespit edildi. Kocaeli ilinde 
belgeyi alan ilk AVM olan Gebze Center, bu 
denetim sonrasında belgesini ilk yenileyen 
AVM oldu.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yönetim şirketi Fiba Commercial Properties 
(Fiba CP) yönetiminde faaliyetlerini sürdü-
ren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı 
bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi 
ziyaret edilebilir. 
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BOYNER VIAPORT MAĞAZASI AÇILDI
 

Boyner, yeni mağazasını Pendik Viaport Alışveriş Merkezi’nde açtı. Boyner’in “yeni nesil mağazacılık” yaklaşımından 
izler taşıyan Boyner Viaport, vitrin tasarımları, graffiti çalışmaları ve konumu ile dikkat çekiyor. 

Boyner, Eylül ayında hayata geçirdiği Cadde 
mağazasıyla ortaya koyduğu yenilikçi vizyo-
nunu yeni mağazalarına da taşıyarak, tüke-
tici deneyimini yaşam deneyimi haline ge-
tirmeyi sürdürüyor. All-line stratejisi ile bir 
yandan teknoloji yatırımlarına devam eden 
Boyner, fiziki mağazacılık alanında da büyü-
me ve gelişim fırsatlarını değerlendiriyor.  

Boyner’in yeni nesil mağazacılık konseptiyle 
tasarladığı, graffiti sanatçılarının çalışmala-
rının ve yeni nesil vitrin alanlarının yer aldığı 
Viaport mağazası 13 Şubat itibarıyla alışve-
riş severler ile buluştu.

Boyner Viaport mağazası, sunduğu hareket 
alanı ve konforlu alışveriş ortamıyla müş-
terilerini özel marka ve koleksiyonlarla bir 
araya getiriyor. Kozmetik, kadın, erkek, aktif 
spor, Jean, çocuk, ayakkabı, çanta kategori-
lerinin yer aldığı yeni Boyner mağazasında, 
müşterilerin dinlenebileceği alanlar da mev-
cut.  Öte yandan yeni mağazada, Türkiye’de 
sadece Boyner’de satışa sunulan National 

Geographic markası için ayrılan alanın bü-
yüklüğü ve ürünlerin çeşitliliği de dikkat 
çekiyor. 

“Alışveriş deneyiminden ötesini sunuyoruz.”
Boyner Viaport mağazası hakkında görüş-
lerini paylaşan Boyner Büyük Mağazacılık 
CEO’su Eren Çamurdan, “Yaşayan ve sürekli 

kendini yenileyen, müşteri deneyimini 
odağında tutan mağaza tasarımlarımıza 
bir yenisini daha eklediğimiz için mut-
luyuz. Pandeminin de etkisi ile e-ticare-
te olan ilgi artsa da fiziksel mağazaların 
kendilerini yenileyerek bu rekabette pas-
ta payını almayı sürdüreceklerini düşünü-
yorum. Bu bakış açısıyla Boyner mağaza-

larını sadece alışveriş deneyimi değil yaşam 
tarzı ve deneyim sunan mekanlar haline 
getiriyoruz. Boyner Cadde mağazamız yeni-
likçi duruşumuzun ilk örneği oldu, sıradaki 
atılımlarımız ile bu duruşu güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Tüm alışveriş severleri Via-
port mağazamızı deneyimlemeleri için bek-
liyoruz.” dedi 

Eren ÇamurdanEren Çamurdan
Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su 

 GEBZE CENTER SIFIR ATIK ORMANINA BAĞIŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI
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COCA-COLA YENİ İNOVASYON PLATFORMU "COCA-COLA CREATİONS" 
VE UZAYDAN ESİNLENEN YENİ ÜRÜNÜ “COCA-COLA INTERGALACTİC”İ TANITTI

 

Coca-Cola, yeni inovasyon platformu Co-
ca-Cola Creations'ı ve tüm dünyada sınırlı 
sayıda üretilen uzay temalı yeni ürünü Co-
ca-Cola Intergalactic’i gerçekleştirdiği glo-
bal lansmanla duyurdu.
 
 “Gerçek Mucize” marka platformu altında 
geliştirilen Coca-Cola Creations, iş birliği, 
yaratıcılık ve kültürel bağların yeni ifade bi-
çimlerine olanak sağlarken, hem sanal hem 
de gerçek dünyada art arda yeni ürünler ve 
deneyimler sunacak.

The Coca-Cola Company Global Strateji Kı-
demli Direktörü Oana Vlad, “Coca-Cola yüz 
yıldan uzun süredir, dünya çapında iyimser-
lik sembolü olarak ikonik statüsünü koruyor. 
‘Gerçek Mucize’yi hayata geçirirken, bugü-
nün gençleriyle neşe ve heyecanı paylaştı-
ğımız deneyimlerle bağlantı kurmak ve bu 
buluşmayı kutlamak istedik. Coca-Cola Cre-
ations, bizden beklenen yeni ve alışılmadık 
tatlar, anlar ve iş birlikleriyle, tüketicilerimizi 
şaşırtarak, memnuniyet duyacakları anlara 
eşlik etmeyi amaçlıyor." dedi.
 
Coca-Cola Creations kapsamında piyasaya 

sunulan ilk ürün Coca-Cola Intergalactic, 
uzaydan ilhamla hayat buldu. Evrenin bir 
yerinde, sonsuz olasılığın bulunduğu bir 
dünyada, bambaşka bir Coca-Cola’nın, bir-
birimizle ilişki kurmanın yeni bir yolunun var 
olabileceği vizyonuyla yaratıldı.
 
Coca-Cola Intergalactic, eşsiz Coca-Cola 
lezzetini, kırmızımsı bir tonla yorumladığı 
beklenmedik dokunuşla birleştirdi. Tadı, bir 
kamp ateşi etrafında yıldızları izlemeyi andı-
rırken, uzaya yapılan soğuk bir yolculuğun 
hissettirebileceği hafif serinletici duyguyu 
da barındırıyor.
 
Oana Vlad, Coca-Cola Intergalactic ile ilgili 
olarak “35 yıl önce Coca-Cola, uzaya giden 
ilk içeceklerden biri olmak için NASA iş bir-
liği yapmıştı. Aynı uzay tutkumuz bugün 
hala devam ediyor. Coca-Cola Intergalac-
tic ile uzay araştırmalarıyla yeni dünyaları 
keşfetme ve nesillere ilham verme gücünü 
kutlamak istedik. Bu konsepti bir yudumla 
hayata geçirmek için yola çıktık ve uzaya 
ilişkin sevdiğimiz herşeyin gizemini ve özü-
nü yakaladık.” şeklinde konuştu.
 
Çok boyutlu ve ışıklarla dolu yıldız bulutunu 
barındıran, benzersiz bir ambalaj tasarımıy-
la sunulan Coca-Cola Intergalactic, dünya 
çapında ünlü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı 
Ava Max iş birliği ile duyuruluyor. Kampan-

ya çerçevesinde, www.cocacola.com/creati-
ons adresinden ve Coca-Cola Intergalactic 
kutu veya şişesi taratılarak erişilebilen artı-
rılmış gerçeklik (AR) ile izlenebilecek konser 
heyecan dolu bir deneyim sunuyor.  Kırmızı 
likit ve degrade aydınlatmayla çevrelenen 
Ava Max, artırılmış gerçeklik holografik özel 
konserin parçası olarak, Coca-Cola Interga-
lactic kutusunu yer çekimine karşı yarı say-
dam uzay istasyonu gibi kullanarak, hit ol-
muş parçaları “Kings & Queens”, “Sweet But 
Psycho” ve “Every Time I Cry”ı seslendiriyor.

Ava Max, “Her şarkının, dinleyicileri yeni 
dünyalara götürdüğü gibi Coca-Cola Inter-
galactic ile insanları bir uzay yolculuğuna 
davet ediyoruz. Bu heyecan verici iş birliğin-
de dünya dışından teknolojik bir deneyim 
hedefledik.” dedi.  Deneyimin tasarımı ve 
üretimini, Virtue and Tool gerçekleştirirken, 
ambalaj tasarımında Forpeople ile iş birliği 
yapıldı.

Coca-Cola Intergalactic lansmanı kapsa-
mında ayrıca, dünyaca ünlü sokak giyim 
markası Staple gibi önde gelen tasarım 
markalarıyla iş birlikleri de gerçekleştiri-
liyor. Türkiye’ de ise Fineapple markası ile 
kapüşonlu sweat shirt, elbise, eşofman altı, 
t-shirt, crop t-shirt, blazer ceket, yelek, tenis 
ve bisikletçi şortu, telefon kabı ve anahtar-
lıktan oluşan 13 parçalık bir kapsül koleksi-
yon hazırlanıyor.

Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilen Co-
ca-Cola Intergalactic, Türkiye’de 25 Şubat 
itibariyle tüketicilerle buluşacak. 
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COCA-COLA YENİ İNOVASYON PLATFORMU "COCA-COLA CREATİONS" 
VE UZAYDAN ESİNLENEN YENİ ÜRÜNÜ “COCA-COLA INTERGALACTİC”İ TANITTI
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KONUT ALAMAYAN ARSAYA YÖNELDİ

Son dönemde satılık konutlarda fiyatlar, or-
talama yüzde 50 arttı. Bu oran İstanbul’da 
bazı bölgelerde yüzde 100’e kadar çıktı. Ar-
tan fiyatlar nedeniyle ev alma hayalini erte-

leyenler ise arsalara yöneldi. Bütçe dostu ol-
ması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ 
Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet 
görüyor.

Değerlenmesini bekliyorlar

Başta ticari yapılar olmak üzere birçok 
konutun ve arsanın satışını gerçekleştiren 
Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, 
emlak satışları hakkında bilgi verdi. Son 
bir yılda büyük fiyat artışların yaşandığını 
belirten Altınay, “Konut fiyatları Türkiye 
genelinde yüzde 50 oranında arttı.   Bu 
oran İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin 
gözde ilçelerinde yüzde 100’e kadar çıktı. 
İnşaat maliyetlerinin yükselmesi bunun en 
büyük sonucu. O nedenle de birçok insan 
birikimleriyle konut alamaz duruma geldi” 
dedi.

Konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle alım 
yapmayanların yatırıma yöneldiğini akta-
ran Altınay, “Büyük bir kısmı parasını yatı-
rım araçlarında tutuyor. Ancak bir kısmı da 
arsalara yöneldi. Şimdi alıp değerlenmesini 
bekliyorlar. Özellikle de değerinin altında 
arsa olursa kapış kapış gidiyor” diye ko-
nuştu.

‘Tekirdağ’ın ilçelerine rağbet var’

En çok rağbet gören yerler hakkında da 
bilgi veren Altınay, “Bütçe dostu olma-
sı nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ 
Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet 
görüyor.  Onun dışında Silivri’ye, Çatal-
ca’ya yakın mahalleler isteniyor. İnsanlar, 
buralara küçük de olsa bir ev yapıp hafta 
sonları zaman geçirebilecekleri yerler ol-
sun istiyorlar. Pandemi öncesine göre 2-3 
kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye 
devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

‘İmar durumuna bakın’

Arsa alırken birçok konuya da dikkat et-
mek gerekiyor.  Bazı satıcılar imar, tapu 
gibi konularda yatırımcılara yanlış bilgiler 
verebiliyor. Gülcan Altınay konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Arsa satın alırken öncelikle 
kişiler tapuya gidip üzerinde herhangi bir 
haciz vs. var mı diye baktırabilir ve beledi-
yeye gidip arsanın imar durumu hakkında 
sorgulama yaptırabilir. Bunlarla uğraşmak 
istemiyorsa da özel ekspertiz de anlaşıp, 
ekspertize bütün arsanın araştırmasını 
yaptırabilir. Tapu esnasında da resmi ola-
rak ödemeler banka yoluyla yapılır imzalar 
atılır.”

Gülcan AltınayGülcan Altınay
Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkul Danışmanı 
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Hayalin Gerçeğe Yolculuğu
Yazar: Mithat Samsama

Yayınevi: FLİPPER YAYINLARI
Sayfa Sayısı: 272

Hayali Olmayanın Hedefi Olmaz, 
Hedefi Olmayanın Da Hayali 
Gerçekleşmez.

Her işin başlangıcı hayal etmekle 
başlar. Hayal dediğin şey içindekini, 
gönlündekini aklınla ve mantığınla 
birleştirmektir. Asıl hayal ise insanın 
kendisini bir davaya adamasıdır.
Allah insana hangi konuda bir 
yetenek veriyorsa o alanda başarı 
da veriyor. Önemli olan siz hangi 
alana ilgi duyuyorsunuz. Kısaca 
yapmak istediğiniz şeylerin topluma 
fayda sağlayacağını düşündüğünüz 
işleri yapmak sizi farklı ve özellikli 
kılacaktır. Toplum için bir şeyler 
yaptığınızda bir yerlere geliyor-
sunuz.

Bu düşünceyle, yaklaşık otuz üç 
yıllık bir deneyimle tekstil ve hazır 
giyim sektöründe çırak olarak 
başladığım iş hayatına, girişimci bir 
ruh ve sistematik bir bakış açısı ile 
Kurumsallaşma yolunda ilerlerken 
aynı zamanda, CLIMBER B.C. ile 
Global bir marka olmak vizyonuyla 
da yolumuza devam ediyoruz.
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SİVAS’IN SEMBOL İSMİ ŞEMSEDDİN SİVASİ’NİN HAYATI “LÂL” İLE 
SAHNEYE TAŞINDI

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan ve Fatih Duman'ın “Lâl” adlı eserinden uyarlanan “Lâl” isimli 
tiyatro oyununun galası Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sivas Belediyesi’nin katkıları ile Hakan Güneri tarafından 
sahneye uyarlanan oyunun Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen galasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih Ayan, Beyoğlu Belediye 

Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Sivaslılar Platformu Başkanı İsmail Erdem 
ve çok sayıda seçkin konuk katıldı. İzleyicileri ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkaran “Lâl” tiyatro severler-

den tam not aldı.

Mevlâna’nın hocası Şems-i Tebrizi ve Ak-
şemseddin’le beraber Türk-İslam dünyası-
nın en önemli üç Şems’inden biri kabul dilen 
Şemseddin Sivasi’nin hayatı Sivas Belediye-
si’nin katkılarıyla sahneye taşındı.  Sivas’ın 
sembol isimlerinden biri olan Şemseddin 
Sivasi’yi anlatan ve Fatih Duman’ın “Lâl” 
isimli kitabından sahneye uyarlanan oyu-
nun yönetmenliğini Ferah Tiyatrosu Sanat 
Yönetmeni Hakan Güneri yaptı. Taksim Ata-
türk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen galaya 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti 
TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Be-
lediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih 
Ayan,  Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt 
Öztekin, İstanbul Sivaslılar Platformu Başka-
nı İsmail Erdem ve çok sayıda seçkin konuk 
katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Şem-
seddin Sivasi, yeni nesillere tanıtılmayı 
hak eden önemli bir tarihi şahsiyettir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop galada-
ki konuşmasında şunları kaydetti: ” Kültür 
ve sanat tarihimizde bazı şehirlerin ismiyle 
özdeşleşmiş tarihi şahsiyetler vardır. Kon-

ya Mevlana’dır, Eskişehir Yunus Emre’dir, 
Nasrettin Hoca’dır… Tarihin her döneminde 
önemli bir merkez olan Sivas, Hitit, Selçuk-
lu, Osmanlı, Kadı Burhanettin ve Şemseddin 
Sivasi'dir. Bu gece Sivas’ın sembol isimle-
rinden, gönüller sultanı Şemseddin Sivasi 
Hazretlerini hatırlatmak ve gelecek nesille-
re emanetini miras olarak aktarmak üzere 
buradayız. Doğumunun 500. yılını geride 
bıraktığımız gönüller sultanı Şemseddin Si-
vasi Hazretleri, geçen bunca asra rağmen 
tıpkı Yunus gibi, ilahileriyle menkıbeleriyle 
dillerde dolaşan ve yeni nesillere tanıtılmayı 
hak eden önemli bir tarihi şahsiyettir. Kadim 
şehirlerin, kadim tarihlerini ve şahsiyetlerini 
diri tutmak hepimizin vazifesidir.” 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: 
“Amacımız şehrimizin ve kültürümüzün 
değerlerini yeni nesillere aktarmak, ta-
nıtmak ve bu noktadaki eksiklikleri gi-
dermek”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sekiz 
aylık yoğun bir çalışma va hazırlığın sonu-
cu olan Lâl oyununun  görkemli gala ge-
cesinde yaptığı konuşmada, “Her şehrin 
bir sahibi vardır. Şehirlerin sahibi şehirlerin 

Mustafa ŞentopMustafa Şentop
TBMM Başkanı TBMM Başkanı 
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üzerinde gezip tozanlar, yürüyenler değil 
şehrin altında yatıp gönlünü o şehre veren-
lerdir. Şemseddin Sivasi Hazretleri de Türk 
İslam kültürünün ve  Sivasımızın önemli de-
ğerlerinden birisidir. 2020 yılında doğumu-
nun 500. yılı anısına hemşerimiz ve değerli 
yazar Fatih Duman tarafından yazılan “Lâl”  
isimli eserin tiyatroya uyarlanmış halini bu-
gün sizlerin ve toplumun beğenisine sunu-
yoruz. Amacımız ve mücadelemiz sadece 
fiziki belediyecilik değil,  şehrimizin ve kül-
türümüzün değerlerini yeni nesillere aktar-
mak, tanıtmak ve bu noktadaki eksiklikleri 
gidermektir. Gala gösterisinden sonra baş-
ta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara’da 
da Şemseddin Sivasi Hazretlerinin tanıtımı 
noktasında bu tiyatronun gösterimine de-
vam edeceğiz” dedi. 

Sivas’tan Doğan Güneş: Şemseddin Siva-
si 

"Anadolu'yu mayalayan şahsiyetler üzerine 
romanlar yazıyorum. Ama ilk kez bir roma-
nım tiyatroya uyarlanmış oldu, gerçekten 
heyecan verici" diyen “Lâl”  kitabının yazarı 
Fatih Duman galada, uzun süren araştırma-
lar sonucu kaleme aldığı romanını sahnede 
izleyecek olmaktan dolayı memnuniyetini 
dile getirdi. 

Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan 
Güneri ise  şunları kaydetti: “Lâl hikayesini 
çok sevdik ve onu sahneye uyarladık. Şem-
seddin Sivasi’yi sahneye taşımak benim için 
biraz zordu. Çünkü onun yaşadığı dönem 
gereği birçok yolculuğu var. Özellikle mane-
vi yolculuğu çok büyük. Benim tiyatroda 25. 
yılım. Bu role hazırlanırken eldeki belgeler 
ışığında uzun araştırmalar yaptım. Döneme 
ve karaktere hakim olmak çok önemliydi. 
Şemseddin Sivasi’nin hayatını hem sahneye 
döküp hem de oynamak benim için zor ama 
oldukça da anlamlı oldu.”

“Lâl”i Ödüllü İsimler Hazırladı

Büyük şair ve mutasavvıf Şemseddin Siva-
si’nin hayatına odaklanan ve Osmanlı’nın 
Eğri Kalesi fethini anlatan “Lâl”, görkemli 
gala gecesinde izleyicileri ilahiler, şarkılar 
ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkardı.  Oyun 
izleyicilerden tam not aldı. Sivas’ın tarihinde 
önemli bir yer tutan ve beş asırdır tarihe ışık 
tutan Şemseddin Sivasi’nin hayatını anla-
tan “Lal”in yönetmen yardımcılığını Gülnur 
Çelik, reji asistanlığını Havva Şahin ve kore-
ografisini Sercan Doğantekin üstlendi. Mü-
zikleri Yücel Arzen'e ait olan oyunda Hakan 
Güneri, Okan Patırer, Fatih Özseçen, Faruk 
Alamehmet, Serdar Dinçel, Gülnur Çelik, 
Ulaş Sayman, Havva Şahin, Oğulcan Söğüt, 
Emirhan Küçük, Duygu Türkyılmaz, Berke 
Enes Uludağ, Ali Berk Yaman, Furkan Ayhan 
Özdemir ve Samet Gökgöz yer alıyor.



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı
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Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Bu ayki yazımda sizlerle müşteri ve satış 
danışmanı etkileşiminden bahsetmek isti-
yorum. Belki de şimdi aklınızdan şöyle ge-
çireceksiniz : “Fırat Bey, Rusya – Ukrayna’ya 
operasyon başlattı, Amerikan Doları yükse-
liyor, benzine zam geldi, şimdi ne müda-
vimi, ne müptelası!” Sizin pencerenizden 
baktığımda sizi anlamak mümkün. Ben size 
şöyle bir pencere aralasam ne dersiniz ? 

Bence biz bu ülkenin insanları olarak dün-
yada artık sıkça yaşanan bu ve benzer du-
rumların müptelası çoktan olmuşuz. Baba-
annemin sözünü hatırlayarak yazıma devam 
edeceğim : Enseyi karartmayın, işinize bakın 
çocuklar! derdi hep … Şartlar ne olursa ol-
sun umudu yitirmek olmaz. Belki de umut 
olmadan yaşam olmaz.

Şimdi bu ayki başlığı biraz inceleyelim bir-
likte : 

Müdavim kelimesi Arapça’dan gelir. “mu-
dāwama” “Bir işi yapmaya sürekli ve düzenli 
devam eden demek.” 

Peki müptela ne demek? Müptela kelime-
si de Arapça’dan gelir. “mubtalā” o da “bir 
şeye bağlanmak, tutkun olmak!” demek.

Şimdi soru şu : 

Bir insan nasıl müptela olur? Nasıl müdavim 
olur? Yada kendi mağazalarınıza müşterile-
rinizi müptela edip, müdavim haline geti-
rebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? 
Bu konuda neler düşündüğümü sizler için 
birkaç satır yazayım. 

Hemen hemen her insanın psiko-sosyal ge-
lişim ihtiyaçlarından biri olan bağ kurmak ve 
bağlanmak, çocukluk yıllarında ilk temelleri-

ni atar. Bir çocuk ilk bağı annesi ile kurar. 
Sonra baba ve sonra ailedeki diğer insan-
larla onları görme, gösterdikleri ilgi, hoş-
nutluk ve tahammül derecelerine göre bu 
bağ oluşumu başlar ve yaşanılanlara göre 
olumlu/olumsuz yönde gelişim gösterir. 

Bir bebek doğduktan sonra güvenli ve 
sağlıklı bağlanmayı eğer annesi veya ba-
kım veren insan sıcak, samimi ve tutarlı 
bir yaklaşım sergilerse kurar. Eğer güvenli, 
samimi, sıcak ve sevecen davranış ve tu-
tumları görmez ve hissetmezse o halde 
bu bağlanma sağlıksız kurulur ve gelecek 
dönemlerde karşılaşacağı problemlerin te-
melleri böylelikle atılmış olur. Yani bebek-
likte başlayan kendini yetersizlik ve değer-
sizlik hisleri gelecekte özgüven konusunda 
sıkıntılar yaşatabilir. Bu ve benzeri neden-
lerle çocukluk döneminin psikolojik açıdan 
da sağlıklı geçmesi çok önemlidir. Aile 
içinde kurulan bağlar güvenli, samimi ve 
gerçek olduğunda bebek veya çocuk ken-
dini çok daha iyi hisseder. Bunun tam tersi 
olduğunda ise duygusal boşluğu onarmak 
için arayışa girme, boşluğu dolduracak bir 
oluşum hissettiğinde bu yöne kayma hatta 
odaklanma başlar. 

18 yıllık gözlem, deneyim, 75.000 kişiye 
verdiğim eğitim ve danışmanlık hizmet-
lerinden elde ettiğim bulgulara göre bir 
müşterinin mağaza veya markanıza müp-
tela olması için sizin de onunla sağlıklı bir 
bağ kurması gerekir. Müşterinizi sıkmadan 
ve tedirgin etmeden karşılamanız, mağaza 
içinde rahatça dolaşmasını sağlamanız, ge-
rekirse ikramda bulunmanız, eğer iletişim 
frekansı sorunu yaşamıyorsanız müşterinin 
kendini güvende hissetmesi için sadece bir 
kişi tarafından ilgilenilmesi gerekir. 

Nasıl ki bir ebeveyn veya çocuklara bakım 
verenler onlara koşulsuz ilgi gösteriyorsa 
aynı şekilde bu davranışı müşterilerinize 

Müptela eden satış danışmanları ve müdavim olan müşteriler…
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Müptela eden satış danışmanları ve müdavim olan müşteriler…

gösterin.  

Müşterileriniz için ;

-Alıcı
-Bakıcı
-Bedavacı
-Ajan
-Fakir
-Zengin gibi etiketler yapıştırmadan etki-
leşimi başlatın ve geliştirin. Onlarda yarat-
tığınız hissiyat sizlerin uzun vadede maddi 
ve manevi olarak kazanmasına neden olur. 
Unutmayın! Müşteriler bizlerin gerçek pat-
ronu belki de yaşam kaynağıdır. 

Bir bebeğin bakıcısı sık sık değiştiğinde na-
sıl o bebek dağılıp savruluyorsa,  mağaza 

çalışanları da sık sık değişirse müşterilerde 
de benzer bir psikoloji belirebilir.  

İşte müptela etmenin yolları ;

-Samimi ve suni olmayan bir iletişimi baş-
latmak,

-Mağaza içinde rahat rahat dolaşmasını 
sağlamak,

-Size ihtiyacı olduğunda yanında olmak,

-Ürün alma zorunluluğu veya baskısı kur-
madan alış-veriş havasına sokmak,

-İhtiyaçlarına göre en doğru ürünü en iyi fi-
yat performansı ile sunmak,

-Hiçbir şey almadan mağazadan çıktığında 
dahi kapıya kadar yolcu etmek ve kapıdan 
tam da çıkarken tekrar mağazaya davet 
ederek aslında ilk mihenk taşlarını yollara 
döşemiş olursunuz. 

Müşterileriniz satın alma baskısı hissetme-
den, rahatça mağazanızda dolaştığında, siz-
den karşılıksız olarak samimi ve gerçek ilgiyi 
görmeye başladığında kısa zamanda bağ 
kurmaya başlar. İşte temelleri atılan bu bağ 
sizin müşteri portföyünüze gerçekten yarar-
lı bir müşteri daha eklendiği anlamını taşır. 

Diğer yandan bağ kurmak şu açıdan da 
çok önemli: 

Artık neredeyse hiçbir mağaza ve markada 
kötü olarak tarif edilecek ürün/ler kalmadı. 
Müşteriler her durumda kendi bütçelerine 
uygun ve kendilerine göre kaliteli ürünleri 
her yerden satın alabiliyorlar. Ancak her sa-
tış danışmanı ve mağaza yöneticisi ile bah-
settiğim şekilde bağ kuramıyor. Bu nedenle 
her ne kadar internetten yapılan satışları 
tüm sektörde problem oluştursa da organik 
olarak kurulan bağların yerini tutmaz. Bu 
nedenle artık mağazalarda müşterileri tut-
mak için kendi hünerlerinizi çok daha fazla 
göstermeniz mümkün.

Benden söylemesi : Müşterilerinizi öncelikle 
davranış, tutum, ürün ve fiyat performansı 
ile müptela sonrasında müdavim haline ge-
tirebilirsiniz. 

Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YENİLENMİŞ ÜRÜN MARKETİ EASYCEP 
ŞİMDİ M1 KONYA AVM’DE

 Konya’nın yaşam merkezi M1Konya AVM, marka karmasını genişletmeye devam ediyor. M1Konya AVM, hayata 
geçirdiği yeni işbirliği ile yenilenmiş akıllı cihazların yer aldığı EasyCep’i ziyaretçileri ile buluşturdu. Dünyada “Yenilenmiş 

Telefon” kavramını Türkiye'ye taşıyan EasyCep, M1Konya AVM’de ziyaretçilerini bekliyor.

Geniş marka karması ile Konya 
ve çevresi için kıymetli yaşam 
merkezi M1Konya AVM, ala-
nında önde gelen markalarla 

yeni işbirliklerini hayata geçirmeye de-
vam ediyor. M1 Konya AVM’nin yeni 
markası EasyCep oldu. 

Bölgenin hem ekonomisine hem de 
sosyal yaşamına önemli bir katma de-
ğer sağlayan M1 Konya AVM, yenilen-
miş akıllı cihazların yer aldığı EasyCep’i 
ziyaretçileri ile buluşturdu. Dünyada 
yenilenmiş Telefon" kavramını Türki-
ye'ye taşıyan EasyCep’te bilgisayardan 
tablete, robot süpürgeden akıllı saatlere 
kadar birçok ürüne ulaşılabiliyor. 

12 Ay Garanti ve Kalıcı Silinmiş Veriler 
garantisi veren EasyCep Türkiye’nin en 
büyük yenilenmiş ürün marketi olarak 
hizmet veriyor. 

Konforlu ve güvenli alışverişin adre-
si…

Türkiye’nin en büyük yenilenmiş ürün 
marketine bütün Konyalıları davet eden 
M1Konya AVM, güler yüzlü çalışanlarıy-
la misafirlerine konforlu ve güvenli bir 
alışveriş deneyimi sunuyor. 

AVM, tek kat üzerine kurulu yerleşimi, 
geniş koridorları ve açık otoparkı ile 
normalleşme sürecinde ziyaretçilerini 
havadar ve sağlıklı ortamlarıyla karşılı-
yor. Ziyaretçilerinin güvenlik ve sağlığını 
en yüksek seviyede gözeten M1Konya 
AVM, uygulamaya koyduğu önlemlerle 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan verilen COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimen-
kul yatırımcılarından FİBA Commercial 
Properties’in (FİBA CP) AVM yönetim 
şirketi FİBA Commercial Property Ma-
nagement (FİBA CPM) yönetiminde 
faaliyetlerini sürdüren M1Konya AVM 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.
com.tr ve www.m1konyaavm.com.tr ad-
reslerinden ulaşılabiliyor.
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BİLİNMEZLİK MİDİR GELECEK?

Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Makale / MALL&MOTTO 

Yoksa yapılan planların birer vizyonlaması 
mı? Neredeyim..  Nereye gidiyorum.. Neler 
yapmak istiyorum.. Bunun için elimde neler 
var.. Başka nelere ihtiyacım var.. Yapabilir 
miyim..

Belki bu ve buna benzer sorularla meşgul 
olmaktır gelecek..

’Anda kal’ diyen onca öğretiye karşı koy-
maktır belki de.. Şimdiyi bilmezsen gelece-
ğini nasıl bileceksin der bir cümle.. Bir kısmı 
da 

-‘Geleceği bilmiyorsun ki  mutlak tek bir 
gerçeklik var o da şimdidir’ der bir öteki..

Peki kime göredir gelecek.. Bilmiyorsak , 
görmüyorsak, hissedemiyorsak sadece ya-
rın ve ondan sonrakinden ibaretse yaptığın 
vizyonlamaya sadık kalabilmek mümkün 
müdür tüm bu bilinmezliğe rağmen ? Ya 
da safi safsata mıdır eskilerin deyimiyle ; 
‘Ömür dediğin bir gündür , O da bugündür’ 
dediği gibi.. 

Günü kaçırıp, anı bırakıp , iki saat sonra hat-
ta yarın ne yapacağınızın planlarını yapar-
ken kaç kez yakaladınız kendinizi?

Ya da arkadaşınız hararetli şekilde bir 
şeyleri  anlatırken , sizin ona boş gözlerle 
baktığınızı hissedip konuşmayı kestiğinde 
girdiğiniz mahcubiyeti hatırladığınız oldu 
mu?  Peki durumu toparlamak için özür  di-
leyerek  onun söylediklerini  tekrar etmesini  
rica ettiğiniz an ne hissettiniz?

‘Şimdi’ de kalabilmek kolay bir eylem de-
ğildir. En azından günümüz insanının hayatı 
yaşayış biçimi hep sonrayı düşünmek üzere 
kurulu. Özellikle çalışma hayatıyla beraber 
‘Zaman’ kavramının hayatın tam da orta-

sında olması trajikomik şekilde zamanın 
ne kadar önemli olduğunu aynı zamanda 
bu önemi atfedecek kadar onu yaşayama-
manın ,hatta  ’Anda kalamayarak ‘ ona hak 
ettiği değeri verememenin tam da zıddını 
yaşatır insana..

Hangisi doğrudur ya da yanlıştır demek ne 
kadar göreceli olsa da; Gelecek diye bir şey 
yok.. Gelecek bir kelimeden ötesi değil as-
lına bakarsanız.. Şu anki yaşadığınız andan 
bir saat sonrası da ‘gelecek’.. Duruma böyle 
yaklaştığımızda peki ya beklentilerimiz, ha-
yallerimiz , planlarımız ne olacak derseniz 
eğer onlarla ilgili düşünmek de o an gelene 
kadar mutlak bir gerçeklik vermediği için 
onlar da geleceğe dair cümleler aslında.  
Zihin üretiyor, düşündürüyor, planla diyor..  
Adı da dünyada sanatın her dalına ironik 
şekilde konu olmuş bugünü zerre ilgilen-

dirmeyen ama hem bizi içinde tutan aynı 
zamanda da düşüncelerimizle de ‘geleceği  
planlıyormuş’ hissiyle biz kafası karışık insa-
noğlunu oyalayan da bir olgu.. 

Bir şekilde bu sarmalın içindeyiz. Gelen bir 
gelecek yok aslında.. Her gün yaşadığın 
günler de aylar da birbirini kovalarken , o 
çok beklediğin harika gün diye aylarca sa-
yıkladığın o güne  bir gün kala içindeki he-
vesin kırıntısı dahi kalmadığını anladığında 
gelecek kelimesinin süsüne püsüne aldan-
maman gerektiğini anlamış oluyorsun. Ço-
cukluk yaşlarından çoktan ayrıldıysan bir de 
.. Geleceğin geleceği falan yok. Gün bugün. 
An da bugün .. Hatta an tam da bu an .. 
Okumaya başlarken gelecek sandığın yer-
desin ,satırları okudun ve bitti bile.. 

Hani gelecekti  gelecek? 
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İSTANBUL AKVARYUM’DAN ‘GELECEĞİ BESLE’ SÖYLEŞİSİ

Türkiye’nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum’da deniz temizliği, sürdürülebilir yaşam, mikro plastik ve insan sağlı-
ğı temasıyla ‘Geleceği Besle’ söyleşisi gerçekleşti.

Denizlerdeki ekosistem, deniz canlıları ve 
çevre temizliği konusunda 7’den 70’e tüm 
insanları bilgilendirmek ve farkındalık oluş-
turmak amacıyla hizmet veren, Türkiye’nin 
en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum’da 
3 Şubat Perşembe günü ‘Geleceği Besle’ 
isimli söyleşi gerçekleşti. Taş Kağıt Makas 
atölyesinin kurucularından oyuncu Ceyda 
Düvenci moderatörlüğünde, beslenme uz-
manı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara 
Koçak ve İstanbul Akvaryum genel müdürü 
Dilek Çapanoğlu’nun konuşmacı olarak ka-
tıldığı söyleşide ziyaretçilere deniz temizliği, 
sürdürülebilir yaşam, mikro plastik ve insan 
sağlığına etkileri gibi konularda bilgi verildi. 
İstanbul Akvaryum ve Taş Kağıt Makas 
atölyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe 
özellikle çocuklu aileler büyük ilgi gösterdi. 
Ebeveynler, dev akvaryum tankının önünde 
yapılan  söyleşiyi takip ederken çocuklar ise 
geri dönüşüm temalı atölye çalışmasında 
geri dönüşüm malzemelerinden hayal güç-
lerini kullanarak akvaryumdaki canlıların 
heykellerini yaptı.

“DOĞAYI VE DENİZİ SEVMEK KORUMAK-
TAN DAHA ÖNEMLİ”

Panelin moderatörlüğünü yapan Taş Kağıt 
Makas atölyesinin kurucularından oyuncu 
Ceyda Düvenci ise çocukların öğrendikle-
rini değil gördüklerini uyguladığını vurgu-
layarak, “Biz çocuklarımıza inanıyoruz ve 
güveniyoruz ama ebeveynlerin işi daha yeni 
başladı. Doğayı sevmek, hayvan dostlarımı-
zı sevmek onları korumak, özen göstermek, 
tüketim toplumunun bir parçası olmamak 
verilebilecek en güzel örnektir çocuklarımız 
için. Böylece ileride denizimizi de doğayı 
da korumaya gerek kalmaz çünkü denizi 
ve doğayı seven çocuklar büyür. Asıl buna 
ihtiyacımız var. Özetle doğayı ve denizi sev-
mek korumaktan daha önemli çünkü zaten 
sevince korumaya gerek kalmaz.” diye ko-
nuştu.

