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 HER FIRSATTA VURGULUYORUM.
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Değerli okuyucularımız nisan sayımız ile tekrar karşınızdayız.

İlk önce ramazan ayınızı tebrik ediyorum, AVM’lerin önce ra-
mazan sonra da bayram alışverişleri ile hareketli bir ay geçir-
mesini umuyoruz. İlk haftadan sonra da iftar programlarının 
AVM food court katına taşınması ile ciro ve kapı girişlerinde 
artışların görüneceği beklentisi yüksektir.

Bu ay içinde son sömestr tatilini de içinde barındırıyor 23 Nisan 
ile birlikte bazı AVM’ler özellikle çocuk etkinliklerini program-
larına alırken beyinlerinde hala pandemiyi yaşayan AVM’ler bu 
etkinlikleri takvimlerine almadı. Ekonomik şartlar ile konjonk-
türün getirileri AVM çocuk etkinliklerinin birçok çocuk için eğ-
lenceyi yaşama noktasında önemli bir buluşma noktasında yer 
almaktadır. Oğlum bile cuma akşamı gelince’’ Bu hafta sonu 
hangi AVM ye gideceğiz akülü arabaya binecek miyiz?  Trene 
binelim lütfen ‘’diye AVM ismi vererek talepler sıralıyor. CRM 
noktasında önemli bir hareket.

Bu ay en önemli etkinliklerden bir tanesi Isparta Meydan 
AVM’nin açılışı olacak. Yıllardır şehir efsanelerine dönen bu 
proje MallMark performansı ciddi bir doluluk ve marka karması 
ile 23 Nisan’da kapılarını açacak.

Bir notta KDM için bünyesine katılan sektörün önemli oyuncu-
larından Barış Özcan ile oluşacak sinerji ile yurt içinde ve yurt 
dışında atılımlar içinde olacağı aşikardır. Yeni görevinde başa-
rılar diliyoruz.

Sektör ile ilgili daha birçok yeniliği nisan sayımızda okuyabilir-
siniz vesile ile iyi okumalar dileriz.



Genel Direktör



“Yakın zamanda metaverse dünyasında 
yerimizi alacağız.”

"Tepe Nautilus’ta 20 yılda 200 milyon ziyaretçiyi 
ağırladık.”

"Dünyanın karşı karşıya olduğu belirsizliklere 
rağmen ülkemize olan inancımızla var gücümüzle 
çalıştığımızı her fırsatta vurguluyorum."

“Güzel ekibimizle daha birçok başarılı projelere 
imza atacağımıza inanıyorum.”

“Türk kahvesi keyfini daha çok insana 
yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“Son 8 yılda 8,1 milyon ton su tasarrufu 
sağladık.”
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KİĞILI, TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE 50 MİLYON TL YATIRIM PLANLIYOR
 

Türkiye hazır giyim sektörü için dijital temelli altyapı uygulamaları geliştiren Kiğılı, teknoloji yatırımlarına hız kes-
meden devam ediyor. Kiğılı, spin-off’u “QualisICT Teknoloji”, Retail Suite ve Q-Commerce hizmetiyle perakende 
sektörünün mevcut sorunlarına net çözümle yaklaşacak. Firma, maliyet avantajı sağlayan ekran yönetimi için 
“Octopus Teknoloji”nin çözümlerinden yararlanırken, tekrarlanan iş süreçlerini sorunsuz yönetmek için “Q-Soft 

Teknoloji”nin çözümlerini uygulayacak.  

Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon TL’lik teknoloji, start-up ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu 
uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Hayata geçirdiği tasarımlarla moda endüst-
risine farklı bir bakış açısı kazandıran Kiğılı, 
şimdi de teknoloji yatırımlarıyla hazır giyim 
sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Hazır gi-
yim perakendesi ve e-ticaret alanında uzun 
yıllar çalışan Kiğılı, bu alandaki dört tekno-
lojisini duyurdu. Dört teknolojiden biri ve 
Kiğılı’nın spin-off’u olan “QualisICT Tekno-
loji”, yapay zeka ve makine öğrenmesi tek-
nolojileri aracılığıyla tüm süreçleri optimize 
ederken; “Octopus Teknoloji”, ekran yö-
netimini yapay zekayla bütünleştirip kişiye 
özel fırsatlar yaratmayı, “Q-Soft Teknoloji” 
ise tekrarlayan iş süreçlerini 7/24 sorunsuz 
yönetmeyi mümkün kılıyor. Yakın zamanda 
metaverse evreninde de yer alacak Kiğılı, 
teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapmayı 
planlıyor.

Yeni teknoloji hamlesi ile 50 milyon 
TL’lik yatırım planlanıyor

Kiğılı’nın teknoloji yatırımlarına dair de-
ğerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, 
“Günümüz dünyasında markaların kendini 
geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yap-
madan sadece modanın güncel trendleriyle 
ayakta kalabilmesi oldukça zor. Son yıllarda 
yaşanan dijital dönüşüm de aslında bunun 
önemli bir kanıtı. Bugün yeni nesil teknolo-
jileri göz önüne aldığımızda tüm firmalar, 
özellikle de perakende firmaları küçük birer 
teknoloji firması haline gelmiş durumda. Biz 
de erkek giyim perakendeciliğindeki liderli-

ğimizi ve öncülüğümüzü teknoloji alanında 
da devam ettirme vizyonu ile üç yıl önce 
çıktığımız bu yolda teknoloji hamlelerimi-
zi yaptık. Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde 
çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız 
bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji 
ekosistemimize 50 milyon TL’lik bir bütçe 
hedefledik. Ancak yatırımlarımız bunun-
la sınırlı değil. Stratejik planlama ve doğru 
yer-doğru zaman mottosuyla moda en-
düstrisinde hem yatırımcı hem de oyun ku-
rucu pozisyonlarımızı almaya devam edece-
ğiz” Şeklinde konuştu. 

Kurum içi girişimcilik ruhu QualisICT ‘yi 
yarattı

Pandemiyle birlikte teknoloji yatırımlarının 
değişen kullanıcı deneyimlerine göre şe-
killendiğini söyleyen Suerdem, “Kiğılı’nın 
spin-off’u QualisICT Teknolojisi perakende 
alanında elimizi oldukça güçlendirdi. Pe-
rakende ve e-ticaret teknolojileri alanında 
ürünler geliştiren, yüzde 100 Kiğılı girişimi 
olan ve Bilişim Vadisi’nde konumlandırdığı-
mız QualisICT Teknoloji, tamamen start-up 
ruhu ile yönetilen bir yapıya sahip. QualisI-
CT’nin Retail Suite ve Q-Commerce olmak 
üzere iki ayrı hizmeti bulunan bu teknolo-
jimizdeki Retail Suite sayesinde perakende 
sektöründe özellikle saha ve merkez ofis 
arasında yaşanan sıkıntıları dijitalle çözü-
yoruz. Retail Suite platformu içerisinde 
sunulan çözümler arasında ‘tedarik zinciri 
yönetimi’, ‘shift optimizasyon’, ‘hedef da-
ğılım’ ve ‘Talep Yönetim Platformu bulunu-
yor. Q-Commerce ise B2B, B2C ve özellikle 
global pazar yerlerinde stok, sipariş, satış 
ve lojistik operasyonlarını tek platformdan, 
optimize ve yalın bir biçimde yönetme im-
kanı veriyor. Bu sayede globaldeki süreçleri 
kolaylaştırarak daha çok sayıda pazara açıl-
manın önündeki engelleri kaldırıyoruz” ifa-
desini kullandı.

Teknoloji tabanlı iş çözümleriyle daha 
fazla verimlilik ve kişiye özel fırsatlar

QualisICT’nin yanı sıra Octopus Teknoloji 
ve Q-Soft Teknoloji özelinde yatırımlarının 
doğru hizmeti en teknolojik şekilde sunma-
ya fırsat tanıdığını belirten Suerdem şunları 
söyledi: 

“Octopus, perakende sektöründe yenilikçi 
bir yaklaşım olduğu için dikkatimizi çekti. 
Patentli bu teknolojiyi hem Türkiye hem de 
yurt dışı mağazalarda denedik. Ekran yö-
netimi konusu aslında bir maliyet avantajı 
yaratıyor ama Octopus'ta asıl motivasyon, 
globalde örneği olmayan bir ürün geliştir-
mek. Ekranlara kimin baktığını analiz etmek 
ve sonrasında yapay zeka desteğiyle kişiye 
özel içerik ve kampanyalar sağlamak ön 
planda. Q-Soft sayesinde de günlük peri-
yodik iş süreçlerinin en sağlıklı şekilde yü-
rümesini mümkün kılıyoruz. Bilindiği üzere 
tekrarlayan süreçler çalışanları duygusal 
zeka, muhakeme, yargılama ve müşteri ile 
etkileşim gibi insana özgü yetenekler ge-
rektiren diğer işlerden alıkoyuyor. Q-Soft’un 
geliştirdiği Zozi 360 platformu sayesinde 
kuralları ve mantığı belirli, çok sayıdaki sü-
rekli tekrar eden görevleri, dijital robotlar 
aracılığıyla otomasyona taşınmasını sağlı-
yoruz. Bu sistem 7/24 çalışarak tekrarlayan 
iş süreçlerini otomatikleştiriyor. Çalışanları-
mızın sahip olduğu potansiyeli kullanarak 
katma değeri yüksek işlere odaklanabilme-
leri için onlara zaman yaratıyoruz.”

Kiğılı yakında metaverse evrenine adım 
atıyor!

Kiğılı’nın yeni dönem yatırımlarına dair 
müjde de paylaşan Suerdem, “GoArt firma-
sının erken dönem ve 2. yatırımcısı olarak 
yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT kolek-
siyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. 
Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve 
sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımla-
rımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda 
metaverse dünyasında yerimizi alarak sanal 
mağazalarımız aracılığıyla kullanıcılara bu 
dünyada da eşlik edeceğiz” dedi.
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KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ Y. KOÇ:

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE OLAN GÜÇLÜ İNANCIMIZLA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYOR,
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE STRATEJİK HAMLELER VE 

TARİHİ YATIRIMLARLA LİDERLİK EDİYORUZ.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Y. Koç, bugün Koç Holding ve Ford Oto-
san’ın eş zamanlı yaptığı açıklama ile duyur-
duğu, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde 
rekabet gücünü artıracak iki büyük yatırıma 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Y. 
Koç, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrika-
sını Ford Otosan’ın bünyesine katmak üzere 
Ford ile anlaşmaya varıldığını, ayrıca Ford 
Motor Company, SK On Co., Ltd. ve Koç 
Holding arasında batarya üretimi yatırımına 
katılmak üzere bağlayıcı olmayan bir muta-
bakat anlaşması imzalandığını belirtti. Ali Y. 
Koç, “Dünyanın karşı karşıya olduğu belirsiz-
liklere rağmen ülkemize olan inancımızla var 
gücümüzle çalıştığımızı her fırsatta vurgulu-
yorum. Ne büyük gurur ki; böyle olağanüstü 
zorlu koşulların olduğu bir dönemde tari-
himizin en büyük otomotiv yatırımlarını art 
arda açıklıyor, ülkemizde otomotiv endüst-
risinin dönüşümüne liderlik ediyoruz. Geç-
tiğimiz yıl Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarını 
ülkemizin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli 
araç entegre üretim tesisi haline getirecek 
yatırımımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
açıklarken, bu yatırımı ileriye dönük stratejik 
bir hamle olarak gördüğümüzü belirtmiş-
tim. Ford Otosan bunu teyit eder nitelikte-
ki gelişmelerle ülkemizi ve Topluluğumuzu 
gururlandırmaya devam ediyor. Roman-
ya’daki üretim sorumluluğu ile şirketimiz 
uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, 
Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü 

unvanını pekiştirecek. Koç Holding ile Ford 
ve SK On Co., Ltd.’nin imzaladığı mutaba-
kat ise batarya üretiminde Türkiye’ye çok 
önemli bir küresel rekabet avantajı sağlaya-
cak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. 
Süreçteki yönlendirmeleri ve destekleri için 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Sayın Bakanı-
mıza içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarıla-
ra ulaşmamızı mümkün kılan her bir çalışma 
arkadaşımla gurur duyuyor, teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Türk otomotiv sanayinin öncü, Borsa İs-
tanbul’un en değerli şirketlerinden biri ve 
ülkemizin ihracat şampiyonu Ford Otosan, 
Ford’un Avrupa’daki en verimli fabrikaların-
dan biri olan Romanya’daki Craiova fabrika-
sını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaş-
maya vardıklarını açıkladı. Koç Holding ise 
otomotiv endüstrisinde gelişen fırsatların 
incelenmesine yönelik çalışmaları kapsa-
mında, Ford Motor Company, SK On Co., 
Ltd.  ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştiril-
mesi planlanan batarya üretimi yatırımına 
Koç Topluluğu’nun katılması konusunda 
bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması 
imzaladıklarını duyurdu. Koç Holding Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç bu iki 
önemli gelişmeye ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. 

Ali Y. Koç: “Türkiye’nin otomotiv endüstri-
sinde rekabet gücünü artırmayı hedefliyo-
ruz.”

Koç Topluluğu’nun tarihindeki en büyük 
otomotiv yatırımlarını art arda açıklama-
yı sürdürdüklerini belirten Ali Y. Koç, şöyle 
devam etti: “Türkiye’nin otomotiv endüst-
risinde rekabet gücünü artırmak, ülkemizin 
küresel bir merkeze dönüşmesi ve dünyanın 
sayılı oyuncularından biri olması en büyük 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Geçtiğimiz 
sene Mart ayında, Ford Otosan’ın ülkemizin 
en büyük otomotiv yatırımı olan 20,5 milyar 
TL’lik elektrikli ve bağlantılı yeni nesil tica-
ri araç projelerini hayata geçireceği yatırı-
mının ilk fazını Sayın Cumhurbaşkanımızla 
birlikte duyurmuş, önümüzdeki 10 yılı kap-
sayan yatırımımızın vizyonunu açıklamıştık. 
Hemen ardından ise 58 milyon Euro yatırım 
ile Ford Otosan mühendisleri tarafından 

tasarlanıp geliştirilen yerli şanzımanı tanıt-
mıştık. Bugün de yeni bir heyecan, gurur ve 
mutluluk içindeyiz. Böyle olağanüstü zorlu 
koşulların olduğu bir dönemde tarihimizin 
en büyük otomotiv yatırımlarını art arda 
açıklıyor, ülkemizde otomotiv endüstrisinin 
dönüşümüne stratejik hamlelerle liderlik 
ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızı müm-
kün kılan her bir çalışma arkadaşımla gurur 
duyuyor, teşekkür ediyorum.” 

Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikası-
nın bünyesine katılması ile Ford Otosan’ın 
uluslararası bir üretim şirketi haline gele-
ceğine dikkat çeken Ali Y. Koç, “Bu yatırım 
ile ülkemizin ekonomisine katkıyı artırırken, 
global rekabet avantajı sağlayacak ileri tek-
nolojiler üzerine çalışmayı da sürdüreceğiz. 
Şirketimiz Avrupa’nın en büyük ticari araç 
üreticisi unvanını pekiştirecek. Ayrıca tasa-
rımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan’a 
ait olacak Yeni Nesil Courier aracını ve tam 
elektrikli versiyonunu Craiova’da üretecek. 
Bunun yanında, Ford Puma ve yeni tam 
elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost 
motorların üretimini de gerçekleştirecek” 
dedi. 

Ali Y. Koç: “Bu mutabakat batarya üretimin-
de Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet 
avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı ola-
rak tarihe geçecek.”

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründe 
gelişen fırsatları yakından takip ettiğini de 
vurgulayan Ali Y. Koç, “Ortağımız Ford ile¬ 
100 yıla yaklaşan güçlü iş birliğimiz ileriye 
dönük stratejik yatırım fırsatlarına da imkân 
sağlıyor. Ford Motor Company, SK On Co., 
Ltd. ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştiril-
mesi planlanan batarya üretimi yatırımına 
Koç Topluluğu’nun katılması konusunda 
bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşma-
sı imzalandı. Bu hamle, Topluluğumuzun 
ve iş ortaklarımızın ülkemize olan inancının 
bir ispatı olmakla birlikte, batarya üretimin-
de Türkiye’ye çok önemli bir küresel reka-
bet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı 
olarak tarihe geçecek. Koç Topluluğu’nun 
otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi 
pazardaki lider konumu, ortağımız Ford’un 
bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., 
Ltd.’nin köklü tecrübesi bu projeye olan 
inancımızı daha da pekiştiriyor” dedi.
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TEPE NAUTILUS 20. YAŞINI KUTLUYOR
 

Organize perakende sektörünün köklü şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım’ın yönetiminde olan Tepe Nauti-
lus, 20. yılını ziyaretçileriyle kutlamaya hazırlanıyor. 20 yılda 200 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Tepe Nautilus, 

yeni yaşında da sektördeki değişim ve gelişimin öncüsü olmaya devam ediyor. 

Kapılarını ilk kez 2002 yılında açan Tepe Na-
utilus, İstanbul’un tam kalbinde hızlı, kolay 
ve rahat alışverişin ilk tercihi olmaya devam 
ediyor. 155 bin metrekarelik alanda Car-
refoursa, Cinemaximum, Decathlon, LCW, 
Sports International ve Teknosa gibi yerel 
ve global 125 markayla benzersiz alışveriş 
deneyimi sunan Tepe Nautilus, birbirinden 
özel etkinliklerle de unutulmaz anlara ev 
sahipliği yapıyor. Yüksek teknolojisiyle akıllı 
bina özelliğine sahip ferah ve fonksiyonel 
mimarisinin yanı sıra 2675 araç kapasiteli 
otoparkı bulunan Tepe Nautilus, Marmaray 
Ayrılık Çeşmesi durağındaki konumuyla da 
konforlu ve kolay ulaşımın adresi. 

“Tepe Nautilus, Türkiye’nin ilk tematik 
alışveriş merkezi ”

Ziyaretçilerine sunduğu hizmet kalitesini 
her yıl daha iyiye taşımak için çalışmalarına 
devam eden Tepe Nautilus, 20. yılında da 
birbirinden keyifli etkinlikleri ve kampan-
yalarını ziyaretçileriyle buluşturacak. “Tepe 
Emlak Yatırım olarak alışveriş merkezi yö-
netiminde 25 yıllık bilgi ve birikime sahibiz” 
diyen Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü 
Deniz Bozan, “Tepe Nautilus, sektördeki de-
ğişim ve dönüşümün öncülerinden biri ola-
rak bu yıl 20. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 
Türkiye’nin ilk tematik alışveriş merkezi olan 
Tepe Nautilus’ta sahip olduğumuz deneyim 
ve dinamik yapımızın getirdiği vizyon, bu-
güne kadar organize perakende sektörünün 
gelişimine katkı sağlayan pek çok ilklerin de 
adresi olmamızı sağladı. Bugün, sadece alış-
veriş ihtiyacını karşılayan geleneksel alışve-
riş merkezi anlayışının ötesine geçen Tepe 
Nautilus, mimarisinden hizmetlerine, marka 
karmasından teknolojisine kadar sunduğu 
deneyimle ziyaretçilerimizin tüm ihtiyaçla-
rını karşıladıkları, günlük yaşamın vazgeçil-
mez bir parçası haline geldi.”

“Ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını odağımı-
za aldık”

Tepe Nautilus’ta 20 yılda 200 milyon ziya-
retçiyi ağırladıklarını söyleyen Deniz Bozan, 
“Her sektörde olduğu gibi alışveriş merkezi 
sektöründe de tüketici ihtiyaçları ve taleple-
ri doğrultusunda değişimler yaşanıyor. Tepe 
Nautilus olarak 20 yıldır sektörde yaşanan 
bu değişimleri ve gelişimleri tecrübeli ekip-

lerimiz ile doğru ve hızlı bir şekilde analiz 
ediyoruz. Rekabetin hızla arttığı bu dönem-
de birçok farklı uygulamamız ile sektörde 
farklılaşarak öncü konumumuzu güçlendi-
riyoruz.” dedi. 

“Marka karmamızı yenileyerek güçlendi-
riyoruz”

Alışveriş merkezi sektöründe, sürdürüle-
bilirliği yakalamanın ilk şartının, ziyaretçiyi 
odak noktasına almak olduğunu belirten 
Deniz Bozan, sözlerine şöyle devam etti:                    
“Tepe Nautilus’ta ziyaretçilerimizin tüm ih-
tiyaçlarını tek bir noktada karşılamalarını 

sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu kapsam-
da ziyaretçilerimizin beklentileri ve sektörel 
trendleri de yakından takip ederek yapısal 
ve fonksiyonel değişimler gerçekleştiriyo-
ruz. Bu çerçevede, CarrefourSA, Paşabah-
çe, Sports International gibi uzun yıllardır 
bizimle olan markalarımız var. Bunun yanı 
sıra açık alanıyla kahve severlere yeni bir 
deneyim sunan Tchibo, teknoloji tutkunla-
rının yeni durağı Xiaomi gibi yenilikçi mar-
kalarla birlikte ziyaretçilerimizin günün her 
saati temiz havada, yeşillikler içerisinde va-
kit geçirebileceği Tepe Teras’ı da 2021 yı-
lında hizmete sunduk. 2021 yılında LC Wa-
ikiki’nin ‘Mega’ konseptli ilk mağazasını da 
Tepe Nautilus’ta açtık. W Collection, İpek-
yol, ADL, Gusto, Faik Sönmez markalarını da 
bünyemize katarak kadın giyim kategorisini 
de güçlendirdik. Yeni yaşımızda da etkinlik 
ve hizmetlerimiz ile ziyaretçilerimize keyifli 
yaşam alanları sunmaya devam edeceğiz.”

“Dijital dönüşümleri takip ediyoruz”

“Tepe Nautilus’ta 20 yıldır iş ortağımız olan 
markalarımıza da değer katmak için yıl için-
de farklı kampanya ve çalışmaları hayata 
geçiriyoruz. Alışveriş merkezi içerisinde zi-
yaretçilerimizin sağlık, güven ve konforunu 
ön planda tutarken dijital dönüşümleri de 
yakından takip ediyoruz. 2021 yılında bin-
lerce kullanıcıya sahip Tepe Nautilus Mobil 
uygulamamız alışverişte sıra bekleme döne-
mine son verirken hem ziyaretçilerimiz hem 
de iş ortaklarımız için fayda odaklı kampan-
yalar gerçekleştiriyoruz. 20 yıldır olduğu 
gibi yeni yaşımızda ve gelecekte de yenilik-
çi, yaratıcı ve keyifli çalışmalar ile ziyaretçi-
lerimizle birlikte olacağız.”

Deniz BozanDeniz Bozan
Tepe Emlak Yatırım Genel MüdürüTepe Emlak Yatırım Genel Müdürü
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ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ

CEYDA DÜVENCİ, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KAPSAMINDA ECE TÜRKİYE 
ÇALIŞANLARI İLE BULUŞTU: DÜNYAYI ÜRETEN KADINLAR KURTARACAK!

•ECE Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında düzenlediği söyleşide ünlü 
oyuncu, sunucu ve yazar Ceyda Düvenci’yi 
konuk etti. 
•Son derece keyifli geçen çevrimiçi sohbe-
tin ardından ECE Türkiye çalışanlarına, ge-
liri 1 Can 1 Umut - Serebral Palsili Çocuklar 
Derneği’ne aktarılan Melimelek ajandaları 
hediye edilerek serebral palsili çocukların 
iyileşme sürecine katkı sağlandı.
•Ceyda Düvenci konuşmasında “Dünyayı 
üreten kadınlar kurtaracak” dedi. 

ECE Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında “Her Şey Seninle Güzel” motto-
suyla gerçekleştirdiği söyleşide ECE Türkiye 
çalışanlarını oyuncu, sunucu ve yazar Ceyda 
Düvenci ile buluşturdu. Sohbette Düvenci, 
kendi hayatından da örnekler vererek yapı-
lan işe duyulan tutku, olumlu bakış açısı ve 
inançla hayatı güzelleştirmenin mümkün ol-

duğunu anlattı. Etkinlik sonunda çalışanlara, 
Ceyda Düvenci’nin kurucusu ve yaratıcısı ol-
duğu Melimelek ajandası hediye edildi. Bu 
hediye ile 1 Can 1 Umut - Serebral Palsili 
Çocuklar Derneği aracılığı ile serebral palsili 
çocukların iyileşme sürecine katkı sağlandı.

Etkinlikte konuşan Ceyda Düvenci, “Dünya 
Kadınlar Günü, aslında kadınların “bizi ha-
tırlayın” dediği bir gün olmamalı. Yaşanan 
olumsuzluklar dolayısıyla kadınlara atfe-
dilen bugünü, insan olduğumuzu hatırla-
makla, hayal kurmakla, düşünmekle, öğ-
renmekle, fikirleri tartışmakla ve üretmekle 
bağdaştırıyorum. Bu noktada yaptığım iş 
gereği ulaşabildiğim insanlardan birinin bile 
düşünmesini sağlayabilirsem, bir annenin 
farkındalığıyla bir çocuğun hayatına doku-
nabilirsem umut doluyorum. Hayatı olumlu 
yönde değiştirebilme ihtimali ve yaptığım 
işe duyduğum aşk beni motive ediyor. Ka-
dınların yaratılışlarından gelen, aynı anda 
birden fazla düşünceye yoğunlaşabilme, 
bunları birleştirme ve bütünleştirme özellik-
leri sebebiyle “dünyayı üreten kadınlar kur-
taracak” diyorum” dedi.  
Etkinlikte konuşan ECE Türkiye Eş Genel 
Müdürü Semet Yolaç Canlıel ise “ECE Türki-
ye’nin başarısının temel taşı, kadın ve erkek 
tüm çalışanlarının yarattığı ortak değerdir. 
Bu anlamda, ECE Türkiye ailesinin her fer-
dine eşit şartlar sunarak profesyonel ve 
bireysel gelişimlerini ve ilerlemelerini des-
tekliyoruz. Güzel ekibimizle daha birçok 
başarılı projelere imza atacağımıza inanıyo-
rum” dedi. 

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



CEYDA DÜVENCİ, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KAPSAMINDA ECE TÜRKİYE 
ÇALIŞANLARI İLE BULUŞTU: DÜNYAYI ÜRETEN KADINLAR KURTARACAK!



16

MALL&MOTTO / Haberler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

212 Outlet Mall Motto Advertorial Nisan 2022.pdf   1   25.03.2022   11:23



212 OUTLET
ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

MAHMUTBEY METRO İSTASYONU

BAŞLAMIŞTIR.BAŞLAMIŞTIR.
Ücretsiz Müşteri

Servisimiz
Hafta içi

10:00 - 16:00
arasında her saat başı

Mahmutbey Metro 
durağından kalkmaktadır.

212İstanbulOutlet 212Outlet

444 4 212 www.212outlet.com
Atatürk Havalimanı Yolu Mahmutbey Çıkışı

212Outlet

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

212 Outlet Mall Motto lan Metro usat 2022 22*28 cm.pdf   1   24.01.2022   14:02



18

MALL&MOTTO / Haberler

ECE TÜRKİYE AVM’LERİ TOFD’YE DESTEK İÇİN 400 KİLO 
PLASTİK KAPAK TOPLADI

•ECE Türkiye ve yönetimindeki alışveriş merkezlerinde, Tür-
kiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile yapılan iş birliği 
çerçevesinde 3 Eylül 2021 tarihinden bu yana 400 kg plastik 
kapak toplandı.