“BİR İNSAN, ÖMRÜ BOYUNCA ARABA 
LASTİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNDE PLASTİK YU-
TUYOR”

Panele konuşmacı olarak katılan beslenme 
uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Di-
lara Koçak: “Denizlerde gördüğümüz plas-
tikler dışında bir de görmediğimiz plastikler 
var. Her hafta bir kredi kartı, üç haftada bir 
plastik tarak, beş haftada bir ise elbise askı-
sı büyüklüğünde plastik yiyoruz.” dedi.  Bir 

insanın bütün ömrü boyunca bir arabanın 
lastiği kadar yirmi kiloluk plastik yuttuğunu 
belirten Koçak: “Bunun en büyük kaynağını 
denize atılan plastik atıklar ile gözle görü-
lemeyecek küçüklükte yayılan mikroplastik 
ve nanoplastikler oluşturuyor.” şeklinde ko-
nuştu.

“1800 YILLARIN SONUNDA ÜRETİLEN 
PLASTİK HALA VARLIĞINI SÜRDÜYOR”

Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara 
paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ürün-
lerin hepsi canlılar tarafından su kuşları, 
deniz memeleri, balıklar tarafından besin 
zincirindeki gıdalarmış gibi tüketilmeye ça-
lışıldığını ve bunun sonuncunda da başta 
denizlerimize sonrasında insanlığa zararlı 

bir şekilde geri döndüğünü belirten İstan-
bul Akvaryum genel müdürü Dilek Çapa-
noğlu: “İlk plastiğin 1800’lü yılların sonuna 
doğru üretildiğini düşünürsek hala doğa-
da yok olmadı. Denizlerimizdeki en büyük 
tehlikelerden bir tanesi de balıkçı misina-
ları. Belki 500-600 yıl doğada yok olmuyor. 
Hayalet gibi denizler içerisinde okyanuslar 
içerisinde dolaşan bu atıklar pek çok canlı 
başta deniz kaplumbağaları için çok büyük 
tehdit oluşturuyor.” dedi.  İstanbul Akvar-
yum’un aynı zamanda deniz kaplumbağala-
rı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olarak 
faaliyet gösterdiğini söyleyen Çapanoğlu: 
“Denizdeki atıklar ve benzeri nedenlerle ya-
ralanan deniz kaplumbağalarını tedavi ede-
rek denize geri dönüşlerini sağlıyoruz.” diye 
konuştu.
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ZAMAN ARTIK RENOVASYON ZAMANI

Makale / MALL&MOTTO 

1988 yılında İstanbul’ da Galleria Alışveriş 
merkezinin açılması ile başlayan dönemde 
Türkiye bugün 450’nin üzerinde alışveriş 
merkezi ile yaklaşık 14 milyon metrekare 
kiralanabilir alan potansiyeline ulaşmıştır. 
Çeyrek asırlık bir dönemden biraz daha 
uzun olan bir dönemde yukarıda bahset-
miş olduğum oldukça büyük sayılara sektör 
olarak büyük bir başarı örneği olarak ulaşıl-
mıştır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
kentlerimizde bu sayıların yoğunluğunu 
daha fazla hissediyoruz. Günümüzün ko-
şulları nedeniyle bu sayılardaki artış hızı ya-
vaşlamış olsa da büyümenin devam ettiğini 
görüyoruz.

Son yıllarda devamlı tüketicilerin alışkanlık-
ların değiştiğini, beklentilerin farklılaşmaya 
başladığını belirtiyorduk. 2020 yılının ilk 
çeyreğinde tüm dünyada etkilerini sert bir 
şekilde hissettiren covid 19 ile pandemi 
döneminde de tüketici ihtiyaç ve beklen-
tilerinin değişimini tüm sektör olarak daha 
da yakından takip ettik. Bu konuda geride 
bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık dönemde pek 
çok araştırmalar, anketler yapıldı. Tüketici-
nin alışveriş alışkanlıklarını ve beklentilerini 
daha net analiz ettik ve bunlarla ilgili olarak 
alınması gereken aksiyonlara karar verdik.
Bugün geldiğimiz noktada özellikle daha 
önceki nesil diyebileceğimiz alışveriş mer-
kezlerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda re-
novasyonlarının yapılmasının zorunluluk 
olduğu net bir şekilde gördük.  Bu zorun-
luluk haline gelen değişim ihtiyaçları sa-
dece tüketicinin beklentilerine ve alışveriş 
alışkanlıklarına cevap vermekle kalmayacak; 
renovasyon esnasında yeni teknolojik ge-
lişmelerinde alışveriş merkezlerine entegre 
edilmesi ile başta enerji olmak üzere pek 
çok alanda tasarruf da sağlayacaktır.

Tüketicinin beklentisine ve değişen alışveriş 
alışkanlıklarına baktığımız zaman; alışve-
riş merkezlerimizdeki planlanacak değişim 
projelerinde özellikle belli başlı konularda 

hemfikir olacağız.

Kısaca hemfikir olacağımız noktaları özetle-
mek gerekirse; 

Gün ışığından daha fazla yararlanılacak 
alanlar oluşturmak ilk sırada gelecektir. Açık 
alanların çoğaltılması, iklimlendirilmiş alan-
lar dışında daha fazla zaman geçirilmesi ih-
tiyacını karşılayacak (belki yeni teras alanları 
oluşturulacak), peyzaj alanlarının çoğalması 
ile tüketicilerin bitki örtüsü ile buluşmasının 
önü açılacaktır. Tüketicilerin sosyalleşeceği 
sanat galerisi, tiyatro, performans merkezi, 
cafeler, yetişkin eğlence alanları gibi alanla-
rın artacağı projeler göreceğiz. Eskiden çok 
da fazla yer vermediğimiz sağlık üniteleri, 
dershaneler, dil okulları gibi alanları da bu 

değişimlerde göreceğiz. Yeni mimarı yapı-
lar oluşturulurken tüketicinin en kısa sürede 
ihtiyacına ulaşabileceği stratejileri de oluş-
turacağız.

Bu renovasyonlar sonucunda ülke olarak bu 
sektörde alışveriş merkezlerimizin niteliksel 
olarak değer kazanmasını sağlamış olaca-
ğız.
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MACFİTLER’DE BİR YILDA 17,9 MİLYON KİLOMETRE KOŞULDU

2021’de üyeleriyle birlikte spor dolu bir yıl geçiren MAC ve MACFit kulüplerinde, 925 bin 413 kişiyle toplam 265 bin 894 
grup dersi yapıldı. 64 bin 213 cycling dersinde 279 bin 420 kişi birlikte pedal çevirdi. Bir yılda tam 17 milyon 911 bin 826 

kilometrenin koşulduğu kulüplerde koşu bantları adeta alev aldı.

Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri 
MAC, üyeleriyle birlikte spor dolu bir yıl ge-
çirdi. MAC ve MACFit kulüplerinde, geçen 
yıl toplam 265 bin 894 grup dersi yapıldı. 
Bu derslere toplam 925 bin 413 kişi katıldı. 
2021 yılı içinde gerçekleşen 64 bin 213 cyc-
ling dersinde toplam 279 bin 420 kişi birlik-
te pedal çevirdi. Bir yılda tam 17 milyon 911 
bin 826 kilometrenin koşulduğu MAC ve 
MACFitler’deki koşu bantları adeta alev aldı.

Sadece kulüp içinde değil dışında da birlikte 
spor yapıldı

MAC ve MACFit kulüplerinin dışarıda dü-
zenlediği MAC O2 etkinliklerinde 4 bin 417 
üye spor yaptı. Üyeler ve eğitmenler birlikte 
tam 38 yarış ve spor festivaline katıldı. 

MAC+ ve canlı yayınlar her yerde spor 
imkanı sundu 

“Sporumu evde de yaparım” diyenlerin ev-
lerine konuk olan MAC, geçen yıl boyunca 
1.465 canlı yayın gerçekleştirdi. Yeni mobil 
uygulaması MAC+’ı da geçen yıl üyeleriyle 
buluşturan MAC, yüzlerce egzersiz video-
su ve zengin evde spor içerikleri yayınladı, 
1000’den fazla hazır antrenman programını 
üyelerinin kullanımına sundu. 
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TÜKETİCİ GRUBU OLARAK 'Z KUŞAĞI'NIN ANALİZİ

Makale / MALL&MOTTO 

 

1995-2010 yılları arasında doğanların oluş-
turduğu grup, “Z Jenerasyonu” olarak ta-
nımlanıyor. " Genellikle bir kuşak önceki 
kuşaktaki eksikliği gidermeye, boşluğu dol-
durmaya, fazlalıkları törpülemeye geliyor. 
Toplumsal dengede böyle sağlanıyor.

Z kuşağındaki gençler, sadece “ne” alaca-
ğına değil, “nereden” alacağına da önem 
veriyor. “Anlam” peşinde ama “hızlıca yük-
selmek ve daha çok para” talep ediyor. 
Şirketler, 1995-2010 yılları arasında doğan, 
giderek büyük bir tüketici ve çalışan nü-
fusuna dönüşen yeni kuşak için büyük bir 
çalışma yapıyor, bütün politikalarını baştan 
aşağı gözden geçiriyor. Amaçları, 2020 sonu 
itibarıyla dünyanın yaklaşık üçte birini (yüz-
de 32) oluşturan bu güçlü tüketici grubunu 
yakalamak, yaratıcı ve fark yaratan niteliğe 
sahip yetenekleri bünyelerine çekebilmek…
Z Kuşağı’nın marka ‘sadakati’ oldukça dü-
şük. Hoşuna gitmeyen bir yorum ya da uy-
gulamayla karşılaştığında kolaylıkla farklı bir 
markadan alışveriş yapabiliyor. 

Z Jenerasyonunda %83'lük kesim  perfor-
manslarını artırmak için yeni beceriler öğ-
renmek isterken,  %73 oranındaki bir ke-
simde ilgilendikleri konular hakkında yeni 
beceriler öğrenmek istiyor. Yapılan araştır-
malarda gençler hem günlük yaşamda hem 
de iş yaşamında daha fazla samimiyet ve 
netlik beklediğini; Daha çok sorguladığını, 
zor beğendiğini, kolay vazgeçebildiğini ve 
yüksek beklentilere sahip olduğunu ortaya 
koyuyor.

Araştırmalarda gençlerin çok büyük bölü-
mü, şirketlerin çevre ve toplum yararı gö-
zetmeleri gerektiğine inandığını söylüyor. 
Daha önemlisi, şirketlere bir misyon yük-
lüyorlar. Kısacası, şirketlerin bir aksiyon al-
masını istiyorlar. Gençler, her anlamda dahil 
olacakları ya da dokunacakları markaları ar-
tık kendileri seçiyor.

Kendilerinden önceki kuşaklardan keskin 

çizgilerle ayrılan Z Kuşağı hakkında bilme-
miz gerekenler;

•X’in Şüpheciliği ve Bireyselliğini Taşıyor
•Finansal Odaklıdır
•Girişimcidir
•Sürekli Bağlantıdadır
•İnsani Etkileşimi Artırıyor
•Bağımsız Çalışmayı Tercih Ediyor
•Değişimi Kucaklıyor
•Z Kuşağı Söz Hakkı İstiyor
•Gençler aldığı eğitimle ilgili bir meslekte 
çalışmak istiyor
•İdeal işin ilk koşulu: “tatmin edici maaş”
•Hızlı yükselme, daha çok maaş ve yan hak” 
talepleri söz konusu
•Z Kuşağı toplumsal cinsiyet eşitliğini 
önemsiyor
•Yaptıkları işte bir anlam arıyorlar
•Dijital, global, sosyal, mobil ve görsel ola-
rak tanımlanıyor
•Belirgin şekilde daha hırslılar
•Merakları tatmin edildiği sürece şirketinize 
bağlı kalırlar
•Yöneticilerden ‘kolaylaştırıcı rehber’ olma-
sını bekliyorlar
•Bir liderin, takım arkadaşlarını güçlendiren, 
girişimci ruhu destekleyen ve sorumluluk 
alan bir kişi olmasını bekliyorlar.
•Gelişim fırsatları, samimi çalışma ortamı ve 
iş-özel yaşam dengesi arıyorlar. Çeşitlilik ve 
kapsayıcılığa sürekli dikkat çekiyorlar.
•Çok sorgulayıcı… Benzerleri arasında in-
celemeler yapıyor ve karar verirken maksi-
mum faydaya odaklanıyor
•Modanın kurallarını yeniden yazan, sor-
gulayan, kendilerine dayatılan trendlere 
uymak yerine, kendi gerçeklerini yaratan; 
sadece giyinmek adına giyinmeyen ve kişili-
ğini hangi kıyafetlerle temsil ettiğine önem 
veriyorlar
•Online kanalların da gelişmesiyle, ruju de-
nemek için mağazaya gitmek yerine, sanal 
ortamda deneyimi tercih edebiliyor
•Dikkat süresi 8 saniye
•Diğer kuşaklardan 'direnme, itiraz etme bi-
çimleri' farklı. Sessiz bir güçleri var
•Hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir. 
Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bi-
reycidir, ekip çalışmasına yanaşmazlar. Öz-
güvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendile-
rine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni 
yükseltir.
Z kuşağı mal ve hizmetlerin tüketimi ile ilgi-
li bilgilere erişmek, satın alma alternatifleri 
aramak veya satın alımlar yapmak ve arka-
daşlarla etkileşim kurmak için çoğunlukla 

mobil cihazlar kullanmaktadır. Sosyal ağ 
kullanımının mobil hale gelmesi ile oluşan 
mekân ve zaman bağımsızlığı, akıllı telefon 
kullanımı üzerinde bir bağımlılık yaratmış-
tır. Dolayısı ile bu kuşağın üyelerini hedef-
leyen marka ve firmaların mobil ve sosyal 
medyayı birbirine entegre edecek stratejiler 
geliştirmesi gerekmektedir. Z kuşağı üye-
leri müşteri olarak memnun kalmadıkları 
bir ürün hakkındaki düşüncelerini sosyal 
medya aracılığıyla dile getirmektedirler. Bu 
bireyler birer tüketici olarak beklentilerini 
ifade ederlerken, aynı zamanda satın aldık-
ları ürünleri kendilerine özgü bir biçimde 
yeniden şekillendirmektedirler. Dolayısıyla 
tüketimi, yalnızca satın alma olarak gör-
medikleri, sorguladıkları ve alternatifler 
oluşturdukları görülmektedir. Z kuşağı üre-
tim-tüketim olgusuna, yaratıcılığa ve bilinçli 
satın almaya önceki kuşaklara göre daha 
fazla önem veren bir kuşak olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu kuşak tek bir yanlışta sizden vazgeçebi-
liyor. Bu yüzden onlara nasıl ulaşacağınızı 
iyi analiz etmek gerekiyor. Doğru içerikle 
doğru kanaldan iletişim yürütmek ve ile-
tişim çalışmalarını birincil öncelik yapmak 
çok önemli. Bu kuşağın ortalama odaklan-
ma süresi 8 saniye. Yani yaptığınız işi onla-
ra anlatmak için vaktiniz çok dar. Bu süreyi 
değerlendirmek için de çok iyi bir iletişim 
stratejisi kurmanız gerekiyor.
Bir  ekipte tecrübeli  yöneticinin liderliğinde 
her kuşaktan insana ihtiyaç var! X kuşağının 
deneyimli yöneticileri ve Y kuşağının genç 
profesyonellerinden sonra “Z kuşağı” da 
iş hayatına atılıyor. Z kuşağı internetsiz bir 
hayatı bilmiyor, akıllı telefonlarla büyüdüler, 
tabletle uyuyorlar. Ama bunların hiçbiri tec-
rübenin yerine geçemiyor.

Z kuşağı ne istiyor? "Eşitlik, adalet, hakkani-
yet, özgürlük. Sadakate göre değil, liyakate 
göre geleceğin inşaa edilmesini hayal edi-
yorlar. 

Türkiye nüfusunun yüzde 30'u Z kuşağı. Bir 
başka deyişle ülkemizde 25 milyondan fazla 
20 yaş ve altında birey var. Sadece öğrenme 
biçimleri itibariyle değil, mesajlarını iletme 
formu olarak da görselliği seviyorlar. Tek 
bir kimlikle tanımlanmayı reddediyorlar, di-
yaloğa açık ve gerçekçiler. Z kuşağı kendini 
tek bir yolla tanımlıyor: Belirgin bir şekilde 
dahil edilme yanlısı, daha az çatışma yanlısı 
ve hayatı pragmatik yaşıyor.
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D&R 217. MAĞAZASINI BAŞARILI OYUNCU AYŞE TOLGA’NIN KATILIMI 
VE MÜZİK DİNLETİSİYLE AÇTI

Ayvalık D&R caz müzik dinletisiyle açıldı  
D&R kültür, sanat ve eğlenceyi müşterileriyle buluşturduğu mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Herkes için bir keşif 
dünyası sunan D&R 217. mağazasını Ayvalık Kırlangıç AVM’de açtı. Mağazanın açılışına, D&R Genel Müdürü Mustafa 
Altındağ, Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere ile ünlü oyuncu, yazar ve klinik aromate-

rapist Ayşe Tolga da katıldı. O Ses Türkiye yarışmasında adını duyuran başarılı caz sanatçısı Rana Dilan Bulut ve Seher 
Gül’ün D&R mağazasının eşsiz manzarasına sahip açık alanında caz müzik dinletisiyle başlayan etkinlik, Ayşe Tolga’nın 

söyleşi ve imza günü ile devam etti. D&R Ayvalık’taki ilk mağazasının açılışında Ayşe Tolga’yı konuk etti

D&R’ın 217’nci mağazası Ayvalık Kırlangıç 
AVM’de, 18 Şubat Cuma günü hizmete gir-
di. Tarihi, doğası, kültürü, mimari yapısı ve 
yemek kültürü ile ön plana çıkmış ayrıcalıklı 
bir yerleşim yeri olan Ayvalık’taki ilk D&R 
mağazasının açılışına, D&R Genel Müdürü 
Mustafa Altındağ, Turkuvaz Medya İnsan 
Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere ile 
ünlü oyuncu, yazar ve klinik aromaterapist 
Ayşe Tolga da katıldı. O Ses Türkiye yarış-
ması ile adını duyuran Rana Dilan Bulut ve 
Seher Gül’ün renkli caz müzik dinletisiyle 
başlayan açılış etkinliği, kurdele kesiminin 
ardından Ayşe Tolga’nın düzenlediği söyleşi 
ve imza günü ile sürdü. 

Kurdele kesiminde D&R Genel Müdürü 
Mustafa Altındağ; “Yeni mağazamızda tıp-
kı diğerleri gibi çok güzel bir mağaza oldu. 
Umarız Ayvalık’ta yaşayanlar, buraya gelen-
ler de çok memnun olur. Hepimize hayırlı 
uğurlu olsun.” diyerek mağaza açılışını ger-
çekleştirdi.

Yeni D&R mağazası; eşsiz dokusu ve büyü-

leyici denizaltı dünyasıyla keşfedilmeyi bek-
leyen Ayvalık’ta benzersiz bir kültür sanat 
deneyimi yaşatıyor. D&R Ayvalık Kırlangıç 
AVM mağazası, kültür sanattan eğlenceye, 
binlerce ürün ve markayı müşterilerine rahat 
ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle sunuyor. 
Ayvalık D&R, yıl boyunca tanınmış yazarları 
söyleşi ve imza günlerinde ağırlayacak. 

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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SAVAŞIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: 
SAVAŞ HUKUKU 
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İnsanlık tarihi kadar eski olan savaşın soğuk 
yüzüyle, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattı-
ğı operasyonla dünya olarak tekrar yüzleşi-
yoruz. “Savaş suçu” gibi, kimi zaman doğru 
kimi zaman yanlış şekilde kullanılan bazı te-
rimleri bu vesileyle tekrar duymaya başladık. 
Gündemdeki kavram kargaşasına bir nebze 
açıklık getirmek için, ilgili hukuki düzenle-
meleri bu yazımızda incelemek istedik.
 
Savaşın Kuralları ve Savaş Suçları 

Uluslararası Hukukta, milletlerarası anlaş-
malarda “savaş” kavramı için ortak bir tanım 
yapılmamıştır. Bunun sebebi, bir çatışmanın 
savaş sayılıp sayılmayacağı hususunda dev-
letlerce objektif bir kıstasın benimseneme-
miş olmasıdır. 

Çatışmalar sırasında sivillerin korunması gibi 
şartlar ile, savaşan taraflar ve diğer devlet 
ilişkilerinin düzenlendiği hukuki normlar 
bütünü “Savaş Hukuku”nu oluşturmaktadır. 
Savaş Hukukunun kurallarını Teamül Huku-
ku (yerleşik teamüller, insanlık onuru, kamu 
vicdanı gibi) ve Uluslararası Sözleşmeler 
oluşturmaktadır. 

Tüm savaş suçlarının tanımlandığı tek bir 
anlaşma bulunmamakla birlikte, farklı söz-
leşmelerle düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
kapsamdaki ilk adım, 1864 tarihinde Cenev-
re’de imzalanan Savaş Alanında Yaralıların 
Durumunun İyileştirilmesi Sözleşmesi olup, 
bundan sonra özellikle Dünya Savaşlarını 
takiben birçok milletlerarası anlaşma yapıl-
mıştır. En önemlisi de 10 ve 18 Ekim 1907 
tarihli La Haye Sözleşmeleridir. La Haye söz-
leşmelerinde, sözleşme hükümlerini ihlal 
eden devletin tazminat ödemekle yükümlü 
olduğu ve silahlı kuvvetlerine mensup kişi-
lerin eylemlerinden sorumlu tutulacağı esası 
getirilmiştir. 

2. Dünya Savaşı sırasında ise siyasi, dini ve 

ırksal saiklerle yapılan ihlallere ilişkin çalışma 
yapmak üzere 1943 yılında Birleşmiş Mil-
letler (BM) Savaş Suçları Komisyonu kurul-
muştur. BM’nin bu çalışmaları neticesinde, 
“İnsanlığa Karşı Suçlar”ı da içeren Nurem-
berg Şartı oluşturulmuştur. 2. Dünya Savaşı 
suçlularının yargılandığı Nürnberg (1945) ve 
Uzak Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahke-
meleri (1946) savaş suçlarının tanımlanması 
ve uluslararası kamuoyu tarafından benim-
senmesini sağlamıştır. 

İşte bu şekilde “Savaş Hukuku”nu oluştur-
muş gelişmeler neticesinde, genel olarak 3 
prensip benimsendiğini söyleyebiliriz;

1. Gereksiz acı ve ölümlerden kaçınılması, 
2. Sivillere, hasta ve yaralılara, ele geçirilen 
esirlere insanca davranılması,
3. Barışın geri getirilip sürdürülmesinin he-
def olması.

Savaşta yalnızca; silahlı kuvvetler, silahlı 
kuvvetlerin ve malzemelerinin bulunduğu 
binalar, niteliği gereği askeri harekata kat-
kı sağlayabilecek unsurlar, yok edilmesi, ele 
geçirilmesi veya devre dışı bırakılması askeri 
avantaj sağlayabilecek unsurlar hedef alına-
bilir. Bunlar dışında sivil halk, bina ve mallara 
saldırılması “Savaş Suçu” teşkil eder. Ancak 
bunun da bazı istisnaları vardır: 

1. Sivillerin de silah ya da kuvvet kullanması 
durumunda, sadece bu çatışmalar sırasında, 
2. Sivillerin askeri hedeflerin çok yakınında, 
aynı hedef sayılacak şekilde bulunması du-
rumunda, 
3. Sivillerin, saldıranın elde edeceği askeri 
avantaja oranla aşırı zarara uğramayacağı 
durumlarda. 

Dünya Savaşlarında alınan dersler netice-
sinde 1949 yılında imzalanan Cenevre Söz-
leşmeleri ile savaş kavramı yerine “silahlı 
çatışma” kavramı kullanılmaya başlanmış ve 
bu kavramın kapsamı giderek genişletilmiş-
tir. Böylece yalnızca devletler arası savaşları 
değil iç çatışmaları da kapsamak üzere, bir 
üst bir başlık olarak “Silahlı Çatışma Huku-
ku” getirilmiştir. İster uluslararası ister yerel 
olsun, çatışmaya katılmayan sivillerin korun-
ması kapsamında “İnsancıl Hukuk” kavramı 
ortaya çıkmıştır. Cenevre Sözleşmelerinin 
ortak 3. Maddesi uyarınca, çatışma tarafının 
“İnsancıl Hukuk Kuralları”nı uygulaması ge-
rekir. Bu madde ile mutlak insanlık değer ve 
ilkelerin her durumda uygulanması amaç-
lanmıştır. 

Bu tarihten sonra ortaya çıkan çatışmalar 
neticesinde kurulan Eski Yugoslavya Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi (1993) ve Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesinde (1994), 
savaş suçları İnsancıl Hukuk Kuralları çerçe-
vesinde değerlendirilmiş ve adaletin tesisi 

sağlanmıştır. 

Barışın Hukuku

Savaşlar tarihi aynı zamanda barışın da tarih 
ve hukukunu oluşturmuştur. 1. ve 2. Dünya 
Savaşlarının yol açtığı büyük yıkım, milletle-
ri savaşın önlenmesi yolunda çaba göster-
meye yönlendirmiştir. Bu yoldaki en büyük 
adım, 1945’te “Birleşmiş Milletler Antlaşma-
sı” ile BM Teşkilatı’nın kurulmasıdır. BM Ant-
laşması, sadece savaşı değil, her türlü kuvvet 
tehdidini ve kullanılmasını yasaklarken, an-
cak şu hallerde silahlı kuvvete başvurulabile-
ceğini öngörmüştür;

1. BM Güvenlik Konseyinin alacağı kararlar 
gereğince zorlama önlemi olarak,
2. Üye devletlerin yasal savunma hakları ge-
reğince bir saldırıya uğramaları durumunda,
3. Bölgesel örgütler ve sözleşmeler kapsa-
mında “zorlama önlemi” olarak, 
4. BM Genel Kurulu veya Güvenlik Konseyi 
kararları doğrultusunda, ilgili devletin rıza-
sıyla barışı koruma kuvvetinin kullanılması 
durumunda.

Modern dünyada uluslararası düzenin te-
melini BM Antlaşması oluşturmaktadır. Artık 
savaş durumu devletlerin kendi iradeleriyle 
ortaya çıkarabilecekleri bir durum değildir, 
ancak hukuka uygun bir sebeple ortaya çı-
kabilir. 

Bu Antlaşma temelinde, “Soykırım Suçunun 
Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin 
Sözleşme” (1948) gibi, başlık olarak “İnsanlı-
ğa Karşı Suçlar”ın ayrıca düzenlendiği birçok 
uluslararası anlaşma yapılmıştır. 

Son olarak BM önderliğinde yapılan Roma 
Statüsü ile, günümüze kadar yaşananların 
birikimine dayanan “Uluslararası Ceza Diva-
nı” kurulmuştur. Statünün yürürlüğe girmesi 
2002 yılını bulmakla, bu tarihten sonra işle-
nen suçları yargılamaya yetkilidir. Divan’da 
şu anda özellikle Afrika ülkelerinde savaş 
suçlarına karışmış birçok kişinin yargılaması 
sürmektedir.

İyi ki Hukuk Var…

20. Yüzyıl iki büyük dünya savaşına sahne ol-
muş, savaşlar cephe gerisini de etkilemiş, kit-
lesel yıkımlar inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 
Bu savaşlarda işlenen suç ve soykırımların 
caydırıcı bir mekanizma eksikliğinden mey-
dana geldiği net olarak anlaşılmıştır. 

Mevcut durumda dünyanın çeşitli coğrafya-
larında süren çatışmalarda işlenen suçlar da 
bir gün mutlaka yargılanacaktır. İnsanlık var 
olduğu sürece savaş olacak ancak insanlık 
onur ve şerefinin, çevre ve doğanın korun-
ması hukuk sayesinde mümkün olacaktır. 
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Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Genel Müdürü Suwen Genel Müdürü 

KOÇTAŞ MAĞAZALARI KEDİLERİN YUVALARI

Koçtaş, 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında 96 mağazası, Koçtaş Genel Müdürlüğü ve Koçtaş AR-GE Merke-
zi’nde kedi yuvaları konumlandırıyor. Koçtaş ayrıca minik dostlarımıza mama desteği de sağlıyor.  Koçtaş bünyesinde 
oluşturulan “Pati Gönüllüleri” kolektifi de sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması ve yeteri kadar beslenmesi 

için çalışmalar gerçekleştirecek. 

lanması için barınak ziyaretleri gerçek-
leştirecek ve çalışmalar yürütecek.

Koçtaş’ın 17 Şubat Dünya Kediler Gü-
nü’ne dikkat çekmek için özel bir film 
de hazırladı. Filmi izlemek için Koçtaş’ın 
sosyal medya hesapları ziyaret edilebi-
lir.

17 Şubat Dünya Kediler Günü’nü kut-
layan Koçtaş, bu kapsamında başta 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi 
büyük iller olmak üzere 96 mağazasın-
da, Koçtaş Genel Müdürlüğü ve Koç-
taş AR-GE Merkezi önünde kedi evleri 
konumlandırıyor. 

Patili dostlarımız bu özel günde yuvaları-
na kavuşuyor. Koçtaş ayrıca, hayvan dost-
larımız için mama desteği de sağlıyor. 

Koçtaş bünyesinde oluşturulan ve Koçtaş 
çalışanlarının desteklediği “Pati Gönül-
lüleri” kolektifi de sokak hayvanlarının 
barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşı-
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Makale / MALL&MOTTO 

Cildi Besleyen Maske

Malzemeler

2 yemek kaşığı havuç suyu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 çay kaşığı havuç yağı

Hazırlanışı ve kullanışı

Havuç ve havuç yağını karıştırın üzerine yoğurdu ekleyin. Karışımınız hazır. 
Karışımı parmak uçlarınıza yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika 
bekletip ılık suyla durulayın. Haftada bir tekrar edebilirsiniz.

Kepekli Saçlar

Hazırlanışı ve kullanışı

4 yemek kaşığı kabak çekirdeğini öğü-
tün. Elma sirkesiyle ıslatın. Saç dipleri-
ne peeling yapın ve 15 dakika beklet-
tikten sonra yıkayın.

Kuru ve Nemsiz Saçlar için Maske

Malzemeler

1 kahve fincanı zeytinyağı 
2 çorba kaşığı bal
Yarım limon suyu
1 tatlı kaşığı rom
1 yumurta sarısı

Hazırlanışı ve kullanışı

Zeytinyağını ısıtın ve diğer malzemeleri karıştırın. Saçınıza masaj ya-
parak uygulayın. Boneyle sarıp 2 saat bekletin ve yıkayın.
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LC WAIKIKI KARGO PAKETLERİNİ ÇOCUKLARIN YARATICILIĞI İLE 
BULUŞTURUYOR

Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, kargo kutularını oyuncağa dönüştürerek çocukların yaratıcı 
dünyalarına dokunurken, paketleri de yeniden kullanıma kazandırıyor. 

“İyi giyinmek herkesin hakkı’’ misyonuyla 
faaliyet gösterdiği 4 kıtada ve 53 ülke-
de modayı ulaşılabilir fiyatlarla sunan LC 
Waikiki, kargo paketlerini değerlendire-
rek çocukların gelişimini ve yaratıcılığı-
nı destekleyecek yeni bir projeyi hayata 
geçiriyor. E- ticaret alanında birçok proje 
gerçekleştiren marka, e-ticaret sitesi üze-
rinden bebek ve çocuk ürünlerinde verilen 
siparişlerde paketlerin içerisine yönlendir-
meler ekleyerek, kutuların oyuncağa dö-
nüştürülmesini sağlıyor. 

Dönemsel olarak farklı oyunlaştırmalar 
yapılması planlanan projede, çocukların 
ebeveynleriyle birlikte kaliteli zaman ge-
çirmesi hedefleniyor. Figürlerin sticker 
şeklinde üretilerek koli üzerine yerleştiril-
diği çalışmanın ilk aşamasında kız ve er-
kek bebek giydirme, otopark gibi oyuncak 
seçenekleri yer alıyor. İşaretli alanlardan 
kesim yapıldığında ise oyuncaklar ortaya 
çıkıyor. Kıyafetler de benzer şekilde işaret-
li alanlardan kesildiğinde, bebek figürleri 
üzerine giydirilebiliyor. İlerleyen dönem-
lerde ise kutuların kedi evine dönüştürül-
mesi ve 23 Nisan’a özel çalışmaların yapıl-
ması planlanıyor.    

Kargo paketlerinin değerlendirilmesini 
sağlayarak çocuklara yeni bir aktivite su-
nan LC Waikiki e-ticaret alanında farklı 
projeler üzerinde çalışmalarını sürdürme-
ye devam ediyor.
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BESİNLERNİZİ BAHARAT İLE TAÇLANDIRIN
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Eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanı-
lan baharatlar; günümüzde de birçok hasta-
lığa karşı koruyucu etki gösterebiliyor veya 
hastalık semptomlarının azaltılmasında des-
tekleyici rol oynayabiliyor. 

Baharat eski çağlarda sadece çok zengin in-
sanların soflarında bulunabiliyordu. Bugün 
sofralarımızın vazgeçilmezi haline gelen ba-
haratın kullanım alanları çok çeşitli, her tür 
yemekte, tatlılarda, çaylarda, kahvelerde ve 
daha birçok alanda kullanılabiliyor. 

Baharatlar sadece yemeklerimize büyük 
bir lezzet katmakla kalmıyor aynı zamanda 
hem metabolizmamızı hızlandırmaya hem 
de zayıflamamıza yardımcı oluyor. 

KİŞNİŞ

Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan 
kişniş, halk arasında "aş otu" olarak da bili-
niyor. Kişniş, diyet lifi, manganez, demir ve 
magnezyum kaynağıdır. Linoleik asit, oleik 
asit, palmitik asit, stearik asit ve askorbik 
asit (C vitamini) gibi kişnişlerde bulunan 
asitler, kandaki kolesterol seviyelerini dü-
şürmede çok etkilidir.

Sindirimi kolaylaştırma özelliği vardır. ha-
zımsızlık, iştah kaybı sorunlarında ve gaz 
söktürücü olarak kullanılabilmektedir. 

Zerdeçal

Zerdeçal Curcuma longa bitkisinden elde 
edilmektedir. “Hint safranı” olarak da anılan 
zerdeçalın antiinflamatuar, antioksidan ve 
antiapoptotik etkilerin de içinde bulunduğu 
birçok farmakolojik özelliği bulunmaktadır.
Bitkinin ana bileşeni olan kurkumin polife-
nolik özellikleri ile inflamasyonun (iltihap) 
temel rol oynadığı birçok kronik hastalıkta 
tedavi edici özellik göstermektedir.

Zerdeçalın en güçlü etken maddesi olan 
kurkumin anti-inflamatuar ve antioksidan 
etkiye sahiptir. Aynı zamanda zerdeçal 
güçlü bir alkalidir. Tüm bu özellikleri ile 
osteoartrit, romatoid artrit, Alzheimer gibi 
hastalıkların tedavisinde, sindirim sistemi 
problemlerinde, karaciğer hastalıklarında 
ve kanser tedavisinde olumlu etkileri gö-
rülmüştür.

Zerdeçalın, kan yağ metabolizmasında 
anahtar rolü vardır. Çalışmalarda kötü ko-
lesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artır-
dığı belirtilmiştir.

Zerdeçal’ın karabiberle birlikte kullanı-
mında karabiberin içindeki piperin saye-
sinde zerdeçalın içindeki Curcumin mad-
desi tam 2000 kat daha fazla aktif oluyor!

Karabiber

Karabiberin aktif bileşeni piperindir. Oksi-
datif stresi azaltmada etkin olan karabiber 
oleoresinler ve alkaloidler içerir. Piperin 
mide bulantısı, baş ağrıları ve sindirim so-
runlarını hafifletmeye yardımcıdır ve ayrı-
ca antienflamatuar özelliklere sahiptir. 

Antioksidan ve antibakteriyel özelliğe 
sahiptir. Gaz oluşumunu azaltır, terleme-
yi arttırır ve diüretik etkisi de mevcuttur. 
Manganezin çok iyi, K vitamini ve demi-
rinde iyi bir kaynağı kabul edilir. İçindeki 
piperin isimli maddenin metabolizmayı 
hızlandırdığını gösteren bazı çalışmalar 
vardır.Çalışmalara  göre karabiber kansere 
ve tümörlere karşı güçlü bir potansiyele 
sahiptir ve bağışıklık sistemi üzerinde et-
kilidir.

Bir laboratuvar çalışmasında, karabiber ve 
zerdeçal birlikte meme kanseri hücreleri-
ne karşı test edilmiştir.

Karabiber (piperin) kan basıncını arttıra-
cak dolayısıyla kalp hastalığına yol açabi-
lecek diğer faktörlere karşı koymada yar-
dımcı olabilir.

Yapılan iki bilimsel çalışmada  deneklerin 
beslenmesine piperin eklendikten sonra 
bilişsel işlevlerinin önemli ölçüde arttığı 
görülmüştür.