ECE Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında farklı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere deste-
ğini sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye Omurilik Felçlileri Der-
neği (TOFD) ile iş birliği yapan ECE Türkiye, genel merkezinde 
ve yönetimindeki alışveriş merkezlerinde topladığı plastik ka-
paklarla omurilik felçlilerin hayatına dokunuyor. ECE Türkiye, 
Eylül 2021-Mart 2022 tarihleri arasında, her renk ve boyut-
taki plastik kapağın bağışa dönüştüğü projede, 400 kg plas-

tik kapak topladı. Shell’in lojistik desteğiyle TOFD’ye ulaştırılan 
plastik kapaklar, TOFD’de ayıklanıp temizlendikten sonra geri 
dönüşüme gönderiliyor. Buradan elde edilen gelirle alınan te-
kerlekli sandalyelerle, omurilik felçlilerin hayatına dokunuluyor. 
1 adet manuel tekerlekli sandalye için 350 kg plastik kapağın 
geri dönüştürülmesi gerekiyor. 

ECE Türkiye Pazarlama Müdürü Selma Birinci, “Topladığımız 
plastik kapaklarla, omurilik felçli vatandaşlarımızın hayatları-
na katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz. TOFD ile iş birliğimiz 
önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi. 

ECE Türkiye’nin desteği ile alışveriş merkezlerinin plastik kapak 
toplama noktasına dönüşmesinden mutluluk duyduklarını söy-
leyen TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, “Her renk ve bo-
yuttaki plastik kapak, omurilik felçlileri için tekerlekli sandalye 
demek. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla insana ulaşarak 
desteklerimizi arttırmayı arzu ediyoruz. “dedi. 

Selma Birinci Selma Birinci 
ECE Türkiye Pazarlama Müdürü ECE Türkiye Pazarlama Müdürü 

Semra Çetinkaya Semra Çetinkaya 
TOFD Genel Başkanı TOFD Genel Başkanı 



ECE TÜRKİYE AVM’LERİ TOFD’YE DESTEK İÇİN 400 KİLO 
PLASTİK KAPAK TOPLADI
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LONDRA KAHVE FESTİVALİ’NDE ARZUM OKKA 
RICH SPIN M’E BÜYÜK İLGİ 

Arzum OKKA, Londra Kahve Festivali’ne katılan kahveseverleri okkalı Türk kahvesinin yanı sıra OKKA Ailesi’nin gelişmiş 
teknolojileriyle tanıştırdı. Arzum OKKA standına uğrayanlar, ilk kez geçen yıl aynı festivalde görücüye çıkan, Türkiye’de 

bir ilk olan karıştırarak sütlü Türk kahvesi pişirme özelliğine sahip Arzum OKKA Rich Spin M’e büyük ilgi gösterdi.

Arzum OKKA, dünyanın farklı ülkelerinden 
gelen kahveseverlerle Londra Kahve Fes-
tivali‘nde buluştu. 500 yıllık Türk kahvesi 
kültürünü dünyaya yaymayı kendine mis-
yon edinen ve bunun için ‘Dünyaya Türk 
kahvesini sevdiren marka: Arzum OKKA’ 
sloganıyla birbirinden etkili çalışmalara 
imza atan Arzum OKKA, 31 Mart-3 Nisan 
arasında Londra’da düzenlenen festival 
alanında kurduğu stantta, misafirlerine 
benzersiz lezzette Türk kahvesi ikram etti. 
Arzum OKKA standına uğrayan katılımcı-
lar, tam kıvamında, bol köpüklü Türk kah-
vesinin tadına varmanın yanı sıra, Arzum 
OKKA, Arzum OKKA Minio, Minio Jet ve 
OKKA Ailesi’nin en yeni üyesi Arzum OKKA 
Rich Spin M’in gelişmiş teknolojilerini ya-
kından inceleme ve deneyimleme şansını 
elde etti. 

Arzum OKKA Rich Spin M büyük beğeni 
topladı

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kol-
başı, Londra Kahve Festivali’nde gördükle-
ri ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduk-
larını söyledi. Arzum OKKA’lar aracılığıyla 
Türk kahvesi lezzetini farklı ülkelere taşı-
dıklarını hatırlatan Murat Kolbaşı sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türk kahvesi keyfini daha 
çok insana yaşatabilmek için var gücümüz-
le çalışıyoruz. Londra Kahve Festivali gibi, 
dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen 
festival ve etkinliklere katılarak Türk kah-
vesi tutkunlarıyla buluşuyoruz. Böylece 
farklı kültürlerden insanları, Türk kahvesi 
lezzetinin yanı sıra Arzum’un en gelişmiş 
teknoloji, tasarım ve inovasyonunun ürü-
nü olan Arzum OKKA ailesinin üyeleriyle 
tanıştırıyoruz. Londra’da özellikle en yeni 
ürünümüz Arzum OKKA Rich Spin M’in 
gördüğü ilgi bizi çok mutlu etti. İlk kez 
geçtiğimiz yıl, yine Londra Kahve Festiva-
li’nde görücüye çıkardığımız Arzum OKKA 
Rich Spin M, bağımsız bir araştırma şir-
ketinin yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de 
bir ilk olan; karıştırarak sütlü Türk kahvesi 
pişirme özelliğine sahip olmasıyla dikkat-
leri üzerine topladı. Sütlü Türk kahvesinin 
yanı sıra Arzum OKKA Rich Spin M ile ha-
zırladığımız sahlep ve sıcak çikolatalar da 
deneyenlerin büyük beğenisini kazandı. 
Önümüzdeki dönemde de misyonumuzun 
gereğini yerine getirmek için Türk kahvesi-
nin dünya yolculuğuna devam edeceğiz.”

Murat KolbaşıMurat Kolbaşı
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Arzum Yönetim Kurulu Başkanı 
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JLL TÜRKİYE, 2021 YILI PERAKENDE, OFİS, LOJİSTİK VE OTEL SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRDİĞİ RAPORUNU YAYINLADI 
TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT ALIŞVERİŞ MERKEZİ ARZI, 2021 YILI SONU İTİBARIYLA 

453 ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE 14 MİLYON M2 SEVİYESİNE ULAŞTI

JLL Türkiye, 2021 yıl sonuna ilişkin, Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimenkul Piyasası verilerini açıkladı. Perakende, ofis 
ve lojistik sektörüne ilişkin öngörülerin, 2021 yılı verilerinin ve 2022 yılı beklentilerinin yer aldığı raporda çarpıcı bilgiler yer 

alıyor. 

Ticari gayrimenkul alanında profesyonel 
hizmetler veren ve yatırım yönetimi da-
nışmanlığı sunan JLL Türkiye’nin raporuna 
göre, perakende kiralama faaliyetlerin-
deki toparlanma nedeniyle özellikle Ekim 
2021’de alışveriş merkezi açılışları hız ka-
zandı ve yeni açılışlarla birlikte geçen yılın 
son çeyreğinde 163 m2 olarak kaydedilen 
perakende yoğunluğu 2021 yılı son çeyre-
ğinde bin kişi başına 167 m2 olarak kayde-
dildi. 

JLL Türkiye: Rakamlar yılın ikinci yarısında 
önemli bir toparlanma olduğunu gösteriyor.
2021’in ikinci yarısında yeni açılışlara paralel 
olarak, kısıtlamaların da kaldırılması sonucu 
ziyaretçi ve ciro rakamlarında geçen yıla kı-
yasla kaydedilen artış da perakende sektö-
rüne nefes aldırdı.   

Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimenkul 
Piyasası verilerine ilişkin raporu değerlendi-
ren JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, 
“Rapora göre Covid-19 ile ilgili kısıtlamala-
rın hafiflemesi ve ekonominin canlanmasıy-
la hem perakendeciler hem de yatırımcılar 
yılın ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Bu 

iyileşme özellikle Temmuz ayında peraken-
deci talebinin yukarı yönlü ivmelenmesiy-
le dikkat çekici oldu. Müşterilerin değişen 
beklentileri nedeniyle, perakendecilerin 
daha fazla deneyimsel mağazalar geliştir-
meye odaklandığını gözlemliyoruz. 

Klasik alışveriş deneyimine ek olarak, ortak 
çalışma alanları, güzellik ve bakım merkez-
leri, kreşler, sanat kursları ve spor tesisleri 
gibi ekstra hizmetleri de bünyesinde ba-
rındıran konseptler yükseliş trendindedir.” 
dedi. 2021 yılı verilerine göre elektronik, ev 
eşyası –mobilya – aksesuarlar, güzellik, koz-
metik ve spor giyim kategorileri en iyi per-
formansı gösteren kategoriler oldu.

2020 yılında yaygınlaşan hibrit ve uzaktan 
çalışma modelinin 2021 yılında da devam 
ettiğine değinen JLL Türkiye Eş CEO’su 
Tarkan Ander ise ofis sektörüyle ilgili de-
ğerlendirmesinde şunları belirtti. “Şirketler, 
çalışanların da tercihleri doğrultusunda 
uzaktan çalışmayı, Covid-19'a karşı geçici 
bir çözüm yerine kalıcı hale getirmenin yol-
larına odaklanmaya başladı. Fleks ofisler ki-
ralama sözleşmelerinde daha esnek koşullar 
sunması ve daha düşük yatırım maliyetleri 
gerektirmesi nedeniyle çeşitlenen kategori-
den şirketler ve kullanıcılar tarafından yük-
sek talep görmeye devam etti. İstanbul’da 
mevcut A Sınıfı ofis arzı 2021 yılı sonu itiba-
rıyla 5,8 milyon m2 seviyesine yükselirken, 
inşaat halindeki ofis arzı yaklaşık 1,6 milyon 
m² ve 2023 sonu itibarıyla toplam A sınıfı 
ofis arzının 7,4 milyon m² seviyesini aşması-
nı bekliyoruz. 2021 yılı verilerine baktığımız-
da toplamda 87.351 m2 ofis kiralama işlemi 
gerçekleştiğini görüyoruz ki bu oldukça iyi 
bir rakam. Kiralama işlemleri bakımından 
öne çıkan alt pazarlar ise Asya yakasında 
Ataşehir, MİA’da ise Levent bölgeleri oldu.”
Pandemi sürecinde pastanın en büyük dili-
mine sahip olan Lojistik Sektörü önlenemez 
ivmesiyle 2022 yılının da yıldızı olacak.  

Türkiye lojistik pazarı, stratejik olarak önem-
li konuma sahip bir lojistik merkez olması 
nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşa-
nan aksaklıklardan minimumda etkilendi 
ve gücünü korudu. İstanbul ve Kocaeli alt 
pazarlarını kapsayan Marmara bölgesindeki 
toplam lojistik arzı 2021 yılı sonu itibarıyla 
10,55 milyon m2 seviyesine yükseldi. Yükse-
len talebe karşın, kaliteli ve modern lojistik 

depo arzı kısıtlı kaldı. Önümüzdeki günlerde 
perakende ve e-ticaret sektörlerinin öncü-
lüğüyle lojistik depolara olan talebin gide-
rek artmasını ve lojistikteki güçlü büyüme-
nin 2022'de de ivmelenerek devam etmesi 
bekleniyor. 

Türkiye nüfusunun %30’u kadar yabancı 
2021 yılı içerisinde ülkemizi ziyaret etti. 

2021 yılı içerisinde Türkiye'yi 24,7 milyon ya-
bancı turist ziyaret etti. 4 milyon ziyaretçiyle 
Ağustos ayı, ziyaretçi sayısının en yüksek ol-
duğu ay olarak kaydedildi. Yabancı ziyaretçi 
sayısı pandemi öncesi dönemin %45,2 altın-
da kalsa da bir önceki yıla oranla %94,1 artış 
göstermesi sektörün yüzünü güldürdü. Yaz 
sezonunda kaydedilen canlanmayla Türki-
ye'de 2021 yılı turizm gelirleri bir önceki yıla 
göre yaklaşık iki kat arttı. 2020 yılına göre 
Türkiye’de %45,1 artış gösteren otel doluluk 
oranı 2021 yılı sonu itibarıyla %52,1 olarak 
kaydedildi. Özellikle Türkiye’nin Antalya, 
Bodrum, Muğla gibi kıyı kesimlerindeki to-
parlanma dikkat çekici oldu. Bunda seyahat 
kısıtlamalarının kalkması ve uçuşların yeni-
den açılmasının etkisi büyük. 2022 yılında 
önceki döneme oranla daha hazırlıklı olan 
sektördeki, hareketlenmenin 2022’de de 
atarak devam etmesi öngörülüyor. 

Covid-19 pandemisinin kontrol altına alın-
masıyla gayrimenkul yatırım pazarından gü-
zel haberler gelmeye başladı.

Aşılama programı, vaka sayılarının düşme-
si ve kısıtlamaların kaldırılması 2021 yılının 
ikinci yarısında gayrimenkul yatırım paza-
rında hem alıcılar hem de satıcılar tarafında 
daha hareketli bir dönemin yaşanmasına 
neden oldu. Teslimat platformları, e-ticaret 
ve kent lojistiğinin yükselmesiyle hem depo 
olmaya elverişli arsalara hem de kaliteli lo-
jistik depo binalarına yönelik yatırım talebi 
yükselişe geçti. Ofis pazarında ise yüksek 
kaliteli binalara olan talep B ve C sınıfı bina-
lara oranla artışta. Lojistikte artan ivmenin 
yanı sıra, konut satışlarının rekor seviyelere 
ulaşması ile birlikte konut projesine uygun 
arsalar da yatırımcılar tarafından büyük ilgi 
gördü. Aynı zamanda 2021 yılının ikinci ya-
rısında yatırımcıların büyük ölçekli otel ya-
tırımı arayışında olduğu saptanırken, 2022 
yılında da hem otel hem de konut yatırımla-
rında net bir artışın olması bekleniyor. 

Dora ŞahintürkDora Şahintürk
JLL Türkiye Eş JLL Türkiye Eş 
CEO’su CEO’su 

Tarkan Ander Tarkan Ander 
JLL Türkiye Eş JLL Türkiye Eş 
CEO’su CEO’su 
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ARÇELİK 8 YILDA 10 MİLYON HANENİN GÜNLÜK TÜKETİMİNE EŞDEĞER SU 
TASARRUFU SAĞLADI

Sürdürülebilirliği yaptığı her işin odağına koyan Arçelik, dünyada su güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara 
öncülük edecek. Arçelik, iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in 
Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri oldu. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı 

açıklamada, “Eski teknolojiye sahip ürünleri, güçlü Ar-Ge’mizle geliştirdiğimiz enerji ve su verimliliği daha yüksek, çevre 
dostu ürünlerle değiştirerek son 8 yılda 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine 

eşit. Ayrıca işletmelerimizde son 12 yılda su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımızla da 2,7 milyon hane-
nin günlük tüketimine denk su tasarrufu sağladık. Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in 
Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri olarak, su yönetimi alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışa-

cağız” dedi.

Arçelik sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim kri-
zi ile mücadele çabaları kapsamında hem 
ürün hem de üretimde su verimliliği üzerine 
yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. 22 Mart 
Dünya Su Günü’nde su verimliliğine vurgu 
yapan Arçelik, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin girişimi olan ve iş li-
derlerini su yönetimi konusunda harekete 
geçirmeyi hedefleyen CEO Water Manda-
te’in destekçisi olduğunu açıkladı. Dünya 
çapında 210 şirketin destek verdiği CEO 
Water Mandate; su yönetimi üzerine strate-
jiler geliştiriyor. CEO Water Mandate’e des-
tek veren şirketler, su yönetimi konusunda 
hem kendi operasyonlarında hem de tüm 
değer zinciri boyunca çalışmalar yapıyor, su 
yönetimi konusunda iş birlikleri geliştiriyor. 
Dünyanın karşı karşıya kaldığı su sorununa 
ilişkin çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 22 Mart 
Dünya Su Günü mesajında şunları söyledi: 
“Su kaynaklarının azalması bugün dünya-

nın birçok yerinde yaşamı tehdit edecek 
boyutlara ulaşmış durumda. Her yıl dünya 
nüfusunun yarısından fazlası susuzluk teh-
likesi ile karşı karşıya kalıyor. Canlılar için 
bir yaşam kaynağı olan suyun sürdürülebilir 
kullanımı için biz de Arçelik olarak, sorumlu 
üretim ve tüketim anlayışımız doğrultusun-
da önemli adımlar atıyoruz. Ar-Ge ve ino-
vasyon gücümüz ile enerji ve su verimliliği 
daha yüksek ürünler geliştiriyoruz. Son 8 
yılda eski teknolojiye sahip ürünleri çevre 
dostu yeni ürünlerle değiştirerek 8,1 mil-
yon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon 
hanenin günlük su tüketimine eşit. Ayrıca 
son 12 yılda işletmelerimizde gerçekleştir-
diğimiz su verimliliği ve yağmur suyu geri 
kazanımı çalışmalarımız ile 2,17 milyon m3 
su tasarruf ettik; bu miktar da yaklaşık 2,7 
milyon hanenin günlük su tüketimine denk. 
2030’a kadar Türkiye, Romanya, Rusya, Tay-
land, Güney Afrika ve Pakistan üretim tesis-
lerimizde ürün başına su çekimini 2015 baz 
yılına göre %45 oranında azaltmayı hedefli-

yoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için su kay-
naklarının doğru kullanımı hayati önem ta-
şıyor. Bu nedenle Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate 
destekçilerinden biri olarak; tüketicilerimi-
ze doğa dostu teknolojiler sunmaya devam 
edecek, su yönetimi alanındaki yenilikçi 
çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için 
çalışacağız.”

Arçelik global olarak tüm markalarıyla da 
sürdürülebilirlik ve faydaya odaklanıyor. 
Türkiye’de Arçelik markası geçtiğimiz gün-
lerde bu amaçla bilim insanları, üniver-
siteler, STK’lar, aktivistler ve sanatçıların 
katılımıyla oluşan İyilik Geliştirme (İYİ-GE) 
Kurulu’nu kamuoyuna tanıttı. Arçelik İYİ-GE 
Kurulu ile “İklim Dostu Hareket” başlattı. İk-
lim Dostu Hareket, Türkiye’deki her hanenin 
enerji ve su tüketimini, atık miktarını en aza 
indirmek üzere farkındalığı artırmayı hedef-
liyor. Arçelik markası İYİ-GE Kurulu ile Dün-
ya Su Günü’nde İklim Dostu Hareket’e des-
tek çağrısı yaparak su tasarrufu konusunda 
farkındalık mesajı verdi.

Evde Su Tasarrufu İçin Alınacak Bazı Basit 
Önlemler;

•Çamaşır ve bulaşık makinelerinizin Ekono-
mik (Eko) programlarını kullanın.

•Yüksek enerji verimli ve az su, az deterjan 
tüketen çamaşır ve bulaşık makinesi model-
lerini tercih edin.

•Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan 
çalıştırmayın.

•Elde yıkama yapmayın.

•Banyoda duş alırken kendinize zaman sı-
nırlaması koyun.

•Musluk ve duş başlıklarını su tasarruflu 
modellerle değiştirin.

•Meyve ve sebzeleri yıkarken suyun bir kap-
ta toplanmasını sağlayın, bu suyu başka ih-
tiyaçlar için değerlendirin.

Hakan BulgurluHakan Bulgurlu
Arçelik CEO’su Arçelik CEO’su 
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SMG’DEN RAMAZAN’A ÖZEL MÜZİK LİSTELERİ VE 
EZAN OTOMASYONU

Kendi geliştirdiği yazılımı ve ürettiği müzikler ile 13 bine yakın noktada müzik ve anons yayın hizmeti sunan SMG, marka-
lara özel müzik listeleri ve anonslar hazırlayarak satışların artmasına olumlu katkılar sunuyor.

 SMG şirket ortağı Serkan Polat ile, 
Ramazan ayına özel yaptıkları çalış-
malar hakkında konuştuk. 

Ramazan Şarkılarına SMG İmzası

İşletmeler için, Ramazan ayı boyun-
ca özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Konuyla ilgili bilgi veren SMG Kurucu 
Ortağı Serkan Polat, “Ramazana özel 
hazırladığımız müziklerin tamamı, bün-
yemizdeki müzisyenler tarafından üre-
tilen, tüm hakları SMG’ye ait eserlerdir. 
Yurt dışı kataloglarına baktığımızda 
daha oryantal ezgiler kullanıldığını, Türk 
ezgilerine yer verilmediğini gördük. Bu 
nedenle tıpkı diğer müzik türlerinde ol-
duğu gibi, Ramazan için de özel müzik-
ler hazırladık” dedi.

Ramazan müziklerini SMG stüdyoların-
da kaydettiklerini söyleyen Serkan Po-
lat, sözlerini şöyle sürdürdü, “Ramazan 
müziklerinde def, ud, kanun, tonbak, 
bendir, perküsyon, darbuka ve kemençe 
gibi enstrümanlar kullandık. İşletmelerin 
ziyaretçileri için Ramazan ayının ruhunu 
yansıtan eserler hazırladık. Listelerimiz 
genellikle iftardan yarım saat önce ça-
lınmaya başlıyor. İftar saati müzik yayını 
durduruluyor. Ardından yemek süresin-
ce keyifli müzikler ziyaretçilere eşlik edi-
yor.”

Ezan Otomasyon Uygulaması

İTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezimiz-
de geliştirmeye devam ettiğimiz özel 
yazılımımız sayesinde müzik yayınlarını 
depola - çal yayın yöntemiyle tek mer-
kezden gerçekleştiriyoruz. Yazılımımıza 
yeni özellikler eklemeye ve geliştirmeye 
devam ediyoruz. Kendi geliştirdiğimiz 
uygulamalardan biri de “Ezan Otomas-
yonu”. Ramazan ayında bazı müşterile-
rimizin kullanmak isteyeceği ezan oto-
masyonunda, ezan saatlerinde müziğin 
sesini kapanır ve ezandan sonra otoma-
tik olarak açılır. Ezan saatleri her şehir-
de hatta ilçelere göre de değişebiliyor. 
Tüm şehirler ve ilçeler için, 1 yıllık ezan 
saat bilgilerini sistemimize tanımlıyoruz. 
Her bir lokasyon için, günde 5 vakit, oto-

matik olarak belirlediğimiz saat-dakikada 
yayın susar, belirlediğimiz saat-dakikada 
tekrar yayın başlar.

SMG ile Reklam Yayınları Başlıyor

İşletmelere ek gelir elde etme imkanı su-
nacak olan reklam yayınları ile ilgili yıllardır 

çalışmalar sürdürüyorduk, bu çalışmalarımı-
za son dönemde hız verdik. Müzik yayınla-
rı arasına günde belirli sayıda ve saniyede 
markaların reklam spotları giriyor. İşletme-
lerde farklı markaların reklam spotlarına 
yer vererek işletmeler ziyaretçilerine fayda 
sağlayabilir, kendi bütçelerine katkıda bulu-
nabilirler.

Serkan Polat Serkan Polat 
SMG Şirket Ortağı SMG Şirket Ortağı 
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‘EŞİTLİK KAZANDIRIR’ DİYEN            YATIRIM, 
KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ İÇİN (WEPS) İMZA ATTI

 
Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Türkiye organize perakende sektörünün köklü şirketlerinden Tepe 
Emlak Yatırım, en önemli küresel özel sektör girişimlerinden Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Prin-

ciples-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 25’inci yaşını kutlayan ve bu-
güne kadar gerçekleştirdiği projelerle bir-
çok ilke imza atan Tepe Emlak Yatırım A.Ş, 
kadının iş dünyasında güçlenmesine yönelik 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Alış-
veriş merkezi ve ticari alanlarda sürdürdüğü 
yönetim, kiralama ve konsept danışmanlığı 
hizmetlerinin yanı sıra ‘Eşitlik Kazandırır’ il-
kesiyle kadınların işgücüne katılımına verdi-
ği destekle öne çıkan Tepe Emlak Yatırım, 
en önemli küresel özel sektör girişimlerin-
den olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleş-
miş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) 
ortaklığında 2010 yılında oluşturulan WEPs 
platformunun imzacısı oldu.
 
Üst yönetimin yüzde 71’ini kadınlar oluş-
turuyor 

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayal Olcay, konuyla ilgili olarak 
“Tepe Emlak Yatırım olarak, 25 yıldır çalı-
şanlarımıza eşit, güvene dayalı, ekipler arası 
gelişimi destekleyen, açık ve kapsayıcı bir 
çalışma ortamı sağlıyoruz. Mesleklerin cin-
siyeti olmadığını savunuyor, kadınların iş 
hayatında her zaman kalıcı ve çok başarılı 
işlere imza attığına inanıyoruz. ‘Eşitlik Ka-
zandırır’ ilkesiyle çıktığımız yolda, şirketi-
mizde kadınlar, toplam çalışanların yüzde 
54’ünü, üst yönetim pozisyonlarının ise yüz-
de 71’ini oluşturuyor. Kadınlarla çalışmak 
çok yaratıcı, kapsamlı düşünmeye teşvik 
eden ve performansı yüksek bir ortam sağ-
lıyor. Bununla beraber, iş hayatı bir denge 
üzerine kuruludur. Kadın ve erkeklerin farklı 
becerileri birleştiğinde, dayanışmayla orta-
ya çıkan zenginlik, başarılı şirketler, huzurlu 
ve mutlu toplumlar demektir. Bunun için 
WEPs Platformu’nun imzacıları arasında biz 
de yer alıyoruz” dedi. 

‘Kadınların iş dünyasında güçlenmesi 
için çalışmaya devam ediyoruz’

Tepe Emlak Yatırım’ın 25 yıllık dönemde 
kadınların ekonomik yaşamın içinde artarak 
yer alabilmelerine yönelik pek çok çalışma 
gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür 
Deniz Bozan ise şunları söyledi: “Kadın ve 
erkek tüm çalışanlarımızın mesleki gelişim-
lerini eğitimlerle destekliyor, kadın istihda-
mını artırmaya yönelik pek çok örnek çalış-

ma gerçekleştiriyoruz. 25 yılımızda ecording 
işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz projemizde, 
ekonomik ve sosyolojik açıdan iklim krizinin 
sonuçlarından etkilenen bölgelerdeki ka-
dınların el emeği ile ürettiği tohum topları-
nı #ecoDrone larla doğaya bırakarak, onlar 
için  sürdürülebilir ve doğaya hayat veren 
bir gelir kaynağı oluşmasına katkı sağladık. 
Özgür Turna Kooperatifi üretici kadınları 
tarafından İzmir Selçuk Efes’teki tesisimi-
zin bahçesinde yer alan limonlar el yapımı 
reçele dönüştürülerek ekip arkadaşlarımıza 
hediye edildi. Yönetimini üstlendiğimiz alış-
veriş merkezlerinde kadın emeğini destek-
leyen alanlar yaratmaya özen gösteriyoruz. 
Bunun yanı sıra kadınların daha özgür ve 
şiddetten uzak bir hayat yaşayabilmesi için 
UN Women #kayıtsızkalmıyorum projesine 
destek veriyoruz. Koşu takımımızla birlikte 
her sene Unicef’in koşu takımı Team Unicef 
ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği için ko-
şuyor ve topladığımız bağışlarla kız çocuk-
larının eğitime katılmasına katkı sağlıyoruz. 
İmza attığımız WEP’s Platformu kapsamında 
bundan sonra da toplumsal cinsiyet eşitli-
ğine karşı güçlü duruşumuzla, fırsat eşitliği 
odağında daha pek çok güzel işlere imza 
atmayı hedefliyoruz” dedi. 

WEPs Platformu toplumsal cinsiyet eşit-
liği için 7 ilkeden oluşan taahhütler içe-
riyor

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güç-
lenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 
2010 yılında oluşturulan WEPs platformu, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
yönelik 7 maddeden oluşan bir taahhütna-
me içeriyor. Bu taahhütler şöyle sıralanıyor: 

1.Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey 
ku¬rumsal liderlik sağlanması 

2.Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil 
dav¬ranılması, insan haklarına ve ayrım 
yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu il-
kelerin destek¬lenmesi 

3.Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, gü-
ven¬lik ve refahının sağlanması 

4.Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel ge-
lişim olanaklarının desteklenmesi 
5.Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişi-
mi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemleri-
nin uygulanması 

6.Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalış-
mala¬rıyla eşitliğin teşvik edilmesi 

7.Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde 
edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka 
açık raporlanması
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ECE TÜRKİYE AVM’LERİ 12 ARALIK MAĞAZACILAR GÜNÜ’NÜ 
COŞKUYLA KUTLADI

Avrupa'nın en büyük kahve zinciri olan ve 12 yıl üst üste İngiltere’nin “En 
sevilen kahve zinciri” seçilen Costa Coffee, Türkiye’ye geldi. Türkiye’deki 
zincirinin ilkini Boyner Cadde’de açan, yıl içinde başka Boyner mağaza-
larına da yayılacak olan Costa Coffee, kahve severlere lezzetli kahve 
aroması eşliğinde keyifli bir mola sunacak. 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KAHVE ZİNCİRİ 
COSTA COFFEE BOYNER CADDE’DE!

Avrupa’nın en büyük kahve zinciri 
Costa Coffee, Türkiye’deki ilk kah-
ve dükkanını İstanbul’un en keyifli 
alışveriş destinasyonlarından Bağ-

dat Caddesi’ndeki Boyner Cadde’de açtı. 
“Signature Blend”i dünyaca ünlü Mocha 
Italia harmanı ile hazırlanan, taze süt ile 
zenginleştirilen kahve çeşitleri ve ikonik kır-
mızı fincanıyla tanınan Costa Coffee, Boyner 
mağazalarında kahve severlere birbirinden 
özel lezzetler ve benzersiz bir deneyim su-
nacak.  

Deneyim odaklı, içinden hayat geçen ve 
çevresindeki hayatı mağazanın içine taşıyan 
konseptler yaratmayı amaçlayan ve bu kap-
samda ilk adımını Boyner Cadde’yi açarak 
atan Boyner, Costa Coffee ile müşterilerine 
sunduğu “akışkan mağazacılık” deneyimini 
zenginleştirmeyi hedefliyor. Boyner, Costa 
Coffee'nin kahve alanında uzmanlığını İs-
tanbul genelinde Boyner mağazalarının bu-
lunduğu yeni lokasyonlara taşımaya, yaşam 
tarzı, deneyim ve alışverişi bir arada sunma-
ya devam edecek. 

Avrupa'nın en büyük kahve zinciri: Costa 
Coffee

Londra merkezli, Avrupa’nın en büyük, İn-
giltere’nin ise en çok tercih edilen kahve 
zinciri olan Costa Coffee üstün kahve ka-
litesi ile öne çıkıyor. Costa Coffee’nin özel 
harmanı olan “Mocha Italia”da sadece Rain-
forest Alliance sertifikalı kahve çekirdekleri 
kullanılıyor. Costa Coffee, özel harmanı ile 
hazırladığı birbirinden lezzetli sıcak ve buz-
lu kahve alternatiflerini şimdi de Türk kahve 
severlerle buluşturuyor.  Costa Coffee, zen-
gin yiyecek menüsünde ise kahvenin yanı-
na eşlik edebilecek Türk damak tadına özel 
Acuka Kruvasan, Muz Karamel Kek, Fudge 
Brownie gibi lezzetlere yer veriyor.

“Costa Coffee, Boyner’in deneyim odaklı 
mağazacılık stratejisine zenginlik kata-
cak”

Costa Coffee’nin açılışında konuşan Boyner 

Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, 
Costa Coffee’nin kahve konusundaki uz-
manlığına dikkat çekerek; “Boyner ve Costa 
Coffee birlikteliğini, kendi alanında ustala-
şan ve ait oldukları sektörlerde iz bırakmış 
iki büyük markanın, daha büyük başarılara 
birlikte koşmasını sağlayacak bir iş birliği 
olarak görüyoruz. Kahve alanında dünya-
daki en prestijli markalardan biri olan Costa 
Coffee ile aynı hedefe doğru yürümekten 
dolayı son derece mutluyuz. Costa Coffe-
e’nin, deneyimi odağımıza aldığımız fiziksel 
mağazacılık stratejimize zenginlik katacağı-
na ve uyumlu bir sinerji oluşturacağına ina-
nıyoruz. Bu yıl içinde Boyner Cadde’nin yanı 
sıra Akasya ve Viaport AVM ile Pangaltı’da 
bulunan Boyner’lerde de alışverişe kahve 
kokusu ve sohbeti eşlik edecek.” dedi.

“Boyner ile çıktığımız bu yolculuğa hari-
ka bir başlangıç yaptık.”

Costa Coffee EMENA (Avrupa, Orta Doğu 

ve Kuzey Afrika) Genel Müdürü Gordon 
Mowat, Costa Coffee olarak vizyonlarının 
dünyaya kahveyi sevdirmek için ilham ver-
mek olduğunu belirterek sözlerine şöyle 
devam etti: “Boyner ile birlikte büyümemize 
yardımcı olacak, heyecan verici bir ortaklığı 
hayata geçiriyoruz. Costa Coffee’yi Türkiye 
gibi kahve kültürü olan ve kahvede seçici 
davranan insanların yaşadığı, büyük bir po-
tansiyele sahip bir ülkeye getirdiğimiz için 
çok heyecanlıyız. 50 yılı aşkın deneyimimiz 
ile hazırladığımız Costa Coffee’ye özel kahve 
çeşitleri ve lezzetleriyle birlikte Türk damak 
tadına uygun zengin bir yiyecek menüsünü 
bir arada sunmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Bugün, burada Boyner ile birlikte çıktığımız 
bu yolculuğa harika bir başlangıç yaptığımı-
zı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

Özel kahve çeşitleri, birbirinden özel lezzet-
leri ve keyifli ortamı ile Costa Coffee ve Boy-
ner, tüm kahve severleri Boyner Cadde'deki 
Costa Coffee'ye davet ediyor.

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

Gordon MowatGordon Mowat
Costa Coffee EMENA (Avrupa, Costa Coffee EMENA (Avrupa, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Genel Müdürü Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Genel Müdürü 
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MCDODO TÜRKİYE 
BAYİLİK VERMEYE 
HAZIRLANIYOR

Gelişen teknolojilerle her geçen gün bü-
yüyen ‘mobil aksesuar pazarı’, 2021 yılında 
Türkiye’de 25 milyon adet ve 10 milyar TL’lik 
hacme ulaştı. 2018 yılında Metro iletişim 
Aksesuarları AŞ. İle Türkiye pazarına giren 
global mobil aksesuar markası Mcdodo da 
hızlı büyümesini sürdürüyor. Farklı kate-
gorilerde yaklaşık 350 çeşit ürünü, yüksek 
tasarım ve malzeme kalitesinin yanı sıra fi-
yat/performans dengesiyle de fark yaratan 
Mcdodo, Türkiye pazarındaki iddiasını bir 
sonraki aşamaya taşıyarak franchise verme-
ye başlıyor.

Ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor

2021’de satış noktası sayılarını 2 kat ar-
tırdıklarını, e- ticaret sitesi ve sanal pazar 
yerlerindeki satışlara ek olarak perakende 
noktaları oluşturduklarını belirten Mcdodo 
Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, 
“Bu noktalarda, Türkiye’nin dört bir yanında 

Mcdodo’nun insanların hayatını kolaylaştı-
ran ortalama 350 ürününe dileyen herkes 
ulaşabilir. Bu bakımdan oldukça verimli bir 
yıl geçirdik diyebiliriz. 2019’dan beri hız 
verdiğimiz pazarlama çalışmalarının meyve-
lerini özellikle 2021’de toplamaya başladık 
ve yaklaşık 30 milyon TL’lik satış rakamına 
ulaştık” dedi. 

Mağazalaşma ve franchise planları

2022’de perakende tarafında daha fazla ya-
tırım yaparak belli başlı AVM’lerde corner 
mağazalar açma planları olduğunu anlatan 
Uçurum, şunları söyledi: “İlk etapta seç-
tiğimiz 10 ilde, AVM’lerde corner açarak 
perakende tarafındaki büyümemize hız ka-
zandırmak istiyoruz. 2022’de 10 şehir için 
toplam 1 milyon dolar yatırım planımız var. 
Ayrıca önümüzdeki dönemde Mcdodo’nun 
Türkiye ve bölgedeki master franchise’ı ola-
rak, kendi mağazalarımız dışında yurt çapın-

da franchise vermeye de başlayacağız.”

“Müşteri deneyimini ileriye taşıyaca-
ğız”

Mcdodo olarak, pandemiden önce baş-
ladığımız dijital altyapı ve e-ticaret yatı-
rımlarımız sayesinde pandemide çok hızlı 
bir büyüme ivmesi yakaladıklarının altını 
çizen Uçurum, “Online alışverişte, müşteri 
deneyimi açısından en büyük ayrıcalık; si-
pariş ettiğiniz ürünün mümkün olduğun-
ca hızlı ve güvenli bir şekilde size ulaşması 
ve sonrasındaki değişim, iade vs. süreçle-
rinde mümkün olduğunca müşteri odaklı 
bir yaklaşımla karşılaşmaktır. Biz Mcdo-
do Türkiye olarak, müşteri memnuniye-
tini bir adım öteye taşıyarak, perakende 
noktalarımızda ve AVM’lerde açacağımız 
corner’larda da deneyime dayalı bir satış 
ve pazarlama stratejisi izlemeye devam 
edeceğiz” dedi.

Mehmet UçurumMehmet Uçurum
Mcdodo Türkiye Genel MüdürüMcdodo Türkiye Genel Müdürü
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KOÇTAŞ, 250. MAĞAZASINI FORUM GAZİANTEP’TE AÇTI

 Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, 31 Mart tarihinde Forum Gaziantep’te açtığı büyük format ma-
ğazasıyla Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 250’ye çıkardı. Mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de 

yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, bir yandan da büyük formatlı mağaza açılışlarına devam ediyor.  Koçtaş’ın 
Gaziantep’teki ilk mağazası olma özelliğini de taşıyan Forum Gaziantep mağazası açılışında konuşan Koçtaş Ge-
nel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “2022 yılı ilk çeyreğini tamamlarken 46 ilde 250 mağazamızla müşterilerimize hizmet 
veriyor, dijital kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Ev geliştirme sektöründe en çok 

mağazası bulunan şirket konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyoruz” dedi. 

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koç-
taş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı 
Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına ara ver-
meden devam ediyor. 46 ilde mağazaları 
ile hizmet veren Koçtaş, Gaziantep’teki ilk 
mağazası olan, modern perakendecilik an-
layışının tüm olanaklarının tüketicilerin hiz-
metine sunulduğu Forum Gaziantep’de aç-
tığı yeni büyük formatlı mağazası ile Türkiye 
genelinde  toplam 250 mağazaya ulaştı. 

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, 
Forum Gaziantep mağazası açılışında yap-
tığı konuşmada Koçtaş’ın toplam mağaza 
sayısını 250’ye çıkarmasından duyduğu 
mutluluğu ifade ederek: “Koçtaş olarak 
Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a ka-
dar mağazalarımızla toplam 46 ilde hizmet 
verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türki-
ye’ye ulaşıyoruz. Anadolu’nun ilk yerleşim 
merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile 
Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında 

yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu 
ile ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri 
olan Gaziantep uzun zamandır mağaza aç-
mayı hedeflediğimiz bir şehirdi. Bu hedefi-
mizi gerçekleştirmenin heyecanı içindeyiz. 
Bugün ulaştığımız 208 Koçtaş Fix, 42 büyük 
formatlı olmak üzere toplam 250 mağaza-
mız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin 
adımlarla ilerliyoruz.  2022 yılında da ev 
geliştirme sektöründe en çok mağazası bu-
lunan ve sektörün gelişimine öncülük eden 
lider şirket konumumuzu güçlendirerek sür-
düreceğiz” dedi. 

Koçtaş 2023 yılında 550 mağazaya ulaş-
mayı hedefliyor

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu 
bölgenin insan kaynağından faydalanarak 
yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen 
Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını daha 
da artırarak toplam 550 mağazaya ve buna 
paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 7 

bine çıkarmayı hedefliyor. Koçtaş bu-
gün, Türkiye geneline yayılan mağazala-
rı ve alanında uzman binlerce çalışanıy-
la sektöre yön veren, on binlerce ürün 
seçeneği ve sunduğu hizmetlerle tüke-
ticinin kalbinde taht kuran, varlık amacı 
yaşamın olduğu her yeri geliştirmek ve 
güzelleştirmek olan lider bir marka ko-
numda bulunuyor. 

Devrim KılıçoğluDevrim Kılıçoğlu
Koçtaş Genel Müdürü Koçtaş Genel Müdürü 
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DÖNER 
SEKTÖRÜNÜN
‘ABLA’SI OLMAYI 
KABULLENDİM…

ÖzDöner Kurucu Ortağı Bahar Özürün, 
“Başlarda bu şekilde hitap edilmeyi yadır-
gasam da artık döner sektörünün ‘abla’sı 
olmayı kabullendim” dedi. 

Türkiye’nin milli yiyeceği diye adlandırılan 

döner sektöründeki tek kadın yönetici ve 
girişimci olan ÖzDöner Kurucu Ortağı ve 
Genel Müdürü Bahar Özürün, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendir-
melerde bulundu. Sektörde 19 yılı geride 
bıraktığını hatırlatan Özürün, “Döner sektö-

ründe kadın olarak engelleri aşınca işler 
daha kolay yürüyor. Evet belki başlarda 
çok kolay olmadı ama kimse de saygıda 
kusur etmedi. Sektörde uzun yıllar ge-
çirip konuda uzmanlaştıkça da iş baş-
ka bir boyuta evrildi. Artık bana ‘döner 
sektörünün ablası’ diyorlar. Başlarda bu 
şekilde hitap edilmeyi yadırgıyordum 
ama artık kabullendim diyebilirim. Artık 
ben de kendimi ‘sektörün ablası’ olarak 
görüyorum” ifadelerini kullandı.

FİRMALAR TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ KONUSUNDA KENDİLERİNİ 
DEĞERLENDİRMELİ…

Özürün, firmaların 8 Mart’a yönelik ile-
tişim faaliyetlerine de değindi ve “Tüm 
sektörlerdeki firmalar, Mart ayı gel-
diğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine, 
kadınlara yönelik çok güzel çalışmalar 
yapar. TV ve sosyal medya mecraların-
da kadınlar günü için hazırlanmış çok 
güzel görseller, klipler ve kısa filmler 
yayınlanır ve markalar toplumsal cinsi-
yet eşitliğine yönelik içerik ve mesajla-
rını iletirler. Ama bir hafta sonra her şey 
eski haline döner, çünkü iletilen bu gü-
zel mesajlar hep başkaları içindir, her-
kes kendisinin zaten doğru olduğunu 
düşünür ve sorgulamaz. Ancak gerçek 
böyle olsaydı Dünya Ekonomik Foru-
munun 2020 yılı verilerine göre Türkiye 
toplumsal cinsiyet eşitliğinde 156 ülke 
arasında 2019’a göre 130’dan 133. ‘e, 
Ekonomik Katılım ve Fırsatlar sıralama-
sında da 136’dan 140’a gerilemezdi. Bu 
yüzden her firmanın kendisini çalışanla-
rına ve iş ortaklarına toplumsal cinsiyet 
eşitliği çerçevesinde davranıp davran-
madığına dair sorgulaması gerektiğine 
inanıyorum. Ben bunu sürekli yapmaya 
çalışıyorum ve sektörümüzü dezavantaj 
olarak görmüyorum. Yönetici olarak ça-
lıştığım önceki işyerlerindeki gibi, hatta 
artık girişimci kimliğim ile daha da bü-
yük oranda olmak üzere işe alım, yöne-
tici kadrosuna atama, ücretlendirme ve 
kariyer geliştirme konularında kadınlara 
pozitif ayırımcılık yapmaya devam edi-
yorum “ şeklinde konuştu.

KADIN ELİ DEĞEN HER ŞEY İNCELİR

ÖzDöner’in 4 kurucu ortağından biri 
olan ve hem Yönetim Kurulu Başkan-
lığı hem de Genel Müdürlük görevini 
yürüten Bahar Özürün “Erkek egemen 
sektörümüzde kadın ağırlıklı çalışan bir 
firmayız. Sadece idari işler ve yönetim-
de değil, et işleme ve döner takma da-
hil olmak üzere tüm alanlarda kadınlara 
yol açıp ’Kadın Eli Değen Her Şey İnce-
lir’’ sloganı ile yolumuza devam etmeyi 
planlıyoruz “açıklamasını yaptı.

Bahar ÖzürünBahar Özürün
ÖzDöner Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü ÖzDöner Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü 
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TÜRK TELEKOM CEO’SU ÜMİT ÖNAL: 

  GLOBAL İŞ BİRLİKLERİMİZİ GELİŞTİRİYOR, 
YERLİ TEKNOLOJİLERİ DÜNYAYA 

TANITIYORUZ 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspan-
ya'nın Barselona kentinde düzenlenen 
GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında 
gazetecilerle bir araya gelerek açıklama-
larda bulundu. Türkiye’yi yeni nesil tekno-
lojilerle buluşturmak için tüm kaynakları 
seferber ettiklerini belirten Önal, “Ülkemizin 
dijital dönüşüm yolculuğunda, millî sorum-
luluk anlayışımızla yerli ekosistemi destek-
liyor, öte yandan global ölçekli iş birlikle-
riyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz. Bu 
amaçla teknoloji devleriyle yaptığımız yeni 
iş birliklerini duyurmak üzere GSMA Mobil 
Dünya Kongresi’nde yerimizi aldık” dedi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspan-
ya'nın Barselona kentinde düzenlenen 
GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında 
gazetecilerle bir araya geldi. Önal, fiber ya-
tırımları önceliklendirerek dijitalleşmeyi hız-
landırmak, ülkeyi 5G’ye hazırlamak, internet 
penetrasyonunu artırmak ve daha iyi bir 
müşteri deneyimi sağlamak üzerine yoğun-
laştıklarını belirterek, “5G ve yeni nesil tek-
nolojilerin kilometre taşı konumundaki fiber 
ağımızı yıl sonu itibarıyla 366 bin km’ye çı-
kardık. 2021 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız, 
30,2 milyon haneyi kapsıyor” dedi. 

“5G’de Türkiye’yi öncü yapma yolunda 
hızla ilerliyoruz”

Türk Telekom’un 2019 yılından bu yana En-
düstri 4.0 denemeleri yaptığını hatırlatan 
Önal, “Dünya çapında yeni nesil teknolojile-
rimizle geleceği şekillendirme ve 5G’de Tür-
kiye’yi öncü yapma yolunda hızla ilerliyoruz. 
Akıllı fabrikalar üzerine oluşturduğumuz 
deneme projeleriyle endüstriyel 5G konu-
sunda iyi bir konumdayız. IoT, yapay zekâ 
ve ICT gibi odak alanlarına yatırımlarımızla 
ulaşımdan imalata, otomotivden sağlığa, 
eğitimden enerjiye, sokaklara ve evlerimize 
kadar pek çok alanda verimliliği artıran akıllı 
projeleri hayata geçiriyoruz. Altyapımızı, ta-
mamen yerli ve millî imkanlarla ürettiğimiz 
e-SIM ve e-CALL teknolojilerine hazır hale 

getirerek entegrasyon süreçlerimizi tamam-
ladık” açıklamasında bulundu. 

“Küresel iş birliklerimizle teknolojimizi 
dünyaya sunuyoruz”

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, yerli ve 
millî teknolojilerimizi dünyaya tanıtarak kü-
resel anlamda kullanımını sağlamak ama-
cıyla değerli iş birliklerine imza attıklarını 
belirten Önal, şunları kaydetti; 

“2021 yılında birçok uluslararası iş birliğine 
imza attık. Dünyanın sayılı teknoloji şirket-
lerinden Juniper Networks ve Net Insight 
ile yaptığımız güç birliğiyle hizmet ve ürün-
lerimizi dünya pazarına sunuyoruz. Juniper 
ile 5G mobil erişim şebekelerine verimlilik 
ve esneklik kazandıran vRAN çözümü RIC 
(Radyo Akıllı Kontrolcü) ürününün lisans-
lanarak global ölçekte pazarlanması üzeri-
ne, Net Insight ile ise 5G zaman ve frekans 
senkronizasyonu alanında çığır açacak bir 
teknolojinin ürünleştirme çalışmaları konu-
sunda iş birliği yaptık. 

“GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde güçlü 
projelerle yerimizi aldık”

Global teknoloji şirketleriyle ilişkilerimizi 
geliştirdiğimiz GSMA Mobil Dünya Kong-
resi’nde, bu yıl da yerimizi alarak, önemli 
proje ve iş birliklerine imza attık. Parellel 
Wireless ile Open RAN (Açık Radyo Erişimi) 
çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda 
test etmek üzere iş birliği yapma konusun-
da anlaştık. Bulut tabanlı yazılım şirketi Ma-
venir, sistem entegratörü Compro ve açık 
radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışma-
lar yapan TIP (Telecom Infra Project) ile de 
Open vRAN konusunda bir saha denemesi 
yürütüyoruz. Korea Telekom ile 5G ve yapay 
zekâ teknolojileri üzerine attığımız imza, IoT 
tabanlı uygulamalara dayanan akıllı şehirleri 
kapsayan ‘akıllı alanlar’ projelerini kapsıyor. 
Nokia ile kritik endüstriyel uygulamalarda 
hataları minimuma düşürecek, üretimi ve 
verimliliği artıracak, 5G’nin düşük gecikme, 
yüksek bant genişliği ve yüksek hız kabili-
yetlerini kullanan Endüstri 4.0 denemeleri 
yapıyoruz. Huawei ile imzaladığımız İyi Ni-
yet Sözleşmesi ile 5G’ye hazır şebekelerin 
geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulama-
ları için stratejik vizyon paylaşımının yanı 
sıra endüstriyel 5G uygulamalarını hayata 
geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için ça-
lışacağız. ZTE ve Netaş ile imzaladığımız İyi 
Niyet Sözleşmesi ile yeni nesil teknolojilerin 
ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Yerli ve milli ekosistemi geliştirmek en 
büyük odağımız”

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri-

nin yanı sıra yerli ve milli ekosistemi güç-
lendirecek iş birliklerine de imza attıklarını 
belirten Önal, “Millî sorumluluk anlayışıyla 
yerli teknoloji girişimlerini destekleyerek 
sektöre değer katmayı amaçlıyoruz. Bu kap-
samda Akıllı tarım alanında 5G uygulamaları 
geliştirmek üzere Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET ile 
kapsamlı denemeler yaptık. Odine Soluti-
ons ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri 
üzerine yaptığımız ortak çalışmaları duyur-
duk. Yerli yazılım şirketi i2i ile Türkiye’de ilk 
defa bir 5G çekirdek şebeke fonksiyonunu 
ticari olarak yerlileştirecek çalışmalarımız 
oldu. İştiraklerimiz Argela ve onun Silikon 
Vadisi’ndeki inovasyon kolu Netsia’nın ak-
tif katılımıyla Open Networking Foundati-
on (ONF) çatısı altında geliştirdiğimiz SEBA 
Platformu’nun tanıtımını yaptık. Aynı za-
manda Argela/Netsia’nın geliştirdiği SEBA 
ticari ürünü olan Netsia BB Suite demosunu 
gerçekleştirdik.

Türk mühendisliğinin dünya çapındaki bu 
başarılarını hem Türk Telekom hem de ül-
kemiz için çok değerli kazanımlar olarak 
görüyoruz. Yerli ve millî teknolojilerimizi 
dünyanın hizmetine sunmaktan büyük gu-
rur duyuyoruz” dedi. 

“TT Ventures ile girişimleri destekliyo-
ruz”

Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures çatısı 
altında yoluna devam eden girişim hızlan-
dırma programı PİLOT ile bugüne kadar 91 
girişime yaklaşık 10 milyon TL nakit desteği 
sağladıklarını ve PİLOT mezunlarının aldık-
ları toplam yatırım tutarının 16 milyon do-
ları geçtiğini belirten Önal, TT Ventures ile 
yepyeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı. 

Önal, “Yeni dünyanın yükselen değeri 
olan girişimciliği sahipleniyor, yerli ve mil-
li teknolojilere desteğimizi bu alanda da 
gösteriyoruz. Nihai amacımız; Başarılarını 
global arenaya taşıma potansiyeli olan gi-
rişimlere yatırım yaparak Türkiye’den yeni 
‘unicorn’lar çıkarmak. Bu kapsamda des-
teklediğimiz girişimleri uluslararası arena-
ya çıkarma hedefiyle 2021’de dünyanın en 
büyük inovasyon platformlarından Plug and 
Play ile iş birliği yaptık. Hedefimiz, geçtiği-
miz yıl, yatırım yaptığı şirket sayısını ikiye 
katlayan kurumsal girişim sermayesi şirke-
timiz TT Ventures’ı merkezi ABD Silikon Va-
disi’nde olan, Türk teknoloji girişimleri için 
dünyaya açılan bir kapı yapmak. Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan ve 
dünya için teknoloji üreten bir ülke olması 
için var gücümüzü ortaya koyacağız. Po-
tansiyeli yüksek yeni girişimler keşfetmeye, 
ekosistemimizi genişletmeye ve bu toprak-
lar için değer yaratmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 



39

 Haberler / MALL&MOTTO



40

MALL&MOTTO / Haberler

TURİZM SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE YARINI MÜSİAD 105. GİK 
PROGRAMINDA ELE ALINDI

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Genel 
Başkanı Mahmut Asmalı, 
"2022 yılında 42 milyon turist 
ve 35 milyar dolar gelire ulaş-
mak hedefleniyor. Sektörün 
2028 yılı projeksiyonu ise 120 
milyon turist ve 100 milyar 
dolar gelire ulaşmak" diye 
konuştu.

Asmalı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Nadir Alparslan'ın katıldığı, "Nitelikli Tu-
rizmin Geliştirilmesi" konulu MÜSİAD 105. 
Genel İdare Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 
her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe 
de yenilikçi stratejilere, iş birliklerine ve yeni 
iş modellerine imza atarak ilerlediklerini 
söyledi. Türkiye'yi turizmde dünya marka-
sı yapana kadar çalışacaklarını dile getiren 
Asmalı, "Yaşanan tüm gelişmelere rağmen 
turizm sektörü, Türkiye'nin ulusal ve global 
perspektifteki algısını en üst düzeye çıka-
rabilecek bir güce sahip. Salgının olumsuz 
etkilerine rağmen ülkemiz, 2021'de yurt dışı 
ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelir-
lerinde ise 24 milyar doları aştı. Bu rakam-
lar; 2020'ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 
83'lük, gelir noktasında ise yüzde 100'lük bir 
artışa tekabül ediyor." dedi.