ZENCEFİL

Zencefil bağışıklık sisteminizi geliştirmeye 
yardımcı antioksidanlar içerir. Antioksidan 

özelliği bulunan bu şifalı bitki, iştah açıcı-
dır, başta soğuk algınlığı olmak üzere mide 
bulantısı, ishal ve mide ağrısı gibi sindirim 
sistemi sorunlarının yanı sıra iltihaplı hasta-
lıkların tedavisinde ve bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi için kullanılmaktadır. 

Vücudumuz aslında hastalıklarla doğal yol-
lardan savaşır. Örneğin, ter bezlerimiz has-
talıklara karşı savaşan, antimikrobiyal bir 
madde olan dermcidn üreticisidirler.  Der-
micidin vücudun ter bezlerinde üretilir, ter 
içine salınır ve cildin yüzeyine taşınır. Bu-
rada cilt enfeksiyonlarının ortak bir nedeni 
gibi bakteriler ve mantarların bulunduğu 
istilacı mikroorganizmalara karşı koruma 
sağlar. Zencefil vücudu ısıtarak ve bu üreti-
min artmasını sağlar ve bağışıklık sistemini 
destekler.

 İnsülin direncini kırarak şeker hastalarında 
şeker dengesine yardımcı olur. Metaboliz-
mayı hızlandırıcıdır. Tokluk hissini artırır ve 
kan şekerini dengede tutma etkisi ile kilo 
vermeyi kolaylaştırır.

Zencefil metabolizmayı 20% oranında hız-
landıran nadir besinlerdendir. Aynı zaman-
da tok hissettirir ve genel olarak sağlığa 
faydalıdır.

KIRMIZIBİBER

Kapsaisin aslında kırmızıbibere acı özelli-
ğini veren maddedir. Acı biberde bulunan 
kapsaisin, büyük aktif bir bileşik olup; ağ-
rılı iltihap, romatoid artrit, vazomotor rinit 
, alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif 
hastalıkların tedavisi de dahil olmak üze-
re bir çok fayda sağlar. Ayrıca,kapsaisinin 
etkili bir anti-kanser ajanı olduğunu ka-
nıtlanmıştır. Bununla birlikle kilo kaybına 
olan faydaları da birçok araştırmaya konu 
oluyor. Kilo kaybına yardımcı olur.Yapılan 
çalışmalar, kapsaisin içeren yiyeceklerin 
tüketiminin obezite görülme oranını azal-
tabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmalar 
sonucunda kırmızıbiberde bulunan aktif 
bileşen maddesi kapsaisinin; yağ depolan-
masını da azaltabileceğini söylüyor. Bu da 
kırmızı biberin kilo kaybetme potansiyeli 
ile ilişkilendirebileceğini ortaya koyuyor.
Yapılan çalışmalar; diyetle alınan kapsai-
sin ilavesinin tokluk artışına neden olduğu 
ve yemek yeme isteğini azalttığını göster-
di. Ayrıca acı biberin termogenez yoluyla 
vücut sıcaklığını artırdığı ve böylece enerji 
tüketiminin artmasına neden olduğu gö-
rülmüştür.
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YENİ ŞUBESİYLE ZORLU CENTER’DA

 
Sıcacık atmosferi, misafirlerini evinde hissettiren servis anlayışı ve damaklarda iz bırakan lezzetleriyle bulundu-
ğu tüm lokasyonların vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen BigChefs, Türkiye’deki 66’ncı şubesini Zorlu 

Center’da açtı. 

Türkiye’nin önde gelen cafe/brasserie zin-
cir markası BigChefs, yeni şubeleriyle bü-
yümeye devam ediyor.  Türkiye’deki 66’ncı 
şubesini İstanbul’un en tercih edilen alış-
veriş merkezlerinin başında gelen Zorlu 
Center’da açan marka, misafirlerini “mutlu 
misafir” ilkesiyle hareket eden ekibi ve ev 
sıcaklığındaki dekorasyonuyla ağırlıyor. 

Zorlu AVM’nin meydan katında yer alan 
BigChefs Zorlu, 180 kişilik oturma alanı ile 
hem açık hem de kapalı alanda keyifli va-
kit geçirme imkânı sunuyor. Zengin seçe-
neklerden oluşan sabah kahvaltılarından 
en keyifli öğle yemeklerine, akşamüzeri 
buluşmalarından enfes akşam yemekleri-
ne kadar, günün her saatinde misafirlerini 
aşkla hazırlanan özel tatlarla buluşturan 
BigChefs Zorlu, 10:00-00:00 saatleri ara-
sında hizmet veriyor. Bir BigChefs klasiği 
olan ve okuma keyfine ara vermek isteme-
yen misafirler için düşünülmüş kütüphane 
ise BigChefs Zorlu’da yerini alıyor.

BigChefs’te her yeni lezzet, yeni bir keşif
Misafirlerini her defasında yeni lezzetlerle 
ve yepyeni deneyimlerle karşılayan BigC-
hefs, yeni menüsünde premium ürünle-
re de yer veriyor. Keşfedecek bambaşka 
tatlar arayanlar için eşsiz alternatifler su-
nan BigChefs’in Zorlu şubesinde leziz et 

çeşitlerinden kocaman burgerlere, mevsi-
me özel salatalardan çeşit çeşit pizzalara, 
özenle hazırlanan deniz mahsullerinden 
tadına doyulmaz tatlılara kadar pek çok 
seçenek bulunuyor. Menünün dikkat çeken 
özel lezzetleri arasında ise, ağır ateşte pi-
şen ve fırınlanmış taze patates ve sarımsak 

konfit ile servis edilen Osso Buco, sebze 
türlüsü ve köz patlıcanlı keşkeğin eşlik 
ettiği Kuzu İncik Konfit, polenta, kuşkon-
maz, kavrulmuş susam ve ızgara pack 
choi ile sunulan Teriyaki Glaze Dana Ka-
burga gibi birbirinden özel lezzetler yer 
alıyor.
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YENİ ŞUBESİYLE ZORLU CENTER’DA
NEDEN C VİTAMİNİ 

TAKVİYESİ ALMALIYIZ?

1. C Vitamini, vücudumuz için en gerekli 
vitaminlerden biridir. Vücut, C vitamini üre-
temediği için C vitaminini besinlerden veya 
takviyelerden almak gerekir.

2. C vitamini, suda çözünür bir vitamindir, 
bu nedenle vücudumuzda depolanamaz. 
Portakal, çilek, kivi, dolmalık biber, brokoli, 
lahana ve ıspanak gibi birçok meyve ve seb-
zede bulunur.

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

4. Genellikle gıdalardan C vitamini almanız 
tavsiye edilirken, birçok insan ihtiyaçlarını 
karşılamak için takviyelere de yönelir.
 
C Vitamini Takviyesi Almanın Bilimsel 
Olarak Kanıtlanmış 7 Faydası

1. Kronik Hastalık Riskinizi Azaltabilir

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

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

2. Yüksek Tansiyonun Yönetilmesine 
Yardımcı Olabilir

Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri 
yüksek tansiyona sahiptir.

Yüksek tansiyon, sizi küresel olarak önde 
gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığı ris-
kine sokar.

Çalışmalar, C vitamininin hem yüksek tan-

siyonu olan hem de olmayanlarda kan ba-
sıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini 
göstermiştir.

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

3. Kalp Hastalığı Riskinizi Düşürebilir

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

C vitamini, kalp hastalığı riskini azaltabile-
cek bu risk faktörlerini azaltmaya yardımcı 
olabilir. Örneğin, 293.172 katılımcıyla dokuz 
çalışmanın analizi, 10 yıl sonra günde en az 
700 mg C vitamini alan kişilerin, C vitamini 
takviyesi 

4. Kan Ürik Asit Düzeylerini Düşürebi-
lir Ve Gut Ataklarını Önlemeye Yardımcı 
Olabilir

Gut, Türk yetişkinlerin yaklaşık %3'ünü et-
kileyen bir artrit türüdür. İnanılmaz derece-
de ağrılıdır ve eklemlerin, özellikle de ayak 
başparmağının iltihaplanmasını içerir. Gut 
hastalığı olan kişilerde şişlik ve ani, şiddet-
li ağrı atakları görülür. Kanda çok fazla ürik 
asit olduğunda gut belirtileri ortaya çıkar. 
Ürik asit, vücut tarafından üretilen atık bir 
üründür. Yüksek seviyelerde kristalleşebilir 
ve eklemlerde birikebilir.

5. Demir Eksikliğini Önlemeye Yardımcı 
Olur

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

C vitamini takviyeleri, diyetteki demirin emi-
limini iyileştirmeye yardımcı olabilir. C vita-
mini, bitki bazlı demir kaynakları gibi zayıf 
emilen demirin emilmesi daha kolay bir for-
ma dönüştürülmesine yardımcı olur.

Et önemli bir demir kaynağı olduğu için bu 
özellikle etsiz beslenen insanlar için yararlı-
dır. Aslında, sadece 100 mg C vitamini tüket-
mek demir emilimini %67 oranında artırabi-
lir. Sonuç olarak, C vitamini demir eksikliğine 
yatkın kişilerde anemi riskini azaltmaya yar-
dımcı olabilir.

6. Bağışıklığı Artırır

İnsanların C vitamini takviyesi almasının ana 
nedenlerinden biri, C vitamini bağışıklık sis-
teminin birçok bölümünde yer aldığından 
bağışıklıklarını güçlendirmektir. İlk olarak, 
C vitamini, vücudu enfeksiyona karşı koru-
maya yardımcı olan lenfositler ve fagositler 
olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin üre-
timini teşvik etmeye yardımcı olur. İkincisi, 
C vitamini, bu beyaz kan hücrelerini serbest 
radikaller gibi potansiyel olarak zararlı mo-
leküllerin zararlarından korurken daha etkili 
çalışmasına yardımcı olur.

Üçüncüsü, C vitamini cildin savunma siste-
minin önemli bir parçasıdır. Aktif olarak cilde 
taşınır, burada bir antioksidan görevi göre-
bilir ve cildin bariyerlerini güçlendirmeye 
yardımcı olabilir. Çalışmalar ayrıca C vitamini 
almanın yara iyileşme süresini kısaltabilece-
ğini göstermiştir.

7. Hafızanızı Korur

Demans, dünya çapında 35 milyondan fazla 
insanı etkiler ve tipik olarak yaşlı yetişkin-
lerde görülür. Çalışmalar, beyin, omurga 
ve sinirlerin (tamamen merkezi sinir sistemi 
olarak bilinir) yakınındaki oksidatif stres ve 
iltihaplanmanın bunama riskini artırabilece-
ğini düşündürmektedir. C vitamini güçlü bir 
antioksidandır. Bu vitaminin düşük seviyele-
ri, düşünme ve hatırlama yeteneğinin bozul-
masıyla ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca, birkaç çalışma demansı olan kişilerin 
kandaki C vitamini düzeylerinin daha düşük 
olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, yiyecek-
lerden veya takviyelerden alınan yüksek C 
vitamini alımının, yaşlandıkça düşünme ve 
hafıza üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu 
gösterilmiştir.
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CENGİZ AKTÜRK 
DEFİLESI ÜNLÜ 
TASARIMCI 
CİHAN NACAR 
İMZASIYLA 
GERÇEKLEŞTİ!

20 yılı aşkın süredir moda sektörünün se-
vilen isimlerinden biri olan Cengiz Aktürk 
ilk defilesini geçtiğimiz akşam Mandarin 
Oriental Bosphorus , İstanbul’da gerçekleş-
tirdi.

Türkiye’nin en popüler noktalarında mağa-
zalaşan ve yurtdışına da açılan Cengiz Ak-
türk büyük yankı uyandıran defile öncesin-
de şunları söyledi: “Türkiye’nin bir markasını 
daha dünyaya açmış olmaktan mutluyuz. 
Biz köklü bir markayız. Dünya modasını 
yakından takip ediyoruz. Koleksiyonumuzu 
çok başarılı bir tasarımcıya teslim ettik. Çok 
mutlu ve gururluyuz.’

Tasarımları ile adından sıklıkla söz ettiren  
tasarımcı Cihan Nacar’ın kreatif direktörlü-
ğünü üstlendiği defilenin açılışını güzelliği 
ile göz dolduran top model Tülin Şahin ya-
parken, kapanış izleyicileri kendisine hayran 
bırakan Çağla Şikel ile oldu. Birbirinden göz 
alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şev-
val Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı .
Ünlü tasarımcı Cihan Nacar ‘Son derece di-
namik ve genç olan bu koleksiyonda renkle-
ri ve formları çok özgürce kullandım. İstan-
bul’un en özel lokasyonlarında mağazaları 
bulunan Cengiz Aktürk vitrinlerinde bahar 
ayında satıa sunulacak koleksiyonumu siz-
lerin beğenisine sunmak için sabırsızlanıyo-
rum. ‘ dedi.

Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış sima-
ları ile sosyal medyanın güçlü isimlerinin 
davetli olduğu defile büyük beğeni topladı. 
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Serdar Turhal
Onkoloji Uzmanı

POSALI BESLENME KANSER TEDAVİSİNİ OLUMLU ETKİLİYOR

Yüksek posalı yani sebze, meyve ve tam buğday ağırlıklı gıdaların kanser 
hastalığının seyrinde olumlu katkısına ilişkin birçok araştırma mevcut. Yakın 
zamanda melanom (deri kanseri) hastalarına yönelik bir çalışmanın ya-
yınlandığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışmada MD Anderson Kanser Merkezi’nde tedavi 
alan melanom hastalarının bir kısmına normal gıda verilirken bir grup has-
taya posalı gıdalar verildi. Bu şekilde gözlenen 37 hastanın ortalama has-
talıksız sağ kalımının posalı gıda almayan 91 hastaya kıyasla daha iyi oldu-
ğu gösterildi. Posa miktarındaki her 5 gramlık artışın kanserin ilerlemesi ve 
ölümüne bağlı riskte yüzde 30’a varan bir azalma yaratabildiği gözlendi” 
açıklamasında bundu.

Yapılan araştırmada hastaların hepsinin 
akıllı ilaç tedavisi denen hedefe yönelik 
tedaviler aldığını ve sonuçların takip 
edildiğini vurgulayan Anadolu Sağ-
lık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu hastaların 
arasında bir grup hasta da probiyotik 
takviyeler alıyordu. Bu takviyeleri alan 
hastalarda immünoterapiden alınan 
faydanın daha az olduğu görüldü, bu 
oldukça şaşırtıcı bir sonuçtu. Yalnızca 
posalı gıda alan hastalardaki immüno-
terapi cevabı yüzde 82 iken hem posalı 
gıda alıp hem de probiyotik kullanan-
larda cevap oranı yüzde 59’a gerilemiş-
ti” dedi.

Posalı beslenme melanom tedavisini 
olumlu etkiliyor

Sonuç olarak posalı gıda tüketiminin, 
immünoterapi alan melanom hasta-
larında daha iyi bir cevap alınmasına 
destek olduğunu söyleyen Medikal 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Tur-
hal, “Bu çalışmanın ilginç sonuçları, 
daha çok hasta içeren, çok merkezli bir 
çalışmanın başlatılması kararının veril-
mesine yol açtı. Bu sonuçları da önü-
müzdeki yıllarda izleyeceğiz” şeklinde 
konuştu ve sağlıklı beslenmenin öne-
mine dikkat çekti.
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Medikal Onkoloji Uzmanı ve Onkolojik 
Bilimler Koordinatörü  

Prof. Dr. Necdet Üskent

AKCİĞER KANSERİNDE YENİ TEDAVİLER  
Geçtiğimiz aylarda Dünya Kanser Kongresi’nde de açıklandığı gibi, akci-
ğer kanseri tedavilerindeki gelişmeler sağ kalım oranlarını arttırıyor. Ana-
dolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Onkolojik Bilimler Koor-
dinatörü Prof. Dr. Necdet Üskent, “Pek çok branşın birlikte hareket ettiği 
akciğer kanseri tedavilerinde yeni immünoterapi ajanları, adoptif hücre 
tedavisi, aşılar ve akıllı ilaçlar olmak üzere çok sayıda yenilik mevcut” 
dedi. Prof. Dr. Necdet Üskent, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla 
açıklamalarda bulundu.

Akciğer kanseri hem kadınlarda hem de 
erkeklerde en sık görülen ilk üç kanser tü-
ründen biri. Kansere bağlı ölümlerde ise ka-
dınlarda ve erkeklerde akciğer kanserinin ilk 
sırada yer aldığını söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Onko-
lojik Bilimler Koordinatörü Prof. Dr. Necdet 
Üskent, “Uzmanlara göre oluşumunda çev-
resel (hava kirliliği, pasif sigara içiciliği gibi) 
ve genetik faktörlerden çok daha güçlü olan 
risk faktörü, tütün ve tütün mamulleri kullanı-
mı. Özellikle genç yaş gruplarında sigara içi-
ciliğinin artması, akciğer kanserinin görülme 
sıklığını da yükseltiyor. Pandemi döneminde 
ise bir başka artış gözleniyor. COVID-19’un 
akciğerlerde zatürre gibi sonuçlar doğur-
ması, hastanelerdeki tomografi çekimini de 
artırdığı için, bu sayede teşhis edilen pek çok 
akciğer kanseri vakası var. Tedavi tarafında 
ise büyük ilerlemeler söz konusu” dedi. 

Akciğer kanserinde eskisine göre daha 
başarılı sonuçlar elde ediliyor

Son yıllardaki teknolojik ve tıbbi gelişmeler-
le akciğer kanserinin eskisi kadar zor tedavi 
edilen bir kanser türü olmaktan çıktığını dile 
getiren Prof. Dr. Necdet Üskent, “Bilim dün-
yası, geliştirdiği yeni tedavi yöntemleriyle ve 
kullandığı yenilikçi tıp teknolojileriyle tümör 
hücresini daha iyi tanırken, akciğer kanse-
rinde de artık eskiye oranla daha başarılı 
sonuçların kazanıldığı bir dönemdeyiz” şek-
linde konuştu.