Daha önceki dönemlerde turizm sektörü 
genelinde yaşanılan zorlukların ustaca yö-
netildiğini aktaran Asmalı, tüm krizlere karşı 
bağışıklık elde etmenin en önemli yöntemi-
nin ise pazar çeşitliliğine yönelmek olduğu-
nu ifade etti.

Salgın döneminde turizmdeki eğilim de-
ğişti

Turizm sektöründe alternatif turizm çeşit-

leriyle iç turizmi hareketlendirmeye yönelik 
adımların da atılması gerektiğini ifade eden 
Asmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, bu 
noktada çok etkili bir strateji uyguladığını 
kaydetti. Asmalı, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı ve Turizm Geliştirme Ajansı'nın yenilikçi 
atılımlarını MÜSİAD olarak yakından takip 
ettiklerini anlatarak, "Bu eylemler doğrultu-
sunda 2022 yılında 42 milyon turist ve 35 
milyar dolar gelire ulaşmak hedefleniyor. 
Sektörün 2028 yılı projeksiyonu ise 120 mil-
yon turist ve 100 milyar dolar gelire ulaş-
mak" diye konuştu.

Türkiye ve dünya genelinde salgın döne-
minde her şey dahil konseptli konaklama 
işletmelerinin yerine alternatif turizm türle-
rine doğru değişen bir eğilim oluştuğunun 
gözlemlendiğini ifade eden Asmalı, yerli ve 
yabancı turistlere bu kapsamda yeni de-
neyimler sunabilmenin turizm sektöründe 
faaliyet gösteren tüm ortakların en önem-
li odak noktası olması gerektiğini belirtti. 
Ülkenin yurt dışındaki bilinirliğini en üst 
seviyeye taşıyabilmek açısından yenilikçi 
projeler geliştirmeye devam etmeleri ge-
rektiğinin altını çizen Asmalı, şunları söyledi: 
"Formula 1, bisiklet yarışları gibi spor turiz-
mi etkinliklerinin, kış turizmi organizasyon-
larının, doğa ve macera turizminin, kültür 
turizmi aktivitelerinin, Hac ve Umre organi-

zasyonlarının, helal turizm açılımının, sağlık 
ve termal turizm potansiyelimizin, dizi-film 
turizminin, düğün turizminin, zincir otellerin 
inovatif hizmetlerinin, farklı illerle özdeşle-
şen gastronomi odaklı projelerin hızlanması 
ve geniş kitlelere duyurulması büyük önem 
taşıyor.  2023 Turizm Stratejisi kapsamında 
Türkiye’nin lezzet haritasının çıkarılması, 
gastronomi güzergahlarının oluşturulması, 
kültür turları ile sağlık turizminin geliştiril-
mesi ve turistlerin alışveriş harcamalarını 
yükseltmeye yönelik adımlar atılacak. Yeni 
kültür rotaları ile arazi ve bisiklet turizmine 
yönelik rotalar oluşturulacak. Bisiklet dostu 
otel sayısı artırılacak. Türkiye’ye büyük ra-
kamlarla turist gönderen ana pazarlarımızın 
yanı sıra Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde 
yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japon-
ya gibi yükselen pazarlara da odaklanıla-
cak."

Asmalı, 2022 ve sonrasında Türkiye’nin 
turizm potansiyelini hizmet, deneyim ve 
memnuniyet ekseninde çok daha aydınlık 
yarınlara taşıyabilecek tecrübe ve istihdam 
gücüne sahip olduklarını sözlerine ekledi. 
Asmalı, "Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi" ko-
nulu panele katılan turizm sektörü temsilci-
lerine MÜSİAD'ın Büyük Sosyal Sorumluluk 
Projesi kapsamında Yetim Hamilik Sertifika-
sı hediye etti.
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Taha Utku Korkmaz
Radiorder Kurucu Ortağı

“RADIORDER’DAN 34 ÜLKEYE MÜZİK İHRACATI.”
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Bize Radiorder’ın oluşum sürecini anla-
tır mısınız?

Duyusal pazarlama ve müzik üzerine 2009 
yılında akademik çalışmalarla başlayan bu 
güzel hikaye; 2015 yılında Teknoloji Bakan-
lığı hibesi ile, yüzlerce kurumsal firmaya 
B2B müzik yayın hizmeti veren yenilikçi bir 
firmaya dönüştü.

Radiorder 2015 yılında çok şubeli marka-
ların duyusal pazarlama ihtiyaçlarına ce-
vap vermek adına kuruldu. Şu an Almanya 
Frankfurt’ta bir Türkiye’de iki ilde ofisi bu-
lunan Radiorder, önümüzdeki yıl açılacak 
Hollanda ofisi ile Avrupa’da daha geniş bir 
pazara SAAS hizmet vermeyi hedefliyor. 

 Bünyesinde 600.000’den fazla müzik ese-
rini barındıran Radiorder, Aralarında Dei-
chmann, Watsons, Burger King gibi dünya 
markalarının yüzlerce şubesinde ve 34 ül-
kede hizmet sunuyor. B2B bir müzik yayın 
platformu olan Radiorder, markalara özel 
müzik listeleri ve prodüksiyonlar hazırla-
yarak hem şube içerisinde kendi yazılımı 
ile hem de diğer tüm mecralarda markalar 
için içerikler üretiyor ve yayınlıyor. 

Peki Radiorder nedir?

 Kurumsal marka kimliği, müşterilerin tüm 
duyularında oluşturulan duygularla var 
olur. Bu sebeple müşteriler markaları gö-
rür, bazen tadar, bazen koklar, hisseder ve 
her zaman duyar. Bu sebeple markanın var 
olduğu tüm mecralarda duymak; kurumsal 
kimlik için vazgeçilemez bir etkendir. Bu-
gün Türkiye’de ortalama her üç zincir cafe 
markasından birinde ya da her 2 peraken-
de markasından birinde Radiorder müzik-
leri ve prodüksiyonları ile karşılaşabilirsiniz. 
Bir markanın tüm şubelerindeki müzik ya-
yınları, anonslar, kampanya duyuruları ve 

tüm prodüksiyonlar Radiorder’ın uzman 
ekibince hazırlanıyor ve yayınlanıyor. Bu 
yayınlar markaların kurumsal kimlikleri-
ni tamamlarken, markanın müşterileri ve 
hatta çalışanları ile arasında bir iletişim de 
oluşturuyor. Marka şubelerinde müşteriler 
markanın kimliğine uygun müziklerle ke-
yifli zaman geçirirken bir yandan marka-
nın iletilerine maruz kalır. Bu hem müşteri 
memnuniyetini hem de doğruda satışları 
etkileyen bir unsurdur. Mağaza içindeki 
tüm duyusal pazarlama süreçlerini Radior-
der ekibi özenle yürütür.

 Peki pandemi döneminde dahi %100 
büyümeyi başaran ve 34 ülkeye müzik 
ihracatı yapan Radiorder’ın başarısının 
sırları nelerdir?

İlk Meslek Birliği Akreditasyonu, umuma 
açık tüm işletmeler müzik yayınları için 
5846 Telif Hakları Kanununa göre telif 
gerekliliklerini yerine getirmekle yüküm-
lüdürler. 2021 yılında müzik meslek birliği 
akreditasyonu alan ve 5846 Telif Hakları 
Kanunu’na uygun müzik yayını vermeye 
başlayan Radiorder, Türkiye’de bu onayı 
alan ilk ve tek firma olmayı başardı. Bu çok 
büyük bir müzik kataloğunu Türkiye’deki 
tek yetkili kuruluşlar olan meslek birliği gü-
vencesi ile yayınlamasını sağlıyor. 

Yapay Zeka

Radiorder yazılım ekibi çok özel bir yapay 
zeka algoritması geliştirmeyi başardı. Bu 
yapay zeka sistemi markayı tanıyor, saate, 
güne, lokasyona ve hava durumuna göre 
markanın hangi şubesinde ne zaman hangi 
müzikleri çalması gerektiğine karar veriyor.

Her markaya göre özelleşen listeler ile hem 
müşteriler hem de çalışanlar doğru anda 
doğru müziğin keyfini çıkarıyor.

Monitoring

Radiorder sistemlerinde izlenebilirlik çok 
değerli. Şubede kurumsal kimliğe uygun 
olmayan bir müzik yayını olması ya da 
hiç müzik yayınının olmaması konusunu 
Radiorder üstleniyor. Şubeki müzik yayın 
akışında bir sorun olduğunda anlık ola-
rak görülebiliyor ve düzenli olarak mar-
kaların merkezlerine raporlanıyor. 

Çevirimdışı Çalma Özelliği

Radiorder müzik sistemi tüm platforma-
larda çalışabiliyor ve internet bağlantısı 
olmasa dahi yayın akışı lokal hafızadan 
devam ediyor.

Teknik destek ve Saha teknik destek hiz-
meti, Radiorder’ın en önemli hedeflerin-
den biri ulaşılabilirlik. Radiorder; yurtdı-
şında yürüttüğü süreçlere entegre olmak 
ve tam müşteri memnuniyeti sağlamak 
amacı ile 7/24 ve 4 dilde hizmet veren bir 
çağrı merkezi hizmeti veriyor. 

18 Dilde Prodüksiyon

34 ülkede yerel dillerle yapılan şube içi 
anonslar markalar için çok değerli. Bu se-
beple çok hız ve etkili anonslar Radiorder 
prodüksiyon ekibince üretiliyor. Her gün 
ortalama 300 prodüksiyon üretimi yapan 
Radiorder markaların satışlarını ölçekle-
nebilir düzeyde arttırıyor.

Bağlayıcılık Yok

  Radiorder tüm bu süreçlerinde ve bu 
süreçlerin sürdürülebilirliklerine fazla-
sıyla güveniyor. Bu sebeple hiçbir söz-
leşmesinde bağlayıcılık koymayarak 
müşterilerine bir güvence sağlamaktan 
kaçınmıyor.
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YAZIN SICACIK RUH HALİ VAKKO TASARIMLARINA İLHAM OLDU

Vakko, güçlü renk ve tasarımların doğal materyallerle buluştuğu yeni koleksiyonunda deniz, kum ve güneşin tüm 
varlığının hissedileceği sımsıcak bir yaz temasıyla sezonu karşılıyor.

Vakko 2022 İlkbahar-Yaz kadın koleksiyonu 
renklerin enerjisini yaşama katıyor. Doğanın 
yeniden canlanmasının ve sıcağın, buluş-
maların, dostluğun heyecanı Vakko koleksi-
yonuna yansıyor. Beş ana temadan oluşan 
Vakko stili, malzemeleri ve tasarım detayla-
rıyla fark yaratıyor. 

Under The Rainbow (Gökkuşağının Altında)
Gökkuşağının tüm renklerinin ışığında sım-
sıcak bir yazı karşılayan tema, kırmızı, por-
takal, sarı, yeşil, mavi, saks, mor hakimiye-
tinde. Renkler tasarımlarda solo renk katları, 
canlı renk buluşmaları ya da blok renklerin 
bir araya gelmesiyle kullanılıyor. Etnik do-
kular ve emprimelerde hayat bulan renkler 
bu yaz Vakko koleksiyonunda ‘etnik fes-
tival’ kavramını hayatımıza sokuyor. Canlı 
renklerin stil kullanımında beyazla bir araya 
getirilerek parlatılması ya da griyle uyumla-
narak dingin bir tarz sergilemesi mümkün 
olabiliyor. Temada aksesuarlar, ayakkabı ve 
çantalar da bir o kadar renkli ve eğlenceli!

Watercolors (Suluboya Renkleri)

Pastel, sakin, serin tonlar ‘Watercolors’ te-
masının dingin, bir o kadar sofistike ve şık 
siluetini yansıtıyor. Başrolde dökümlü ceket, 
pantolon, bluz, tunik, şort ve büstiyerlerin 
yanı sıra elbiseler yer alıyor. İnce yünlü, ipek, 
viskon, koton ve keten kumaşlar, kendi renk 
katmanlarında ya da ton sür ton renk geçiş-
leriyle takımlanıyor. Materyaller tamamen 
farklı pastel tonlarla bir arada kullanılabi-
liyor. Buz sarı, buz gri, mavi, lila, pudra, su 
yeşili kendi tonlarıyla ya da ekru, bej, sicim, 
beyaz veya vanilya tonlarıyla farklılaşıyor. 
Kök boyalardan esinlenen safran, kiremit, 
yeşil, toprak gibi renkler de sıcak tonları bu 
resme katıyor. Buz renklerdeki doğal sicim, 
taba, kahve tonlarındaki aksesuar ve ayak-
kabılar bu silueti tamamlıyor.
                                                                                                            
Blue Soul (Mavinin Ruhu)

Vakko yeni sezon kadın koleksiyonunda 
gökyüzü, deniz, okyanus ve gecenin laciver-
ti gibi mavinin her tonu ‘Blue Soul’ temasıy-
la içimizi aydınlatıyor. Jean’lerin egemenli-
ğinin hemen fark edildiği tema; tül, koton, 
keten, batik ve degradelerle güçlü bir gö-
rünüm sunuyor. Bu temanın devamında St. 
Tropez’den Akdeniz’in her köşesine yayılan 
‘Emily in Paris’ koleksiyonu yazı hissettiren 

feminen tasarımlarıyla öne çıkıyor. 

Naturals (Natureller)

Doğal bir görünüm ve sakin renklerin bu-
luştuğu temanın ana materyallerini koton, 
keten ve hasır oluşturuyor. Doğal kesimle-
rin, denizlerin köpüklerini anımsatan beyaz-
ların, kum tanelerinin bejlerinin ve toprak 
tonlarının dilinin uçuşan kumaşlarla buluş-
ması temanın gündüzden geceye geçişine 
imkan tanıyor. 

Black & White Mood (Siyah ve Beyazın 
Ruh Hali)

Siyah ve beyaz kontrastı günden geceye ka-
dar olan tüm ruh hallerine eşlik ediyor. Kısa 
üst, pantolon, dökümlü etek ve oversize ce-
ketler, artı ile eksinin birlikteliği kadar güçlü 
bir tezat oluşturuyor. Kırmızı, sarı, kahve, gri 
ise adeta temanın geçişlerinde kullanılırken 
feminen ayakkabılar, platform sandalet ve 
büyük çantalar siluetin güçlü yardımcıları 
oluyor.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
Şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Şubat 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile 
karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 138,6 oranında artarak 563 puana yükseldi.

Şubat 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Ocak 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırıl-
madan incelendiğinde de yüzde 2,3 oranında artış göstererek 562,8 puana yükselmiştir.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Şubat 2022’de İstanbul’da 2.858 TL, Anadolu’da 1.671 TL olarak gerçekleşmiştir. Tür-
kiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2022’de 2.146 TL olarak gerçekleşmiştir.

ŞUBAT 2022 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ 
YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 138,6, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,3 ARTTI
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Kategoriler Bazında Metrekare Verimliliği…

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi incelendiğinde ve geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, yiyecek-i-
çecek kategorisinde yüzde 297,6, ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 183,5, giyim kategorisinde 159,4, teknoloji kategorisinde yüzde 
103,0, AVM’lerdeki diğer* alanlar kategorisinde yüzde 104,0 ve hipermarket kategorisinde yüzde 66,8’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksinde Şubat 2022 dönemi, Ocak 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ise teknoloji kategori-
sinde yüzde 12,4, AVM’lerdeki diğer* alanlar kategorisinde yüzde 3,9, ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 2,8, yiyecek-içecek kategorisinde 
yüzde 1,8, hipermarket kategorisinde yüzde 0,2’lik artış görülürken, giyim kategorisinde yüzde -1,3’lük bir azalış yaşandığı görülmektedir.

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

Ziyaret Sayısı Endeksi

Şubat 2022 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 97,1’lik bir artışla 69 puana yükselmiştir.

Şubat 2022 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay olan Ocak 2022 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 5,8 oranında bir azalış olduğu 
gözlemlenmiştir.
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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, BÖLGEYE TALEBİ KATLADI  

Temeli 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köp-
rüsü’nde sona yaklaşıldı. 5 yıldır bölgedeki 
gayrimenkul piyasasını etkileyen köprünün 
18 Mart’taki açılışına yaklaşılmasıyla bölge-
ye talep katlandı. 

Köprü hakkında bilgi veren Gayrimenkul 
Danışmanı Gülcan Altınay, “2017’de temeli 
atılan köprüyle Marmara ve Ege bölgele-
rindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım 
sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile 
entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgeler-
de ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç 
duyduğu dengeli bir planlama ve yapılan-
manın oluşturulmasına imkan sunması he-
defleniyor. Planlama aşamasından itibaren 
bu bölge gayrimenkulde yatırımcılarından 
büyük ilgi gördü” dedi.

Cazibe merkezi oldu

Açılışına bir aydan kısa bir süre kala talebin 
arttığına dikkat çeken Altınay, “Temel atıl-
dıktan sonra bölgeye ilgi artmıştı. Şimdi son 
aya girilmesiyle adeta cazibe merkezi haline 
geldi. Son bir yılda Türkiye genelinde zaten 
ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu Çanakkale’de 
biraz da yüksek seviyede oldu. İl genelinde 
yüzde 30, köprü güzergahındaki bölgelerde 

ise yüzde 40-50’ye kadar çıktı. Köprünü fa-
aliyete geçmesiyle bunun artması bekleni-
yor” diye konuştu. 

İstanbul çevresi revaçta

Gülcan Altınay, Çanakkale dışında özellikle 
İstanbul çevre ilçelerine talebin yoğunlaş-
tığına dikkat çekti. Altınay, “Çatalca, Silivri 
hattında daha çok talep vardı. Ama bütçesi 
yetmeyenler bu sefer Tekirdağ’da Çerkez-
köy, Kapaklı ve Saray hattını tercih etti” ifa-
delerini kullandı.

1 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Bölgelere göre fiyatlar hakkında da bilgi ve-
ren Altınay, şunları söyledi: “Çatalca ve Si-
livri tarafında arsa almak isteyenler yaklaşık 

400-500 metrekaredeki bir arsayı yaklaşık 
700 bin TL civarında alabilir. Bin metrekare-
ye istiyorum derse 1 milyon TL’nin üzerine 
çıkması gerekir. İçinde evi de olsun hazır bir 
düzen olsun, kurulu bir bahçesi olsun iste-
niyorsa da minimum 2 milyon TL bütçeye 
sahip olunmalı. Tekirdağ’da ise 500 met-
rekare alanında bir arsayı yaklaşık 400-500 
bin TL’ye alabiliyorsunuz. 800-1000 metre-
kare civarındaki bir arsayı almak istiyorsanız 
da 600-800 bin TL’ye çıkılmalı. Ama köylere 
gideceğim diyorsanız bu rakam biraz daha 
aşağıya düşebiliyor. İçinde yapı olsun, köy-
de olsun, köyde yaşam istiyorum diyenler 
de artık 1 milyon TL’nin üzerine çıkmak zo-
runda kalıyorlar. Çünkü artık yer kalmadı. 
Kalmadığı için fiyatlar hep yükseliyor. Ge-
nelde insanlar bulamadıkları için arsayı alıp 
kendileri yapmayı tercih ediyorlar.”

Gülcan AltınayGülcan Altınay
Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkul Danışmanı 
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Daha Adil Bir Dünya Mümkün
Yazar: Recep Tayyip Erdoğan

Yayınevi: Turkuvaz Kitap
Sayfa Sayısı: 216

“Sadece beş ülkenin bütün dün-
yanın kaderini etkileyecek konular-
da karar vermesi ne ahlaki ne 
adildir. Dünya beş ülkeden büyük-
tür.”

“Adil ve daha sürdürülebilir bir 
küresel barışın temini için çok 
kültürlülüğü ve çok kutupluluğu 
yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. 
Dünya ne tek kutuplu ne de iki 
kutupludur, ne hâkim bir kültürün 
ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün 
kültürel hegemonyası altındadır. 
Çok kutuplu, çok merkezli, çok 
kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir 
dünya inşa etmek mümkündür. 
Böylesi bir dünya için ilk adres 
BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve 
etkin küresel yönetişimin yolu, 
BM’nin reforma tabi tutulmasından 
geçmektedir. BM reformu ve özel-
likle Güvenlik Konseyi’nin yapısının 
yeniden oluşturulması, elbette tüm 
dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla 
hayata geçecektir.
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MÜSİAD KADIN "EL EMEĞİ SERGİSİ" AÇILDI 
SAVAŞ MAĞDURU KADINLARIN ESERLERİ MÜSİAD KADIN SERGİSİNDE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

EMİNE ERDOĞAN HİMAYELERİNDEKİ AFRİKA EVİ, MÜSİAD'DA ZİYARET EDİLEBİLECEK

MÜSİAD'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü El 
Emeği Sergisi açıldı. Etkinlikte konuşan MÜ-
SİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜ-
SİAD olarak, hayatın her alanına dokunan, 
kadim kültürümüzden miras değerleri en 
iyi şekilde yaşatmak için gayretle çalışan bir 
vizyon ortaya koyuyoruz" dedi. Programda 
değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Kadın 
Başkanı Meryem İlbahar ise MÜSİAD Kadın 
olarak 14 Haziran'da Uluslararası Farkındalık 
Zirvesi düzenleyeceklerini söyledi. Program-
da ayrıca Afrika Evi projesine ilişkin tanıtım 
faaliyetlerinin MÜSİAD'da açılan stant ile ge-
nişleyeceği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Kadın yapılanması koordinasyo-
nunda İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) 
Kadın biriminin katkılarıyla 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü El Emeği Sergisi, MÜSİAD 
Genel Merkezinde açıldı. Sanatçı Hicret Nida 
Bulut'un piyano resitali sunduğu açılış prog-
ramında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın hayatın her ala-
nına dokunan, kültürel mirası en iyi şekilde 
korumak ve yaşatmak için çalıştığını vurgu-
ladı. Programa ilişkin düşüncelerini paylaşan 
MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ise, 
"Bizler, kadının gerçek anlamda güçlenme-
sinin, onun her alanda desteklenmesi ile 
gerçekleşeceği kanaatinde olan bir yapıyız. 
Bu anlayışımızın bir parçası olarak, bugün 

MÜSİAD KADIN ULUSLARARASI FARKINDALIK ZİRVESİ DÜZENLEYECEK

sizlerle bir sergi ve müzik dinletisi vesilesi ile 
bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. 

"MÜSİAD olarak, kültürümüzden miras 
değerleri en iyi şekilde yaşatmak için 
gayretle çalışıyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, etkinliğe iliş-
kin konuşmasında programa katılan hanım-
ların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik 
ederek, "Bizler, MÜSİAD'lı iş insanları olarak, 
hanım kardeşlerimiz ile birlikte 30 yılı aşkın 
süredir, ülkemizin refahı ve aydınlık yarın-
larımız için var gücümüzle mücadele ettik, 
mücadelemizi sürdürüyoruz" değerlendir-
mesinde bulundu.

Başkan Asmalı açıklamasını şu ifadelerle 
süldürdü:

"Anadolu'dan filizlenen ve dünyanın dört 
bir yanına yayılan MÜSİAD, sadece ticaret 
köprüleri kurmakla kalmıyor, insan odaklı 
değerler zinciri ile geleceğin dünyasına ışık 
tutuyor. Bizler, MÜSİAD'lı iş insanları olarak, 
hanım kardeşlerimiz ile birlikte 30 yılı aşkın 
süredir, ülkemizin refahı ve aydınlık yarın-
larımız için var gücümüzle mücadele ettik, 
mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Genç 
MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın gibi yapılan-
malarımızla iş dünyamızın geleceğini inşa 
ederken, gençlerimizin başarılarıyla daha da 

gururlanıyoruz. MÜSİAD olarak, yalnız ikti-
sadi hayattaki çalışmalarımızla değil, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerimizle gençlerimizin 
gelişimine ve üyelerimizin birikimlerine kat-
kı sağlama hedefindeyiz. Farklı alanlardaki 
iş birliklerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
sağladığımız temaslar kapsamında hayata 
geçirilen projeler ile faaliyetlerimizi daha 
da genişletiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 
haftalarda Ak Yuva Vakfımızla gerçekleştir-
diğimiz atölye etkinliğinde himaye altındaki 
kız çocuklarımızı Genel Merkezimizde misa-
fir ettik. Bugün hanım kardeşlerimizin katkı-
larıyla hazırlanan değerleri daha çok kişiye 
ulaştırma gayesinde bir araya geldik. MÜ-
SİAD olarak, sadece 8 Mart değil, 365 gün 
kadınlarımızın günü olsun diyoruz. Bunu 32 
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yıllık bir evliliğin üyesi, 3 kız çocuğu babası 
ve 2 kız toruna sahip olan biri olarak söy-
lüyorum. Benim hayatımda ve eğitimimde 
rahmetli annem seferber olmuştu. Şunu net 
bir şekilde söyleyebilirim ki, her başarılı erke-
ğin arkasında bir kadın var. Dolayısıyla MÜ-
SİAD Kadın’ın kapıları hanım kardeşlerimize 
sonuna kadar açıktır. Hanım üyelerimizin iş 
hayatına katılımını teşvik etmek adına, üyelik 
şartlarımızı da hanım kardeşlerimizin lehine 
revize ettik. 8 Mart vesilesi ile bir araya geldi-
ğimiz bugün MÜSİAD ailemizin hanım üye-
lerinin ve tüm misafirlerimizin Dünya Kadın-
lar Günü'nü tebrik ediyor; sosyal sorumluluk, 
istihdam ve eğitim odaklı projeksiyonlarıyla 
yeni nesillere çok daha aydınlık bir gelecek 
bırakmayı hedefleyen tüm kardeşlerime ça-
lışmalarında muvaffakiyet diliyorum."

"Kadınların güçlenmesi onların her alan-
da desteklenmesi ile gerçekleşir"

Programda konuşan MÜSİAD Kadın Başkanı 
Meryem İlbahar ise, kadınların güçlenme-
sinin onların her alanda desteklenmesi ile 
gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Bizler, ka-

dının gerçek anlamda güçlenmesinin, onun 
her alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceği 
kanaatinde olan bir yapıyız" dedi. İlbahar 
ayrıca, 14 Haziran'da MÜSİAD Kadın olarak 
Uluslararası Farkındalık Zirvesi düzenleye-
ceklerini belirtti.

MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar değerlen-
dirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile 
sizlerle bir aradayız. MÜSİAD’ın Kadın ya-
pılanması olmamız sebebiyle, bugün bizler 
için oldukça anlamlı ve değerli bir gün. Bizler 
MÜSİAD Kadın olarak, kadının bulunduğu 
her alanda farkındalık oluşturma gayesiyle 
yaptığımız faaliyetlerimizde, kadın girişimci-
lerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 
Bugün MÜSİAD bünyesinde bulunan 300’ü 
aşkın üyemizle Türkiye’nin en fazla iş kadını-
nı barındıran iş dünyası örgütlenmesiyiz ve 
bu gücümüzün farkındayız. MÜSİAD’ımızın 
kuruluş mottosu olan 'yüksek ahlak ve yük-
sek teknoloji' anlayışıyla iş yaşamında ka-
dının güçlendirilmesi, çalışmalarımızın ana 
eksenini oluşturmakla beraber, sosyal ve 

kültürel hayat içerisinde kadınla ilgili unsur-
larla alakalı da projelerimizi geliştirmekteyiz. 
Bu kapsamda 14 Haziran tarihinde MÜSİAD 
Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirve-
mizi gerçekleştirerek, inşa edilen değerler 
zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyo-
ruz. Bizler, kadının gerçek anlamda güçlen-
mesinin, onun her alanda desteklenmesi ile 
gerçekleşeceği kanaatinde olan bir yapıyız. 
Bu anlayışımızın bir parçası olarak, bugün 
sizlerle bir sergi ve müzik dinletisi vesilesi 
ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sergimizde 
bizlerle iş birliği gerçekleştirerek, hanımların 
el emeği ürünleri sizlere sunmamıza vesile 
olan İHH Kadın ekibine incelikli çalışmaları 
için teşekkür etmek isterim." 

Afrika Evi, kalıcı stantıyla MÜSİAD'da zi-
yaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi 
himayelerinde Afrika Evi sergisinin de kalı-
cı olarak MÜSİAD'da yer alacağını belirten 
MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, Afrika'nın 
Türkiye için önemine dikkat çekerek, Afrika 
Evi projesine katkı vermekten mutluluk duy-
duklarını söyledi.

El Emeği Sergisi 11 Mart'a kadar ziyaret 
edilebilecek

MÜSİAD Kadın ve İHH Kadın iş birliğinde ha-
zırlanan ve savaş mağduru kadınların, yetim 
annelerinin ve gönüllü kadınların farklı coğ-
rafyalardaki kadınlar, çocuklar, aileler için 
oluşturulan birçok projeye gelir sağlaması 
amacıyla kendi elleriyle yaptıkları ürünlerin 
sergileneceği El Emeği Sergisi, MÜSİAD Ge-
nel Merkezinde 11 Mart'a kadar ziyaret edi-
lebilecek. 



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

VOLEYBOLCU KIZ!

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Bu sizler için bir müşterimin başından ge-
çen hatta kendimize ayna tutabileceğimiz 
bir konuyu kaleme alıyorum : Öz değerlen-
dirme!

Müşterimin adı Gönül. 30’lu yaşlarda 1.70 
boyunda, kendi gibi aynı zamanda sporcu 
olan eşi ile önümüzdeki aylarda bebeğini 
kucağına almak üzere olan ve kendi sek-
töründe lider olan şirketlerden birinde ça-
lışıyor. Yaptığı iş nedeni ile “Etkili Sunum ve 
Hitabet” eğitimi için eğitim salonunda bu 
konuyu sunum becerilerini geliştirmek için 
birlikte çalışmaya başladık. 

İlk sunumunu yapması serbest bir konu seç-
mesini istedim. Hazırlık için de yeteri kadar 
süre verdim. Bu süre içerisinde oturup dik-
katlice çalıştı. Sıra O’na geldiğinde ise kalk-
tı ve sunumunu yapmaya başladı. Seçtiği 
konu “Voleybol ve Ben!” idi. 

Kendini tanıttı ve hikayesini anlatmaya baş-
ladı. Hiyâkesi şöyleydi : 

Okula gittiği yıllarda beden eğitimi dersle-
rinde voleybol oynamak için önce okul bah-
çesinde voleybol toplarını alıp kimi zaman 
arkadaşları ile kimi zaman da duvarlarla oy-
nuyordu. Tam oyunu kavramaya başladığı 
sırada çevresinden “1.70 boyla voleybolcu 
mu olunur?” gibi söylemlerle karşılaşma-
ya başlıyor. Sonrasında bu duruma biraz 
hırslanıp, daha iyi olmak için beden eğitimi 
öğretmeninden voleybol topunu istiyor ve 
eve götürüp, evinin bahçe duvarında oyna-
maya ve antreman yapmaya başlıyor.  Bu 
antremanların sonunda voleybol takımına 
girmeyi başarıyor. Yapılan seçmelerden ve 
aldığı eğitimlerden sonra artık profesyonel 

bir voleybolcu ve aynı zamanda bir öğrenci 
olarak yaşamına devam ediyor. 

Azimli ve istekli çalışmaları meyvelerini ver-
meye başlıyor ve Gönül takımda ön plana 
çıkıyor. Özellikle smaçları ile epeyce konu-
şulur hale geliyor. Maç yaptığı rakip takım-
lar sahada Gönül’ün smaçları ile yeniliyor 
ve Gönül’ün adı artık okullar arası maçlarda 
anılmaya ve gündeme gelmeye başlıyor. 
Böyle ilerleyen bir süreçle birlikte takımın 
antrenörü Gönül’ü takım kaptanı yapıyor.  

İşte aslında olaylar tam da burada başlıyor!

Gönül okul takımında iyice ön plana çıkıyor 
ve neredeyse her maçı kazandıkları için artık 
madalyalar ve plaketler ardı ardına gelmeye 
başlıyor. Genç olmanın verdiği heyecan ve 
deneyimsizlik ile okulda dersleri biraz geri 
plana atılıp, sürekli voleybol ile ilgilenme-
ye başlıyor. Diğer yandan okulun adı spor 
konusunda çok ön plana çıktığı için öğret-
menleri de Gönül’ün dersleri konusundaki 
ihmallerine biraz göz yumuyor. Popülarite 
her geçen gün arttıkça Gönül’ün davranışla-
rında biraz şımarma, biraz ukalalık başlıyor. 

Bir gün öğretmenlerle yaptığı maçta bilerek 
ve isteyerek, O’nu matematik konusunda 
çok zorlayan ve kıt not veren bir öğretme-
nin yüzüne tek bacakta zıplayıp smaç atıyor. 
O an itibariyle öğretmenin yüzü berbat hale 
geliyor. Öyle planlı yapıyor ki bunu, smacı 
attıktan sonra o anı görmemek için kendi 
de yere atıp bileğini tutup, sakatlandığını 
söylüyor. 

Bu durumun farkına varan antrenörü maç 
bittikten sonra takımı topluyor ve “Gönül 
bir adım öne çık!”  dedikten sonra “Benden 
boynunu büküp, hocam voleybol topunu 
eve götürmek için istediğin zamanları hatır-

lıyor musun?” diye sorar ve gözlerinin içine 
bakar. Ve yüksek sesle devam eder : “HA-
TIRLA!”

İşte o andan sonra Gönül ciddi olarak kendi 
ile yüzleşir. Evde kendini odasında kapatır, 
ağlar, güler, düşünür…

Aslında an itibariyle kendi ile hesaplaşma, 
yüzleşme ve karar alma gerçekleşir.

Bir yandan davranış ve tutumlarına dikkat 
etmeye çabalarken diğer yandan da po-
püler olma durumu O’nu ikilemde bırakır, 
zorlar. Gençlik bir yandan, disiplin bir yan-
dan, aile bir yandan aklını iyice karıştırmaya 
devam eder.

Gönül bu süreçte en büyük hedefi olan iyi 
bir voleybolcu olmak için çalışmaktan vaz-
geçmez. Davranışlarını değiştirmekte zor-
lansa da olumlu yönde değişmeye devam 
eder. 

Bir gün şampiyonluk maçına çıkar. Rakip ta-
kım da çok güçlü bir kadro ile iyi oynamak-
tadır. Servisler, smaçlar derken sayı olarak 
kendi takımı kritiğe girer. Son dakikalara 
girince heyecan iyice artar ve Gönül şampi-
yonluğu takımına kazandırmak için son da-
kikada çok riskli bir smaç için yükselir ve öy-
lesine bir smaç atar ki rakip oyuncular topu 
karşılayamayıp maçı kaybeder. Ve o son 
vuruştan sonra Takım Kaptanı Gönül saha-
da yere yığılıp kalır. Ayak bileği kırılmıştır. 
Acılar içinde yerde kıvranırken hemen sağlık 
ekipleri gelip, Gönül’ü ambulans ile hasta-
neye götürürler. Küçük bir operasyondan 
sonra ayağı alçıya alınır. Sandalye ile tam 
hastaneden taburcu edilecek iken takım 
arkadaşları ve antrenörü gelir. Kazandıkları 
şampiyonluk madalyasını Gönül’ün boynu-
na takarlar.  Alkışlar ve gözyaşları içinde bir 

“Yaşanmış bir öz değerlendirme örneği!”
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kutlama olur. Ve bu olay itibariyle Gönül vo-
leybol oynamayı bırakır.

Şimdilerde bir yandan profesyonel olarak 
iş hayatında organizasyon yöneticisi olarak 
çalışan Gönül aynı zamanda 4 aylık bir anne 
adayı. 

Bu hikayeyi ise Etkili Sunum ve Hitabet eği-
timinde bize anlattı. Hikayenin mottosu ise 
kendi açısından şuydu : “Çalışıp başarılı ola-
bilirsin. Başarı kazandıkça kendini iyi hisse-
dersin. Hatta öyle bir an gelir ki başarı başını 
döndürür. İşte o zaman kontrol dışı davra-
nışlar ve tutumlar gelişebilir. Başarı yolunda 
attığın adımlarda senin yanında olan çok 
değerli insanları dahi yok sayıp, şımarık dav-

ranabilirsin. İşte ben böyle yaptım. Hatamı 
anladığımda ise çok sevdiğim voleybol hi-
kayem noktalanmıştı. O insanların sevgisi 
ve desteği yerine soğuk ve benden uzak 
duruşları almıştı. Siz siz olun başarılarınız 
sizi sarhoş etmesin!”
Peki değerli Mall and  Motto Dergisi oku-
yucuları şimdi size öz değerlendirme ne-
dir? Bu kavramı kısaca açıklamak istiyo-
rum.  Sonra da Gönül’ün bu hikayesinden 
kendi anladığımı paylaşarak bu ayki yazımı 
dergide yayınlanması için editörüme gön-
dereceğim. 

Öz değerlendirme insanın kendini tanıma-
sı, analiz etmesi, analiz sonuçlarına göre 
elde ettiği olumlu/olumsuz bulgulara göre 

kişisel olarak gelişim alanlarını belirlemesi 
olarak tanımlanabilir. Belki de bir nevi “ki-
şisel hesaplaşma” olarak da tanımlanabilir. 

Öz değerlendirmeyi yapan insanlar geliş-
tirmeleri gereken alanlarda adım attıkla-
rında çok daha iyi sonuçlar alırlar.  Böyle 
bir çalışmayı aynı zamanda sadece insan-
lar değil şirketler de yapabilir. Şirketler de 
gelişim alanlarını belirleyip daha sağlam 
temeller üzerinde geleceklerini inşa ede-
bilirler. 

Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
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TEKNOSA GÜÇLÜ YATIRIM VE PAZARYERİ İŞ MODELİYLE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRIYOR

Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji 
ekosistemindeki zengin ürün çeşitliliğini, bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmaya başladı. 
“Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü” mottosuyla bu yıl, geçen yılın yaklaşık 2,5 katı olan 169 milyon TL’lik yatırım planla-
yan Teknosa, pazaryeri ile daha fazla değer yaratmayı ve 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncüsü 
Teknosa, fiziksel mağazaları olan dijital bir 
platforma dönüşüm adımlarını hızlandırdı. 
Bu doğrultuda Türkiye’de kendi sektörün-
deki ilk pazaryeri iş modelini hayata geçiren 
Şirket, teknosa.com’a giren yeni satıcılar-
la birlikte teknolojiye dair ürün çeşitliliğini 
katlayarak artırmaya devam ediyor. Tekno-
sa’nın çoklu kanalda sunduğu bütünsel de-
neyim yeni servislerle daha da güçleniyor. 
Teknosa, müşteri odaklı dönüşüm ve di-
jitalleşme için bu yıl geçen yılın 2,5 katına 
yakın güçlü bir yatırımı hayata geçirmeyi 
planlıyor.  

“Öncü girişimlerle, güçlü bir büyüme hi-
kayesi oluşturacağız”

Teknosa’nın stratejik yol haritası ve dönü-
şüm yolculuğundaki hedeflerinin paylaşıl-
dığı basın toplantısında konuşan Teknosa 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, diji-
talleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebi-
lirliği Teknosa’nın güçlü büyümesi için ana 
stratejik odaklar olarak gördüklerini belirte-
rek, şunları söyledi:

“Dijital dönüşümümüzle online yetkinlikleri-
mizi artırmayı, mağazalarımızla birlikte fijital 
deneyim sunmayı ve böylelikle hem ben-
zersiz müşteri deneyimini hem de tüm ope-

rasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi 
odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyiminde 
bizi farklılaştıran, Türkiye’nin elektronik 
ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini 
oluşturmak için gereken tüm adımları ka-
rarlılıkla atıyoruz. Bu yıl sektörümüzde bir 
ilki gerçekleştirerek, dönüşüm yolculuğu-
muzun önemli kilometre taşlarından biri 
olan pazaryeri iş modelimizi müşterilerimiz-
le buluşturduk. Teknosa pazaryeri modelini, 
uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimi-
zin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı 
şekilde cevap verecek biçimde tasarladık. 
Pazaryerimiz sürekli gelişecek, teknoloji 
ekosisteminde sunduğumuz ürün ve hiz-
metler de hızlı şekilde çeşitlenmeye devam 
edecek. Yeni iş modelimiz ve müşteri odaklı 
atılımlarımız, şirketimizin değişen müşteri 
ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt 
vermesini sağlarken, çoklu kanal strateji-
mizde büyüme katalizörü olacak. Pazaryeri 
ile e-ticaret hacmimizi 3 yıl içinde 5 katına 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl öncü girişim-
lerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak 
amacıyla 169 milyon TL’lik yatırım planımız 
var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriter-
lerini merkeze koymaya, ülkemiz ve pay-
daşlarımız için daha fazla değer yaratmaya 
devam edeceğiz.”  

“Mağazaları olan pazaryeri iş modelimiz-

le fark yaratacağız”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de 
müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan 
tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir dene-
yimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarını 
belirterek, şöyle konuştu:

“2300’ü aşkın çalışanımız, 69 ilde 200’e ya-
kın mağazamız, teknosa.com ve mobil plat-
formlarımızla, müşterilerimize benzersiz bir 
alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu 
çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm 
hamlelerimizi hızlandırıyoruz. Şirketimizin 
dijital dönüşümünde önemli yeri olan, The 
Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte 
çalışarak tasarladığımız ve hayata geçirdiği-
miz pazaryeri modeli ile teknoloji ekosiste-
mindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir 
deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşteri-
lerimize sunmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitli-
liğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Hobi-Eğ-
lence Ürünleri, Anne – Bebek Ürünleri, Spor 
& Outdoor Ürünleri, Eğitim Teknolojileri ve 
Mobilya gibi farklı ürün gruplarında yep-
yeni ürünleri de müşterilerimize sunmaya 
başladık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.
com’daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış 
olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com’da 
müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitlili-
ğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz. 
Bizim diğer pazaryerlerine göre önem-
li farklarımızdan biri yaygın mağaza ağına 
sahip olmamız. Mağazaları olan pazaryeri iş 
modelimizle fark yaratacağız. Önümüzdeki 
süreçte pazaryeri operasyonları ile mağaza 
operasyonlarımızı evlendirerek pazaryerini 
de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyi-
mi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın 
trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 
milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz. 
Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için 
sunduğumuz servis kapsamıyla da sektör-
den ayrışıyoruz. Şu anda Teknosa’dan alın-
sın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine 
hem garanti içi hem garanti dışı bakım-o-
narım hizmeti sunarak sektörden farklıla-
şıyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı 
altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi 
dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis 
dönemini başlatacağız. 18 milyondan fazla 
müşterimizin davranışlarına, beklentilerine 
göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçle-
rimizi sürekli geliştirmeyi 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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Bazen olur insanoğlu umut eder..  Beklen-
tiye girer.. İşin içinden çıkmak ister . Ama 
olmaz.. Denediği tüm yollar beklediği yola 
çıkmaz üstüne üstlük yol da açılmaz..

Böyle zamanlarda; insanın kendi kendisiyle 
samimi şekilde konuşabildiği  kadar, eski bir 
dostuna kendinde gördüğü eksiği gediği 
anlatırcasına dökülür kelimeler bir bir.. Alı-
nacak gücenecek kimse de yoktur masada .. 
olayın eti kemiği kendidir ,kendi hatalarıdır 
,yaptıkları ya da keşke yapsaydım dediği ya-
pamadıklarıdır. 

Farkedene ne çok öğrenilecek şey vardır oy-
saki.. İnsan onca şey yolundayken  başına 
gelenleri  kırk köy toplansa anlatmaya gö-
nülsüzken ; ortalıkta el ayak çekilince bir ses 
arar onu duyacak ,sessizce de olsa köşede 
var olacak onun varlığını hissedecek.. Bekler 
ki kendine hak verilsin ister. 

-‘Sen de haklıydın yahu’ cümlesine neler 
vermez sırf vicdanının sesini kısabilmek için.. 
İşte ne yaparsın; Demez mi demez. Zihninin 
içinde konuşan kendi de demez. Dua eder 
ki ona sormasın . Sorsa da bilmeyeceğine 
,bildiğini bildirmeyeceğine yeminini etmiştir 
ya çoktan.. 

 Umuda mı tutundum beni  böyle yüzüstü 
bıraktı..Tam da sona yaklaşmışken hem de .. 
Nedir beni böyle sarsan? Koşulsuz beklenti-
lerim mi ? Önceki yaşantılarım mı? İnsanlara 
çok güvenişim ya da hiç güvenemeyişim mi 
hangisi? Peki ya kendime güvenim nasıldı 
ki benim? Herkese koşulsuz güvenmiş gö-
zümü kapamışken kendimin başaracağı-
na inanmayan ‘ben’  kime ne yapsındı ki ? 
Umut dedin ya biraz önce : Onu ne zaman-
dır tanıyordun? Kendini yok saydığında ko-
lay suçlayacak adresin mi oldu umut senin? 
Nedir ondan beklediğin? Beklediğini ver-
medi mi? Adıyla çağıracak kadar samimiye-

tiniz yok muydu yoksa ? Kendine ihaneti 
mi kabul etmekte zorlandın? Sana  hayal-
kırıklığı yaşatan şey ; SADECE UMUDUN 
muydu sence ?

Belki de hiçbiri değildir biliyor musun? 
Kendine inanmaman , bazen kendine sırt 
çevirmekti hayal kırıklığın? Çaresizce sa-
rıldığın umudun seni sana göstermek için 
işlevini yitirmiş olabilir mi? Artık suçlan-
maktan yorulduğu içindir belki  kim bilir.. 
Kendi kendinin , duygularının sorumlulu-
ğundan kaçıp suçlayacak yeni bir hedef 
tahtası aramaman içindir belki  kim bilir?

Değildir o merak etme .. Umutsuzluk 
dediğin bir dış güç değildir. Kendine ol-
mayan inancındır. Hayallerini yıktığını , 
umudunu söndürdüğünü söylediğin  ,’o 
yaptı’ diye yaftaladığın o değildir biliyor 
musun.. Kendine güvenmeyişindir. Her 
küçük zorlukta başkasına, ona buna bul-
duğun bahanelerin var ya belki onlardır 
UMUTSUZLUK verdi dediğin.. Kendini her 
şeyin herkesin arkasına saklamayı öğren-
mektir UMUTSUZLUK.. Yoksa çağırana 
koşa koşa gelir çok zaman biliyor musun..  
Hatta  hoşça karşılandığı zaman hem na-
sıl da gelir..
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85’İNCİ YILINI KUTLAYAN ATASAY, DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI
BURJ KHALIFA'YA ADINI YAZDIRDI 

Türk mücevherlerinin dünyaya yayılmasında önemli bir rolü olan Atasay, mücevher sektöründeki 85'inci yılını, dünyanın 
en yüksek binası Burj Khalifa'ya yansıttığı filmiyle kutladı. Atasay Grup’un Dubai’deki restoranı Urla’da organize edilen 
özel gecede izlenen gösteride, Hande Erçel X Atasay kapsül koleksiyonunun çok yakında mücevher severlerle buluşa-

cağının müjdesi de verildi.

Mücevherat sektörünün oyun kurucu 
markası Atasay, dünyanın en yüksek 
binası Burj Khalifa'da hem 85'inci yılını 
kutladı hem de marka yüzü olan başa-
rılı oyuncu Hande Erçel iş birliğinden 
doğan Hande Erçel X Atasay kapsül 
koleksiyonunun çok yakında çıkacağı-
nın duyurusunu yaptı.

Yurt dışında Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar ve Irak’la yürüttüğü Orta Do-
ğu-Körfez Bölgesi yatırımlarını Av-
rupa’ya da taşıyan Atasay, 85’inci yıl 
kutlamaları için, 1986 yılından bu yana 
var olduğu Dubai’de, Burj Khalifa bi-
nasını seçti. Dünyanın en yüksek bina-
sına 85’inci yıl filmini yansıtan Atasay, 
aynı zamanda marka yüzü olan Hande 
Erçel’in imzasını taşıyan Hande Erçel 
X Atasay kapsül koleksiyonunun çok 
yakında mücevher severlerle buluşa-
cağının müjdesini de verdi. 

Dubai'deki görkemli ve ışıltılı kutlama, 
Atasay Grup’un Dubai’deki restoranı 
Urla’da organize edilen özel gecede 
izlendi. Etkinliğe, Hande Erçel X Atasay 
koleksiyonun çekimleri için Dubai'de 
olan Hande Erçel’in yanı sıra şirketin 
Dubaili iş ortakları ile müşterileri de 
katıldı. Büyük bir heyecan ve merakla 
beklenen Hande Erçel X Atasay kapsül 
koleksiyonu, Hande Erçel'in yaptığı 
çizimler, resimler ve sevdiği sanatçı-
lardan ilham alınarak tasarlandı. Ko-
leksiyonun detayları ise çok yakında...
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DİJİTAL DEĞİŞİMİN SÜREKLİLİĞİ
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2020 yılının Mart ayında etkilerini şiddetli 
bir şekilde hissetmeye başladığımız pande-
mi döneminde yaşanan tedarik zincirindeki 
kırılmalar ve enflasyonist baskı, iş gücü sı-
kıntıları sadece belirli ülkelerde değil, ne-
redeyse tüm dünyada tüketicileri de doğal 
olarak etkiledi. Pandeminin tüm dünyada 
etkisini göstermeye başlaması pek çok de-
ğişimin ve gelişimin ortaya çıkışını hızlan-
dırmış olsa da bizler gerek alışveriş merkezi 
tarafı gerekse de perakende tarafı değişi-
min sürekliliği konusunda büyük öğretilere 
sahip olduk.

Son yıllarda devamlı bir dijital dönüşüm ve 
teknoloji konusu gündeme geliyordu. An-
cak bu konuda atılan adımlar ve bu adım-
lara orantılı olarak gerçekleştirilen yatırım-
lar pandemi öncesinde pek de büyük bir 
ivme kazanamıyordu. Mart 2020 bu konuda 
önemli bir tarih olarak karşımıza çıktı. Bu 
tarihten sonra tüketici beklentisini karşıla-
yabilmek, rekabette öne çıkabilmek için bu 
konunun ne kadar önemli olduğu ve yatı-
rımların bu konuda hızlanması gerekliliği 
üzerinde tamamen fikir birliğine varıldı.

Öyle ki yaşadığımız bu gezegen her geçen 
gün dijital dönüşüm ile hızla entegre olur-
ken, bu dönemde tüketicilerin fiziksek alan-
lardan da beklentileri her geçen gün arttı. 
Öncelikle temas ile bulaşan bir hastalığında 
etkisi ile önce temassız ödeme noktaların-
dan başlayan istekler, sıfır temaslı teslimat-
lara, sanal deneme odalarına kadar geniş bir 
yelpazeye ulaştı.

Yaşanan pandemi döneminin yanında eko-
nomik gelişmeler de tüketicilerin alışkanlık-
larını ve beklentilerini değiştirmeye başla-
mıştır.

 Tüm dünyada yaşanan rekabet, kültür etki-
leşimleri ve eğitim seviyesindeki artış, tek-

nolojik gelişmeler, yaşanılan bölgelerdeki 
gelişmeler, tüketicinin alışveriş alışkanlık-
larını ve beklentilerinin değişiminde etkili 
olmuşlardır. 

Bugün tüketicimiz sadece bir ürünü elde et-
meyi yeterli bulmamaktadır. Alışveriş mer-
kezi içerisinde geçirdiği zamanı maksimum 
seviyede iyi değerlendirmek ve yeni dene-
yimleri yaşamak istemektedirler.

 Alışveriş merkezleri olarak sunduğumuz 
hizmetin başarısı tüketicilerimizi en iyi şe-
kilde anlamak, alışkanlıklarını analiz etmek 

ve onların beklentilerini maksimum sevi-
yede karşılayabildiğimiz ölçüde göreceli 
olarak değişmektedir. Bu nedenle dijital 
platformlarda da değişimin sürekliliği ko-
nusunda yapacağımız çalışmalar bizi ba-
şarıya götürecek yoldaki en önemli unsur 
olacaktır. 
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KİĞILI’NIN İYİLİK HAREKETİ AĞRI’DA

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, “Önce insan, önce sağlık” anlayışıyla hareket ettiği iyilik hareketine Ağrı’nın Yay-
ladüzü köyü Cemaleddin Öztürk İlkokulu ve Kandil köyü Kandildağı İlkokulu ile devam etti. Sosyal etki yaratmak, fayda 

sağlamak ve örnek teşkil etmek için ihtiyaç sahiplerine maddi manevi destek vermeye devam ettiklerini ifade eden 
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, bu sayede geleceğin gençlerine fırsat eşitliği sağladıklarını belirtti.

“Sosyal etki ve fayda yaratmaya yönelik” 
faaliyetleriyle yarını inşa edecek çocuklar-
la buluşmaya devam eden Kiğılı’nın yeni 
durağı Ağrı’daki iki ilkokul oldu. Toplum-
sal fayda sağlamak ve örnek teşkil etme-
ye yönelik çalışmalarla bugüne dek bin-
lerce çocuğun kalbine dokunan markanın 
Ağrı’daki farkındalık çalışmasına Kiğılı 
CEO’su Hilal Suerdem, Toplum Gönüllü-
leri Vakfı (TOG) Mütevelli Heyeti Üyesi ve 
1nevi_mutluluk sosyal sorumluluk pro-
jesinin kurucusu Nevin Yağmur, İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ile 
TOG’un Ağrı temsilciliği yetkilileri katıldı. 
Ağrı’nın Yayladüzü köyü Cemaleddin Öz-
türk İlkokulu ve Kandil köyü Kandildağı 
İlkokulu’na ziyarette bulunan ekip, ço-
cuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı. 

Kiğılı’da amaç sosyal etki yaratmak, 
fayda sağlamak ve örnek teşkil etmek

Kiğılı olarak “Nasıl toplumsal fayda sağla-
yabiliriz?” bakış açısıyla hareket ettiklerini 
ve her zaman “Önce insan, önce sağlık” 
diyerek insani değerleri önde tuttukları-
nı kaydeden Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, 
“Ülkemizde ve dünyada söz sahibi bir 
marka olarak topluma karşı önemli bir 
sorumluluğumuz bulunuyor. Bu sorumlu-
lukları en doğru şekilde yerine getirmek 
amacıyla çalışıyor ve ihtiyaç sahiplerine 
maddi manevi destek sağlayan bir ku-
rum kültürünü her dönem sürdürüyoruz. 
Amacımız yardım etmekten daha fazla ve 
bunu da toplumda ‘sosyal etki yaratmak, 
fayda sağlamak ve örnek teşkil etmek’ 
şeklinde açıklıyoruz” dedi.

Hilal SuerdemHilal Suerdem
Kiğılı CEO’su Kiğılı CEO’su 
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KİRALAMA SÜRECİNİN YÖNETİMİ
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Kiralama süreci yatırım kararı alındığı andan 
itibaren başlayan bir dönemdir ve alışveriş 
merkezinin değerini bulması için yapılan ça-
lışmaların en önemli bölümüdür. Kiracı alış-
veriş merkezinin olmaz ise olmaz bir unsuru 
ve bir nevi alışveriş merkezinin iş ortağıdır. 
Kiralama ekip işidir, alışveriş merkezi yöneti-
cisi, pazarlama sorumlusu, hukuk birimi, mali 
birim ve kiralama uzmanları ortak karara va-
rarak plan yapılmalıdır. 

Kiracı ve AVM Yönetimine en uygun kirala-
mayı yapmak, doğru hesaplamalar ile her iki 
tarafı da zor durumda bırakmayacak koşul-
ları oluşturmak kiralama ekibinin başarısıdır. 
En az risk ile en iyi kiracı karması oluşturmak, 
ana kiracıları belirlemek önemli bir yükümlü-
lüktür.

Lokasyon ve belirlenen hedef kitleye uygun 
olarak belirlenmiş olan kiralama stratejisi, 
alışveriş merkezinde oluşturulacak en uygun 
ürün ve marka karması ile merkezin değe-
rinin artırılması hedeflenmektedir. Amaca 
ulaşabilmek için başta alışveriş merkezinde 
yer alacak kiracıları ve hedeflerini iyice anla-
yıp (hatta perakendecilerin ve ürünlerin ka-
tegorileri incelenip, trendler takip edilmeli) 
o bölgede açık ve boşluk varsa o ürün veya 
kiracıyı bu açığa uygun olarak belirlemek 
gerekmektedir. Alışveriş Merkezinin kimliği-
ne uygun kiracı ararken yüzyüze iletişimden 
yararlanılır. Bu pazarlama faaliyetinin satışa 
dönüşmesinde bir gazete haberi, kulaktan 
kulağa bir söylenti, kiralama sürecinde ikna 
gücünüzü destekler. Bu aşamada yapılacak 
PR sadece duyurmaz, doğru algılamayı sağ-
lar. Kiralama sürecinde potansiyel kiracıların 
dikkatini çekecek, kiracı profilini yükseltecek 
yatırım bilgileri gibi unsurlar gerek medya 
gerekse doğrudan tanıtım araçlarıyla akta-
rılmalıdır. Bu çerçevede medya mensuplarını 
hedefleyen basın çalışması ile potansiyel ki-
racılara dönük tanıtım etkinlikleri gerçekleş-
tirilmelidir. 
Kiracının bir alışveriş merkezini tercih etme-

sindeki en önemli faktörler:
-Alışveriş merkezinin lokasyonu, 
-Bölge halkının ekonomik, sosyal durumu, 
beğeni ve beklentileri,
-Kiralama koşulları,
-Merkezde yer alacak diğer kiracı ve anchor-
ların durumu, 
-Merkezin yapısı, 
-Yatırımcıların kimliği, 
-Rakip merkezlerin durumu,
-Kiralama şirketinin kim olduğu,
-Yönetim şirketi ve/veya in house yönetim 
ekibinin kimlerden oluştuğu vb. sayabiliriz. 

KİRALAMA

Sadece kiracıların belirlenmesi değil, var olan 
kiracıların sürekliliğini sağlamak da kiralama 
biriminin, AVM yönetiminin sorumluluğun-
dadır. Kiralama işlemleri sürecinde karşılıklı 
uzlaşma ve sözleşme aşamasına geçiş pro-
fesyonel bir ekip tarafından yürütülmelidir, 
gerektiğinde hukuk biriminden de yardım 
alınmalıdır.

•Lokasyona uygun kiralama senaryosu hazır-
lanması
•Planlama aşamasında ilgili birimlerle görüş 
ve tecrübe alışverişinde bulunulması
•Hedef markaların belirlenmesi 
•Kiralama şartlarının belirlenmesi 
•Marka karması analizi ve optimizasyonu
•Markaların projeye uygun m2'lerinin belir-
lenmesi
•Sektöre göre kira sözleşmeleri, teknik şart-
nameler ve dekorasyon el kitaplarının oluştu-
rulması
•Kiralama çalışması için uygun takvimin hazır-
lanması
•Kiracı yerleşimi yönetimi
•AVM içi kiosk ve stand ihtiyaç analizi
•Sözleşme yönetimi
•Kiracıların dekorasyon faaliyetleri 
•Yeniden kiralama planlanması
•Kiralama ve yer değiştirme için mağaza al-
ternatiflerinin hazırlanması
•Kiralama öncesi ve kiralama dönemi süresin-
ce sözleşme görüşmeleri yapılması
•Mağaza alanının küçültülmesi ve büyütül-
mesi için alternatifler oluşturulması
•Alt kiralama için alternatif markalar ve mülk 
sahipleri ile görüşmelerin yapılması
•Güncel piyasa şartları uyarınca yeniden kira 
bedeli görüşmelerinin yapılması
•Verimsiz mağazalar için devir alternatifleri-
nin araştırılması
•AVM'ler ve cadde mağazaları ile sözleşme 
süreçlerinin yürütülmesi
•Büyük caddelerin AVM kiralama mantığı ile 
kiralanması...

AVM’lerdeki mağaza karması ile hedef kitle-
nin gelir düzeyi ve beklentileri ile örtüşmeli. 
Hedef kitle: Birincil hedef kitle Müşteriler/
Potansiyel Müşterilerdir. İkincil hedef kitle 

ise Mağaza sahipleri ve mağaza çalışanla-
rıdır. Alışveriş merkezleri içerisinde yer alan 
mağazaların kampanya, etkinlik ve hareket-
leri takip edilmeli. Belli dönemlerde alışveriş 
merkezinin aktivite ve kampanya programları 
mağazalara aktarılmalı. Ortak projeler gelişti-
rilmeli. İşletme sürecinde kiracılarla ilişkilerin 
düzenli, sağlıklı yürütülmesi (sık sık mağaza-
ların dolaşılmalı ve mağazalarla bilgi alışveri-
şinde bulunulmalı) başta genel müdür olmak 
üzere kiracı&kiralama ilişkileri yöneticisinin 
ve tüm ekibin en önemli görevlerinden bi-
ridir. Mağaza yönetim ilişkisi iyi korunmalı. 
Mağazalardan öneriler alınmalı, alışveriş mer-
kezi karnesi alınmalı genel gidişat hakkında 
anketler yapılmalıdır. Mağaza müdür ve sa-
hiplerinin katılacağı belirli periyotlarda kiracı 
toplantıları düzenlenmeli. Toplantı sonuçları 
başta katılımcılar olmak üzere tüm kiracılara 
gönderilmelidir. Belirlenen özel günleri kap-
sayan dönemde yılın personeli ve yılın vitrin 
yarışmaları düzenlenmeli. 

-Tüketici beklentilerine uygun shop-mix, si-
nemaları ve sosyal yaşamla ilgili kapsamlı bir 
proje olması itibariyle diğer alışveriş merkez-
lerine kıyasla avantaj ve/veya farklılık taşıma-
lıdır. 

-Ürün/marka çeşidi her zevke ve her yaşa hi-
tap eder olmalıdır. 
-Alışveriş dışında eğlence ve sosyal etkileşim 
olanakları olmalıdır. 
-Geçici standlarda mağazaların uzantısı, ta-
mamlayıcısıdır. Eksik ürün ve markalar geçici 
standlarla takviye edilebilir. Bazı ürünlerinde 
satışı mağazalarda değilde standlarda daha 
uygundur. 

Doğru hedefler ve analizlerle marka karma-
sının güçlendirilmesi mümkündür. Böylelikle 
imaj tazeler, dinamizmi kaybetmeden mar-
kanın gücüyle ilerleme gerçekleşir. AVM, 
kiracılarının başarısı ile başarılı olur, mülkün 
değeri artar. AVM’yi ziyaret eden müşteriler 
genelde ya motive edilmiş, ya da odaklı satın 
alma yapan müşterilerdir. Odaklı satın alma 
yapan müşteriler AVM içerisinde satın alma 
yaparken vitrinleri gezen müşterilerden daha 
az zaman harcamaya eğilimlidirler. Odaklı 
satın alma yapan müşteriler ne istediklerini 
ve bunu nerede bulabileceklerini iyi bilen bir 
grup oldukları için perakendecilerin bu grubu 
mağazalarına çekmek için yapabilecekleri pek 
bir şey yoktur. Ancak bu tür satın alma müş-
terileri tekrar getirmek için fırsattır!. 

AVM'de yaptığımız pazarlama ve kiralama fa-
aliyetleri ile markaya değer katmak, müşteri 
sayısı ve ciroyu artırmak, dolayısıyla mülkün 
değerini artırmak lazım. Alışveriş merkezlerin-
de yer alan mağaza sahiplerine en çok satış 
için konforlu, temiz, güvenli ortamı oluştura-
rak; Ortaklara düzenli, istikrarlı kira geliri sağ-
lanmalıdır.
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ÖZLENEN RAMAZAN SOFRALARININ ADRESİ:  
HİLTON ISTANBUL MASLAK

Hilton Istanbul Maslak, özlenen Ramazanları yaşatacak iftar menüleriyle on bir ayın sultanını karşılıyor. Ramazan 
sofralarının en sevilen tatlarından hazırlanan bu leziz menüler, iftar bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyenleri 

bekliyor.

Hilton Istanbul Maslak, pandemi nedeniy-
le özlenen kalabalık sofraları tekrar yaşa-
yabileceğiniz ve Ramazan’ının tüm coş-
kusunu hissedebileceğiniz özel bir ay için 
hazırlanıyor. Şehrin En İyi Otel Restoranı 
Zaxi Restaurant’ta Ramazan’a özel iftar 
menüsü hazırlayan otel, her hafta değişe-
cek lezzetleriyle misafirlerini ağırlayacak.

Baş Aşçı Arif Kemal Doğan tarafından 
özenle hazırlanan ve her hafta farklı lez-
zetlerin sunulacağı set menü, Medine 
hurması, bal, kaymak, pastırma, kavurma, 
sucuk, yaprak Sarma ve humus gibi ifta-
riyeliklerle başlayacak. Lebeniye, Süzme 
Mercimek ve Erzincan Yayla Çorbası gibi 
içinizi ısıtacak çorba çeşitleri ile devam 
edecek. Mantarlı ve Peynirli El Yapımı Su 

Böreği, Kızarmış Mantı ve Ispanaklı & Pey-
nirli Kol Böreği ise her hafta değişen ara 
sıcak alternatifleri olarak sunulacak. İki al-
ternatifli tercih yapılabilecek ana yemekte, 
Kayısılı Piliç Dolması veya 72 Saatte Taze 
Baharatlar ile Pişirilmiş Dana Tandır; Kuzu 
İncik Kapama veya Ballı Mahmudiye; Yo-
ğurtlu Hünkâr kebap veya Beykoz Usulü 
Fırında Piliç gibi birbirinden enfes tatlar yer 
alacak. Ana yemeğin ardından akşam Fıstıklı 
Güllaç veya fıstıklı baklava, şöbiyet, kazan-
dibi, irmik helvasından oluşan Osmanlı Tatlı 
Tabağı tatlıyla son bulacak. Limitsiz meş-
rubat, şerbet, çay ve kahve ise set menüye 
dâhil.

Şirket ve gruplara özel iftar menüleri de ha-
zırlayan Hilton Istanbul Maslak, panoramik 
şehir ve Boğaz manzaralı The Roof etkinlik 
katında da özel iftar davetlerine ev sahipliği 
yapabiliyor.  
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Ülkemizde yabancı yatırımların rolü ve 
ekonomiye katkısı herkes tarafından bili-
nen bir gerçek. Bu nedenle yabancı yatı-
rımlara sağlanan teşvik ve destekler pa-
zara giriş stratejisinin oluşturulmasında 
yabancı yatırımcılar için belki de ilk önceli-
ği oluşturmakta. 

Madalyonun öteki yüzünde ise Türk yatı-
rımcılar gerek ihracat gerekse yurtdışında 
yeni yatırımlara başlama konusunda teşvik 
ve desteklere başvurmak için çok da istekli 
davranmamakta. Bu isteksizliğin temel se-
bebi ise kendilerine sağlanacak olanaklar-
dan habersiz olmaları.        

Son dönemde zaten ihracat ile uğraşmak-
ta olan Türk yatırımcıları, kendilerine yurt-
dışında şube açmak ya da şirket kurmak 
konusunda yoğun girişimler içindeler.  
Ancak bu girişimin bir stratejisi olmadığı 
sürece, istekleri sonuçsuz kalmakta ya da 
maliyetler tahmin edilenin ötesine geçtiği 
için beklentiler sürekli ötelenmekte. 

Özellikle Avrupa Birliği'ne üye ülkeler için-
de yapılmak istenen girişimlerde gerek 
hedef ülke içinde yatırıma uygun ve teş-
vikli bölgelerin seçilmesi gerekse ülke için 
öncelikli ve teşvikli sektörlerden pazara 
giriş yapılması ya da girişimin minimum 
sermaye rakamlarının doğru belirlenerek 
hedef ülkenin doğru saptanması strateji-
nin en önemli kriterlerini oluşturmakta.

Aslında tıpkı ülkemizde olduğu gibi yurt-
dışında da yabancı sermaye oldukça kıy-
metli ve ekonomiye katkısı oranında ciddi 
anlamda kolaylıklar ve teşvikler sağlanan 
pozisyonda. İspanya yatırımları için küçük 
bir örnek vermek gerekecek olursa, Mad-
rid’te havacılık, otomotiv, eczacılık ürünle-
ri ya da gayrimenkul sektöründe teşvikler 
daha ön planda iken, Katalunya’da gıda ve 
içecek, akıllı şehirler, bilgi iletişim teknolo-
jileri, video oyunları önem arz etmektedir. 
Tüm bu detayların bilinmesi ise stratejinin 

yapılanmasında kilit rol oynuyor. Dolayı-
sıyla yurtdışına yatırım yapmak sanıldığı 
kadar da gri bir alan değil. Yeter ki doğru 
danışmanlık ile yatırımcının önü aydınla-
tılsın.   

Danışmanlık söz konusu olduğunda da 
Türk yatırımcının endişeleri en üst sevi-
yeye çıkmakta. Zira, alınacak danışmanlık 
hizmetinin faturası da yatırımcılar için bi-
rer korkulu rüya! Sanılanın aksine bu ko-
nuda da oldukça güzel haberler var tabi 
ki. 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yurtdışı pazar 
araştırması ve pazara giriş desteğinden 
tutun da yurtdışında yerleşik şirkete ait 
marka satın alımına, yurtdışı ofis destekle-
rine kadar pek çok farklı konuda teşvik ve 
destekleri mevcut. 

Ancak belki de en önemli desteklerden 
birisi ihracatçı firmaların pazara giriş stra-
tejileri ile eylem planlarının oluşturulabil-
mesi amacıyla satın alınan yurt dışında 
yerleşik şirket veya marka alımına yönelik 
mali ve hukuki danışmanlık giderlerine 
yönelik destekler. 

Yurt dışında yerleşik şirket veya marka alı-
mına yönelik mali ve hukuki danışmanlık 
giderlerinin 200.000 USD (Yıllık)'a kadar 
ve %60 oranında teşvik kapsamındadır. 
Şayet satın alınılacak şirket ileri teknoloji-
ye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak 

nitelikteyse destek tutarı 500.000 USD (Yıl-
lık)'a kadar çıkmakta ve destek oranı %75'e 
ulaşmakta. Yani neredeyse danışmanlık 
hizmetinin önemli bir bölümü bizzat teş-
vik kapsamına girmekte. Bu da yurtdışına 
yatırım yapmak isteyen Türk şirketleri için 
danışmanlık hizmet bedelinden kaçınma 
endişesini ortadan kaldırmakta. Dolayısıyla 
da girişimin doğru bir strateji ve danışman-
lık ile hedefine daha rahat ulaşmasını sağ-
lamakta. 

Tabi ki teşvikten yararlanmak için de önce-
likle Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 
kurulmuş bir sermaye şirketi olmak gibi, be-
lirli kriterler bulunmakta. Ancak sağlanacak 
yararlar düşünüldüğünde teşvik kapsamın-
da yer almak için atılacak adımlar aynı za-
manda şirketin Türkiye'de mevcut yapısını 
da güçlendireceğinden bu kriterleri yerine 
getirmek tüm yatırımcılar için kendilerine 
yapacakları bir check-up vazifesi de görü-
yor. Bu nedenle teşvik ve desteklerin aynı 
zamanda yatırımcının ülke içindeki yapısını 
da güçlendirdiğini söylemek yanlış olmaz.      

Tüm yatırımların hedefine en uygun şekilde 
gerçekleşebilmesi için doğru danışmanlıkla 
desteklenmesi, bu desteğin de devlet teş-
vikinde olması gerçekten sistemin amacına 
uygun bir şekilde işlemesi için son derece 
isabetli. Dilerim daha çok teşvik ve destek-
ten yararlanan Türk yatırımcısı dünyanın her 
yerinde özgürce girişimlerini yönetebilecek 
güce sahip olur.

YURTDIŞI YATIRIMLARI TEŞVİKSİZ 
KALMASIN!
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Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Genel Müdürü Suwen Genel Müdürü 

NUMNUM CAPİTOL VE CITY’S İSTANBUL AVM’DE!

Aralık 2019’da Türkiye’nin önde gelen cafe/
brasserie zincir markası BigChefs ailesine 
dahil edilen NumNum, marka  konumlan-
dırma çalışmaları kapsamında kurumsal 
kimlik, restoran mimarisi ve menülerini ye-
nilemişti. Yenilenen yüzü ve “Good Food 
Great Mood” mottosuyla kısa zamanda bü-
yüme kaydederek özellikle gençlerin uğrak 
mekanı haline gelen restoran;  yaklaşık 200 
kişilik ağırlama kapasitesine sahip Capitol 
ve City’s İstanbul AVM şubelerini de açarak 
toplamda 10 şubeye ulaştı. 

NumNum, konuklarının güne iyi bir başlan-
gıç yapmasını sağlayan alternatif kahvaltı 
çeşitlerinden ortalığı dağıtan paylaşımlık 
yemeklerine kadar tüm öğünleri içeren 
menüsüyle, yeni restoranlarında da farkı-
nı ortaya koyuyor. NumNum’ın parmakları 
ısırtan menüsü; göz doyuran hamburgerler, 
sandviçler, salatalar, ana yemekler, light se-
çenekler, taş fırında hazırlanan pizzalar, el 
yapımı soslar ve paylaştıkça çoğalan dev 
porsiyonlarla farklı mutfakların en sevilen 
örneklerinden oluşuyor. NumNum resto-
ranlarında  sabahları ayıltan kahvesiyle din-
gin, cool bir ortam ve chill out bir müzik; 
öğlenleri canlı, tempolu ve hızlı bir servis; 
akşamları eğlenceli, bol sohbetli, güzel 
müzikli ve enerjik bir ambiyans sunuluyor. 
Sonuna kadar özgür ve rahat hissettiren mi-
marisiyle NumNum, bahar ve yaz aylarının 
tadını çıkarabileceğiniz terası, zengin barı, 
dijital nesle hitap eden neon ışıkları, dev ek-
ranları ve grafikleriyle deneyimin ve etkileşi-
min çıtasını yükseltiyor!  

Haftanın tüm günleri 10.00 - 23.00 saatle-
ri arasında açık olan NumNum şubelerinde 
misafirlere QR kodlu menüler sunulurken, 
restoranın paket servis hizmeti de bulunu-
yor.

Türkiye’nin yeni nesil eğlence ve yeme-içme mekanı NumNum hızla büyümeye devam ediyor. Yeni açılan Capitol ve 
City’s İstanbul AVM şubeleriyle toplamda 10 restorana ulaşan NumNum, bağımlılık yaratan lezzetlerinin yanı sıra yaz ay-
larının keyfini doyasıya çıkaracağınız terası, neon ışıklarıyla bambaşka bir etki yaratan ambiyansı, zengin barı, müziğin, 

paylaşımın ve eğlencenin iç içe geçtiği konseptiyle özellikle gençlere dinamik bir deneyim mekanı sunuyor.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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Türk Kahveli Vücut Peelingi

Malzemeler

1 kahve fincanı Türk kahvesi
çorba kaşığı deniz tuzu
2 çorba kaşığı çiçekyağı veya susam yağı

Hazırlanışı ve kullanışı

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

Bahar Maskesi

Malzemeler

1 yumurta 
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı krema

Hazırlanışı ve kullanışı

Yumurta akını çırparak bal ve kremaya ek-
leyelim. Karışım kullanıma hazır. Hazırladı-
ğınız karışımı cildinizde 15 dakika bekletip 
ılık suyla durulayın. Özellikle bahar aylarında 
haftada bir uygulayabilirsiniz.

 

El kremi

Malzemeler

2 çorba kaşığı gliserin
2 çorba kaşığı bademyağı
1 çorba kaşığı gül yağı
1 salatalık

Hazırlanışı ve kullanışı

Salatalığı meyve sıkacağında sıkın ve diğer malzemeleri iyice ka-
rıştırın. Krem kıvamını alınca bir kutu için de serin yerde muhafaza 
ederek kullanın.
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RAMAZANA ÖZEL LEZZETLER THE RITZ-CARLTON 
İSTANBUL’DA

Eşsiz manzarasıyla The Ritz-Carlton, Istanbul’un yenilenen restoranı Atölye, Türkiye mutfağının dört bir yanından özel 
lezzetler sunan iftar menüsüyle Ramazan Ayı boyunca misafirlerini ağırlıyor. Otelin Executive Chef’i Selami Güleryüz ve 
deneyimli mutfak ekibinin hazırladığı menüde doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm Türkiye’den özel bir seçki yer 

alıyor. 

Yenilenen konsepti ve renovasyon sürecin-
den geçen yeni görünümüyle Atölye Res-
taurant, Ramazan boyunca misafirlerine 
Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini özel 
menü seçenekleriyle misafirlerinin beğeni-
sine sunuyor. Sultan sofralarının vazgeçil-
mezi iftariyelikler, pastırmalı çıtır börek veya 
fındık lahmacun ile Bafra pidesi ana yemek 
öncesi misafirlerin damaklarını tatlandırı-
yor. Patlıcan söğürme, fırınlanmış kırmızı 
soğan, kuzu sosla servis edilen ızgara kuzu 
sırtı, sote sebze ve bezelyeli patates püresi 
ile mantarlı piliç sarma veya bademli pilav, 
mini sebzeler, dana sosu eşliğinde dana in-
cik The Ritz-Carlton, Istanbul misafirlerine 
lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan’ın olmazsa 
olmazlarından fındıklı güllaç, Maraş don-
durması ile servis edilen fıstıklı künefe gast-
ronomi keşfi sunuyor. 

İstanbul’un en özel ve etkileyici lokasyo-
nunda konumlanan, konforlu hizmet anlayı-
şıyla fark yaratan The Ritz-Carlton, Istanbul 
Ramazan’da seçkin lezzetlerinin yanında 
konaklama paketiyle de misafirlerinin ya-
nında. Ramazan Ayı’nda misafirlerini iftarda 
ağırlamak isteyen şirketlere özel menüler 
de sunan The Ritz-Carlton, Istanbul büyük 
grupları da ağırlıyor. 

Atölye’nin gastronomik bir şölen yaratan 
menüsüne İstanbul’un eşsiz manzarası eş-
lik ediyor. Dekorasyonu, günün enerjisini 
yakalayan dinamizmden ilham alıyor. Mi-
safirperver ekibiyle Atölye, dünün izlerini 
bugünün modernizmiyle harmanlayarak 
gelenekselliğin önemli bir temsilcisi oluyor. 
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

RAMAZAN AYINDA SIVI KAYBI ÖLÜMCÜL OLABİLİR!
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Ramazan ayında sıcak havanın etkisiyle su 
kaybının fazla olacağını ve hayati tehlikenin 
ortaya çıkabilir.

Sızı kaybı ölümcül ritm bozukluklarına ne-
den olabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü ilaç 
kullanan kalp hastalarında sıcak havanın 
neden olacağı sıvı kaybı çok daha belirgin 
oluyor ve bu durum kandaki elektrolit mik-
tarlarında tehlikeli değişikliklere yol açıyor. 
Sonrasında da ölümcül ritm bozuklukları te-
tiklenebiliyor. Bir diğer mekanizma ise sıcak 
havalarda sıvı kaybının da etkisi ile oluşabi-
lecek pıhtılaşma eğilimi. Bu durum da özel-
likle kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da 
by-pass ameliyatı olmuş kalp hastaları için 
önem taşıyor. Bunların dışında aşırı obezler, 
kronik böbrek yetersizliği hastalarıyla so-
lunum problemleri yaşayanlar için de sıcak 
havalar risk taşıyor.

Aşırı sıcak ve uzun süreli susuzluk kalbi 
yoruyor. 

Yaklaşık 15 saat sürecek oruç süresince ye-
terli sıvı alınamamasına bağlı olarak tansi-
yon düşüklüğü, sodyum potasyum gibi tuz 
kayıpları da kalpte ritim bozukluğunu tetik-
leyebiliyor.

Ramazan’da en sık görülen şikâyetlerin ba-
şında mide rahatsızlıklarıdır.Ramazan ayın-
da en sık şikâyetler mide ağrıları, asit salgı-
sının artmasına bağlı olarak midede yanma, 
reflü hastalarının şikayetlerinde alevlenme-
ler olabilmektedir. Sıvı kaybına bağlı olarak 
böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek 
yetmezliği de ölümcül komplikasyonlara 
kadar gidebilir.

Metabolizmanın önemi.

İftar ve Sahurda tüketilen ağır besinler me-
tabolizmayı yavaşlatır, mide ve sindirim ra-
hatsızlarına yol açar. Tüm gün hareketsiz 

kalan bünyede Özellikle iftar sonrası yapıla-
cak hafif tempolu yürüyüşler hem sindirimi 
kolaylaştıracak hem de metabolizmayı güç-
lendirecektir.

Metabolizmanın su ihtiyacı değişmez

Vücudun en temel ihtiyacı su olduğundan 
oruç tutarken de metabolizmanın su ihtiyacı 
değişmez. Aksine sıcaklar sebebiyle su ihti-
yacı daha da artar.

Oruç tutan kişiler daha az sıvı tüketiyor.

Yapılan araştırmalar oruç tutan kişilerin sıvı 
tüketimlerinde daha çok azalma olduğunu 
belirtiyor. İftar öğününde genellikle açlığı 
telafi etme odaklı bir yaklaşımda bulunul-
duğu için sıvı ihtiyacı gerektiği kadar karşı-
lanamayabiliyor. 