Uyku moduna geçen kanser hücreleri bi-
limden kaçamıyor 

Kanser hücrelerinin evrimsel hayatta kalma 
mekanizmalarından yararlanarak, çoğalan 
hücreleri hedefleyen kemoterapi gibi teda-
vilerden kaçabildiklerini söyleyen Medikal 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, 
“Bunun için de yavaş bölünme, hatta G0 
fazı denilen hiç bölünmeyen uyku moduna 
geçebilme yeteneklerine sahipler. Uyku mo-
dundaki kanser hücreleri kemoterapiden et-
kilenmedikleri gibi, uyku modu sırasında ilaç 
direncini geliştirerek mutasyon da geçirebili-
yorlar. Böylece yeniden bölünmeye başlaya-
rak hastalığın yayılmasını sağlamaya devam 
ediyorlar. Kemoterapiye başlangıçta iyi yanıt 
vererek küçülen tümörlerin, daha sonra ye-
niden ortaya çıkmasının arkasındaki başlıca 
mekanizma işte bu” dedi. Meme ve akciğer 

kanserlerinde sıklıkla görüldüğü gibi yıllarca 
uykuda kalmış bir kanser hücresinin birden-
bire harekete geçebildiğini hatırlatan Prof. 
Dr. Necdet Üskent, “Uyuyan kanser hücreleri, 
hayatta kalmak için kendi hücre bileşenlerini 
veya kendi proteinlerini tüketiyorlar (kendi-
ni yemek / Otofaji). Ancak bilim dünyası işte 
kanser hücresinin bu uyku moduna da çare 
üretmiş durumda. Otofajiyi bloke eden yeni 
ilaçlar sayesinde, uykudaki kanser hücrelerini 
de yok etmek artık mümkün” açıklamasında 
bulundu.

Savaşçı hücreler, artık düşmanı tanıyor 

Bağışıklık sistemi hücrelerini tümör hücrele-
rine yöneltmek esasına dayanan immünote-
rapi, yıllardır üzerinde çalışılan önemli tedavi 
yaklaşımlarından biri. Pek çok kanser hüc-
resinin bağışıklık sisteminden kaçmak için 
kontrol noktası molekülleri olarak bilinen 
ve savaşçı hücrelerin (T-Lenfositler) normal 
vücut hücrelerine saldırmalarını engelleyen 
mekanizmadan yararlandığını hatırlatan 
Prof. Dr. Necdet Üskent, “Kanser hücreleri 
normal hücreden farklı görünmediklerin-
den savaşçı hücreler dost olarak gördükleri 
kanser hücrelerine saldırmaz. Ancak 2011 yı-
lından itibaren yapılan bilimsel çalışmalarla, 
savaşçı hücrelerin kontrol noktasını atlatarak 
kanser hücrelerine saldırabilmeleri de artık 
mümkün hale geldi. Genel adları ile ‘İmmün 
Kontrol Noktası Baskılayıcıları’ olarak adlan-
dırılan 7 immünoterapi ilacı bugün başta 
akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser 
türünde başarıyla kullanılıyor” dedi.

Adoptif hücre tedavisi akciğer kanseri te-
davisinde de uygulanıyor

Adoptif hücre tedavisinin kanser hücresinin 
bağışıklık hücreleri tarafından tanınırlığını 
artırmak için, T-hücrelerin içine bazı genetik 
materyallerin yerleştirilmesi ve laboratuvar 
ortamında çoğaltıldıktan sonra hastaya geri 
verilmesi esasına dayanan bir tedavi oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr. Necdet Üskent, 
“CAR-T hücre tedavisi olarak bilinen bu yön-
tem sayesinde, dirençli lenfomalar ve löse-
milerde önemli başarılar elde edilirken, ak-
ciğer kanserlerinde de denemeler başlamış 
durumda. Kimerik Antijen Reseptörleri (CAR) 
içeren bu savaşçı T hücreleri, tümöre özgü 
antijeni tanıyıp yok edebiliyor. TIL hücre te-
davisi ise diğer bir tedavi şekli. TIL’ler kanser 

hücresinin etrafından toplanan lenfositlerdir. 
Bu hücreler kişiden izole edilerek laboratuvar 
ortamında tümörü tanımak üzere aktif hale 
getirilip hastaya geri verilebiliyor” açıklama-
sında bulundu.

Kanser aşıları ve kişiye özgü aşılar

Kanser hücresinin yüzeyinde sadece o kan-
sere özgü tanınabilir bir antijen varsa, vücu-
dun bağışıklık sistemini o antijene karşı hare-
kete geçirmenin de mümkün olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Üskent, “Akciğer kanserle-
rinde hücre yüzeyinde bulunan NeuGmc ve 
EGFR antijenlerine karşı geliştirilmiş aşılar, 
bazı ülke sağlık bakanlıkları tarafından ta-
nınan, kemoterapi ile tümör yükü azaltılmış 
seçilmiş olgularda idame tedavisi olarak kul-
lanılan tedavilerdir. Ayrıca çeşitli Peptit aşıları 
ve mesenger RNA aşılarının da Faz 1 ve Faz 
2 çalışmaları devam ediyor” hatırlatmasında 
bulundu.

Tümöre özgü duyarlı mutasyonlara yöne-
lik akıllı ilaçlar

Akciğer kanserlerinin özellikle küçük hücreli 
olmayan, “Adenokanserler” adlı tipinde, te-
davi hedefi olan genetik değişikliklere rast-
landığını vurgulayan Prof. Dr. Necdet Üskent, 
“Genetik mutasyon ve değişikliklerin tipine 
göre yüzde 1 ile yüzde 35 arasında görülen 
bu değişiklikler saptandığı takdirde, genel-
likle ağız yoluyla alınan tablet formundaki 
ilaçlarla bloke edilebiliyor. Böylece tümörü 
harekete geçiren genetik hedef ortadan kal-
dırıldığı için tümör de hızla küçülmeye baş-
lıyor. Önceleri sadece EGFR, ALK ve ROS-1 
gibi genetik hedeflere yönlendirilmiş akıllı 
ilaçların sayısı giderek artarken yeni hedef-
ler de belirleniyor. Bu ilaçlar sayesinde özel 
mutasyon saptanan hastalarda tümör, ileri 
evrelerde dahi kontrol altına alınarak yaşam 
süreleri uzatılıyor” dedi.
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Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog 

PANDEMİ STRESİ TATLIYA İLGİYİ ARTTIRDI
COVID-19 salgını ve karantina süreci bireylerin duygu durumlarında ve fizik-
sel aktivitelerinde bazı değişimlere sebep oldu. Yoğun stres dönemlerinde 
bireylerin içinde bulunduğu koşullar ve ruh durumunun beslenme davranış-
larını da etkilediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu, “Kişi duygusal boşluğu, kaygıyı, stresi yemekle kapatmaya 
çalışır ve sonrasında yaşadığı pişmanlıkla daha stresli olabilir ve yine bu 
stresi kontrol altına almak için yemek yeme gibi keyif veren etkinliklere yö-
nelebilir” açıklamasında bulundu. 

Stres, kaygı ve belirsizlik nedeniyle yaşanılan 
olumsuz duygu durumu bireylerin yemek 
yeme alışkanlığını kalıcı veya geçici olarak 
değiştiriyor. Pandemi döneminde birçok 
kişinin ihtiyacı olmasa da alışveriş yapıp 
kilo almasının tesadüf olmadığını söyleyen 
Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu, “Beyinde salgılanan dopamin 
ve serotonin gibi ödül, mutluluk ve haz ile 
ilişkili hormonlar, besin tercihimizi belirliyor. 
Karbonhidrattan zengin besinler mutluluk 
hormonu olarak bilinen serotonin artışına 
sebep olduğundan stresli veya kaygılı his-
settiğimizde kendimizi iyi hissetmemizi sağ-
lıyor. Dolasıyla içerisinde bulunduğumuz 
olumsuz duygunun azalması ve iyilik halinin 
artması için kolay ulaşabildiğimiz, lezzetli 
yemeklere veya alışverişe yöneliyoruz” dedi.

Değişen yoğun stres durumları beslenme 
alışkanlığını değiştiriyor 

Bazı anksiyete, öfke, depresyon gibi duygu 
durumlarının iştahta azalmaya veya artmaya 
sebep olabildiğinin altını çizen Uzman Psi-
kolog Ezgi Dokuzlu, “Yapılan araştırmalara 
göre üzgün ve kaygılı duygu durumundaki 
kişilerin mutluluk haline kıyasla daha kalorili 
ve daha fazla miktarda besinleri tercih ettiği 
görülüyor. Pandemi gibi büyük stresli olay-
larda keyif alabileceğimiz, kendimizi iyi his-
sedebileceğimiz şeylere yönelmek normal 
bir durum. Özellikle karantinada keyif alaca-
ğımız aktiviteler kısıtlı olduğu için her bire-
yin kolayca yöneldiği şey güzel, tatlı şeyler 
yemek ve lezzetli görünen, farklı yemekler 
denemek oldu” şeklinde konuştu.

İyi hissetmek için arayış içerisindeyiz

Yoğun stres altındaki bir kişinin iyi hisset-
mek ve hızlı bir şekilde rahatlamak için ko-
lay ulaşılabilir olan paketli gıdalar, karbon-

hidrattan zengin besinler, şekerli yiyecekler 
ve içeceklere yöneldiğini hatırlatan Dokuz-
lu, “Özellikle bu yiyeceklerin bağımlılık yap-
tığını göz önüne aldığımızda, iyi hissetmek 
için sürekli bir arayış içinde oluyoruz. Bunun 
yanı sıra, bu süreçte satın alınan paketli gı-
daların bile ne kadar uzun süreli yenebildi-
ği, bizi ne kadar oyaladığı önem kazandı. 

Örneğin küçük bir çikolata yerine kocaman 
bir paket atıştırmalık daha uzun süreli ye-
nebildiği ve görsel olarak daha çok doyum 
hissettirdiği için daha çok tercih ediliyor. 
Çikolata, şekerli yiyecekler gibi besinlerin 
bağımlılık yaptığını biliyoruz. Bu da iyi his-
setmek için sürekli bir arayış içinde olma 
döngümüze sebep oluyor” dedi. 
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TEKNOFEST HEYECANI AZERBAYCAN’DA BAŞLADI
TANITIM TOPLANTISI BAŞKENT BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Tek-
noloji Festivali TEKNOFEST 2022 Azerbay-
can’ın lansmanı Bakü’de gerçekleşti. Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı, TC. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuri-
yeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı 
yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 
Azerbaycan ile ilgili detayların paylaşıldığı 
toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital 
Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabi-
yev ev sahipliği yaptı. Lansmana Türkiye’den 
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Tür-
kiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İcra 
Kurulu Başkanı & T.C Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bay-
raktar ve T3 Vakfı Yöneticileri katıldı. Çok 
sayıda davetli ve öğrencinin de katılımıyla 
gerçekleşen toplantı heyecan ve gurur dolu 
anlara sahne oldu.

Milli Gururumuz TEKNOFEST Kardeş 
Ülke Topraklarında

Rekorların festivali TEKNOFEST, beşinci yı-
lında uluslararası bir festival olurken, 26-29 
Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 
festival Azerbaycan ile Türkiye arasındaki 
dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da kuv-
vetlendirecek. Kardeş iki ülke arasında tek-
noloji, bilim ve kültür konularında en yüksek 
seviyede bilgi alışverişinin yaşanacağı festi-
val; gençleri havacılık, uzay, dijital ekonomi 
ve çevre konuları başta olmak üzere tekno-
loji yarışmalarına teşvik edecek. Gençlerin 
bilgi ve becerilerini ortaya çıkaracak festi-
valde, milli teknolojiler geliştirmenin önemi 

de paylaşılacak. Mayıs ayında Bakü Kristal 
Salon ve Sahil Bulvarında gerçekleştirilecek 
festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen 
teknoloji yarışmalarının finalleri, Türk ve 
Azeri pilotların yer alacağı muhteşem hava-
cılık gösterileri, sergiler, Azerbaycan ve Türk 
uçaklarının gösterileri, eğlence mekanları, 
konserler, çeşitli sürprizler ve uluslararası 
girişim zirvesi düzenlenecek.

Rashad Nabiyev: “TEKNOFEST, ülkeleri-
miz arasındaki dostluk, kardeşlik ve stra-
tejik ittifakın başka bir tezahürüdür”

Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve 
Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev konuş-
masında “Dört yıldır düzenlenen TEKNO-
FEST, bu süre zarfında her geçen yıl büyü-
yerek yeni başarılara imza attı. Geçen yıl 111 
ülkeden 200.000 katılımcı katıldı. Kelimenin 
tam anlamıyla yüzde yüz Türk markası şim-
diden dünyanın en büyük teknoloji festivali 
statüsünü kazandı. Türkiye dışında ilk TEK-
NOFEST'in 2022 yılında Azerbaycan'da ya-
pılması sevindiricidir. Bu karar, ülkelerimiz 
arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik itti-
fak bağlarının bir başka göstergesidir. Aynı 
zamanda bize büyük bir sorumluluk yüklü-
yor. TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki orga-
nizasyonu ile ilgili ön görüşmeler geçen yıl 
şubat ayında değerli meslektaşım Mustafa 
Varank ile Ankara'da gerçekleşen görüşme-
de yapıldı. Gençlerin teknolojiye olan ilgisi-
nin artmasında, milli teknolojik çözümlerin 
ortaya çıkmasında ve buna bağlı olarak bir 
harekete dönüşmesinde “TEKNOFEST” gibi 
girişimler özel bir role sahiptir. Bunu kardeş 
Türkiye örneğinde gördük. 44 günlük Va-

tanseverlik Savaşı'nın ana katılımcılarından 
biri olan ‘Bayraktar’ bu hareketin sonucu-
dur.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST, genç neslin teknolojiye 
olan ilgisini çekecek”

TEKNOFEST’in Azerbaycan gençliğine bü-
yük katkı sağlayacağını belirten Bakan 
Rashad Nabiyev, “TEKNOFEST Azerbaycan 
çerçevesinde düzenlenecek teknoloji yarış-
malarının belirlenmesinde ülkemizin ulusal 
öncelikleri ve gelecek hedefleri ana kriter 
olarak alındığını belirtmek isterim. Her şey-
den önce TEKNOFEST, genç neslin tekno-
lojiye olan ilgisini çekecektir. TEKNOFEST, 
Azerbaycanlı startuplar için yeni fırsatlar 
yaratacak. TEKNOFEST kapsamında gerçek-
leştirilecek “TAKE OFF Startup Summit” bu 
rolü oynayacak. Zirveye küresel pazarlara 
erişim potansiyeli olan girişimler, yerli ve 
yabancı mentorlar, yabancı yatırımcılar ve 
girişim fonlarının katılması bekleniyor. Bu 
vesileyle, tüm Azerbaycan gençlerini, öğ-
rencileri, yenilikçi girişimcileri ve girişimleri 
aktif olmaya, kaydolmaya ve TEKNOFEST 
yarışmalarına katılmaya davet ediyorum. 
TEKNOFEST’ten ilham alan Türk ve Azeri 
gençlerinin ‘Bayraktar’ gibi başarılı çözüm-
lerle ülkelerimizi dünyada ön plana çıkara-
cağına inanıyorum.” dedi.

Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST, kader 
birliği yaptığımız can kardeşlerimizin 
topraklarında…”

Lansmanda konuşma yapan TEKNOFEST 
Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Tekno-
loji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Bayraktar, “Bir hayal ile başlayan ve 
tüm milletimizin ortak olduğu TEKNOFEST 
yolculuğu beşinci yılına ulaştı. Bu hayal o 
kadar büyüdü ki önce İstanbul’un sonra 
Türkiye’nin sınırlarını aştı. TEKNOFEST bir 
dönüşüm rüzgârı. Yüksek teknoloji gelişti-
ren bir ülkeye dönüşebilmek için toplumu-
muzun her kesimiyle birlikte yürüttüğümüz 
bir seferberlik. TEKNOFEST’in kalbi gelece-
ğin trendlerini içeren teknoloji yarışmaları. 
TEKNOFEST, adına milli teknoloji hamlesi 
dediğimiz bir hareket. Her alanda yurt dı-
şına bağımlı olmaya direnen gençlerimizin, 
dünyaya biz de buradayız dediği en büyük 
platform. TEKNOFEST seferberliği, milleti-
mizden o kadar büyük bir teveccüh gördü 
ki ikinci yılında 1.720.000 kişinin katılımıyla 
dünyanın en büyük havacılık, uzay ve tek-
noloji festivali oldu.

Selçuk BayraktarSelçuk Bayraktar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Heyeti Başkanı 
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TEKNOFEST gün geçtikçe büyüyor. Yurt-
dışından da ciddi iş birliği teklifleri alıyor. 
Eğer Türkiye dışında TEKNOFEST gerçek-
leştireceksek, bunu ilk olarak kader birliği 
yaptığımız can kardeşlerimizin toprakla-
rında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye 
dışındaki ilk TEKNOFEST’i Azerbaycan’da 
yapıyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımız 
için milli bir savunma sanayiine sahip ol-
mamız şart. Bunu en iyi milli ve özgün ola-
rak geliştirdiğimiz bayraktar SİHA’larımızın 
görev yaptığı Türkiye’nin terörle mücade-
lesinde ve kanayan yaramız Karabağ’da 
gördük. Allah’a şükürler olsun ki o yara, 
zaferin mimarı şehitlerimiz ve gazilerimiz 
sayesinde kapandı. Karabağ işgalden azad 
oldu. Karabağlı canlar evlerine dönmeye 
başladı. Tam da bu sebeple yüksek tekno-
lojiyi muhakkak surette kimseye bağımlı 
olmadan milletimizin geliştirmesi gereki-
yor.”  ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz robotikten kodlamaya si-
ber güvenlikten yapay zekaya geleceğin 
teknolojilerine hazırlanacak”

Gençlere seslenen ve tüm teknoloji me-
raklılarını TEKNOFEST’e davet eden Selçuk 
Bayraktar, “2018’de ilk olarak İstanbul’da 
yaptığımız TEKNOFEST, 14 yarışma ile baş-
lamıştı. Bugün, 39 farklı teknoloji yarışma-
sı ile devam ediyoruz. 20 bin ile başlayan 
başvuru sayısı 200 bini aştı. Şimdi bu ya-
rışmalardan yetişen gençler, girişimler ku-
ruyor, dünyaya açılıyor, önemli firmalarda 
ve ülkemizin kurumlarında kritik ve strate-
jik projelerde görev alıyorlar. TEKNOFEST 
Azerbaycan da ilk yılında 10 farklı teknoloji 
yarışması ile başlıyor. Tüm teknoloji me-
raklılarını 17 Şubat’a kadar bu yarışmalara 
başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışma-
ları düzenlerken amacımız, hem milletimi-
zin hem de büyük insanlık ailesinin huzur 
ve refah içinde yaşayacağı bir geleceği te-
sis etmek. Artık bitmiş yarışlara değil, ge-
leceğin yarışlarına ve trendlerine odaklan-
mamız bir zorunluluk. Takımlarınızı kurup 
yarışmalara katılım göstermeniz geleceğe 
hazır olmak adına çok ama çok önemli. Ge-
lin, geleceğin güçlü Azerbaycan’ının oluş-
masında sizler de yer alın. Bizler nasıl ki 
Türkiye’nin dört bir yanında Deneyap Tek-
noloji Atölyeleri kurarak, bilim merkezlerini 
destekleyerek çok erken yaşlardan itibaren 
genç kardeşlerimizin yanında olmaya çalı-
şıyor isek, burada da bu projelerin hayata 
geçmesi için her türlü katkıyı vermeye ha-
zırız. Azerbaycan’daki paydaşlarımızla bir-
likte kuracağımız merkezlerde gençlerimiz 
robotikten kodlamaya siber güvenlikten 
yapay zekaya geleceğin teknolojilerine ha-
zırlanacaklar.” dedi. 