Mineral kaybına dikkat!

Bir insanın günlük olarak kaybettiği su mik-
tarı 1.5-2 litredir. Bu kayıp ter, idrar ve deri 
yoluyla gerçekleşir. Aşırı sıcaklar yüzünden 
sıvı kaybeden kişilerde mineral kayıpları da 
olur. Bu mineral kayıplarından en çok görü-
leni sodyum kaybıdır. Özellikle aşırı terleyen 
ve gün boyunca sıcak havaya maruz kalarak 
çalışmak zorunda kalan kişiler risk altında-
dır.

Ramazan’da oruç tutanların sağlığının 
olumsuz yönde etkilenmemesi için;

Vücut, birçok fizyolojik işlevi yerine getire-
bilmek, biyokimyasal süreçleri sürdürebil-
mek ve metabolik dengeyi koruyabilmek 
için günde yaklaşık 2,5 litre suya ihtiyaç 
duyar. Dolayısıyla yaz mevsiminde yaşadı-
ğımız Ramazan’da oruç süresince su tüketi-
lemediğinden iftar ile sahur arasında en az 
2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir.

Sıvı ihtiyacı için sadece su yeter

Vücudun sıvı ihtiyacı mümkün olduğunca 
su ile giderilmelidir. Çay, kahve, meyve suyu, 
şerbet gibi içecekler ya da asitli ürünler tü-
ketilmemelidir. Çay içilecekse de açık renkte 
ve az şekerli olmasına özen gösterilmelidir.

Ramazanda vücudun mineral dengesini 
korumak ve gün içerisinde kaybedilen sıvı 
miktarı ile birlikte mineralleri de geri kazan-
mak için maden suyu içmenin önemlidir.

Maden suyu, oruç tutanların sindirim sistemi 
fonksiyonlarını destekleme ve dengelemesi 
nedeniyle önemli bir rol oynuyor. Özellikle 
oruç tutanlara bol sıvı tüketiminin yanında 
mutlaka maden suyu da tüketilmelidir. Çün-
kü maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan 
su ve mineral kaybını desteklerken, gün 
boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar 
sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına 
da yardımcı olur.

İyiliklerle anılacak bir ramazan geçirmeniz 
temennisiyle…
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12 YILIN SEVİNCİ 12 HEDİYEYE DÖNÜŞTÜ

2009 yılının Kasım ayında kapılarını açan 
şehrin gözde buluşma noktası Forum Ka-
padokya, alışverişten eğlenceye, etkinlik-
ten kampanyalara kadar her konuda ol-
duğu gibi yine 12.yılında da ziyaretçilerini 
unutmadı.  

Alışverişin yanı sıra bölge halkının sosyal 
yaşam merkezi haline gelen Forum Kapa-
dokya, 25 Kasım 2021’de başlayan kam-
panyayla bir kişiye 2021 model Peugeot 
marka 2008 model araç, 8 kişiye 3.000TL 
yüklü Petrol Ofisi Positive yakıt kartı ile 
3 kişiye 1.500TL yüklü Forum Kapadokya 
Param Kart kazandırdı. 6 Şubat 2022’de 
başvuruları sona eren kampanyaya tek 
seferde her 100TL alışveriş ile ziyaretçiler 
Forum Kapadokya Mobil uygulama üze-
rinden katılım sağladı. 

Kampanya çekilişi, 12 Şubat 2022’de saat-
ler 15.00’i gösterdiğinde Forum Kapadok-
ya Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşti, çeki-
liş sonrası sevilen aşk şarkıları ile On’lar A 
Capella grubu sahne aldı. Milli Piyango ve 
noter huzurunda yapılan çekilişte 12 asil, 
12 yedek talihli isim belirlendi.

Kampanya kapsamında 2021 model Peu-
geot marka 2008 model aracı kazanan 
talihli Muhammed Döşeyici’ye arabası 
Forum Kapadokya AVM Müdürü Ceyda 
Durak tarafından teslim edildi.

Renkli görüntülere ev sahipliği yapan Fo-
rum Kapadokya kazandırmayı sürdürecek, 
bizi takip etmeye devam edin!

Nevşehir’in ilk göz ağrısı, Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi 12.yılını 12 hediye ile kutladı.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı
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İŞLENMİŞ BESİNLERİ
 HAYATIMIZDAN 

NASIL ÇIKARIRIZ?

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

Pekiyi işlenmiş gıda nedir? Ve hayatımız-
dan nasıl çıkarılmalı?İşlenmiş gıda, konserve 
edilmiş, pişirilmiş, dondurulmuş, pastörize 
edilmiş veya paketlenmiş herhangi bir gıda 
maddesidir. Sağlıklı bir diyetin parçası ola-
rak konserve sebzeler, dondurulmuş mey-
veler ve pastörize süt ürünleri dahil birçok 
işlenmiş gıdayı kullanabilirsiniz. Bununla bir-
likte, bazı yüksek oranda işlenmiş ürünlere 
sağlığınıza zarar verebilecek tuz, şeker, katkı 
maddeleri ve koruyucu maddeler eklenir ne 
yazık ki.

1-. Elinizin altında sağlıklı atıştırmalıklar 
bulundurun 

Zamanınız kısıtlıysa, kapıdan çıkarken pa-
ketlenmiş bir atıştırmalık almak cazip gele-
bilir. Bununla birlikte, mutfağınızı bol mik-
tarda portatif, besleyici atıştırmalıkla dolu 
tutmak, hareket halindeyken sağlıklı seçim-
ler yapmayı çok daha kolaylaştırabilir. En 
sevdiğim sağlıklı atıştırmalıklardan bazıları 
taze-kuru meyve, karışık kuruyemiş, haşlan-
mış baharatlı nohut ve salatalık/ havuç/ ma-
rul yapraklarıdır.Fazladan zamanınız varsa, 
önceden basit atıştırmalıklar da hazırlayabi-
lirsiniz. Haşlanmış yumurtalar, hindi ruloları, 
ev yapımı sebze cipsleri ve yulaf pudingleri 
çabucak hazırlayabileceğiniz ve daha sonra 
tüketeceginiz birkaç harika seçenektir.

2. Rafine edilmiş tahılları tam tahıllarla 
değiştirin

İşlenmiş gıda alımınızı azaltmanın en basit 
yollarından biri, bunları daha sağlıklı tam 

gıdalarla takas etmeye başlamaktır. Özellikle 
beyaz makarna, pirinç, ekmek ve lavaş gibi 
rafine tahılları, kahverengi pirinç ve tam ta-
hıllı makarna, ekmek ve lavaş gibi tam tahıllı 
alternatiflerle değiştirebilirsiniz. Tam tahıl-
lar sadece lif gibi önemli besinler açısından 
daha yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda 
kalp hastalığı, diyabet ve belirli kanser türleri 
gibi durumlara karşı da vucudumuza koru-
ma sağladığı gösterilmiştir .

3. Mutfakta yaratıcı olun

Kendinizi mutfagınızda yaratıcı hissediyor-
sanız, en sevdiğiniz işlenmiş yiyecekleri ye-
niden oluşturarak sağlıklı bir dokunuş katın. 
Bu, yaratıcılık yeni malzemelerle denemeler 
yapmanıza izin verirken, tabağınıza ne koy-
duğunuzu tam olarak kontrol etmenizi de 
sağlar. Örneğin, tatlı patates, kabak, pancar 
veya havuç dilimlerini biraz zeytinyağı ve 
tuzla fırınlayıp çıtır çıtır olana kadar pişirerek 
sebzeli cips yapabilirsiniz.

4. Daha fazla su için

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

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

5. Yemek hazırlamayı deneyin

Yemekleri haftada bir veya iki kez büyük 
partiler halinde hazırlamak, yemek yapmak 
için çok meşgul olduğunuzda bile buzdola-
bınızda bol miktarda besleyici yemek bulun-
durmanızı sağlar. Ayrıca, işten eve dönerken 
zaman sıkıntısı çektiğinizde dondurulmuş 
hazır yemeklerinizi çok daha az cazip hale 
getirebilir. Başlamak için, her hafta yapaca-
ğınız birkaç tarif seçin ve yemeklerinizi ha-
zırlamak için belirli bir zaman ayırın. Mesela 
ben aynı zamanda benzer malzemeleri pay-
laşan birkaç tarif bulmayı tercih ederim, böy-
lece tekrardan kaçınmak için hafta boyunca 
birkaç öğün arasında geçiş yapabilirim.

6. Daha fazla sebze yiyin

Evde yemek hazırlarken, sağlıklı, işlenmemiş 
gıda alımınızı artırmak için en az bir porsiyon 
sebze ekleyin. Bu, çırpılmış yumurtalarınıza 
ıspanak eklemek, basit bir garnitür için bro-
koli sote etmek veya çorba veya güveçlere 
havuç veya karnabahar atmak kadar kolay 

olabilir. Sebzeler son derece besleyici ve ha-
rika lif kaynaklarıdır, bu da iştahınızı azalt-
manıza ve iştahınızı kesmenize yardımcı ol-
mak için tok hissetmenizi sağlayan harika bir 
seçenektir.

7. Alışveriş rutininizi değiştirin

Elinizde yoksa işlenmiş gıda alımınızı sınır-
lamak çok daha kolaydır. Bir dahaki sefere 
markete gittiğinizde, sepetinizi meyveler, 
sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi 
sağlıklı, minimum düzeyde işlenmiş malze-
melerle doldurun. Alışveriş yaparken en sev-
diğiniz gıda ürünlerinin etiketlerini okudu-
ğunuzdan emin olun. Mümkün olduğunda, 
bol miktarda sodyum, trans yağ veya ilave 
şeker içeren yiyeceklerden uzak durun.

8. Bazı basit yiyecek degişimlerini dene-
yin

İşlenmiş birçok ürün için sayısız sağlıklı degi-
şim vardır. İşte favorilerimden birkaçı: Şeker-
li kahvaltılık gevreklerinizi bir kase taze mey-
veli yulaf ezmesiyle değiştirin. Mikrodalga 
patlamış mısır yerine ocakta kendi patlamış 
mısırınızı patlatın. İşlenmiş soslar yerine sa-
lataların üzerine gezdirmek için zeytinyağı 
ve sirke,limon ile ev yapımı salata sosu çır-
pın. Mağazadan satın alınan çeşitlere sağlıklı 
bir alternatif için fındık, yaglı tohum ve kuru 
meyve kullanarak pestil yapın. Salatalarınızı 
kruton yerine fındık veya yaglı tohum koyun.

9. Daha az işlenmiş et yiyin

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

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

10. Değişiklikleri yavaş yapın

İşlenmiş gıdaları diyetinizden bir kerede ta-
mamen çıkarmanıza gerek yok. Aslında, de-
ğişiklikleri yavaş yapmak uzun vadede ge-
nellikle daha etkili ve sürdürülebilirdir. Bazı 
araştırmalar, küçük yaşam tarzı değişiklikle-
rinin uzun süreli alışkanlıklar oluşturmaya ve 
başlangıçta zor olan eylemleri zamanla çok 
daha kolay hale getirmeye yardımcı olduğu-
nu öne sürüyor .
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CALVIN KLEIN YENİ KOLEKSİYONUNU İLKBAHAR 2022
 KAMPANYASIYLA TANITTI

HEP BİRLİKTE

   

Calvin Klein yeni koleksiyonunu İlk-
bahar 2022 kampanyasıyla duyurdu. 
Marka, ikonik geçmişini, gelecek için 

yeniden yorumladığı, silüetler ve renklerle 
klasikleşen parçalara hayat vererek, herke-
sin kendi tarzını ortaya koymasına ilham ve-
ren evrensel bir koleksiyona imza attı.

Calvin Klein İlkbahar 2022 kampanyasında, 
içinde yaşadığımız dünyayı ve geleceği ye-
niden hayal ediyor. Şehrin sokakları, bah-
çeleri ve manzaraları hayatın içinde çeşitli 
rollerdeki gerçek insanların birliktelikleriyle 
aktarılıyor, Calvin Klein stilleri ile birleşerek 
yaşam buluyor.

Fotoğraf sanatçısı Glen Luchford ve yö-
netmen Melina Matsoukas, kampanya için 
farklı disiplinlerden yeni yetenekleri bir 
araya getirdi. Her bir genç, Calvin Klein'ın 
"Hep Birlikte" kampanyası ile kendilerini ifa-
de etme güçlerini keşfederken, kampanya 
mottosunun temsilcileri oldular. 

“Birlikte gülmek isteriz. Birlikte ağlamak. 
Deneyimlerimizi paylaşmak.

Hayat birbirimize sahip olmaya değer. Hiç-
bir şey yalnız kalmaya değmez.”

Kampanyada yer alan sanatçılar:

- Arlo Parks,    
şarkıcı-söz yazarı, yapımcı, şair

- Burna Boy,    
şarkıcı-söz yazarı, oyuncu

- Deb Never, 
şarkıcı, söz yazarı, vokalist

- Dominic Fike, 
şarkıcı-söz yazarı, multi-enstrümantalist, 
oyuncu

- Jennie,  
sanatçı, oyuncu

- Solange Knowles, şarkıcı-söz yazarı, görsel 
ve performans sanatçısı

- Vince Staples, 
müzisyen, sanatçı

“Birlikte gülmek isteriz. Birlikte ağlamak. Deneyimlerimizi paylaşmak. Hayat birbirimize sahip olmaya değer. 
Hiçbir şey yalnız kalmaya değmez.”
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü 

Direktörü

MİGREN TEDAVİSİNDE ‘AŞI’ DÖNEMİ
Dünyada son üç yıldır kullanılan migren aşısı, geçtiğimiz yıl itibariyle Türki-
ye’de de kullanılmaya başlandı. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın da onayla-
dığı migren aşısının her migren tipinde uygulanabildiğini belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar 
Kütükçü, “Uygulanması çok kolay olan ve özel hazır enjektörler içinde sa-
tılan migren aşısı, ayda bir kez cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor. 
Migren aşısı migren ağrısını başlatan maddeleri engelleyerek ağrı gelişme-
sini önleyici bir etki yaratıyor. Aşının özellikle ilaç tedavisi, botulinum toksin 
tedavisi gibi önceki tedavilere iyi yanıt alınamayan ve ayda 4-5’ten daha 
fazla ağrı atakları geçiren hastalarda kullanılması daha uygun olur” açıkla-
masında bulundu.

Katlanması en zor ağrılardan biri olan mig-
ren ağrılarının hastaların yaşamlarını zor-
laştıran ve günlük rutinlerini yapmalarına 
engel olan önemli bir sorun olduğunun al-
tını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji 
Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, 
“Günümüz tıbbında kullanılan ilaç tedavile-
riyle migren atakları kontrol altına alınırken 
migrenden tamamen kurtulmanın henüz bir 
yolu bulunmuyor. Dünyada son birkaç yıldır 
gündemde olan migren aşısı ise yeni bir te-
davi yaklaşımı olarak yakın geleceğin güçlü 
tedavilerine ilham olabilir. Tedavi ‘migren 
aşısı’ olarak duyurulsa da aşılar gibi bir kez 
uygulandığında hastalığın gelişmesini en-
gellemiyor. Düzenli olarak hastaya enjeksi-
yon uygulanması gerekiyor” dedi.

Migrene özel ilk tedavi yöntemi

Son üç yıldır migren tedavisinde yeni ve 
spesifik bir yöntem olarak uygulamaya gi-
ren aşıların Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı 
onayıyla kullanılmaya başlandığını söyleyen 
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Aşıların en dikkat 
çeken tarafı, sadece migrene özel olmaları. 
Bugüne kadar migren önleme tedavisi için 
reçete edilen ilaçlar aslında antiepileptikler, 
beta blokörler, kalsiyum kanal antagonist-
leri, antidepresanlar ve botulinum toksin 
uygulamaları gibi başka hastalıklarda kulla-
nılan ve migrene özgü olmayan ilaçlarken 
bahsettiğimiz migren aşıları migrene özel 
ilk tedavi yöntemi olarak tıp literatürüne 
girmiş durumda” dedi.

Migren aşısı migren ağrısını başlatan 
maddeleri engelliyor

Uygulanmasının çok kolay olduğu ve özel 
hazır enjektörler içinde satıldığının altını 
çizen Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. 
Yaşar Kütükçü, “Migren aşısı ayda bir kez 

olmak üzere cilt altına enjeksiyon şeklinde 
kolaylıkla uygulanabiliyor. Hatta öyle ki, 
hastanın kendisi bile uygulayabiliyor. Bura-
da dikkat edilmesi nokta ise özellikle alerjik 
reaksiyonları çok düşük olsa bile herhangi 
bir durumun gelişebilme riski nedeniyle ilk 
enjeksiyonların hastanede ve doktor göze-
timinde yapılmasında yarar var. Enjeksiyon 
sırasında yapılan monoklonal antikorlar, 
migren ağrılarının ortaya çıkmasında önem-
li rolü olan CGRP (kalsitonin gen ilişkili pep-
tid) adlı nöropeptidi etkisiz hale getirerek 
migren atağını önleyebiliyor. Daha basit 
bir açıklamayla ifade edilirse; migren aşısı, 
migren ağrısını başlatan maddeleri engelle-
yerek ağrı gelişmesini önleyici bir etki yara-
tıyor” açıklamasında bulundu.

Hastaların yüzde 60-80’inde etkili

Migren aşısının genellikle hastaların yüzde 
60-80’inde etkili olduğunu ve aylık ortalama 
baş ağrılı gün sayısını azalttığını vurgulayan 
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Elde edilen bu oran 
büyük bir başarı olarak görünse de migreni 
tamamen engelleyen veya ortadan kaldıran 
bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. 
Yapılan klinik çalışmalarda da uygulamadan 

kısa süre sonra ağrıların tekrar başladığı bil-
diriliyor. Bu durumda uzun yıllar boyunca 
ayda bir enjeksiyon yapılması gerekebilir” 
hatırlatmasında bulundu.

Her migren tipinde kullanılabilir

Migren aşısının her migren tipinde kullanı-
labilen bir yöntem olduğunu belirten Prof. 
Dr. Yaşar Kütükçü, “Aşının hem aurasız hem 
de auralı migren, kronik migren, aşırı ilaç 
kullanım baş ağrısı ve küme baş ağrılı has-
taların tedavisinde başarıyla kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Tabii maliyeti yüksek oldu-
ğu için hasta seçimleri de burada önemli 
bir nokta. Özellikle ilaç tedavisi, botulinum 
toksin tedavisi gibi önceki tedavilere iyi ya-
nıt alınamayan ve ayda 4-5’ten daha fazla 
ağrı atakları geçiren hastalarda kullanılma-
sı daha uygun olacaktır” şeklinde konuştu. 
Migren iğnesi tedavisinin bugüne dek ciddi, 
tehlikeli bir yan etkisinin bildirilmediğini ha-
tırlatan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Olası yan 
etkiler iğne yerinde kızarıklık, kaşıntı, enfek-
siyon ve genellikle hafif alerjik reaksiyon-
lardır. Bu etkiler ilaçların güvenlik ve tolere 
edilebilirlik özellikleri ile benzer bulunmuş-
tur” dedi.
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İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu

AZ SU İÇENLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GELİŞME 
RİSKİ DAHA YÜKSEK

Halk arasında idrar yolu enfeksiyonu olarak bilinen “böbrek iltihabı” veya 
“böbrek enfeksiyonu” tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerine 
yol açabiliyor. Böbrek iltihabının etkilerinin genellikle bakteri ve virüs kay-
naklı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji 
Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Böbrek enfeksiyonuna yol açan 
bakterilerin büyük bir bölümü bağırsaklarda bulunan ve sindirime yardım-
cı olan mikroorganizmalardır. Vezikoüreteral reflü yani mesanedeki idra-
rın böbreklere doğru geri kaçmasına yol açan anomali, böbrek taşları, 
at nalı böbrek, gelişmemiş küçük böbrek, polikistik böbrek gibi böbrek-
lerinde doğumsal anomaliler bulunanlar, az su içen, kabızlık çeken, idra-
rını tutan kişilerde de böbrek enfeksiyonun gelişme riski oldukça yüksek” 
açıklamasında bulundu.

Böbrek iltihaplarının pek çoğunun idrar yol-
larının alt kısmında yani mesane veya üret-
rada başladığını, daha sonra enfeksiyonun 
ilerlediğini ve böbrekte de enfeksiyonun 
geliştiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. 
Enes Murat Atasoyu, “Hastalığın başlangı-
cındaki ağrı, idrar değişikliği, idrar yaparken 
yanma, yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı 
ve kusma gibi belirtiler dikkate alınıp takip 
edilmeli. Eğer belirtiler önemsenmez ve te-
davi edilmezse enfeksiyon böbreğe doğru 
ilerleyerek daha şiddetli bir tablonun geliş-
mesine yol açabilir. Böbrek enfeksiyonları 
tedavi edilmezse böbrekte hasar, böbrek 
absesi, böbrek yetmezliği ve hipertansiyon 
gibi ciddi durumların gelişmesine neden 
olabilir” dedi. 

Kadınlar risk altında

Bakteri ve virüs kaynaklı olan enfeksiyonla-
rın büyük bir bölümünün bağırsaklarda bu-
lunduğunu ve sindirime yardımcı olduğunu 
belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzma-
nı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Özellikle 
kadınlarda ilerleyen genital enfeksiyonlar, 
idrar yollarına geçerek enfeksiyon oluşma-
sına neden olabiliyor. Risk grubunda olan 
kişilerin hastalık başlangıcındaki belirtileri 
olduğunda bir uzmana gözükerek gerekli 
tahlilleri yaptırması ve uygun antibiyotik te-
davisi ile sıvı desteği alması gerekir. Sık idra-
ra çıkma, idrarda koku, halsizlik ve kasıklar-
da ağrı gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir 
uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu.
Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlı-
ğı için alınması gereken 7 önlemi şu şekilde 
sıraladı:

Yeterli miktarda sıvı alımına dikkat edin 

Avustralya ve Kanadalı araştırmacılara göre, 
yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı 
gelişimi riskini azaltıyor. Geleneksel bilimsel 

görüşe göre günlük 1.5- 2 litre su tüketme-
niz sağlığınız için ideal ancak en doğru mik-
tar için doktorunuza danışın. 

Hareketli bir yaşam benimseyin 

Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu, bisiklete 
binmek gibi egzersizleri yaparak hem dinç 
bir bedene sahip olur hem de varsa fazla ki-
lolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kan şekerinizi düzenli kontrol edin 

Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden 
olan hastalıklar içinde ilk sırada. Diyabete 
bağlı böbrek hasarının (diyabetik nefropa-
ti) erken dönemde tanınması sonrasında 
uygulanacak tedaviler sayesinde böbrekler-
deki hasar geri döndürülebiliyor veya hızı 
düşürülebiliyor. 

Kan basıncınızı ölçtürün 

Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığına 
yol açan bir faktör olabileceği gibi, böbrek 
hastalığının sonucu olarak da gelişebilir ve 
tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın iler-
lemesi de hızlanır. 

Tuz tüketimine ve sağlıklı beslenmeye 
dikkat edin

Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması ge-
reken tuz miktarının 5 gr. olduğunu söylü-
yor. Ancak ülkemizde günlük ortalama tuz 
tüketimi 18 gr. civarındadır. Yemek masala-
rınızda tuzluk bulundurmayın ve yemekleri-
nizi baharat ve bitkiler (nane, kekik vb.) ile 
tatlandırın. 

Tütün mamullerinden uzak durun 

Sigara içimi böbrek kan akımında azalma-
ya neden olur. Böylece böbrekler yeterince 
süzme yapamaz ve atık maddeler vücutta 
birikir. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri 
gelişme riski de yüksektir: yüzde 50. 

Gelişigüzel ilaç kullanmayın 

Doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar 
kullanmayın. Bu ilaçlar bazen kullanıldıkları 
doz ve süreyle ilişkili olarak bazen de bun-
lardan bağımsız olarak böbrek hasarı oluş-
turabiliyor.
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Dr. Davud Yasmin
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

DİZ KİREÇLENMESİNE ENJEKSİYON TEDAVİSİ 
Ortopedi polikliniklerine en sık başvurma nedenlerinden birini diz ağrıları 
oluşturuyor. Özellikle 50 yaş üzeri nüfusun yüksek olduğu toplumlarda bu 
ağrıların en sık karşılaşılan nedeninin diz kireçlenmesi olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Davud Yas-
min, “Travma kökenli ağrıları ayrı bir köşeye koyarsak, ortalama yaşam sü-
resinin uzaması ve yoğun yapılan sportif aktiviteler sonucu olarak eklem, 
kıkırdak sorunları arttı. Dolasıyla diz kireçlenmesi de daha sık görülmeye 
başlandı. Dize uygulanan PRP enjeksiyonları ise erken evre diz kireçlenmesi 
hastalarında diz fonksiyonlarını korumaya yardımcı olurken, ağrıları azalta-
rak kişinin hayat kalitesini de yükseltiyor” açıklamasında bulundu.

Diz kireçlenmesini, diz eklemlerinin hareket 
etmesini sağlayan diz kıkırdağının çeşitli 
nedenlerle zayıflayıp yapısının bozulması 
olarak tanımlanabileceğini hatırlatan Ana-
dolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanı Dr. Davud Yasmin, “Bu bozulma 
zaman içinde diz eklem hareket açıklığının 
azalmasına ve kişinin yürümesini zorlaştı-
rarak hayat kalitesinin düşmesine neden 
olabiliyor” dedi. Teknolojideki ilerlemelere 
paralel olarak insan vücudunun kendini iyi-
leştirme potansiyelinden yararlanma, yani 
rejeneratif tedavi yaklaşımlarındaki geliş-
melerin önemine değinen Dr. Davud Yas-
min, “Özellikle diz kireçlenmesinin erken 
dönem tedavisi için de başarıyla kullanılan 
PRP (Trombositten Zengin Plazma), yenilik-
çi bakış açısının en popüler uygulamalarının 
başında geliyor” şeklinde konuştu.

Kişinin kendi kanından elde edilen bir 
tedavi şekli

PRP yani trombositten zengin plazmanın 
kişinin kendi kanından elde edilen bir bi-
yolojik tedavi şekli olduğunun altını çizen 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Da-
vud Yasmin, “Trombositten zengin plazma 
tedavisi, vücudun kendi kendini iyileştirme 
yeteneklerinden yararlanmayı hedefleyen 
bir yöntem. PRP’nin ana yapısındaki trom-
bositler, aslında yaralanma durumlarında 
meydana gelen kanamayı durduran pıhtıyı 
oluşturan hücrelerden oluşuyor. Fakat bu 
hücreler aynı zamanda dokuların onarılma-
sına ve iyileşmesine katkı sağlayan büyü-
me faktörlerini de içeren bir yapıya sahip. 
Bu büyüme faktörleri aktive edildiklerinde, 
vücudun kendi iyileşme mekanizmaları-
na destek olarak hasarlı dokularda tamire 
yardımcı olabiliyorlar. Yenileyici tedavi yak-
laşımları da vücudumuzun bu özelliğinden 

faydalanmak için var” dedi.