Türkiye ve Azerbaycan’ın Başarılı Genç-
leri Sahnede

TEKNOFEST kapsamında 4. TÜRKSAT Mo-
del Uydu Yarışması’nda Türkiye birincisi 
olan ve dünyanın en prestijli yarışmaların-
dan dereceyle dönen Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay 
Takımı Azerbaycan lansmanında sahne aldı. 
Ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerin 
geliştirdiği Türkiye’nin ilk cep uydusu “Gri-
zu-263A” geçtiğimiz ay SpaceX tarafından 
uzaya fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletinin 
Cape Canaveral kentinden havalanan uy-
dunun 4 yıl 8 ay boyunca yaklaşık 525 km 
yükseklikte çalışması planlanıyor. Gençlerin 
ülkemiz adına kazandığı tarihi başarıları bir 
kez daha Azerbaycan’da kutlandı.

Azerbaycan topraklarının kurtuluşu için şe-
hit olan asker çocuklarının bir araya geldiği 
Zafar Takımı öğrencileri de lansmana katıldı. 
Azerbaycan Teknik Üniversitesi eğitmenleri 
ile TEKNOFEST 2022’ye hazırlanan öğrenci-
ler, bilim ve teknoloji alanında yeni zaferler 
elde etmek için büyük başarılara imza ata-
caklarını belirtti.

TEKNOFEST’in Bilim ve Teknoloji Rüzgârı 
Azerbaycan’da Esecek

Genç yaşlı herkesin ilgisini çekecek etkin-
liklerle dolu TEKNOFEST Azerbaycan Bakü 
Kristal Salon ve Sahil Bulvarı'nda gerçek-
leştirilecek. Festivalin paydaşları ve destek-
leyenleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Savunma Ba-
kanlığı, Savunma Sanayii Bakanlığı, Olağa-
nüstü Haller Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji 
Ajansı, Medya Gelişim Ajansı, AzInTelecom 
LLC, Azercosmos, Havacılık Akademisi, ADA 
Üniversitesi, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakan-
lığı, Tarım Bakanlığı, Vatandaş Hizmetleri 
ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı, Azer-
baycan E-Spor Federasyonu, Uluslararası 
Azerbaycan Bankası, Küçük ve Orta İşletme 
Gelişim Ajansı ile Dijital Kalkınma ve İnovas-
yon Ajansı bulunuyor. Türkiye’den ise Millî 
Savunma Bakanlığı, TÜRKSAT ve TÜBİTAK 
paydaşlar arasında yer alıyor.

TEKNOFEST Azerbaycan’da 10 Farklı Ka-
tegoride Yarışma

Başvuruların devam ettiği TEKNOFEST Azer-
baycan Teknoloji Yarışmaları uluslararası 
katılıma da açık bulunuyor. Robotik, Yeşil 
Teknolojiler, Tarım Teknolojileri, İnsansız 
Hava Araçları (İHA), Model Uydu, Sosyal 
Odaklı Teknolojiler, Smart Karabağ Hac-
kathon, Planer ve Bakü Skills ile Rocket Le-
ague Avrupa Kupası olmak üzere 10 farklı 
kategorideki yarışmalar hakkında da tanıtım 
toplantısında detaylı bilgiler verildi. 

Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde ulus-
lararası katılıma açık olan İnsansız Hava 
Araçları Yarışması Sabit Kanat, Döner Kanat, 

Hibrit ve Çırpma Kanat gibi kategorilerde 
düzenleniyor. Gerçek bir uydunun küçük 
boyutlu bir modelinin tasarımı, üretimi ve 
fırlatılmasını kapsayan Model Uydu Yarış-
ması uzaya olan ilgiyi artırmak ve bu alanda 
temel bilgi ve becerileri oluşturarak gençleri 
yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. Bu yarış-
mada belirlenen görevler, elektronik, meka-
nik, programlama gibi mühendislik alanla-
rında teorik ve pratik bilgilerin uygulanması 
ve geliştirilmesi için koşullar oluşturuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
ile insan faaliyetinin olumsuz sonuçlarının 
önlenmesi amaçlanan Yeşil Teknolojiler Ya-
rışmasında nesnelerin interneti teknolojisi-
ni kullanan gençler simülasyon ve koruma 
çözümleri geliştirmek için rekabet edecek. 
Yeni teknolojilerin teşviki, mevcut teknoloji-
lerin geliştirilmesi, doğal kaynakların dikkat-
li kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması 
ile ilgili konuların yanı sıra sıfır atık hedefi-
nin uygulanmasını kolaylaştıracak teknoloji-
ler bu kapsamda değerlendirilecek.

Meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık sektö-
ründe verimliliğin artırılmasını amaçlayan 
Tarım Teknolojileri Yarışması ile katılımcılar 
nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi tek-
nolojik çözümlerle su kaynaklarının verimli 
kullanılmasına yönelik proje çözümleri ge-
liştirecek. 

Yerel katılıma açık olan Sosyal Teknoloji-
ler Yarışması ile özellikle hassas grupların, 
engellilerin ve kırsal kesimde yaşayanların 
hayatını kolaylaştıracak fikir ve projeler ya-
rışacak. Yapay zekâ ile donatılan Robotik 
Yarışmalarda özellikle sanayide, imalatta, 
tarımda ve evlerde kullanılabilecek robotlar 
için kontrol sistemlerinin tasarımı ve yapımı 
konusunda projeler yer alacak. Katılımcıla-
rın standart bir planör modelinde bilgisayar, 
yer veya hava deneyleri, uçuş programlama 
ve bilimsel veri toplama gibi görevleri yeri-
ne getireceği Planör Yarışmasının yanı sıra 
gençlerin 3D yazıcıları kullanarak hayal güç-
lerini ve tasarımlarını kendilerinin oluştur-
dukları projelerle uygulama becerilerini test 
eden Bakü Skills Yarışması da gerçekleşti-
rilecek. Azerbaycan’ın kurtarılmış toprak-
larında düzenlenecek olan Smart Karabağ 
Hackathon Yarışması ile katılımcılar yazılım 
projeleri geliştirecek. Popüler bir gençlik 
video oyunu şampiyonası olan Rocket Le-
ague Avrupa Kupasında ise gençler kıyasıya 
mücadele edecek. 

Yarışmalara katılan herkese özel bir katılım 
belgesi verilirken ayrıca her kategorinin 1.2. 
ve 3.lerine de özel başarı diploması ile bir-
likte nakit para ödülü verilecek. TEKNOFEST 
Azerbaycan ve tüm yarışmalar ile ilgili de-
taylı bilgiye, kayıt işlemlerine www.tekno-
fest.az web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 343.466 1 ANKAmall AVM 516.648 1 Mavibahçe AVM 343.940
2 City's Nişantaşı AVM 311.785 2 Forum Ankara Outlet 129.495 2 TerraCity AVM 326.951
3 İstanbul Optimum 250.693 3 Kentpark AVM 69.018 3 Espark AVM 127.125
4 Kanyon AVM 225.538 4 Cepa AVM 66.943 4 Park Afyon AVM 125.774
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.346 5 Gordion AVM 61.796 5 Samsun Piazza AVM 121.470
6 İsfanbul AVM 186.886 6 Next Level AVM 52.226 6 Kulesite AVM 111.775
7 Marmara Park AVM 174.593 7 Atlantis AVM 47.512 7 Forum Mersin AVM 105.273
8 Emaar Square Mall 145.989 8 Taurus AVM 46.828 8 Forum Kayseri AVM 104.056
9 Trump AVM 137.927 9 Nata Vega Outlet 39.727 9 Gebze Center 101.733

10 Mall of İstanbul 116.544 10 One Tower AVM 38.626 10 Forum Gaziantep AVM 101.566
11 İstinyePark AVM 108.341 11 Antares AVM 36.829 11 Forum Bornova AVM 99.087
12 Aqua Florya AVM 102.167 12 Podium Ankara AVM 35.701 12 Antalya Migros AVM 91.504
13 Zorlu Center 100.975 13 Arcadium AVM 33.850 13 MarkAntalya AVM 91.166
14 Brandium AVYM 99.448 14 Anatolium Ankara AVM 30.519 14 Özdilek Bursa AVM 90.108
15 Buyaka AVM 99.315 15 Kızılay AVM 25.975 15 Forum Trabzon AVM 88.538
16 Maltepe Park AVM 98.281 16 365 AVM 22.992 16 Outlet Center İzmit 88.021
17 Palladium AVM 88.690 17 Atakule AVM 21.556 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.725
18 Viaport Asia Outlet 87.727 18 Tepe Prime Avenue 20.114 18 Point Bornova AVM 75.949
19 Tepe Nautilus AVM 85.995 19 Armada AVM 16.408 19 MalatyaPark AVM 74.136
20 Capacity AVM 80.373 20 Bilkent Station 13.054 20 Kent Meydanı AVM 57.920

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.076 1 ANKAmall AVM 12.302 1 Özdilek Bursa AVM 28.499
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.945 2 Antares AVYM 6.589 2 TerraCity AVM 6.647
3 Akyaka Park 48.866 3 Kentpark AVM 4.564 3 Park Afyon AVM 6.487
4 Kanyon AVM 47.472 4 Tepe Prime Avenue 4.277 4 Sera Kütahya AVM 5.811
5 Emaar Square Mall 17.816 5 Armada AVM 3.358 5 HighWay Outlet AVM 5.569
6 Capitol AVM 13.877 6 Cepa AVM 3.341 6 Kayseri Park AVYM 5.170
7 Trump AVM 13.605 7 Atlantis AVM 2.732 7 MalatyaPark AVM 4.733
8 Buyaka AVM 12.682 8 Gordion AVM 2.652 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.575
9 İstinyePark AVM 9.734 9 Next Level AVM 1.896 9 Gebze Center 4.096

10 Zorlu Center 7.834 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.431
11 Astoria AVM 7.515 11 365 AVM 1.667 11 Forum Mersin AVM 3.276
12 Akasya AVM 7.265 12 Forum Ankara Outlet 1.611 12 Korupark AVM 3.220
13 İstanbul Optimum 6.222 13 Bilkent Center AVM 1.591 13 Espark AVM 3.084
14 Sapphire Çarşı 5.207 14 Anatolium Ankara AVM 1.215 14 Antalya Migros AVM 2.737
15 ArenaPark AVYM 5.081 15 One Tower AVM 1.026 15 17 Burda AVM 2.674
16 Marmara Forum AVM 4.930 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.416
17 Palladium AVM 4.896 17 Park Vera AVM 543 17 Oasis AVM 2.269
18 İsfanbul AVM 4.826 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Kozzy AVM 4.232 19 Metromall AVM 303 19 Sanko Park AVM 2.078
20 Watergarden İstanbul 4.184 20 Atakule AVM 286 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.042

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 87.037 1 ANKAmall AVM 109.671 1 TerraCity AVM 77.783
2 Zorlu Center 86.327 2 Antares AVYM 39.027 2 Mavibahçe AVM 72.469
3 Emaar Square Mall 82.944 3 Nata Vega Outlet 31.528 3 M1 Adana AVM 66.258
4 İstinyePark AVM 61.548 4 Cepa AVM 29.703 4 İstinyePark İzmir 61.543
5 Mall of İstanbul 48.166 5 Gordion AVM 28.855 5 İzmir Optimum 48.634
6 Buyaka AVM 48.158 6 Armada AVM 26.518 6 Kulesite AVM 46.500
7 Watergarden İstanbul 47.645 7 Metromall AVM 24.874 7 Park Afyon AVM 44.764
8 212  Outlet 47.324 8 Atlantis AVM 23.984 8 41 Burda AVM 44.061
9 Venezia Mega Outlet 46.467 9 Podium Ankara AVM 23.527 9 Özdilek Bursa AVM 40.435

10 Vadistanbul AVM 45.852 10 Kentpark AVM 23.436 10 Kumsmall AVM 39.645
11 Forum İstanbul AVYM 42.862 11 Panora AVYM 21.214 11 Antalya Migros AVM 39.037
12 City's Nişantaşı AVM 41.037 12 Atakule AVM 20.416 12 Agora İzmir AVM 36.980
13 Marmara Park AVM 39.345 13 Ankara Optimum Outlet 18.754 13 Westpark Outlet AVM 34.632
14 Akyaka Park AVM 38.983 14 Taurus AVM 17.469 14 Point Bornova AVM 32.650
15 Kanyon AVM 38.805 15 Arcadium AVM 16.895 15 17 Burda AVM 32.158
16 Maltepe Park AVM 36.499 16 Forum Ankara Outlet 15.000 16 Agora Antalya AVM 32.013
17 Hilltown AVM 36.193 17 Bilkent Station AVM 13.803 17 10Burda AVM 31.611
18 İstanbul Optimum 30.714 18 One Tower AVM 13.006 18 01Burda AVM 31.128
19 İstanbul Cevahir AVM 29.470 19 Kartaltepe AVM 10.440 19 39 Burda AVM 30.441
20 Trump AVM 29.327 20 Next Level AVM 10.387 20 M1 Konya AVM 30.420
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1 Forum İstanbul AVYM 343.466 1 ANKAmall AVM 516.648 1 Mavibahçe AVM 343.940
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 343.466 1 ANKAmall AVM 516.648 1 Mavibahçe AVM 343.940
2 City's Nişantaşı AVM 311.785 2 Forum Ankara Outlet 129.495 2 TerraCity AVM 326.951
3 İstanbul Optimum 250.693 3 Kentpark AVM 69.018 3 Espark AVM 127.125
4 Kanyon AVM 225.538 4 Cepa AVM 66.943 4 Park Afyon AVM 125.774
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.346 5 Gordion AVM 61.796 5 Samsun Piazza AVM 121.470
6 İsfanbul AVM 186.886 6 Next Level AVM 52.226 6 Kulesite AVM 111.775
7 Marmara Park AVM 174.593 7 Atlantis AVM 47.512 7 Forum Mersin AVM 105.273
8 Emaar Square Mall 145.989 8 Taurus AVM 46.828 8 Forum Kayseri AVM 104.056
9 Trump AVM 137.927 9 Nata Vega Outlet 39.727 9 Gebze Center 101.733

10 Mall of İstanbul 116.544 10 One Tower AVM 38.626 10 Forum Gaziantep AVM 101.566
11 İstinyePark AVM 108.341 11 Antares AVM 36.829 11 Forum Bornova AVM 99.087
12 Aqua Florya AVM 102.167 12 Podium Ankara AVM 35.701 12 Antalya Migros AVM 91.504
13 Zorlu Center 100.975 13 Arcadium AVM 33.850 13 MarkAntalya AVM 91.166
14 Brandium AVYM 99.448 14 Anatolium Ankara AVM 30.519 14 Özdilek Bursa AVM 90.108
15 Buyaka AVM 99.315 15 Kızılay AVM 25.975 15 Forum Trabzon AVM 88.538
16 Maltepe Park AVM 98.281 16 365 AVM 22.992 16 Outlet Center İzmit 88.021
17 Palladium AVM 88.690 17 Atakule AVM 21.556 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.725
18 Viaport Asia Outlet 87.727 18 Tepe Prime Avenue 20.114 18 Point Bornova AVM 75.949
19 Tepe Nautilus AVM 85.995 19 Armada AVM 16.408 19 MalatyaPark AVM 74.136
20 Capacity AVM 80.373 20 Bilkent Station 13.054 20 Kent Meydanı AVM 57.920

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.076 1 ANKAmall AVM 12.302 1 Özdilek Bursa AVM 28.499
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.945 2 Antares AVYM 6.589 2 TerraCity AVM 6.647
3 Akyaka Park 48.866 3 Kentpark AVM 4.564 3 Park Afyon AVM 6.487
4 Kanyon AVM 47.472 4 Tepe Prime Avenue 4.277 4 Sera Kütahya AVM 5.811
5 Emaar Square Mall 17.816 5 Armada AVM 3.358 5 HighWay Outlet AVM 5.569
6 Capitol AVM 13.877 6 Cepa AVM 3.341 6 Kayseri Park AVYM 5.170
7 Trump AVM 13.605 7 Atlantis AVM 2.732 7 MalatyaPark AVM 4.733
8 Buyaka AVM 12.682 8 Gordion AVM 2.652 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.575
9 İstinyePark AVM 9.734 9 Next Level AVM 1.896 9 Gebze Center 4.096

10 Zorlu Center 7.834 10 Arcadium AVM 1.797 10 Deepo Outlet Center 3.431
11 Astoria AVM 7.515 11 365 AVM 1.667 11 Forum Mersin AVM 3.276
12 Akasya AVM 7.265 12 Forum Ankara Outlet 1.611 12 Korupark AVM 3.220
13 İstanbul Optimum 6.222 13 Bilkent Center AVM 1.591 13 Espark AVM 3.084
14 Sapphire Çarşı 5.207 14 Anatolium Ankara AVM 1.215 14 Antalya Migros AVM 2.737
15 ArenaPark AVYM 5.081 15 One Tower AVM 1.026 15 17 Burda AVM 2.674
16 Marmara Forum AVM 4.930 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.416
17 Palladium AVM 4.896 17 Park Vera AVM 543 17 Oasis AVM 2.269
18 İsfanbul AVM 4.826 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Kozzy AVM 4.232 19 Metromall AVM 303 19 Sanko Park AVM 2.078
20 Watergarden İstanbul 4.184 20 Atakule AVM 286 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.042

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 87.037 1 ANKAmall AVM 109.671 1 TerraCity AVM 77.783
2 Zorlu Center 86.327 2 Antares AVYM 39.027 2 Mavibahçe AVM 72.469
3 Emaar Square Mall 82.944 3 Nata Vega Outlet 31.528 3 M1 Adana AVM 66.258
4 İstinyePark AVM 61.548 4 Cepa AVM 29.703 4 İstinyePark İzmir 61.543
5 Mall of İstanbul 48.166 5 Gordion AVM 28.855 5 İzmir Optimum 48.634
6 Buyaka AVM 48.158 6 Armada AVM 26.518 6 Kulesite AVM 46.500
7 Watergarden İstanbul 47.645 7 Metromall AVM 24.874 7 Park Afyon AVM 44.764
8 212  Outlet 47.324 8 Atlantis AVM 23.984 8 41 Burda AVM 44.061
9 Venezia Mega Outlet 46.467 9 Podium Ankara AVM 23.527 9 Özdilek Bursa AVM 40.435

10 Vadistanbul AVM 45.852 10 Kentpark AVM 23.436 10 Kumsmall AVM 39.645
11 Forum İstanbul AVYM 42.862 11 Panora AVYM 21.214 11 Antalya Migros AVM 39.037
12 City's Nişantaşı AVM 41.037 12 Atakule AVM 20.416 12 Agora İzmir AVM 36.980
13 Marmara Park AVM 39.345 13 Ankara Optimum Outlet 18.754 13 Westpark Outlet AVM 34.632
14 Akyaka Park AVM 38.983 14 Taurus AVM 17.469 14 Point Bornova AVM 32.650
15 Kanyon AVM 38.805 15 Arcadium AVM 16.895 15 17 Burda AVM 32.158
16 Maltepe Park AVM 36.499 16 Forum Ankara Outlet 15.000 16 Agora Antalya AVM 32.013
17 Hilltown AVM 36.193 17 Bilkent Station AVM 13.803 17 10Burda AVM 31.611
18 İstanbul Optimum 30.714 18 One Tower AVM 13.006 18 01Burda AVM 31.128
19 İstanbul Cevahir AVM 29.470 19 Kartaltepe AVM 10.440 19 39 Burda AVM 30.441
20 Trump AVM 29.327 20 Next Level AVM 10.387 20 M1 Konya AVM 30.420
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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8 Emaar Square Mall 145.989 8 Taurus AVM 46.828 8 Forum Kayseri AVM 104.056
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MALL&MOTTO / Haberler

FUARIN AÇILIŞINA ÜSKÜDAR VE İSTANBUL’DAN BİNLERCE KİTAPSEVER GELDİ

Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İs-
tanbul’un kültür sanat merkezi haline ge-
tiren Üsküdar Belediyesi tarafından, her 
sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap 
Fuarı’nın 7.’si başladı.  Türk hikâyeciliğinin 
usta yazarı Mustafa Kutlu’nun onur yazarı 
olduğu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın’ın konuşmacı olarak katıldığı fuarın 
açılışına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek’in yanı sıra İskender Pala’dan 
Erol Göka’ya Mukadder Gemici’den Beşir 
Ayvazoğlu’na kadar çok sayıda yazar da ka-
tılımlarıyla destek verdi.   