Bir tüp kan tedavi için yeterli oluyor

PRP tedavisi için sadece hastadan alınacak 
bir tüp kanın yeterli olduğunu vurgulayan 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Davud 
Yasmin, “Alınan kandaki trombosit dedi-
ğimiz hücreler ayrıştırılarak, trombositten 
zengin bir plazma sıvısı elde ediliyor. Nor-
malde 1 mililitre kan içinde ortalama 150-
400.000 trombosit mevcutken, PRP’de bu 
oran 1 milyonun üzerine çıkabiliyor. PRP’nin 
diğer bir avantajı da sessiz durumda olan 
lokal kök hücrelerini aktive edebilmesi ki, 
işte bu da onu doğal bir ilaç tedavisi haline 
getiriyor. Tedavi dozu ve süreci hastalığın 
derecesine göre değişebiliyor” açıklamasın-
da bulundu.

Tedavi uygun hastaya uygulanmalı

Diz kireçlenmelerinin hastalığın durumuna 
göre 1’den 4’e kadar evresinin olduğunu 
söyleyen Dr. Davud Yasmin, “4 en ağır, 1 
ise başlangıç durumundaki diz kireçlenme 
hastalığını ifade ediyor. Tıbbi literatürde 
PRP uygulamalarının etkisinin özellikle evre 
1 ve evre 2 hastalarda etkisinin çok iyi ol-
duğu, evre 3 hastalarda ise ağrıyı hafiflet-
tiği gözlemlendi. Evre 4 hastalarda ise en 
uygun seçenek PRP değil, cerrahi diz pro-
tezi uygulamalarıdır” dedi. PRP’nin ailesinde 
kanser öyküsü bulunanlara, kan sulandırıcı 
ilaç kullananlara, kan hastalığı olanlara, uy-
gulama yapılacak bölgede enfeksiyon ve 
iltihap olanlara, hamilelere ve emzirenlere 
uygulanmadığını hatırlatan Dr. Davud Yas-
min, “PRP enjeksiyonu erken evre diz kireç-
lenmesi hastalarında diz fonksiyonlarını ko-
rumaya yardımcı olurken, ağrıları azaltarak 
kişinin hayat kalitesini de yükseltiyor” şek-
linde konuştu. 



74

MALL&MOTTO / Haberler

“AVM’DE SEYİRCİ REKORU” 
   

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'lı 
sevenleri ile yönetimini MallMark tarafından 
yapılan Adıyaman Park AVM de Farkındalık 
Stüdyosunun düzenlediği konserde buluştu. 
Adıyaman’lı sevenlerine unutulmaz bir gece 
yaşatan Akçıl, konser sonrası basın mensup-
larının sorularını yanıtladı. Akçıl “Unutulmaz 
bir konser oldu, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu konserlerinde sağ olsunlar sevenlerim 

beni yalnız bırakmıyor çok ilgililer, yoğun 
geçiyor hep buralarda konserlerim. Adıya-
man’a ilk kez geldim, çok beğendim.” dedi. 
Yaklaşık 53 bin kişinin izlediği konseri üze-
rine konuşmaya devam eden Akçıl “Merdi-
venler bir dolmuştu, benim için çok güzel 
bir andı. Asla unutamayacağım konserler 
arasına girdi. Hatta sahnede çiğ köfte ye-
dirdiler çok iyiydi, Afad’dan geldiler ben de 

gönüllüsü oldum artık. Her anlamda benim 
için güzel bir konser oldu.” dedi. Sahnede 
seyircilere ‘Benim aşkım sizsiniz, aşk yok 
artık.’ diye bağırması hatırlatılınca “Ben izle-
yicime, dinleyicime aşığım artık, baba olma 
hayallerim vardı biliyorsunuz, onu da ertele-
dim.” yanıtını verdi. Akçıl, verdiği bu konser 
ile rekor da kırdı. Aleyna Tilki’yi 42152 kişi 
izlerken Akçıl’ı ise 52700 kişi izledi.
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“AVM’DE SEYİRCİ REKORU” 
   Adıyaman Park AVM ekibiAdıyaman Park AVM ekibi
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 343.177 1 ANKAmall AVM 515.781 1 Mavibahçe AVM 343.473
2 City's Nişantaşı AVM 311.449 2 Forum Ankara Outlet 129.334 2 TerraCity AVM 326.454
3 İstanbul Optimum 250.242 3 Kentpark AVM 68.996 3 Espark AVM 126.941
4 Kanyon AVM 225.189 4 Cepa AVM 66.823 4 Park Afyon AVM 125.578
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.111 5 Gordion AVM 61.709 5 Samsun Piazza AVM 121.333
6 İsfanbul AVM 186.713 6 Next Level AVM 52.154 6 Kulesite AVM 111.736
7 Marmara Park AVM 174.401 7 Atlantis AVM 47.451 7 Forum Mersin AVM 105.174
8 Emaar Square Mall 145.886 8 Taurus AVM 46.740 8 Forum Kayseri AVM 103.936
9 Trump AVM 137.815 9 Nata Vega Outlet 39.645 9 Gebze Center 101.654

10 Mall of İstanbul 116.760 10 One Tower AVM 38.560 10 Forum Gaziantep AVM 101.397
11 İstinyePark AVM 108.339 11 Antares AVM 36.801 11 Forum Bornova AVM 98.960
12 Aqua Florya AVM 102.179 12 Podium Ankara AVM 35.643 12 Antalya Migros AVM 91.396
13 Zorlu Center 100.945 13 Arcadium AVM 33.868 13 MarkAntalya AVM 91.029
14 Brandium AVYM 99.346 14 Anatolium Ankara AVM 30.476 14 Özdilek Bursa AVM 90.146
15 Buyaka AVM 99.180 15 Kızılay AVM 25.931 15 Forum Trabzon AVM 88.449
16 Maltepe Park AVM 98.166 16 365 AVM 22.946 16 Outlet Center İzmit 88.246
17 Palladium AVM 88.578 17 Atakule AVM 21.510 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.610
18 Viaport Asia Outlet 87.733 18 Tepe Prime Avenue 20.078 18 Point Bornova AVM 75.844
19 Tepe Nautilus AVM 85.950 19 Armada AVM 16.381 19 MalatyaPark AVM 74.010
20 Capacity AVM 80.221 20 Bilkent Station 13.028 20 Kent Meydanı AVM 57.945

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.000 1 ANKAmall AVM 12.280 1 Özdilek Bursa AVM 28.477
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.884 2 Antares AVYM 6.579 2 TerraCity AVM 6.650
3 Akyaka Park 48.784 3 Kentpark AVM 4.556 3 Park Afyon AVM 6.477
4 Kanyon AVM 47.433 4 Tepe Prime Avenue 4.262 4 Sera Kütahya AVM 5.803
5 Emaar Square Mall 17.798 5 Armada AVM 3.358 5 HighWay Outlet AVM 5.583
6 Capitol AVM 13.861 6 Cepa AVM 3.339 6 Kayseri Park AVYM 5.162
7 Trump AVM 13.587 7 Atlantis AVM 2.722 7 MalatyaPark AVM 4.725
8 Buyaka AVM 12.681 8 Gordion AVM 2.651 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.579
9 İstinyePark AVM 9.733 9 Next Level AVM 1.897 9 Gebze Center 4.088

10 Zorlu Center 7.833 10 Arcadium AVM 1.800 10 Deepo Outlet Center 3.431
11 Astoria AVM 7.511 11 365 AVM 1.665 11 Forum Mersin AVM 3.274
12 Akasya AVM 7.261 12 Forum Ankara Outlet 1.614 12 Korupark AVM 3.217
13 İstanbul Optimum 6.217 13 Bilkent Center AVM 1.591 13 Espark AVM 3.077
14 Sapphire Çarşı 5.211 14 Anatolium Ankara AVM 1.222 14 Antalya Migros AVM 2.742
15 ArenaPark AVYM 5.074 15 One Tower AVM 1.024 15 17 Burda AVM 2.665
16 Marmara Forum AVM 4.920 16 Gimart Outlet 944 16 Outlet Center İzmit 2.418
17 Palladium AVM 4.899 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.271
18 İsfanbul AVM 4.825 18 Kızılay AVM 347 18 Palladium Antakya AVM 2.256
19 Kozzy AVM 4.230 19 Metromall AVM 304 19 Sanko Park AVM 2.084
20 Watergarden İstanbul 4.181 20 Atakule AVM 287 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.041

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 86.770 1 ANKAmall AVM 109.289 1 TerraCity AVM 77.834
2 İsfanbul AVM 86.570 2 Antares AVYM 39.119 2 Mavibahçe AVM 72.247
3 Emaar Square Mall 83.630 3 Nata Vega Outlet 31.499 3 M1 Adana AVM 66.381
4 İstinyePark AVM 62.037 4 Cepa AVM 29.686 4 İstinyePark İzmir 62.035
5 Mall of İstanbul 48.521 5 Gordion AVM 28.975 5 Özdilek Bursa AVM 50.961
6 Watergarden İstanbul 48.196 6 Armada AVM 26.702 6 İzmir Optimum 48.671
7 Buyaka AVM 48.057 7 Atlantis AVM 25.369 7 Kulesite AVM 46.504
8 212  Outlet 47.321 8 Metromall AVM 24.878 8 Park Afyon AVM 45.533
9 Venezia Mega Outlet 46.576 9 Podium Ankara AVM 23.528 9 41 Burda AVM 44.057

10 Vadistanbul AVM 45.840 10 Kentpark AVM 23.487 10 Kumsmall AVM 39.691
11 Forum İstanbul AVYM 42.851 11 Panora AVYM 21.164 11 Antalya Migros AVM 38.832
12 City's Nişantaşı AVM 40.963 12 Atakule AVM 20.575 12 Agora İzmir AVM 37.690
13 Marmara Park AVM 39.045 13 Ankara Optimum Outlet 18.906 13 Westpark Outlet AVM 35.181
14 Akyaka Park AVM 39.009 14 Taurus AVM 17.557 14 Point Bornova AVM 32.314
15 Kanyon AVM 38.747 15 Arcadium AVM 17.317 15 Agora Antalya AVM 32.196
16 Maltepe Park AVM 36.514 16 Forum Ankara Outlet 15.233 16 17 Burda AVM 32.164
17 Hilltown AVM 36.149 17 Bilkent Station AVM 13.791 17 10Burda AVM 31.791
18 İstanbul Optimum 31.018 18 One Tower AVM 13.724 18 01Burda AVM 31.451
19 Trump AVM 29.957 19 Next Level AVM 10.460 19 M1 Konya AVM 30.917
20 İstanbul Cevahir AVM 29.562 20 Kartaltepe AVM 10.391 20 Forum Mersin AVM 30.856

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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8 212  Outlet 47.321 8 Metromall AVM 24.878 8 Park Afyon AVM 45.533
9 Venezia Mega Outlet 46.576 9 Podium Ankara AVM 23.528 9 41 Burda AVM 44.057

10 Vadistanbul AVM 45.840 10 Kentpark AVM 23.487 10 Kumsmall AVM 39.691
11 Forum İstanbul AVYM 42.851 11 Panora AVYM 21.164 11 Antalya Migros AVM 38.832
12 City's Nişantaşı AVM 40.963 12 Atakule AVM 20.575 12 Agora İzmir AVM 37.690
13 Marmara Park AVM 39.045 13 Ankara Optimum Outlet 18.906 13 Westpark Outlet AVM 35.181
14 Akyaka Park AVM 39.009 14 Taurus AVM 17.557 14 Point Bornova AVM 32.314
15 Kanyon AVM 38.747 15 Arcadium AVM 17.317 15 Agora Antalya AVM 32.196
16 Maltepe Park AVM 36.514 16 Forum Ankara Outlet 15.233 16 17 Burda AVM 32.164
17 Hilltown AVM 36.149 17 Bilkent Station AVM 13.791 17 10Burda AVM 31.791
18 İstanbul Optimum 31.018 18 One Tower AVM 13.724 18 01Burda AVM 31.451
19 Trump AVM 29.957 19 Next Level AVM 10.460 19 M1 Konya AVM 30.917
20 İstanbul Cevahir AVM 29.562 20 Kartaltepe AVM 10.391 20 Forum Mersin AVM 30.856
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 343.177 1 ANKAmall AVM 515.781 1 Mavibahçe AVM 343.473
2 City's Nişantaşı AVM 311.449 2 Forum Ankara Outlet 129.334 2 TerraCity AVM 326.454
3 İstanbul Optimum 250.242 3 Kentpark AVM 68.996 3 Espark AVM 126.941
4 Kanyon AVM 225.189 4 Cepa AVM 66.823 4 Park Afyon AVM 125.578
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.111 5 Gordion AVM 61.709 5 Samsun Piazza AVM 121.333
6 İsfanbul AVM 186.713 6 Next Level AVM 52.154 6 Kulesite AVM 111.736
7 Marmara Park AVM 174.401 7 Atlantis AVM 47.451 7 Forum Mersin AVM 105.174
8 Emaar Square Mall 145.886 8 Taurus AVM 46.740 8 Forum Kayseri AVM 103.936
9 Trump AVM 137.815 9 Nata Vega Outlet 39.645 9 Gebze Center 101.654

10 Mall of İstanbul 116.760 10 One Tower AVM 38.560 10 Forum Gaziantep AVM 101.397
11 İstinyePark AVM 108.339 11 Antares AVM 36.801 11 Forum Bornova AVM 98.960
12 Aqua Florya AVM 102.179 12 Podium Ankara AVM 35.643 12 Antalya Migros AVM 91.396
13 Zorlu Center 100.945 13 Arcadium AVM 33.868 13 MarkAntalya AVM 91.029
14 Brandium AVYM 99.346 14 Anatolium Ankara AVM 30.476 14 Özdilek Bursa AVM 90.146
15 Buyaka AVM 99.180 15 Kızılay AVM 25.931 15 Forum Trabzon AVM 88.449
16 Maltepe Park AVM 98.166 16 365 AVM 22.946 16 Outlet Center İzmit 88.246
17 Palladium AVM 88.578 17 Atakule AVM 21.510 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.610
18 Viaport Asia Outlet 87.733 18 Tepe Prime Avenue 20.078 18 Point Bornova AVM 75.844
19 Tepe Nautilus AVM 85.950 19 Armada AVM 16.381 19 MalatyaPark AVM 74.010
20 Capacity AVM 80.221 20 Bilkent Station 13.028 20 Kent Meydanı AVM 57.945

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
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17 Palladium AVM 4.899 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.271
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MALL&MOTTO / Haberler

ADIDAS’TAN FIFA DÜNYA KUPASI 2022™ 
YENİ RESMİ MAÇ TOPU: AL RIHLA

•adidas’ın FIFA World Cup™ için ürettiği 
14. top, en yüksek oyun hızlarını destek-
lemek için her havalanışta diğer Dünya 
Kupası toplarından daha hızlı hareket 
ediyor.

•Al Rihla’nın net satışlarının %1'i, sosyal 
değişimi yönlendirmeye yardımcı olmak 
ve dünya çapında futbol topluluklarını 
desteklemek için “Common Goal” ha-
reketine gidecek.

•Al Rihla, adidas’ın yeni eşitlik odak-
lı girişimler başlatacağı 10 şehri ziyaret 
ederek dünyanın dört bir yanındaki fut-
bolcular için bir olasılıklar yolculuğunu 
başlatıyor.

adidas, Katar 2022™ FIFA Dünya Kupası 
Resmi Maç Topu Al Rihla'yı tanıttı. adidas’ın 
FIFA Dünya Kupası™ için yarattığı 14. top 
olan Al Rihla yerden her yükselişinde diğer 
Dünya Kupası toplarından daha hızlı hare-
ket ettiği için en yüksek oyun hızlarını des-
teklemek üzere tasarlandı.

adidas Futbol Grafikleri ve Hardwear Tasa-
rım Direktörü Franziska Loeffelmann, “Oyun 
hızlanıyor, hızlandıkça doğruluk ve uçuş ka-
rarlılığı kritik önem kazanıyor. Yeni tasarım, 
topun havada ilerlerken hızını önemli ölçü-
de daha yüksek tutmasını sağlıyor. Sporun 
en büyük küresel sahnesi için, bugüne ka-
darki en hızlı ve en doğru Dünya Kupası to-
punu yaratarak radikal yeniliklerle imkansızı 
mümkün kılmak için yola çıktık” dedi.

adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünelle-
rinde ve sahada veri ve titiz testler kullanı-
larak içten dışa tasarlanan Al Rihla, kısmen 
yeni panel şekli ve yüzey dokuları sayesinde 
oyun alanında en yüksek düzeyde doğruluk 
ve güvenilirlik sağlıyor.

· CRT-CORE – Maksimum şekil ve hava tut-
ma ile geri tepme doğruluğu, en yüksek 
oyun hızı ve hassasiyeti için hız, doğruluk ve 
homojenlik sağlayan topun kalbi ve ruhunu 
oluşturuyor.

· SPEEDSHELL – Makro ve mikro dokular ve 
yüzey kabartma sayesinde doğruluğu, uçuş 
stabilitesini ve sapmayı artıran yeni 20 par-
çalı panel şekline sahip dokulu PU kaplama.
Top tüm bileşenler gözden geçirilerek ve 
merkezi çevreleyerek tasarlandı. Al Rihla, 
aynı zamanda sadece su bazlı mürekkepler 
ve yapıştırıcılar kullanılarak yapılan ilk Dün-

ya Kupası topu.

Sedefli bir arka plan üzerinde yer alan cesur, 
canlı renkler ve grafikler, Katar kültüründen 
ve oyunun giderek artan hızından ilham 
alıyor. Top altyapıdan elit seviyelere kadar 
dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları ve 
futbol taraftarını heyecanlandıracak bir renk 
yelpazesini ortaya çıkarıyor.

Arapçada “yolculuk” anlamına gelen Al Rih-
la’da bölgenin kültüründen, mimarisinden, 
ikonik teknelerden ve Katar bayrağından 
esinlenildi. Lansman aynı zamanda, Al Rih-
la'nın, adidas'ın yerel topluluklar arasında 
spora erişimi ve eşitliği iyileştirmeyi amaç-
layan bir dizi inisiyatif oluşturduğu dünya 
genelinde 10 şehre yaptığı yolculuğunun 
da başlangıcı kabul ediliyor.

Katar'daki yolculuğuna başlayan Al Rihla, 
Dünya Kupası harikaları Casillas ve Kaka'nın 
yanı sıra kadın yıldızlar Farah Jeffry ve Nouf 
Al Anzi ile birlikte dünyaya tanıtılacak. Sa-
hada Katar, BAE, Suudi Arabistan, Mısır'dan 
gelecek vadeden kadın futbolcular ve As-
pire akademisinden bazı yeni nesil genç 
oyunculardan oluşan çeşitli yeteneklerin yer 
aldığı bir karma da onlara katılacak.

Al Rihla, Suudi Arabistan’ın ilk kadın futbol 
ligi şampiyonu ve şu anda kalıcı bir tesisi 
olmayan Challenge FC’ye nakledilmeden, 
Riyad’da kalıcı bir fikstür olmak üzere ba-
ğışlanmadan önce lansman etkinliğinde 
özel olarak oluşturulmuş bir sahada çıkış 
yapacak. 

Katar'daki lansman, Al Rihla’nın bir dizi 
amaçlı aktivasyon oluşturmak için dünyanın 
dört bir yanındaki yerlere seyahat ettiği bir 
olasılık yolculuğunun başlangıç noktası ola-
cak. Her aktivasyon, Dubai, Tokyo, Mexico 
City veya New York gibi yerlerde yerel fut-
bol topluluklarında yaşayanların erişim ve 
eşitlik endişelerine ışık tutmayı amaçlıyor.
adidas Futbol Genel Müdürü Nick Craggs, 

“adidas’ta sporun herkese ait olduğuna 
inanıyoruz ve küresel futbolcu topluluğu-
muz için erişim ve eşitliği iyileştirme konu-
sunda kararlı ve aktif olduk. Bu taahhüdün 
bir parçası olarak, dünya çapındaki yolcu-
luğunda Al Rihla, altyapı ve ötesinde kalıcı 
etki yaratmak üzere tasarlanmış aktivas-
yonlarla yerel toplulukları destekleyecek. 
Al Rihla’nın net satışlarının %1'ini hareketi 
destekleyen, futbolu sosyal değişimi ve 
gençlerin yaşamları üzerinde anlamlı bir 
etkiyi yönlendirmek için bir araç olarak 
kullanarak Common Goal ile çalışmaları-
mızı sürdürmekten gurur duyuyoruz” dedi. 

Net satışlarının %1’i Common Goal hare-
ketine bağışlanan Al Rihla, turnuvanın 92 
yıllık tarihinde, dünya çapında yaşamları 
olumlu yönde etkilemek için fon toplama-
ya doğrudan katkıda bulunacak ilk Dünya 
Kupası topu.

Bu, adidas’ın marka inancından güç alan 
altyapı toplulukları için kalıcı bir değişim 
yaratmaya yönelik en yeni taahhüt.

2020'de marka, dünya çapındaki takımla-
rı ve futbol topluluklarını güçlendirmeyi 
amaçlayan; geçmiş, şimdiki ve gelecekteki 
girişimleri bir araya getiren, futbol aracı-
lığıyla değişim yaratmaya kendini adamış 
yeni bir hareket olan adidas Football Col-
lective'i başlattı.



ADIDAS’TAN FIFA DÜNYA KUPASI 2022™ 
YENİ RESMİ MAÇ TOPU: AL RIHLA

Mustafa Kemal Paşa ilk meclisi açış nutkunda, yeni Türk devletinin temel fikrini şöyle belirtmiştir: 
“Milletimizin kuvvetli, mesut ve müstekar yaşayabilmesi için devletin tamamen milli bir siyaset takip 

etmesi ve bu siyasetin teşkilat-ı dahiliyemize tamamen mutabık ve müstenid olması lazımdır.”

6 Nisan 1453’te, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Türk orduları 
İstanbul’u kuşatmaya başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

25 Nisan 1915’te, İtilaf Devletleri Çanakkale’ye asker çıkarmaya başladı.

24 Nisan 1920’de, Mustafa Kemal Paşa TBMM başkanlığına seçildi.

30 Nisan 1919’da, Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı.

23 Nisan 1920’de, TBMM açıldı. 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

1 Nisan 1921’de, İkinci İnönü Zaferi'ni kazandık.

4 Nisan 1953 - Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO 
tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç gemisi Naboland'la 

çarpışarak battı: 81 denizci vefat etti.

13 Nisan 1937’de, büyük Türk şairi Abdülhak Hamit Tarhan vefat etti.
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MALL&MOTTO/ Oto Motto

ŞIKLIĞI KONFORLA BİRLEŞTİREN YENİ BMW 2 SERİSİ 
ACTİVE TOURER ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütö-
rü olduğu BMW’nin, çok yönlü yapısıyla 
öne çıkan modeli Yeni BMW 2 Serisi Active 
Tourer, performans ile verimliliği bir arada 
sunan mild hybrid motor seçeneğiyle keyif 
dolu bir sürüş deneyimi vadediyor. Aktif ya-
şam tarzına sahip sürücülerin beklentilerine 
göre tasarlanan Yeni BMW 2 Serisi Active 
Tourer, 1405 litreye kadar genişleyen bagaj 
hacmiyle dikkat çekiyor. Yeni BMW 2 Serisi 
Active Tourer, 170 beygir güç ve 280 Nm 
tork sunan 1.5 litrelik benzinli motora sahip 
220i Active Tourer versiyonuyla ön sipari-
şe açıldı. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 
Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle 
sipariş edilebilecek. 

Atletik tasarımıyla göz kamaştıran Yeni 
BMW 2 Serisi Active Tourer, geniş ve sekiz-
gen biçimli Böbrek Izgaraları, keskin çizgile-
re sahip LED farları ve geniş omuz çizgileriy-
le kolaylıkla fark ediliyor. Gövdeye entegre 
edilen kapı kolları modelin yalın tasarım 
felsefesini ön plana çıkarırken, düz A sütunu 
ve uzatılan yan cam grafiği de Yeni BMW 2 
Serisi Active Tourer’e dinamik bir görünüm 
kazandırıyor. Yeni BMW 2 Serisi Active Tou-
rer, sahip olduğu modern ve estetik detay-
ları sayesinde hem sportif hem de kendin-
den emin bir duruş sergiliyor. 

Daha Kaslı Görünüm

Bir önceki jenerasyonuna göre Yeni BMW 
2 Serisi Active Tourer’da daha eğimli bir 
tasarıma sahip A sütunları, yan cam grafi-
ği, gövdeye entegre kapı kolları ve ince C 
sütunları ilk bakışta kendini belli eden un-
surlar arasında. Ayrıca Yeni BMW 2 Serisi 
Active Tourer’in önceki nesline göre yapılan 
iyileştirmelerle sürtünme katsayısı 0.26 Cd 
seviyelerine düşürülmüş.  Geliştirilen omuz 
çizgileri, ince LED aydınlatma üniteleri ve 
arka difüzöre entegre edilen egzozlar ise 
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’ın arka bö-
lümüne kaslı bir görünüm kazandırıyor.

Premium İç Mekân

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer'in ikinci 
nesliyle gelen yenilikler arasında geniş iç 
tasarımı ve çok yönlülüğü yer alıyor. Ka-
bin geometrisi ve iç tasarımın detaylarında 
BMW’nin teknolojik amiral gemisi modeli 
BMW iX’ten alınan ilham kendisini fazlasıyla 
hissettiriyor. Böylelikle ince gösterge paneli, 
BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ve aza-
lan düğmeler sayesinde iç mekânda Premi-
um bir ambiyans yaratılıyor. 

Ergonomik ve Güvenli Koltuklar 

Kol dayamanın önünde yer alan cömert 
eşya gözünde hem akıllı telefon hem de 
termos gibi günlük hayatı kolaylaştıran eş-
yalar için geniş bir kullanım alanı sunuluyor. 
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, yolcula-
rına selefine göre çok daha konforlu bir 
uzun mesafe yolculuğuna da olanak sağ-
lıyor. Elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü 
koltuğu aynı zamanda hafıza fonksiyonunu 
da kullanıcısına sunuyor. Ayrıca sportif ta-
sarıma sahip olan bu koltukların opsiyonel 
olarak masaj özelliği de bulunuyor. 

Çok Amaçlı Yük Bölmesi ve Geniş Stan-
dart Donanımlar

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 13 santi-
metreye kadar öne kayabilen arka koltuk-
ları ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka 
koltuk sırtlıkları sayesinde kullanıcılar için 
çok amaçlı bir yük bölmesi haline geliyor. 
Bu doğrultuda bagaj hacmi 1405 litreye ula-

şabiliyor.

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’da stan-
dart olarak sunulan özellikler arasında 
BMW Live Cockpit Professional, BMW Head 
Up Display, Akıllı Telefon Arayüzü, Sürüş 
Asistanı, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı 
ve Panoramik Cam Tavan yer alıyor. Ayrıca, 
Kablosuz Şarj Haznesi, Konfor Erişim Siste-
mi ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak 
sunulan donanımlar arasında. 

Daha Tasarruflu Daha Çevreci

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’in Mild 
Hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş 
esnasında otomobilin kinetik enerjisi elekt-
riğe dönüştürülerek bataryada depolanabi-
liyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemle-
rinde kullanılarak motorun performans ve 
verimliliğini arttırıyor. Böylelikle daha düşük 
emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek 
olarak 19 bg güç ve 55 Nm'lik tork sağla-
nıyor.
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