7. Kitap Fuarı, kitapseverlerin yanı sıra seç-
kin yayın evlerini ve Türkiye’nin en sevilen 
yazarlarını buluşturuyor. Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan fuar, 
tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu 
bir yolculuğa çıkarıyor. 

19-27 Şubat tarihleri arasında Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam ede-
cek olan fuar, İskender Pala, İbrahim Ka-
lın, Mukadder Gemici, Nurullah Genç, Alev 
Alatlı, Yusuf Kaplan, Nedim Şener, Numan 
Kurtulmuş, Mim Kemal Öke, İlber Ortaylı, 
Saliha Erdem, Bekir Develi, Yasin Aktay, Si-
bel Eraslan, Kemal Sayar, Hilal Kaplan, Beşir 
Ayvazoğlu, Hayati İnanç, Mario Levi, Baha-
dır Yenişehirlioğlu ve Erol Göka gibi isimleri 
ağırlıyor..

Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve 
markasından 450 değerli yazarın okurlarla 
buluşacağı 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılı-
şına Üsküdar ve İstanbul’un dört yanından 
binlerce kitapsever akın etti.

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir uçtan öbür uca 
savrulduğumuz bir belki de birkaç yüzyıl-
dan geçiyoruz. Altın oranı bulamadığımız 
için akılla kalp, duyguyla düşünce, zamanla 
mekan, dünle bugün, gelenekle modernite, 
insanla tabiat, insanla insan arasındaki iliş-

kileri doğru bir şekilde kuramıyoruz." dedi. 
Kitap fuarlarının düşüncenin, duygunun, 
aklın, kalbin, kitabın, yazarın ve okuyucunun 
bir araya geldiği "çok güzel panayırlar" ol-
duğunu dile getiren Kalın, "Üsküdar Kitap 
Fuarı'nın yedincisinin düzenleniyor olma-
sından dolayı tebrik ediyorum. Hamdolsun 
'1. Geleneksel' demekten öteye geçmiş olu-
yorsunuz. 7. ile bu geleneğin artık inşa edil-
mekte olduğunu ispat etmiş oldunuz." diye 
konuştu.

Kalın: "Kütüphanelerimizde ve arşivleri-
mizde incelenmeyi bekleyen eserlerimiz 
var"

İslam medeniyetinde ve İslam şehirlerinde 
milyonların üzerinde kitabın yer aldığı kü-
tüphanelerin varlığına dikkati çeken İbrahim 
Kalın, Basra, Bağdat, Semerkant, İstanbul 
gibi şehirlerin aynı zamanda bir kitap şehri 
olduğunu söyledi. Kalın, sözlü ve yazılı kül-
türü bir araya getiren medeniyetin geride 
muazzam bir miras bıraktığını aktararak şu 
değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında biz bugün bu mirasın sayısal ola-
rak az bir kısmını, yüzde 3-5'ini ancak or-
taya çıkardık. Kütüphanelerimizde ve ar-
şivlerimizde bekleyen binlerce, on binlerce 
yazma eser var. Hala incelenmeyi bekleyen 
eserlerimiz var. Geleneğin o derinliklerine 
indikçe gelenek kendisini size daha çok 
açmaya başlıyor. Aslında her gün kapısını 
çaldığınızda size yeni hediyeler veren büyük 
bir bağış kapısı. Yeter ki biz o kapıyı çalma-
yı bilelim. Yeter ki biz oraya gitmeyi ve o 
pınardan beslenmeyi bilelim. Bu geleneği 
bugüne taşıyan, aklıyla kalbiyle duygusuyla 
ve sanatıyla bugün yeniden ve her gün taze 
bir şekilde ifade eden Mustafa Kutlu Ağabe-
yi de bu bağlamda hayırla sağlık dileklerim 
ve minnetle anmak isterim. Mustafa Kutlu 
bizim bu geleneğimizin bu diri ruhunu pırıl 
pırıl yıldızlı semasını, o semadaki yıldızları 
tek tek tecrübe etmiş, kalemiyle tecrübe et-
miş bir güzel aklı, gönlü ve ruhu ifade eder. 
O yüzden Mustafa Kutlu'yu okuduğunuz 
zaman aynı anda felsefe, sosyoloji, tarih ve 
elbette sanat okursunuz."

Türkmen: ‘’Üsküdar’da kitap kokusu, bo-
ğazın kokusuna, denizin kokusuna karış-
tı’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
7. Üsküdar Kitap Fuarı açılış konuşmasına 
rahatsızlığı dolayısıyla açılışa katılamayan 

yazar Mustafa Kutlu’ya geçmiş olsun di-
leklerini ileterek başladı. Yayıncılığın bütün 
aktörlerinin 7. Üsküdar Kitap Fuarında bu-
luştuğunu söyleyen Hilmi Türkmen, ‘’ Kitap 
fuarımıza o kadar büyük ilgi var ki, kalaba-
lıktan salona giremeyecektik neredeyse. 
Üsküdar biliyorsunuz bir gelenekler şehri. 
İstanbul’un üç eski ve kıymetli beldesinden 
biri. Bu fuarımız da bizim gelenekler zinciri-
mize bir halka olarak eklendi. Bu fuar ile her 
yıl yüz binden fazla okurun buluşma nok-
tası oluyoruz. Fuarımızda yazarlar, kitaplar, 
okurlar, yayıncılar, çevirmenler, çizerler ve 
editörler buluşuyorlar. Kitabın, yayıncılığın 
bütün aktörleri burada.. 9 gün boyunca bu 
aktörler kurdukları doğrudan iletişim saye-
sinde kazanımlar elde ediyorlar. Bu etkile-
şimi önemsiyoruz. Kitap sevgisini artıran, 
kitap dünyasını büyüten, kültür ve sanata 
temas eden her girişim memleketin kazanç 
hanesine yazılan bir artıdır. Fuarımız genç, 
dinamik, geniş bir yelpazeye sahip. Bütün 
İstanbullulara hitap ediyor. Tabii bu şöle-
nimiz sadece satış ve tanıtım stantlarından 
ibaret değil. Söyleşiler, imza günleri, din-
letiler, yazar-okur buluşmaları gibi kitap 
dünyasının değişmeyen etkinlikleri de var. 
9 gün boyunca Üsküdar’ın kalbi kitap diye 
atıyor. Kitap kokusu, boğazın kokusuna. 
Denizin kokusuna karışıyor. Hedefimiz çok 
sayıda gencimizi, kitapseverimizi bu güzel 
ortamda binlerce çeşit kitap ve yüzlerce ya-
zarımızla buluşturmak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Boğaziçi Sa-
lonu’nda İbrahim Kalın’ın “Gök Kubbenin 
Altında” adlı söyleşisi ve imza günü gerçek-
leşti. Bini aşkın kitapsever İbrahim Kalın’a 
kitap imzalatabilmek için küçük çaplı bir iz-
diham yaşandı. Kalın, imza için bekleyenleri 
kırmamak için uzun bir süre imza programı-
na devam etti. 

Avrasya Salonu’nda ise Mukadder Gemici, 
Alpay Doğan Yıldız, Erol Göka, İsmail Ka-
ra’nın “Bu Toprağın Sesi: Mustafa Kutlu” 
başlıklı söyleşisi büyük ilgi gördü. Akşamü-
zeri gerçekleşen etkinlikte ise Ahmet Edip 
Başaran, Münire Kevser Baş, Ali Haydar 
Haksal, Alim Kahraman, Bedri Mermutlu ve 
Osman Bayraktar’ın “Sezai Karakoç ve Diriliş 
Düşüncesi” paneli katılımcılarla buluştu.

Alanında lider yüzlerce seçkin yayınevi ve 
yazarın katılımıyla adeta bir edebiyat şöle-
nine dönüşecek olan fuar 27 Şubat tarihine 
kadar çok önemli isimlerle söyleşi ve imza 
etkinlikleri de gerçekleşecek.

İbrahim Kalın: "Kütüphanelerimizde ve arşivlerimizde incelenmeyi bekleyen eserlerimiz var"

22 Mart 2001 Atatürk'ün Manevi Kızı ve Dünyanın İlk Kadın Savaş Pilotu 
Sabiha Gökçen, İstanbul'da Yaşamını Yitirdi.
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İngilizlerin ve Fransızların mühim deniz kuvvetleri ile Çanakkale Boğazı’nı geçmeye teşebbüsleri, Türk’ün zaferi ve düş-
manların önemli zaiyat vererek geri çekilmeleri ile sonuçlanmıştı. Çanakkale’yi denizden geçemeyen düşman karadan 
zorlamaya karar vermiş ve kara harpleri yapılmıştı. Bunun sonucu da malumdur. Yine Türk’ün zaferiyle bitmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar  

13 Mart 1430 Selanik'in Fethi.

16 Mart 1948 Öğretmen Okullarının Kuruluşu.

21 Mart 1973 Aşık Veysel'in Ölümü.

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

14 Mart Tıp Bayramı.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi.

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

30 Mart 1432 Fatih Sultan Mehmet'in Doğumu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü.

30 Mart 1921 II. İnönü Zaferi.

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

Tarihte Bu Ay Neler Oldu
1 Mart 1921 Türk-Afgan Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması.

3 Mart 1934 Ankara Radyosu'nun Yayına Başlaması.

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

Günü. 
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ATAK VE ÖZEL: PORSCHE MACAN T

 
Porsche, başarılı SUV ürün gamını Yeni Macan T ile tamamlıyor. Yeni Macan T, 265 PS güç üreten dört silindirli 
2.0 litrelik turbo motor, (PTM) dört tekerlekten çekiş sistemi, 15 mm alçaltılmış (PASM) özel şasi ve çelik süspan-

siyon,  21 inçlik titanyum jantlar ve bir çok özel yeni tasarım öğesiyle birlikte sunuluyor.

Yeni Macan, daha önce sadece 911 ve 718 
modellerinde kullanılan T harfini taşıyacak 
olan ilk dört kapılı Porsche spor otomobili 
oldu. Porsche modelleri için T harfi, 1960’lar-
dan bu yana benzersiz sürüş dinamiklerini 
temsil ediyor. ‘Touring’ anlamına geliyor ve 
özel ayar, özel donanım ve verimli motorla-
rıyla çok daha özel bir sürüş deneyimi sunan 
modelleri tanımlıyor. 1968’deki Porsche 911 
T modelinin ruhuna sadık kalan Yeni Macan 
T, son derecede dinamik bir kurulum ve ol-
dukça hafif iki litrelik turbo motor, atletik bir 
tasarım ve sportif bir sürüşü beraberinde 
getiren zengin bir standart donanımla Ma-
can ve Macan S arasında konumlandırılıyor.

265 PS ile iki litrelik turbo motor

Macan T modelinin iki litrelik, dört silindirli 
turbo motoru, son derece atak sürüş özel-
likleri, düşük ağırlık ve kompakt tasarımı 
birleştirerek ideal bir ağırlık ve performans 
dengesi sunuyor. Macan S ve GTS model-
lerindeki 2,9 litrelik çift turbolu V6 motorla 
kıyaslandığında, Macan T modelindeki güç 
aktarma sistemi ön aksta 58,8 kg daha hafif. 
Bu, araca mükemmel bir kalkış performansı 
ve mükemmel viraj alma becerileri sağlıyor.

Macan T, 265 PS (195 kW) güç ve 400 Nm 
tork kullanıma sunuyor ve bu değerlerle 
aracın tasarımına uygun, heyecan verici bir 
sürüş deneyimi sağlıyor. Macan T, motorla 
uyum içinde çalışan ve hızlı vites geçişleriyle 
performanslı sürüşleri destekleyen yedi vi-
tesli çift kavramalı şanzıman (PDK) ve Pors-
che Traction Management (PTM) olarak ad-
landırılan dört tekerlekten çekiş sistemiyle 
donatılmış. Geniş devir bandı boyunca su-
nulan yüksek tork değeri, tüm sürüş koşul-
larında etkin bir hızlanma performansı sağ-
lıyor. Direksiyon üzerindeki mod düğmesi 
ve Sport Response tuşu dahil standart Sport 
Chrono Paketi ile donatıldığında, Macan T 
0'dan 100 km/s hıza 6,2 saniyede ulaşıyor 
ve 232 km/s maksimum hıza sahip oluyor. 

Ayarlanabilir özel şasi

Macan T, standart olarak Porsche Aktif 
Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile çelik süs-
pansiyona sahip tek Porsche modeli ve 15 

mm alçaltılmış gövde ile yollara çıkmaya 
hazırlanıyor. Ön akstaki viraj denge kolları 
daha rijit ve aracın şasi ayarı, araç ve güç 
aktarma sistemi için mükemmel süspansi-
yon oluşturmak üzere optimize edildi. Bu 
sayede çok hassas direksiyon tepkileri ve 
kıvrak yol tutuş özellikleri sunuyor.

Porsche Traction Management (PTM) 
özelliği de Macan T modelinin sürüş özel-
liklerine göre arka aks odaklı çalışmak 
üzere özel olarak uyarlandı. Ayrıca yeni bir 
özellik olarak PASM ve 10 mm daha alçak 
süspansiyon ile uyarlanabilir havalı süs-
pansiyon opsiyonel donanımlar arasında 
yer alıyor. Ayrıca Porsche Tork Yönlendir-
me Sistemi Plus  (PTV Plus) da opsiyonel 
olarak sunuluyor. Sistem, Macan T mode-
linin dinamik karakterine uyarlanarak  sü-
rüş dinamiklerini daha da keskinleştiriyor.

İçeride ve dışarıda çok özel detaylar

Macan T modelinin ön, yan ve arka kısım-
larındaki Metalik Akik Grisi tasarım öğe-
leri, aracı ürün gamındaki diğer model-
lerden farklılaştırıyor. Özel kontrast renk; 
ön kaplamada, yan aynalarda, yanlarda, 
tavan spoylerinde ve arkadaki logolarda 
da kullanılıyor. Parlak siyah spor egzoz 
çıkışları ve yan cam çıtaları standart ola-
rak sunulurken yanlarda siyah ‘Macan T’ 
logosu bulunuyor. Koyu titanyum renkte 
20 inçlik Macan S jantları standart olarak 
sunuluyor. Gövde için opak, metalik ve 
özel olmak üzere 13 farklı renk seçeneği 

bulunuyor. 

Macan T modelinin iç tasarımı kendine 
özgü bir ambiyans ortaya koyuyor. Stan-
dart olarak sunulan sekiz yönlü elektrikli ve 
ısıtmalı spor ön koltuklar, siyah deri pake-
tiyle birlikte özel döşemelerle donatılıyor. 
Ön koltukların ortaları ve arka yan koltuklar 
Sport-Tex Stripe deseni ile sunulurken her 
iki ön koltuk başlığında kabartmalı bir Pors-
che logosu bulunuyor. Dış tasarımda kont-
rast oluşturan özel renk, koltuklarda, koltuk 
başlıklarında ve direksiyon simidinde deko-
ratif gümüş dikişler şeklinde aracın içinde 
de devam ediyor.

Standart donanım ayrıca GT çok fonksiyon-
lu ve ısıtmalı spor direksiyon simidi ve ön 
konsolun üst kısmında Sport Chrono kro-
nometreyi içeriyor. Kapı eşikleri standart si-
yah alüminyum ile kaplanıyor ve bir Macan 
T logosuyla süsleniyor. Bunun dışında kar-
bon kaplamalı Race-Tex çok işlevli GT spor 
direksiyon opsiyonel olarak sunuluyor.

Macan T, cam görünümlü ve dokunmaya 
duyarlı yüzeyi ile yeni orta konsol ve 10,9 
inç dokunmatik ekrana sahip çevrimiçi navi-
gasyon sistem ile Porsche İletişim Yönetimi 
(PCM) gibi yeni unsurlara da sahip.

Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim 
Eskinazi, “Bugün itibarıyla özel siparişe açı-
lan yeni Porsche Macan T modeli Haziran 
ayından itibaren sahipleriyle buluşmaya 
başlayacak” açıklamasında bulundu.
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